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הדורות.
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להגדיל תורה ולהאדירה בשאר חלקי תורה"ק ,ויברך ד' חילו ופועל ידיו תרצה,
ותרבה הדעת כמים לים מכסים ,בהוספת ציצים ופרחים בתורה"ק ,ואשרי חלקו.

בברכה נאמנה לכבוד התורה ולומדיה
מרכז -הרב
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הקדמה
אודה לה' יתברך על אשר זיכני ללמוד הלכות נידה ולהדפיס את עיקרי הדברים שנדונו במהלך הלימוד.
ובאמת אין בכוונת סיכום זה לחדש הלכות וכד' ,אלא שהדברים יהיו מסודרים לי ולשכמותי.
השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ' ,לאחר מכן את דברי הראשונים העיקריים בסוגיא ,עם
דברי מרן הבית יוסף והשו"ע ,והחונים עליו ,מג"א ,ט"ז ומ"ב .וכן את הנידונים המעשיים באותה סוגיא
ואת דברי פוסקי זמנינו ,השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל העדות תחת כפיפה
אחת ,בעיקר פסקיו של מרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל בטהרת הבית ושאר ספריו .וכן את פסקיו של
הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל מספר דרכי טהרה והגר"ש ואזנר זצ"ל מספרו שבט הלוי .כשהתחדשו במהלך
הלימוד סברות וחידושים אשר נמצא להם מקום בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים הוספתי את
הדברים בגוף הסיכום ,אך לא הוספתי דברים שאינם מעוגנים בפסיקה ההלכתית ואשר אין בהם עזר
ללימוד הסוגיא הלכה למעשה.
מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי הגמ' ,משא ומתן בדברי הראשונים
בלא אריכות ,הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה ,הבאת הדיונים ההלכתיים בזמנינו מתוך הפסיקה הלכה
למעשה והנימוקים ההלכתיים שהובאו בשו"תים ובספרי ההלכה .והבאת פוסקי ומנהגי העדות השונות.
כאן המקום להביע תודה עמוקה והכרת הטוב להורי היקרים על שדואגים לי במסירות עד אין קץ,
ותומכים ומעודדים ,ולא חוסכים ממני מאומה כדי שאוכל להמשיך ולגדול בתורה ,הם אלו שדחפו אותי
להדפיס ספר זה ,ובלעדיהם ספר זה לא היה רואה אור .הקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה ויזכו
לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם .לראותם גדלים בתורה וביראת שמים באהבה.
הודאה מיוחדת לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי' ,שעשו ועושים לעזור לנו בכל מכל
כל בטוב עין ובהרחבת הלב .יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ,כשאיפתם
ועמלם תמיד ,ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.
הכרת הטוב מיוחדת לאישתי הודיה חיה שתחי' ,העוזרת לי ללמוד תורה בשקט ושלוה ,וכל חפצה
שאגדל בתורה מעלה מעלה .ונוטלת עליה את מטלות הבית כדי שאהיה פנוי ללימוד התורה בשלוה.
יה"ר שנזכה לראות את בנינו ובני בנינו עובדים את ה' בשמחה ואהבה.
ברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכה ללמוד ,וממנה הכח להגות בתורה מתוך דיבוק חברים .ובפרט
לעומד בראשה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א יבורך מפי עליון ,ויזכה להמשיך להרביץ תורה
בישיבתנו הק'.

לזכרון עולם בהיכל ה'
מוקדש לעילוי נשמת האיש הכשר
ירא ה' ואוהב את הבריות
ה"ה ר' יצחק בן יהודה זצ"ל
נלב"ע
ה' סיון תשס"ו
ת.נ.צ.ב.ה
לזכרון עולם בהיכל ה'
מוקדש לעילוי נשמת
האישה הכשרה ,סבתי היקרה
טובה בת שמחה קנדי ז"ל
נלב"ע
ב' תמוז תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה
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בו בלילה .טו .כתם בחלוק ששתי נשים כיסו בו ראשן .טז .תליה לטהרה .יז.
מצאה כתם למעלה ולמטה מהחגור .יח .תליה בכתמים .תליית כתמים
באישה שיש לה טחורים .יט .תליה במכה שבבנה ובבעלה .כ .אישה שלבעלה
יוצא דם דרך פי האמה .כא .תליה במכה שמאחורי הבגד .כב .ספק עברה
בשוק של טבחים .כג-כד .תליה בצבעים שונים .כה .שתי נשים שנתעסקו
בציפור .כו-כז .נתעסקה בדם ומצאה יותר דם .כח .מצאה שני גריסים וכינה
מעוכה בו .כט .הרגה פשפש .ל .השוואת כתמים .לא .העברת כתמים ע"י

סממנים .לב .עוסקת במלאכתה ומצאה כתם .לג .עד נקי שמצאה עליו דם
לאחר בדיקה .מצאה כתם ומאכולת מעוכה .עד נקי שהונח בקופסא ומצאה
עליו דם .לד .נתנה העד תחת הכר או הכסת .לה .עד בדוק שטחתו בירכה.
לו .בדקה בעד שאינו בדוק ומצאה למחרת דם .לז .בדקה בעד שאינו בדוק
וטחתו בירכה .לח .מה נחשב לעד בדוק .לט .כתם על חלוק .מ .בדקה
חלוקה והשאילה לחברתה ומצאה כתם .מא .השאילה חלוקה לנידה או
נוכרית .מב .השאילה חלוקה לאישה שדמיה טהוריםתליה ביושבת על דם
טוהר .השאילה חלוקה לשומרת יום כנגד יום או בז' נקיים .מג .השאילה
חלוקה לאישה וחזרה ולבשתו .מד .תליה בחלוק שלבשה בימי נדתה ולא
בדקתו .מה .תליית הכתם בזמן עיבורה והנקה .מו .תליה בכתם שהיה לפני
הכביסה .מז .לבשה חלוק וכיבסתו והשאילתו לחברתה ונמצא כתם .מח.
שתי נשים שלבשו חלוק אחד בדוק ונמצא בו כתם .מט .שלוש נשים שלבשו
חלוק אחד או ישבו בספסל אחד ונמצא עליו כתם .נ .שלוש נשים שישנות
במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן .נא .מה דין אותן ג' נשים כשבודקות
עצמן .דין חלוק ומיטה בבדיקה .נב .תליה בנשים שראויות יותר לראות .נג.
תליה באחת שנתעסקה בדמים .נד .קביעת וסת בכתמים .אישה הרואה
כתמים טהורים ,וראתה גם אודם .מוצאת כתם בשינה.
סימן קצ"א  -דין אישה שמצאה דם בהשתנה225................................................
האישה שעושה צרכיה ומצאה דם .איש ואישה שעשו צרכיהן לתוך הספל.
מרגישה ביציאת הדם או כאבים .ראתה סמוך להטלת מי רגלים .אישה
הרגילה לראות דם כשעושה צרכיה .מוצאת קרטין .ראיית דם על נייר
טואלט.
סימן קצ"ב  -דיני דם חימוד ותבעוה להינשא232................................................
א .ז' נקיים קודם כניסת הכלה לחופה .ז' נקיים למעוברת שנישאת .בדיקות
הכלה מחשש לדם חימוד .ב .ממתי מונה את הז' נקיים .ג .חשש לדם חימוד
נוסף כשדחו את הנשואין .ביטול החתונה וקביעת מועד חדש באותו מעמד.
בטלו החתונה והסכימה להינשא מיד לאחר .חתן שלא הגיע לחופה .ד .חופת
נידה .אופן השמירה על חתן וכלה אסורים .כלה שנישאה לפני שסיימה את
הז' נקיים .לא בא עליה לאחר החופה ונטמאה לאחר כמה ימים .חתן שעשה
העראה בלבד ונטמאה ,האם מותרים בייחוד .ה .מחזיר גרושתו.
סימן קצ"ג  -דין דם בתולים245.......................................................................
הקדמה .היחס בין דם בתולים לדם מכה .דין דם בתולים .בעל ובדקה ולא
ראתה דם .דין העראה .גמר הביאה .דיני הפסק טהרה .הרחקות בדם

בתולים .דיני ביאה שניה ובדיקת הסדין .הרואה דם מחמת בתולים .ביתוק
הבתולים ע"י רופא.
סימן קצ"ד  -דיני יולדת ומפלת255..................................................................
א .הקדמה .שופעת מתוך שבעה לאחר שבעה .דין דם טוהר בזמן הזה .האם
יש לברך על טבילת דם טוהר .חובת הפרישה בסוף ימי הטוהר .המנהג לא
לבעול עד סוף ימי הטוהר .דין יולדת בזוב .האם ימי לידה עולים? .ב .דין
המפלת .ג .המפלת כמין בהמה חיה ועוף או כמין דגים וחגבים ושקצים
ורמשים .ד .ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליא .ה .יצאה השליא קודם הולד
או הנפל .ו .יצאה מקצת שליא ביום א' ומקצתה ביום ב' .ז .המפלת דמות
בהמה חיה ועוף ,ושליא קשורה בה .ח .היולדת טומטום או אנדרוגינוס .ט.
הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה .י-יא .נחתך העובר ויצא אבר אבר .יב.
שמעה קולו של ולד .יג .היולדת תאומים בהפרש זמן .יד .ניתוח קיסרי.
דיני לידה ובדיקות רפואיות שונות271.............................................................
האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם' .פתיחת הקבר' ע"י גורם חיצוני -
בדיקת רופא .שיעור פתיחת הקבר .בדיקת פאפ-טסט .צירים מזויפים .ממתי
אסור ליגע באשתו לפני לידתה .פתיחה של ב' אצבעות .יציאת פקק הרחם.
ירידת מים .זירוז לידה.
סימן קצ"ה  -דיני הרחקות277.........................................................................
א .איסור קירבה לעריות .חובת פרישה מאשתו עד שתספור ותטבול .ב.
איסור נגיעה אפילו באצבע קטנה .הסרת דבר ע"י נפיחה .הושטה מיד ליד.
העברת תינוק מיד ליד .העברת תינוק בברית מילה מהאישה לבעלה .הושטה
בדבר ארוך  -עגלת תינוק .זריקה מיד ליד .נישוק והאכלת תינוק שביד
אשתו נדה .ג .אכילה בשולחן אחד .צלחת מרכזית .אכילה יחד עם בני הבית.
ד .שתיה משיורי הכוס .אכילה משיורי מאכל שלה .ה .ישיבה על מיטתה.
ישיבה יחד בספסל המתנדנד .ו .שינה במיטה אחת .ז .הסתכלות במקומות
המכוסים .שמיעת קול זמר של אשתו נידה .נוכחות הבעל בחדר לידה .ח.
ייחוד בגדים לימי נידותה .ט .התקשטות בימי נידתה .י .איסור מזיגת הכוס.
מזיגה שלא בפניו .דיני שאר משקים .הבאת אוכלים לפניו .יא .איסור הצעת
המיטה .הצעת המיטה שלא בפניו .יב .איסור יציקת מים על ידיו .יג .שליחת
כוס יין מהבעל לאישה .יד .זמן הנהגת ההרחקות .טו-טז .שימוש בעל
לאישתו נידה כשהיא חולה וההיפך .יז .טיפול בעל רופא באישתו נידה .דיני
נדה בימי טומאתה בתפילה ודברים שבקדושה.
סימן קצ"ו  -הפסק טהרה ושבעה נקיים306.......................................................

א-ב .דין הפסק טהרה .הפסק טהרה  -מדאורייתא או מדרבנן? .ממתי
מתחילים 'שבעה נקיים'? .זמן בדיקת הפסק טהרה .בדיקת מוך דחוק .מה
היא בדיקת מוך דחוק? .בדיקת הפס"ט אחר ערבית או קבלת שבת .הפסק
טהרה לאחר השקיעה בבין השמשות .ראתה דם ביום הבדיקה ,האם מועילה
לה בדיקת שחרית .מהו בין השמשות .ג .לבישת בגדים לבנים לאחר ההפסק.
סדינים ,כרים וכסתות .רחיצה לפני ההפסק טהרה .בדיקת הפסק טהרה מיד
לאחר הרחיצה .ד .בדיקות בז' נקיים  -מדאורייתא או מדרבנן? .כמה פעמים
צריכה לבדוק במהלך שבעה נקיים .בדיקה בדיעבד ביום הראשון ו/או ביום
השביעי .אישה שיש לה מכה .שטיפות פנימיות בשבעה נקיים .ספירה בפה.
בדיקה לאור היום .הסיחה דעתה מהספירה .ה .ספירה רק לאחר הפסק
טהרה .ו .אלו סוגי בגדים כשרים לבדיקות .אופן עשיית הבדיקה .עד איזה
עומק צריכה לבדוק .בדיקות לאישה שיש לה טבעת ברחמה או פצעים .ז-ח.
בדיקת סומא חרשת ושוטה .ט .כל יד המרבה לבדוק הרי זה משובח .י .צריך
שתהא הספירה רצופה .תליה בכתם בג' ימים ראשונים .תליה בכתם באופנים
נוספים .יא .פולטת שכבת זרע .גזירת 'לא שמשה אטו שמשה' .מקרים בהם
לא גוזרים 'לא שמשה אטו שמשה' .המתנת ה' ימים בראתה כתם .אישה
שזמן הביוץ שלה חל בתוך ז' נקיים .יב .טעתה במנין הספירה וטבלה
ושמשה קודם זמנה .יג .ניקוי השכבת זרע במקום המתנת הימים .חשש
שפיכת זרע לבטלה ברחיצת אותו מקום ובהליכה.
סימן קצ"ז  -טבילה ביום340...........................................................................
א .חיוב טבילת הנידה .ב .טבילה בזמנה מצוה .טבילה בשבת .מקרים בהם
מותר לטבול בשבת .טבילה במוצאי שבת למחמירים בטבילה בשבת .טבילה
במים חמים בשבת .ג .איסור טבילה ביום .מהו האיסור ביום השביעי .טבילה
בשביעי כשלא תפגוש את בעלה עד הלילה .טבילה ביום השביעי בצורך
גדול .טבילה בשמיני מבעוד יום .טבילה סמוך לחשכה ביום השמיני .טבילת
כלה ביום .ד .טבילה ביום השמיני במקום אונס .טבילה בשמיני או בשביעי
כדי להסתיר הטבילה .טבילה ביום השמיני כשהמקוה מרוחק .ה .עברה
וטבלה ביום השביעי או השמיני .הסתרת הטבילה מהבעל.
סימן קצ"ח  -דיני חציצה353...........................................................................
א .מקור לדיני חציצה .הגדרת הקפדה .גדרי הקפדה .דין 'רובו' בחציצה .ב.
חוטים החוצצים .ג .חציצה בחוטים ארוגים .ד .חוטי שיער .ה .שערות
קשורות .הגדרת 'רוב הגוף' .טבילה עם צמות או 'ראסטות' .ו .שיער הנדבק
מחמת הזיעה .שיער בית הערוה .דיבוק השערות לצורך רפואה .ז .לפלוף

שבעין .צואת האף והאוזן .טבילתה של חולת אוזנים .עין מלאכותית .עדשות
מגע .ח .כחול שבעין .קרם גוף .ט .דם וריר שבמכה .פצעים .י .רטיה שעל
המכה .תחבושת .גבס .יא .חץ או קוץ התחוב בבשר .תפרים .יב .לכלוכי
צואה שעל הבשר .יג .מלמולין שעל הבשר .יד .טיט החוצץ .טו .דיו ,חלב,
דם ,דבש ושרף .טז .דם שנסרך בבשר .יז .צבע .יח .צואה שתחת הצפורן.
נטילת הצפרניים בשבת ,יו"ט וחוה"מ .יט .נפיחות במקום הציפורן .כ .האם
הציפורן עצמה חוצצת .שכחה ולא נטלה ציפורניה .אינה יודעת אם היה טיט
תחת ציפורניה .ציפורניים צבועות .כא .צפורן מדולדלת שפירשה .כב .אבר
ובשר מדולדלים .קילופי עור .כג .תכשיטי אישה .טבילה לחולת עינים.
טבלה בטעות עם טבעת .נזמים .חציצה באמצעי מניעה .כד .נקיון השיניים.
סתימות ,גשר ,פלטה ,כתר וכיוצ"ב .המנהג שלא לאכל בשר ביום הטבילה.
אכילה בין החפיפה לטבילה .כה .דין 'בית הסתרים' .לא הדיחה בית הסתרים
ובית הקמטים .דין טבעת ברחם לעניין חציצה ובדיקות .כו .לא בדקה לפני
טבילה וגם לא לאחר הטבילה כז .סגירה חזקה של השפתיים ושאר אברים.
כח .אחיזת יד חבירתה .כט .הכובש את חברו במי מקוה מצומצמים .ל.
הגבהת הרגליים בשעת הטבילה .לא .טבילה בכלים ועל גבי כלים .מקוואות
עם נסרים ומדרגות לעמוד עליהם .לב .סילון המחובר בקרקע המקוה .לג.
טבילה במקום טיט .לד .טבילה במקום שיש חשש שיראוה .לה .טבילה
בקומה זקופה .לו-לז .גובה המים .לח .פתיחת הפה בשעת הטבילה .לט.
עצימת העיניים .מ .השגחה על טבילתה .מא .הטובלת כאשר בנה ע"ג .מב.
צרורות וקסמים בסדקי רגליה .מג .רטיה על בית הסתרים .עשיית צרכים
קודם הטבילה .מד .שערות דבוקות .מה .טבילה באבק שעל רגליה .מו.
טבילה עם בגדים .מז .כינים הדבוקים בבשר .מח .כוונה בטבילה .הסתרת
הטבילה מאחרים .נידה אחר טבילתה .רחיצה לאחר הטבילה .חימום מקוה
בימי חול.
סימן קצ"ט  -דיני בדיקה וחפיפה415...............................................................
א .תקנת עזרא לחפיפה .עיון ובדיקה מהתורה .מהי החפיפה שתיקן עזרא.
חפיפה שלא במקום שער .ישיבה באמבטיה .ב .חפיפה במים חמים .רמת חום
המים .חפיפה בנתר ואהל .ג .זמן החפיפה .ד .טבילה במוצ"ש .ה .טבילה
בערב שבת .ו .טבילה לאחר יום יומיים מהחפיפה .זהירות בימים שבין
החפיפה לטבילה .בדיקה קודם הטבילה .ז .חפיפה בע"ש וטבילה ביום
השבת .ח .לא טבלה סמוך לחפיפה .ט .עיון בבית הסתרים .י .טבלה ונמצא
עליה דבר חוצץ .יא .נתעסקה בדבר לאחר הטבילה ונמצא ממינו על גופה.

יב .נמצא מאותו המין בבית הסתרים .יג .נתעסקה בדברים החוצצים בין
החפיפה לטבילה.
סימן ר'  -דיני ברכת הטבילה431.....................................................................
אימתי מברכת על הטבילה .ברכת הטבילה כשהיא ערומה .מים צלולים
ככיסוי לערוה .ברכה כנגד ערוה באישה אחרת .ברכה במקוואות חמים.
כיסוי הראש בשעת הטבילה .ברכה על טבילה לאחר ראית דם בתולים.
ברכה על טבילה לאחר ראית כתם טמא.
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סימן קפ"ג  -דיני נידה וזבה ,וראיה בהרגשה
ובו סעיף אחד

 נידה  -איסור או טומאה?
נחלקו האחרונים האם נידה היא תולדה מהטומאה או שהיא דין נפרד .הנודע ביהודה

(יו"ד תניינא סימן

קכ) כתב שאיסור נידה לבעלה אינו קשור לדיני טומאה אלא מה שאסורה לבעלה הוא משום איסור
נידה שבה ,ורק לעניין טומאה וטהרה דנים אותה כטומאה רגילה .וכ"ד האבני נזר

(יו"ד סימן רמ אות ח)

והשב שמעתתא (ש"א פי"ב) .וכן הכוזרי (מאמר ג אות מט) כתב שאיסור הנידה אינו מפני הטומאה אלא
היא מצוה גרידה מאת הבורא .ולכן נוהגת בזמן הזה.
מנגד ,הגר"ש שקאפ (יבמות סימן א ד"ה ועתה) סובר שנידה היא תולדה מהטומאה .גם בשו"ת חלקת
יואב (יו"ד סימן כט) סובר שאיסור נדה לבעלה נובע מטומאת הנידה "משום שטומאתה רב וצריכה
ריחוק מבני אדם מגודל טומאתה" ,בדומה למצורע האסור בתשמיש מחמת גודל טומאתו .וע"ע
באתוון דאורייתא (כא) שחקר האם הוא איסור או טומאה.
גם השערי יושר (ש"א פי"ג) כתב על הדעה המצדדת שנידה אינו טומאה אלא איסור ,שקשה מאוד
לומר שאיסור נידה אינו קשור לטומאה ,שהרי אין הנידה מותרת לבעלה אלא ע"י טבילה ,והיכן
מצינו היתר איסורין ע"י טבילה .ועוד ,איך אפשר לומר שלא יהיה איסור נדה לבעלה מחמת טומאה,
הרי מפורש בקרא 'ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב' וביולדת לא כתיב כלל איסור ביאה רק 'כימי
נידת דוותה תטמא' ,ובנקבה כתיב וטמאה שבועיים כנדתה ,ומי גרע מקראות מפורשות אלו מסוטה
שהזכירה תורה בלשון טומאה.
בקובץ שיעורים (ח"ב סימן מג) מצאנו שאיחד את השיטות

(ויתכן ג"כ שהדעות שהבאנו למעלה סוברות כך,

אלא שיותר חיזקו צד אחד בחקירה) .לדעתו האיסור תלוי בטומאה ,ולכן לא קשה מדוע איסור הנידה
מותר ע"י טבילה אם אינו קשור לטומאה .וכיון דנטהרה מטומאתה הותר האיסור ממילא .ולאחר מכן
כתב דשמא י"ל דהא דצריך טבילה לאיסור נדה ,אינו מטעם שהאיסור הוא בתולדה מהטומאה ,אלא
דילפינן לענין זה איסור מטומאה דילמוד סתום מן המפורש ,והוא גילוי מילתא בעלמא דכיון
שלמדנו טבילה לטומאת נדה ,מק"ו ממגעה ,מסתמא ה"ה לענין איסור.
 אימתי נעשית האישה טמאה
כדי שהאישה תחשב ל'נידה' מדאורייתא וכל דיני הנידה יחולו עליה ,דרושים כמה תנאים:
א .דם הבא מן המקור :חכמים (תורת כהנים מצורע פרשת זבים פרשה ד פ"ו) למדו ממדרש
הפסוקים "ואישה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה" שדווקא
דם הבא מן המקור מטמא ,ולא בכל מקום שתזוב ממנה דם .וכ"כ הרי"ף

(שבועות ג).

והרא"ש (נידה פ"י סימן ו) שמ'מקור דמיה' לומדים שרק דם הבא מן המקור מטמא .וכ"כ
השו"ע :אישה שיצא דם ממקורה.
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ב .ה' מיני דמים מסויימים :עוד מובא בתורת כהנים (שם) "יכול על כל מראה זוב תהא טמאה
תלמוד לומר דם ואין דם אלא אדום כשהוא אומר דמיה מלמד שדמים הרבה טמאים בה
האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג" .ובגמ' (יט ).למדו את מספר מיני
הדמים מ'דמיה דמיה'( .ושאר דינים אלו יתבארו לקמן סימן קפח).
ג .טומאה בהרגשה בלבד :יתבאר לקמן שרק אם הרגישה האישה ביציאתו ,נטמאה.
 ימי נידה וזבה
בויקרא (פרק טו) מובא:
"וְ ִא ָּׁשה כִ י ִת ְהיֶ ה זָּׁ ָּׁבה ָּׁדם יִ ְהיֶ ה ז ָֹּׁבּה ִב ְב ָּׁש ָּׁרּה ִש ְב ַעת יָּׁ ִמים ִת ְהיֶ ה ְבנִ ָּׁד ָּׁתּה וְ כָּׁ ל ַהנֹגֵ ַע ָּׁבּה יִ ְט ָּׁמא ַעד
ָּׁה ָּׁע ֶרב .וְ כֹל ֲא ֶשר ִת ְשכַ ב ָּׁעלָּׁ יו ְבנִ ָּׁד ָּׁתּה יִ ְט ָּׁמא וְ כֹל ֲא ֶשר ֵת ֵשב ָּׁעלָּׁ יו יִ ְט ָּׁמא .וְ כָּׁ ל ַהנֹגֵ ַע ְב ִמ ְשכָּׁ ָּׁבּה יְ כַ ֵבס
ְבגָּׁ ָּׁדיו וְ ָּׁר ַחץ ַב ַמיִ ם וְ ָּׁט ֵמא ַעד ָּׁה ָּׁע ֶרב .וְ כָּׁ ל ַהנֹגֵ ַע ְבכָּׁ ל כְ לִ י ֲא ֶשר ֵת ֵשב ָּׁעלָּׁ יו יְ כַ ֵבס ְבגָּׁ ָּׁדיו וְ ָּׁר ַחץ ַב ַמיִ ם
וְ ָּׁט ֵמא ַעד ָּׁה ָּׁע ֶרב .וְ ִאם ַעל ַה ִמ ְשכָּׁ ב הּוא אֹו ַעל ַהכְ לִ י ֲא ֶשר ִהוא י ֶֹש ֶבת ָּׁעלָּׁ יו ְבנָּׁ גְ עֹו בֹו יִ ְט ָּׁמא ַעד
ּות ִהי נִ ָּׁד ָּׁתּה ָּׁעלָּׁ יו וְ ָּׁט ֵמא ִש ְב ַעת יָּׁ ִמים וְ כָּׁ ל ַה ִמ ְשכָּׁ ב ֲא ֶשר יִ ְשכַ ב
ָּׁה ָּׁע ֶרב .וְ ִאם ָּׁשכֹב יִ ְשכַ ב ִאיש א ָֹּׁתּה ְ
ָּׁעלָּׁ יו יִ ְט ָּׁמא"
מהתורה אישה נחשבת נידה מהיום הראשון לראיית הדם במשך שבעה ימים ,גם אם לא תמשיך
לראות דם ביתר 'ימי הנידה'.
אישה הרואה דם שלא בזמן המחזור (היינו ימי הנידה) נקראת זבה .הזבה צריכה לשמור 'יום כנגד יום',
היינו אם רואה יום אחד צריכה לשמור יום אחד נקי ,וכן אם רואה שני ימים צריכה לשמור יום אחד
נקי בלבד (והיא נקראת 'זבה קטנה') .אך אם רואה שלושה ימים רצופים נעשית 'זבה גדולה' וצריכה
לשמור 'שבעה נקיים' כדי ליטהר .לאחר שבעה ימים אלו צריכה לטבול ,ובימי בית המקדש הייתה
מביאה קרבן.
שיטת רש"י (ערכין ח .ד"ה פתח ועוד ,)1הרמב"ן (הלכות נידה פרק א ועוד) והטור שאישה יכולה להיעשות
זבה ,רק אם ראתה דם בימים השמיני עד השמונה עשר שלאחר ראיית דם הנידות הקודם .לפי שיטה
זו ,חישובם של ימי הנידה והזיבה איננו מסובך ביותר .ולדעתם אם ראתה בימים אלו אינה חוזרת
לימי נידות עד שתספור ז' נקיים ,רק לאחר שתספור ז' נקיים חוזרת לימי זיבות.
לעומתם ,שיטת הרמב"ם (הל' איסו"ב פ"ו הלכות א-ו) שדיני הנידה והזבה הינם בזמנים קבועים של
שבעה ימים ואחד עשר יום למשך כל ימי חיי האישה .לדעתו 'ימי הנידה' נקראים כך בשל הסבירות
לראית דם אצל האישה ,אף שלא בהכרח תראה בהם דם .רבים מהראשונים

(עיין רמב"ן נדה נד .ד"ה

מדאמרינן ,רבנו יונה ברכות כא :ד"ה בנות ועוד) דחו את שיטת הרמב"ם מכל וכל .הערוך השולחן

(סעיף יג

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

 1עיין בדברי רש"י שכתב "ישבה שבעה נקיים וראתה"(!) היינו לשיטתו רק לאחר שהאישה ראתה שוב דם הרי היא
מתחילה לספור את שבעת ימי הנידה .ובנקודה זו חלוק על הרמב"ם.
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הבית יוסף הביא את שתי השיטות בלא להכריע ביניהן .הש"ך (סק"ד) הכריע כשיטת רוב הראשונים,
אולם הלבוש הלך בדרכו של הרמב"ם.
ישנם סימנים לכך ,ששיטתו של הרמב"ם הייתה שיטה מרכזית עוד בתקופת הגאונים .הרשב"א

(נד.

ד"ה ור"ח) מביא שזוהי שיטתו של רבנו חננאל .בפירוש הרב קאפח (הלכות איסורי ביאה פ"ו הלכה ה) כותב
שזוהי קבלת הגאונים ,ומביא לכך הוכחה מדבריו של רב שרירא גאון ,כך שגם אם הכף נוטה לצד
הרמב"ן וחבריו ,אי אפשר להתייחס אל שיטת הרמב"ם כשיטה דחויה.
עוד נחלקו רש"י והרמב"ם ,לגבי אישה שהיתה זבה גדולה מתי חוזרת לימי נידותה .רש"י וסיעתו
סוברים שרק לאחר שתספור ז' נקיים ותראה דם הרי היא נידה ,אך כל עוד לא ספרה ז' נקיים נחשבת
לזבה .מנגד ,הרמב"ם סובר שכל ימי האישה הם ז' ימי נידה וי"א ימי זיבה ואין זה משנה אם רואה
כעת דם או לא .הטור כתב כרוב הראשונים שרק לאחר שתספור ז' נקיים יכולה להיות שוב נידה.
 שימור יום י' וי"א לזבה
שנינו בנידה (עא - .עב):

"משנה :הרואה יום אחד עשר ,וטבלה לערב ומשמשה ,ב"ש אומר :מטמאין משכב ומושב,
וחייבין בקרבן וב"ה אומרים :פטורים מן הקרבן .טבלה ביום של אחריו ושמשה את ביתה,
ואח"כ ראתה ,ב"ש אומרים :מטמאין משכב ומושב ,ופטורין מן הקרבן .וב"ה אומרים :ה"ז
גרגרן .גמרא :איתמר ,עשירי; רבי יוחנן אמר :עשירי כתשיעי ,מה תשיעי  -בעי שימור ,אף
עשירי  -בעי שימור .ר"ל אמר :עשירי כאחד עשר ,מה אחד עשר  -לא בעי שימור ,אף עשירי -
לא בעי שימור"
הכרעת הפוסקים כדעת ב"ה ,שיום י"א לא בעי שימור למחרתו ,אלא שנחלקו האם ביום י"ב מותר
לשמש .רש"י והרמב"ם סוברים שאסור שדינו כגרגרן ,וכדעת רב ששת .אולם הטור סובר שמותרת
לשמש ,כדעת רב אשי.
אם ראתה ביום י' וכן ביום י"א ,הסמ"ג ביאר שיש אומרים שצריכה שימור מהתורה ,וי"א שצריכה
שימור מדברי סופרים בלבד.
התוספות (סוד"ה ר' יוחנן) ביארו שלדעת ר' יוחנן צריכה שימור ביום י"א מכיון שהוא מימי הזיבה,
ואילו לר"ל אינה צריכה שימור שהרי אינה יכולה להיות זבה גדולה.

 תקנת ר' בשדות ותקנת ר' זירא
שנינו בנידה (סו).
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"התקין רבי בשדות :ראתה יום אחד  -תשב ששה והוא ,שנים  -תשב ששה והן ,שלשה  -תשב
שבעה נקיים .אמר ר' זירא :בנות ישראל החמירו על עצמן ,שאפילו רואות טפת דם כחרדל -
יושבות עליה שבעה נקיים"
רש"י הסביר שרבי התקין בשדות שהוא מקום שאינם בני תורה .עוד כתב שמחמירים על כל ראיה
שמא היא זיבה ושמא היא נידה.
עוד מצינו (כ ):דרבי יוחנן ור' זירא ועולא לא ראו דמים .ומזה הביא הב"י סמך לדברי הטור שמשרבו
הגלויות ונתמעטו הלבבות חששו שמא יבואו לטעות באיסור כרת שאולי תראה האישה בימי נידתה
דם טוהר במשך שישה ימים וביום השביעי תראה דם טמא וסבורה שיכולה לטבול בליל שמיני מכיון
שאז סוף ימי נידתה ,אך באמת היא צריכה שבעה ימים נוספים מכיון שאת ימי הטוהר אין מחשיבים
כימי נידה ,ולכן החמירו על כל מראה אדום שיהא טמא .הפרישה הקשה ,שאין בטומאת כל מראה
אדום כדי למנוע את הבלבול! לכן הגיה שצ"ל 'ושמא' והרי לנו שתי חששות :א .שמא יחליף דם
טהור בדם טמא .ב .שמא תתחיל לראות רק בימי זיבתה ואז יתחלפו לה ימי הנידה וימי הזיבה.
לגבי חומרא דר' זירא כתבו הרי"ף והרא"ש שחכמים עשו הרחקה יתירה ובנות ישראל נהגו בזה כר'
זירא שהיא הלכה פסוקה (כדאיתא בברכות לא .).והר"ן (שבועות ד .ד"ה ואע"ג) כתב שהטעם שהחמירו
כרבי זירא ולא היה די להם בתקנת רבי ,יש אומרים כדי שלא תטעה בין זבה גדולה לקטנה וכן
בחשבון הימים .וכ"כ המגיד (יא ,ד) בשם הרמב"ן (בהלכותיו פ"א הי"ח) שהטעם שהחמירו עליהן בנות
ישראל הוא כדי שכל ספירותיהן יהיו שוות בלא חילוק בין ראיה אחת לשלושה ימים.
כתב השו"ע :אפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל ,יושבת עליו שבעה נקיים.
באשר לתוקף חומרא זו כתב הרמב"ן (הל' נידה פ"א הלכה יט) שחומרא זו שנהגו בה בנות ישראל
הוכשרה בעיני חכמי ישראל ועשאוה כהלכה פסוקה בכל מקום ,ולכן אסור להקל בה ראש .וכ"כ
המאירי ועוד .אמנם בשו"ת גליא מסכת (סימן ד דף צ ע"ג) כתב שהעובר על סתם תקנות חז"ל עובר על
עשה של 'ושמרת לעשות ככל אשר יורוך' ,ועל לא תעשה של 'לא תסור מן הדבר' ,אבל אם ההמון
קיבל עליהם חומרא מסויימת אע"פ שאסור לשנות ממנהג אבותינו ,העובר על תקנה זו אינו עובר על
עשה ולא תעשה ,משום שרק אם בית הדין הגדול בירושלים או ועד חכמים אחר גזר על דבר מסויים
יש לו תוקף חמור .לדעתו "עיקר מימרא דר' זירא  -לא הוי מתקנות חכמים אלא בנות ישראל המה
החמירו על עצמן חומרא זו מעצמן  -ולפיכך ראוי לומר בפשיטות על ענין חומרא דר' זירא דבקל
נפטרין הימנה היינו בכל ענין ובכל מקום שיש איזה צד לצדד ולהקל יש להקל" .למעשה צרף קולא
זאת רק למקרה בו יש כתם במהלך השבעה נקיים (שאסור מדרבנן) ,והרב מסופק האם מדובר בצבע
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אוסר ,שיש כאן עוד סניף להקל .2בשו"ת דעת כהן (סימן פד) דן באפשרות זו ,אך לא הסכים להקל
בסופו של דבר.
אחרונים רבים נוספים דנו בשאלה מה ניתן לעשות כשביוצה של האישה חל בימי שבעת הנקיים.
במרבית התשובות כלל לא נידונה האפשרות להקל בכך ,אלא האם ניתן ליישם הלכתית פתרונות
אחרים

(שו"ת מהרש"ם ח"ג סימן רסח ,שו"ת הר צבי יו"ד סימן קנז ,שו"ת מנחת יצחק ח"א סימן נ ,שו"ת מנחת שלמה

תנינא סימן עב וקכד ,שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ב סימן יח ,שו"ת יביע אומר ח"ב אבן העזר סימן א ועוד).
בשו"ת אגרות משה (יורה דעה ח"א סימן צג) ,מבואר שחשב על אפשרות להקל בדבר ,ואף על פי כן
סיים שאין אפשרות לכך ,וז"ל :קשה מאד מאד להקל בדבר שהחמירו בו טובא אף שנתחדש עתה
בשנים אלו שנוגע זה לכמה אנשים למצוה רבה דפרו ורבו ,אף שיש לי בזה טעמים להיתר ,ולכן
למעשה אין להתיר .גם בשו"ת מנחת שלמה (תנינא סימן עב) ,בתשובה ארוכה בה ניסה למצוא תקנה
לנשים כאלו ,כתב :פשוט הוא דאי אפשר כלל להקל גם במקום צער גדול ,ואף גם בכהאי גוונא
דאיכא נמי מצוה רבה פריה ורביה ושבת שגם האשה חייבת בה ,ואפילו במקום שיש חשש של
הוצאת אשה מבעלה ,אי אפשר כלל להקל לעבור על הלכה פסוקה זו .גם בטהרת

הבית (ח"א עמוד כז)

כתב שאסור לאישה להקדים את טבילתה גם אם ימי ביוצה חלים רק בתוך שבעה נקיים.
 טומאה בהרגשה בלבד
שנינו בנידה (מ .נז):

"[מ ].כל הנשים מטמאות בבית החיצון ,שנאמר דם יהיה זובה בבשרה ,אבל הזב ובעל קרי
אינן מטמאין עד שתצא טומאתן לחוץ[ .נז ]:אמר שמואל :בדקה קרקע עולם וישבה עליה,
ומצאה דם עליה  -טהורה ,שנאמר בבשרה  -עד שתרגיש בבשרה ...תנן :הרואה כתם על בשרה
כנגד בית התורפה  -טמאה ואף על גב דלא הרגישה! אמר רב ירמיה מדפתי :מודה שמואל
שהיא טמאה מדרבנן .רב אשי אמר :שמואל הוא דאמר כר' נחמיה ,דתנן  -ר' נחמיה אומר :כל
דבר שאינו מקבל טומאה  -אינו מקבל כתמים"
ופרש"י דלרב אשי לא איירי שמואל בהרגשה כלל .אך הרמב"ם (פ"ט מהל' איסורי ביאה ה"א) כתב "אין
האשה מתטמאה מן התורה בנדה או בזיבה עד שתרגיש ותראה דם ויצא בבשרה".
כתב השו"ע :והוא שתרגיש ביציאתו ,ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא טמאה אע"פ שלא
יצא לחוץ.
הש"ך (סק"ב) העיר שרק מדאורייתא בעינן שתרגיש ,אבל מדרבנן טמאה אע"פ שלא הרגישה.
בשו"ת מהר"ם מלובלין (סימן ב) כתב שמן התורה הכל תלוי בהרגשה ,וכל שלא הרגישה אע"פ
שהדבר ברור שהדם יצא מגופה ,טהורה היא מגזירת הכתוב דכתיב 'בבשרה' עד שתרגיש בבשרה .גם
 2בשו"ת מנחת שלמה תנינא סימן עב אות ג ד"ה אך הביא דבריו והעיר "ואף על גב דמשמע שם מדבריו שמצדד להקל
גם לענין זה שלא נחשוש אפילו לתקנת רבי ולהצריך ו' נקיים והוא ,מ"מ נלענ"ד שגם על גברא רבה דכוותיה אין לסמוך
בזה בשום פנים ואופן כיון דהוא עצמו לא כתב חדוש זה אלא על תנאי אם יתקבלו הדברים בעיני החכמים".

_____________________________________ 18סימן קפ"ג  -דיני נידה וזבה ,וראיה בהרגשה
בשו"ת שב יעקב (סימן לו) כתב דקי"ל כשמואל דבעינן שתרגיש דיצא דם מבשרה ,הא לאו הכי אפילו
ידוע לה בודאי שמגופה יצא טהורה היא מן התורה .וכ"כ החכמת אדם (בינת אדם סימן ט) ,הערוך
השולחן (סעיף מז) ,טהרת הבית (ח"א עמ' ו) ועוד .אמנם הסדרי טהרה (סימן קצ ס"ק צג) סובר שלדעת
רש"י דלרב אשי לאו בהרגשה תליא מילתא אלא אם יצא הדם מגופה בודאי הרי היא טמאה מהתורה
אפילו בלא הרגשה .שענין ההרגשה הוא רק לברר שיצא מגופה ולא מעלמא .אך אינו תנאי בעצם
לטמא את האישה מהתורה (ובלשון אחרת :האם דין ההרגשה הוא סימן או סיבה).
הכרתי ופלתי (תפארת ישראל סק"א) כתב ,כיון שנודע לה שבא מגופה רק בלי הרגשה אפילו טפת דם
כחרדל טמאה משום כתם (וא"צ כגריס).
הפתחי תשובה (סק"א) כתב שישנם שלשה מיני הרגשות כדי שתהא טמאה מדאורייתא :א .שנזדעזע
גופה (רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה הי"ז) .ב .שנפתח מקורה (סי' קפ"ח וסי' ק"צ ס"א) .ומשמע שאפילו פתיחה
ללא דם .ג .בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן נה) מובא שכשמרגשת שדבר לח זב ממנה בפנים,
הרי היא טמאה .החוו"ד (סי' קצ באורים א) כתב דבעינן שתרגיש שזב ממקורה ,ולא די שתרגיש שזב
בפרוזדור .גם הבדי השולחן (אות ה) כתב שיש להחמיר גם באופן של זיבת דבר לח .וכן משמע בשו"ת
אגרות משה (ד ,יז) שהרגשת זיבת דבר לח חשובה להרגשה .ומכיון שאין הנשים בקיאות להרגיש,
חוששים גם אם רק הרגישה שזב בפרוזדור .אך בשו"ת חתם סופר (סימנים קמה ,קנג ,קסז ,וקעא) האריך
לבאר דזיבת דבר לח לאו הרגשה הוא .וכן הוא מורה הלכה למעשה .וכ"כ בשו"ת שב יעקב

(יו"ד סימן

מ) מכיון שמהגמ' עולה שההרגשה היא אחרת ,ולא סגי בהרגשת זיבת דבר לח .וכ"פ בשו"ת שבט
הלוי (יו"ד ח"ב סימן פח) ובטהרת הבית (ח"א עמ' יד).
בשו"ת ברית אברהם (יו"ד סימן מב .הובא בפת"ש סק"ב) הביא בשם רב אחד שנסתפק אם עיקר הטומאה
בעקירת הדם מבית הפנימי לבית החיצון ,אבל יציאת הדם מבית החיצון לחוץ לא מעלה ולא מורידה
ותוכל לספור אותו לשבעה נקיים .או שיציאת הדם מהבית החיצון תחשב ג"כ לראית טומאה ולא
תוכל לצרפו למניין שבעה נקיים .והשיב לאותו רב שאין שום טומאה נוספת ביציאת הדם מבה"ח
לחוץ .אך לשאלת הרב אין נ"מ משום שצריכה לעשות הפסק טהרה .אולם יש נ"מ כשנעקר מן
המקור שלא כדרך ראיה לא איכפת לן כלום ביציאת חוץ דרך ראיה.
 מצאה דם בבדיקה בלא הרגשה
כתב הפתחי תשובה (שם) שאם מצאה דם בבדיקה בלא הרגשה או אחר תשמיש בלא הרגשה ,יש
להסתפק האם חשוב כספק דאורייתא ,משום שאנו אומרים שמה שלא הרגישה הוא משום דסברה
הרגש עד או שמש הוא או לא .הכרתי ופלתי (תפארת ישראל סק"א) ,הסדרי טהרה (סק"ב) והחוות דעת
(חידושים סק"ב) כתבו דהוא דאורייתא .והוסיף החוו"ד שבקינוח בלבד או שלא הכניסה העד בעומק
אלא מהפרוזדור ולחוץ אינו אלא מדרבנן כשלא הרגישה ,וכן סמוך להטלת מי רגלים הוא ג"כ
דאורייתא .וכדברי החוות דעת כתב ג"כ בספר שבט הלוי (אות ד).
אך בשו"ת שב יעקב (ח"א סימנים לו ,לח ,מ ,מא ,מה) כתב שבדיקת עד ונמצא עליו דם הוי רק מדרבנן.

הרגשה בזמן הזה ____________________________________________________19
ובדברי הכרתי והפלתי (שם) מוכח שדוקא אם הכניסה את העד לפרוזדור ,שהוא בעומק הרחם הוי
ספק דאורייתא ,אבל בקינוח לא אמרינן הרגשת העד היא .וכ"כ הסדרי טהרה (סוד"ה האחרונים) ,גם
בשו"ת חתם סופר (חידושיו ליו"ד סי' קפג ד"ה ודע) כתב שדוקא כשהכניסה את העד בעומק כ"כ עד
מקום שהשמש דש אנו מחמירים ,אך לענין ספק הרגשה כל שהכניסה בעומק קצת יש לחוש בזה.
וכ"כ עוד רבים מהאחרונים .ונ"מ בזה שאם היה העד בגד צבעוני ,או צמר גפן שאינו מקבל טומאה,
או שהיה הדם פחות מכגריס ועוד ,מותרת לבעלה .ועפ"ד כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' יז) שרק אם
הכניסה את העד בעומק הרחם סמוך למקור חוששים שמא הרגישה וטעתה וכסבורה שהרגשת העד
היא .אבל אם לא הכניסה את העד אלא מחוץ לפרוזדור ,אינה טמאה אלא טומאת כתם מדרבנן,
שהרי עיקר ההרגשה היא בפתיחת המקור וכל שבדיקת העד היתה רחוקה מהמקור אין מקום לטעות
בזה .ואם אמרה ברי לי שלא הרגשתי ביציאת הדם ,אפילו אם הכניסה את העד בעומק הרחם ,הרי זו
טהורה מן התורה ,ואינה טמאה אלא טומאת כתם מדרבנן .גם בדרכי טהרה (פ"א אות ח) כתב שרק
בבדיקה פנימית שאפשר שתקהה את הרגשת יציאת הדם אנו מחמירים ,אבל בקינוח חיצוני שטחי,
אין לחשוש לכך .וכ"פ בשו"ת תפילה למשה (ג ,כב) ובתנאי שקינחה בנייר שאינו מקבל טומאה.
 הרגשה בזמן הזה
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דין הרגשה הוא יסודי מאוד בהלכות נידה ,באופן פשוט העדר הרגשה מוריד את דרגת האיסור
לדרבנן .וכידוע כיום רוב הנשים טוענות שאינן מרגישות את ה'הרגשה' כפי שהגדירוה הפוסקים.
כבר כתב הרמב"ם (ט ,א) "שחזקת הדם שבא בהרגשה" ,בזמנם נראה שהדבר היה פשוט שראיה ללא
הרגשה היא דבר חריג .ומצאנו בדברי הב"י (סימן קצ עמ' סו' ד"ה ומ"מ) לגבי תלית כתם הנמצא בעד
"וכיון שלא הרגישה רגלים לדבר שלא בא מגופה ולפיכך תולים במה שאפשר לתלות".
כיום אפשר לטעון כנגד הנשים האומרות שאינן מרגישות שבכל זאת מרגישות אך אינן מודעות לכך,
וניתן גם לומר שהשתנו הטבעים וכיום בדר"כ אין הרגשה .עוד אפשר לומר שכיום שאינן מרגישות,
נמצא א"כ שכל דין 'הרגשה' משתנה ואינו הכרחי לטומאת האישה .אם נאמר שהנשים אינן מודעות
להרגשתן ,נמצא שתמיד יש לחשוש שמא הרגישה ולא שמה לב לכך ,וכל כתם יהיה ספק דאורייתא.
ואם נאמר שבאמת אין הרגשה כיום ,יתכן לומר שלעולם אינן טמאות מהתורה.
השב יעקב (סימן לט) מביא את דברי המהרשש"ך משאטין ששאל נשים בזה ,וענו חלקן שמרגישות
הרגשה גדולה ויש שאינן מרגישות כי אם זיבת דבר לח .ולדעתו גם אם מרגישות ע"י הרגשה קטנה,
חשובה הרגשה זו ל'הרגשה' וטמאות מדאורייתא .המהשש"ך הגיע למסקנה זאת מכיון שיצא מנקודת
הנחה שאת הגדרת ההרגשה אנו צריכים להגדיר לפי הנשים ,ולא יתכן שכל הנשים לא 'ירגישו'
כביכול ,לכן כשהבין שישנה הרגשה אפילו קלה ,הסכים להגדירה בתור הרגשה המטמאת .השב
יעקב עצמו מסיק שזו ספק הרגשה וכשיש ספק נוסף אפשר להקל בזיבת דבר לח.
 3נעזרתי בסיכום נושא זה במאמרו של הרב שלמה לוי שליט"א .פורסם באתר של המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל
לחקר הרפואה ע"פ התורה .ליד המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים.
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התפארת צבי (אות יד) אינו מסכים לאפשרות שהאישה לא תהיה לעולם טמאה מדאורייתא ,ולכן
סובר כדברי הסדרי טהרה שההרגשה נדרשת רק כדי שנדע בודאות שהדם מן המקור ,וטמאה
מדאורייתא גם ללא הרגשה.
להלן הדעות השונות כיצד להתייחס לדיני הרגשות בימינו:
א .גם בזמן הזה נשים מרגישות :הערוך השולחן (אות ס) כותב שהנשים הטוענות שאינן מרגישות אינן
יודעות מה הן אומרות ,ורבותינו נאמנים עלינו יותר מהן .לדבריו ההרגשה היא כפי שאדם מרגיש
בהטלת מי רגלים .ולכן הנשים הטוענות שאינן מרגישות אינן משקרות ח"ו ,אך פשוט אינן יודעות
מהי 'הרגשה' .הדרכי טהרה (פ"א אות ה) כתב שכל אישה צריכה להקפיד לבדוק את עצמה מהי
הרגשתה (ומקורו מהערוה"ש הנ"ל) .גם המהר"ם שיק (סימן קפ"ד) הולך בכיוון זה וסובר שהרגשת וסת
הגוף חשובה להרגשה .וכ"כ הציץ אליעזר (ח"ו סימן כא) שבהרגשת דם וסת טמאה היא מהתורה.
וברור שאחת מההרגשות הנ"ל יש גם כיום לנשים לפני או עם

קבלת וסתן .גם האגרות משה (ח"ד סימן

יז) מזכיר הרגשות אלו ,כמו פתיחת המקור או הרגשת חולי ,ומוסיף שלא מצוי כלל נשים שאין להן
שום הרגשה ביציאת הדמים.
ב .כיום קיימת הרגשה ,אך הנשים אינן מודעות לכך :התשורת ש"י (סימן תנ"ו) כתב שכיום הנשים אינן
מרגישות משום דנחלשו החושים והדעת .לפי אפשרות זאת תמיד יש לחוש להרגשה שאינה יודעת
ממנה ולהחמיר .וכ"כ בספר קנה בושם שמה שאינן מרגישות הוא מחמת חולשה שלהן ואין זה מגרע
עצם ענין הראיה .וכמו ששוטה אינו מרגיש והיינו אינו מבחין ולא שם ליבו שאין זה גריעותא בעצם
הדבר הנעשה אצלו אשר נרגש אצל בריא .לדעתו יש לדון האם גם על הכתמים פחות מכגריס
שבזמנינו ,לא יהיה דין של כתמים דרבנן אלא על ראיה מדאורייתא .אך לעומתם הגר"נ קרליץ

(חוט

שני סימן קפג) סובר לגבי נשותינו שאינן מרגישות ,שיש לחשוש להרגשה רק בראיה שהיא כראיית
וסת .אולם בכתם וכדומה אין לחשוש שהיתה הרגשה .והנ"מ לכך היא בראית כתם סמוך לוסת,
שחשוב לוסתות .או ראיה על בגד צבעוני סמוך לוסת שיש לטמא.
ג .בימינו הנשים אינן מרגישות :הגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות סימן פד) מסיק שוסת הגוף אינו נחשב
הרגשה וא"כ אין כאן הרגשה .לדעתו ההרגשה אינו תנאי עקרוני בטומאה ,ולכן אם אין דרכה
להרגיש הרי היא טמאה מדאורייתא .מחמת כן הוא פוסק שאם אישה שמה תחבושת באותו מקום
ומצאה עליו דם ,יש לדון האם היא טמאה מדאורייתא מכיון שודאי דם זה הגיע מהמקור .גם שו"ת
דברי יציב (סימן פה) מתיחס למצב שנשים אינם מרגישות .ולדעתו אם האישה רואה כמות גדולה של
דם או בזמן וסתה ,נגדיר זאת כראיה דאורייתאית אפילו ללא הרגשה ,שהרי הייתה אמורה להרגיש.
אך כאשר רואה כתם או טיפת דם שאין רגילות להרגיש בזה ,יש להקל .וכן בספר מנחת אשר

(הל'

נידה סימן א) דן בכך שנשים כיום אינן מרגישות.
הרב שלמה לוי שליט"א ציין שיש לנושא זה משנה תוקף ,בקשר לנשים הסובלות מדימומים כתוצאה
מגלולות ,או מבעיות ביוץ וכדומה .במקרים אלו אנו מעריכים ולפעמים גם יודעים בודאות שהדם
בא מהמקור ,ולכן לאור האמור לעיל ,גם אם לא נאמץ לחלוטין דעות אלו שבודאי טמאה
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מדאורייתא ,הרי יש כאן לפחות ספק כרת מדאורייתא .ניתן להוסיף לכך את הרבים הסוברים שאפ'
אם אין חשש דאורייתא ,חכמים החמירו יותר במקום שהדם בודאי מגופה .לאור זאת לכאורה אין
אפשרות להקל על נשים אלו ,על ידי לבישת צבעונים וכדומה ומחובתן לחפש פתרונות רפואיים.
 ראיה באונס וברצון
שנינו בנידה (לו):

"ת"ר :דמה  -דמה מחמת עצמה ולא מחמת ולד ,אתה אומר מחמת ולד ,או אינו אלא מחמת
אונס? כשהוא אומר ואשה כי יזוב זוב דמה  -הרי אונס אמור ,הא מה אני מקיים דמה  -דמה
מחמת עצמה ולא מחמת ולד"
הב"י ביאר דמחמת אונס כגון שקפצה ממקום למקום או ראתה בהמה או חיה או עוף מתעסקין זה
עם זה וחמדה וראתה דם .והוסיף הב"ח ש'רצון' הכוונה שלא באונס אלא מחמת עצמה .הפרישה
ביאר שרצון פירושו כדרכו ורצונו של מהלך הדם ,ואונס הוא שבא בלא זמנו .הט"ז (סק"א) כתב
שאונס הוא ע"י קפיצה ורצון הוא כפי טבע האישה מחמת עצמה.
כתב השו"ע :אשה שיצא דם ממקורה ,בין באונס בין ברצון ,טמאה.
 איסור נידה בפנויה
כתב הריב"ש (סימן תכה) שדבר פשוט הוא שאיסור נידה נוהג גם בפנויה ,והטעם שלא תקנו לה טבילה
הוא כדי שלא יבואו לידי מכשול בהסתלק ממנה איסור נדה החמור .וכ"כ הרמ"א :ואין חילוק בין
פנויה לנשואה לענין איסור נדה כי כל הבא על הנדה חייב כרת.
ומ"מ יש לברר האם כל איסורי נידה חלים על פנויות אלו או על כל אשת איש שהיא נידה ,ויש ליזהר
גם בדיני הרחקות מהן .או שמא כל דינים אלו שייכים רק על איש מאישתו שליבו גס בה ויש חשש
טפי ,אבל בשאר נשים לא חלים דינים אלו כלל.
כתב מהר"ם מינץ (סימן צה אות א .הביאו הבאה"ט) שהבא על פנויה גדולה (והגיע זמנה לראות) דרך זנות,
ובא לעשות תשובה ,צריך לעשות תשובה כבועל נידה אא"כ יודע שבודאי טבלה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' לד) כתב שעפ"ד הריב"ש יש להעיר עמ"ש האחרונים (או"ח סימן תר"ו) שגם
הבתולות נוהגות לטבול בערב יו"כ משום תשובה ,ולמה לא חששו למכשול ולתקלה פן יקל בעיניהם
איסור פנויה? וכ"כ בחזו"ע (ימים נוראים עמ' כט) .וגם בספר שבט הלוי (סי' קצה עמ' רנב ס"א) כתב שעפ"ד
הריב"ש נראה שאסור לנשים נשואות בתוך שבעה נקיים לטבול בערב יו"כ .אולם המגן אברהם
תרו סק"ח) כתב שגם הבתולות נוהגות לטבול בערב יו"כ משום תשובה .ובשו"ת רב פעלים

(סימן

(ח"ד יו"ד

סימן טז) כתב שרק הנשים בתוך הז' נקיים חששו למכשול ,אבל בבתולות אין לחוש לכך משום
שאיסורן חמור ,וגם הטובלות בתוך הז' נקיים אין למחות בידן ,כיון שאין זה דבר תמידי וגם לא
מסירות החציצה.

_____________________________________ 22סימן קפ"ג  -דיני נידה וזבה ,וראיה בהרגשה
עוד כתב בטהרת הבית (שם עמ' לט) שמותר למסור חפץ או כלי או מטבע מידו ליד אישה נדה שאינה
אשתו ,וכן מידה לידו ,שרק באישתו אסרו חכמים משום שליבו גס בה .והוסיף שהוא נוהג שאישה
הבאה לבקש ברכה ,נותן הוא את ידו למעלה מראשה באויר כדי שלא לנגוע בשערות ראשה ,וזאת
כדי לעודד ולחזק בהם את אמונת החכמים.
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ובו י"ב סעיפים

סעיף א':
 וסתות דאורייתא או דרבנן
שנינו בנידה (טו - .טז).

"אלא ,אי איתמר  -הכי איתמר ,אמר רב הונא :ל"ש אלא שלא הגיע שעת וסתה ,אבל הגיע
שעת וסתה  -אסורה ,קסבר :וסתות דאורייתא .רבה בר בר חנה אמר :אפילו הגיע שעת וסתה
 נמי מותרת ,קסבר :וסתות דרבנן ...בעו מיניה מרב נחמן :וסתות דאורייתא או דרבנן? אמרלהו :מדאמר הונא חברין משמיה דרב ,אשה שיש לה וסת ,והגיע שעת וסתה ולא בדקה,
ולבסוף ראתה  -חוששת לוסתה וחוששת לראייתה אלמא  -וסתות דאורייתא .איכא דאמרי,
הכי קא"ל :טעמא  -דראתה ,הא לא ראתה  -אין חוששין ,אלמא  -וסתות דרבנן ...אמר רב
ששת :כתנאי ,ר' אליעזר אומר טמאה נדה ,ורבי יהושע אומר תבדק .והני תנאי כי הני תנאי;
דתניא ,רבי מאיר אומר :טמאה נדה ,וחכ"א :תבדק .אמר אביי :אף אנן נמי תנינא; דתנן ,ר"מ
אומר :אם היתה במחבא ,והגיע שעת וסתה ולא בדקה  -טהורה ,שחרדה מסלקת את הדמים.
טעמא  -דאיכא חרדה ,הא ליכא חרדה  -טמאה ,אלמא  -וסתות דאורייתא"
הגמ' לא הכריעה במח' האם וסתות מדאורייתא או מדרבנן .אלא שכל הראשונים פסקו להלכה
שוסתות דרבנן ,ראה רמב"ם (אסו"ב פ"ח הי"ג ,מטמאי משו"מ פ"ג ה"ט) ,רשב"א (תורת הבית ,ב"ז ,ש"ב) ,רא"ש
(פ"א סי' א) ,ר"ן (א :מדפי הרי"ף ,ד"ה הלכות נדה) ,רמב"ן (הל' נדה ,ה ,י) ,ראב"ד

(בעלי הנפש ריש שער תיקון

הוסתות) ועוד.
האחרונים התעסקו בשאלה ,למ"ד וסתות דרבנן ,מדוע לא נחשוש באישה שיש לה וסת קבוע מדין
חזקה או רוב שעתידה לראות בזמנה הקבוע?! ויש בדבר כמה גישות:
א .חתם סופר (יו"ד סימן קמב ד"ה מיהו במה .סימן קעה ד"ה והנה הב"ח) וחזו"א (יו"ד סימן פ סק"ב וסק"ז):
מכיון שזמן ראיית האישה תלוי בהרבה גומרים חיצוניים ,כדוגמת אכילה ,שתיה ,קפיצה,
מנוחה ויגיעה ועוד ,הרי שגם אם הוחזקה אלף פעמים לראות בזמן מסויים ,חזקה זו יכולה
להשתנות ,ומכיון שכך א"א להגדירה בתור חזקה דאורייתאית.
ב .מקור חיים (תסז ,ט ,ביאורים אות ה) :אין חזקה בדבר המגיע במקרה גם אם קרה הרבה פעמים,
רק בדבר שמסתבר והגיוני שיהיה כך אפשר ליצור חזקה.
ג .נודע ביהודה (יו"ד מהדו"ק סימן נה ,סד"ה והנה דבריו) :כנגד חזקת הוסת ישנה חזקה שהאישה
עומדת בטהרה ,ולכן א"א לומר שוסתות דאורייתא .אך לעניין פרישה סמוך לוסת סובר
הנוב"י שדינה מדאו'.
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ד .חוות דעת (קפג ,ביאורים סק"ב) :חזקת וסת עשויה להשתנות ,שהרי מעוברת וזקנה אינן רואות
דמים ,ולכן א"א ליצור חזקה שהריעותא שלה ודאית .אלא שהערוך השולחן (ס"ג) הקשה
עליו ,דמה עניין ימי זקנתה לימי ילדותה.
ה .ערוך השולחן (ד-ה ,יב) :עיקר המח' היא רק על הזמן שלאחר הוסת ,אך בזמן הוסת אכן
אסורה האישה מדאו' .עוד כתב ,שסמוך לזמן הוסת אין חוששים מכיון שהתורה האמינה
לכל אישה על ימי נידותה וטהרתה ,ולכן אם תרגיש תאמר לו ויפרוש ,ואם לא תרגיש הרי
היא מותרת לו .ואין חוששים שמא תרגיש בדיוק בזמן שיבוא עליה ,שהרי הוא זמן מועט.
ולכן מהתורה מותר לבוא עליה אף בשעת וסתה ,וחכמים הרחיקו מחשש שתראה.
 בדיקה לפני תשמיש
שנינו בנדה (ט ):דעונה בינונית שלשים יום ,וכ"כ רש"י (טו .ד"ה בתוך) דסתם נשים חזיין לסוף שלשים
יום.
עוד שנינו בנידה (יב" ).בעא מיניה רבי זירא מרב יהודה :אשה מהו שתבדוק עצמה לבעלה? אמר ליה:
לא תבדוק .ותבדוק ,ומה בכך? אם כן  -לבו נוקפו ופורש".
נחלקו הראשונים בבאור גמ' זו ,הגה"מ (פ"ד מהל' איסורי ביאה אות כ) כתב בשם רבנו שמחה דהא דאמר
רב יהודה 'לא תבדוק' הכוונה לאחר תשמיש אבל קודם תשמיש מצוה לבדוק ,דתנן (יג ).כל היד
המרבה לבדוק בנשים משובחת .אך התוספות (יב .ד"ה בעי ,וד"ה לבו) כתבו שאסור לבדוק לפני
תשמיש ,דא"כ ליבו נוקפו ,והסביר ר"ח שכיון שרואה את אשתו בודקת חושב שהרגישה דאל"ה לא
היתה בודקת .וכן ביאר הטור שבשעת תשמיש לא תבדוק אבל שלא בשעת תשמיש הרי זו משובחת.
וכן העמיד הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ב ז ):את המשנה 'כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת'.
בשונה מכל הראשונים הסוברים שאישה שיש לה וסת קבוע אינה צריכה בדיקה ,סובר הרמב"ם
(איסו"ב פ"ד הט"ז) שאשה שיש לה וסת נמי צריכה בדיקה אחר תשמיש.
כתב השו"ע :רוב הנשים יש להם וסתות (פי' זמן קבוע אורח כנשים) לראות בזמן ידוע ,כגון מעשרים
לעשרים יום או משלשים לשלשים יום ,וכל אשה שיש לה וסת קבוע ,בא עליה שלא בשעת וסתה
ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש[ .רמ"א :גם אין לה להחמיר לבדוק עצמה ,לא לפני תשמיש ולא
לאחר תשמיש ,שלא יהא לבו נוקפו ופורש (טור ומרדכי ורוב הפוסקים)] .אבל שלא בשעת תשמיש ,כל
המרבה לבדוק הרי זו משובחת.
מרן לא פירש האם יש חובה לבדוק לאחר תשמיש ,או שמא אסור כלל לבדוק לפני ואחרי תשמיש
שמא יהא ליבו נוקפו ,אלא כתב סתם "ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש" .הש"ך (סק"ד) הסביר שמרן
סובר כרמב"ם ,אבל לרוב הפוסקים אינה צריכה בדיקה כלל .מנגד ,היד אברהם כתב שמהמשך דברי
מרן שכתב שלא בשעת תשמיש כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת ,משמע שסובר כדעת רוב
הפוסקים שבשעת תשמיש אפילו משובחת אינה .והוסיף שכך נראה שהבין הרמ"א את מרן ,שהרי לא
כתב דבריו בלשון י"א אלא כהוספה על השו"ע ,אך אינו חולק עליו.
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הש"ך (סק"ב) כתב שאם לא קבעה וסת אז מסתמא וסתה כל שלושים ,ובתוך שלושים מיקרי שלא
בשעת וסתה .הפתחי תשובה (סק"א) הבין את הש"ך שמדובר על נערה שעדיין לא קבעה וסתה.
והסדרי טהרה (סק"א) כתב שמדובר על סתם אישה ואפילו לא קבעה וסתה מותרת לשמש בלא
בדיקה בתוך שלושים ,והוא תמוה ,אלא ודאי שהכוונה להחמיר שכל עוד לא קבעה וסתה צריכה
לחשוש לעונה בנונית ,אבל חייבת לשמש עם בדיקה אפילו בתוך עונתה כל עוד לא קבעה וסתה.
ולאחר מכן הוסיף שיתכן והש"ך מדבר על נערה שעדיין לא ראתה שמותרת לשמש בתוך שלושים,
דמסתמא תקבע הוסת ליום שלושים .אבל כשנתחזקה שאין לה וסת צריכה בדיקה לעולם .וכ"ד
החוות דעת (חידושים וביאורים סק"א) .אך הכרתי ופלטי (תפארת ישראל סק"א) חלק עליהם.
סעיף ב':
 פרישת עונה סמוך לוסת
שנינו בנידה (סג):

"תני חדא :רבי יהודה אוסרה לפני וסתה ומתירה לאחר וסתה .ותניא אידך :אוסרה לאחר וסתה
ומתירה לפני וסתה .ולא קשיא ,הא  -דרגילה למחזי בסוף ליליא ,הא  -דרגילה למחזי בתחלת
יממא .אמר רבא :הלכה כרבי יהודה ...והזרתם את בני ישראל מטומאתם ,מכאן א"ר ירמיה:
אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן .וכמה? אמר רבא :עונה .מאי לאו  -עונה
אחריתי? לא ,אותה עונה"
כתב הר"ן (שבועות פ"ב א :ד"ה או יום) שאע"פ שבגמ' הביאו פסוק לדין פרישה סמוך לוסת ,אין דין זה
מהתורה אלא אסמכתא בעלמא הוא ,דהא קי"ל (נדה טז ).דוסתות דרבנן .וכ"כ הרשב"א

(תורת הבית שם

ריש ש"ג ח ).וכ"ד הרא"ש .אבל בספר התרומה (סי' צג) כתב דמדאורייתא אסור .וכ"כ התוספות

(יבמות

סב :ד"ה חייב) והרא"ש (שם סי' י) .4והוסיף הב"י שאפשר ד'מדאורייתא' שכתבו לאו דוקא אלא לומר
שיש לו סמך מדאורייתא.
לדעת רוב ככל הפוסקים חיוב הפרישה הוא עונה אחת בלבד והיא בזמן שרגילה לראות ותו לא.
שיטה נוספת של בעל האור זרוע (ח"א סי' שנח) שאדם פורש מאשתו בעונה שרגילה לראות בה,
ובנוסף לכך פורש עונה נוספת והיא העונה הקודמת לה ,כגון אם רגילה לראות ביום פורש ממנה כל
אותו היום ובנוסף לכך גם בלילה שלפניו .הב"י כתב שאין טעם ושורש לדברים אלו ,וכבר כתב
האגור (סי' אלף שנח) על דברי האור זרוע שהם חומרא יתירה .אמנם מנגד ,מצאנו כמה הסברים
לשיטת האו"ז :א .הב"ח כתב שראוי להחמיר שלא מן ההלכה כאור זרוע ,מחשש שמא תראה עם הנץ
החמה ותסבור שראתה בלילה ,או ההיפך ,ולכן תמיד יש לפרוש עונה נוספת .והוסיף שאין ספק שכך
היתה קבלה בידו מפי הזקנים ,וכן שמע בימי חורפו שהירא את דבר ה' נהג מעולם בחומרא זו .ב.
הש"ך (סק"ז) כתב שגם הראב"ן (סימן שיח) סובר כאור זרוע ,וחידש שצ"ל שאם יש לאישה וסת קבוע
 4לכאורה דברי הרא"ש כפי שהביאם הב"י סתרי אהדדי! החתם סופר בחידושיו רצה לחלק בין הבדיקה שהיא מדרבנן
ובין הפרישה שהיא מדאורייתא .וע"ע בערוך השולחן אות ט.
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ביום כגון בתחילתו או באמ צעו ,ודאי אין צריך לפרוש אלא אותו היום ולא לפניו ,ובהכי מיירי הש"ס
והפוסקים (!) ,והאור זרוע איירי באישה שאין לה שעה קבועה לראות ,אלא לפעמים רואה בתחילת
היום ולפעמים באמצע ,וא"כ חשיב כאילו כל היום וסתה ולכן צריך לפרוש עונה נוספת לפניה
(רעק"א הקשה ,שגם להסבר הש"ך לא מובן מדוע צריך לפרוש בעונה הקודמת אם אין חשש שתראה בו) .ולדעתו כך
הוא פשט הסוגיות .לדעת הש"ך האור זרוע אינו מחדש שיטה ,אלא פשוט כתב מה הדין במקרה
מסויים ,שלדעתו שאר הפוסקים לא הזכירוהו .ג .השבט הלוי (ח"ב סימן ע) כתב שחומרת האו"ז
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.
שיטה נוספת הביא ההגה"מ (פ"ד אות ט) בשם האביאסף

(שהוא הראבי"ה שבשמו הביא האו"ז את דבריו .והוא

סמך לחת"ס שחומרת האור זרוע הוא משום גדר וסייג לקיים פרישת עונה ע"פ האביאסף) שהוא יום או לילה מימי
ניסן ותשרי וחצי יום וחצי לילה בתמוז וטבת .הב"י כתב שטעמו של האביאסף הוא משום שסובר
ששיעור עונה הוי י"ב שעות ,והיינו חצי מהיום השלם ,וכשהלילה או היום קצרים יש להשלים אותם
(הפרישה הבין בדברי הב"י שלדעת האביאסף יש לפרוש את העונה השלימה ,ומה שנשאר עודף להשלים לי"ב שעות
מוסיף אותם בעונה הקודמת .אך הוא עצמו הסביר בדעת האביאסף שבימים בהם היום והלילה אינם תואמים מחלקים

את היום והלילה בחציים וכך מחשבים את עונת הפרישה ,ולא לפי לילה ויום) .אך כתב שאין לחוש לכך מאחר
שהפוסקים לא הזכירו דעתו ,וגם מהגמ' לא משמע שיש הקפדה על השעות אלא על היום או הלילה
בלבד .אמנם הב"ח כתב שבריש פרק תינוקת משמע בגמ' שעונה הוי י"ב שעות דוקא ,5ולכן יש
לנקוט כך .הט"ז (סק"ב) התקשה כיצד מחשבים את הי"ב שעות לפי שיטת האביאסף ,שאם תחשבם
משעה שרגילה לראות ואילך נמצא שתהיה מותרת לפני אותה שעה ביום ,ואם תחשבם למפרע נמצא
שאם תראה בתחילת היום תהיה מותרת אחר אותה שעה באותו יום עצמו ,וח"ו לומר כן!! שהרי
ההבנה הפשוטה היא שאסורה כל אותה העונה .ולדעתו חכמים השוו מידותיהם כיון שהכל תלוי
ביום או בלילה .ודחה את ראית הב"ח (מנידה סה ).שהרי הגמ' שם עוסקת בנערה שראתה בבית אביה
וניסת אח"כ שמותרת לשמש אחר ביאה ראשונה ותולים הדם בבתוליה ליום או לילה ,והיינו שעות.
אך דווקא במקרה הנ"ל שא"א לתלות בלילה ממש כמו כאן ,מפני שההיתר מתחיל אחר הביאה
הראשונה ואינו תלוי ביום או בלילה .הש"ך בנקודות הכסף (אות א) הוכיח מהגמ' (סג ):שרבא אמר
שצריכים לפרוש עונה ,ושאלה הגמ' האם מדובר על עונה נוספת ,מההו"א של הגמ' מוכיח הש"ך
שאם אין לה שעה קבועה שרואה מקרי כל היום וסתה .והוסיף דמה שלא הזכיר האו"ז שעה קבועה
הוא משום דאפשר שבזה"ז אין כ"כ רגילות לוסתות קבועות .ולגבי קושיות הט"ז על שיטת האביאסף,
כתב הש"ך שיש לפרוס את תוספת הזמן על היום או הלילה משום שבתקופה אחרת בשנה זמן זה
היה ראוי להיות יום או לילה.
יש לעיין מדוע לא פורשים בכל הזמן שעשויה לראות דם ,הרי אישה שלפעמים רואה ביום הכ"ה
ולפעמים ביום הכ"ח ,מזמן שהגיע יום כ"ה הרי יש סבירות גבוהה שתראה ,וכיצד אנו מתירים זאת?
 5הגמ' שם עוסקת בהיתר כלה לאחר ביאה ראשונה ,כמה זמן לאחר מכן מותרת עדיין לבעלה ותולים הדם בבתוליה.
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ובאמת הרמ"א כתב שצריך לפרוש בכל הזמן הראוי (אך עיין בש"ך סק"ט שהסבר זה אינו פשוט) .אלא
שנראה להסביר שהאישה כעת בחזקת טהרה ,וכדי להוציאה מחזקה זו אנו צריכים ודאיות לראיית
דם או סבירות גבוהה ,ולכן רק בימים הספציפיים המועדים צריך לפרוש אך לא בכל הימים שביניהם.
כתב השו"ע :בשעת וסתה ,צריך לפרוש ממנה עונה אחת ...אם הוא ביום ,פורש ממנה אותו היום
כולו אפילו אם הוסת בסופו ,ומותר מיד בלילה שלאחריו ,וכן אם הוא בתחלתו ,פורש כל היום
ומותר כל הלילה שלפניו .וכן הדין אם הוא בלילה ,פורש כל הלילה ומותר ביום שלפניו ולאחריו ,בין
שקבעה וסת בג"פ או בפ"א .והוסיף הרמ"א :וכל זה לא מיירי אלא בוסת התלוי בימים אבל לא בוסת
התלוי בשינוי הגוף (ב"י בשם הראב"ד) ,וע"ל סימן קפ"ט .ואשה שמשנית וסתה להקדים ב' או ג' ימים או
לאחר ,כשמגיע זמן וסתה צריך לפרוש ממנה ב' או ג' ימים קודם או אחריו.

(הגהות מיימוני פ"א דהלכות

איסורי ביאה) .וע"ל סי' קפ"ט.
בטהרת הבית (ח"א עמ' מ .וכ"כ בהליכות עולם ח"ה עמ' מ) פסק שהחיוב לפרוש הוא עונה אחת בלבד,
ואפילו היה דרכה לראות סמוך לשקיעת החמה חייב לפרוש רק ביום ,בין שקבעה וסת בשלש פעמים
ובין שראתה פעם אחת .ולענין זה היום הוא מהנץ החמה ועד שקיעתה .וכ"פ הערוה"ש (אות כ),
החזו"א (הובא בתחילת ספר טהרת בת ישראל) ועוד .אך הדרכי טהרה (פ"ו אות א) כתב שהיום הוא
מהזריחה ועד צאת הכוכבים .והלילה חשוב מהשקיעה ועד הזריחה (והיינו בין השמשות לחומרא).
והוסיף (אות ב) שמעיקר הדין די בפרישת עונה אחת ,אולם ראוי להחמיר ולפרוש מתשמיש עונה
אחת קודם העונה האסורה .אחרונים נוספים כתבו כדעת הב"ח :שבט הלוי (עמ' כב) ,אגרות

משה (יו"ד

ח"ג סי' מח) ,בא"ח (ש"ש ,צו ,א).
הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן נה-נו .הובא בפת"ש ג) העלה שכל מה שאמרנו וסתות דרבנן היינו שאין
אומרים שראתה כבר בשעת וסתה ,שהרי יש חזקת טהרה .אבל לענין פרישה מאשתו זהו חיוב
מהתורה ,ואין אומרים להבא שמחזיקים אותה בחזקת טהרה ,משום שודאי תראה בעתיד .וכתב
שסברא זו מוזכרת כבר ברא"ה ,אך הפת"ש העיר שלדינא לא נראה כך מהרא"ה .גם החכמת אדם
(כלל קח בינת אדם סק"א) כתב שלכו"ע אסורה לשמש בשעת הוסת מדאו' ,ורק סמוך לוסת הוא מדרבנן.
וכ"כ הערוה"ש (סע' ד) .אך הש"ך (סק"ה) והט"ז (סק"ב) סוברים שלמ"ד וסתות דרבנן ,ודאי שהפרישה
סמוך לוסת ג"כ מדרבנן .וכ"כ אחרונים נוספים (פרדס רימונים דף ח אות ד .חזו"א סימן פ סעיף ז ועוד).
עוד כתב הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן מו ד"ה ובזה נלע"ד) לפרש דברי הרמ"א שעתידה בטוח לראות
בב' או ג' ימים הללו ,ולא יעברו ימים הללו בלא ראיה ,וא"כ כל הג' ימים הם וסת וצריך לפרוש
בכולם .ונראה סברתו שיומיים שלוש אפשר להחשיב כחטיבה אחת וכזמן מוגדר שהאישה עתידה
לראות ,אך אם רואה במשך כמה ימים אין זה חשוב כזמן מוגדר וא"א לחייב פרישה בכל אותם
הימים .אולם הנוב"י למד מדין זה שאישה שאינה מצליחה לספור שבעה נקיים ,צריכה לבדוק בכל
יום ויום שהרי הוחזקה לראות תמיד ברצף ימים אלו .אך הפתחי תשובה (אות ח) דחה דבריו ,ששבעה
ימים אינם חשובים לזמן מוגדר לראיה .והביא שגם החוות דעת (ביאורים סק"ד) השיג על הנוב"י בזה
שלדבריו צריכה מוך דחוק ,ושיהיו ידיה בין עיניה כל הזמן.
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 קבעה וסת בליל טבילה
בספר תפארת למשה (הביאו הפת"ש ד .הובא בילקו"מ שו"ע מכון ירושלים) כתב שאישה שקבעה וסת בליל
טבילתה וא"א לה לטבול עד ליל וסתה ,מותר לשמש אף שהוא שעת וסתה ,דוסתות דרבנן ,ולא
החמירו לאוסרה על בעלה עולמית

(ומשמע שמיקל דווקא כאשר באופן קבוע קובעת וסתה בל"ט ותהא אסורה

עליו עולמית ,אך יתכן שאם קרה באופן חד פעמי אינו מיקל) .ומ"מ עדיף לה להתחיל את השבעה נקיים מהיום
החמישי (ולא כפי שכתב הרמ"א להתחיל ביום השישי) משום שזה אינו אלא חומרא .וכ"פ בטהרת

הבית (ח"א

עמ' קיג) .ובשו"ת חתם סופר (יו"ד ס"ס קע"ט) נשאל אודות אישה שעד שמגיע זמן טבילתה הרי היא
צריכה לראות שוב ,האם מותר לה לשמש בלילה הסמוך ליום עונתה ,וכן אם הזדמן שלא שימשה
כלל ,האם יכולה להתחיל למנות את ששת הימים מיד .וענה שא"צ לחשוש לחומרת האו"ז בעיקר
באישה שוסתה אינו קבוע ,וגם בדין השני יכולה להקל ,או עכ"פ למנות ג' עונות בלבד.
ובדין כלה שאירע זמן טבילתה בליל חופתה בעונה הסמוכה לוסתה .כתב הנודע ביהודה

(תנינא יו"ד

סי' קיז) שאסור לבעול בעילה של מצוה באותו לילה .ודוקא ביוצא לדרך מותר כיון שיש בזה חובה,
אך בבעילת מצוה של החתן לא מצאנו חובה אלא מצוה .ומה לי אם יבעול כעת או יותר מאוחר ,הרי
מצוה זו היא רק בבעילה אחת כל ימי חייה .וכ"פ הבא"ח (ש"ב צו ,ו) .וכ"כ בשו"ת שבט הלוי

(ח"ד סימן

צט אות יב) מכיון שכלה חומדת ביותר ויש לחוש להקדמת הדם לשעת התשמיש .אולם במקום אחר
(מהדו"ת חיו"ד ס"ס קיב) כתב שהמיקל בדין כלה אין מזניחים אותו הואיל ויצא מפה קדוש של המקנה
להקל .אך המקנה (קונ"א סימן סא ס"א) כתב ,שאין איסור לחתן לבעול בעונה הסמוכה לוסתה ,שכיון
שדין פרישה סמוך לוסת אינו אלא מדרבנן ,במקום מצוה לא גזרו .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"א עמ' קיא.

ובהליכות עולם ח"ה עמ' מח) ,והוסיף שאם אפשר טוב שהכלה תיקח כדורים שמשתמשות בהם לדחיית
הוסת .ובהערות שם כתב "ליבי אומר לי שכל חומרת הנודע ביהודה בנויה על יסוד סברתו שאפילו
למאי דקי"ל וסתות דרבנן ,פרישה סמוך לוסתה היא מדאורייתא ,משום דשמא ראתה לא חיישינן,
כיון שיש לה חזקת טהרה ,שמא תראה חיישינן מן התורה .ולכן צמצם ככל האפשר את ההיתר בזה
במקום מצוה".
 מה נאסר בפרישה סמוך לוסת
בספר המצוות (לא תעשה ,מצוה שנג) נחלקו הרמב"ם והרמב"ן מהי חומרת שאר קריבות לנידה ,האם
רק הביאה עצמה מדאורייתא או שמא כל הקריבות אסורות מהתורה .נ"מ למחלוקת זו היא ההבנה
של ההלכה כאן .לכאורה אם כל הקריבות אסורות אצל הנידה מהתורה ,מדוע נחלק בפרישה
הסמוכה לוסת בין התשמיש לשאר קריבות ,הרי יש לעשות סייג לכל איסורי התורה! אולם אם רק
התשמיש אסור מהתורה מובן מדוע רק אותו אסרו חכמים בזמן הסמוך לוסת .אמנם מצאנו בדברי
הב"ח (אות י) שיש חשש ספציפי לגבי התשמיש עצמו ,לדעתו אנו חוששים שע"י מעשה הביאה עצמו
תראה בתוך עונתה ,והיינו משום שעושה מעשה יש חשש שהדם יצא בשעת התשמיש ולכן אסרוהו
בדווקא .לפי הסברו לא מחוייב להסביר את מחלוקת הראשונים כאן ע"פ מח' הרמב"ם והרמב"ן.
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ועיין בטהרת הבית (ח"א עמ' ס בהערה) שהרחיב להביא מחלוקת הראשונים האם שאר קריבות בנידה
אסורים מהתורה או מדרבנן ,והנ"מ בזה לדין פרישה סמוך לוסת.
דעת הרשב"א (תורת הבית הארוך ב"ז ש"ב ד :וקצר ריש ש"ג ח ).שפרישה שפורש סמוך לוסתה אינו אלא
לתשמיש אבל שאר כל הקריבות מותרות .והוסיף שכ"ד

רש"י (יבמות סב :ד"ה ואין פוקדה) ,הראב"ד (בעלי

הנפש שער הפרישה סימן ב הלכה א) ,המגיד (איסורי ביאה ד ,יב) והגה"מ (שם אות ח) בשם הרמב"ן

(הל' נידה

פ"ח הלכה י) ששאר פרישות לא החמירו עליה שאין כאן חשש אלא של דבריהם.
הב"י הוסיף שאין לומר שלדעת ר"ת הסובר שהיוצא לדרך אינו פוקד את אשתו בעונה הסמוכה
לוסתה ,הכוונה בדברי ריצוי ולא בתשמיש ,ולמי שאינו יוצא לדרך אסור כל קריבה .דאל"ה אין הבדל
בין היוצא לדרך לאינו יוצא לדרך ,שתמיד מותר ,וביוצא לדרך התחדש שחייב לפקוד את אשתו.
אמנם התרומת הדשן (סימן ר"ן) נשא ונתן בדין זה והעלה לאסור כל קריבה .ופירש ששאר קריבות
שהתירו הכוונה למזיגת הכוס ,אבל חיבוק ונישוק אסור .הב"י לא קיבל דבריו ,מכיון שרוב הראשונים
כתבו ההיפך ,וכן משום שמוזכר שרק תשמיש אסור ולא שאר דברים.
כתב השו"ע :ולא משאר קריבות אלא מתשמיש (המטה) בלבד.
הש"ך (סק"ו) הבין מסתימת דברי מרן שאפילו חיבוק ונישוק שרי ,גם הב"ח כתב שמעיקר הדין באמת
רק התשמיש נאסר ,אך סיים שהמחמיר גם בשאר קריבות תבוא עליו ברכה .אמנם הט"ז (סק"ג) כתב
שע"פ הרא"ש חיבוק ונישוק אסור מן הדין ,והביא ראיה מהל' אבלות שכתב הרא"ש

(כתובות פ"א סימן

ט) שיש להחמיר בנישוק וחיבוק שמביא לידי חשק ,וכ"ש כאן שיש חשק כשיוצא לדרך .אמנם בתורת
שלמים (סק"ד) כתב עליו שאין דבריו מוכרחים ,דשאני התם דלא בעל עדיין ויצרו תוקפו ,ולכן צריך
שמירה ג"כ שלא להתייחד עימה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' ס .ובהליכות עולם ח"ה עמ' מב) פסק שצריך לפרוש מתשמיש המיטה בלבד .אבל
חיבוק ונישוק מותר מן הדין ,ואפילו בשעת הוסת מותר מן הדין בחיבוק ונישוק ,כל זמן שעדיין לא
ראתה .ומ"מ לא יישן עימה במיטה אחת באותה עונה ,פן תראה באמצע השינה ולא תרגיש עד אור
הבוקר ,ונמצא ישן עימה בהיותה נידה .גם בדרכי טהרה (פ"ו אות יד) כתב שחיבוק ונישוק מותרים ,אך
אם אדם מכיר בעצמו ויודע שעלול להגיע עי"כ לתשמיש המיטה ירחק מזה .וכן ראוי ליזהר שלא
לישון באותה מיטה.
סעיף ג':
 פרישה סמוך לוסת אצל קטנה שלא ראתה ג' פעמים
כתב הרשב"א (תורת הבית שער ג הארוך ב"ז ח ,:ובקצר ח ).שכל האמור לגבי פרישה סמוך לוסת הוא דוקא
בגדולה ,אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורים ולא הביאה סימנים אינה צריכה לפרוש סמוך לוסתה
כל זמן שלא קבעתו בשלש פעמים .וטעם הדבר הוא מפני שהיא מוחזקת באינה ראויה לראיות .ולכן
הראיות הראשונות חשובות כמקרה עד שתוחזק שלוש פעמים רואה.
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כתב השו"ע :במה דברים אמורים ,בגדולה ,אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורים ,ולא הביאה
סימנים ,אין צריך לפרוש סמוך לוסתה כל זמן שלא קבעתו ג' פעמים .והוא הדין לזקנה שנסתלקו
דמיה.
הב"ח תמה ,דמשמע שרק כשלא הביאה סימנים וגם לא הגיעה לימי נערות דינה הכי ,אבל הגיעה
לימי נערות ולא הביאה סימנים או הביאה סימנים ולא הגיעה לימי נערות לא .לכן פירש שהכוונה או
לא הביאה סימנים ,דוא"ו המדבקת היא .וכ"כ הפרישה (אות ו) והש"ך (ס"ק יא).
סעיף ד':
 רגילה לראות בנץ החמה ,אך לא ברור מתי בדיוק
כתב הראב"ד (בעלי הנפש ריש שעה"ו עמ' לב) שאם האישה רגילה לראות בנץ החמה ,ואינה יודעת אם
הוא קודם הנץ החמה או לאחר הנץ החמה ,יש הנוקטים לחומרא לאוסרה כל הלילה וכל היום ,ויש
הסוברים דכיון דוסתות דרבנן ,חשיב כספק דרבנן ולקולא ולא חיישינן אלא ליום שהוא ודאי בימי
נידתה ,וכן הסכים הראב"ד.
כתב השו"ע :אם רגילה לראות בהנץ החמה ,ולא קים לן שפיר אי קודם הנץ החמה או אחריו ,אינה
אסורה אלא ביום.
לכאורה איזו קולא יש כאן? הרי מדובר על קביעת הוסת כדי לדעת מתי תהיה הפרישה הסמוכה
לוסת ,ומה לי אם יפרוש בעונה זו או אחרת? אלא שנראה לומר שככל שאנו קובעים את תחילת
הוסת יותר מאוחר יש בזה קולא מסויימת ,שהרי אם בסופו של דבר תראה בעונה שפורש הרי
'הרויח' עונה אחת שהיה יכול להפסידה אילולי היה פורש עונה אחת קודם.
מדברי הערוך השולחן (סעיף כו) נראה שטעם הדבר שאנו קובעים את זמן ראייתה ביום ולא בלילה
הוא משום שלאישה זו יש חזקת טהרה ,אבל ביום היא ודאי טמאה .וכ"נ מדברי הט"ז (סק"ז) דכיון
שביום עכ"פ טמאה ,תלינן הקלקלה ביום.
הש"ך (ס"ק יג) כתב דה"ה אם רגילה לראות בבין השמשות ולא קים לה שפיר אם קודם הלילה או
לאחר מכן ,אינה אסורה אלא בלילה.
סעיף ה':
 אישה הרואה מלפני הנץ עד לאחר הנץ
שנינו בנידה (סג):

"משנה :היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה  -אינה אסורה אלא עם הנץ החמה .רבי
יהודה אומר :כל היום שלה .גמרא :תנא כיצד א"ר יוסי ימים ושעות וסתות  -היתה למודה
להיות רואה מיום עשרים ליום עשרים ,ומשש שעות לשש שעות ,הגיע יום עשרים ולא ראתה
 -אסורה לשמש כל שש שעות ראשונות  -דברי רבי יהודה ,ורבי יוסי מתיר עד שש שעות,
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וחוששת בשש שעות .עברו שש שעות ולא ראתה  -אסורה לשמש כל היום כולו  -דברי ר'
יהודה ,ורבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה"
פרש"י (ד"ה עד) שלדעת ר' יוסי מותר עד שש שעות ד'שעות' דייקינן ,הואיל ווסתה בשעה שישית
אינה אסורה לא לפניה ולא לאחריה.
כתב הראב"ד (בעלי הנפש עמ' לב) שאם רגילה לראות ראיה מרובה מקודם הנץ החמה עד לאחר הנץ
החמה (והיא ראיה ודאית ,ולא מספק בלבד) ,א .יש הסוברים שאסורה בלילה וביום משום שכל זמן הראיה
חשוב כשעת הוסת ,ואפילו ר' יוסי מודה שבשעת הוסת עצמה אסורה לשמש .ולר' יהודה אסורה
לשמש כל שתי העונות .ב .ויש הסוברים שבמקרה כזה הולכים אחר תחילת הוסת ,ואינה אסורה אלא
בלילה.

ג.

וכתב הטור שהראב"ד הכריע שאסורה כל הלילה ,וביום כשיעור שנמשך הוסת .הב"י

הסביר שלדעת הראב"ד אסורה בכל הלילה ,וביום אסורה רק בשעה הספציפית שראתה בה .שהרי ר'
יהודה בא להוסיף על דברי ר' יוסי ולהחמיר עליו.
כתב השו"ע :אם רגילה לראות ראייה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ החמה ,אסורה בלילה וביום
כשיעור הנמשך בו.
הט"ז (סק"ח) הסביר ,דכיון שראתה בסוף הלילה אזלינן בתר תחילת הוסת ואמרינן שעיקר הוסת
בלילה ,אלא שנמשך זמנו עוד קצת ביום ,ולכן אסורה אף במקצת היום.
הש"ך (ס"ק טו) כתב שלפי מה שהכריע כפרישת האור זרוע ,צריך לפרוש כל הלילה וכל היום שלפניו,
וביום שלאחריו כשיעור משך שעת הוסת .הפתחי תשובה (ס"ק יא) כתב דצ"ע על הש"ך ,הרי הוא
עצמו סובר שאם יש שעה קבועה לוסת די בפרישה באותה עונה בלבד ,אך כתב שיתכן וסמך עמ"ש
בנקודות הכסף דנשי דידן אין להם שעה קבועה.
סעיף ו':
 וסת הנמשך ב' או ג' ימים
עד עכשיו התעסקנו באישה הרואה בזמן המעבר בין העונות ,איזו עונה חשובה לעונת הראיה והאם
מחמירים לפרוש בשניהם .סעיף זה עוסק באישה הרואה בפעם הראשונה ראיה ארוכה הנמשכת
יומיים  -שלושה ,האם צריך לפרוש בכל הימים או רק בעונה הראשונה.
אישה הלמודה לראות שני ימים או שלושה ימים רצופים ,מצאנו בזה מחלוקת בראשונים :דעת
הראב"ד (עמ' לו  -לח) שכל יום ויום חשוב לוסת בפנ"ע ,ואע"פ שהגיע תחילת הוסת ולא ראתה צריכה
לפרוש כל ימי משך הוסת ,וכ"כ הרמב"ן .ועוד ,שאפילו נער היום הראשון צריכה לחשוש לשאר
הימים ,שהרי הם כוסת עצמאית שצריך לעוקרה.
מנגד ,הרז"ה (השגות על בעה"נ אות יא) סובר שאינה צריכה לפרוש אלא עונה ראשונה של הוסת וכיון
שעברה העונה ולא ראתה מותרת ,וכ"ד הרא"ש (פ"ט סימן ג) ,הרשב"א
יד ב) ,הריטב"א (יא .ד"ה כגון) ועוד.

(נדה יא .ד"ה הניחא ,תוה"ב ב"ז ש"ג
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הב"ח הסביר שלדעת הרז"ה כשלא ראתה כל העונה הראשונה אינה חוששת כלל ,כיון שנסתלק
העיקר נסתלק הטפל ,שכל הדמים שרואה לאחר תחילת הוסת אלו דמים יתרים וכשעברה העונה
הראשונה אינה צריכה לחשוש להם.
כתב השו"ע :אם וסת נמשך ב' או ג' ימים ,ששופעת או מזלפת ,אינה צריכה לפרוש אלא עונה
הראשונה של הוסת ,וכיון שעברה עונה ולא ראתה ,מותרת.
א .הב"ח תמה על השו"ע שלכאורה פסקיו סותרים זא"ז ,שהרי בסעיף ה' פסק כדעת הראב"ד שיש
לחוש לכל הזמן בו היא רואה ,ובסעיף ו' פסק שיש לחוש רק לעונה הראשונה בלא שאר הראיות
שרואה בהמשך! ותירץ :שכשרואה ראיה אחת הנמשכת ע"פ שתי עונות אפשר להחשיבם כראיה
אחת שצריך לפרוש בכל זמן שנמשכת ,מפני שהכל נחשב כ'ראיה ראשונה' .אך כשרואה כמה ימים
רצופים ,הראיה שרואה בתחילה חשובה כתחילת הוסת וכל מה שרואה לאחר מכן הם דמים יתרים,
ואין זה נקרא בשם משך הוסת כיון שאינה ראיה אחת .ב .הדרישה (אות ה) כתב שדווקא שהמשך
הראיה הוא זמן מועט סברא הוא לומר דגם הוא מצטרף לתחילת ראייתה ואסורה כל ימי משך הוסת,
אבל בב' או ג' ימים אין לומר כך .וכ"כ הש"ך (ס"ק טז) והט"ז (סק"ט) .ג .הערוך השולחן (אות כט) כתב
שבאמת גם בסעיף ה' רבים סוברים שאין האיסור אלא בלילה ,ולפי שזמן מועט הוא לא חיישינן לה,
משא"כ כאן שהוא זמן מרובה ,מוקמינן אעיקרא דדינא.
הפתחי תשובה (ס"ק יב) כתב שלפ"ז אישה שראתה ב' פעמים בר"ח ונמשך ראייתה עד ב' או ג'
לחודש ,ובפעם הג' לא ראתה בר"ח רק בב' או ג' לחודש ,לא קבעה וסת לב' או ג' לחודש דאזלינן
תמיד בתר תחלת ראיה ,ובב"פ ראשונים היו בר"ח .החוות דעת (חידושים ס"ק טו ,ביאורים סק"ז) כתב
שאם היא פוסקת צריכה לחוש לכל הג' ימים ,דחיישינן אולי ראיית יום ב' או ג' הוא עיקר .ולענין
הלכה כתב בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סימן סז .בסופו ד"ה ומש"כ כתר"ה) שאין חילוק בין מזלפת
לשופעת ,אע"פ שבסברא יש לחלק לכאן ולכאן.
בהליכות עולם (ח"ה עמ' מה) פסק כדעת מרן שיש לחוש רק לעונה הראשונה ,אע"פ שהוסת נמשך ג'
או ד' ימים .מנגד ,הבא"ח (ש"ב צו ,ד) שיש לחוש לדעת הרז"ה הסובר שחוששת לשאר הימים עד
שיעקרו כולם.
סעיף ז':
 ימי וסת במעוברת ומניקה
שנינו בנידה (ט).

"בעא מיניה ההוא סבא מר' יוחנן :הגיע עת וסתה בימי עבורה ולא בדקה ,מהו? קא מיבעיא לי
אליבא דמ"ד וסתות דאורייתא .מאי! כיון דוסתות דאורייתא  -בעיא בדיקה ,או דלמא :כיון
דדמיה מסולקין ,לא בעיא בדיקה? א"ל ,תניתוה :רבי מאיר אומר ,אם היתה במחבא והגיע
שעת וסתה ולא בדקה  -טהורה ,שחרדה מסלקת את הדמים .טעמא  -דאיכא חרדה ,הא ליכא
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חרדה והגיע וסתה ולא בדקה  -טמאה ,אלמא :וסתות דאורייתא .וכיון דאיכא חרדה  -דמיה
מסולקין ,ולא בעיא בדיקה; הכא נמי  -דמיה מסולקין ,ולא בעיא בדיקה"
כתב הרא"ש (פ"א סימן ד) שמהגמ' עולה שכשהאישה מעוברת אין צריך לפרוש עונה אחת סמוך
לוסתן .והטור הוסיף דה"ה למניקה ,והסביר הב"י שטעמם משום שהרא"ש סמך ע"ד ר' יוחנן ,והוא
משוה מניקה למעוברת ממילא משמע שהרא"ש סובר שמניקה גם אינה צריכה לפרוש אפילו בשעת
וסתה .וכ"ד הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג יב.).
ובגמ' (ט ).נחלקו ר"מ ורבנן ,לדעת רבנן אפילו גמלתו או מת דיה שעתה כל כ"ד חודש ,ולכן אם היא
מניקה זמן ארוך יותר הרי היא מטמאה מעת לעת .ופרש"י משום שאין הטעם תלוי בהנקה עצמה
אלא מתוך צער הלידה איבריה מתפרקים ודמה מסתלק ואינו חוזר עד כ"ד חודש לא שנא מת לא
שנא חי.
כתב הרשב"א (תוה"א שם יב ):שדעת הרז"ה שלא אמרו במעוברת שהיא בחזקת מסולקת דמים אלא
כשעברו עליה שלש עונות ולא ראתה .ודעת הרשב"א דלא קיי"ל כרבי יוסי (נדה ז ):דאמר הכי אלא
כתנא קמא דאמר בכל מעוברת דיה שעתה.
כתב השו"ע :אם הגיע וסתה בימי עיבורה ,משהוכר עוברה ,או בימי מניקתה שהם כ"ד חדשים
משנולד הולד ,אפילו מת הולד ,אין צריך לפרוש סמוך לוסתה ,ואפילו בתוך וסתה מותרת בלא
בדיקה( .וע"ל סוף סימן קפ"ט).
הט"ז (סק"י) הסביר עפ"ד הב"י ,שבימי עיבורה אין דמים מצויים באישה ,וכן בימי מניקתה אפילו מת
הולד ,דמתוך צער חבלי לידה אבריה מתפרקים ודמיה מסתלקים ואינן חוזרים עד כ"ד חודש.
כשבתוך ימי מניקתה היה חודש עיבור ,כתב הש"ך (ס"ק יח) שאין חודש העיבור עולה למניין

(וי"ג

אחרת) .אולם הכרתי ופלטי (תפארת ישראל סק"ח) כתב שחודש העיבור עולה למניין ,ואין לה אלא כ"ד
חודשים הן בשנה פשוטה והן במעוברת.
המהרש"ל כתב שאין צריך לפרוש רק אם לא קבעה וסת ארבע (וי"ג שלוש) פעמים בימי עיבורה או
בימי מניקתה אלא שחוששת לוסתה הראשונה .וכ"כ הפרישה (אות טז) והש"ך (ס"ק יט).
כתב הדרישה (אות ד) דמשמע שדווקא סמוך לוסתה אין צריך לפרוש אבל בשעת הוסת עצמו צריך
לפרוש .אולם הש"ך (סק"כ) העיר שאין זה מדויק ,והביא שהלבוש כתב שאפילו 'בתוך וסתה' מותרת
בלא בדיקה ,וכן משמע משאר פוסקים.
והנה ,יש לברר כי לכאורה בזמן הזה ידוע שתיכף אחר שנכנסת האישה להריון ,אינה מקבלת וסת
כרגיל ,והיא מסולקת דמים .וה"ה לאישה אחרי לידה שהפסיקה להניק ,מתחילה לקבל וסת

(ויש

המקבלות וסת אף תוך כדי ההנקה) .האם אנו דנים את אותם נשים כמציאות שלפנינו ,או שממשיכים
לדונם לפי המובא בגמ' שרק לאחר ג' חודשים להריון חשובות למעוברות ,ומניקות במשך כ"ד
חודש.
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בטהרת הבית (ח"א עמ' פ) פסק שאישה מעוברת שמלאו לה שלושה חדשים שלמים מיום שנתעברה,
הרי היא בחזקת מסולקת דמים ,ואין צריך לפרוש ממנה בעונה הסמוכה לוסתה ,אפילו אם היה לה
וסת קבוע לפני כן .וכ"כ ר' עקיבא איגר (שו"ת סימן קכח) שגם כיום בעינן שלושה חדשים .וכ"כ השבט
הלוי (כאן ,ובשו"ת ח"ד סימן צט אות ח .וח"ג סימן קיד) ,ובשו"ת משנה הלכות (ח"ה סימן קמח) שאין לסמוך
על שינויי הטבע ,דא"כ נשנה עוד כמה גופי הלכות .ובשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג סימן נב) כתב שזה
אחד מהדברים שנשתנו בו הטבעים זה כמה מאות שנים ,וסומכים על כך לדינא בהרבה ענינים .אולם
למעשה כתב דהואיל ורעק"א מסתפק בזה ,והאבני נזר כתב בפשיטות לאסור ,אין להקל בזה.
ומעוברת בעלת וסת שאינו קבוע ,כתב הדרכי טהרה (פ"ז אות פה) שחוששת בפעם הראשונה כדין וסת
שאינו קבוע ,והיינו לעונה בנונית ולהפלגתה האחרונה וליום החודש ,ואם לא ראתה בהם אינה
חוששת יותר .והביא בשם ספר טהרת ישראל (סימן קפט ס"ק יט) שטוב להמשיך לחשוש לעונה בנונית
בלבד עוד פעמיים.
ולענין מניקת ,כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' פה) שבזמנינו כשמפסיקה להניק מתחילה לראות כמקדם,
ולכן יש לחוש לוסתה ולפרוש ממנה באותה עונה .וכ"כ בשם הגר"מ פיינשטיין (בקונטרס על הל' נידה).
אולם בשבט הלוי (סעיף ז אות ד) כתב שבזמנינו נשתנה דין המניקת לחומרא ,שמצד אחד דנים אותה
כמסולקת דמים עד כ"ד חודש ,ואם קבעה וסת לא אזלינן לקולא אחר וסת זה ,אך מצד שני חיישינן
בה גם לחומרא כאינה מסולקת .והוסיף שהנסיון מעיד שבתקופה זו אין הראיות מסודרות ולכן יש
לבדוק תמיד קודם תשמיש (ולענ"ד זו חומרא גדולה!!).
עוד כתב השבט הלוי (שם) ,שדין זה של מינקת שאבריה מתפרקים נאמר גם ביולדת בניתוח קיסרי,
וכ"כ בספר לבושי עוז (עמ' נ) בשם הגרי"ש אלישיב .אמנם החוט שני (עמוד מח) מסתפק בדבר ונוטה
לומר דלא הוי מסולקת דמים כי לא עברה תהליך לידה.
עוד כתב (שם בעמ' נד) בשם הגרי"ש אלישיב ,דמינקת שפסקה להניק לא נתבטל ממנה שם מסולקת
עד שתראה פעם אחרת.
סעיף ח':
 אישה הנחבאת במחבא
שנינו בנידה (לט).

"הגיע שעת וסתה ולא בדקה  -הרי זו טמאה ,ר"מ אומר :אם היתה במחבא ,והגיע שעת וסתה
ולא בדקה  -הרי זו טהורה ,מפני שחרדה מסלקת את הדמים"
הרא"ש (פ"א סו"ס א) סובר שאישה שהיתה במחבא צריכה לפרוש בעת וסתה ,ולאחר שעת הוסת
בדיעבד אם לא בדקה טהורה.
אמנם הרשב"א (תורת הבית שם יב ).הוכיח מהגמ' 'בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנן הגיע עת וסתה
בימי עיבורה מהו אליבא דמאן דאמר וסתות דאורייתא מאי בעיא בדיקה או דילמא כיון דדמיה
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מסולקים לא בעיא בדיקה אמר ליה תניתוה רבי מאיר אומר אם היתה במחבוא וכו'' .ולמדה הגמ'
שדווקא אם יש חרדה ,אבל אם אין חרדה והגיע עת וסתה ולא בדקה טמאה ,ומשמע שמעוברת היא
מסולקת דמים ואפילו הגיע עת וסתה אינה חוששת לו ואפילו לכתחילה אינה צריכה בדיקה.
הב"י התקשה ,דמכיון שאת דין מעוברת שאינה צריכה בדיקה משום שדמיה מסולקים למדנו
מהמחבא ,א"כ גם בדין המחבא היה צריך הטור לפסוק שא"צ לפרוש סמוך לוסתה! וכתב שלכתחילה
צריכה בדיקה ,והוכיח זאת מכך שההוא סבא שאל מרבי יוחנן רק בדיעבד.
עוד כתב הב"י שאע"פ שבגמ' משוים בין היתה במחבא למעוברת ,אין דינם שווה לגמרי .שהרי אצל
המעוברות חזינן שכולן מסולקות דמים ,אבל היתה במחבא אין זה ברור שתהא מסולקת דמים ,שהרי
יש נשים שרואות דם גם במקרים כאלו ,ולכן די לנו אם נקל שכשעבר יום וסתה ולא בדקה מותרת.
וכ"כ הש"ך (ס"ק כא).
כתב השו"ע :היתה נחבית במחבא מפני פחד ,והגיע שעת וסתה ,אינה חוששת לו .והרמ"א כתב :וי"א
דוקא אם עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה ,טהורה בלא בדיקה .אבל לכתחלה צריכה בדיקה.

(וכך

משמע בב"י).
הט"ז (ס"ק יא) כתב לגבי קושיית הב"י כיצד אנו מחלקים בין מעוברת לנחבאת ,שהחילוק פשוט .דגבי
סילוק דמים משום הפחד יש לחשוש שמא באותה שעה שתזקק לבעלה יצא הפחד מליבה ,וכיון
שהיא שעת וסתה אפשר שאז תטמא כי אורח בזמנו בא ,ולא אמרו שחרדה מסלקת הדמים אלא
כשכל שעת הוסת בחרדה ולא הפסיקה ממנה ,וברור שאם בתוך שעת הוסת יצא הפחד מליבה
שתראה דם .משא"כ במעוברת שאין חשש זה ,ולכן חילקו ביניהם .ע"כ .הט"ז מעלה נקודת חילוק
שיש בחרדה ,אולם לא התייחס מדוע אין אנו חוששים שלאחר זמן הוסת יסתלק הפחד ואז תראה
דם ,וא"כ צריכה היא לפרוש כל עוד הפחד יכול לחלוף

(ואולי משום כך הביאה הגמ' דווקא 'אישה הנחבאת'

שזהו פחד הנמצא ונשאר אצל האישה לזמן ממושך ,ולא רק פחד חולף וריגעי).
החוות דעת (הביאו הפת"ש טו) סובר שאם ראתה דם במחבא ,אין ראיה זו מצטרפת לקביעת וסת.
 דין אישה הנוטלת גלולות  -לעניין פרישה
הנה יש לברר מה דינה של אישה הנוטלת גלולות למניעת הריון ,שכשמפסיקה לקחת את הגלולות
לאחר יומיים שלושה רואה האישה דם ,אך בכל השבועות לפני כן שנוטלת את הגלולות אינה רואה
דם.
א"כ ,נשאלת השאלה האם אישה שהיה לה וס"ק לפני כן או שאינו קבוע ,והחלה להשתמש בגלולות
צריכה להמשיך להקפיד על דיני פרישה סמוך לוסת ,שהרי המציאות מורה על כך שלא מסתבר כלל
שתראה בימים הללו .וכן מה דין האישה לאחר שהפסיקה לקחת את הגלולות.
בשו"ת הרדב"ז (החדשות ח"ח סי' קלו) נשאל אודות נשים ששותות משקה או שאר דברים לעכב ווסתן
עשרה או עשרים יום ,אם אסור לבעלה לבוא עליה אעפ"י שהיא טהורה דהוי כסמוך לוסתה או לא.
ודעתו שלכו"ע אם עבר כל זמן ימי וסתה מותרת .ואם נסתה התרופה ג' פעמים ומעכב את וסתה הוי
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חזקה והוי כאילו נעקר הוסת ונקבעה על שתיית המשקה .ומשמע דכל זמן שלא הוחזקה חיישינן,
וצריכה לפרוש ולבדוק.
לענין כלה הלוקחת כדורים המונעים ביאת הוסת ,התיר הגרי"ש אלישיב

(ספר לבושי עוז עמוד נז)

לשמש אף שלא הוחזקה ג"פ ,וטעמו משום שבזמננו הכדורים מוחזקים מאד כמסלקים דמים,
ובצירוף שיטת המקנה (קונטרס אחרון סס"א) והשם אריה שכתבו ,דלגבי כלה הויא טבילת מצוה טפי
משאר ליל טבילה ומותרת ביום וסתה ,ואף דלא סמכינן עלייהו מ"מ בצירוף הכדורים יש להקל .גם
בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' צט ,ט) היקל לאותם נשים הלוקחות כדורים אלו והועילו להן כמה פעמים,
שאין להן לחוש לעונה הראשונה ,אלא לאחר הפסקת לקיחת הכדורים שאז הן עלולות לראות בקרוב
כידוע .אולם בשו"ת מנחת יצחק (א ,קכז) מפקפק בכדורים אלה ,שאין להוסיף מה שהמציאו הרופאים
עתה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' קטז) כתב שאישה המשתמשת בכדורים הדוחים ומעכבים את הוסת ,מן הדין
אין בעלה צריך לפרוש ממנה בעונה הסמוכה לוסתה .והמחמיר תבוא עליו ברכה .וכן כלה שהוסתות
שלה אינן סדירות ,וחוששת פן תהיה טמאה ביום חופתה ,יכולה להשתמש בכדורים לדחות את זמן
הוסת ,ולסמוך על כך בליל חופתה אפילו אם חל בעונה הסמוכה לוסתה .ובדרכי טהרה

(פ"ז אות קא-

קב) פסק שאישה המשתמשת בכדורים אינה צריכה לחשוש לתאריכים שצפויה לראות בהם,
וכשמסיימת את מנת הכדורים החודשית עליה לפרוש ולבדוק החל מ 36-שעות לאחר נטילת הכדור
האחרון ועד שתראה.
וע"ע במאמרו של הרב שלמה לוי שליט"א (תחומין ח"ג עמ'  179והלאה) אודות פרישה למשתמשת
בגלולות ,והעלה שאישה שלוקחת גלולות חייבת בדיני פרישה בשעת וסתה הקבוע מדאורייתא ,או
עכ"פ מדרבנן כדין האוכלת שום .ולאחר שקובעת הפרש קבוע בין ההפסק בלקיחת הגלולה לבין
תחילת ראייתה ,חייבת בפרישה בעונה זו .גם לפני שקבעה הפרש קבוע צריכה לחוש לעונה זו כיון
שיש חזקה שצריכה לראות בקרוב .הרב סיני אדלר (תחומין ח"ד עמ'  )461כתב לגבי כלות שצריכות
לקחת בחשבון את זמן הראייה שהיה להם לאחר הפסקת לקיחת הגלולות ,וכן שמע מפי הגרי"ש
אלישיב שיש לנהוג למעשה.
סעיף ט':
 בדיקה בזמן הוסת
שנינו בנידה (טז).

"איתמר; אשה שיש לה וסת ,והגיע שעת וסתה ולא בדקה ...ר' אליעזר אומר טמאה נדה ,ורבי
יהושע אומר תבדק .והני תנאי כי הני תנאי; דתניא ,רבי מאיר אומר :טמאה נדה ,וחכ"א:
תבדק"
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כתב הרשב"א (תוה"א ב"ז סוף ש"ג טו :וקצר טו ).שסתם אישה שאינה מוחזקת כמסולקת דמים ,כשהגיע
שעת וסתה הרי היא אסורה עד שתבדוק .ומקורו מהגמ' לעיל ,שהלכה כר' יהושע לגבי ר' אליעזר
וכחכמים לגבי ר' מאיר .וכ"כ המגיד (פ"ח הל' איסו"ב הי"ג) בשם הרמב"ן (בהלכותיו פ"ה הי"א) והתוספות
(טז .ד"ה ורב נחמן) שוסתות דרבנן ,וכ"פ רב אחאי (שאילתות מצורע סוף סי' פט) ור"ח .הילכך אשה שיש לה
וסת ולא בדקה בשעת וסתה ואח"כ בדקה ומצאה טהורה ,הרי היא טהורה לבעלה .ומיהו נראה
דלכתחלה צריכה לבדוק בשעת הוסת .וכ"כ הראב"ד (בעלי הנפש ריש שעה"ו עמ' לא).
אבל הר"ן (שבועות ה .ד"ה וגרסי') סובר שלדעת הרי"ף (שם ד ):והרמב"ם (איסו"ב פ"ד ה"ט) רק בשעת הוסת
בעי בדיקה ,אך אם עברה שעת הוסת ולא בדקה ולא הרגישה הרי היא טהורה אף בלא בדיקה.
ואפילו לדעת המחמירים ,כתב הרשב"א (תורת הבית הארוך ב"ז ש"ב ד ):שזהו דוקא כשיש לה וסת קבוע,
אבל אם היה לה וסת שאינו קבוע אע"פ שלא בדקה בשעת וסתה טהורה ואינה צריכה בדיקה ,דכל
שלא הרגישה בדם בשעת וסתה אע"פ שלא בדקה הרי היא בחזקת טהורה ,כיון שאין לה וסת קבוע
איסור העונה אינו אלא מדרבנן .וכ"כ המגיד (פ"ח הי"ג) בשם הרמב"ן (פ"ה הי"ט) .עוד כתב הרשב"א
(שם) שגם באישה שאין לה וסת קבוע ,בעונה בנונית שהיא לשלושים יום הרי זה כוסת קבוע שאע"פ
שלא הרגישה הרי היא אסורה עד שתבדוק.
כתב השו"ע :שאר נשים ,צריכות בדיקה כשיגיע הוסת .עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה ,טהורה
בלא בדיקה .וי"א שאסורה עד שתבדוק ,אם יש לה וסת קבוע ,או שהוא יום ל' אף על פי שאינו קבוע.
(רמ"א :והכי נהוג ,וכן הוא לקמן סימן קפ"ט).
הב"ח הביא את דעת היראים שדווקא אם בדקה עצמה מיד לאחר וסתה תוך שיעור וסתה ומצאה
טהורה הרי היא טהורה ,אבל אם לא בדקה תוך הזמן הזה אע"פ שלאחר שיעור וסת בדקה עצמה
ומצאה טהורה  -טמאה ,דחזקה אורח בזמנו בא ונפל לארץ .וכן ראוי לחוש להחמיר לענין מעשה,
שכ"פ התרומה ,המרדכי ,סמ"ק ועוד .וכ"פ הש"ך (ס"ק כג) .מנגד ,הט"ז (ס"ק יב) סובר שאפילו לא
בדקה עד זמן הרבה ,בדיקה זו מועילה ואין אומרים שמא נפל לארץ בזמן הוסת .וכ"נ מהפתחי
תשובה (אות יט).
הדרכי טהרה (פ"ו אות יא) כתב שלהלכה ביום הוסת לבעלת וסת קבוע ,ובעונה בנונית לבעלת וסת
שאינו קבוע ,אסורה עד שתבדוק ,אבל ביום החודש וההפלגה אם עבר הזמן ולא בדקה אינה צריכה
לבדוק ,ואעפ"כ ראוי שתבדוק לפני שתשמש עם בעלה ,אפילו עבר זמן רב מימים אלו.
כתב הפתחי תשובה (אות יז) שאם יש לה שעה קבועה ביום הוסת שרואה רק באותה שעה ,צריכה
בדיקה רק באותה השעה .ואם אין לה שעה קבועה או בעונה בנונית צריכה בדיקה כל אותה העונה,
והיינו שתשים מוך דחוק ויהיה שם כל העונה .וכתב הדרכי טהרה (פ"ו אות ט) שטוב לעשות כך,
ואפשר גם להשתמש בטמפון ,או בתחבושת או בגד תחתון לבן המהודקים לגוף.
ואם משנית וסתה ב' או ג' ימים כתב החוות דעת (ביאורים סק"ט ,חידושים ס"ק כג) שצריך שיהיה שם מוך
דחוק כל הב' או ג' ימים אלו ,דכשעת וסתה דמיין .אמנם בטהרת הבית

(ח"א עמ' קכו .וכ"כ ביבי"א ח"ו
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סימן טז) כתב שעיקר הבדיקה תהיה קרוב לסוף העונה ,וטוב שתהיה הבדיקה בתחלת העונה וגם
בסופה .ושהמנהג פשוט שלא כהחוות דעת ,שהרי וסתות דרבנן וכמעט הוא דבר בלתי אפשרי לנהוג
כך .גם החזו"א (סימן פ ס"ק כב) כתב שדברי החוו"ד תמוהים.
עוד כתב הפת"ש (אות יח) בשם החוות דעת (ביאורים ס"ק יא) שאם בדקה עצמה ונאבד העד  -אסורה,
שיתכן והדם יצא בשעת הבדיקה והיא סברא הרגשת עד הוא .וכ"ש אם השליכה או פשעה באבידת
העד דאסורה .וכתב ע"ז הפתחי תשובה דה"ה אם בשעת וסתה הטילה מים ג"כ טמאה כשעבר הוסת
ולא בדקה ולא הרגישה ,דאימור ארגשה וסברה הרגשת מי רגלים הוא .וכל זה הוא גם אם בדקה
עצמה אחר הוסת ומצאה טהורה ,כיון דחיישינן דבשעת וסתה ראתה על העד או נפל לארץ ולא
ארגשה .ובטהרת הבית (ח"א עמ' קכט) כתב שאם בטרם ראתה אם יצא העד נקי נאבד העד ,תבדוק
עצמה שנית ואם נמצאת טהורה ,הרי היא טהורה לבעלה .דכיון שא"א לברר יותר סמכינן אחזקת
טהרה שלה .השבט הלוי (סק"ו ד"ה ולענין) כתב שאין חוששים בנאבד ,משום שמעיקר הדין מותרת
בלא בדיקה ,ואין לחשוש שבאותו רגע שבדקה עצמה הופיע הוסת ,ויש בזה ס"ס לטהרה.
לעניין עקירת וסת קבוע ושאינה קבועה עיין לקמן קפט ,ד.
 דרך הבדיקה בימים אלה
כתב הדרכי טהרה (פ"ו אות ח) שצריכה בדיקה כל אותה עונה ,כיצד? בודקת בדיקה פנימית יסודית
בתחילת העונה ובסופה .אך הטהרת הבית (ח"א עמ' קכז) פסק דא"צ בדיקה כל אותה העונה ,ולכן
לדעתו א"צ בגד תחתון לבן .עוד כתב ,שעיקר הבדיקה תהיה קרוב לסוף העונה ,וטוב לבדוק גם
בתחילתה.
בפת"ש (סק"ח) הביא מהנוב"י דבימים שנבוכה בהם צריכה בדיקה בבוקר ובערב ובאמצע היום כמה
פעמים ,וכתב בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג סימן מח) דמסתבר דכ"ש שיצריך זאת ביום וסתה .ולכן
תבדוק עצמה כמה פעמים ,וכתב דעצה טובה שתלבש בגד לבן צמוד לבשרה ,שבזה אם יצא הדם
ימצא על הבגד .ובחזו"א (סי' פ סק"פ) הצריך בדיקה שני פעמים ,ושם (ס"ק כב) כתב לבדוק פעם אחת
בעונת וסתה .אמנם בחוט שני (עמ' נא) מביא שהחזו"א אמר לבדוק כמה פעמים ביום.
כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' קלב) שלכתחילה לא תתרחץ באמבטיה בכל גופה ולא תיכנס לבריכה או
לים בעונת וסתה ,ובדיעבד כשרחצה תבדוק עצמה אח"כ ,ואם מצאה טהור  -טהורה .אך בדרכי
טהרה (פ"ו אות יג) כתב שאין לאישה לרחוץ בימים אלו את אותו מקום ,שמא תראה טיפת דם ותאבד.
אך יכולה להתרחץ בברכה או בים ,ובלבד שתקפיד להניח באותו מקום טמפון .ורצוי שתבדוק את
עצמה לפני ואחרי הרחיצה.
סעיף י':
 היוצא לדרך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לוסתה
שנינו ביבמות (סב):
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"אמר ריב"ל :חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך ,שנא' :וידעת כי שלום אהלך
וגו' .הא מהכא נפקא? מהתם נפקא :ואל אישך תשוקתך  -מלמד ,שהאשה משתוקקת על בעלה
בשעה שהוא יוצא לדרך! א"ר יוסף .לא נצרכה אלא סמוך לווסתה .וכמה? אמר רבא :עונה.
והני מילי לדבר הרשות ,אבל לדבר מצוה  -מיטרידי"
המאירי הסביר שעניין זה הוא בשביל שיפרד מאשתו מתוך חיבה ואהבה ,שבשעה זו ליבה עליו.
בהגהות יעב"ץ כתב דמסתבר דמיירי בפורש לדרך רחוקה ,אבל אם הדרך קרובה כדי שישוב לביתו
קודם שתעבור עונה הקצובה לה ,נראה שאינו חייב להוסיף על חיוב עונתו .וכ"כ בשו"ת שבט הלוי
(ג ,קטו) .ובספר תורת חיים סופר (או"ח סימן רמ סק"ד) כתב ג"כ שהשיעור הוא באופן שלא יספיק לחזור
לביתו כשתגיע העונה שחייב בה .ובמהרש"א (מהדו"ב יבמות סב ):כתב דמסברא דהולך לדרך וחוזר
תוך יום או יומים לא נקרא דרך רחוקה .ובשו"ת אגרות משה (ג ,נח) כתב דמכיון שלדעת החת"ס עצם
חיוב הפרישה הוא מהתורה ,לכן יש להחמיר בזה מן הדין ,ולענין עונת האו"ז יש להקל מן הדין,
והמחמיר תע"ב.
הראשונים נחלקו במצות הפקידה ומה החובה .הרשב"א (תורת הבית הארוך וקצר שם) כתב שחייב
לפקוד אותה בתשמיש .וכ"כ בשם רש"י (ד"ה וה"מ) והראב"ד (בעה"נ שער הפרישה עמ' כב) .וכ"כ רבינו
ירוחם (נכ"ו ריש ח"א דף רכ ע"ג) .והסביר הראב"ד שטעם ההיתר הוא מפני שוסתות דרבנן ובמקום מצוה
לא גזור .וכ"נ מדברי הסמ"ג (לאוין קיא לז ):שדעתו להתיר אפילו תשמיש ביוצא לדרך ומכל מקום
כתב בסוף דבריו והמחמיר תבוא עליו ברכה .ופירש המהרש"ל

(עמודי שלמה לאוין קיא עמ' נז .הביאו

הפת"ש כג) שהכוונה שמחמיר ומונע עצמו מלילך בדרך סמוך לוסתה כדי שלא יכניס עצמו בספק.
מנגד ,דעת ר"ת (תוספות שם ד"ה חייב) ,הרא"ש (פ"ו סימן י) והתרומה (סי' צג) שוסתות דאורייתא ,ולכן
כתב שהתירו סמוך לשעת הוסת רק ריצוי ולא תשמיש .אך הקשו על שיטה זו ,שלשון 'פקידה' אינו
רק ריצוי אלא תשמיש!
גם הריטב"א (שבועות יח ):סובר שוסתות דאורייתא וגם פקידת אישתו לפני שיוצא לדרך מדאורייתא,
ויש חשש של ראיית הוסת ,אך התורה מבטיחה 'ופקדך נוך ולא תחטא' ,שאדם הפוקד את אשתו
לפני שיוצא לדרך בעונת וסתה לא יחטא שתראה אשתו.
הנמוקי יוסף (יט :ד"ה שיוצא .הביאו הדרכ"מ) פירש הא דחייב אדם לפקוד את אשתו בשעה יוצא לדרך
וכמה עונה ,הכוונה אם היא נידה ותטבול תוך עונתה צריך לעכב בשבילה עונה ולא יצא לדרך קודם
שתטבול.
כתב השו"ע :הרוצה לצאת לדרך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לוסתה .והוסיף הרמ"א :ואפילו
בתשמיש שרי( .רש"י וסיעתו) .ומ"מ המחמיר שלא לפקדה רק בדברי רצוי ,תע"ב (סמ"ג) .וכבר נתבאר
דכל מיני קורבה ואהבה שרי ,מלבד תשמיש .ואם הולך לדבר מצוה א"צ לפקוד אשתו( .מ"מ) .וי"א אם
אדם רוצה לילך לדרך ,ואשתו נדה ותטבול תוך עונה אחת ,צריך להמתין( .נ"י).

 _________________________________________ 40סימן קפ"ד  -דיני פרישה סמוך לווסת
כתב הש"ך (ס"ק כז) שאין להחמיר כאן כלל בחיבוק ונישוק ,כיון שי"א שאפילו תשמיש יש חובה
ומצוה.
בשו"ת כנסת יחזקאל (סימן ל"ג) פסק שאם אישה ראתה כתם וליל טבילה יצא סמוך לוסתה מותר
לבעלה לבוא עליה .מנגד ,הסדרי טהרה (ס"ק יד) החוות דעת (ביאורים ס"ק יג) ועוד חלקו עליו וסוברים
שאין להקל בזה .גם בשו"ת נודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן קיז ד"ה ואני אומר) פסק לאסור ,וגם בכלה
שאירע ליל טבילתה סמוך לוסתה .ובשו"ת חתם סופר (סימן קע) כתב שאישה שהגיע ליל טבילתה
ביום יציאת בעלה לדרך וגם הוא בעונה הסמוך לוסתה ,אין להתיר בזה כלל .הביאם הפת"ש (ס"ק כב).
בטהרת הבית (ח"א עמ' קג) כתב שאישה שיש לה וסת קבוע וראתה כתם ונטמאה ,והגיע זמן טבילתה
בעונת וסתה ,אין להתיר לה לטבול ולשמש עם בעלה ,הואיל והוא זמן וסתה .אבל אם אין לה וסת
קבוע ,אע"פ שהיא צריכה לחוש לראייתה האחרונה ,אם חל ליל טבילה בלילה של זמן הוסת האחרון,
מותר לה לטבול ולשמש עם בעלה .ובדרכי טהרה (פ"ו אות יט) כתב שיש המתירים ויש האוסרים ,ולכן
תעשה שאלת חכם.
בעיקר חיוב הפקידה יש לברר האם הוא מפני שכשהאיש יוצא לדרך האישה מתאוית לו ביותר ולכן
חייב לפוקדה .או משום שהטעם הוא מפני הרהורי עבירה כשיוצא לדרך ואין אשתו עמו ,וכל
הדרכים בחזקת סכנה .ונ"מ כשהאישה יוצאת לדרך ,ואין בעלה נוסע עימה .האם חייב לפוקדה
משום שמתאוית לו ,או שמא אינו חייב שהרי אין כאן הרהורי עבירה .ובטהרת הבית

(ח"א עמ' צח)

פסק שאינו צריך לפוקדה ,אא"כ היא מקשטת את עצמה למצוא חן בעיניו ,ואם שניהם נוסעים ביחד,
אפילו שבמקום האכסניה לא יוכל לקיים מצות עונה ,אינו רשאי לפוקדה בעונה הסמוכה לוסתה.
סעיף יא':
 הבא מן הדרך
שנינו בנידה (טו).

"משנה .כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן .הבאין מן הדרך  -נשיהן להן בחזקת טהרה .גמרא.
למה ליה למתני הבאין מן הדרך? סד"א :הני מילי  -היכא דאיתיה במתא ,דרמיא אנפשה
ובדקה ,אבל היכא דליתא במתא  -דלא רמיא אנפשה  -לא ,קא משמע לן .אמר ריש לקיש
משום רבי יהודה נשיאה :והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה .אמר רב הונא :ל"ש אלא שלא
הגיע שעת וסתה ,אבל הגיע שעת וסתה  -אסורה ,קסבר :וסתות דאורייתא .רבה בר בר חנה
אמר :אפילו הגיע שעת וסתה  -נמי מותרת ,קסבר :וסתות דרבנן ...אמר רב שמואל משמיה
דרבי יוחנן :אשה שיש לה וסת  -בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה .אמר ליה רב שמואל בר
ייבא לרבי אבא :אמר רבי יוחנן אפילו ילדה דבזיזא למטבל? אמר ליה :אטו ודאי ראתה מי
אמר רבי יוחנן? אימר דאמר רבי יוחנן  -ספק ראתה ספק לא ראתה ,ואם תמצא לומר ראתה -
אימא טבלה ,אבל ודאי ראתה  -מי יימר דטבלה? הוה ליה ספק וודאי ,ואין ספק מוציא מידי
ודאי"
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ופרש"י בתוך ימי עונתה שלשים יום לראייה אבל לאחר שלשים יום בעיא בדיקה הואיל וסתם נשים
חזיין לסוף עונה .והסכימו לדבריו הראב"ד ,הרשב"א והר"ן.
ופירש הרשב"א (תוה"ב ארוך ב"ז סוף ש"ג טו ).שלדעת רב הונא כשהגיע שעת וסתה אסורה אע"פ
שהמתין עד כדי שתוכל לספור ולטבול ,דכיון דוסתות דאורייתא הרי זה כאילו ודאי ראתה וכל
שהניחה בחזקת טומאה הרי היא בחזקת טומאה עד שתאמר לו טהורה אני .ולרבה בר בר חנה
מותרת דוקא בששהה עד כדי שתוכל לספור ולטבול .לדעתו הלכה כרבב"ח מפני שוסתות דרבנן.
וכ"ד הרמב"ן (הובא במגיד פ"ד ה"ט) ,התוספות (טו .ד"ה אפילו) והרא"ש (א ,א) .אבל ,הר"ן (שבועות ה ).ביאר
בדעת הרי"ף והרמב"ם (איסו"ב פ"ד ה"ט) שסוברים שר' יוחנן שאמר שמחשב ימי וסתה ובא עליה קסבר
וסתות דאו' ,אבל רבב"ח סובר שוסתות מדרבנן והלכה כמותו .ולדעתם רק בעונת וסתה ממש
אסורה ,אך לאחר מכן מותרת אף ללא בדיקה.
ומ"ש הגמ' 'ילדה דבזיזה למיטבל' ,פרש"י שהיא ילדה נערה שבושה לטבול .אך התוספות

(טו :ד"ה

אפילו) הביאו שר"ח ור"ת פירשו שהכוונה לאישה יולדת שהיא יראה לטבול מפני הצינה ,ואהדר ליה
ודאי ראתה מי אמר הילכך ילדה אפילו לא היתה יראה לטבול אסורה .וכ"פ הרשב"א (ש"ב הארוך ב"ז ז,:

ח.).
כתב השו"ע :אשה שיש לה וסת לימים לבד ,והגיע שעת וסתה ,אסור לבא עליה עד שישאלנה .ואם
אין לה וסת ,יום ל' לראייתה הוי כהגיע שעת וסתה .ואם שהתה אחר הוסת שיעור שתספור ותטבול,
יבא עליה ואין צריך לשאול.
כתב החוות דעת (ביאורים ס"ק יד .הביאו הפת"ש כז) שאפילו היא ערה ושוכבת אצלו ,מ"מ צריך דוקא
שישאלנה ותוציא מפיה שהיא טהורה.
כתב הערוך השולחן (ס"ז) שבזמנינו שמצוי שיש שאינן טובלות אם אין הבעל בעיר ,אין להן חזקת
טהרה .וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' קלד).
סעיף יב':
 היה לה וסת לימים ולגוף
עוד שנינו בנידה (טו):

"אמר רב הונא :לא שנו אלא שאין לה וסת לימים אלא יש לה וסת לימים ולקפיצות ,כיון
דבמעשה תליא מילתא  -אימא לא קפיץ ולא חזאי .אבל יש לה וסת לימים  -אסורה לשמש,
קסבר  -וסתות דאורייתא .רבה בר בר חנה אמר :אפילו יש לה וסת לימים  -מותרת ,קסבר -
וסתות דרבנן"
כתב הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ג יד ):דוקא שיש לה וסת לימים לחוד ,אבל יש לה וסת לימים ולקפיצות
כיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא קפצה ולא ראתה .וביאר טעמו (תוה"א ב"ז ש"ג טו ).משום דאפילו
למאן דאמר וסתות דאורייתא אמרינן הכי וכ"ש למ"ד וסתות דרבנן .והוסיף שמ"מ מסתבר שחושש
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לעונה בנונית שאנו חוששים שמא בא האורח בעונה בנונית בעצמו ללא קפיצה ,ומחשב ימי עונתה
כדי שתוכל לטבול ובא עליה .ובזה חמור וסת התלוי במעשה מוסת הימים ,שבוסת הימים אפילו הוא
מרוחק כשהגיע יום ל' מותרת ,שהרי קבעה לה וסת .וכ"נ שהוא דעת הרמב"ן (עיין בהלכותיו פ"ה ה"ז).
כתב השו"ע :היה לה וסת לימים (רשב"א) ולוסת מוסתות הגוף (רמב"ן) ,כגון קפיצה וכיוצא בה ,כיון
שהוסת תלוי במעשה ,אימור לא קפצה ולא ראתה ,אבל חוששת לעונה בינונית שהיא ל' יום.
הש"ך (ס"ק לב) סובר שכשיש לה וסת לימים ולוסתות הגוף ,שוב אינה חוששת כלל רק לוסתה.
והוכיח מהרשב"א שדווקא גבי קפיצה כיון שהוא תלוי במעשה שלה שאם רוצה קופצת ואם אינה
רוצה אינה קופצת אמרינן הכי ,אבל לא בשאר וסתות הגוף .ותורת השלמים (ס"ק כד) ,סדרי טהרה
(ס"ק טז) וכרתי ופלטי (תפארת ישראל ס"ק יד) כתבו שלעולם מיירי בפיהוק ועיטוש ,אלא כגון שהיה לה
כמה ראשי חודשים שלא פיהקה ולא ראתה רק שכן אירע לה בג' ר"ח שלא כסדרן שפיהקה וראתה
ופיהקה כמה פעמים שלא בר"ח ולא ראתה ,דאז לא הוי וסת קבוע רק לענין שא"צ לחוש רק לפיהוק
של ר"ח אבל לר"ח לחוד ודאי דא"צ לחוש שמא תפהק דהא אלו הג' ר"ח היו שלא כסדרן (פת"ש כח).
עוד כתב הש"ך (ס"ק לג-לד) דכיון שהוסת תלוי במעשה אין צריך שישאלנה אפילו לא שהתה שיעור
שתספור ותטבול .אבל חוששת לעונה בנונית ואסור לבוא עליה לאחר מכן עד שישאלנה או ששהתה
שיעור שתוכל לספור ולטבול.
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סימן קפ"ה  -אישה שהוחזקה בטומאה ,ודין חזרה
בה
ובו ד' סעיפים

סעיף א':
 נאמנות האישה
שנינו בכתובות (עב).

"דא"ר חיננא בר כהנא אמר שמואל :מנין לנדה שסופרת לעצמה? שנאמר :וספרה לה שבעת
ימים ,לה  -לעצמה"
התוספות (גיטין ב :ד"ה עד אחד) ביארו שדין נאמנות עד אחד באיסורין נלמד בכך שאישה נידה נאמנת
על עצמה .אלא שהרשב"א (חולין י ):סובר שרק משום שיש פסוק מיוחד של 'וספרה לה' הרי היא
נאמנת ,אך ללא פסוק זה לא היתה נאמנת מדין 'עד אחד נאמן באיסורין' מכיון שנדה היא בכלל דבר
שבערוה.
 כיצד האישה ניתרת לבעלה לאחר שנטמאה
שנינו בנידה (יב).

"ת"ר :חמרין ופועלין והבאין מבית האבל ומבית המשתה  -נשיהם להם בחזקת טהרה ,ובאין
ושוהין עמהם בין ישנות בין ערות .בד"א  -שהניחן בחזקת טהרה ,אבל הניחן בחזקת טומאה -
לעולם היא טמאה ,עד שתאמר לו טהורה אני"
פשוט שכל נאמנות האישה היא רק אם עברו שיעור ימים שתוכל לספור ולטבול .ורק כשלא ידע
בודאות שנטמאה אישתו יכול לחשב את ימי נידותה ולבוא עליה ,אבל כשיודע שנטמאה הרי היא
בחזקת טומאה ,וכדי להוציא אותה מחזקה זו צריך שישאלנה במפורש ותאמר לו שטהורה היא.
כתב השו"ע :האשה שהיא בחזקת טמאה ,אסור לו לבא עליה עד שתאמר לו :טבלתי .והוסיף הרמ"א:
ומאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול ,נאמנת .אפילו רואה בגדים מלוכלכים בדם ,נאמנת
לומר ,בשוק טבחים עברתי ,או נתעסקתי בצפור וכדומה לזה( .רא"ש ורבינו ירוחם).
הט"ז (סק"א) ביאר שהחידוש הוא שאע"פ שספק לו אם עברו מספיק ימים כדי שתוכל לטבול הרי היא
נאמנת.
החוות דעת (חידושים סק"א) סובר שאפילו אשתו שוכבת אצלו לא מהני עד שתאמר לו בפירוש
'טבלתי' .ולמד זאת מדברי התוס' (יא :ד"ה תניא) שכתבו בחמרים הבאים מן הדרך ,שאם הניחו נשיהם
בחזקת טומאה וכעת האישה ערה בעינן שתאמר טהורה אני .ובספר לחם ושמלה חלק וכתב שכיון
שנאמנת לומר טהורה אני נאמנת ג"כ בזה ששוכבת אצלו .ושאני חמרים שיתכן ולא ידעה שמגיע
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ולכן לא טבלה .ובשיעורי שבט הלוי כתב שהרוצה להחמיר ולשואלה בפירוש ,יש מקום לזה כיון
שיש מחמירים לשאול .ובספר חוט שני כתב דאף שבעלמא בדיני איסורים לא בעינן אמירה וסגי
בנותן לפניו ,הכא שיש חזקת איסור אין סומכים על מה שבאה ועושה מעשה .שלפעמים היצר
מתגבר ולכן בעינן גילוי מילתא .ובשו"ת בצל החכמה (ה ,לז) כתב שאם שאל הבעל את אישתו בליל
טבילתה אם טבלה כאשר חזר הביתה ,והרכינה בראשה בצורה שמשמעותה ,הן .די בכך ומותרת
לבעלה .וה"ה אם בליל טבילתה שאלה בעלה אם טבלה ,והיא במקום להשיב באה ושוכבת אצלו
לכו"ע מהני כמו בהרכנת הראש כיון שגם זו תשובה על מה שבעלה הזכיר ענין הטבילה בפירוש .ורק
בשכבה אצלו בלי שאלת הבעל ס"ל להחו"ד דלא מהני .ובטהרת הבית (ח"א עמ' קנג) כתב שכל שבאה
ושוכבת אצלו הרי היא כאומרת לו בפירוש שטבלה .וכ"פ הבא"ח (ש"ב ,צו אות כא) .גם הערוך השולחן
(אות ד) כתב שאינו יודע מדוע יש הסוברים שהאמירה מעכבת ,הלא העיקר רק לדעת אם נטהרה,
וכשהיא מרמזת לו דיו ,ולכן גם אם נותנת לו חפץ מידו לידה ,דכשהיא טמאה אסור לעשות כן ,ג"כ
מהני ומותר לו לבוא עליה .גם הלחם ושמלה (שמלה א) כתב שרק כשאמרה שהיא טמאה וחזרה בה
חייבת לומר בפירוש שהיא טהורה ,או כשבעלה בא מן הדרך.
הדרכי טהרה (יב ,יב) סובר שצריכה לומר בפיה לבעלה שטבלה או שהיא טהורה .ואם היא מתביישת
יכולה לרמוז לו ברמז מוסכם ביניהם ,וכל זה כדי שתצא מחזקת טומאה לחזקת טהרה.
עוד כתב החוות דעת (חידושים סק"ב) שאישה החשודה על איסור נידה ,אם זינתה בנידות אינה חשובה
כחשודה לבעלה ,ונאמנת אפילו בשעת וסתה ,ואם הכשילה לבעלה באיסור נידה ,שוב אינה נאמנת
לומר בשעת וסתה טהורה אני עד שתעשה תשובה ,אבל שלא בשעת וסתה וכן לומר שטבלה נאמנת.
אא"כ אלו ימות החורף שהטבילה טירחא .והוסיף הפתחי תשובה (אות ב) שאפשר דבמקום שנותנין
שכר בעד הטבילה אינה נאמנת.
ובשו"ת שבט הלוי (ב ,עה) נשאל אם הבעל ראה על בגדה התחתון הסמוך לגופה של אשתו כתם דם
משני עברי הבגד ,ולמחרת רחצה הבגד וגם בשעת רחיצה לא הבחינה בשום כתם ,ולמחרתו שאל
אותה בעלה אם היא טהורה והשיבה הן וגם בדקה עצמה ומצאה טהורה ,והשאלה היא האם היא
נאמנת ונתלה הדם שמצא הבעל בדבר דאפשר לתלות .והשיב שהיא נאמנת דהו"ל לענין זה עד א'
בהכחשה דהתורה האמינתה וכיון שהוא מעיד נגד החזקה והיא טוענת שבחזקת טהורה היא עומדת
האשה נאמנת .אך כאן יתכן ולא שמה לב לדם שעל בגדה ,ומ"מ נאמנת משום שחשוב לבגד שאינו
בדוק ותולים בכל דבר שיכולים לתלות.
סעיף ב':
 הוחזקה נידה בשכנותיה
שנינו בקידושין (פ" ).אמר רב יהודה :הוחזקה נדה בשכינותיה  -בעלה לוקה עליה משום נדה" .וכיון
דבעלה לוקה עליה אלמא כודאי נדה משוינן לה .וכ"כ הרשב"א (תוה"א ב"ז סוף ש"ב ח .).ופירש"י
הוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדי נדותה.
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כתב השו"ע :ואם הוחזקה נדה בשכנותיה ,שראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה ,חשיבה
כודאי טמאה.
באשר לחילוק בין הוחזקה נידה בשכנותיה לאומרת לבעלה טמאה אני ,כתב הט"ז (סק"ב) בשם
המהר"ל דשאני הוחזקה נדה בשכנותיה דלאו כ"ע ידעי מן האמתלא ,ואם כן על מה סמכה
כשהחזיקה עצמה נגד כולי עלמא ,משא"כ באומרת לבעלה טמאה אני אפשר שסמכה עצמה שאח"כ
תאמר לו את האמתלא .ולמד מכך הט"ז דאפי' באמרה יש חילוק ,דאם אמרה בפני רבים שהיא טמאה
לא מהני אחר כך אמתלא.
בעיקר גדר ראיה זו של הוחזקה נידה ,כתב החזו"א (אה"ע סימן קיד סק"ז) דעיקר החזקה אינה מצד עצם
לבישת הבגדים ,אלא שמכח לבישת בגדי הנידות נתאמת בליבות בני אדם שאשה זו טמאה נידה
ואינם מסתפקים בזה כלל ,דכיון שהוחלט אצלם שהיא נידה ה"ז כעדות גמורה על כך ,אך אם לבשה
בגדי נידות ואצל אנשי מקומה אין זה נחשב לאות נאמן על נדותה ,לא הוחזקה בזה.
סעיף ג':
 אמרה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני
שנינו בכתובות (כב).

"בעא מיניה שמואל מרב :אמרה טמאה אני ,וחזרה ואמרה טהורה אני ,מהו? אמר ליה :אף בזו
אם נתנה אמתלא לדבריה  -נאמנת .תנא מיניה ארבעים זימנין ,ואפ"ה לא עבד שמואל עובדא
בנפשיה"
כתב רבינו ירוחם (שם) שדוקא אחר כדי דיבור אינה נאמנת ,אבל בתוך כדי דיבור נאמנת.
הר"ן (כתובות ט :ד"ה לא עבד) כתב דאע"פ ששמואל לא עבד עובדא בנפשיה ,משמע שהלכה כרב שאינו
חושש לזה ,ומתיר כשנתנה אמתלא לדבריה .וכ"פ הרשב"א (תוה"ב ארוך שם) והרמב"ם (ד ,י) .אמנם
הרי"ף (כתובות ט ):כתב הא דלא עבד שמואל עובדא בנפשיה .אך כתב הב"י שנראה שלא הביא כדי
לפסוק כך להלכה ,אלא כדי לחשוש לדבריו בלבד ,שהרי גם שמואל אינו חולק על דינו של רב אלא
רצה להחמיר על עצמו ("לא עבד עובדא בנפשיה") ,ויתכן שאם היו שואלים אותו מה ההלכה היה משיב
שנאמנת .ואפילו את"ל שרב חולק על שמואל ,הרי קיי"ל (נדה כד ):דהלכה כרב באיסורי ,ולכן הרי"ף
לא כתבו אלא ללמד שמי שרוצה להחמיר על עצמו מדת חסידות היא לו ולא תימא דחסידות של
שטות היא.
ובפירוש אמתלא מובא בירושלמי (כתובות פ"ב ה"ה) שהוא כגון שאומרת שלא היה לה כח ,ואמתלא זו
נתנה אשתו של שמואל והורה לה רב דנאמנת .והביא הרמב"ם (שם) שאם אמרה לבעלה שהיא טמאה
ולאחר מכן טוענת שלא אמרה כן אלא דרך שחוק אינה נאמנת ,ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת.
כיצד? תבעה בעלה ואחותו או אמו עמה בחצר ואמרה טמאה אני ואח"כ חזרה ואמרה טהורה אני
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ולא אמרתי לך טמאה אלא מפני אחותך ואמך שמא יראו אותנו הרי זו נאמנת וכן כל כיוצא בזה.
והתרומה (סימן צא) הוסיף שכשאינה נאמנת צריך הבעל לפרוש ממנה עד שתספור ז' נקיים ותטבול.
כתב הרמב"ן שאם הוחזקה נדה בשכנותיה ואח"כ אמרה טהורה אני אפילו נתנה אמתלא לדבריה
אינה נאמנת .וכ"כ הר"ן (ט :ד"ה לא עבד) בשם הרשב"א וכ"פ בתורת הבית

(הקצר ב"ז סוף ש"ב ז ,:ובארוך

ח ,).והביא ראיה מדאמרינן (כתובות עב ).שאם הוחזקה נידה בשכנותיה בעלה לוקה עליה,
שכשהוחזקה נידה בשכנותיה חשוב הדבר בעינינו כאילו ודאי ראתה ,וכתב המגיד (ד ,י) שכ"נ דעת
הרמב"ם.
והסביר הרשב"א (תוה"ב הארוך שם) שכשהוחזקה נידה בשכנותיה חמור הדבר בעינינו יותר מאשר
אמרה בפירוש 'טמאה אני' משום שכשאמרה טמאה אני אמרה זאת מפני בושת או אונס ,אבל אישה
אינה עושה מעשה ללבוש בגדי נידה בגלל תירוץ מסויים.
איתא בכתובות (עב ).שאם אמרה לבעלה שחכם מסויים טיהר לה כתם ולאחר מכן התברר ששיקרה
הרי היא יוצאת בלא כתובה .וכתב הר"ן (שם לב :ד"ה ודאמרינן) שמדברי הרמב"ן

(חי' שבועות לב :ד"ה הא

דאמרינן) נראה שהחכם נאמן והיא טמאה ,אע"פ שמפסידה בכך את כתובתה .אך הרשב"א

(בחי' מכת"י

כתובות עב .ד"ה ומשני) והרא"ש (פ"ז סימן ט) סוברים שאין החכם נאמן להפסידה כתובתה ,ומיירי הכא
שהוכחשה בעדים ולכן החכם נאמן בזה ,ורק להחזיקה בטומאה מודים שטמאה.
כתב השו"ע :אמרה לבעלה :טמאה אני ,ואחר כך אמרה :טהורה אני ,אינה נאמנת.

(רמ"א בשם רבינו

ירוחם :אם הוא לאחר כדי דבור) .ואם נתנה אמתלא לדבריה ,כגון שאומרת שלא אמרה לו כן תחלה אלא
מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש ,או טענה אחרת כיוצא בזה ,נאמנת.

(רמ"א בשם הב"י :ומכל מקום

מי שרוצה להחמיר על עצמו ,שלא להאמין לה ,מדת חסידות הוא .והוסיף בשם מהר"י וייל :אבל מדינא נאמנת ,אפילו
בשתיקה אח"כ רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה והוא יודע ומכיר שמה שאמרה תחלה :טמאה אני ,עשתה מחמת קטטה

שהיה לו עמה ,וכדומה לזה) .אבל אם ראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה ,ואח"כ אמרה :טהורה
אני ,אף על פי שנתנה אמתלא לדבריה ,אינה נאמנת.

(רמ"א בשם הרמב"ם :אמרה :פלוני חכם טהר לי כתם,

והחכם אומר שהיא משקרת ,החכם נאמן ,וטמאה היא).
כתב בשו"ת בית שמואל (סימן יט סכ"ב .הביאו הפת"ש ה) שאחר שלושים יום לא מהני אמתלא .והיינו
שכל השלושים יום אמרה שהיא טמאה ולאחר מכן רוצה להביא אמתלא לדבריה ,אינה נאמנת .והעיר
הפת"ש שאם האמתלא היא כזאת שהיה צריך להאריך שלושים יום הרי היא נאמנת ,וכ"פ החתם
סופר (ח"ט סימן ט) .ובטהרת הבית (ח"א עמ' קפ) כתב שתמיד נאמנת אפילו לאחר שלושים יום ,ובתנאי
שתביא אמתלא לדבריה .וכ"כ הערוה"ש (סי"ח).
הש"ך (סק"ד) הביא בשם הב"ח שכשבאה ושוכבת אצלו ,חייב הבעל עכ"פ לשאול אותה למה היא
באה אצלו הרי היא אמרה 'טמאה אני' .והעיר הש"ך שהב"ח לא בא לחלוק על הרמ"א ,וודאי מודה
הרמ"א שכל מה שאפשר לברר מבררים ,ולא בא אלא לומר שהשכיבה אצלו נחשבת כאילו אמרה לו
שטהורה היא ,וא"צ לפרוש ממנה עד שתאמר לו האמלתא בפירוש.
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בטעם הדבר שלבישת בגדי נידות חמור מאמירת 'טמאה אני' הבאנו לעיל את דברי הרשב"א שאישה
אינה עושה מעשה כזה בשביל תירוץ מסויים .הט"ז (סק"ב) כתב בשם המהר"ל שכשהוחזקה נידה
בשכנותיה לאו כו"ע ידעי מן האמתלא ,וא"כ על מה תסמוך להחזיק עצמה כנגד כולם?! מכך למד
הט"ז שגם כשאומרת בפני רבים שהיא טמאה ,לא תועיל האמתלא גם אם לא עשתה מעשה .אך
התוה"ש (סק"ג .הובא בפת"ש ג) כתב שגם אם אמרה בפני רבים מועילה אמתלא .וכ"כ הכו"פ

(תפארת

ישראל סק"ב).
החוות דעת (סק"ה) הביא טעם אחר מדוע לבישת בגדי נידות חמורה ,שרק היכא שהנאמנות היא
משום 'שוויא אנפשיה חתיכא דאיסורא' מהני אמתלא ,אבל כשיש נאמנות של עד אחד נאמן
באיסורים בפני בי"ד אין האמתלא מועילה .ולכן כשאמרה טמאה אני נאמנת באמתלא ,אבל
כשלבשה בגדי נידות והוחזקה בזה הוי כהגידה בפני בי"ד .השב שמעתתא (ש"ו פ"ח  -י) חולק על
החוו"ד ,ולדעתו אמתלא מהניא גם בעד אחד ואפילו העיד בבי"ד ,והא דלא מהניא אמתלא בלבשה
בגדי נידות הוא משום שכבר הוחזקה ,ובהוחזקה לא מהני אמתלא.
והביא הש"ך (סק"ה) בשם הדרישה והב"ח שאם לא היה לאישה אפשרות אחרת מאשר ללבוש בגדי
נידות נאמנת ,שרק כשהיה לה דרך אחרת לומר שהיא טמאה ועשתה מעשה ללבוש בגדי נידות אינה
נאמנת .הש"ך הביא שם בשם שו"ת הרמ"א (סימן ב) אודות אישה שילדה ג"פ בחודש השמיני וחוששת
מעין הרע ,לכן רוצה להסתיר משכנותיה את דבר הריונה ,והסכים בעלה שתאמר שהיא טמאה.
בכה"ג התיר הרמ"א לבעלה לבוא עליה .אבל הט"ז (סק"ב) כתב שמקרה זה אינו בכלל הוחזקה נידה
בשכנותיה ,כיון שהודיעה לבעלה קודם לכן .אך הש"ך סובר שגם אם לא אמרה לבעלה קודם לכן,
מותר לו לבוא עליה .בטהרת הבית (ח"א עמ' קסט) כתב שאם ראתה כתם וחשבה שהיא טמאה
והרחיקה המיטות ,ושוב גילתה שהדם הגיע ממכה וכיוצ"ב ,מותרת לבעלה והאמתלא חלה גם על
המעשה שהרחיקה המיטות.

סעיף ד':
 היה משמש עם הטהורה ופירסה נידה
שנינו בשבועות (יז - :יח).

"ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליה? היה משמש עם הטהורה ,ואמרה לו נטמאתי
ופירש מיד  -חייב ,מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו ...אמר מר :פירש מיד  -חייב .היכי עביד?
אמר רב הונא משמיה דרבא :נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וטוביה [ואשריו]"
כתב הרמב"ם (פ"ד מהל' איסו"ב הי"א) שאם פירש והוא בקישויו חייב כרת .וכתב הב"י שהטעם שצריך
לנעוץ ציפרניו בקרקע נראה ,מפני שאם לא עשה כן כל עוד שאינו פורש הוא נהנה.

 ______________________________ 48סימן קפ"ה  -אישה שהוחזקה בטומאה ,ודין חזרה בה
הרא"ש (כלל כ"ט סי' ב) כתב שאשה ששימשה שלא בשעת וסתה בלא בדיקה ובשחרית מצאה עצמה
טמאה ,רבינו מאיר (שו"ת מהר"ם דפוס לבוב סי' קצא ,ותשב"ץ קטן סי' תעה) לא היה מטיל עליה שום דבר ,כי
בשבועות (יח ).קאמר אי שלא בשעת וסתה אנוס הוא ואם אתה מצריכה כפרה לבו נוקפו ופורש,
ועוד זו האשה לאחר תשמישה ראתה .וגם הרמב"ם (פ"ה מהל' שגגות ה"ו) כתב שהבא על אשתו שלא
בשעת וסתה וראתה דם הרי זה כאונס גמור ,ופטורים מקרבן .והעיר הב"י שיתכן שרק אם בדקה
עצמה קודם תשמיש הרי זה כאונס גמור ,ואזיל לשיטתיה שאם אין לה וסת אסורה לשמש עד
שתבדוק.
כתב השו"ע :היה משמש עם הטהורה ואמרה לו :נטמאתי ,ופירש מיד ,חייב כרת ,שיציאתו הנאה לו
כביאתו .כיצד יעשה ,נועץ צפרני רגליו בארץ ,ושוהה בלא דישה ,עד שימות האבר ,ופורש באבר מת.
והרמ"א כתב :וימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו( .סמ"ג) .ולא יסמוך עליה ,רק יסמוך על
רגליו וידיו ,שלא יהנה ממנה .ואם פירש ממנה בקשוי ובשוגג ,שלא ידע שאסור לפרוש ממנה ,יתענה
מ' יום ,ואינן צריכין להיות רצופים ,רק כל שבוע שני ימים ,כגון שני וחמישי ,ובליל התענית אסור
ביין ובשר .ואם לא יוכל להתענות ,יפדה כל יום בממון שיתן לצדקה ,כפי ערך ממון שיש לו ,כי
עשיר יתן יותר קצת מעני ,ויש להחמיר בתשובתו .וכל המרבה לשוב ,זכות הוא לו.

(פסקי מהרא"י סימן

ס') והאשה אינה צריכה כפרה .ואם שמשה שלא בשעת וסתה ,ומצאה אחר התשמיש דם ,אפילו
נמצא על עד שלו ,מקרי אונס ,אפילו לא בדקה תחלה .וא"צ כפרה לא הוא ולא היא

(מרדכי והרא"ש

כלל כ"ט בשם מהר"ם).
בשו"ת חתם סופר (סימן קנ"ה .הביאו הפת"ש סק"ט) כתב שאם הרגישה באמצע תשמיש ולא הגידה לו
כלום עד אחר הפרישה ,הבעל ודאי אנוס גמור ופטור לגמרי ,אך לענין האשה הוא ספק אם נקראת
ג"כ אנוסה כיון דנכנסה בהיתר יצרה אלבשה והו"ל תחלתה באונס וסופה ברצון דהו"ל אונס גמור
(כתובות נא) ,או אפשר דשאני התם שנאנסה מגברי אחרינא דיצרה תקפה מאד דאם לא עכשיו אימתי
וקשה לה לפרוש משא"כ נדה דמותרת לאחר זמן אפשר דלא שייך תקפה יצרה ליחשב כאונס מה
שלא הודיעה לבעלה ואדרבה נחשבת מזידה בזה.
החוות דעת (הביאו הפת"ש סק"י) כתב שאם אדם שימש סמוך לוסתה בשוגג ונזכר באמצע תשמיש
צריך ג"כ לפרוש באבר מת ,וכל האמור אינו אלא כשמוצאת דם באמצע תשמיש אבל אם אמרה
מרגשת אני א"צ לפרוש באבר מת דאימור הרגשת שמש הוא ,אם לא שאמרה מרגשת אני בבירור
שהוא דם.
בשו"ת נודע ביהודה (תניינא סימן פה) כתב לחלק בדברי הרמ"א :א .אשה שיש לה וסת בשעת וסתה
ובעונה הסמוכה דאסורה לשמש אם עברה ושמשה ומצאה אח"כ על עד שלו אפילו בדקה לפני
תשמיש צריכים שניהם כפרה ואין כאן אונס שהרי היה להם למנוע מתשמיש .ב .אשה שאין לה וסת
כלל ,הרמב"ם והרא"ש מצריכים אותה בדיקה תמיד לפני התשמיש ,ואם לא בדקה אין זה אונס.
אמנם אם בדקה אנוסים הם על תחלת התשמיש ,אבל על הפרישה שפירש באבר חי יש חילוק ,אם
אמרה לו נטמאתי ופרוש ממני הרי גם היא רצונה בפרישה הרי הרצון והנאה נחשבים גם לה למעשה,
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וק"ו אם סייעה בהפרישה שגם היא נשמטת מתחתיו ואף היא חייבת .אמנם אם אמרה לו רק נטמאתי
ולא אמרה פרוש ממני א"כ מה שהודיעה לו היינו שימתין עד שימות האבר ואם פירש באבר חי היא
נחשבת אנוסה ואינה צריכה כפרה והוא צריך כפרה ,ולזה כיוונו השו"ע והרמ"א

(וזוהי כוונת מרן היה

משמע עם 'הטהורה'  -שבדקה עצמה קודם תשמיש).
בשו"ת מאיר נתיבים (סימן עג .הביאו הפת"ש טו) כתב שאם שלא בשעת וסתה האישה פשטה חלוקה
בלילה קודם השינה והיתה עם בעלה באותו הלילה ,ולמחר לבשה חלוקה בעמדה ממשכבה ומצאה
בו כתם ,א"צ כפרה משום שלא שייך לומר שהייתה צריכה לבדוק חלוקה ,ובפרט באיסור כתמים
שא"צ להחמיר.
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סימן קפ"ו  -דיני בדיקת האישה לפני ואחרי
התשמיש
ובו ה' סעיפים

סעיף א':
 בדיקה לאישה שיש לה וסת קבוע
שנינו בנידה (יא).

"א"ר יהודה אמר שמואל :לא שנו אלא באשה עסוקה בטהרות ,דמגו דבעיא בדיקה לטהרות -
בעיא נמי בדיקה לבעלה ,אבל אינה עסוקה בטהרות  -לא בעיא בדיקה .מאי קמ"ל? תנינא -
כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן! אי ממתני'  -הוה אמינא :הני מילי  -באשה שיש לה וסת.
אבל אשה שאין לה וסת  -בעיא בדיקה .והא מתני' באשה שיש לה וסת עסקינן! מתני'  -בין
שיש לה וסת בין אין לה וסת ,והא קמ"ל :דאע"ג דיש לה וסת ,מגו דבעיא בדיקה לטהרות -
בעיא נמי בדיקה לבעלה"
פרש"י :מגו דבעיא בדיקה לטהרות  -לאחר תשמיש שמא ראתה לאחר תשמיש מחמת תשמיש .בעיא
נמי בדיקה לבעלה  -לפני תשמיש .ומשמשת בעדים  -אע"פ שיש לה וסת צריכה לשמש בעדים
ולבדוק לפני תשמיש ולאחר תשמיש.
הגמ' אומרת 'מיגו' שצריכה בדיקה לפני העסק בטהרות ,צריכה בדיקה גם לפני תשמיש .אך רש"י
מבאר מיגו דבעיא בדיקה אחרי ,צריכה בדיקה לפני תשמיש.
לדעת רש"י החילוק הוא האם היא עסוקה בטהרות או לא ,אישה העסוקה בטהרות צריכה בדיקה,
ואם אינה עסוקה בטהרות (כמו בימינו) אינה צריכה בדיקה .וכ"ד הרא"ש .אולם הרמב"ם

(איסו"ב פ"ד

הט"ז) סובר שאם עסוקה בטהרות צריכה בדיקה לפני ואחרי .ואם אינה עסוקה ויש לה וסת קבוע ,גם
היא וגם בעלה צריכים לבדוק לפני התשמיש ,והבדיקה לפני היא רק משום צניעות .ואם אין לה וס"ק
חייבת בבדיקה לפני ואחרי .וכתב המ"מ שהבדיקה לאחר התשמיש לא תעשה מיד אחר התשמיש,
דא"כ ליבו נוקפו ופורש ,אלא תעשה במופלג קצת.
בדעת הרי"ף נחלקו הדעות ,הב"י כתב שהרי"ף סובר כדעת רש"י ,אלא שצריכה לבדוק בג' פעמים
הראשונות כדי להחזיקה כאינה רואה מחמת תשמיש .אלא שהש"ך (סק"א) סובר שדעת הרי"ף שאינה
צריכה בדיקה כלל לבעלה ,ומ"ש שתבדוק ג"פ הוא רק לעניין הפסד כתובתה שלא תפסיד אא"כ
תראה מוחזקת שהיא רמ"ת ע"י שראתה ג"פ .הערוה"ש (אות י-יג) סובר שהרי"ף מודה לרמב"ם ,אך
כדי לצאת מחזקת רמ"ת צריכה לבדוק ג"פ ,וגם לאחריהם צריכה לבדוק ,כרמב"ם.
כתב השו"ע :אשה שיש לה וסת קבוע ,אינה צריכה בדיקה כלל ,לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש.
ואדרבה ,אין לה לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש ,כדי שלא יהא לבו נוקפו .והרמב"ם ז"ל מצריך
לבדוק אחר תשמיש ,היא בעד אחד והוא בעד אחד ,ולראות בהם שמא ראתה דם בשעת תשמיש.
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ולדעתו ,הצנועות בודקות עצמן אף קודם

תשמיש( .רמ"א :וסברא הראשונה היא עיקר ,וכן נהגו .רוקח והגה"מ

ורוב המורים).
החוות דעת (סק"א) כתב שכל הבדיקות שדנים בהן בסימן זה אינן בדיקות חורים וסדקים אלא קינוח
בעלמא ,ואם משהה את העד עליה כשיעור וסת מועיל לבדיקות הללו .ולדעתו כך יש לנהוג בין
בבדיקות שקודם תשמיש ובין בבדיקות שלאחר התשמיש .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' קמה) .הסדרי
טהרה (סי' קפד ס"ק יג) הסכים עם החוו"ד לעניין בדיקה קודם תשמיש .אולם הגר"ז הביא בשם
הרשב"א והר"ן שהצריכו קודם תשמיש בדיקת חורים וסדקים .והלחם ושמלה כתב לעניין בדיקה
לאחר התשמיש דבעינן בדיקת חורים וסדקים .וכ"כ הדרכי טהרה (ח ,יט) .השבט הלוי (עמ' ס) כתב
שבג"פ הראשונות יש לבדוק בחורים וסדקים (והחוט שני כתב שלא סגי בקינוח ,אך א"צ בדיקות חו"ס) ,אך
לאחר מכן רק בעל נפש יחמיר בזה ,ואח"כ סגי בקינוח.
סעיף ב':
 בדיקה לבעלת וסת שאינו קבוע
בדין אישה שאין לה וסת קבוע מצאנו כמה שיטות בראשונים:
א .רש"י :אינה צריכה כלל בדיקה לבעלה ,לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש .ודוקא לגבי
עסוקה בטהרות הצריכו ב' עדים ,וכמ"ש ר' חנינא בן אנטיגנוס.
ב .רבנו שמחה :לפני התשמיש מותר לה לבדוק עצמה ,ולאחר התשמיש אסור לה לבדוק.
ג .רי"ף :לאחר שכלים דמי בתולים צריכים האיש והאישה לבדוק ג' פעמים אחרי תשמיש,
כדי לודאות שאינה רואה מחמת תשמיש .וביארו הרמב"ן והר"ן דכיון שאישה זאת אין לה
וסת קבוע כל מיני סיבות וגורמים חיצוניים יכולים לשנות את הרגל וזמן ראייתה ,ואנו
חוששים שמחמת התשמיש תראה דם .ובנוסף לכך צריכה לבדוק קודם תשמיש.
לאחר שבדקו האיש והאישה ונמצא שאין האישה רואה דם מחמת התשמיש ,הרי הם
מותרים לעולם משום שחשש זה נתבטל ומעתה אין סיבה שתראה דם מחמת התשמיש.
ד .ר"ח :כל ימיה טעונה האישה בדיקה לפני ואחרי התשמיש .וכן ביאר את דברי ר' חנינא בן
אנטיגנוס שצריכה ב' עדים .ולדעתו בדיקות אלו הן לכל אישה ולא רק לעסוקה בטהרות.
הרא"ש כתב שמהסוגיא נראה כשיטת רש"י ,אלא שלא מלאו ליבו להקל משום שדברי ר"ח
הם כדברי קבלה.
ה .רמב"ם (פ"ד מהל' איסו"ב הט"ז) :אישה שאין לה וסת קבוע ,מעיקר הדין צריכה בדיקה לפני
התשמיש ,ולאחר התשמיש גם היא וגם בעלה צריכים לבדוק.
כתב השו"ע  :אם אין לה וסת קבוע ,שלשה פעמים הראשונים צריכין לבדוק קודם תשמיש ואחר
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
זמן שאין לה וסת צריכה היא בדיקה לעולם ,קודם תשמיש ואחר תשמיש ,והרמב"ם מצריך שגם
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הבעל יבדוק עצמו אחר תשמיש .וכתב הרמ"א :ואין צריכין לבדוק עצמם אחר כל תשמיש ותשמיש
שעושין בלילה אחת ,אלא מקנחין עצמן כל הלילה בעד ,ולמחר צריכין בדיקה ,ואם נמצא דם טמאה.
(ב"י בשם הרמב"ם פ"ד) .קנחה עצמה בעד ,ואבדה ,לא תשמש עד שתבדוק עצמה ,הואיל ואין לה וסת
(שם).
רש"י

רי"ף

רא"ש  -ר"ח

רמב"ם

בעלת

עסוקה בטהרות  -צריכה בדיקה.

עסוקה בטהרות צריכה בדיקה לפני

וסת

אינה עסוקה בטהרות  -אינה צריכה בדיקה.

ואחרי.
אינה עסוקה צריכה בדיקה אחרי ,וה"ה

קבוע

לבעלה ,והבדיקה לפני היא רק משום
צניעות
בעלת

אם אינה

בודקת ג"פ

צריכה בדיקה

צריכה בדיקה תמיד לפני ואחרי וגם

וסת

עסוקה

ראשונות,

תמיד לפני

הבעל יבדוק עצמו אחרי.

שאינו

בטהרות לא

ואח"כ אינה

ואחרי

קבוע

צריכה

צריכה

תשמיש.

בדיקה.

בדיקה.

הש"ך (סק"א) נקט כראב"ד שהרי"ף הצריך בדיקה ג' פעמים רק כאשר ראתה האישה לאחר תשמיש,
אף שלא בסמוך ממש ,שכשאין לה וסת וראתה דם צריכה בדיקה ג' פעמים להוכיח שאינה רואה
מחמת התשמיש .אולם התורת שלמים (סק"ב .הובא בפת"ש ב) כתב שבמקום שנהגו להקל אין להחמיר,
אבל בלאו הכי אין להקל נגד פסק מרן והרמ"א .והחוות דעת (סק"א) כתב שגם האומרים שאינה
צריכה בדיקה ,היינו בדיקת חורים וסדקים ,אבל קינוח ולהשהות את העד על גופה כשיעור וסת
צריכה לכו"ע ,וראוי לכל אדם לעשות כן ,וקינוח זה צריך להיות בשעה שאינה שוכבת אפרקיד.
בטהרת הבית (ח"א עמ' קמה) כתב כדעת השו"ע ,שצריכה לבדוק בשלוש פעמים הראשונות קודם
תשמיש ואחר תשמיש ,הוא בעד שלו והיא בעד שלה ,שמא תראה דם בשעת תשמיש .ובדיקה זו
אינה צריכה להיות בחו"ס ,ואם החמירה תע"ב .בדרכי טהרה (ח ,ד' ויא') כתב שבעלת וס"ק א"צ
בדיקה לפני ואחרי תשמיש .ולגבי אשה שאין לה וסת ,שכל אשה תנהג כמנהג משפחתה ,ואם אינה
יודעת תנהג כדעת הרי"ף שצריכה לבדוק ג' פעמים ראשונות לפני ואחרי תשמיש ,ובעלה צריך
לבדוק אחר התשמיש .ולדעתו (אות יח) כל הבדיקות הללו צריכות להיות בדיקות פנימיות
ומדוקדקות.
בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סימן לב .הובא בפת"ש ג) כתב דצ"ע אם גם קודם תשמיש תוכל לבדוק על
סמך שתראה למחר על העד ,או דווקא בבדיקה שאחר תשמיש יכולה לעשות כן ,אבל קודם תשמיש
צריכה לבדוק ולראות לאלתר.
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בתשובת מהר"ם פדוא"ה (סימן כה) כתב שאפילו אישה שאין לה וסת ,אם היא מעוברת שמסולקת
דמים אינה צריכה בדיקה .ובשו"ת שבט הלוי (ג ,קטז) כתב שגם מעוברת בג' חודשים הראשונים אינה
צריכה בדיקה כיון שהש"ך נקט שמעיקר הדין לא בעינן בדיקת ג"פ ראשונות.
והוסיף הפת"ש (סק"ד) שנראה פשוט דה"ה למניקה דחד טעמא הוא .ובשו"ת שבט הלוי (ד ,קא) כתב
שמיד כשמפסיקה להניק ראויה לראות ולכן דנים אותה כאישה שאין לה וסת.
 טעם הבדיקה קודם תשמיש
א .רמב"ן ,ר"ן ורא"ש :בדיקה זו אינה מעיקר הדין אלא עיצה טובה ,שאם לא תבדוק קודם התשמיש
ולאחר התשמיש תראה דם ,אנו נתלה דם זה בתשמיש ותחשב כרמ"ת ,אע"פ שיתכן וכבר היה דם
קודם לכן .ב .סדרי טהרה (סק"ד) :אם לא תבדוק את עצמה קודם לכן ובבדיקות שלאחר התשמיש
תראה דם ,לא נאסור אותה אא"כ תבדוק ג"כ קודם תשמיש כדי לברר מתי בדיוק רואה דם .ג.
הפרישה (סק"ח) סובר דמיגו שהצריכוה בדיקה לאחר תשמיש הצריכוה בדיקה גם קודם התשמיש כדי
לברר האם אכן הדם בא מחמת התשמיש .החוט שני (סק"ג ,עמ' סח) כתב שהנ"מ בין הטעמים היא האם
צריכה לעיין בעד הבדיקה קודם תשמיש ,שאם העד בא לברר האם היא רואה מחמת תשמיש או לא,
די בכך שתעיין בו למחר ,אך אם הוא בא לברר את טהרתה ,חייבת לבודקו קודם התשמיש.
סעיף ג':
 בעלת וסת חצי קבוע
כתב התרומת הדשן (סימן רמז) דאשה שלעולם אינה רואה לפני י"ד ימים אחר טבילתה ,אך לאחר יום
י"ד אין לה קביעות לראיה ,אלא לפעמים רואה בט"ו או בט"ז או בי"ז ולפעמים בכ"א בכ"ג בכ"ד.
יראה דאינה צריכה בדיקה כלל לכל אשר תשמש קודם י"ד יום לטבילתה ,ואפילו לפירוש ר"ח ור"ת
דפסקו דאין לה וסת בעיא בדיקה לבעל הך האשה לאו אין לה וסת מיקריא קודם הי"ד יום .התה"ד
מחדש שיש מושג של 'וסת חצי-קבוע' ,שאם יש ימים מסויימים בהם היא מוחזקת כאינה רואה,
נחשבת בימים הללו כבעלת וס"ק .וגם לדעת ר"ח לא תצטרך בדיקה לתשמיש בימים האלו.
כתב השו"ע :אשה שאינה רואה בפחות מי"ד ימים אחר טבילתה ,אבל לאחר י"ד ימים אין לה קבע,
עד י"ד יום דינה כדין אשה שיש לה וסת.
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סימן עב) דן באישה שאין לה וסת קבוע אך תמיד רואה לאחר יום
שלושים ,האם צריכה לחוש לעונה בנונית שהרי אין לה וסת קבוע ,והדין הוא שאישה שאין לה וסת
קבוע חוששת לעונה בנונית .או מכיון שכל ראיותיה לאחר שלושים הוקבע לה וסת שאינה רואה
קודם שלושים ואינה צריכה לחוש לעו"ב .ודעתו שאינה צריכה לחוש לעו"ב .והביא שגם הסדרי
טהרה (סימן קפט סק"כ) כתב שאישה כזאת אינה צריכה לחוש לעו"ב .וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' קמט),
והוכיח מדברי הריטב"א (נדה טו ).שאף לעניין פרישה אינה צריכה לחוש בימים שקבוע לה שלא
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לראות .אולם החוות דעת (סק"ג) סובר בפשיטות שחוששת לעו"ב .לדבריו אמרינן שיש חזקה שאורח
בזמנו בא ולכן ודאי צריכה לחוש לעונ"ב.
החתם סופר (בהגהותיו כאן) כתב שאישה המוחזקת שלא לראות עד כ"ה ומכ"ה יום אין לה קביעות,
צריכה לבדוק ג' בדיקות אלו רק לאחר שעברו הכ"ה יום ,דעד יום כ"ה הוי כבעלת וס"ק ואין הוכחה
לזמן שדינה כאין לה וסת ,ואם בדקה בהם לא עלו לה וצריכה לבדוק שוב לאחר מכן .וכתב השבט
הלוי (ס"ב סק"ד) שכך יש לנהוג לכתחילה אך בדיעבד מהני .וע"ע לקמן (קפט ,א) בדין עונה בנונית.
סעיף ד':
 בדיקת עד האיש ע"י האישה
כתב השו"ע ע"פ הרמב"ם (פ"ד מהל' איסו"ב הי"ד) :יש לאדם להניח את אשתו שתבדוק בעד שלו ,מתוך
שנאמנת על שלה ,נאמנת על שלו.
סעיף ה':
 רואה דם מחמת תשמיש
שנינו בנידה (יב):

לש ֵמש ,ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא
"ת"ר ,אשה שאין לה וסת  -אסורה ַ
בלאות ,ויוציא ולא מחזיר עולמית  -דברי ר"מ .רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר :משמשת בשני
עדים ,הן עותוה הן תקנוה ....אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס"
הב"י ביאר שר' חנינא בן אנטיגנוס בא לומר שאם תשמש פעם ראשונה ושנייה ושלישית ונמצא דם
על עד שלה או שלו בכל פעם הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ותצא בלא כתובה וכל הדרכים
דקתני רבי מאיר בה.
כתב הרשב"א בתשובה דהא דאסרינן לה לבעל זה שרואה שלש פעמים דוקא ברואה בשעת תשמיש,
שרק כך מוחזק שרואה מכח תשמיש זה ,אבל לאחר מכאן יתכן שבא מחמת קלקול הוסת .עוד כתב
הרשב"א דהני שלש פעמים שראתה בהם מחמת תשמיש דאמרינן דתצא בלא כתובה וכו' דוקא
כשראתה בשלש פעמים רצופים כשור המועד וכחזקת קרקעות (ב"ב כט ,).אבל כל שפעם כך ופעם כך
אין זו חזקה כלל ,אלא וסת הוא דלית לה ,וכן נראה מדברי הרמב"ם (פכ"ה מהל' אישות ה"ח) .עוד כתב
הרמב"ם (שם ה"ט) במה דברים אמורים בשהיתה כך מתחלת נישואיה ומבעילה ראשונה ראתה דם
אבל אם אירע לה חולי זה אחר שנשאה נסתחפה שדהו ,לפיכך אם בעל פעם אחת ולא נמצא דם
ואח"כ חזרה להיות רואה דם בכל עת תשמיש יוציא ויתן כתובה ולא יחזיר עולמית.
כתב השו"ע :אם ראתה דם מחמת תשמיש שלש פעמים רצופים ,אסורה לשמש לעולם עם אותו בעל,
ויתבאר בסימן שאחר זה.
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ובו י"ד סעיפים

סעיף א':
 אישה שראתה דם מחמת תשמיש
שנינו בנידה (סה - :סו).

"תנו רבנן :הרואה דם מחמת תשמיש  -משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית ,מכאן ואילך -
לא תשמש ,עד שתתגרש ותנשא לאחר .ניסת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש  -משמשת פעם
ראשונה ושניה ושלישית ,מכאן ואילך  -לא תשמש ,עד שתתגרש ותנשא לאחר .ניסת לאחר
וראתה דם מחמת תשמיש  -משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית ,מכאן ואילך לא תשמש
עד שתבדוק עצמה"
פרש"י" :הרואה דם  -לאו בבתולה קא מיירי אלא בדם נדות" .הב"י כתב שזהו דבר פשוט ,אך רש"י
הוצרך לכתוב זאת כדי ללמדנו שאפילו רואה מחמת תשמיש כמה פעמים ,כל זמן שאפשר לתלות
את הראיה מחמת דם בתולים תולים ,כמו שתולים במכה.
כתב השו"ע :אם בכל ג' פעמים רצופים ראתה דם,

(רמ"א :וכ"ש אם מצאה ג' פעמים דם על עד שלו .מרדכי

וב"י בשם תה"ד וסמ"ג) ,אסורה לשמש עם בעל זה ,אלא תתגרש ותנשא לאחר .נשאת לאחר ,וראתה דם
מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים ,אסורה לשמש גם עם אותו בעל ,אלא תתגרש ותנשא לשלישי .ואם
גם עם השלישי ראתה דם מחמת תשמיש ג"פ רצופים ,לא תנשא לאחר אלא אסורה לכל עד שתבדוק.
בשו"ת משנה הלכות (ז ,קכח) דן באשה הרואה מחמת תשמיש שנתגרשה משני אנשים ,ומוחלת על
חיוב עונה בקביעות מחשש שמא תראה מחמת תשמיש ,אם מותרים לגור יחד בלי תשמיש .ולדעתו
א"א לאדם לדור עם אשה כל ימי חייו ולא תהיה ראויה לו לתשמיש וכמו באשה שראתה ג"פ מחמת
תשמיש שאסורה לו ומחוייב לגרשה אפילו הסכימו היא והוא שלא לשמש ,וגם אינו נחשב 'פת בסלו'
כיון שאינו יכול לבוא עליה.
 איסור רמ"ת  -מהתורה או מדרבנן?
לעיל הבאנו את דינה של הרמ"ת ,והנה יש לברר האם איסורה על בעלה הוא מדין חזקה ,שרואה דם
מחמת תשמיש .או שמא דינה כקובעת וסת לראות בשעת תשמיש ואזי למ"ד וסתות דרבנן ,גם דין
רמ"ת יהיה מדרבנן .ונחלקו בזה הראשונים והאחרונים.
מהר"ם (סימן מט) והרשב"א (סימן תתלט) כתבו שאין האיסור אלא מדרבנן דקי"ל וסתות דרבנן ,ולכן
אסור להשהותה אצלו אפילו אם אינו רוצה לבוא עליה ,אלא תתגרש לאלתר ,דחיישינן שמא אחר
שתטבול יבוא עליה ,דכיון דלא הוי אלא איסור דרבנן ,קילא ליה .וכ"ד הש"ך (ס"ק לה) .וכ"כ הנודע
ביהודה (קמא יו"ד סימן מו ותנינא סימן צא) שאיסור רמ"ת הוא משום וסת וקי"ל וסתות דרבנן ,ואפילו אם
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שאר וסתות דאו' ,וסת זה התלוי במעשה דינו כוסת שאינו קבוע שבודאי אינו אלא מדרבנן .וכ"ד
החתם סופר (יו"ד סימן קנג וסימן קסד וסימן קעה) .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' קצו) ושבט הלוי (ססק"ד).
אולם החלקת מחוקק (אבה"ע סימן קיט ס"ק כב) כתב שאיסור רמ"ת הוי מן התורה ,וכ"כ הבית מאיר
(כאן ,ובאהע"ז סימן קיז) .וכ"כ החוות דעת (סק"ג) שכשהראיה מחמת חולי איסורה מהתורה .6וכ"כ
הערוה"ש (ס"א) .וכ"ד הנצי"ב (העמק שאלה סימן פט דף קלט ..משיב דבר אבה"ע סימן לח ד"ה אבל) ,דאע"ג
דקי"ל וסתות דרבנן ,מ"מ כיון שהיא מוחזקת שהתשמיש גורם לה לראות חששא דאורייתא הוא.
הנודע ביהודה (קמא יו"ד סימן סא .הובא בפת"ש א) חידש קולא בדין רמ"ת ,שאם לא היה לאישה וסת
קבוע אלא פעמים מקדמת ופעמים מאחרת ,וראתה מחמת תשמיש ג"פ רצופים ,ואח"כ קבעה האישה
וסת שוב אינה אסורה לשמש עם בעלה ,מכיון שדין רמ"ת כדין וסת שאינו קבוע הנעקר בפעם אחת,
ומכיון שקבעה וסת שוב אינה חוששת לוסת שאינו קבוע אפילו אינו נעקר .אמנם החוות דעת

(סק"ג)

האריך לסתור דברי הנוב"י הנ"ל ,וכתב דחלילה לסמוך עליו נגד כל הפוסקים ,ולדעתו (ס"ק יד) דינה
וסת שאינו קבוע .משום שבנוסף לחשש וסת יש כאן חשש חולי ,ואסורה מהתורה כדין שאר חזקות.
וכ"כ הערוך השולחן (ס"ג) .ובטהרת הבית (ח"א עמ' רז בהע') כתב שמ"מ אם יש עוד צד להקל חזי
לאצטרופי סברת הנוב"י הנ"ל.
 טעם ההיתר להינשא לשני
בשו"ת נודע ביהודה (תניינא יו"ד סי' צ"ג .הובא בפת"ש ו) כתב שאם ראתה שפע דם אין להתירה להנשא
לאחר ,שבסמ"ג מובא (וכ"כ התרומה ,מרדכי ,אור זרוע ועוד) שעיקר ההיתר שמותרת לשני הוא משום
דאיכא ספק ספיקא ,שמא מהצדדים ושמא אצבע של השני לא תהיה שוה לראשון .אבל כשיורד
בשפע והוא ודאי מן המקור אין כאן ס"ס .ואף אם בשני הפעמים הראשונים לא ראתה בשפע רק
בפעם הג' ,אין הדבר ברור להתירה לאיש אחר .ואפילו בדיקת שפופרת יש לפקפק בה כיון שע"י
שפע דם שיצא ממנה נתברר שהוא מן המקור הרי היא בכלל כל הממלאה ונופצת.
 השיעור של סמוך לתשמיש שתאסר
שנינו בנידה (יד).

"נמצא על שלה ,אותיום  -טמאין וחייבין בקרבן ,נמצא על שלה לאחר זמן  -טמאין מספק,
ופטורין מן הקרבן .איזהו אחר זמן כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה ואח"כ מטמאה מעת לעת
ואינה מטמאה את בועלה ר"ע אומר :אף מטמאה את בועלה ...ורמינהי ,איזהו אחר זמן? פירש
ר' אליעזר ברבי צדוק :כדי שתושיט ידה תחת הכר או תחת הכסת ותטול עד ותבדוק בו! אמר
רב חסדא :מאי אחר  -אחר אחר"

 6הרא יות לכך שאיסורה מחמת חולי ולא וסת :א  .הגמ' מביאה אופנים לרפואת האישה ,ומשמע שאינו וסת אלא חולי
מסויים שאפשר לרפאות .ב .הרמב"ם לא הביא דין זה בהלכות וסתות .ג .יש המוכיחים מכך שא"צ עקירת ג' פעמים אלא
די בבדיקת שפופרת אחת כדי להוציאה מחזקת רמ"ת ,וכבר נאמרו ע"כ כמה תירוצים.
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ופרש"י :אותיום  -מיד לאחר בעילה .לאחר זמן  -לאחר אותיום .את פניה  -פניה שלמטה .שתושיט -
ועודה במטה ,הא כדי שתרד שיעורא רבה ואינה מטמאה את בועלה .מאי אחר  -דקתני במתני' איזהו
אחר זמן כדי שתרד ,לאו אאחר אותיום קאי דטמאים מספק ,אלא איזהו אחר זמן שהוא אחר אותו
שלאחר אותיום שאינה מטמאה את בועלה לרבנן אלא לר"ע כדי שתרד כו'.
הב"י כתב שמגמ' זו למד הסמ"ק (סימן רצג) שדווקא אם ראתה האישה דם בשיעור סמוך כדי שתרד
מן המיטה הרי חשובה כרואה מחמת תשמיש .או אם נמצא דם על העד שלו חשובה כרואה מחמת
תשמיש .ותמה הב"י ,שהרי בגמ' מובא השיעור של בכדי שתושיט ידה תחת הכר או תחת הכסת
ותטול עד שתבדוק ,ומדוע כתבו השיעור של בכדי שתרד מן המיטה? .אמנם ,הרשב"א סובר שרק
בשיעור שיהיו חייבים עליו חטאת נחשבת שרואה מחמת תשמיש ,ושיעור זה הוא כדי שתושיט ידה
תחת הכר או הכסת ותטול עד ותבדוק בו (יד .):אך לאחר שיעור זה אינה חשובה לרמ"ת .וכ"כ הב"י
בדעת הרמב"ם (פ"ה משגגות ה"ו).
הראב"ד (בעלי הנפש שעה"ס פב) כתב שיש אומרים שאין אנו בקיאים עכשיו בשיעורים הללו הלכך כל
סמוך לביאה אם בדקה ומצאה דם נאסרת על בעלה והרי היא בחזקת רואה מחמת תשמיש ומסתברא
כוותיה.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :אשה שראתה דם מחמת תשמיש מיד ,בכדי שתושיט ידה לתחת הכר ,או
לתחת הכסת ,ותטול עד לבדוק בו ,ותקנח עצמה ,משמשת ג"פ .והרמ"א כתב :וי"א שאין אנו בקיאין
איזה מקרי מחמת תשמיש ,כי אין בקיאין בשיעור הנזכר ,ולכן כל שרואה ג"פ סמוך לתשמיש מקרי
לדידן מחמת תשמיש ,ונאסרה על בעלה( .ראב"ד) .ואלו ג"פ צריכים להיות רצופים ,אבל אם לא היו
רצופים לא נאסרה על בעלה( .ב"י בשם הרמב"ם וכ"כ הרשב"א .וכ"כ המחבר בסמוך) .ואין חילוק בין אם
ראתה ג' פעמים מיד שנשאה ,ובין נתקלקלה אח"כ וראתה ג' פעמים( .מרדכי ובתשובת הרשב"א ובתוס').
וכל זה לא מיירי אלא בראתה סמוך לתשמיש ,אבל אם לא ראתה סמוך לתשמיש ,לא נאסרה על
בעלה ,ומותרת לו לאחר טהרתה תמיד (ב"י בשם סה"ת וסמ"ג) ודינה כמו שאין לה וסת.
כתב הש"ך (סק"א) שאם בדקה מיד אחר התשמיש ולא מצאה כלום ,ואח"כ ראתה אפילו תוך שיעור
זה ,לא מיקרי רואה מחמת תשמיש .המחצית השקל תמה ע"ד ,שאם בדקה בדיקה ממש בחו"ס איך
ראתה לאחר מכן תוך שיעור אשם תלוי ,ואם בדקה בקינוח בעלמא אין זו ראיה שלא ראתה מחמת
תשמיש .וכן תמה הסד"ט (סק"א ד"ה ובש"ך) ונשאר בתימה .המחצה"ש העמיד שבבדיקה הראשונה
מצאה דם טהור ולאחר מכן מצאה דם טמא ,וזו ודאי ראיה שהדם הטמא יצא לאחר התשמיש.
בשיעורי שבט הלוי כתב שלא נתפרש שיעור זה של 'סמוך לתשמיש' ,והביא בשם ספר מקור חיים
(ס"ק יב) שהוא חצי שעה ,וסיים שלמעשה יש להקל אפילו בפחות מזה כשיעור של עשר דקות ,ויעשו
שאלת חכם .עוד כתב ששכיח שאישה רואה דם לאחר התשמיש ,אך אינו דם אלא פסולת הנוצרת
בשעת התשמיש ,ויעשו שאלת חכם .והוסיף שכיום ניתן למנוע זאת ע"י כדורים למניעת דם וכמעט
תמיד מועיל.
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בטהרת הבית (ח"א עמ' רב) הביא דברי הפוסקים בשיעור 'סמוך לתשמיש' [תפארת צבי  -עד חצי
שעה .נחל אשכול  -רבע שעה .מור ואהלות – תשע דקות .בניין של שמחה  -לכתחילה עד שלוש
דקות ,ובדיעבד עד חמש דקות ניתן להחשיב כסמוך .שיירי טהרה  -אולי השיעור הוא כדי ביאה .פרי
דעת  -כדי הילוך כ"ב אמה] .וכתב שהעיקר הוא שאין אנו צריכים להחמיר בחומרת הרמ"א ,מאחר
שמרן השמיט מ"ש בב"י בשם הראב"ד .ונראה מדבריו שאין להחמיר אחר שעברו יותר משלוש דקות.
אך הדרכי טהרה (פ"ח סעיף טו ,והע'  )33פסק שמחמירים כשתי הדעות ,שלכתחילה תבדוק תוך חמש
דקות ,ובדיעבד אם מצאה דם תוך חצי שעה נחשבת טמאה לעניין רמ"ת.
 בכמה ראיות נאסרת
דעת הראב"ד (בעה"נ ,עמ' עא) שכשרואה פעם ראשונה דם אין הראיה נמנית עם שאר הבדיקות ,אלא
מעתה חייבת היא לבדוק .וראיה לכך מדברי הגמ' האומרת שהרואה דם משמשת ג"פ ,ומשמע לאחר
הראיה הראשונה .אך הרמב"ם (ד ,כ) כתב ההיפך "מי שראתה דם בשעת תשמיש הרי זו מותרת
לשמש כשתטהר פעם שניה .ראתה דם בפעם שניה משמשת פעם שלישית .ראתה דם בשלישית הרי
זו אסורה לשמש עם בעל זה לעולם."...
הרשב"א (תוה"ב ארוך ב"ז ש"ב ו ).כתב דקי"ל כרשב"ג הסובר שבשתי פעמים אין חזקה ,מכיון שהלכה זו
היא בכלל וסתות שנפסקה הלכה כמותו (יבמות סד ,):ולכן גרסינן 'פעם ראשונה ושנייה ושלישית' .וכן
פירש רש"י (נדה סו .ד"ה ותנשא) .אך התוספות (שם ד"ה ונאמנת) כתבו דככולי עלמא אתיא ,דמודה רבי
בהא דלא הויא חזקה בתרי.
מדברי הסמ"ג נראה שאינה מותרת להינשא אלא לבעל שני בלבד ולא לשלישי ,וכתב הב"י דאפשר
שטעמו שהברייתא המתירה להינשא גם לשלישי היא כרשב"ג ,אבל לרבי הסובר שבתרי הויא חזקה
אינה מותרת להינשא לשלישי.
כתב השו"ע" :אשה שראתה דם מחמת תשמיש ...משמשת ג' פעמים".
דעת הש"ך (סק"ב) והט"ז (סק"א) שמשמשת שלוש פעמים עם הפעם הראשונה ,דהיינו עוד שתי
פעמים ,וכ"כ הפרישה (אות ג) .גם הפלטי (סק"ב) ,ערוך השולחן (סי"ב) והסדרי טהרה (סק"ב) אינם
מקלים בזה .גם בטהרת הבית (ח"א עמ' קצו) החשיב את הראיה הראשונה כראיה ,אך אם באה לאחר ג'
פעמים הקל שלא להחשיב את הראיה הראשונה .ומדברי השבט הלוי (אות ז ,ד"ה והנה) משמע שנוקט
כדעת הראב"ד.
אך התורת שלמים (אות ב) כתב שהטור ומרן שהעתיקו את לשון הש"ס ,נראה שסוברים שדוקא אמרו
שמשמשת עוד שלוש פעמים בלא בעילה ראשונה ,ובפרט מוכח מדברי מרן שדרכו להעתיק את
לשון הרמב"ם וכאן העתיק לשון הש"ס ,ומשמע דדוקא קאמר .גם החתם סופר (יו"ד ס"ס קסד) כתב
שכ"נ דעת הנודע ביהודה (מהדו"ת יו"ד סימן פז) .התורת שלמים הוסיף שאם בדקה קודם התשמיש
הראשון הרי שהראיה הראשונה מצטרפת.
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 נמצא על עד שלו
הרמ"א כתב שכשמצאה ג' פעמים דם על עד שלו ודאי הוי הוכחה שראתה מחמת תשמיש .הש"ך
(סק"ד) העיר שכשמצא על עד שלו ,אפילו היה זמן מופלג לאחר התשמיש מקרי רואה מחמת תשמיש,
דע"כ מחמת תשמיש הוא.
ובשו"ת פנים מאירות (ח"ב סימן קכז .הביאו הפת"ש ד) כתב שדווקא אם נמצא בעד שלו שהוכן לקנח בו
אחר תשמיש ,אבל אם לא קנח בעד שלו רק שנמצא בכותנתו ,אינו אלא ככתם שאין חוששים לו.
ובשו"ת חמדת שלמה (סימן כא .הובא בפת"ש ד) כתב שאם הבעל קינח מיד אחר התשמיש את האבר
בסדין ,והסדין היה נקי ובדוק ,ובעלה הרגיש כאב בצידו ולפעמים הכאב נמשך סמוך לאבר ,ובשתן
לא נמצא שום אודם ,וגם לאישה יש וסת קבוע .ולכן כתב שיש צדדים להקל שאין זה בגדר רואה
מחמת תשמיש ,ולכן התיר בצירוף רב נוסף שישמשו פעם נוספת כדי לבדוק אם רואה מחמת
תשמיש ,ע"ש.
ובשו"ת שואל ומשיב (קמא ,ח"ג סימן קלו) כתב שאם הבעל משהה עצמו זמן מה אחר הבעילה כדי
שיצאו כל טיפות הזרע ,ולאחר מכן ראה דם על העד שלו ,נראה שחזקת הטהרה של אשתו מועילה
גם לו ואינה חשובה לרמ"ת מחמת זה .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רג).
 לא בדקה קודם תשמיש
הפוסקים נחלקו מה דין אישה שבדקה מיד לאחר תשמיש ומצאה דם ,אך לא בדקה קודם תשמיש .א.
דעת הכרתי ופלטי (סק"ב) שאינה נאסרת ,וכך דייק מהראב"ד שהראיה הראשונה אינה מהמניין מכיון
שלא בדקה קודם לכן .ב .הסדרי טהרה (סק"ב) כתב שרוב הפוסקים לא חילקו בזה ,ומשמע שגם אם
לא בדקה קודם התשמיש הרי אנו תולים שהדם הגיע מחמת התשמיש ולא קודם לכן.
 ג' פעמים רצופים
קי"ל שנאסרת דוקא אם ראתה ג' פעמים רצופים ,אבל אם היתה הפסקה בין הראיות אין זה נכלל
ברואה מחמת תשמיש.
החוות דעת (חדושים סק"א ,באורים סק"ב .הובא בפת"ש ג) כתב שאם בדקה עצמה שתי פעמים סמוך
לתשמיש ומצאה דם ,ולאחר מכן שמשה כמה פעמים בלא בדיקה כלל ואח"כ שימשה פעם אחת
ומצאה דם ,הוי כשלוש פעמים רצופים והוחזקה ברואה מחמת תשמיש .אולם בשו"ת ברכת יוסף
(יו"ד סימן מג) דחה דברי החוו"ד ,שהרי מפורש בראב"ד וברמב"ן דבעינן רצופים דייקא ,בלי שום
הפסקה ביניהם.
ובשו"ת שיבת ציון (סימן לח .הובא בפת"ש ג) כתב שנשאל באשה שאמרה שראתה ג"פ רצופים דם
מחמת תשמיש ,ואחר כך כשחקר הרב אימתי היתה הבדיקה אם היה בכל ג"פ תיכף אחר תשמיש,
אמרה שבפעם השניה לא בדקה מיד אחר התשמיש אלא רק למחרת ומצאה דם .והשיב שודאי אינה
חשובה כרואה מחמת תשמיש ,ופשוט שנאמנת ואינה חשובה לחוזרת בה מדבריה הראשונים,
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שיכולה לתרץ דבריה .והוסיף שכל אישה נאמנת לומר שראתה לאחר תשמיש ואין אומרים שעיניה
נתנה באחר ,מכיון שהיא מילתא דעבידא לאגלויי שהרי ביד הבעל לבקש לראות העד .ולפ"ז דוקא
אם אמרה לבעל נאמנת .אבל אם סיפרה לבעלה רק ביום שלאחר התשמיש אפשר שאינה נאמנת,
כיון דשוב לא הוי מילתא דעבידא לאגלויי .אך הפתחי תשובה (שם) כתב שדי בכך שתאמר לבעלה
בפעם השלישית ,וא"צ לומר לו בכל הג"פ .עוד כתב ,שמכיון שגם לבעל הראשון יכולה להיות
מותרת ע"י בדיקת שפופרת ,א"כ אינה דומה לאומרת טמאה אני לך .אך חזר בו וכתב דמכיון
שהאישה יכולה לסרב להיבדק תחת בעלה הראשון יש לחוש שעיניה נתנה באחר.
 אישה שראתה מחמת תשמיש ונתעברה
הפתחי תשובה (סק"ה) כתב שאסורה על בעלה אפילו בימי עיבור והנקה .והחוות דעת

(חדושים סק"ג)

כתב שגם אם ראתה בימי עיבור והנקה ג"פ ,אסורה .ודעתו שרואה מחמת תשמיש אינה רק משום
וסת אלא מחמת חולי ,ועלולה לראות בימי עיבורה .אך בשו"ת נודע ביהודה

(תניינא חי"ד סי' צ"ג ד"ה

ונחזור) כתב שאם נתעברה בביאה שלישית שראתה מחמת תשמיש תמתין עד שיוכר עוברה ומותרת
לבעלה כל ימי עיבורה ומניקתה .ואם תראה בימי עיבורה תחזור ותיאסר .וגם אם לא ראתה,
כשיגמרו ימי העיבור וההנקה תחזור לאיסורא .הערוך השולחן (סק"ג) כתב שאם דין רמ"ת הוי רק
משום וסת ,א"כ נתירנה בימי עיבורה ומניקתה ,אע"פ שראתה מחמת תשמיש ג"פ ,כשם שהמעוברת
והמניקה אינם חוששות לוסת ,ולא שמענו דבר זה משום אחד מהפוסקים .ובטהרת הבית

(ח"א עמ' רח

בסוף הע' א) כתב שהעיקר כדעת המקלים בימי עיבור והנקה.
הסדרי טהרה (ס"ק כו .הובא בפת"ש ז) כתב שאם ראתה ג' פעמים מחמת תשמיש ונתעברה וילדה,
מותרת לשמש אח"כ לאחר שתטבול בימי טוהר שלה ,ואם אינה רואה י"ל שמותרת לשמש אח"כ
אפילו לאחר שעברו ימי טוהר ,משום דקי"ל מעין אחד הוא .אך הנודע ביהודה (תנינא סימן צה) חולק,
ולדעתו מימי טהרה לימי טומאה כשם שאינה קובעת כך אינה עוקרת.
עוד כתב הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן מג) שאישה שראתה ג"פ מחמת תשמיש וצריכה לבדיקת
שפופרת ,אם נתעברה בתשמיש האחרון לא מהני לה בדיקת שפופרת כל ימי עיבורה ומניקתה .אבל
אם בדקה ומצאה בצדדי השפופרת ,שההיתר הוא משום דמצדדים קאתו ,מהני .ושם כתב שאם
תבדוק בשפופרת צריכה מתחילה שבעה נקיים וטבילה.
סעיף ב':
 כיצד בודקת
שנינו בנידה (סו).

"כיצד בודקת את עצמה  -מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ,ומוך מונח על ראשו ,אם נמצא דם
על ראש המוך  -בידוע שמן המקור הוא בא ,לא נמצא דם על ראשו  -בידוע שמן הצדדין הוא
בא ...שפופרת ,אפגורי מפגרא לה! אמר שמואל :בשפופרת של אבר ,ופיה רצוף לתוכה"
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מטרת בדיקה זו היא להבחין אם הדם שרואה בשעת התשמיש בא מן המקור או מהצדדים מחמת
פצע וכד' ,ולכן מכניסה מכחול שהרי היא רואה בדר"כ ע"י אבר התשמיש .ואם לא הייתה מכניסה
שפופרת ,כשהיה המכחול יוצא מלוכלך בדם לא היינו יודעים אם הדם בא מהמקור או מהצדדים.
הרמב"ם (ד ,כב) כתב "מכנסת השפופרת עד מקום שהיא יכולה ,ומכנסת בתוך השפופרת מכחול ומוך
מונח על ראשו ודופקת אותו עד שיגיע המוך לצואר הרחם".
לפי האמור עולה שכשלא נמצא דם על ראש המכחול אנו אומרים שבידוע שהוא מן הצדדים,
ולכאורה יש מקום לחשוש שמא בדר"כ בא מהמקור ,וכעת לא יצא מפני שהמכחול לא היה עב
כשמש שאין כל האצבעות שוות ,או מפני שלא הכניסתו בכח שאין כל הכוחות שוות .וכתב הב"י
שא"א 'אין כל האצבעות או כל הכחות שוות' אלא להקל ולא להחמיר .וטעם הקולא משום שרוב
הנשים אינם רואות דם מחמת תשמיש ,ולכן כל עוד אפשר לתלות להיתר כדי לא להוציאה מכלל
שאר נשים ,תלינן שרגלים לדבר ,שהרי בדקה ולא נמצא דם על ראש המכחול.
כתב השו"ע :כיצד בודקת ,נוטלת שפופרת (פירוש קנה חלול של עופרת) של אבר ,ופיה רצוף לתוכה,
ונותנת בתוכה מכחול ובראשו מוך ,ומכנסת אותו באותו מקום עד מקום שהשמש דש ,נמצא דם על
ראשו בידוע שהוא מן המקור ,ואסורה ,ואם לאו ,בידוע שהוא מן הצדדין ,ומותרת.

(רמב"ם) (רמ"א :ואף

בזמן הזה יש לסמוך אבדיקה זו .רמב"ם ,רא"ש ,רשב"א ,רי"ף ור"ן).
בשו"ת משאת בנימין (ס"ס מט) כתב דה"ה בשאר מיני מתכות ,לאפוקי של עץ דלא משום שמסרט.
וכתב הש"ך (סק"ט) דנ"ל שגם של ברזל לא ,דמסרט.
עוד כתב המשאת בנימין (שם .הובא בש"ך י) שצריכה להכניס את השפופרת עם המכחול והמוך רק עד
מקום שהיא משערת בעצמה לפי אומד דעתה שהגיע עד מקום שהשמש דש ,והאישה נאמנת ע"ז.
ולא ניתנה תורה למלאכי השרת .עוד כתב (הובא בפת"ש יג) שצריך לעשות את השפופרת כשיעור אבר
בנוני.
הפתחי תשובה (סק"י) כתב שצ"ע מה הדין כשבדקה בשל עץ ,האם מועילה הבדיקה .וכתב שלכאורה
מהני ,שהצריכותא בשפופרת אבר הוא רק להקל ,אך אם לא מצאה כלל דם מה אכפת לנו שבדקה
בשל עץ?! אך מ"מ אם מצאה בצדדים אין נותנים לה קולא זו ,שיתכן ובא מהסירוט.
בטעם ההיתר של בדיקת שפופרת כשלא נמצא דם על המכחול :א .כתב הריצב"א

(הובא בתשובות

מיימוניות פ"ד מהל' איסו"ב סימן ג .והביאו הש"ך יא) "דלמא נתרפאה" .והיינו אע"פ שאפשר שעד עכשיו
ראתה מן המקור ,בדיקת השפופרת מעידה שנתרפאה .ב .הגר"ז הביא בשם הגהות שערי דורא
שבדיקת השפופרת מוכיחה שהדם בא מן הצדדים ,וכלשון הגמ' שאם לא מצאה דם במקור בידוע
שבא מן הצדדים.
בשו"ת אמונת שמואל (סימן נז) כתב שישנה בדיקה אחרת ,שהאישה רק תרויח ממנה ,שתעשה כיס
מלא מוכין כעין שפופרת ותדחק לתוכו מוכין ,ואם תמצא דם על ראש המוך לא תאסר לעולם ,שי"ל
שבא מן הצדדים על ראש המוך .ואם תמצא על הצדדים בלבד ודאי היא טהורה .ובטהרת הבית

(ח"א

 ______________________________________ 62סימן קפ"ז  -דין הרואה דם מחמת תשמיש
עמ' ריז) הביא אחרונים נוספים שהחזיקו בדעת האמונת שמואל .אמנם התורת השלמים (סק"ח) כתב
שאם יש דם בצדדים בכל אופן יהיה דם על ראש המכחול ,ולכן יכולה להפסיד שתגרום לעצמה
פצעים.
 בדיקה נוספת לאחר שנאסרה
בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן מו) כתב שלאחר שנאסרה אין מועילה יותר בדיקת שפופרת,
אפילו אם תבדוק שוב ותמצא בצדדי השפופרת או שלא תמצא כלל ,וגם אין לסמוך בזה על רפואת
הרופאים .אא"כ תפיל חררת דם אזי תחזור להתירא .גם החוות דעת (חידושים סק"ה ,באורים סק"ג) כתב
שאפילו בדקה שוב אח"כ כמה פעמים ונמצא בצדדין אסורה דחיישינן שמא היא רואה מחמת חימוד
תשמיש .ורק אם עברה ושמשה ג"פ ולא מצאה דם הותרה.
אמנם הערוך השולחן (סל"ז) כתב שדברי הנוב"י 'חומרא יתירה היא'.
 הדין כשלא מצאה דם בבדיקה
יש לעיין מה הדין כאשר בבדיקה לא נמצא דם כלל .שלכאורה אין האישה הותרה בבדיקה זו ,אך
מצד שני גם איסורה לא הוכח .מדברי השו"ע" :נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ,ואסורה,
ואם לאו ,בידוע שהוא מן הצדדין ,ומותרת" ,מוכח שא"צ למצוא דם בדווקא ,אלא די בכך שלא
תמצא דם בכדי לטהרה.
כתב החוות דעת (ביאורים סק"ג אות ט .חדושים סק"ו) שאם בדקה עצמה ולא מצאה דם כלל ,ולאחר מכן
ראתה כמה פעמים ,מותרת ,שאנו תולים שהוא מן הצדדים .וכ"ד מהר"ר חיים צאנזר

(הובא בנוב"י

לקמן) שגם אם לא מצאה כלל אינה נאסרת לעולם .וכ"פ הש"ך (ס"ק יא) ,ערוה"ש (סי"ט) ,חזון איש

(סי'

פב סק"ד) וטהרת הבית (ח"א עמ' רי).
אמנם הסדרי טהרה (סק"ו) חולק ע"ז ,וסובר שאם לא מצאה כלל הרי היא אסורה .וסיים שמי שירצה
להקל אף אם ראתה ג"פ אח"כ יסתור כל הראיות שהבאתי ואח"כ יורה להקל .ודי מי שמקיל עד ג"פ.
וכ"כ דגול מרבבה בדעת האפי רברבי [הובא בש"ך ס"ק לג].
ובשו"ת נודע ביהודה (שם ,סימן מו) חילק בין לא מצאה כלל ובין מצאה בצדדים ,שאם לא מצאה כלל
אם שוב תראה ג"פ תחזור לאיסורה ,משום שמוכח שהתרפאה אך אין לנו הוכחה על הדם שראתה.
אך אם מצאה בצדדים אף ששוב תראה ג"פ מחמת תשמיש ,לא תאסר ,משום שעתה מתגלה שכל
הדמים שראתה היו טהורים .וכ"ד הערוך השולחן (סל"ז).
 שבעה נקיים לאחר הבדיקה
אישה שעשתה בדיקת שפופרת ומצאה דם בצדדים כך שהיא טהורה ,נחלקו הפוסקים האם צריכה
לספור ז' נקיים או לא .הרמב"ם כתב שאם נמצא דם בצדדים טהורה היא ,ומוכח שא"צ ז' נקיים אלא
טהורה מיד.
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בשו"ת נודע ביהודה (סימנים מג ,מד ,מו) כתב לענין אם מצאה דם בצדדי השפופרת ושוב ראתה מחמת
תשמיש דמותרת .אם מותרת אפילו בלא ז' נקיים או עכ"פ צריכה ז' נקיים .שדעת מהר"י הורוויץ
שאינה צריכה נקיים ,והנוב"י מראה פנים לכאן ולכאן .והביא דמתשובת הר"ן (סי' מ"ט) משמע להדיא
שאפילו שבעה נקיים אינה צריכה .ובטהרת הבית (ח"א עמ' רטז) פסק שהעיקר להקל בזה ,ושכ"ד
הרבה מן הפוסקים ,והמחמיר תע"ב .וכ"ד הלחו"ש (סק"י) ועוד.
מנגד ,החוות דעת (חדושים סק"ו ,באורים סק"ג ד"ה ולפי) כתב שתמיד צריכה ז' נקיים אחר כל דם
שמוצאת בשעת תשמיש ,ואפילו על הדם שמוצאת בצדדי השפופרת צריכה שבעה נקיים .משום
שלא הקלו אלא לעניין חשש רמ"ת משום שהוא מדרבנן ,ולא לעניין טומאה שהוא מהתורה .ועוד,
הרי גם באישה שידוע לנו שיש לה מכה בקירבה ודאי דחוששת לדם שרואה אא"כ יודעת שמכתה
עדיין בקירבה ,והכ"נ צריכה ז' נקיים על כל דם שתראה .וכ"ד רעק"א (בתשובה ,סימן ס) וטעמו,
שאפשר שדם זה בא מן המקור והתעכב בצדדים ,והבדיקה רק מועילה לכך שאנו בודקים האם
התשמיש גורם ליציאת הדם.
הערוך השולחן (אות לג) כתב לחלק בין נמצא דם בצדדי השפופרת שיש להקל לגמרי ,משום
שהתברר שהדם בא מהצדדים .ובין כשלא נמצא כלום שצריכה ז' נקיים.
וכתב עוד החוו"ד דבדיקת שפופרת צריכה להיות דוקא שלא בימי עיבור והנקה .וכשבדקה עצמה
בימי עיבור והנקה לא מהני להתירה רק בימי עיבור והנקה ולא בשאר ימים .והוסיף הפת"ש

(ס"ק טז)

שנראה דאם בדקה עצמה בימי עיבור מהני אף לימי הנקה וצ"ע.
סעיף ג':
 בדיקה תחת בעלה הראשון
שנינו בנידה (סו).

"אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן :ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל הראשון? אמר ליה:
לפי שאין כל האצבעות שוות .אמר ליה :ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי? לפי
שאין כל הכחות שוות"
ופירש"י :ותבדוק בביאה שלישית של בעל ראשון  -כלומר מביאה שלישית של ראשון ואילך תשמש
ע"י בדיקה ולמה תתגרש .לפי שאין כל האצבעות שוות  -ושמא בבעל אחר לא תצטרך בדיקה ומוטב
שתתגרש ותתקן ולא תבוא לידי כרת הלכך מתגרשת עד שתתחזק בג' אצבעות .התוספות

(סו .ד"ה

ותבדוק [הא']) והרא"ש (פ"י סי' ג) הבינו מדברי רש"י שגם אם תבדוק לאחר תשמיש שלישי של הבעל
הראשון ,הרי היא אסורה לו .שלא תהא בשגגת כרת .לטענתם אסור לאישה לבדוק תחת בעלה
הראשון ,שמוטב שתתגרש ותתקן ולא תבוא לידי כרת .הב"י כתב שלדעתו ניתן לפרש את רש"י
כתוס' ורא"ש.
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אך התוספות (שם) והרא"ש (שם) סוברים שגם אם תבדוק תחת הראשון הרי היא מותרת לו .גם
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ב ו ):והרמב"ן (בהלכותיו פ"ו הי"ח) סוברים שבכל זמן שתחפוץ יכולה לבדוק
עצמה ,ואם הדם בא מן המקור הרי היא אסורה לכל ,ואם מן הצדדים הרי היא מותרת לעמוד עם
בעלה .שאם התרנו אותה לבעלה השלישי לאחר שכבר הוחזקה כרמ"ת ,כ"ש שנתירנה קודם
שהוחזקה לכך .היוצא מדבריהם שההוראה לבדוק רק בבעל השלישי היא קולא שהקלנו עליה ,אך
אם רוצה לבדוק קודם לכן רשאית ,אך אם תמצא שהיא באמת רמ"ת הרי היא אסורה לכל.
המ"מ פירש בדעת הרמב"ם (ד ,כ  -כב) שמותר לאישה לבדוק ,אך אם בדקה עצמה לאחר שכבר ראתה
תחת בעלה הנוכחי ג' פעמים ,הרי היא אסורה עליו ,שהרי הוחזקה תחתיו כרמ"ת ,והבדיקה מועילה
רק לבעל הבא .וגם אם נמצאה טהורה הרי היא אסורה לאותם בעלים שהוחזקה בהם לרמ"ת .שלא
הקלו חכמים לסמוך על בדיקה זו אלא כשאין לה תקנה אחרת ותשאר עגונה ,אבל כשיכולה להינשא
 לא הקלו.כתב השו"ע :אם רוצה לבדוק עצמה בעודה תחת הראשון ,אחר ששמשה שלש פעמים ,הרשות בידה,
ומותרת לו .ויש אומרים שאסורה לראשון מתשמיש שלישי ואילך ,אפילו בבדיקה .וכתב הרמ"א :ויש
לסמוך אסברא ראשונה להקל( .טור וב"י בשם הסכמת הפוסקים והגהות מיימוני).
הש"ך (ס"ק יד) סובר שאין להורות בדיקה בבעל הראשון ,שהרי רש"י והרמב"ם אוסרים .אך בשו"ת
אמונת שמואל (סימן נז) השיג על הש"ך שמפקפק קצת להחמיר בזה .גם בטהרת הבית

(ח"א עמ' רי)

הקל לבדוק בבעלה הראשון .וכ"כ הערוך השולחן (סי"ז).
הנודע ביהודה (סימן מג .הובא בפת"ש יח) כתב שגם המתירים לא התירו אלא כשמצאה בצדדים ,אבל
כשלא מצאה כלל לכו"ע לא מהני הבדיקה להתירה לבעלה .אך בטהרת הבית (ח"א עמ' רי) הקל גם אם
לא מצאה דם על המוך כלל.
כתב החוות דעת (חדושים סק"ה ,באורים סק"ג) שאם בדקה עצמה תחת בעלה הראשון ומצאה דם על
ראש המוך ,ואח"כ בדקה ולא מצאה דם על ראשו ,מותרת לבעל השני ואסורה לבעל הראשון.
 מצטערת בשעת תשמיש
כתוב בתשובת הריצב"א (הובא בתשובות מיימוניות סוף הל' איסו"ב סי' ג) שאם היא מצטערת בשעת
תשמיש וקשה לה מאד ,נראה קצת כי חולי ומכה יש לה ויש לסמוך על הבדיקה אף לרש"י.
כתב הרמ"א :ואם הרגישה צער וכאב בשעת תשמיש ,לכ"ע יש לסמוך אבדיקה בבעל הראשון
בהגה בשם ריצב"א).
סעיף ד':
 שימשה סמוך לוסתה וראתה
שנינו בנדה (סו" ).ואם יש לה וסת תולה בוסתה".

(שם
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נחלקו הראשונים בבאור דברי הגמ' .הרמב"ם (פ"ד מהל' איסו"ב ה"כ) ביאר שאם שימשה סמוך לוסתה
וראתה דם ,אינה נחשבת כרואה מחמת תשמיש ,אלא אנו תולים שדם זה הוא דם הוסת שהגיע .וכ"כ
הרמב"ן (בהלכות פ"ו הט"ז) והרשב"א (תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ו .).אבל רש"י פירש "ואם יש לה וסת -
לקלקול הזה שאינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים תולה בוסתה ומשמשת בלא בדיקה
בין וסת לוסת" .הב"י ביאר שהראשונים אינם חולקים זע"ז ,אלא הם שני פירושים שונים ואינם לדינא.
המרדכי פירש שאם יש לה זמן קבוע לראית הוסת ,יכולה לומר שהדם שרואה כעת טהור ,שעדיין לא
הגיע שעת הוסת.
כתב השו"ע :אם שמשה סמוך לוסתה ,אנו תולין ראייתה משום וסתה ולא חשבינן לה רואה מחמת
תשמיש.
לכאורה קשה ,וכי מדובר על אדם רשע שמשמש סמוך לוסת? הפרישה ביאר שאין מדובר על אדם
שחטא ועבר ושימש בזמן 'פרישה סמוך לוסת' אלא מדובר על יוצא לדרך שמותר לשמש בזמן זה ,או
אם ראתה בתחילת היום שמותרת כל הלילה שלפניו .גם התורת שלמים (ס"ק יג) והסדרי טהרה

(סק"י)

כתבו להקל כפרישה .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רכו) .אך הש"ך (ס"ק טז) התקשה ,הרי ההיתר בכל
הלילה שלפניו הוא מפני שוסתה ביום  -אין אנו חוששים שתראה בלילה ,ואין להקל בזה שאינה
נחשבת לרמ"ת מכיון שאינה רגילה לראות אז .ולכן פירש שמדובר במקרה שעברה ושימשה .או
שמדובר על קטנה שלא קבעה וסתה שלוש פעמים .הפת"ש (ס"ק כא) כתב שאפשר ששימשה בזמן
הפרישה ,כגון שקבעה וסת בזמן זה ,שמותרת לבעלה.
כתב הסדרי טהרה (שם) שאם פעם אחת שימשה סמוך לוסתה ,אפילו אם אח"כ ראתה ב"פ מחמת
תשמיש מופלג מוסתה ,לא מצטרפינן לראיה ראשונה בהדייהו עד שתראה עוד פעם שלישית מופלג
מוסתה .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רכו).
לגבי אישה הרואה בזמן פרישה של 'עונה בנונית' .הכרתי ופלטי (סק"ד) הסתפק האם גם זה בכלל אם
יש לה וסת תולה בוסתה ,שאפשר שמה שחוששים לעונה בנונית הוא רק לחומרא לעניין פרישה אך
לא לקולא .וסיים שאפשר שדווקא בוסת גמור תולים ,דאלים חזקה .אך הפרדס רימונים

(שפתי חכם

סס"ק טז) כתב שפשוט שיכולה לתלות בעונה בנונית ,מאחר שאנו אוסרים לה לשמש בעונה זו ,מכלל
שהיא עלולה לראות ביום זה ,ודינה כוסת קבוע .גם הערוך השולחן (אות מב) כתב שודאי תלינן
בעונה זו ,שהרי חז"ל התירו כשיש לה במה לתלות משום שרוב נשים אינן רמ"ת ,וגם כדי לא להוציא
אישה מבעלה ,וא"כ למה יגרע עונה בנונית לעניין זה .ובטהרת הבית (ח"א עמ' רכח) הביא שיש
המחמירים בזה ,וסיים שמ"מ המיקל בזה יש לו על מה שיסמוך.
בבאור דברי המרדכי עיין מ"ש באריכות לקמן ס"ה 'יש וסת קבוע או לא'.
סעיף ה':
 תליה במכה ,ודם המשונה מדם נידתה
שנינו בנידה (סו).
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"ואם יש לה מכה באותו מקום  -תולה במכתה ,ואם יש לה וסת  -תולה בוסתה .ואם היה דם
מכתה משונה מדם ראייתה  -אינה תולה .ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור שממנה דם
יוצא  -דברי רבי ,רשב"ג אומר :דם מכה הבא מן המקור  -טמא .ורבותינו העידו על דם המכה
הבא מן המקור שהוא טהור .מאי בינייהו? אמר עולא :מקור מקומו טמא איכא בינייהו"
כתב המגיד (ד ,כ) בשם הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד כג ).שדוקא שנתברר שהוא משונה ,הא לא נתברר
תולין במכה .לפי שהאשה בחזקת טהרה עומדת עד שתראה ודאי ,וכל שיש לה לתלות תולה .וכ"כ
הרא"ש (פ"י סי' ג) .ומשמע מדברי הרא"ש שאם הדם משונה אינה צריכה להראותו לחכם (ש"ך ס"ק יט).
כתב השו"ע :אם יש מכה באותו מקום ,תולין בדם מכתה .ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה ,אינה
תולה בדם מכתה.
לגבי הצורך בהכרת חכם בין דם נידה לדם מכתה ,כתב הט"ז (סק"ט) שמן הסתם תולין לומר שאינו
משונה ,עד שיודע לנו שהוא משונה ע"פ חכם שיראה שניהם .ואם שני הדמים לפניו אין ללכת לקולא
כיון שאפשר לברר ,וכל אדם יוכל לברר זאת .הגליון מהרש"א (אות יד) הביא בשם תשובת הצמח צדק
(סימן פו) שצריך הכרת חכם,

ובתורת השלמים (ס"ק יז) חולק ,ובתשובותיו שבות יעקב (ח"ג סימן פא וח"א

סימן סו) עשה פשרה ,שתראה ג' פעמים לחכם ,אם אמר שהוא אינו משונה תוכל אח"כ לסמוך על
הכרתה.
 תליה בדם מכתה  -זמן הראיה
הגה"מ (פי"א מהל' איסו"ב הי"ג) הביא בשם התרומה שבשעת וסתה של האישה ,אפילו יודעת בודאי
שהמכה מוציאה דם אין תולה בה ,דאם לא כן  -לא תהא טמאה לעולם .אמנם כתמים תולה בה .גם
התוספות (טז .ד"ה ומר) כתבו שאם האישה רואה בזמן הוסת ,אם וסתות דאורייתא אנו חוששים שמא
גם מהמקור בא הדם.
אמנם הרמב"ם (ח ,יד) כתב "וכן אשה שראתה דם מחמת מכה שיש לה במקור אע"פ שראתה בשעת
וסתה היא טהורה והדם טהור ,שהוסתות מדבריהם" .וכ"כ הרשב"א (תוה"א ש"ד שם כג ).שאנו תולים
בדם המכה משום שהאשה בחזקת טהרה עומדת ,ואפילו הגיע שעת וסתה וסתות דרבנן ,ומספק אל
תאסרנה לעולם.
דעת הב"י שאם יש הוכחה שהדם בא מן המכה אפילו בשעת וסתה תולים במכה .ודעתו בכס"מ
שהרמב"ם סובר כרשב"א ,ולכן סתם בס"ז להתיר גם בשעת וסתה ,כדעת הרמב"ם והרשב"א שאפילו
בשעת וסתה תולה במכתה .והוא בתנאי שלא הרגישה בראיית הדם .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"א עמ'

רמט) .אולם בשו"ת תפילה למשה (ח"ז סימן נה אות כג-כד) ביאר שהרמב"ם מתיר דוקא כשיודעת שהדם
יוצא מן המקור ,והרשב"א מיירי בכל אופן .ולכן פסק להלכה שאין להתירה בשעת וסתה ,אא"כ
יודעת בברור שהדם מהמכה.
כתב הרמ"א :ומ"מ בשעת וסתה ,או מל' יום לל' יום ,אינה תולה במכתה ,דאל"כ לא תיטמא לעולם.
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הש"ך (ס"ק כו) כתב שאע"פ שיודעת שמכתה מוציאה דם אינה תולה במכתה ,אבל אם מרגישה שדם
זה בא מן המכה ,אפילו בשעת וסתה טהורה .ולא שייך לומר ע"ז דא"כ לא תטמא לעולם ,שהרי
כשלא תרגיש תהיה טמאה .ולדעת הש"ך הרמב"ם סובר ככל הפוסקים ורק הרשב"א הוא דעת יחיד
כנגד כולם.
הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן מא .הובא בפת"ש לג) כתב שדווקא אם מרגישה שהדם בא מהמקור אינה
תולה במכתה ,אבל בלא"ה תולה אף בשעת וסתה .וכל זה בימי טהרה דווקא.
בשו"ת משפטי עוזיאל (תנינא יו"ד ח"א סימן כ"ו) ,כתב שתולין מחמת מכה אפילו שלא בשעת הוסת רק
בשלשה תנאים :א .שיודעת שיש לה מכה .ב .שהמכה מוציאה דם מאליה בלי חיכוך .ג .שלא הרגישה
ביציאת דם זה כשיצא מהרחם .הדרך היחידה שיתקיימו כל התנאים הנ"ל רק שרופא יראה את
המכה.
 מיקום המכה
שנינו בנידה (סו" ).ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה" .אך בתוספתא (פ" ה"א) הגירסא שונה:
"ואם יש לה מכה הרי זו תולה במכתה" .ומשמע שאפשר לתלות בכל מכה ,גם אם איננה באותו
מקום.
הרשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ד) ג"כ כתב בסתמא שאם יש לה מכה תולה במכתה .וכ"נ מלשון הרמב"ם

(פ"ד

מהל' איסו"ב ה"כ) "ונאמנת אשה לומר מכה יש לי בתוך המקור" .וכ"ד הרמב"ן (הל' נדה ,ו ,טו) והמאירי.
עד כה הבאנו את דברי הראשונים לגבי הגדרת מכה בסתמא .אך מאן לימא לן דה"ה לעניין היתר
אישה לבעלה ,הרי יתכן שגם אם המכה במקור הרי הדם אוסר את האישה.
השו"ע כתב :אם יש מכה באותו מקום תולין בדם מכתה .הב"ח (עמ' לג ד"ה ואיכא) דייק מכך שכתוב
'נאמנת אישה לומר מכה יש לי במקור' .ליתני סתמא ונאמנת אשה לומר מכה יש לי שממנה יוצא
הדם .לכן הסיק שאינה תולה במכתה אא"כ יודעת שממקום שיוצא הדם שם יש לה מכה ,אך אם אינה
אומרת שהמכה במקור אין תולים הדם שבא מהמקור .וכ"כ הש"ך (ס"ק יז).
אמנם החוות דעת (חדושים סק"י ,ביאורים סק"ד) סובר שדווקא אם מרגישה שהדם יוצא מהמקור בעינן
שתדע שהמכה במקור ,אבל ברואה שלא בהרגשה ואפילו ע"י בדיקה תולה במכה שידוע שמוציאה
דם ,אפילו אם המכה בודאי בצדדים .ובשו"ת פנים מאירות (ח"א סוף סימן יב .הביאו הפת"ש כב) כתב
שדווקא אם יש לה מכה במעיים שיכול הדם לבוא שם בלי שיצטרך ליבלע תחילה בשאר אברים,
אבל אם יש לה מכה בשאר אברים הפנימיים שא"א לזוב דרך המקור אם לא שיבלע תחלה בשאר
אברים ,זה דם נדה גמור .וכ"כ החתם סופר (יו"ד סימן קנד).
ובתשובת מהר"ם מלובלין (סימן קי"א) כתב שאפילו אם המכה היא בבית הרחם במקור עצמו שמשם
נובע הדם נדה ,מ"מ טהורה היא ותלינן בדם מכתה.
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השבט הלוי (סעיף ה אות א) פסק שרק אם הדם בא מהפרוזדור מקילים ,אבל אם יודעים שבא מהמקור
אע"פ שאומרת שיש לה מכה שם אין להקל .לעומתו כתב בנשמת אברהם (יו"ד סי' קפ"ז אות ב') בשם
הגרש"ז אוירבך" :ואע"ג שהמכה מוציאה דם גם מאותם הגידים המתפקעים בשעת הווסת ,מכל
מקום דם נדה הוא רק שיוצא מאיליו כדרכו באופן טבעי…" .גם החזו"א (סימן פא) כתב אודות אישה
שיש לה פצעים במקורות הדם ולכן אינם נסתמים לעולם ,ורואה דם כל ימיה ,אפילו אם אנו יודעים
שהדם היוצא בא מן המקור ,יש להחשיבו כדם מכה לכל דבר משום שדם נידה הוא רק דם היוצא
מאליו כדרכו באופן טבעי .וכ"פ הציץ אליעזר (יז ,לז) שרק על ראיות רגילות וטבעיות טמאו ,אבל אם
יש מכה במקור אין היא טמאה ,גם אם הרופאים אומרים שגורם הדם הוא כמו הגורם הרגיל של
הופעת וסת חודשית.
 דוקא מכה או אפילו כאב
הט"ז (סק"י) סובר שאם בשעת הכאב מוצאת דם ,מוכחא מילתא דממנו הוא בא ,ועל כן מותר ,אף אם
לאחר שיפסוק הכאב מוצאת דם נראה שמתמצית אותו הדם שהיה בשעת הכאב נשאר זה .עוד כתב
שאם יש לה מכה שרגילות הנשים לראות ממנה דם ,אע"פ שהיא אינה יודעת ,אפשר לתלות במכה זו.
הפתחי תשובה (ס"ק כז) כתב שהסכמת האחרונים היא ,דכאב אינו כמכה ואינה תולה בו עד שיברר
בודאי שכאב זה בר דמים הוא .וכ"כ בשו"ת רעק"א (סימן סא) .הסדרי טהרה (ס"ק יד ד"ה ודע אע"ג) כתב
שאע"ג שכאב אינו כמכה ,מ"מ מועיל הכאב בענין שידעה בודאי שיש לה מכה ,אך אינה יודעת אם
המכה מוציאה דם ,אם בכל פעם שכואב לה המכה מוציאה דם אז מסתמא המכה מוציאה דם ,וכ"כ
בשו"ת כנסת יחזקאל (סימן לה) .אמנם בשו"ע הגר"ז (קפז ,לד) כתב שכאב בולט ושונה מהרגיל ,יכולה
לתלות בו הדם.
בשו"ת אגרות משה (א ,פז) כתב שאם מרגישה כאב בשעת בדיקה רפואית ולאחר מכן מוצאת דם על
הבדיקה ,א"כ הוא מהמכה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' רמד) העלה שאם ידוע שיש שם מכה ,אפילו אינה יודעת אם מכתה מוציאה
דם ,תולה במכתה לדעת השו"ע.
בספר פוע"ה (יז ,יא) כתבו "נראה מדברי הפוסקים שאין כאב נידון כמכה ,אך כאשר מסתבר במידה
רבה של בטחון שיש פצע בנרתיק ,נוטים הפוסקים להקל ולסמוך על הרגשת הכאב".
 ודאות ראית הדם מהמכה ,הרגשת המכה
התוספות (שם) כתבו שדוקא אם מרגישה שהדם בא מן המכה אנו חוששים לראייתה ,ואם האישה
רואה בזמן הוסת ,אם וסתות דאורייתא אנו חוששים שמא גם מהמקור בא הדם .אבל אם אינה
מרגישה שהדם יוצא מהמכה הרי היא טמאה לכו"ע אם הוא זמן וסתה ,דאל"ה וכי לעולם לא תהא
נדה והלא קודם מכה הוה לה וסת .גם הגה"מ (פי"א מהל' איסו"ב אות ח) הביא בשם התרומה שאישה
שיש לה מכה באותו מקום ואינה יודעת אם מוציאה דם ,אם בודקת עצמה באותו מקום ומוציאה דם
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או אם מרגישה שהדם נופל מהרחם טמאה ,ואינה תולה במכה .שדווקא אם האישה אומרת בפירוש
שיש לה מכה הרי אפשר לתלות בה ,אבל אם ספק לה אינה תולה .וכ"כ המרדכי (סימן תשלה).
אמנם הרשב"א (סוף שער ד) כתב שאפילו אינה מרגישה ממש שהדם שותת ויורד מהמכה אפשר
לתלות בה ,שהרי רק בבדיקת שפופרת אפשר לדעת בודאות שהדם יוצא מהמכה ,ונאמנות האישה
היא לומר שיש לה מכה עם דם ולכן תולים בה .וכ"ד הרא"ש (פ"י סימן ג) .וכ"כ המאירי והריטב"א.
השו"ע פסק כרשב"א וסיעתו" :ואם יש לה מכה באותו מקום תולין בדם מכתה" .ונראה מדבריו
שתולה בכל מכה שהיא ,ואפילו אינה יודעת אם מוציאה דם .וכ"כ בדעת השו"ע ,הב"ח ,ערוה"ש
(סעיף מו וסו) ,פרדס רימונים (מקשה זה"ב ס"ק יא ויב) ועוד רבים מהאחרונים .וכ"פ בטהרת

הבית (ח"א עמ

רלב) שאפילו אין האישה יודעת שמכתה מוציאה דם ,אפשר לתלות במכתה .ועיין בדבריו שהאריך
לדון בדברי האחרונים המצדדים להקל ולהחמיר.
הש"ך (ס"ק כד) הסביר שאע"פ שאינה מרגשת עתה שדם זה בא ממכתה ,וכן באישה שיש לה וסת
ומצאה שלא בשעת וסתה ,די בכך שיודעת שדרך מכתה להוציא דם ,אע"פ שלא הרגישה עתה שדם
זה הוא ממכתה .לשיטתו צריך שתדע שהמכה היא מכה שמוציאה דם ,וא"צ שתדע שכעת הדם
מהמכה .בשונה מדעת הב"י שא"צ שתדע כלל שהמכה מוציאה דם .וכן מבואר בשו"ת חכם צבי
מו) שאם אינה יודעת שמכתה מוציאה דם ,מהיכי תיתי לתלות בה .אך הנודע ביהודה

(סימן

(מהדו"ק יו"ד סימן

מא) שהשיג על דבריו של הש"ך ,גם הרדב"ז (ח"א סימן תמד) ביאר בדעת הרשב"א שאפילו אינה יודעת
שמכתה מוציאה דם ,תולה במכתה .ואפילו אם לא יצא דם מהמכה ,אפשר להקל לתלות .וכ"כ
בשו"ת זרע אמת (ח"ב סימן עט) ,החת"ס (יו"ד סימן קמד) ועוד.
הרמ"א כתב :אבל אם ידוע שבא מן המקור ,אף על פי שיש לה מכה במקור ,אינה תולה במכה ,אם
אין לה וסת קבוע ,אלא אם כן יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם.
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ברצוני להעיר שאינני בא כאן אלא לסכם מעט את דברי הפוסקים והחוקרים בנושא גדול זה .ע"מ
לפתוח את עיננו לבעיות וההיבטים השונים בנושא זה .וודאי שבכל מקרה יש לדון לגופו ע"י פוסק.
קודם בואנו לפרט את מכלול ההיבטים בדין ההתקן יש להקדים את מבנה ההתקן .ההתקנים השונים
עשויים משלד פלסטי בעל צורות שונות המותאמות לחלל הרחם לאחר ההחדרה .על הגוף הפלסטי
מוסיפים בדרך כלל סליל נחושת או מארז פרוגסטרון (טבעי או סינטטי) המשחררים בהדרגה את
מרכיביהם לחלל הרחם ומגבירים את יעילות ההת"ר .עיקרון הפעולה של ההת"ר הוא בהשראת
שינויים דלקתיים סטריליים

(תגובה חיסונית לנוכחות גוף זר ,ללא נוכחות חידקים או גורמים מזהמים אחרים)

 7להרחבה בנושא זה עיין במאמרו של הרב ד"ר מרדכי הלפרין "דימום מחמת התקן תוך רחמי" באסיא סג-סד .וכן
מאמרו של ד"ר יעקב לוי כתגובה לשאלתו של הרב יעקב אריאל באסיא חוברת ז ,חשון תשל"ג (ספר אסיא א' עמ' .)323
וכן מאמרו של הרב יהודה פריס בתחומין (כרך טו ,עמ' ' 342התקן תוך-רחמי וצילום הרחם') .וכן מאמרם של הרב יואל
וחנה קטן (תחומין כרך כג "דימום רחמי כבד  -הטיפול הרפואי וההשלכות ההלכתית" .וכן מאמרו המקיף של הרב
יהונתן שמחה בלס (תחומין כרך לא) על דימום שסיבתו אינה טבעית.
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ברירית הרחם ,וכתוצאה מכך נמנעת השרשת הביצית המופרית .המנגנון המשופר של ההתקנים
המכילים נחושת מוסבר בפגיעה של יוני הנחושת בתאי הזרע ובתנועתיות שלהם ,בנוסף למניעת
ההשרשה הקיימת בכל ההתקנים .בהתקנים המכילים פרוגסטרון נוספים שני מנגנונים תורמים :א.
פגיעה ישירה בתאי הזרע ובכושר החדירה שלהם לביצית .ב .השראת שינויים פרוגסטטיביים בריר
צוואר הרחם ,שינויים המונעים מעבר תאי זרע מהנרתיק אל תוך הרחם .חשוב לציין שאין הת"ר גורם
להפרעה כלשהי בביוץ ,ואין הוא גורם להפלה כפי שחשבו בעבר.
אחת מתופעות הלוואי של הת"ר היא הארכת זמן דימום הוסת .כתמים רבים ,עד כדי אי הצלחה
להיטהר בחלק מהפעמים .לכן חובה עלינו לברר האם מדובר בדם מכה ,או בדם נידה.
ד"ר יעקב לוי כתב מאמר מקיף אודות הסיבות הגורמות לדימומים .והביא  4סיבות לדימום הנגרם
מהת"ר :א .ההתקן מגרד או דוקר את הרירית הפנימית של בית הרחם וגורם למכה המוציאה דם .ב.
המכה מביאה לידי זיהום ודלקת המוציאה דם לפעמים .ג .ההתקן מגביר את הדימום של הוסת ולכן
חשוב כדם וסת .ד .ההתקן יכול לפגוע בביצית המופרת ברירית ,ולגרום להפלה שנראית כדם רגיל
או כתמים.
הרב ד"ר מרדכי הלפרין כתב שהפוסקים נטו להחמיר שאין אפשרות להתיר דימום הנגרם ע"י הת"ר
משום הסיבה הרביעית שהביא ד"ר יעקב לוי והיא האפשרות שהדם יכול להגיע מהפלה .לכן טוען
הד"ר הלפרין שאם הסיבה הרביעית לא תתקיים ,יהיה מקום לשקול שוב את הנושא .והביא שכיום
ההת"ק מוחדר בתקופת הוסת רק לאחר שמוודאים שאין חשש להריון .וכן הפלה לאחר מכן אינה
מציאותית כ"כ מכיון שההתקן גורם למניעת הריון ולא להפלה מוקדמת.
היוצא מכך שאם לאישה ישנו וסת קבוע ,כל דם שתראה שלא בשעת

הוסת יחשב כדם מכה ( 2הסיבות

הראשונות שנימנו לעיל) ונוכל לטהר את הדם שרואה .וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' רנג) שאישה שיש לה
טבעת ברחם למניעת הריון ,והרופא אמר לה שהטבעת גרמה לה דימום ,נראה שיש מקום להקל בזה
שלא בשעת וסתה ,כיון שבזמן זה חשובה למסולקת דמים .ובספר נשמת אברהם (ח"ד עמ' קז) כתב
ששמע מהגרש"ז אוירבך שגם אישה המניקה אין לתלות את ראיית דמה מההתקן ויש לטמאה.
הרב יהודה פריס במאמרו (תחומין כרך טו ,עמ' ' 342התקן תוך-רחמי וצילום הרחם') דן ג"כ בעניין ההתקן,
לפיו בטיפול החדרת ההתקן אין כדי לטמא משום חשש לפתיחת הקבר ,מכיון שהמכשיר הרחב
ביותר שהוכנס לרחם רחבו הוא כ 4 -מ"מ בלבד .בשיעור פתיחה זה לדברי הכל אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם .בנוגע לדימום המופיע לאחר הטיפול :דימום זה הוא כתוצאה מפציעת דופן החיצוני
של צואר הרחם על ידי הצבת .ואם כן ,הרי זה דם טהור ,מכיון שאינו בא מהרחם ,ואין זה כי אם
דימום מהנרתיק .ואין לחשוש לדימום מתוך צואר הרחם כתוצאה משפשוף הצינורית בכותלי הצואר,
שאין זה מצוי כל כך .והוסיף שאצל מיעוט הנשים (בערך כ )-20%מצוי שעצם הימצאות ההתקן ברחם
גורמת לדימום .למרות שככל הנראה דימום זה הוא כתוצאה מדלקת ברירית הרחם או שריטה ,קשה
להקל בדימום זה ,מפני שאי אפשר לקבוע באופן מוחלט שדם זה הוא כתוצאה מפצע  -אפשר
שחיכוך ההתקן בדופני הרחם גורם לעורקים שבדפני הרחם להפריש דם באופן 'טבעי'; ועוד ,מנין
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לנו שהדימום בא כתוצאה מההתקן ,הרי אין כאן מכה שודאי מוציאה דם ,הרי למעשה אין כאן בכלל
ודאי מכה (שהרי כאמור ,אצל רוב הנשים אין הטבעת גורמת לדימום) .מיהו נראה שכל זמן שלא נתרפא הפצע
שבצואר הרחם (מלחיצת הצבת) ,אין לחשוש שמא ההתקן גורם לדימום מהרחם.
השבט הלוי (סוף סעיף ה') כתב שאם יש טבעת ברחם הגורמת לדימום אין מקילים ,ורק כשרואים ודאי
שמוציאה דם יש מקום להקל שלא בשעת וסתה ,ומ"מ תשאל לחכם .גם בשו"ת אגרות משה

(אבה"ע

ח"ג סימן כא) כתב שיש לחוש בזה לדם ,ואין לפתיחת הקבר בלא דם ,עוד כתב (אבה"ע ד ,סח) שאין
להשתמש בהתקן תוך רחמי משום שקשה מאד ליטהר מדם נדות (ובתשובות אלו מדובר על ההתקן הישן).
 אין לה וסת קבוע וספק מהיכן בא
כתב הרמ"א :וכן אם אין לה וסת קבוע ,והוא ספק אם הדם בא מן המקור או מן הצדדין ,תלינן במכה
מכח ספק ספיקא ,ספק מן הצדדין או מן המקור ,ואת"ל מן המקור ,שמא הוא מן המכה .גם הנודע
ביהודה (מהדו"ק סימן מא אות ד .הובא בפת"ש כח) פסק כרמ"א .וזהו רק משום חזקת טהרה ,אבל אם אירע
לה כן בימי ליבונה ,והוא לאחר שספרה כבר ג' או ד' ימים נחלקו בזה הראשונים אם חשובה כחזקת
טהרה .גם החוות דעת (חדושים ס"ק יד) כתב לקיים דברי הרמ"א ,אך העיר שאם ראתה בהרגשה לא
מועיל הס"ס .ולא תולים עד שתדע בודאות שדם זה בא מהמכה.
אולם הש"ך (ס"ק כב) כתב שהרמ"א למד דין זה מהשערי דורא (סימן ו .עח ,ב) והעיר שהרמ"א לא הבין
היטב את דבריו ,שהרמ"א הבין שדוקא כשיודעת שבא מן הרחם טמאה ,הא לאו הכי טהורה אע"פ
שאינה יודעת שהמכה מוציאה דם .אך הש"ך הבין שאפילו אינה מרגשת כשהדם נופל מהרחם אלא
שבדקה באותו מקום ומצאה דם טמאה אם אינה יודעת שמכתה מוציאה דם .וכן דחה את הספק
ספיקא שהביא הרמ"א ,שהרי הוא איננו ס"ס המתהפך ,שא"א לומר שאם אין לה מכה ודאי בא
מהמקור ,ולכן אין עוד ספק.
 תליה במכה בזמן הזה
הרמב"ן (כאן ובהל' פ"ו הי"ט .הביאו הגה"מ פי"א מהל' איסו"ב הי"ג .והרשב"א בתוה"ב ב"ז ש"ד) סובר שהיום אין
לתלות בדם מכתה ,שהרי אין אנו בקיאים במראות ,ויתכן שדם מכתה משונה מדם ראייתה ,ואפילו
שתראה דם נידה תתלה בדם מכה .ואפילו לגבי דם בתולים החמירו ,ואין לך מכה גדולה מזו .גם
הראב"ד (בעה"נ שעה"ס פג) סובר שכיום אין לסמוך על בדיקה להתירה משום שאין אנו בקיאים בה,
ואפילו היינו בקיאים וידוע לנו שהדם בא מהצדדים ,הרי בנות ישראל החמירו על כל רואה טיפת דם
כחרדל שצריכה שבעה נקיים.
אך הרא"ש (פ"י סימן ג) סובר שאין צריך בקיאות לראות אם הדם הוא בראש המוך או בצדדים ,ולכן
ודאי שסומכים על הבדיקה בזה"ז .גם הרי"ף (שבועות ב ):סובר כך ,וחומרת בנות ישראל הייתה בסתם
ראייה ,אבל אם ידוע שבא מהצדדים לא החמירו .והוסיף הרא"ש שאם אדם חשוב רוצה להחמיר על
עצמו רשאי ,אבל לא ניתן להורות ולכתוב להחמיר בזה .וכ"ד הרמב"ם (פרק יא) שהביא כמה דינים
בזה ולא הזכיר שכיום אין סומכים על בדיקת שפופרת .גם הרשב"א (תוה"ב ארוך ב"ז ש"ב ו ):והר"ן
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(שבועות ג .דיבור ראשון) סוברים כך .וכתבו שאפילו בעל נפש יכול לסמוך על בדיקת שפופרת .וכתבו
הרשב"א והר"ן שאם בדקה ומצאה טהורה ,אין מוציאים אותה מבעלה.
רבנו ירוחם כתב שנכון להחמיר אע"פ שהוא דבר גדול להוציא אישה מתחת בעלה .וכ"כ הב"י בשם
הרשב"א.
מדברי השו"ע עולה שגם כיום ניתן להקל לתלות בדם מכה.
 יש וסת קבוע או לא
כתב המרדכי (שבועות סימן תשלה) "ואם יש לה וסת זמן קבוע שהיא רואה דם תולה בוסתה שיכולה
לומר זה הדם שהיא רואה טהור שעדיין לא הגיע ווסתה ותולה במכתה שיכולה לומר מן מכתה הוא
וטהורה ,ואם היה דם מכתה משונה מזה הדם שהיא רואה אינה תולה במכתה".
נחלקו האחרונים בהבנת המרדכי ,ושורש מחלוקתם היא כיצד לקרוא את דבריו ,האם סוף דבריו
שהאישה תולה במכתה הוא דין אחד עם ראשית דבריו או דין חדש בפנ"ע.
הרמ"א הביא דברי המרדכי להלכה :וכל זה באשה שיש לה וסת קבוע ,ואז יכולים לתלות שלא
בשעת וסתה במכתה ,אף על פי שאינה יודעת בודאי שמכתה הוציאה דם.
מדברי הרמ"א מוכח שהבין את המרדכי שרק אם יש לה מכה בזמן וסתה יכולה לתלות במכה ,אך אם
אין לה מכה אינה יכולה לומר שדם זה ,דם וסתה הוא .והקולא בשעת וסתה היא שאע"פ שאינה
יודעת בודאות שהמכה מוציאה דם ,יכולה לתלות בה .גם הב"ח (לב .ד"ה והמרדכי) הבין ש'תולה
במכתה' נקשר עם תולה בוסתה ,דשלא בשעת וסתה יכולה לומר דם טהור הוא ,ואינו בא אלא ממכה
שיש לה .גם הט"ז (סק"ח) פירש שהכל חדא מילתא היא ,שאם יש לה מכה אע"פ שאין ראוי לתלות בה
כ"כ אילו לא היה לה וסת מ"מ עכשיו שיש לה וסת תלינן בה.
אך הש"ך (סק"כ) הוכיח מהמרדכי דס"ל שאם יש לה וסת קבוע שהיא רואה תולה שלא בשעת וסתה
בוסתה ,אפילו שאין לה מכה .וכ"כ מרן הב"י שהמשך דברי המרדכי הם עניין בפנ"ע .וכן מפורש
במאירי (נדה יב ,).וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' רכט) שאם יש עוד צדדים להקל חזי לאצטרופי סברא
הנ"ל .וע"ע בקובץ ויען שמואל (סימן מג) מ"ש להוכיח שהבנת הש"ך במרדכי אינה דחויה כלל וכלל
ויש לסמוך עליה.
הערוך השולחן (אות מד) פירש שהיא תולה לטהר את הדם בכל מה שיכולה לתלות ,כמו בכאב או
סיבה אחרת .ויכולה לתלות בעניין אחר בפני וסתה .וכשיש לה מכה יכולה לתלות בכל עניין ,אפילו
כשאין לה וסת ,כשיודעת שמכתה מוציאה דם ,או אפילו כשאינה יודעת.
 כמות הדם
החזון איש (יו"ד סימן פא ד"ה כתב בגיליון) כתב שאפילו שופעת דם תלינן במכה ,והביא ראיה לכך ממה
שמטהרים אפילו בשעת וסתה ,אך קשה לסוברים שבשעת הוסת אינה טהורה.
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גם בטהרת הבית (ח"א עמ' רל) פסק שאפילו שופעת דם בשעת תשמיש תולה הדבר בדם מכתה.
והוסיף (בהע' עמ' רלט) שכן משמע מלשון הגמ' שהובאה ברשב"א ובמאירי "שממנה שותת ויורד" ,וכן
צידד בשו"ת חינוך בית יהודה (סימן סז).
אך בשו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סימן קעז סוף אות י) פסק שאם ראתה דם כדרך ראייתה בשעת וסתה לכו"ע
אין לתלות במכתה.
 שבעה נקיים לרמ"ת
הש"ך (סק"כ) סובר שחכמים הקלו לתלות בדם מכתה רק משום שלא רצו לאוסרה על בעלה ,ולכן לא
החזיקוה כרואה מחמת תשמיש .אך מ"מ צריכה לישב שבעה נקיים .בשו"ת כנסת יחזקאל

(סימן לד.

ע"פ פת"ש כז) הבין שדווקא אם לא ראתה מחמת תשמיש צריכה שבעה נקיים ,אבל אם רמ"ת ,כיון
שלעניין בעלה צריך לומר שהמכה מוציאה דם ,א"כ אין טהרה לחצאין וגם שבעה נקיים א"צ .אולם
הסדרי טהרה (ס"ק יד ד"ה עוד בש"ך) השיג עליו והעלה דאף לאותו דם שראתה מחמת תשמיש צריכה
שבעה נקיים ,ולא תלינן במכה שאין ידוע שמוציאה דם.
גם החוות דעת (חדושים ס"ק יג) כתב שדווקא לעניין רמ"ת מקלים משום דהוו כוסתות שהם מדרבנן
בלבד ,אך לעניין נקיים אינה תולה כיון שהוא דאורייתא ,אפילו אינה יכולה ליטהר לבעלה לעולם עד
שתדע שמכתה מוציאה דם.
בטהרת הבית (ח"א עמ' רל) פסק דכיון שאינה יודעת אם מכתה מוציאה דם ,צריכה להפסיק בטהרה
ולספור שבעה נקיים ולטבול בלא ברכה .ורק כשיודעת בבירור שמכתה מוציאה דם יכולה לתלות
לגמרי במכתה ,והיא טהורה מיד גם לבעלה.
אך הש"ך (שם) העיר שמדברי הב"ח משמע שמתיר בכל עניין .גם בשו"ת נודע ביהודה

(מהדו"ק יו"ד

סימן מא אות א וג) הוכיח שדעת הרמ"א לטהר לגמרי אף בלא שבעה נקיים ,אך לא החליט למעשה
משום שהש"ך חולק ע"ז .גם הערוך השולחן (אות ס) ,שו"ת ציץ אליעזר (ו ,יט) ועוד הקלו בזה לתלות
אף במכה שאין ידוע שמוציאה דם גם לעניין ז' נקיים .ובאמת שכ"נ להקל לפי דעת השו"ע שפסק
כרשב"א שתולה גם כשאינה יודעת שמכתה מוציאה דם.
 סיכום דין תליה במכה
אישה שיש לה מכה באותו מקום ,אך אינה יודעת אם מכתה מוציאה דם ,לדעת הרשב"א וכ"פ השו"ע
יכולה לתלות במכתה .אך כל זה הוא דוקא כשדם מכתה אינו משונה מדם ראיתה.
לרמ"א יש כמה חילוקי דינים בזה :א .אם וסתה קבוע אע"פ שלא ידוע שמכתה מוציאה דם ,אינה
חשובה לרמ"ת ,וי"א דה"ה לעניין ז' נקיים וטבילה .ב .אם אין וסתה קבוע ואין ידוע אם מכתה
מוציאה דם ,אין לאוסרה אא"כ ידוע שמכתה בצדדים ,ויש מקלים גם בזה .ג .אם אין וסתה קבוע
וברור שהדם בא מן המקור ,אינה תולה במכתה.
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עיין במאמרו של הרב יואל קטן וד"ר חנה קטן (תחומין טו עמ'  )316לגבי פצעים בצוואר הרחם ,באלו
כתמים יכולה לתלות בדם מכה ,ובאלו צריך לבדוק האם בא מן המקור או מקום אחר.

טבלה לסיכום השיטות:8
מצב האשה
באיזה דין

שהמכה יודעת שהמכה מוציאה אינה יודעת אם המכה
מרגישה
מוציאה דם כלל
דם באופן כללי
מוציאה עתה דם

לעניין רמ"ת ,בעלת תולה במכתה לכו"ע.
וס"ק שלא בשעת
וסתה

תולה במכתה לכו"ע.

לעניין רמ"ת  /התר תולה במכתה לכו"ע.
לבעלה ,בעלת וסת לא
קבוע

תולה במכתה לכו"ע.

רשב"א – תולה .וכ"פ
השו"ע.
סה"ת ותרוה"ד אליבא
דש"ך – תולה .וכ"פ
רמ"א ב"ח וש"ך.
סה"ת ותרוה"ד אליבא
דט"ז – אינה תולה.
וכ"פ הט"ז.
רשב"א אליבא דב"י –
תולה .וכ"פ השו"ע.
רשב"א אליבא דש"ך,
סה"ת – אינה תולה.
לדעת רמ"א ניתן להקל
אף לפי סה"ת אם
מסופקת היכן המכה.
וש"ך חולק ומחמיר.
[וייתכן שסובר מודה
רמ"א לעניין התר

 8נכתב ע"י נריה נהרי הי"ו.
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לבעלה]
לעניין התר לבעלה ,תולה במכתה לכו"ע.
בעלת וס"ק שלא
בשעת וסתה

לדעת רשב"א ,סה"ת ,רשב"א אליבא דב"י –
מרדכי – תולה .וכ"פ תולה .וכ"פ השו"ע.
שו"ע וש"ך.
רשב"א אליבא דש"ך,
סה"ת – אינה תולה.
וכ"פ ש"ך.

לעניין התר לבעלה ,תולה במכתה לכו"ע .רשב"א ,רמב"ם אליבא רשב"א ורמב"ם אליבא
ההבנה דב"י – תולה .וכ"פ דב"י – תולה .וכ"פ
בעלת וס"ק בשעת [ונדחתה
שו"ע.
במרדכי שמחמיר אף השו"ע.
וסתה
בכה"ג]
תוס' ,רמב"ם אליבא תוס' ,רשב"א ורמב"ם
דש"ך – אינה תולה .אליבא דש"ך – אינה
תולה .וכ"פ רמ"א ושך
וכ"פ רמ"א וש"ך.
סעיף ו':
 נאמנות האישה על מכה
שנינו בנידה (סו).

"ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור שממנה דם יוצא  -דברי רבי ,רשב"ג אומר :דם מכה
הבא מן המקור  -טמא .ורבותינו העידו על דם המכה הבא מן המקור שהוא טהור .מאי
בינייהו? אמר עולא :מקור מקומו טמא איכא בינייהו"
כתב השו"ע :נאמנת אשה לומר :מכה יש לי באותו מקום שהדם יוצא ממנה.

(רמ"א :וכן אם אומרת :ברי

לי שאין דם זה בא מן המקור ,נאמנת וטהורה .מהרי"ו סימן כ"ה).
החוות דעת (באורים ס"ק יב) ושו"ת פני יהושע (ח"א יו"ד ס"ס א) הקשו על הרמ"א ,היאך אפשר לה לדעת,
דאי משום שנמצא בצדדים ,שמא מן המקור בא ,אם לא שתאמר שבריא לה ששורש הדם הוא
מהצדדים ,וזהו רחוק .התורת השלמים (ס"ק כה) והדגול מרבבה כתבו שמהרי"ו לא פסק כן בהחלט.
וכתב הפת"ש (אות לו) שמ"מ היכא דאיכא עוד צד להקל יש לסמוך עליה.
מנגד ,כתב הפרדס רימונים (מקשה זהב ס"ק יא) לחזק פסק הרמ"א ,ומעשים בכל יום שמורה ההוראה
שואל את האישה איך מצאה את הדם ובאיזה אופן וכו' .גם הערוך השולחן (סעיף סד) כתב שדינו של
הרמ"א אמת ויציב ,שקים לה שתמיד מוצאת את הדם במקום מיוחד .וכ"פ בטהרת הבית
רמח).

(ח"א עמ'
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סעיף ז':
 מוצאת דם במקום אחד בצדדים
כתוב בשו"ת תרומת הדשן (פסקים סימן מז) שאם כל זמן שבודקת מוצאת כתמים רק במקום אחד ,אם
אותו המקום בצדדים קצת יש סברא לטהר דמוכח דמן הצדדין מן המכה בא ,וכל שכן אם מרגשת
בשעת בדיקה כשהיא נוגעת בצד מקום ההוא שהוא כואב לה קצת ובשאר חורין וסדקין אינה מרגשת
כאב כלל שיש הוכחה שמן המכה בא.
כתב השו"ע :אם כל זמן שהיא בודקת בכל החורים והסדקים אינה מוצאה כתמים ,כי אם במקום אחד
בצדדין ,יש לתלות שממכה שבאותו צד בא .וכל שכן אם מרגשת בשעת בדיקה ,כשנוגעת בצד
המקום ההוא כואב לה קצת ,ובשאר חורין וסדקים אינה מרגשת כאב כלל.
הט"ז (סק"י) ביאר שמדובר באישה שיש לה וסת קבוע ,ולכן יכולה לתלות במכתה .אך הש"ך

(סק"כ)

סובר שמדובר באישה שאין לה וסת קבוע .ואם היה לה וסת קבוע אפילו שלא עשתה בדיקה יכולה
לתלות.
הנודע ביהודה (סימן מו .הובא בפת"ש לז) פסק כש"ך ,אך לדעתו מדובר דוקא באישה שיש לה מכה,
אפילו אינה יודעת אם המכה מוציאה דם .והסיק מכך שבסעיפים הקודמים השו"ע דיבר רק על
מקרה שיודעת בודאות שיש לה מכה ויודעת שהיא מוציאה דם ולכן יכולה לתלות בה .גם רעק"א
(שו"ת סימן סא) כתב שדוקא כשיש לה מכה מבוררת אפשר לתלות.
אמנם ,בשיעורי שבט הלוי (עמ' עז) הביא שבספר תפארת למשה (דף לב :ד"ה בט"ז סק"י) ובשו"ת אבני
מילואים (סימן כג) חלקו על הנוב"י ,והקלו אף באישה שאין ידוע כלל אם יש לה מכה .וכ"פ בטהרת
הבית (ח"א עמ' רמד) והאריך להביא עוד אחרונים רבים העומדים בשיטה זו .וכתב השבט הלוי

(שם)

שבזקנה ומסולקת דמים י"ל דיש לסמוך ע"ז.
סעיף ח':
 נאמנות הרופאים
שנינו בנידה (כב):

"א"ר אלעזר בר' צדוק ,שני מעשים העלה אבא מטבעין ליבנה :מעשה באשה שהיתה מפלת
כמין קליפות אדומות ,ובאו ושאלו את אבא ,ואבא שאל לחכמים ,וחכמים שאלו לרופאים,
ואמרו להם :אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין קליפות ,תטיל למים ,אם
נמוחו  -טמאה .ושוב מעשה באשה שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ,ובאה ושאלה את
אבא ,ואבא שאל לחכמים ,וחכמים לרופאים ,ואמרו להם :שומא יש לה בתוך מעיה ,שממנה
מפלת כמין שערות אדומות ,תטיל למים ,אם נמוחו  -טמאה .אמר ריש לקיש :ובפושרין .תניא
נמי הכי :תטיל למים ,ובפושרין"
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כתב בספר התרומה (סי' קז) שאם תרצה להתרפאות צריכה שתתרפא קודם שתיווצר חזקה שרמ"ת,
אבל לאחר שתוחזק צריך עיון אם תוכל לסמוך על רפואה לשמש אח"כ אפילו אם הוא רופא מומחה.
וכ"כ הסמ"ג (לאוין קיא לט ):והסמ"ק (סו"ס רצג) ,והוסיף שגם אם הוא רופא יהודי צ"ע אם תוכל לסמוך
עליו.
אך ההגה"מ (פ"ד דפוס קושטא הכ"א .ובתשובה סוף איסו"ב סי' ג) הביא בשם ריצב"א שאם הרופא יהודי
יכולה לשמש ע"פ דיבורו ,אך ברופא גוי אין להתיר אע"פ שהוא מומחה לרבים ויש בו סברת 'לא
מרע נפשיה' ,משום דקרינן בהו 'אשר פיהם דבר שוא' .אבל אם תראה שפסק דם וסתה וראייה שלה
ע"י רפואות וניכר שהועילו ,נראה דיש לסמוך אף על הגוי.
כתב השו"ע :אם תרצה להתרפאות ,צריך שיהיה קודם שתתחזק .אבל לאחר שתתחזק ,יש מסתפקים
אם מותר לסמוך על הרפואה לשמש אח"כ .ויש מי שמתיר אם אמר לה רופא ישראל :נתרפאת .ואם
תראה האשה שפסק דם וסתה וראייתה על ידי הרפואות ,וניכר שהועילו ,יש לסמוך אף על עו"ג.
כתב הב"ח מיהו נראה דאם רופא זה עשה רפואה זו לאשה א' קודם שהתחזקה ונתרפאה יכולה אשה
אחרת לסמוך עליו אף לאחר שנתחזקה בשלש פעמים ומותרת לשמש בפעם רביעית לאחר הרפואה.
וכ"כ הש"ך (ס"ק כח) .אולם החוות דעת (באורים ס"ק יג) והפת"ש (ס"ק לח) תמהו על הב"ח ,מדוע אפשר
לסמוך על רופא שריפא אישה שלא הוחזקה כרמ"ת ,שירפא גם אישה שהוחזקה כרמ"ת.
בטהרת הבית (ח"א עמ' רנח) הקל כדעת הריצב"א .והוסיף שבימינו יש פיקוח על כלל הרופאים ,ורופא
המשקר עשוי להפסיד את עבודתו ,ולכן אפשר לסמוך גם על רופא גוי או חילוני .אך החוט שני

(עמ'

פב) סובר שכל רופא שאינו שומר על טהרת המשפחה ,ואומר שיש מכה העלולה להוציא דם אינו
נאמן ,ואין לסמוך על דבריו.
כתב החתם סופר (יו"ד סימן קעה) שאם הרופא ריפא גויה שהוחזקה לרמ"ת לא סומכים עליו להתיר
יהודיה ,משום שאין ראיה מגופים שלהם לגופים שלנו.
 נאמנות הרופאים  -ספק או ודאי?
בשו"ת אגרות משה (חו"מ ח"ב סימן סט אות ד ד"ה ובעינן השאלה) כתב שהתורה החשיבה את הוראת
הרופאים כודאי ,דאין לנו אלא זה שבימיך וכן אין לנו אלא זה שבמקומך .ואם א"א להשיג רופא יותר
מומחה מזה שבמקומנו ,אין לנו אלא דבריו .והביא שם את דעת ר' חיים עוזר הסובר שכל הוראת
הרופאים היא רק בגדר ספק פיקוח נפש.
אך בשו"ת דעת כהן (סימן קמ) כתב שאת כל דברי הרופאים אנו מחזיקים לספק בלבד ,שגם בעצמם
אי אפשר שיחזיקו דבריהם בתורת ודאי ,שלפעמים יש שאחד וגם רבים מניחים יסוד מוסד בחכמת
הרפואה ,ורבים מחליטים הדבר לדבר אמת ,ואח"כ בא דור אחר וחקרה ,שכל דבריהם מהבל המה,
ומה שזה בונה זה סותר ,ואין דבריהם כ"א באסמכתא ואומדנא .א"כ יש לכל דבריהם דין ספק ,ומה
שסומכין עליהם להקל באיסורים ,לענין יוה"כ ושבת ,היינו משום דאפי' בספק נפשות ג"כ נתנו כל
איסורי תורה להדחות .והביא ראיה מהגמ' (יומא פג' ).חולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך לב
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יודע מרת נפשו ומאכילים אותו' .ואם דברי הרופאים הם כודאי ,מדוע מאכילים את החולה?! .גם
בשו"ת חתם סופר (ח"ב יו"ד סימן קעה ד"ה בהא סלקינן) שכל דברי הרופאים הם בגדר ספק בלבד .והם
עוזרים לנו להבין את המציאות .וכ"נ מדברי הנצי"ב

(מרומי שדה ,תשובות בענייני נדה סי' א .נדפס בסוף

מסכת נדה).
הערוך השולחן (סעיף סז-סח) כתב שדוקא כאשר יש רגלים לדבר ,או חשש ספק נפשות אנו סומכים
על הרופא .אבל אין לרופא סמכות להוציא מחזקה ,ואפילו אם הוא רופא ישראל .אך הוסיף דמכיון
שניתנה רשות לרופא לרפאות ,כשהוא רופא ישראל יש להקל משום שיש סברא נוספת שישראל
נאמן להוציא מחזקת איסור בדבר שבידו ,והכא חשבינן כבידו כיון שהוא מומחה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' רנח) פסק שבימינו הבדיקות מדויקות יותר ,ולכן ניתן לסמוך על הרופאים
אפילו נגד חזקה .והביא בשם הגאון שם אריה (יו"ד סימן נא) שכיום הרופא מסתכל בכלי הבטה אל תוך
הרחם ,ולכן יש לסמוך עליו משום שהוא מילתא דעבידא לאגלויי .וכ"כ אחרונים רבים .ובספר חוט
שני כתב דרופא שלא ראה מכה רק אומר בהשערה שהדם אינו מהרחם ,כגון שרואה שהרחם סגור
אין סומכין ע"ז אף ברופא שומר תורה.
סעיף ט':
 הפחידוה ונפלה ממנה חררת דם
שנינו בנידה (סו).

"ההיא אתתא דאתאי לקמיה דמר שמואל ,אמר ליה לרב דימי בר יוסף :זיל בעתה! אזל בעתה,
ולא נפל ממנה ולא מידי .אמר שמואל :זו  -ממלאה ונופצת היא ,וכל הממלאה ונופצת  -אין
לה תקנה"
הרי"ף הרא"ש והרמב"ם השמיטו מעשים אלו .הנודע ביהודה (תנינא ,יו"ד סימן צג) סובר שא"א לסמוך
על בדיקה זו משום שהראשונים השמיטוה .וכ"כ במפורש הראב"ד (בעה"נ שער הספירה ,עמ' ע) והרמב"ן
(הל' נדה פ"ו הי"ט) שבזמננו אין סומכים על רפואה זו ,כיון ש"אין אנו בקיאין בחרדה זו" .אך לשיטתם
אם בדיעבד עשתה הבדיקה ,אין מוציאים אותה מבעלה.
הטור כתב בשם הרמב"ן (פ"ו הי"ט) שאם הפחידוה והפילה דם ונתרפאת מותרת לבעלה .אך הב"י כתב
להגיה בטור ,ולמחוק וי"ו מ'ונתרפאת' ולהוסיפה לאחר מכן 'ומותרת' .שלגירסת הטור לא מובן מה
החידוש ,הרי אם נתרפאת ודאי אין זה משנה מה עשו לפני כן .וגם בגמ' לא הוצרכו לדעת אם
נתרפאת.
כתב השו"ע :הפחידוה פתאום ונפל ממנה חררת דם ,נתרפאת ומותרת לבעלה .ואם חזרה וראתה
מחמת תשמיש ,אפילו פעם אחת ,בידוע שלא נתרפאת .ובזמן הזה אין מתירין ע"י רפואה זו

(הרמב"ן

וראב"ד בס' ב"ה) .ומיהו אין מוציאין אותה מבעלה אחר רפואה זו ,עד שתבעל ותחזור לקלקולה
שם).

(ראב"ד
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הש"ך (ס"ק כט) כתב שכוונת השו"ע ב'אין מתירין' היא שרק לכתחילה אין לעשות רפואה זו ,אבל אם
עשתה רפואה זו בעודה תחת בעלה אין מוציאין אותה ממנו .או שאם נתגרשה מבעלה אין מתירים
אותה לבעל אחר בבדיקה זו .הט"ז (ס"ק יג) הביא את האפשרות השניה לבאור דברי השו"ע .ומשמע
שמתיר לאישה תחת בעלה לעשות בדיקה זו .בטהרת הבית (ח"א עמ' ער) נקט כש"ך ,שהרי הרי"ף
וסיעתו השמיטו רפואה זו ,ולדעתם א"א לסמוך עליה.
בשו"ת נודע ביהודה (יו"ד סימן צג .הובא בפת"ש לט) כתב שאין להקל בזה אלא כהאי עובדא ממש ,אבל
הבהלה אינה ביעתותא ,וגם שפע דם אינו כמו חררה.
סעיף י':
 דין הרמ"ת לאחר ראיה אחת
כתב השו"ע ע"פ הגה"מ (פ"ד אות ל) בשם הר"מ :הרואה דם בשעת תשמיש ,מותרת לשמש פעם שנית
כשתטהר .מיהו מיחש חיישינן חדא זימנא אחר ראייתה ,כגון ראתה פעם אחת או פעמים בליל של
טבילתה ,כשתגיע טבילה אחרת (צריכה לפרוש) ליל של טבילתה ,ואין צריך לפרוש ליל של טבילה
שלישית ,דכל מידי דלא קבעה וסת לא חיישינן אלא חדא זמנא.
כתב הנודע ביהודה (תניינא ס"ס פז .הביאו הפת"ש מ) שאם היא זקנה עד שאינה חוששת אם קורין לה
אימא בפניה ,יש מקום להקל בזה.
החוות דעת (ס"ק יד-טו) סובר שהרואה מיד לאחר טבילתה בלא ששימשה ,דינה כוסת הקפיצות .ואם
ראתה לאחר התשמיש דינה כוסת האכילות ,שהתשמיש הוא הגורם לראיה ,ולכן אם ראתה בליל
טבילה ללא תשמיש אינה צריכה לפרוש כלל ,ואם ראתה לאחר תשמיש חוששת לוסת ההרכבה של
ליל טבילה ותשמיש ,וכדי לעקור וסת זו צריכה לשמש בליל טבילה ,ואינה יכולה לעשות כך אא"כ
תעבור על איסור ותשמש .אך הסדרי טהרה (ס"ק כד) כתב שאין לחשוש לוסת ההרכבה לאחר פעם
אחת אלא רק לאחר שהוחזקה בראיה ג"פ ,והחשש הוא שהטבילה היא הגורמת לראיה ,ולכן אם
פרשה פעם אחת בליל הטבילה ולא ראתה אפילו לא שימשה ,שוב אינה צריכה לפרוש ,ולכן א"צ
להגיע למצב של איסור כדי לעקור את הראיה הראשונה .וכ"ד הערוך השולחן (ס"ק פא) ,טהרת הבית
(ח"א עמ' רעה) ועוד.
 הרואה ג"פ לאחר טבילתה
כתב הרמ"א :ואם ראתה ג"פ ,כל פעם בביאה ראשונה שאחר טבילתה ,אסורה לבעלה כאילו ראתה
ג"פ רצופים ,שהרי אי אפשר לה לטבול ולשמש עמו ,שהרי היא רואה כל פעם אחר טבילתה.

(תשובת

רשב"א סימן תתל"ט מביאה ב"י).
לכאורה דברי הרמ"א אינם מובנים ,שהרי כתב 'כאילו ראתה ג"פ רצופים' ,דמשמע שכאן לא ראתה
רצופים ,אך כיצד יתכן ,הרי לאחר שראתה פעם ראשונה לאחר הטבילה צריכה לפרוש לשבעה
נקיים ,ולאחר הטבילה ראתה שוב ,וכן הלאה .נמצא שראתה את ראיותיה ברצף! הש"ך (סק"ל) ביאר
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שעברה ושימשה ודינה כאילו ראתה ג"פ רצופים בטבילה .והסביר הערוך השולחן (ס"ק פה) שהייתה
הו"א לומר שתהיה אסורה רק בליל הטבילה ,קמ"ל כיון שראתה ג"פ רצופים דינה כרמ"ת .וכ"ד
להלכה .האמונת שמואל (סימן כג .הביאו רעק"א) כתב שמשכחת לה ג"פ רצופים ,כגון ששמשה שלוש
פעמים בלילה אחד ,ואחר כל תשמיש קנחה עצמה בעד ,ובבוקר בדקה ומצאה על כל העדים דם,
דבכה"ג היה התשמיש בהיתר .בטהרת הבית (ח"א עמ' רעה) פסק כרוב האחרונים להחמיר שאסורה על
בעלה עולמית כיון שראתה ג"פ רצופים.
אך הט"ז (ס"ק יד) חילק בין דברי הרמ"א לשו"ע ,שכאן החשש הוא על הביאה הראשונה שלאחר
הטבילה אע"פ שהיא לאחר זמן רב מהטבילה .ולכן אפילו אם בנתיים היו ביאות של היתר

(היינו

הביאות שלא היו בליל הטבילות .ערוה"ש פו) הרי היא נאסרת מדין רמ"ת מחמת שכל פעם אחר הטבילה
ראתה .התורת השלמים (ס"ק כט) הבין מדברי הט"ז שאם ראתה ג"פ בליל טבילה מחמת תשמיש,
אפילו לא היה תשמיש של היתר בינתים אינה אסורה אלא בליל טבילה ,ומותרת בימים האחרים.
כתב החוות דעת (חדושים ס"ק כד .הובא בפת"ש מג) שהחשש לראיה מחמת הטבילה הוא דוקא בליל
הטבילה או למחרת ,אבל ביום השלישי וכ"ש רחוק מזה אינו ענין לטבילה.
עוד כתב החוות דעת (שם ס"ק יד) שאפילו לא ראתה בשעת התשמיש אלא לאחר התשמיש ,צריכה
לחוש בליל טבילתה השנית מטעם וסת .אך כתב ע"ז הערוך השולחן (ס"ק עט) שלא נראה כן מדברי
הפוסקים ,שדוקא אם ראתה בשעת התשמיש ממש צריכה לחוש לפעם אחרת .וכ"פ בטהרת הבית
(ח"א עמ' רעה בסוף ההע').
בדיקת שפופרת לרואה בליל טבילה :החוות דעת (ס"ק טו .הובא בפת"ש מג) סובר שלא מועילה בדיקת
שפופרת להתירה בליל טבילה .אך בספר עמודי כסף (הובא בפת"ש מה) סובר שיכולה לבדוק
בשפופרת ,אך בדיקה זו צריכה להיות דוקא אחר טבילתה ,דאי לאו הכי אפילו לא נמצא כלל אינה
טהורה לבעלה ,דתלינן שלא ראתה משום שלא טבלה ,אך אם בדקה ומצאה מן הצדדים מועיל.
 רמ"ת לאחר לידה
כתב הרמ"א :ואם אירע לה שראתה ג"פ בביאה ראשונה שאחר לידתה ,או ראתה אחר כל לידה ג'
פעמים ,ובנתיים לא ראתה ,יש שכתבו להקל להתירה לבעלה ,כי תלינן הראייה בחולשתה עדיין מכח
לידתה ,שהוכו הצדדים מכח לידתה ,ולכן רואה סמוך ללידה ולא אחר כך ,ותלינן בלידה כמו שתלינן
במכה( .הגהות ש"ד סימן מ"ז ותשובת רבי יוחנן).
הש"ך (ס"ק לא) הבין שלדעת הרמ"א אפילו אם ראתה ג"פ רצופים לאחר הלידה ,ואפילו חזרה וראתה
כך שלוש פעמים ,אם עברה ושימשה מותרת ,ורק לכתחילה אסור לה לשמש לאחר ג' ראיות רצופות.
אך הט"ז (ס"ק טו) סובר שאם ראתה ג"פ רצופים לאחר הלידה ,אין סברא להקל מחמת הלידה ,ואם
ראתה שלוש פעמים לאחר הלידה ג"פ רצופים ,גם אם תעבור ותשמש לא יועיל להוציאה מחזקת
ראייתה ,כיון שקבעה וסת לאחר לידה .ולדבריו יש ט"ס ברמ"א ,וצריך למחוק את תיבת 'עברה',
ולפ"ז רק אם היו ביאות של היתר לגמרי אפשר לתלות בלידה ,אך לא שעברה ושימשה באיסור.
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 עברה ושמשה
כתב הרמ"א :וכל זה אם כבר עברה ושמשה בין לידות הראשונות שהוחזקו ביאות של היתר ,אחר
ביאות של איסור .אבל אם ראתה ג' פעמים רצופין אחר לידה ,לא תלינן בלידה ,אלא צריכה בדיקת
השפופרת( .כך משמע שם) .מיהו כ"מ שצריכה בדיקה ,אם עברה ושמשה ,ולא ראתה ,מותרת,
דתשמיש זה שלא ראתה בו ,עדיף מבדיקת השפופרת כנ"ל (ד"ע).
הערוך השולחן (סכ"א) הסביר שהסיבה שביאה מועילה יותר מבדיקה היא ,שאם היא באמת רמ"ת הרי
תראה בשעת הביאה ,ואם לא ראתה מוכח שהדם בא מהצדדים.
הש"ך (ס"ק לג) סובר שאישה שנאסרה בתשמיש ועברה ושימשה ולא ראתה ,הרי היא מותרת .ועדיף
מבדיקת שפופרת .וכן משמע מהרמ"א .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רסח) .אך הביא שהאפי רברבי
(שער פט סוף אות יב) סובר שדוקא אם עברה ושימשה ג' פעמים ולא ראתה מותרת .וכ"ד הדגול
מרבבה ,והסביר שיש חשש ששכבת זרע כסתה את הדם ,משא"כ בשלוש פעמים לא אומרים כך.
עוד כתב הש"ך (ס"ק לב) שדוקא ראתה לאחר ל"ג לזכר וס"ו לנקבה ,אבל תוך הזמן הזה כיון דמן הדין
דם טוהר הוא ,נראה דאין להוציא אישה מבעלה בשביל כך .וכ"ד הטהרת הבית (ח"א עמ' רנה) .אולם
הכרתי ופלטי (ס"ק יב .הובא בפת"ש מז) חלק ע"ז ,וסובר שרק לעניין קביעת וסת אינה קובעת בימים
הללו כיון שאינה מדקדקת בין ימי טוהר לימי טומאה ,אבל לקביעת רמ"ת אין זה משנה ,שהדם יוצא
מאותו המקור ,בין הטמא ובין הטהור.
סעיף יא':
 ראתה דם מחמת תשמיש לאחר חצי שנה
בשו"ת הרשב"א (א ,תתמח) מובאת תשובה למהר"ם (שו"ת סימן צד) על אשה שראתה דם מחמת תשמיש
ולאחר חצי שנה חזרה וראתה מחמת תשמיש .אישה זו מותרת לבעלה מכיון שלא קבעה בשלוש
וסתות שוין ,וגם לא בדילוג .אך חוששת לראיה האחרונה פעם אחת .ואם קבעה וסת לראיית דם
מחמת תשמיש ג' פעמים ,מותרת לשמש בין וסת לוסת אך בימי הוסת פורשת עד שיעקר ג' פעמים.
כתב השו"ע :אשה שראתה מחמת תשמיש ,ולאחר חצי שנה חזרה וראתה מחמת תשמיש ,מותרת
לבעלה ,שהרי לא קבעה בג' וסתות שוים ,ולא בדילוג .מיהו חוששת לאחרון פעם אחד ,וכשיגיע חצי
שנה מיום ראיית דם האחרון ,אסורה עונה אחת .ואם קבעה וסת לראיית דם מחמת תשמיש שלש
זימני וסת שוה ,מותרת לשמש בין וסת לוסת .אך ימי הוסת פורשת עד שיעקר שלש פעמים.
הש"ך (ס"ק לה) כתב שגם לוסת החודש צריכה לחשוש ,ואם לא ראתה לאחר חודש חוששת לראיה
הבאה לאחר חצי שנה (היינו חמישה חודשים מהחודש) .אך א"צ לחשוש לוסת ההפלגה אם לא היתה
ראיה נוספת.
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דעת הש"ך (שם) שלאחר שעבר פעם אחת התאריך של וסת החודש שוב אינה חוששת לתאריך זה.
וכ"פ הערוך השולחן (ס"ק פא )9וטהרת הבית (ח"א עמ' רעז) .אולם החוות דעת

(באורים ס"ק כב .הובא

בפת"ש מח) סובר שאינה חוששת לוסת החודש הבא רק אם עברה ושימשה ולא ראתה ונמצא שנתעקר
בהרכבה ,אבל כשלא שימשה כלל אסורה .והיוצא מדבריו שאישה הרואה פעם אחת מחמת תשמיש,
הרי היא אסורה בתאריך זה כל ימיה עד שתעבור (על איסור) ותשמש ולא תראה.
סעיף יב':
 אסור להשהות אישה הרמ"ת
כתב המהר"ם (הובא בשו"ת הרשב"א סימן תתלט) שאישה שראתה מחמת תשמיש ג' פעמים חייבת
להתגרש לאלתר ,ואסור לו להשהותה אף אם אינו רוצה לבוא עליה ,שאנו חוששים שמא יבוא עליה
כיון שלאחר שתטבול אינה אסורה אלא מדרבנן ,ומכיון שאיסור זה קל בעיניו יש חשש שיבוא עליה.
ועוד ,מכיון שאסורה עליו עולמית יש לחשוש אפילו באיסור דאורייתא .ודקדק

(בשו"ת הרשב"א סי'

תת"מ) מדברי הרמב"ם (אישות פכ"ה ה"ח) שכתב גבי רואה דם מחמת תשמיש דאסורה לישב עם בעלה.
וכתב בסוף דבריו ומיהו נראה לי שכל זמן שאינו חפץ לישא אשה אחרת ורוצה להשהותה ע"י שליש
ובשכונה אחת ולא ילך אצלה אלא בעדים אין צריך לגרש אם אינה באה מחמת טענה אבל אם רצה
לישא אחרת יוציא ויתן כתובה.
כתב השו"ע :הרואה מחמת תשמיש ג' פעמים ,אסור להשהותה אף אם אינו רוצה לבא עליה ,אלא
א"כ רוצה להשהותה ע"י שליש .ולא ילך אצלה ,אלא בעדים.
כתב הש"ך (ס"ק לו) ע"פ המהר"ם פדוואה (סימן י) שאם נפרדו זה מזה ואינם דרים בשכונה אחת ,א"צ
עדים מכיון שהם רחוקים זה מזה.
עוד כתב הש"ך (שם) בשמו ,שאם לא קיים פריה ורביה ,כופים אותו להוציא .אך הפת"ש (ס"ק נב) כתב
ע"פ הרמ"א (אבה"ע סימן א ס"ג) שכיום לא נהגו לכוף בעניני הזווגים גם למי שלא קיים פר"ו.
בספר צלעות הבית (לגאון בית מאיר סי' י"ג .הובא בפת"ש נא) הסתפק אם אשה שאינה יכולה ליטהר שוה
לרואה מחמת תשמיש לענין זה שבעלה חייב להוציאה מחשש איסור שמא יבא עליה והוא כבר קיים
פ"ו ,או דלמא רואה מחמת תשמיש שאני דהאיסור קיל ליה דבעידן שבא עליה היא טהורה .ובטהרת
הבית (ח"א עמ' רעח) כתב ,שכיום עם התקדמות הרפואה ,שידוע שנשים רבות הצליחו להתרפא
מעקרותן ,אפשר לסמוך על הרופאים האומרים שיש סיכוי לרפאותה .ולכן גם לענין יחוד אפשר
דחשיב כה"ג יש לו פת בסלו.

 9והבי א מכאן ראיה לשיטתו שאין רמ"ת בכלל וסת אלא כחולי ,ולכן נעקר בפעם אחת כשעבר היום ולא ראתה אע"פ
שלא שמשה.
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סעיף יג':
 הרואה דם מחמת בתולים
שנינו בתוספתא (פ"ט ה"ט)

"וכולן שהיו רואות דם בודקין אותן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורין מפני שהוא דם
בתולין"

עוד שנינו בנדה (יא):

"תנן התם ,תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת ,ב"ש אומרים :נותנין לה ארבע לילות ,וב"ה
אומרים :עד שתחיה המכה .אמר רב גידל אמר שמואל :לא שנו אלא שלא פסקה מחמת
תשמיש ,וראתה שלא מחמת תשמיש; אבל פסקה מחמת תשמיש וראתה  -טמאה"
כתב הסמ"ג (לאוין קיא לט ).שע"כ מדובר כשראתה דם מחמת תשמיש ג"פ ,דאל"כ בדיקת השפופרת
לא שייכת .והוסיף שכל עוד לא פסקה לראות פעם אחת מחמת התשמיש מחזיקים את הדם מחמת
הבתולים ,ואם לאחר מכן ראתה ג"פ חשובה לרמ"ת.
כתב השו"ע :הבועל את הבתולה כמה פעמים ,וראתה דם מחמת תשמיש ,לעולם מחזקינן שהם דם
בתולים עד שתשמש פעם אחת ולא תראה דם מחמת תשמיש .ואם אחר כך תראה שלש פעמים
מחמת תשמיש ,הוחזקה להיות רואה דם מחמת תשמיש .והרמ"א כתב :ואפילו אם לא פסקה לראות
פעם א' ,אם אין לה צער כלל בשעת תשמיש ,הרי היא ככל הנשים ולא תלינן בדם בתולים.
מהר"ם פדואה סימן ט') .מי שיוצא דם ממנו דרך פי אמה ,ושמש ,האשה תולה בו

(תשובת

(ב"י בשם תשובת

הרשב"א) .וע"ל סימן ק"ץ (סעיף כ').
הב"ח חולק על הרמ"א וסובר שאפילו אין לה צער כלל בשעת התשמיש תלינן בדם בתולים .ובאמת
שכן עולה מפשט הב"י והשו"ע .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' ריט) .אולם הש"ך (ס"ק לז) סובר שלא
יכולה לתלות אע"פ שלא היה הפסק של ראיה נקיה .גם הט"ז (ס"ק יז) סובר שאם אין לה צער ,שוב
אינה יכולה לתלות בדם בתולים .ותמה על הב"י מדוע מיקל בכל הבתולות ,שהרי בפרק תינוקת
חילקו בין הגיע זמנה לראות ובין לא הגיע זמנה לראות.
כתב בתורת השלמים (סק"מ) שאם פסקה מלראות פעם אחת אפילו יש לה צער בשעת התשמיש שוב
לא תולים בדם הבתולים ,משום שרק בדם מכה המרגישה אותה גם שלא בשעת תשמיש נאמנת
האישה לומר שיש לה מכה ,אבל לא בתליה בדם בתולים.
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כתב החוות דעת (חדושים ס"ק כט .הובא בפת"ש נד) שאם התשמיש הראשון היה בלא דם או שלא בדקה
עצמה בתשמיש הראשון ,שוב אינה יכולה לתלות בדם בתולים .אולם הפרדס רימונים

(מקשה זהב ס"ק

יז) כתב שגם אם לא בדקה פעם אחת יכולה לתלות בדם בתולים ,וכ"כ בטהרת הבית

(ח"א עמ' רכג)

והביא אחרונים רבים העומדים בשיטה זו.
נחלקו האחרונים עד כמה זמן יכולה לתלות בדם הבתולים :מפשט השו"ע עולה שאין חילוק בזמן,
וכ"כ בשו"ת עין יצחק (יו"ד ס"ס יח) .וכן העלה להקל הפרדס רימונים (שם) כל שלא פסקה מלראות.
וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רכב) .אולם הסדרי טהרה (ס"ק כט) למד מהרמב"ם

(פ"ה מהל' איסו"ב הכ"א)

שיותר משנה לא תלינן ,וכ"כ הערוך השולחן (אות צב).
בעניין כמות הדם שיכולה לתלות בדם בתולים ,כתב בשו"ת בית שלמה (אבה"ע סימן סח) שכל שמצאה
דם על הסדין או על הכתונת ואפילו בפחות מכגריס ,אעפ"כ אם מצאה דם רב בבעילה השניה
והשלישית ,תולה בדם בתולים .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רכה) ובדי השולחן (ס"ק רו) .אבל בשו"ת
אמרי יושר (סימן צג) תמה ע"ז ,הרי אין סדין שאין עליו כמה טיפי דמים ותמיד אפשר לתלות בזה!
אלא ודאי שבפחות מכגריס יש לתלות במאכולת ,ויהא דינה כפסקה מלראות.
כתב הנודע ביהודה (סימן צד) שאם לא היתה ביאה גמורה ,ולא ראתה דם ,אין לחשוב אותה כפסקה
מלראות .משום שי"ל שלא ראתה דם מחמת שלא היתה ביאה גמורה ,ועדיין לא כלו בתוליה ,ומה
שראתה אח"כ הכל הוא מדם הבתולים .וכתב בטהרת הבית (ח"א עמ' רכה) שאף בספק אם היתה ביאה
גמורה או לא ,ואח"כ ראתה ג' פעמים מחמת תשמיש ,הוי ספק דרבנן ולקולא.
בשו"ת פנים מאירות (ג ,כא .הובא בפת"ש נג) כתב שעל אף שתולים בדם בתולים ,מ"מ בכל פעם שרואה
מחמת תשמיש חייבת לשבת ז' נקיים כדין דם בתולים שהחמירו חכמים לישב עליו שבעה נקיים,
שהרי בועל בעילת מצוה ופורש .וכ"פ טהרת הבית (ח"א עמ' ריט).
עיין במאמרו של הרב יואל קטן

(תחומין טו ,עמ'  .331-316והרחיב בזה במאמר שפורסם במכון לחקר הרפואה

ע"פ התורה שע"י שערי צדק .אסיא נו .יד ,ד ,עמ'  ,45-43תשנ"ו) שכתב בשם הגרי"י נויבירט שאם היתה ביאה
או ביאות ללא דם אחרי שפרשה כבר פעם או כמה פעמים משום ראיית דם בתולים ,ושוב חזר הדם,
והרופאה קבעה שהדם הזה בא משאריות של קרום הבתולים " -קשה להחמיר עליה שתהיה אסורה
לבעלה ,אלא אמרינן דהוה פצע" .והוסיף הרב נויבירט" :אבל יש להבטיח שאמנם היו ביאות של
ממש בינתיים" ,גם הר"א ליכטנשטיין אמר לי שלמעשה נראה לו להקל .וכך גם אמר לי הרב דב
ליאור שליט"א .לעומתם הגר"מ הלברשטם שליט"א אמר לי שאין להקל בשופי ,ורק אחרי כמה
פעמים שהאשה רואה דם שוב ושוב (אחרי שכבר פסקה מלראות בעבר) וברור שהדם בא משאריות קרום
הבתולים  -יש מקום להקל ,והכל לפי ראות עיני המורה .ולכך נטתה גם דעתו של הרב יחיאל מיכל
שטרן שליט"א .עכת"ד הרב קטן .הרה"ג יעקב אריאל (במאמר באסיא שם) כתב שקשה להקל למעשה,
ונשאר בצ"ע בזה.

אישה שאינה יכולה לטבול ______________________________________________85
סעיף יד':
 אישה שאינה יכולה לטבול
כתב הרשב"ץ (תשב"ץ ח"א סי' מו) לגבי אשה שיש לה מכות ופצעים שהמים הקרים מזיקים לה ולכן
אינה יכולה לטבול וליטהר .יחממו לה את המים ,ואם א"א בתקנה זו תצא מתחת בעלה כדי שלא
יתבטל מפריה ורביה כדין אשה שרואה מחמת תשמיש.
כתב השו"ע :אשה שיש לה מכות ופצעים שאינה יכולה לטבול ,תצא מתחת בעלה ,כדי שלא יבטל
מפריה ורביה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' רפ) השווה דין זה לאשה שמוחזקת לראות מחמת תשמיש ,שאסור לו
להשהותה אצלו ,וצריך לגרשה אם לא קיים מצות פו"ר ,אך אם הרופאים אומרים שיש לה סיכוי
להירפא יכול להשהותה ,כדלעיל.
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סימן קפ"ח  -דיני מראות דמים
ובו ו' סעיפים

סעיף א':
 הקדמה  -הוראה בכתמים
שנינו בנידה (כ):

"אמר רבי יוחנן :חכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא ,מטמינא  -מטהר ,מטהרנא -
מטמא .אמר רבי אלעזר :ענוותנותא דרבי חנינא גרמא לי דחזאי דמא ,ומה רבי חנינא דענותן
הוא  -מחית נפשיה לספק וחזי ,אנא לא אחזי? אמר רבי זירא :טבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי
דמא ,דאמינא בטבעא לא ידענא ,בדמא ידענא? למימרא דבטבעא תליא מלתא ,והא רבה הוא
דידע בטבעא ולא ידע בדמא! כל שכן קאמר ,ומה רבה דידע בטבעא  -לא חזא דמא ,ואנא
אחזי? עולא אקלע לפומבדיתא ,אייתו לקמיה דמא ולא חזא ,אמר :ומה רבי אלעזר דמרא
דארעא דישראל הוה ,כי מקלע לאתרא דר' יהודה  -לא חזי דמא ,אנא אחזי?"
מהגמ' עולה שכבר האמוראים נתקשו בהבחנה בין המראות ,עד כדי כך שחלקם נמנעו מהוראה
מחשש שיטעו .לקמן נדון בהשלכות למעשה הנובעות מגמ' זו .אמנם בגמ' לא הוזכר איזו שהיא
מסורת בעניין הפסיקה במראות .אמנם בירושלמי (נדה פ"ב ה"ז) גרסינן:
"רבי חנינה הוה שרי בציפורין והוון אתאי קומוי עובדין ומפק מן תרתין זימנין והוון רבי יוחנן
ור"ש בן לקיש שריין תמן ולא הוה מצרף לון עימיה אמרין חכים הוא ההוא סבא דפרזלוי
חריפין חד זמן צרפון עימיה אמרין מה חמא רבי משגח עלינן יומא דין אמר לון ייתי עלי אם
לא כל מעשה ומעשה שהייתי מוציא אם לא שמעתי אותו מרבי להלכה כשערות ראשי
ולמעשה שלש פעמים והן עובדא לא אתא קומי רבי אלא תרין זימנין מן בגין כן צריפתכון
עמי"
רואים מדברי ר' חנינה שלא היה פוסק אם לא ראה את רבו שכך פסק ,והוא עצמו פסק כך ג' פעמים
לפני רבו ,ולכן במקרה שפסק רק פעמיים רצה לצרף עמו עוד חכם כדי להיות בטוח בפסק .אך
מהירושלמי עדיין אין הוכחה בולטת לצורך במסורת פסיקה בכתמים .יתכן שהשימוש נועד להקנות
כלים ללומד ,או ללמוד את דיני ההלכות ולא רק את הצבעים .עוד י"ל שדווקא בזמנם שהיו מטהרים
חלק ממראות הדמים היה צורך גדול יותר ללימוד מהו המראה הטהור ומהו המראה הטמא ,אך
בימינו שמחמירים בכל צבע טמא אין צורך בכך.
במאמר של הרב ד"ר מרדכי הלפרין 10הביא שנושא זה נתון בויכוח גדול בין גדולי הפוסקים ,היש
חובה לעבור "שימוש חכמים" מיוחד בראיית הכתמים לפני היתר הוראה בהם .שבשם הגר"מ
 10פורסם בספר ברכה לאברהם (לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג ,תשס"ח) ,עמ' .253

חמשה מראות דמים___________________________________________________87
פיינשטיין הובא כי אין לפסוק על מראה אם לא היתה לו קבלה או מסורה בזה ,ולעומתו הובא בשם
הגרי"ש אלישיב (כך מובא בשו"ת דברי חכמים להג"ר אריה זאב גינזברג שליט"א ,פרק ז' תשובה  54עמ' קצה) "שאין
צריך כלל מסורת מעשית של הצגת הצבעים למעשה בשימושה של תורה אצל החכמים ,אלא די לנו
במסורת הכתובה בחז"ל ובספרים .ולכן בהחלטה איזה צבע טהור או טמא  -יחליט כל חכם לפי
חכמתו בלבד" .גם הגרש"ז אוירבך זצ"ל הורה למעשה שאין צורך בשימוש לראיית דמים וכל המכיר
צבע אדום ראוי להורות.

(כך הובא שם שמסר לו בשמו יבל"א תלמידו הגדול הג"ר אביגדר נבנצל שליט"א ביום ה'

בתמוז תשס"ז).
 חמשה מראות דמים
שנינו בנדה (יט).

"משנה :חמשה דמים טמאים באשה :האדום ,והשחור ,וכקרן כרכום ,וכמימי אדמה ,וכמזוג.
בש"א :אף כמימי תלתן ,וכמימי בשר צלי ,וב"ה מטהרים .הירוק ,עקביא בן מהללאל מטמא,
וחכמים מטהרין .אמר רבי מאיר :אם אינו מטמא משום כתם  -מטמא משום משקה .רבי יוסי
אומר :לא כך ולא כך .איזהו אדום  -כדם המכה ,שחור  -כחרת ,עמוק מכן  -טמא ,דיהה מכן -
טהור .וכקרן כרכום  -כברור שבו ,וכמימי אדמה  -מבקעת בית כרם ומיצף מים ,וכמזוג שני
חלקים מים ואחד יין ,מן היין השרוני .גמרא :מנלן דאיכא דם טהור באשה? דלמא כל דם דאתי
מינה טמא! אמר רבי חמא בר יוסף אמר רבי אושעיא :אמר קרא כי יפלא ממך דבר למשפט
בין דם לדם בין דם טהור לדם טמא .וממאי דהני טהורין והני טמאין? אמר רבי אבהו :דאמר
קרא ויראו מואב את המים אדומים כדם למימרא דדם אדום הוא .אימא אדום ותו לא! א"ר
אבהו :אמר קרא דמיה דמיה  -הרי כאן ארבעה .והא אנן חמשה תנן! אמר רבי חנינא :שחור -
אדום הוא ,אלא שלקה ...וב"ה מטהרין .היינו תנא קמא! איכא בינייהו לתלות"
לענין כמימי תלתן וכמימי בשר צלי ,מסקינן דלתנא קמא תולין מספק ולבית הלל טהור לגמרי .וכתב
הר"ן (פ"ב דשבועות) בשם הרמב"ן (בחי' יט :ד"ה הא דאמרינן) דהלכה כתנא קמא דספק הוא .אבל הרא"ש
כתב דהלכה כבית הלל ,אך למעשה אין לטהר שום דם הנוטה למראה אדמומית .וכתב הר"ן שדעת
הרמב"ם לטהר שכתב (איסו"ב פ"ה ה"ז) "חמשה דמים טמאים בלבד" ,והעיר הב"י שכיום אין נ"מ בספק
זה מכיון שכל מראה אדום טמא.
כתב הרמב"ם (ה ,ו) "...אם שתת מן הרחם לובן או משקה ירוק אף על פי שסמיכתו כדם הואיל ואין
מראיו מראה דם ה"ז טהור" .וכ"כ הרמב"ן (פ"ג ה"ד).
כתב השו"ע :כל מראה אדום ,בין אם היא כהה הרבה ,או עמוק ,טמאים.

 מראה שחור
שנינו בנידה (יט).
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"אמר רבי חנינא :שחור  -אדום הוא ,אלא שלקה .תניא נמי הכי :שחור  -כחרת ,עמוק מכן -
טמא ,דיהה  -אפי' ככחול טהור .ושחור זה ,לא מתחלתו הוא משחיר ,אלא כשנעקר הוא
משחיר ,משל לדם מכה  -לכשנעקר הוא משחיר"
הפוסקים דנו האם שחור אסור מהתורה או מדרבנן ,ונפק"מ לצרף כסניף לקולא .הרשב"א
הקמר ב"ז ש"א) כתב שחכמים טמאו את השחור אך אינו מהתורה .ויש שכתבו

(תוה"ב

(שו"ת בית אב חמישאי יו"ד

סימן רלה) לדייק מרש"י (סוכה לג ):שס"ל שטומאת שחור מדרבנן בלבד .וכ"כ בטהרת הבית

(עמ' רצג-

רצד) שטומאת שחור מדרבנן בלבד .אמנם בשו"ת בשמים ראש (סימן שנד) כתב שאיסורו מדאורייתא.
גם בספר תא חזי (סימן ד) הסיק שלכו"ע שחור מדאו' ,ושכן משמע מראשונים נוספים .וכך נקטו
להלכה הגר"ז (סק"ב) ,ערוה"ש (סע' א) ,חוט שני (סק"א).
כתב השו"ע שכל מראה שחור טמא.
הסדרי טהרה (סימן קצ ס"ק נב ד"ה לעיל) כתב שלענין כתמים יש להקל בנוטה לשחור ואינו שחור ממש.
ובשבט הלוי (עמ' צז) כתב שהנסיון מראה שרוב גמור של המראות השחורות אינו דם כלל.
 מראה אפור
התרומת הדשן (סימו רמו) כתב שהואיל ואינו לבן לגמרי ,יש לומר דנוטה לצד שחור מחמשה מראות
הטמאים .אלא שכתב דנראה דמראה כזה אינה כלל מצד שחרורית וטפי ראוי לחושבו ממראה לבן
ואין שחרורית כזה בא ממראה אדמומית .אך כתב שירא הוא להקל אם נמצא על העד לחלוחית
סמיכה .אך הר"ן ועוד ראשונים סוברים שצבע האפור טהור שהרי אינו דומה כלל לאדום.
בהגהות יד שאול (סימן קפח) כתב שמראות שלא נמנו לא בכלל הכשרים ולא בכלל הפסולים ,הרי הם
מראות טהורים .וכ"פ הערוך השולחן (סי"ח) שדוקא חמישה דמים טמאים ותו לא ,וגם אין טעם
להחמיר במראה שאינו דומה לאדום .וכ"פ הש"ך (סק"ב) .וכן הסיק לדינא בטהרת הבית

(עמ' חצר -

רצט).
אך הדרכי תשובה (סק"ו) כתב שאין להקל במראה אפור ,משום שחכמי הטבע אומרים שהוא נחשב
כתערובת של מראה שחור ולבן ,וכשיש תערובת של מראה שחור טמא הוא.
בדרכי טהרה (פ"ג אות ד) כתב שאפור טהור .ואם הוא נוטה לשחור יש אוסרים ויש מתירים ,ונהגו
להקל .אך אם הוא דומה לשחור מחמירים .אולם גם במקרה כזה רצוי שתשאל לחכם ,עד שתהיה
בקיאה בגווני השחור.
 מראה חום
כתב הסדרי טהרה (סק"א .הביאו הפת"ש סק"א) שדם הנוטה לצבע ברוין שהוא כעין קליפת ערמונים וכמו
משקה הקאו"י  -טהור ,ואין צ"ל בכתם ,לפי שהוא אינו נוטה לאדמימות כי אם לשחור .גם בשו"ת
שאילת יעב"ץ (ח"א סימן מד) הקל בזה ,וכתב שודאי עדיף ממימי בשר צלי שידוע שיש בו אדמומית,
ואעפ"כ טיהרוהו ב"ה וקי"ל כוותיהו .ומראה זה אינו אפילו דיהה דדיהה של מראה השחור ,אלא
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שהעמוק שלו נוטה קצת לשחרות הדיהה .וכ"פ להקל מהרי"ץ דושינסקי (ס"ס מו) .ועיין בערוך
השולחן (ס"ט) שכתב שכל צבע שרק נוטה מעט לשחרות פשיטא שאין לנו להחמיר בחנם ,וחלילה
להחמיר בזה .גם בשו"ת ציץ אליעזר (ו ,כב) הקל לגמרי במראה חום אפילו ע"י ראיה .והסביר את דברי
הערוה"ש שתמיד שקדו חכמים לטהר אשה לבעלה ,ואין להוסיף בזה חומרות מדעתינו ,ובפרט בזה"ז
דירדה חולשה לנשים ואם נבוא להחמיר בזה יצטרכו בהרבה לגרש אשה מבית תענוגותיה .ולבטל לא
פעם את בנ"י מפריה ורביה .בדרכי טהרה (פ"ג אות ד) כתב שמראה חום שאינו נוטה לאדום כעין קפה
או ערמונים  -טהור .ומכיון שצבע הקפה שונה מסוג לסוג ,יש לשאול שאלת חכם בכל בדיקות הפסק
טהרה או בבדיקות שבאו בעקבות הרגשה פנימית ,אבל בבדיקות אחרות טהורה ,וכ"ש בכתם .וכ"ז
כשאין בצבע שום נטיה לאדום או לשחור.
מנגד ,בשו"ת שמלת בנימין (סימן י) כתב שכיום נתמעטו הלבבות וכל מראה הדומה לשחור טמא ,וגם
החום נוטה לשחור ולכן יש לטמאו (אלא שלאחר מכן חזר בו בחיו"ד סימן יט סוף אות ט) .גם הלחם ושמלה
(סק"ב) סובר שחום אדום הוא אלא שלקה .ובספר שבט הלוי (עמ' צז) כתב שאע"פ שהסד"ט ,ערוה"ש
ועוד מקלים בחום ,רוב מורי ההוראה נוהגים להחמיר במראה חום הדומה לקפה שבא ע"י ראיה
בהרגשה ,אך בכתם יש להקל .גם בחוט שני (סק"ב) חילק בין כתמים לבדיקות.
בטהרת הבית (ח"א עמ' רצב  -חצר) פסק שאין להחמיר אלא אם ראתה מראה חום הדומה לצבע הקפה
ומצאה בהרגשה ,אבל בבדיקת עד יש להקל ,כיון שאינו טמא בודאי מהתורה אלא משום ספק ,וכ"ש
בכתמים יש להקל .ואם הוא חום בהיר ונוטה למראה הזהב יש להקל לגמרי ,אפילו בראתה ע"י
הרגשה ,וכן אם נוטה לשחרות יותר ואין בו מראה אדמומית כלל ,יש לטהר לגמרי אפילו בראתה ע"י
הרגשה ,וכן יש להקל באלה האחרונים גם בבדיקת הפסק טהרה ,ואצ"ל בכתמים.
 מראה ירוק ומראה לבן
שנינו בנידה (יט" ).הירוק ,עקביא בן מהללאל מטמא ,וחכמים מטהרין .וחכמים מטהרין  -היינו ת"ק!
איכא בינייהו לתלות".
התוספות (ד"ה הירוק) כתבו "האי ירוק היינו כאתרוג [צהוב] ולא ירוק ככרתי ,דאין זה נוטה לאדמומית
וסתם ירוק כן הוא כדאמר בלולב הגזול (סוכה דף לד :ושם) ירוק ככרתי מכלל דסתם ירוק לאו הכי הוא".
גם הרא"ש (פ"ב סימן ד) כתב כן בשם ר"י שירוק סתם הוא צבע הדומה לחלמון ביצה או לזהב הנוטה
למראה אדמומית .וכ"כ הר"ן (שבועות ג .ד"ה ומראית) והרשב"א (תוה"ב ארוך ריש ב"ז ב.).
אמנם המאירי (ד"ה ומ"מ) סובר שעקביא שהיה מטמא  -בירוק ככרתי היה מטמא ,ואע"פ שאין לירוק
שום שייכות עם מראה דמים ,לא מטעם זה אלא שהיה סבור שאדום היה ולקה מעט וזהו ירקותו.
כתב השו"ע :ואין טהור אלא מראה לבן וכן מראה ירוק ,אפילו כמראה השעוה או הזהב ,וכ"ש הירוק
ככרתי או כעשבים( .מרדכי)( .וכן מראה שקורין בל"א בלו"א בכלל ירוק הוא).
הב"ח ,הערוה"ש (ס"ז) ,וטהרת הבית (ח"א עמ' רפח והלאה) פסקו שניתן להקל במראה ירוק .גם בדרכי
טהרה (פ"ג אות ד) כתב שדם ירוק כבצל ,כעשבים וכד' טהור.

 _____________________________________________ 90סימן קפ"ח  -דיני מראות דמים
 מראה זהב וצהוב
כתב התוספות רא"ש (יט :ד"ה הירוק) שירוק הוא זהב שנוטה לאדמומית .וכ"כ עוד כמה ראשונים .גם
תלמידי רבנו יונה (ברכות כב .ד"ה שאפילו) כתבו שמראה כעין חרדל טמא.
הפת"ש (סק"ב) הביא בשם השל"ה שאין להקל במהירות במראה זהב .אמנם הערוך השולחן (ס"ח) כתב
שהפוסקים הסכימו לטהר מראה הזהב והחרדל.
אם ראתה מראה זהב בבדיקת הפסק טהרה ,כתב החכמת אדם (כלל קיז סימן ט) שיש להחמיר ,מכיון
שבבדיקה זו היא עדיין בחזקת רואה .אמנם בשו"ת חמדת משה (יו"ד סימן פב) פסק שגם בבדיקת הפסק
טהרה יש להקל ,ושכן נראה מסתימת כל דברי הפוסקים .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רצא והלאה) שגם
בהפסק טהרה (וגם בהרגשה .שם עמ' רפו) אין להחמיר במראה הזהב והשעוה ,או כמראה האתרוג וחלמון
ביצה.
הדרכי טהרה (פ"ג אות ד) פסק שצהוב טהור ,ונוהגים להחמיר בבדיקת הפסק טהרה ,כי האישה בחזקת
טמאה ,וכדי להוציאה מחזקה זו צריכה היא להיות טהורה ודאי .ואם יש עוד סיבה להקל מתירים גם
בהפסק טהרה .וכן נוהגים להחמיר בהרגשה פנימית .ובכל מקרה תראה לחכם מכיון שיש בהם הרבה
גוונים.
השבט הלוי (אות ט) כתב שבהפסק טהרה יש להחמיר במראה זהב ,אך אם ראתה במוך דחוק אין כ"כ
מקום להחמיר כיון ששוהה בפנים ומצטברת בו ליחה ,ומי שלא קיים מצות פו"ר אפשר שאין להחמיר
לו כלל.
 מראה סמיך
כתב הרמב"ם (פ"ה מהל' איסו"ב ה"ו) "אם שתת מן הרחם לובן או משקה ירוק אף על פי שסמיכתו כדם
הואיל ואין מראיו מראה דם ה"ז טהור" .וכ"ד הרמב"ן (הל' נידה פ"ג ה"ג) .גם התרומת הדשן

(סימן רמו)

נטה להקל ,אך סיים שירא הוא להקל מפני הטועים.
כתב השו"ע :ואפילו יש בו סמיכות דם והוא עב הרבה ,ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ,ובדקה מיד
ומצאה מראות הללו ,טהורה (ד"ע דלא כת"ה סימן רמ"ו דמגמגם בזה) .כתב הרמ"א :וכן עיקר( .ב"י וטור),
דלא כיש מחמירין לטמאה אם יש בו סמיכות והוא עב.

(ת"ה סימן רמ"ו)( .ואם הרגישה שנפתח מקורה ,ובדקה

מיד ולא מצאה כלום ,ע"ל סימן ק"ץ).
בשו"ת גבעת שאול (סימן סז .הובא בפת"ש ה) כתב שאישה שהרגישה שנפתח מקורה ובדקה תיכף
בחלוקה ומצאה כתם גדול ממראה הטהור רק שבתוך הכתם היה כמו נקודה אדומה קטנה כמו טיפת
חרדל והחלוק ההוא לא היה בדוק ויש לספק אם לתלות הרגשה במראה טמא כמו במראה טהור או
לתלות המראה טמא בדם מאכולת כיון שהוא פחות מכגריס ,והרגשה במראה טהור לבד .וכתב
דטהורה ,דתלינן הרגשה במראה טהור והדם במאכולת.
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 הוראה במראה לח ומראה שנשתנה
כתב הב"ח שאישה הרואה מראה ירוק ולאחר שנתייבשו הכתמים נעשו קצותיו אדומים מכל סביביו
נראה דמדינא טמאה היא ,וכדאמרינן על שחור שכשנעקר מהגוף הוא לוקה ומשחיר ,וכן חוששים
בירוק שכשנעקר מהגוף הוא לוקה ונעשה ירוק ,וכשנתייבש חזר קצת למראהו שהיה אדום מתחילה.
וביאר שגם רבנן חוששים ללקוי כשנשתנה לאחר שנתייבש ,ולכן כשיביאו מראה ירוק ולבן לפני
המורה בעודו לח לא יורה בו דבר עד שיתייבש .וכ"פ הפרדס רימונים (מקשה זהב סק"א).
אך הט"ז (סק"א) דחה מכל וכל את דברי הב"ח ,והביא כמה ראיות לכך :א .מ"ש בסימן קפ"ו שאישה
שאין לה וס"ק תבדוק עצמה לפני תשמיש .לפי הב"ח מה תועיל הבדיקה ,הרי צריכה להמתין
שיתייבש .ב .איתא בנידה (כ" ).לא יאמר חכם אילו היה לח היה ודאי טמא ,אלא אמר אין לו לדיין אלא
מה שעיניו רואות" .ומשמע שגם להיפך אנו אומרים שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות .ג .בגמ' שם
מובא שרבי אמר שטעה במה שחשב לטמא דם מחשש שמא כשהיה לח בתחילה היה נראה טמא,
משום שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות .ד .לעיל (סימן נב) כתב הטור שבהמה שנפלה לאור אם
נשתנה המראה אחר ששלקן טריפה ,ומ"מ מותר לאכלן צלויין ולא חיישינן שמא אם שלקן היו
משתנים .משום דלא מחזקינן רעותא היכא דלא מנכרא ריעותא בהדיא .גם הש"ך (סק"ג) סובר שאין
נוהגים כדברי הב"ח ,דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן .אמנם משמע מדברי הט"ז והש"ך שאין מחזקינן
רעותא ,אבל אם באמת נשתנה למראה טמא ,יש לטמא את אותה אישה .וכ"כ השאילת יעב"ץ

(ח"א ס"ס

יב .הובא בפת"ש ג) שאם חזר למראה טמא יש להורות דטמאה.
אולם בשו"ת חכם צבי (סימן מו) כתב שאפילו אם ראה מורה את הדם בעודו לח והיה לו מראה טהור,
ואח"כ כשנתייבש נמצא מראה טמא ,טהורה .ואזלינן תמיד בתר יציאה מן הגוף הן לטמא או לטהר.
וכן הסכים החוות דעת (סק"א) .והוכיח החכ"צ שודאי הש"ך והט"ז יודו לו ,וכדלהלן :ביבמות

(פז):

מובא הטעם 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום' ,11אף אנו נאמר שאם נעשה אדום בקצותיו לאחר
שטיהרו את המראה ,אין כאן דרכי נועם ,שהרי אתה מתירה במראות הללו ,וזו הולכת ומשמשת
ולאחר מכן תמצא אודם בקצוות הכתמים הטהורים ,והרי שמשו באיסור והולידו בן הנדה ואין זה
דרכי נועם .והוסיף החכ"צ שכשהמראה יצא מהגוף ונשתנה לאחר מכן ,שינוי האויר עם הבגד גרמו לו
להתאדם

(כמו שרואים שאם מניחים בגד פשתן על ברזל יעשה כתם ירוק כזהב אע"פ שהברזל איננו אדום וגם לא ירוק.

ויש שכתבו שזה הטעם שבכתמים אין מטמאים על בגדים צבעוניים ,שמא הצבע הוליד כיעור).

 11קי"ל שאם מת אדם ויש לו בן אין אשתו זקוקה ליבום ,ואף שמת הבן אח"כ חשוב כחי לענין זה .והקשתה הגמ' דלא
נעשה מתים כחיים אלא תחזור לזקיקתה אם ימות בנה לאחר זמן ,שהרי בת כהן שנשאת לישראל אינה אוכלת בתרומה,
ואם מת בעלה ואין לה זרע הרי היא חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה ,אך אם יש לה בן הרי נשארת שייכת לבעלה
ואסורה לאכול בתרומה כדין כהנת הנשואה לישראל .ואם נשאת בתחילה ויש לה בן מאותו בעל ,ולאחר מכן נשאת לשני
ומת ואין לה ממנו בן ,עשו את הולד מהראשון כאילו הוא ולד של השני להחמיר עליה ולפוסלה מהתרומה .ואם בכה"ג
שעשו ולד של הראשון כשני ,לא עשו מתין כחיים ,משום שלא עשו ולד מן הראשון כולד מן השני לפוטרה מהיבום ,אינו
דין שלא נעשה מתין כחיים? ת"ל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום .ופרש"י ,וזו שהיה לה בן ולא נזקקה ליבם וניסת
לשוק ומת בנה ,אם תאמר תחלוץ הרי מתגנה על בעלה ,הלכך על כרחך 'בן אין לו' בשעת מיתה קאמר ,והרי יש לו.

 _____________________________________________ 92סימן קפ"ח  -דיני מראות דמים
הפלטי (תפארת ישראל סק"א .הביאו המחצה"ש ג) דחה את ראיות הש"ך והט"ז ,שכאן הרי דם לפנינו ,ונפתח
מקורה ויצא דם ולכן יש כאן ריעותא ויש לחוש עד שיתייבש .וגם דחה את הראיות מהגמ' שראו
מראה בעודו לח וטיהרוהו ,משום שבזמנם היו בקיאים במראות ,אבל אנו שאיננו בקיאים להבדיל בין
דם לדם אפשר דכל מה שיש לחוש להחמיר חיישינן .ומ"מ סיים שאין להחמיר בדבר שלא נמצא
בפוסקים .והכל לפי ראות עיני המורה.
בטהרת הבית (ח"א עמ' ש) כתב שאם נשתנה העד ונהפך לאדום ,אם המראה הקודם היה ע"י ראיה
בהרגשה יש להחמיר ,אבל אם היה הדבר ע"י בדיקת עד או כתם שלא בהרגשה יש להקל ,הואיל ויצא
הדבר בטהרה .והוסיף שמ"מ רשאי החכם להורות להקל בשאלות מראות דמים גם כשהדם עודנו לח,
וא"צ להמתין שיתייבש מחשש פן ישתנה המראה לאדום .שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות.
עוד כתב בטהרת הבית (בהע' עמ' שה) שאישה שהביאה עד בדיקה עם כתם אדום ,ואומרת דמתחילה
היה לבן או ירוק כמראה זהב ,אלא שלאחר מכן השתנה מראהו והאדים ,נאמנת בדבריה לטהר הכתם
ע"פ דברי החכ"צ הנ"ל .שלפי דברי הפני יהושע הרי היא כמבררת שדם זה הוא מהמיעוט שעשוי
להשתנות.
עוד כתב (עמ' שח) שאם המקרה היה הפוך ,יש לחכם לחקור את האישה היטב ,ורק אם האישה בטוחה
בלי שום ספק נאמנת האישה להחמיר ,ויש להורות לה שהיא טמאה .אך אם אינה בטוחה בכך החכם
נאמן .גם השבט הלוי (הערות בענין שינוי מראה ,עמ' צב) סובר שרק אם האישה בטוחה מעל לכל ספק,
מחמירים עליה משום דשויא אנפשה חתיכא דאיסורא .אבל כשאומרת נדמה לי אין צריך לחוש לכך,
משום שלא שכיח שהמראה יתהפך לטהור ,והנשים אינן בקיאות וטועות בדמיון ,ומחמת הפחד שיש
להן רואות מהרהורי הלב .ומ"מ תמיד צריך לשאול .ובשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סי' יז ,אות ד) נטה
שיש לומר כי רק נדמה היה לה ,אך סיים שעדיין יש לעיין בזה .ויתכן שאינו חולק כלל על השבה"ל.
בשיעורי שבט הלוי כתב ,שאין ראוי לשאול לאחר כמה ימים על כמה בדיקות יחד ,משום שלפעמים
המראה משתנה .ובפרט כשבתחילה בעודו לח יש רק מראה דם מועט ,שטבעו להשתנות ולא להראות
שוב.
 ראיית מראה לבן לאחר רחיצה
כתב הב"ח בשם ר"י מרגלית שאישה שיצא ממנה סמיכות לבן ועב כמה שעות לאחר שרחצה במרחץ
טמאה ,שדרך הדם להתלבן ברחיצה ,ותלינן דדם נידה הוא וטמאה מספק .ולכן נהגו הנשים שלא
ללכת למרחץ בימים שבין לבנים לטבילה.
אך הט"ז (סק"א) כתב עליו שדבריו תמוהים ,ולאו מר בר אשי חתים עליה .והמחמיר יחמיר לעצמו
ואל יורה כן לאחרים .גם הערוך השולחן (סי"ז) כתב שדברי הב"ח תמוהים ,שגם אם נאמר שהדם
מתלבן ברחיצה ,מה בכך ,הרי סוף סוף כשיוצא מגוף האישה היה טהור .וכי ציותה התורה לחקור
איך היה מראה הדם קודם צאתו מהגוף?!
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בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סימן ע) יישב את דעת הב"ח שמדובר דוקא בימי שבעה נקיים ,וסובר
הב"ח שצריך שתדע בידיעה עצמית לא רק מטעם חזקה שנפסק ראייתה ,ולכן בכל דבר שהנשים
מסופקות בו משום שיש להן טעם וסיבה בזה ,אף שלדינא אין לחוש לזה מדין חזקה ,מ"מ כיון
שהספירה צריכה להיות לה ,אין כאן חזקה וממילא הספירה בטלה משום שיש לה ספק .ואע"פ
שהחכמים לא חוששים לזה כלל ,הספירה צריכה להיות 'לה' ,ואם לאישה אין זה ודאי שהיא טהורה
הספירה בטלה .וכתב שלפ"ז החומרא היא רק לנשים החוששות לכך .ובימי טהרתה גם הב"ח יודה
שאין לחוש לכלום .ולדבריו גם המחמירים לא החמירו אלא באמבטיה שיושבת בה בחמין ,אך לא
ברחיצה בעלמא .וכ"כ השבט הלוי (ד"ה ט"ז סק"א .עמ' צא).
בטהרת הבית (ח"א עמ' שי) פסק שטהורה ,ויכולה לרחוץ עצמה אף בימי ליבונה .והוסיף שכ"פ בשו"ת
זבחי צדק (יו"ד ח"ב סימן יב).
 הוראת חכם לעצמו
שנינו בנגעים (ב ,ה):
"כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ,ר' מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו .כל הנדרים אדם
מתיר חוץ מנדרי עצמו ,רבי יהודה אומר אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים .כל הבכורות
אדם רואה חוץ מבכורות עצמו"
הר"ש הביא את הגמ' בעירובין (סג ).שצורבא מרבנן חזי לנפשיה .ובנדה (כב ).איתא שילתא אשתו של
רב נחמן היתה מראה דמים לרבה בר בר חנה ולא לר"נ בעלה אע"פ שהיה בקי בדמים (כמובא בנדה יט,):
כדי שלא תתגנה עליו ולא משום שהדבר אסור .וכ"כ הרשב"א (כ :ד"ה ילתא) .גם התוספות

(כ :ד"ה כל)

כתבו שודאי מותר לחכם לראות דמי אשתו ,שהרי במשנה בנגעים לא קתני כל הדמים אדם רואה חוץ
מדמי אשתו .וכ"פ הש"ך (סק"ז .בסופו).
החכמת אדם (כלל ק"ט ס"ו .הביאו הפת"ש ו) סובר שחכם יכול להורות לעצמו דוקא כאשר אשתו נמצאת
בימי טהרה ,אבל הוראה להיתר כשהיא בחזקת טומאה אסור לו להורות ,ומטעם זה אסור לחכם
להורות לאשתו בדין הטבילה ,שאז עומדת בחזקת איסור .אך הערוך השולחן (סכ"ב) חולק ,וסובר שכל
אדם נאמן על שלו לעצמו ,אפילו באתחזק איסורא ,ולכן חכם יכול להורות בכל עניין לאשתו .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"א עמ' שכ .ושו"ת יביע אומר יו"ד ח"ו סימן יח).
נידון נוסף המובא בפוסקים הוא האם האיש יכול להחמיר על אף שאישתו אינה מסכימה :כתב החתם
סופר (סימן קמט .הובא בפת"ש ב) שאם שאל חכם על מראה וטיהר לו אותו החכם ,יכול האיש להחמיר
על עצמו ,שדרכם של פרושים להחמיר בספקות ,ואע"פ שאישתו צווחת שאינה מסכימה לו להחמיר,
אין שומעים לה .וכל מדרגות מעלות עבודת השם של הבעל שמחה היא לאשתו.
 זמן ראית המראות
שנינו בנידה (כ).
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"רבי בדיק לאור הנר ,רבי ישמעאל ברבי יוסף בדיק ביום המעונן ביני עמודי .אמר רב אמי בר
שמואל :וכולן אין בודקין אותן אלא בין חמה לצל .רב נחמן אמר רבה בר אבוה :בחמה ,ובצל
ידו"
הרמב"ם (פ"ה מהל' איסו"ב הי"ב) הביא גמ' זו להלכה" :אין בודקין הדם אלא על גבי מטלית לבנה
ובחמה ,ועושה צל בידו על הדם והוא עומד בחמה כדי שיראה עינו כמות שהיא ,ולא כל הרואה צריך
לכל אלו הדברים בכל עת שיראה אלא טביעות עין יש לחכם בדמים".
אלא ששנינו במגילה (יד ).ששאלה אביגיל את דוד" :נטלה דם והראתה לו .אמר לה :וכי מראין דם
בלילה?  -אמרה לו :וכי דנין דיני נפשות בלילה? ."...ופרש"י (ד"ה וכי) "וכי מראין דם בלילה אם טמא
או טהור הלא צריך להבחין מראיתו ,אם מחמישה דמים הטמאים באשה הוא" .בספר האשכול

(סימן

לט עמ' צו) תירץ שבמגילה איירי לאור הכוכבים ,אבל לאור הנר מותר ,ובעוונותינו חשכו עינינו
מראות ולא נהוג לראות דם בלילה .והמאירי כתב שאפשר לבדוק בלילה לאור הנר ,ואפילו במקום
שאין אורה כ"כ ,אלא שהבדיקה המובחרת היא בחמה וכו'.
אלא שהטוש"ע לא הביאו דין זה .וכתב התורת השלמים (סק"א) שדווקא בזמן חז"ל שהיו צריכים
להבחין בין דמים טהורים לטמאים היו צריכים הבחנה דקה ,אבל בזמנינו שא"צ להבחין אלא בין
מראה צהוב לירוק וכד' ,וכל מראה אדום אנו מטמאים ,א"צ דקדוק כ"כ .וכ"כ הסדרי טהרה

(סק"א)

ועוד רבים.
אמנם מהאשכול (שם) מוכח שגם כיום לא נהגו לראות דמים בלילה .וכ"כ הברכי יוסף

(שיו"ב סק"ו)

שראוי להחמיר .גם הערוך השולחן (סט"ז) כתב שמ"מ בודאי גם עתה נכון לראות דוקא ביום ,ובמקום
ההכרח יכול לראות בלילה ולהורות כמו שעיניו רואות.
בטהרת הבית (ח"א עמ' שיא והלאה) העלה שגם האחרונים שהחמירו אמרו דבריהם לפי הנרות שבזמנם,
אבל באור החשמל שהוא מאיר יפה מאוד ,רשאי המורה לראות בלילה כשיש צורך קצת .אלא שהעיר
מדברי השבט הלוי (ח"ה סימן קו אות ה .ובספרו עמ' צו אות ה) שכתב שיש ליזהר במנורת פלורוסנט
שגורמת שמראה הכתם לאורה יהיה נראה לבן יותר ממראהו האמיתי ,ומאידך המנורה הרגילה
שהתאורה שלה צהובה  -אדומה ,עושה את המראה אדום יותר ,מ"מ יוכל החכם בשעת הצורך
להורות בלילה לאור החשמל ,ויקח את בחשבון ענין התאורה הנ"ל ,או שיאזן את האור ע"י הדלקת
שני סוגי המנורות יחדיו ,ויראה הכתם בלילה לאורם.
 מראה שהשתנה
שנינו בנידה (כ):

"רבי ראה דם בלילה  -וטימא ,ראה ביום  -וטיהר ,המתין שעה אחת  -חזר וטימא ,אמר :אוי לי
שמא טעיתי! שמא טעיתי? ודאי טעה! דתניא :לא יאמר חכם אילו היה לח היה ודאי טמא ,אלא
אמר אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות מעיקרא אחזקיה בטמא כיון דחזא לצפרא דאשתני
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אמר (ליה) ודאי טהור הוה ,ובלילה הוא דלא אתחזי שפיר ,כיון דחזא דהדר אשתני אמר :האי -
טמא הוא ,ומפכח הוא דקא מפכח ואזיל"
בשו"ת גבעת שאול (סימן סג .הובא בפת"ש א) כתב שכתם שבלילה נדמה למראה טמא וביום שהוא יבש
נראה שהוא מראה טהור ,יש להקל ולטהר .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' שטו) בין בראיה ובין בכתמים.
וכ"פ בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סי' יז ,אות ה).
אמנם הסדרי טהרה (סימן קצ ס"ק צג) כתב שאישה שבדקה עצמה בלילה ונסתפקה אם נראה אדום או
לאו ,ופירשה מבעלה מספק ,ולמחרת בבוקר חזרה לראותו לאור היום ,וראתה שהוא מראה טהור יש
להקל .אבל אם החזיקה עצמה לודאי טמאה ע"י ראייתה בלילה ,אע"פ שחזרה וראתה אותו ביום
וראתה שיש לו מראה טהור אין להקל .וכ"פ הערוך השולחן (סט"ז).
 הוראת חכם להיתר במקום שחכם אסר
שנינו בעבודה זרה (ז).

"ת"ר :הנשאל לחכם וטימא  -לא ישאל לחכם ויטהר ,לחכם ואסר  -לא ישאל לחכם ויתיר; היו
שנים ,אחד מטמא ואחד מטהר ,אחד אוסר ואחד מתיר ,אם היה אחד מהם גדול מחבירו
בחכמה ובמנין  -הלך אחריו ,ואם לאו  -הלך אחר המחמיר; ר' יהושע בן קרחה אומר :בשל
תורה הלך אחר המחמיר ,בשל סופרים הלך אחר המיקל .א"ר יוסף :הלכתא כרבי יהושע בן
קרחה"
ובנידה (כ ):איתא "חכם שטימא  -אין חברו רשאי לטהר ,אסר  -אין חבירו רשאי להתיר".
דעת ר"ת (ספר הישר ,חידושים סימן קסג) שהאיסור הוא על החכם שלא יטהר ולא יתיר מה שטימא או
אסר חברו ,אך על השואל אין שום איסור לשאול לכל מי שירצה ,שהרי במעשה ילתא (נדה כ ):פריך
'היכי עביד הכי' ולא הקשו כיצד ילתא עשתה כן.
הראב"ד (ע"ז ז ).כתב שלא יטהר החכם את מה שחברו אסר ,משום שהחכם שאסר שוייה חתיכה
דאיסורא ,וזהו דוקא בדבר התלוי בשיקול הדעת ,אבל אם היה הראשון טועה בדבר משנה ,רשאי
חברו להתיר את שאסר הראשון .וכן הסכים הרשב"א (שם) .וכן נראה מדברי מרן בשו"ת אבקת רוכל
(סימן ריג) ,וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' שכה).
הריטב"א (נדה כ ):כתב שגם לדעת הראב"ד ,האיסור הוא רק בחתיכה זו בלבד והיינו משום שהחכם
עשאה כאיסור ,אבל אין הכוונה שגם הבשר האחר לדוג' גם יהיה אסור .וכ"כ המאירי

(הוריות ג .ד"ה

גדולי המפרשים).
בטהרת הבית (ח"א עמ' שכג) כתב שלאחר שחכם טימא ,אין האישה רשאית ללכת לחכם אחר אא"כ
תודיעהו שכבר שאלה לחכם וטימא ,ואם גם החכם השני גדול בחכמה ובמנין מהחכם הראשון ,רשאי
לטהר מה שטימא הראשון ,אבל אם הוא שקול אסור לשני לחלוק עליו אא"כ טעה הראשון בדבר
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משנה .ויש סוברים שאפילו אם היה השני גדול ממנו בחכמה ובמנין אינו רשאי לטהר ולהתיר מה
שטימא ואסר הראשון ,אא"כ טעה בדבר המפורש בדברי הפוסקים להתיר ,וכן עיקר.
סעיף ב':
 נאמנות אישה במראות
שנינו בנידה (כ):

"נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו .איבעיא להו :כזה טיהר איש פלוני חכם מהו! תא
שמע :נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו ,שאני התם  -דליתיה לקמה .תא שמע :דילתא
אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה  -וטמי לה ,לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה  -ודכי
לה .והיכי עביד הכי? והתניא :חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר וכו' ,ואמרינן :טמויי הוה
מטמי לה ,כיון דאמרה ליה דכל יומא מדכי לה כי האי גונא ,והאידנא הוא דחש בעיניה  -הדר
דכי לה ,אלמא :מהימנא לה! רב יצחק בר יהודה  -אגמריה סמך"
הרשב"א (תוה"ק ריש ב"ז ג .וארוך שם ב ).כתב שטעם הדבר מפני שאין מחזיקים אותה שקרנית ,לפי
שהתורה האמינתה שנאמר (ויקרא טו ,כח) 'וספרה לה' ואמרו חכמים (כתובות עב' ).וספרה לה לעצמה',
וכן אין מחזיקין אותה בטועה בדמיונות מן הסתם.
אך כתב (תוה"ב ארוך וקצר שם) שאם הביאה לפנינו דם והחזקנוהו בטמא ,או אפילו נסתפקנו בו בטמא
או בטהור והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה אין סומכין עליה .ולמד כן מהגמ' שרב יצחק
בר יהודה התיר משום שסמך אמריה אבל בעלמא לא ,ולעולם כל היכא דאיתחזק דם לפנינו אין
מקום לנאמנותה דהא חזינן דטועה בדמיונות ואפילו בדבר המסופק לנו אין סומכין על דבריה,
שאולי כמו שאנו מסופקים ואיננו יכולים להכריע בדבר ,כך גם היא ,וסברה כזה היה ואינו ,ולא
איפשיטא בעיין הלכך לחומרא אזלינן ולא סמכינן אדיבורה.
כתב השו"ע :נאמנת אשה לומר :כזה ראיתי ,ואבדתיו .אם הוא מראה לבן או ירוק ,טהור .אבל אם
הביאו לפנינו דם ,והחזקנוהו בטמא ,או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור ,והיא אומרת :חכם
פלוני טיהר לי כיוצא בזה ,אין סומכין עליה.
הכלל העולה מדברי הראשונים והשו"ע הוא שאישה נאמנת תמיד לומר שראתה כזה .אך כל
נאמנותה היא רק כאשר אין המראה לפנינו ,אבל אם המראה מגיע לפני החכם ,אין אנו מתחשבים
בעדות האישה על כך שחכם מסויים התיר לה מראה כזה .והתורת שלמים (סק"ה) הוסיף שגם אם
האישה מביאה לפנינו מראה ואומרת שכזה התיר לה החכם ,וגם כעת ראתה מראה כזה וגם אותה
הביאה לפנינו ,אין אנו סומכים עליה משום שהמראה לפנינו ואפשר לפסוק לפי מראה עינינו .וכן
משמע מהסדרי טהרה (סק"ג) .אולם הפרדס רימונים (מקשה זהב ססק"ד) ועוד חלקו ע"ז ,ולדעתם אם
אנו רואים שהדם השני דומה ממש לראשון שטיהר אותו החכם לפי דבריה ,מטהרים אותה אע"פ
שהיה לנו ספק בדבר ,וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' שכ בהע').
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כתב הש"ך (סק"ז) בשם הב"ח שאם אישה מסופקת בדם שלה ,אין לה לסמוך על חברתה שהראתה לה
דמה ואמרה לה כדם זה שלך הראתי גם אני לפלוני חכם וטהר (רש"י ע"פ הב"ח) .והוסיף הש"ך דמשמע
דאם אומרת דם זה או כתם זה טיהר לי החכם נאמנת.
הסדרי טהרה (סק"ג .הביאו הפת"ש ו) כתב שאפילו על עצמה אינה יכולה לסמוך .אולם הפני יהושע
(גיטין ב :בד"ה בא"ד וא"ת) סובר שדוקא על חברתה אינה נאמנת ,אבל בעצמה נאמנת משום שלא תעשה
מעשה בעצמה לעבור על איסור כרת.
השבט הלוי (עמ' צו .ובשו"ת ג ,קכא) כתב בשם הרשב"א (כ :ד"ה ומי) והר"ן (שם) שהקשו מדוע ילתא
הראתה לחכם אע"פ שידעה שכבר טיהר לה חכם אחר מראה כזה? ותרצו שהוא משום כבודו של
חכם .ומשמע שמדין ראיית מראות נאמנת ,ורק כאשר רוצה להכריע במקום ספק אינה נאמנת .ומ"מ
אין לסמוך עליה אלא רק כאשר ברור לה טובא ,אבל בקצת ספק יש להחמיר .והוסיף שמראה שהוא
טהור ודאי  -פשוט שנאמנת לעצמה ,דאל"כ וכי יצטרכו ללכת לחכם על כל מראה?! ונראה שאם
שאלו עליו כמה פעמים ותמיד היה כשר וברור שטהור ,אין חיוב לשאול שוב ,ורק במה שיש ספק
בלב א"א להכריע לבד .וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' שטז).
סעיף ג':
 רואה דם בשפופרת
שנינו בנידה (כא):

"בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא :הרואה דם בשפופרת מהו? בבשרה אמר רחמנא ולא
בשפופרת או דלמא  -האי בבשרה מיבעי ליה  -שמטמאה מבפנים כבחוץ? אמר ליה :בבשרה
אמר רחמנא ולא בשפופרת; דאי בבשרה מבעי ליה שמטמאה מבפנים כבחוץ  -א"כ נימא קרא
(בבשר) ,מאי בבשרה  -שמע מינה תרתי"

נחלקו הראשונים והפוסקים מדוע דם שיוצא דרך שפופרת טהור:
רש"י (ד"ה בבשרה) הבין שהדם יוצא דרך פנים השפופרת ,והתורה אמרה שדוקא דם ש'בבשרה' מטמא,
ודם זה אינו נוגע בבשרה .לדעתו טעם ההיתר בשפופרת הוא משום החציצה שיש בין הדם לבשר.
וכ"ד התוספות (ד"ה הא).
אך הרמב"ם (פ"ה מהל' איסו"ב הט"ז) כתב "האשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך
השפופרת טהורה שנאמר דם יהיה זובה בבשרה עד שתראה בבשרה כדרך שהנשים רואות ואין דרך
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האשה לראות בשפופרת" .והיינו שכשמוציא דם ע"י שפופרת אין זה דרך ראיה ,דבעינן שיצא מעצמו
ולא ע"י גורם אחר.
שיטה נוספת מובאת במאירי הסובר שגם דם בשפופרת טמא ,ולא בעינן דוקא בבשרה .ולדבריו גם
הסוברים שבשפופרת טהורה ,הוא דוקא בזמן שהדם לא יצא החוצה אלא נמצא בתוך השפופרת ,אך
כשיצא לחוץ לכו"ע טמאה .אמנם שיטתו היא יחידאית וכנגד כל הראשונים.
כתב השו"ע :הכניסה שפופרת והוציאה בה דם ,טהורה .בסדרי טהרה ובחכמת אדם

(כלל קי"ב בבינת

אדם אות ז') ועוד גדולי אחרונים פשוט הדבר בלי שום חולק שטהורה האשה גם מדרבנן.
הנ"מ בין הפירושים בראשונים שהבאנו לעיל היא אם ראתה ראיית וסת רגילה ,ולא נזל כלל דם לחוץ
אלא רק תוך השפופרת או אם הוציאה דם ע"י קיסם בעלמא ,דחציצה ליכא אך אינו דרך ראיה ותהיה
טהורה מגזירת הכתוב.
בשו"ת מנחת שלמה (תנינא ב  -ג סימן עב אות ה והלאה) האריך מאוד בעניין נשים שרוצות להקדים את
זמן טבילתן משום שהמחזור שלהן קצר ,ואם תחכה עד סוף שבעה נקיים שלה תאחר את זמן הביוץ
ולא תוכל להרות .שאפשר לתקן לה שתלבש יום או יומיים לפני הוסת שפופרת של גומי דק על פי
המקור ויהיה סגור ומהודק היטב על פי המקור באופן שאפילו טפת דם פחות מכחרדל לא תוכל
לצאת מחוץ לשפופרת ,והקצה השני של השפופרת יהיה פתוח ונמשך עד חוץ לגופה ממש באופן
שכל הדם היוצא מן האשה לא יגע כלל בבשרה שבפנים ושבבית החיצון אלא יצא כולו מהמקור עד
חוץ לגופה אך ורק דרך השפופרת ,ולאחר שתרגיש ותדע ברור שכבר פסקה לראות דם תנגב היטב
בזהירות רבה את תוך השפופרת ,ואח"כ תסיר את השפופרת ותוציאנה מגופה באופן שלא יהיה שום
צל של ספק שמא יצאה טפת דם מהשפופרת לתוך הגוף ,וכאשר יעברו ז' ימים מתחלת ראיתה תפסיק
בטהרה כנדה דאורייתא ותטבול מספק בלי ברכה בליל יום ח' ותהיה טהורה מיד .וכתב

(אות יז)

שלכאורה אפשר להקל בזה משום דבכה"ג יצאנו לגמרי מידי ספק איסור תורה ,וכל החשש הוא רק
בדרבנן מסתבר דאפשר שפיר להקל במקום צער גדול ומצות פו"ר .והוסיף שיתכן וגם אישה הרמ"ת
יכולה לשים לפני התשמיש שפופרת וכך לא תטמא בזמן התשמיש ותוכל להישאר תחת בעלה .גם
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סימן פד) דן בזה וכתב שבמקום שאינה יכולה להתעבר ויצטרך לגרשה יש
מקום לעיין בדבר ,ואולי לייעץ לאישה להשתמש בשפופרת דקה שתגיע עד המקור ,בתנאי
שהשפופרת תוכנס בימי טומאתה ותגיע עד המקור ממש ,ובתנאי שלא תצא טיפת דם מחוץ
לשפופרת והשפופרת לא תהיה קבועה.
אך בשבט הלוי (עמ' צז) הביא את שתי דעות הראשונים שהובאו לעיל בהיתר של שפופרת ,והכריע
לחומרא .דמי בקי שיכנס עד המקור ממש בלי שיגע כלל דם בבית החיצון .ואפילו במשהו בעלמא
תטמא.
 ראית דם בחתיכה
שנינו בנידה (כא):
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"לימא שפופרת תנאי היא ,דתניא :המפלת חתיכה ,אף על פי שמלאה דם ,אם יש עמה דם -
טמאה ,ואם לאו  -טהורה ....שרבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה ,וחכמים
אומרים :אין זה דם נדה אלא דם חתיכה .תנא קמא נמי טהורי מטהר! אלא דפלי פלויי איכא
בינייהו ,תנא קמא סבר :בבשרה  -ולא בשפיר ולא בחתיכה ,והוא הדין לשפופרת; והני מילי -
היכא דשיעא ,אבל פלי פלויי  -טמאה ,מאי טעמיה  -בבשרה קרינא ביה .ואתו רבנן למימר :אף
על גב דפלי פלויי  -אין זה דם נדה אלא דם חתיכה ,הא דם נדה ודאי טמא ,ואפילו בשפופרת
נמי! אמר אביי :בשפופרת כולי עלמא לא פליגי דטהורה כי פליגי  -בחתיכה; מר סבר דרכה
של אשה לראות דם בחתיכה ,ומר סבר אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה .רבא אמר:
דכולי עלמא אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה ,והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא
קמיפלגי; דר' אליעזר סבר :אשה טהורה ,ודם טמא  -דהא אתי דרך מקור .ורבנן סברי :אשה
טהורה ,ומקור מקומו טהור"
בגמ' נאמרו ג' (וי"א ב) הסברים במה נחלקו ר' אליעזר וחכמים :א .חתיכה מבוקעת עם דם :לדעת ר'
אליעזר טמאה משום שהדם נוגע בבשר .ולדעת חכמים טהורה משום שהוא דם חתיכה ולא דם נידה.
ב .אביי  -חתיכה עם דם בתוכה :לדעת ר' אליעזר טמאה משום שדרך הנשים לראות דם בחתיכה,
ולדעת חכמים טהורה משום שאין דרך הנשים לראות כך דם .ג .רבא  -חתיכה עם דם לטהרות :לדעת
ר' אליעזר טמאה טומאת ערב .לדעת חכמים טהורה לגמרי.
הראשונים פסקו להלכה כרבא הסובר שאין דרך אישה לראות דם בחתיכה .וכ"פ השו"ע.
נחלקו רש"י והרא"ש בשם השר מקוצי מדוע חתיכה עם דם טהורה לדעת חכמים :רש"י סובר
שלדעת אביי ההסבר הוא 'פלי פלויי' ,ומחלוקתם היא האם דם חתיכה שנוגע בבשר מטמא .ולכן
לדעתו האישה טהורה משום שזהו דם חתיכה ולא דם נידה .וטהורה בשפופרת משום שאינה נוגעת
בבשר (וכדלעיל) .אך השר מקוצי סובר שלפי אביי ר' אליעזר וחכמים נחלקו האם דרך נשים לראות
דם בחתיכה ,ולכן האישה טהורה משום שלא ראתה דם כדרך שהנשים רואות .וזהו הטעם שטהורה
גם בשפופרת.
נמצא לפ"ז שרש"י מחמיר ,שהרי אם תראה דם נידה ודאי ,לדעתו תהיה טמאה .אך לדעת השר
מקוצי גם בכה"ג טהורה משום שאין הדרך לראות כך דם.
כתב השו"ע :וכן אם ראתה דם בחתיכה ,אפילו היא מבוקעת והדם בבקעים ,בענין שנוגע בבשרה,
טהורה ,כיון שאין דרך לראות כן.
הב"ח פסק כדעת רש"י ולטמאה ,משום שגם התוספות סוברים כך .אך הט"ז (סק"ה) פסק כמרן שאין
להחמיר כלל בדינים אלו .וכ"כ בתורת השלמים (סק"ו).
הש"ך (סק"ח) דייק שדוקא אם רואה דם בחתיכה טמאה ,אבל כשהחתיכות נופלות ממנה בלא דם
טהורה .ומשמע מדבריו שאם החתיכות יצאו עם דם הרי היא טמאה ולא תולים בחתיכות .וכ"פ
בשו"ת נודע ביהודה (קמא ,יו"ד סימן נח .תנינא יו"ד סימן פט ,וסי' קיד) ועוד.
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 חתיכות בשר שנעקרו מהמקור עם דם
כתב השו"ע :וכן אשה שנעקר מקור שלה ,וכמין חתיכות בשר נופלים בבית החיצון ,טהורה .והרמ"א
כתב :אפילו ראתה דם ,כל זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה ,טהורה ,דתלינן הדם בחתיכה זו ,הואיל
וידעה ודאי שנעקר מקורה ,ומחמת מכה היא( .כן משמע בטור ורבינו ירוחם והרא"ש) .והמשיך השו"ע:
והוא שהטיל החתיכות במים פושרין ,ולא נמוחו.
הב"ח כתב שדוקא אם בדקה בשעת נפילתה לבית החיצון ולא ראתה שום דם כלל אזי תולים את
ראיית הדם בחתיכות .וכ"כ הש"ך (סק"ט).
הט"ז (סק"ה) כתב שהתורה אסרה רק כאשר המקור נשאר במקומו והדם יוצא ממנו ,משא"כ כאן
שהמקור עצמו מוליך הדם עמו ואין זה דרך ראיה שאסרה תורה .ולפ"ז אפילו הוא בשעת וסתה -
מותר ,כיון שראייתה משונה .אך הב"ח כתב שדין זה מותר רק בין וסת לוסת.
 צניחת רחם
לעיל הבאנו את הבנת הב"י והדרכ"מ בבאור הציור עליו דיבר הר"ש ,שמדובר על מציאות שהמקור
שלה נעקר קצת ונפל מן המקור חתיכת בשר נרקב לפרוזדור.
אך הפלטי (תפארת ישראל סק"ב) סובר שכל הדיון בדברי הר"ש מקוצי הוא ב'צניחת רחם' הנקראת
בלשון הפוסקים בשם מחלת הפארפאל .צניחת רחם היא מצב שבו הרחם הממוקם במרכז האגן ,יורד
אל תוך חלל הנרתיק .במקרים חמורים הוא אף עלול לבלוט מחוץ לנרתיק .זה קורה בגלל היחלשותן
והתארכותן של רצועות התמיכה שמקבעות את הרחם לדופנות האגן .התהליך הזה נמשך שנים
רבות ,אך צובר תאוצה בעיקר לאחר הפסקת הווסת.
כתב הערוך השולחן (סכ"ג) שרבתה המחלוקת בדין זה ,ובדורות הללו שכיחה תופעה זו מפני חולשת
הנשים ,ורבים מגדולי הדורות האריכו בתשובה ,זה אוסר וזה מתיר ,והדבר נוגע באיסור כרת.
החתם סופר (ח"ב יו"ד סימן פח .וסימן קמה) כתב שמימיו לא יצא הדבר בהיתר מתחת ידו .ובשו"ת דברי
חיים (ב ,סג) כתב שאם רק קצת המקור נעקרה אסורה ומן השמים ירחמו ,אך אם כולה נעקרה אם
יסכימו שני גדולים אמתיים גם אנכי הצעיר עמהם.
ובשיעורי שבט הלוי (סק"ג) כתב שבזמנינו רוב המקרים הם בנשים זקנות לאחר סילוק דמים ,ויש
הוכחות ברורות שאינו דם נידות ,אלא מכה או מן הצדדים ,וכן אומרים הרופאים ,ואחר שאשה לא
ראתה שנים רבות ,ודאי צניחת הרחם היא שגורמת לדם ,אך למעשה אי אפשר להכריע באופן כללי,
אלא יש לדון בכל מקרה לגופו .עיין בחזו"א (סו"ס פא) שכתב ,דאין להקל בצניחת רחם אלא אם זהו
דם שבא רק מחמת החולי הזה או מחמת מכה ,אבל אם הגיע וסתה הרגיל אין לטהר אף אם הוא יוצא
מהרחם בשעה שהוא נפל כלפי הבית החיצון.
באנציקלופדיה הלכתית רפואית (ערך נידה הערה  )103כתבו "מבחינה רפואית ברור שבמצב של צניחת
הרחם אין דימום מתוך חלל הרחם אלא יש לעיתים דימום מצוואר הרחם בגלל פציעה הנגרמת
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בעקבות צניחת הרחם" .וע"ע במאמרו של הרב ד"ר אברהם אופיר שמש

('חולי השבירה' בראי ספרות

ה'שאלות והתשובות').
 דין אישה שנעקר רחמה
שנינו בנידה (מא):

"אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה :מקור שנעקר ונפל לארץ  -טמאה ,שנאמר  -יען
השפך נחושתך ותגלי ערותך .למאי? אילימא לטומאת שבעה  -דם אמר רחמנא ,ולא חתיכה,
אלא לטומאת ערב"
לא פעם הרופאים מחליטים לכרות את רחמה של האישה ,והליך זה מעורר שתי שאלות :האם עצם
הוצאת הרחם מטמאת את האישה ,כדין ראיית דם נידה .וכן לאחר שכרתו את הרחם ,כיצד אנו
מחשיבים את הדימומים מהנרתיק.
מהגמ' עולה שעצם הוצאת הרחם מגופה של האישה איננה מטמאת .השו"ע לא הביא הלכה זו ,אך
כתב (קפח ,א) שאם חלק מהרחם מתפורר אין האישה נטמאת מחמת זה .בשו"ת הר צבי (יורה דעה קמז).
הסתמך ע"ד השו"ע הנ"ל ,וקבע שגם בהוצאת רחם אין האישה נטמאת.
אמנם הגרש"ז אוירבך (הובאו דבריו ב"נשמת אברהם" ,יורה דעה קפד ,א) ובשו"ת שבט הלוי (ח ,קצט) קבעו,
כי על האישה לטבול לאחר הניתוח להוצאת הרחם ,ורק לאחר מכן היא טהורה .השבט הלוי החמיר
יותר וסובר שיש להמתין ז' ימים בין הניתוח ובין הטבילה מעצם הוצאת הרחם ,ולא ככל ז' נקיים
הנצרכים לוודא שלא זב דם מגופה של האישה .והיוצא מכך הוא שגם אם הימים לא יהיו נקיים מדם
אין זה משנה ,שהרי ברור שאיננו דם נידה.
ובשיעורי שבט הלוי (סק"ג) כתב שלפעמים מוציאים רק חצי הרחם ואפשר שחציו השני יוציא דם
נדות ואפשר דטמאה.
 האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם

12

שנינו בנידה (כא).

"משנה .המפלת חתיכה ,אם יש עמה דם  -טמאה ,ואם לאו  -טהורה .ר' יהודה אומר :בין כך
ובין כך טמאה .גמרא ...בהא הוא דפליגי דרבנן סברי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ורבי
יהודה סבר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם"
בהמשך הגמ' (סו ).מובאת דעתו של רבא הסובר שא"א לפתיחת הקבר בלא דם .ובכריתות (י ).מובאת
דעת רבא הסובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם! הראשונים נחלקו למעשה בדעתו של רבא.
לדעת הרא"ש (סימן א) רבא סובר שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,ובכריתות מפרש אליבא דאותה
ברייתא אך אין דעתו כך .אמנם בשאילתות (תזריע שאילתא פה ד"ה ברם צריך) מובא שרבא מחלק ,כאשר
 12בענין פתיחת הקבר בשעת הלידה ,עיין לקמן סימן קצ"ד.
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נגמרה צורת הולד א"א לפתיחת הקבר בלא דם ,אך כשלא נגמרה צורת הולד אפשר לפתיחת הקבר
בלא דם.
הרמב"ם (ה ,יג) פסק כת"ק הסובר דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם .וכ"כ הרב המגיד שכך פשט
המשנה .אולם התוספות ,רא"ש ,רשב"א ועוד סוברים שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,שפסקו הלכה
כר' יהודה וכרבא דבתראה הוא .כפי שהבאנו לעיל השאילתות מחלק בין נגמרה צורת הולד ללא
נגמרה.
כתב השו"ע :ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת ,אבל חתיכה גדולה ,טמאה ,אפילו לא ראתה
כלום ,לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו.
בשו"ת בית יצחק (יו"ד ח"ב סימן יד) כתב שלרחם יש שתי פיות :פה פנימי שהוא סוגר את הרחם ,ולפני
אותו פתח יש פרוזדור קטן כדמות צוואר ,אשר הרופאים קוראים אותו צוואר הרחם ,ובתחילת אותו
צוואר יש ג"כ כמו פה .ואמנם מה שאמרו 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם' הכוונה על הפנימי,
שהוא פי הרחם ממש ,שהוא סגור ומסוגר ופתיחתו איננה דבר קל .משא"כ הפה החיצון ,שהוא פי
צוואר הרחם ,עליו אין שייך לומר 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם' .וכ"כ בספר נטעי גבריאל

(ח"ב

פרק פא ,ה) .ובשיעורי שבט הלוי (סימן קפח ,ג ,סק"ד) כתב למעשה שיש להחמיר.
ועיין לקמן סעיף ו' מהו שיעור פתיחת הקבר.
' פתיחת הקבר' ע"י גורם חיצוני
נחלקו הפוסקים האם יש דין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' גם כאשר הפתיחה בוצעה ע"י גורם חיצוני.
משום שלכאורה יתכן לומר שדוקא אם הפתיחה נעשתה באופן טבעי דרך פנים הרחם ,אזי אין
אפשרות שיפתח ולא יצא דם .אבל אם נפתח הרחם באופן מלאכותי חיצוני ,לא בהכרח שיצא דם.
ונ"מ מצויה מאוד היא כשרופא בודק את האישה ע"י מכשירים שונים ,האם נטמאת או לאו.
א .בשו"ת נודע ביהודה (תנינא יו"ד ס"ס קכ) כתב שאין חילוק אם נפתח הקבר מבפנים או מבחוץ .וכן
החמיר בשו"ת חשב באפוד (ב ,ז) .וכך נראה מדברי הב"י שכתב לגבי הכניסה שפופרת שיכולה
ליטמא מדין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' ומשמע שגם אם הפתיחה חיצונית אומרים כלל זה .ובשו"ת
נחלת שבעה (סימן ט) כתב מנהג פולין להחזיק אישה שמילדת בדקה אותה כטמאה .בשו"ת אגרות
משה (ח"ה סימן ק ,עמ' תיז .וע"ע או"ח ח"ג סי' ק ,יו"ד ח"א סי' פג) כתב שראוי להחמיר כנוב"י ,כי לא ברור
להחשיב ספק במחלוקת אחרונים( 13ולדעתו אם הכלי הוא דק ואין בעוביו אפילו כעובי אצבע יש להקל) .בספר
שבט הלוי (עמ' צט) החמיר כנוב"י ,אך צירף דעת המקלים כשיש עוד סניפים .והוסיף שבבדיקת
הרופאים הרגילים ע"פ רוב למעשה נראה להקל ,שבמציאות כמעט בכל הבדיקות אין הרופא נוגע
כלל ברחם ובצואר הרחם ואין כאן פתה"ק ,ולכן אין לחוש ,אך טוב לעשות בדיקת חו"ס אחר בדיקת
הרופא .ובבדיקות מיוחדות (צילום רחם ,שטיפת חצוצרות וכד') צריך להחמיר אע"פ שהמכשיר הוא דק,
 13והיינו ספק אם הלכה כרמב"ם הסובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,או כשאר הראשונים הסוברים שא"א .ואת"ל
שא"א ,שמא הלכה כחולקים על הנוב"י וסוברים שפתיחה חיצונית אינה חשובה לפתיחה.
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וכן נהגו .גם המנחת יצחק (ח"ג סי' פד) הגרש"ז אוירבך (נשמת אברהם סי' קצה סק"ה) והגר"מ אליהו

(מאמר

מרדכי ,ח"ב יו"ד סי' יא) פסקו כדעת הנוב"י.
ב .בספר תפארת למשה (סימן קפח ,לג ):כתב שדין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' הוא דוקא אם נפתח
הקבר מבפנים ,אבל אם נפתח מבחוץ ע"י אדם לא ,שהרי השמש דש עד צואר הרחם והוא פתח
המקור ,וכן כל הבדיקות של הפסק טהרה ושבעה נקיים הן עד מקום שהשמש דש ,ולא חיישינן להא
דאין פתיחת הקבר בלא דם .גם החכמת אדם (בינת אדם סימן כג) הקשה על הנוב"י ,דאם כדבריו בעת
דישת השמש תהיה טמאה .וכ"כ העמק שאלה (יו"ד ס"ס לא) שודאי יש לחלק שדוקא כאשר כח הדוחה
מדחה מבפנים איזה דבר גדול ,כגון ולד או חתיכה גדולה י"ל א"א לפתיחת הקבר בלא דם ,אבל
כשהפתיחה מבחוץ ואין כח המדחה עושה כלום ,שפיר אפשר בלא דם .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"ב עמ'

נה) ,וכתב כן גם לגבי בדיקת רופא באצבע או בכלי ,שאם לא ראתה דם לאחר הבדיקה אינה טמאה.
ואפילו אם הבדיקה היתה בתוך ימי ספירתה .והביא אחרונים רבים המצדדים כדעה זו.14
ג .שיטה נוספת הביא ר' שלמה קלוגר בספר שיירי טהרה (סימן קצד תשובה א) שאם המילדת פתחה פי
האם למעלה טמאה ,שנחשב הדבר לפתיחת הקבר ממש שא"א בלא דם ,ואם אינה יודעת אם פתחה
או לא ,טמאה ,וכדעת המחמירים .גם בשו"ת בית שלמה (יו"ד ח"ב סימן לט) כתב שאם אמרה המיילדת
שהכניסה אצבעה בעומק הרחם הרבה ראוי להחמיר וזאת משום חומר איסור כרת ,אע"פ שמשורת
הדין נראה שאין להחמיר בזה.
בדרכי טהרה (פ"א אות טז .וכ"כ בספר פועה פכ"ב הע'  8בשמו) פסק שהכנסת מכשיר רפואי מכל סוג שהוא
לנרתיק ,לא אוסרת את האישה.
סעיף ד':
 ראתה כמין קליפות שערות וכו'
שנינו בנדה (כב).

"בעא מיניה ר' יוסי ברבי חנינא מרבי אלעזר :דם יבש מהו? כי יזוב זוב דמה אמר רחמנא  -עד
דמידב דייב ליה ,לח  -אין ,יבש  -לא ,או דלמא :האי כי יזוב זוב דמה  -אורחא דמילתא היא,
ולעולם אפילו יבש נמי? א"ל :תניתוה ,דם הנדה ובשר המת  -מטמאין לחים ויבשים .אמר ליה:
לח ונעשה יבש לא קא מיבעיא לי ,כי מיבעיא לי  -יבש מעיקרא .הא נמי תניתוה :המפלת כמין
קליפה ,כמין שערה ,כמין עפר ,כמין יבחושין אדומין  -תטיל למים ,אם נמוחו  -טמאה .אי הכי
 בלא נמוחו נמי :אמר רבה :כי לא נמוחו  -בריה בפני עצמה היא .ומי איכא כי האי גוונא?אין ...אמר ריש לקיש :ובפושרין .תניא נמי הכי :תטיל למים ,ובפושרין ,הכא מאי? מי בעינא
מעת לעת או לא? שרץ ונבלה דאקושי  -בעינן מעת לעת ,אבל דם דרכיך  -לא ,או דלמא לא

 14שו"ת עטרת חכמים (יו"ד סימן יח) ,שואל ומשיב תליתאה (ח"ב סימן מ) ,חסד לאברהם תאומים (תנינא חיו"ד סימן
מו) ,אבן יקרה (ח"ג סימן לז) ועוד רבים.
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שנא? תיקו .תניא נמי הכי :תטיל למים ,ובפושרין ,רשב"ג אומר :ממעכתו ברוק על גבי הצפורן.
מאי בינייהו? אמר רבינא :מעוך על ידי הדחק איכא בינייהו"
ופירש רש"י אם נימוחו טמאה  -דדם הוא ,אלמא אף על גב דכי חזיתיה יבש היה כעפר .בריה בפני
עצמה היא  -ולא דם.
כתב הרא"ש (סי' ג) בריה בפני עצמה היא ואינה מתולדת הדם (היא) אלא מחמת מכה שיש לה בתוך
מעיה וכן כתב הרמב"ן ,וכן משמע בגמרא.
לגבי זמן וצורת השריה במים ,הגמ' נשארה בתיקו .וכתב הרא"ש דכיון דלא איפשיטא עבדינן
לחומרא ,וכ"פ הרשב"א (ת"ה ארוך וקצר ב"ז ש"א ג ).והרמב"ם (ה ,יד).
לגבי מצב המים ,איתא בגמ' (נו" ).תניא כמה היא שרייתן בפושרין יהודה בן נקוסא אומר מעת לעת
תחלתן אף על פי שאין סופן ,רבן שמעון בן גמליאל אומר צריכין שיהיו פושרין כל מעת לעת" ,ר"ח
פסק להלכה כרשב"ג ,וכ"כ הרשב"א (תוה"ב שם ג ):שר"ח והראב"ד (בעה"נ שעה"פ עמ' כד) פסקו כרבן
שמעון בן גמליאל.
כתב הרא"ש בשם העיטור (ח"ב ש"ב ערך ריאה ד"ה דופן דף מ ע"ד) וכ"כ הרשב"א ששיעור החימום  -כמו
מים ששאבו בקיץ מן הנהר או מן המעין .ופושרין  -הוא כמו שבני אדם שותין פושרין ונותנין
באזניהם .אך הריטב"א כתב (כב ):דפושרין דיו שיהא כעין חמימות שברוק וזה כלל גדול.
רש"י פירש לגבי מיעוך החתיכה ,שלת"ק רק אם נימוח מאליו הוא דהוי דם אבל נימוח ע"י מיעוך לאו
דם הוא ,ולרשב"ג אפילו נימוח ע"י מיעוך דם הוי .וכתבו הרשב"א (שם ג ).והרא"ש (סי' ג) דהלכה
כתנא קמא ,וכ"ד הרמב"ם (ה ,יד).
כתב הרשב"א (תוה"ק ב"ז סוף ש"א ג' ):מיעכתו על ציפורן ולא נמחה בידוע שאינו דם' ,מיעוך זה מיעוך
דחוק הוא יתר משריית המים פושרין ,וכל שלא נמחה ע"י מיעוך זה בידוע שלא ימחה על המים,
ואפילו שרויין מעת לעת בפושרין וטהורה .והמ"מ (פ"ה הי"ד) כתב שלת"ק אם נימוח ע"י מיעוך לא
הוי דם ,וכן פירש רש"י .אבל הרשב"א פירש דהכי קאמר מיעוך ע"י הדחק איכא בינייהו דלתנא קמא
לא חשיבא בדיקה כלל בין נימוחו בין לא נימוחו ,אבל הפירוש הראשון עיקר.
כתב השו"ע :כל דם היוצא מן האשה ,בין לח בין יבש ,טמאה .ולא עוד ,אלא אפילו יצא ממנה צורת
בריה ,כמין קליפות או כמין שערות או כמין יבחושים אדומים ,טמאה .והוא שיהיו נמוחים בתוך מעת
לעת ,על ידי ששורים אותם במים פושרים ,ויהיו המים פושרים כל משך מעת לעת שהם בתוכו.
ושיעור החימום ,כמו מים שנשאבו בקיץ מהנהר או מהמעין ,ועמדו בבית ,שחום הבית מחממתן.
וכחימום של

אלו כך הוא שיעור פושרים בימות החורף( .רמ"א :וסתם פושרים אינן חמין יותר מחמימות הרוק.

ב"י בשם ריטב"א) .ואם הם קשים כל כך ,שאינם נמוחים בתוך מעת לעת ,טהורה ,אפילו הם נמוחים על
ידי מיעוך שממעכן בצפרניו.
בשם הרשב"א).

(רמ"א :ואם מעכן בצפרניו ולא נימוחו ,טהורה ואין צריך לבדוק ע"י שריה .מ"מ וב"י
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כתב בתשובת בית יעקב (סי' קכ"ז .הובא בפת"ש ט) דאשה שראתה קרטין ונאבדו בלא בדיקה אם נימוחו
מותר מטעם ס"ס ,ספק אם הוא אדום או לא ואם תמצא לומר שהוא אדום שמא לא היה נמוח ,ואף
על גב שהאשה אומרת שראתה מקודם שהיה אדום מ"מ כיון שיש מראה אדום שהוא טהור אלא שאין
אנו בקיאין חשיב ספיקא .אך הסדרי טהרה (סק"ח) חלק על זה ,דלא חשיב ס"ס דהוי הכל משם אחד
אם דם נדה היא או לא.
סעיף ה':
 דם הנמצא על חתיכה יבשה
כתבו הרשב"א ,ראב"ד ועוד שדוקא אם הם יבשים גמורים ולא נימוחו טהורה ,אבל לחים שיש עליהם
שום ליחלוח דם  -טמאה נדה ,דדם הנדה אין לו שיעור ואפילו כחרדל ואפילו פחות מכן.
כתב השו"ע :במה דברים אמורים שאם לא נימוחו טהורה ,בזמן שהם יבשים גמורים ,שאין עמהם דם
כלל .אבל אם יש עליהם שום לחלוח דם ,טמאה .והוסיף הרמ"א :והוא הדין אם נתמעכו או נימוחו
קצתן ,וקצתן לא נימוחו ,דטמאה( .פסקי מהרא"י סימן מ"ז) .מיהו נראה לי דאם בדקה ג' פעמים ,כל מה
שראתה ולא נימוחו כלל ,שוב אינה צריכה לבדוק מה שהיא רואה אח"כ ,כדרך זה ,שהרי הוחזקה
שדברים אלו אינן דם ,רק באים ממכה שבגופה .ודווקא באשה שיש לה וסת ,ושלא בשעת וסתה ,כמו
שנתבאר גבי מכה ,לעיל סימן קפ"ז.
הש"ך (ס"ק טו) הקשה מדוע לעיל בסעיף ג' פסק השו"ע שהרואה דם בחתיכה מבוקעת טהורה ,וכאן
פסק שכשיש לחלוח דם על החתיכה הרי היא טמאה? ותירץ :א .בס"ג הדם הוא בתוך החתיכות אלא
שהוא בבקעים ,אך כאן לחלוח הדם הוא ע"ג החתיכה .וכ"כ המעדני מלך (דברי חמודות פ"ג אות ד) .ב.
הט"ז (סק"ז) תירץ שכאן מדובר שיש דם על החתיכה ודם זה מוכיח שהחתיכה עצמה היא דם שנקרש
ולכן טמאה .ג .עוד תירץ הט"ז ,אין דרכה של אישה לראות חתיכה מבוקעת ,אך כאן יתכן שדרכה של
אישה לראות כך דם.
כתב הש"ך (ס"ק טז) שלדעת הרמ"א רק אישה שיש לה וסת אינה חוששת לבדוק יותר אם הוחזקה ג"פ
שהחתיכות שיצאו ממנה טהורות .וכ"כ בשיעורי שבט הלוי (עמ' שצב) ,שרק אישה שיש לה וסת קבוע
ושלא בשעת וסתה סומכת על ג' בדיקות אלו .אך הש"ך הביא בשם האפי רברבי (שער צא אות ז) שבכל
אישה ואפילו בשעת הוסת יכולה להחזיק שהחתיכות טהורות.
סעיף ו':
 דם יבש
שנינו בנידה (כב).

"בעא מיניה ר' יוסי ברבי חנינא מרבי אלעזר :דם יבש מהו? ...תניתוה :המפלת כמין קליפה,
כמין שערה ,כמין עפר ,כמין יבחושין אדומין  -תטיל למים ,אם נמוחו  -טמאה .אי הכי  -בלא
נמוחו נמי :אמר רבה :כי לא נמוחו  -בריה בפני עצמה היא"
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כתב הראב"ד (בעה"נ שעה"פ יז /ה /.כד) שדוקא במפלת כמין קליפות או שערות הוא שצריך בדיקה,
אבל חתיכת דם קשה כאבן ואינו נימוח טמאה .והטעם שקליפות ושערות ויבחושין שאם לא נימוחו
טהורה ,הוא לפי שצורתן מוכחת עליהן שאין דרך דם להתייבש וליעשות צורות כאלו ,וכל שלא
נימוחו איגלאי מילתא דלאו דם הוא אלא בריה בעלמא ,וכמין עפר נמי אין דרכו של דם להתייבש
וליעשות נפרד כעפר .אך כשנימוח על כרחך לאו בריה נינהו אלא דם היה ונתייבש דרך מקרה
ונעשה כן אבל דם יבש בעלמא אפילו לא נימוח נמי דם הוא וטמא .וכ"ד הרשב"א

(תוה"ב שם)

והרמב"ם (ה ,יד).
אך הרז"ה (בהשגות לבעה"נ שער הפרישה אות ד) סובר שגם חתיכה אם אינה נמוחה טהורה .כדין שערות
וקליפות שמוכח שאינו דם כלל .וכ"ד הרא"ש .וכתב רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ג רכג ):שכן דעת התוספות.
כתב השו"ע :במה דברים אמורים שצריך בדיקה בשרייה ,במפלת כמין קליפות ושערות ,אבל חתיכת
דם ,אף על פי שקשה ואינו נימוח ,טמאה .וי"א שגם לזה צריך בדיקה בשרייה ,אם היא חתיכה קטנה
כשיעור שפופרת הקנה דק שבדקים (ד"ע).
הש"ך (ס"ק יז) כתב שיש לפסוק כדעת השו"ע ,שאפילו אם הדם לא נימוח טמא ,משום שכך מוכח
מהגמרא (כב ):ומהירושלמי (נדה ריש פ"ג).
 שיעור פתיחת הקבר
הב"י כתב שלא אתפרש לנו מהו שיעור שפופרת אם עבה אם דק ,ולכן אזלינן לחומרא ולא מטהרינן
אלא בשיעור שפופרת דק שבדקים.
שנינו במשנה באהלות (ז ,ד) "אין לנפלים פתיחת הקבר ,עד שיעגילו ראש כפיקה" .המאירי

(נדה כא).

הביא משנה זו ומשמע מדבריו ששיעור פתיחת הקבר הוא משיעגיל ראש כפיקה ,וכן העיר הגר"א.
אלא ששומה עלינו לברר מהו גודל שיעור 'פיקה' :המקור חיים (תפארת צבי סק"ט) כתב בפשטות שהוא
"גדול ועב יותר מאצבע גודל כידוע ,"...ולכן לדעתו בשיעור הקטן מזה אין פתיחת הקבר.
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סימן פט) כתב שמוכרחים לומר שלא לכל פתיחה חוששים לדם ,שהרי
בהפילה כעין שערות אין חוששים ,וא"כ מנלן לעשות שיעורים בעצמנו? ולכן פשוט שהוא כשיעור
הנאמר במשנה באהלות .ואף שלא ידוע לנו שיעור כפיקה ,מ"מ ודאי אם אינו עב מאצבע קטנה יש
להקל .ובמקום אחר (או"ח ח"ג סימן ק) כתב שרק פתיחה של  19מ"מ אוסרת .בשו"ת מהרש"ם
קמו) כתב שרק שיעור פתיחה של  2אצבעות (כארבעה מ"מ) אוסרת .ובספר נטעי

(ח"ד סימן

גבריאל (פרק פ ,ט ,הע'

י) כתב להקל אם הפתיחה פחות מאצבע.
בשו"ת מנחת יצחק (ח"י סימן לא ,אות ג) החמיר אף בפחות מאצבע ולא נקט שיעור להיתר ,וכ"ד
המשנה הלכות (ח"י סימן קכד) .וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב (חק וזמן ,עמ' קלז) להחמיר ,אע"פ
שמעיקר הדין יש להורות כאג"מ .גם בשבט הלוי (סק"ד .עמ' ק) נקט להחמיר "אע"פ שהמכשיר הנכנס
הוא דק" ,וכתבו בשמו שעד  3-4מ"מ יש להקל (חק וזמן שם) ,וכ"כ בדרכי טהרה
מרדכי ח"ב יו"ד סי' יא).

(א ,יז .ראה גם מאמר
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בספר פוע"ה (פכ"ב אות יד) כתבו שפתיחה של צואר הרחם ללא הרדמה ,ברוב ככל המקרים היא
בשיעורים הרבה יותר נמוכים מ  19מ"מ ,שפתיחה של יותר מ  3-5מ"מ מצריכה בדר"כ הרדמה כיון
שהיא עלולה לגרום לאישה לכאבים עזים .לכן הכנסת מכשיר ללא הרדמה לא אמור לאסור את
האישה.
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ובו ל"ד סעיפים

סעיף א':
 הקדמה
15בסימן זה אנו למדים את גדרי הוסתות ,נ"מ לכך היא פרישה סמוך לוסת ועוד .לקמן נראה שישנם
חמישה סוגי וסתות ונביאם בקצרה :א .וסת ההפלגות  -שרואה בקביעות כל מספר ימים ,כגון
מעשרים לעשרים .ב .וסת הימים  -רואה בקביעות ביום קבוע בשבוע או בחודש .ג .וסת דגופה  -כגון
שפיהקה או עיטשה וכד' .ד .וסת מורכב  -תלוי במעשה וביום .ה .וסת הדילוג  -ראתה לאחר
שלושים ,לאחר מכן לאחר שלושים ואחד וכן הלאה .או ראתה בי"ד לחודש ,ובחודש הבא בט"ו וכן
הלאה.
 דין עונה בנונית
דיני פרישה בעונה בנונית אינו מפורש בגמ' ,אלא שהראשונים למדו מהגמ' לקמן את עיקרי הדינים
הנוהגים לפרישה.
שנינו בנידה (טו).

"משנה :הבאין מן הדרך  -נשיהן להן בחזקת טהרה .גמרא :אמר ריש לקיש משום רבי יהודה
נשיאה :והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה .אמר רב הונא :ל"ש אלא שאין לה וסת ,אבל יש לה
וסת אסור לשמש .כלפי לייא? אדרבה ,איפכא מסתברא! אין לה וסת אימא חזאי ,יש לה וסת
וסת קביע לה .אלא אי איתמר הכי איתמר :אמר רב הונא ל"ש אלא שלא הגיע שעת וסתה,
אבל הגיע שעת וסתה אסורה .קסבר וסתות דאורייתא .רבה בר בר חנה אמר :אפילו הגיע שעת
וסתה נמי מותרת ,קסבר וסתות דרבנן"
פירש"י בתוך ימי עונתה  -ל' יום לראייה ,אבל לאחר ל' בעיא בדיקה הואיל וסתם נשים חזיין לסוף
עונה .לא שנו  -דכי מצאה תוך ימי עונתה לא בעיא בדיקה .אלא שלא הגיע עת וסתה  -בתוך אותן
ימים שהיה בדרך ,כגון אשה שיש לה וסת ולא הגיע בתוך אותן הימים .אבל הגיע עת וסתה  -קודם
ביאתו מן הדרך .אסורה  -דאורח בזמנו בא .לדעת רש"י 'עונה' היינו שלושים יום .ור"ל סובר שדברי
המשנה אמורים דוקא אם בא בתוך שלושים יום לראייתה האחרונה ,אבל לאחר מכן צריכה בדיקה.
הרמב"ן ג"כ סובר שעונה היינו שלושים יום .אך לדעתו צריך לחשוש לעונה בנונית רק אם היא לאחר
הוסת הקבוע ,אבל כל עוד הוסת הקבוע מאוחרת מהעונה בנונית ,ממילא אין לחשוש לראיית דם
מכיון שהיא כמסולקת דמים כל אותו הזמן .בטעם הדבר שאישה שאין לה וסת קבוע צריכה לפרוש
בעונה הבנונית ,כתב "ולא החמירו בעונה בנונית יותר מן הוסת מפני שהיא חמורה אלא מפני שא"א
 15בסיכום סימן זה נעזרתי רבות בסיכומו של נריה נהרי הי"ו ,תודתי נתונה לו על כך.
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לנו לומר שהאישה לא תראה לעולם ,לפיכך תולים בעונות וחוששים להם" .האשכול כתב בטעם
הרמב"ן מכיוון שהורעה חזקתה הרי היא ככל הנשים.
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג טו ).סובר שאישה שיש לה וסת אינה צריכה לחשוש כלל לעונה בנונית ,ואין
זה משנה מתי הוסת קבוע שלה .וכ"ד המאירי והטור .בשונה מהרמב"ן שסובר שלאחר עונת וסתה
שוב אינה חשובה למסולקת דמים ולכן חוששים לעונ"ב ,הרשב"א סובר שעונ"ב דינה כוסת ולכן אם
יש לאישה וסת קבוע אין חוששים כלל לעונ"ב.
הרי"ף והרמב"ם (ד ,ט) לא הזכירו כלל דין עונה בינונית ,הרמב"ן ביאר שלדעתם 'תוך ימי עונתה'
היינו תוך ימי וסתה ,ולדעתם גם ר"ל אינו עוסק כלל בעונ"ב .אך לדעת הש"ך (סק"ל) הרמב"ם פסק
את דין עונ"ב ,ואזיל לשיטתו ע"ש.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :כל אשה שאין לה וסת קבוע ,חוששת ליום ל' לראייתה ,שהוא עונה
בינונית לסתם נשים ,ואם יש לה וסת קבוע לזמן ידוע מכ' לכ' או מכ"ה לכ"ה ,חוששת לזמן הידוע.
בראשונים לא מבואר מהו אותו 'חשש' בעונה בנונית ,האם כפרישה סמוך לוסת או רק בדיקה .הגר"ז
(קו"א סק"א) כתב שמדברי הרמב"ן מפורש שא"צ בעונ"ב לפרוש מבעלה ,אלא רק בדיקה אחר העונה
או ביום העונה .אלא שהרשב"א כתב שצריך לפרוש ונמשך אחריו השו"ע .ולכן אין למחות ביד
המקילים כיון שיש להם על מה שיסמוכו ,בפרט להקל בדברי סופרים.
 מהי עונה בינונית?
רש"י פירש (עירובין מו .ד"ה כל) "דעונה סתם לפריסת נדה משלשים יום לשלשים יום" .לדעתו רוב
הנשים רואות בתקופה זו ולכן מסתבר שגם אישה זו תראה בזמן זה .גם הרמב"ן (ה ,ה) הלך בדרך זו
"שרוב נשים כך הן רואות".
אלא שיש לברר האם 'שלושים יום' הוא יום החודש ,היינו התאריך של הראיה הקודמת ,או ל' יום
במדויק ואין זה קשור לתאריך הראיה האחרונה .מדברי השו"ע משמע שמדובר על ל' יום ולא
התאריך .וכ"כ הפרישה (אות כג) ,ב"ח ,ט"ז (ס"ק יד) ועוד ,בדעת השו"ע.
אך לש"ך (סק"א ,סק"ל) שיטה אחרת ,ולדעתו וסת בנונית היינו וסת החודש ,16ועיין בסדרי טהרה

(ס"ק

יב) דאף שיום החודש ועונ"ב חלים תמיד באותו היום ,מ"מ תתכן מציאות שתהיה נ"מ לדינא בין וסת
החודש לעונ"ב .הערוך השולחן (אות ד-ח) האריך בבאור מח' זו ,ולבסוף כתב שדברי הש"ך נכונים
מכיון שלא יתכן שלאישה שאין לה וס"ק יהיו שני וסתות קבועים ,ולכן יש לחשוש רק לאחר מהם.
אולם לדעתו יש יותר לחשוש לל' יום מאשר ליום התאריך .החכמת אדם (קיב ,ה) החמיר כשתי
הדעות.

 16הרמב"ן כשמסביר את החששות שצריכה לחשוש אשה שאין לה וסת קבוע ,מזכיר בדבריו רק יום החודש וההפלגה,
ולא מזכיר כלל שצריכה לחשוש לעונה בנונית .הש"ך למד מדבריו שעונ"ב היא יום החודש ,דאם היה דין לפרוש בעונ"ב
לא היה משמיט הרמב"ן דין זה וגם לא הרמ"א .אולם החכם צבי כתב שמה שלא הזכירו דין דין הוא משום שסימן קפד
הניחו יסוד זה ,ולא כל פעם צריכים לחזור עליו.
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עוד נחלקו האם לדעת הסוברים שעונ"ב היינו הפלגת ל' יום ,סופרים את יום הראיה או לא ,היינו
האם חוששת ליום ל' מהראיה או ליום לא' .הש"ך (סק"ל) סובר שחוששת ליום לא' ,וכ"פ החוות דעת
(ביאורים ס"ק יב) ,תו"ש (שם) ,לחו"ש (סק"א) ,אג"מ (יו"ד ג ,נ) .אך הט"ז (ס"ק יד ,יז) סובר שהכוונה ליום ל'.
וכ"פ החכ"צ (סי' קיד) ,פלתי (ס"ק טו) ,הגר"ז (סק"א) וערוה"ש (סעיף ח).
בטהרת הבית (ח"א עמ' עט) פסק כדעת הט"ז שחוששת לעונ"ב רק ביום ל' .וכ"פ הדרכי טהרה (ז ,י),
וכ"ד הגרב"צ אבא שאול (הובא באבני שהם) .אך השבט הלוי (על ש"ך סק"א ,סק"ל) כתב שהמנהג להחמיר
ככל הדעות ,וחוששים גם לעונ"ב וגם לוסת החודש ,ובעונ"ב חוששים גם ליום ל' וגם ליום לא' .אך
"פעמים רבות מקילים לצורך גדול בשאלת חכם ...ומתירים לא' שהוא רק חומרא" .וכ"כ בחוט שני
(סק"ב ,דינים העולים .עמ' קיא).
 עונ"ב לבעלת וסת חצי קבוע
לעיל (סימן קפו) פסק השו"ע ע"פ תה"ד דין וסת חצי קבוע לעניין בדיקה לפני ואחרי תשמיש .ויש
לברר מה דין עונ"ב באשה שיש לה וסת חצי קבוע ,האם וסת זה נחשב קבוע לעניין שלא תחוש
לעונ"ב ,או דמכיון שאינו ביום מסויים אינו נחשב לוסת קבוע וצריכה לחשוש גם לכך.
החוות דעת (קפו ,ביאורים סק"ג) סובר שאין לסמוך על וסת חצי-קבוע כוסת קבוע לעניין פרישה
בעונ"ב ,ולכן חוששת לעונ"ב .וכך נקטו הסדרי טהרה (סק"כ) ,הגר"ז (קפו ,סק"ח) ,לחו"ש (קפו ,סק"ח),
ערוה"ש (קפו ,כ) לחלק בין דין בדיקות לדין פרישה ,וסומכים על וסת חצי-קבוע רק לבדיקות .וכ"פ
הדרכי טהרה (ו ,ו) ,מנחת יצחק (ח"ו סי' פב) ,שבט הלוי (עמ' קו ,ד"ה ובפרי דעה .קפו ,ג ,סק"ד) ועוד .אולם,
מצאנו לריטב"א (טו ).שכתב" :ואותו זמן שבינתיים ,שהוא ברור לו [לבעל] ויודע שלא הקדימה בו,
זהו שאמרו כאן שמצאה 'בתוך' ,וקמ"ל דלא חיישינן שמא תקדים ותראה בו שלא כמנהגה" .לפי זה,
בקביעת וסת חצי-קבוע לאחר ל' יום ברור לאשה שלא תראה ביום השלושים ,ואינה צריכה לחשוש
כלל לעונ"ב .וכן דייק מדבריו המהדיר לריטב"א (הוצ' מוס"ק ,הע'  .146ובביאורים סי' יד ,אות טו) .וע"פ
דברי הריטב"א הכריע בטהרת הבית (ח"א עמ' קמט-קנ) להקל כנגד האחרונים הנ"ל .וכ"פ האגרות משה
(יו"ד ח"ב סי' עב .ח"ג סי' מו) מדנפשיה.
 עונה או יממה
נושא נוסף שדנו בו הפוסקים בהגדרת עונה בינונית ,הוא האם חוששים רק לעונת יום/לילה ,או לכל
היממה כולה .לכאורה מאי שנא עונה בינונית מעונת וסת רגילה בה מודים כל הפוסקים שרק העונה
נאסרה [למעט דעת האו"ז ואביאסף ,ראה לעיל סי' קפד סע' א]? הפלתי (ס"ק טו) סובר שצריכה
לחשוש לכל היממה ,כיון שאנו חוששים מדין רגילות רוב הנשים ולא מחמת הפלגה כלשהי ,אין אנו
יודעים מתי תראה ביום השלושים .וכ"ד הגר"ז (סק"א) .גם בחוט שני (שם) החמיר כדעת הפלתי.
לעומתם ,דעת הב"ח והסד"ט (סס"ק לא) שחוששים רק לעונת יום/לילה ,וכ"פ בטהרת הבית

(ח"א עמ'

עז) .ונראה סברתם שלא תהיה עונה בינונית חמורה מעונת וסת קבועה ,ולא חוששים ליותר מעונה.
בשבט הלוי (סק"ה) כתב שמלשון הראשונים והשו"ע משמע כדעת הב"ח ,שהרי לא נחתו לחלק בין
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עונ"ב לוס"ק .אך העיר שבלאו הכי אין נפק"מ כ"כ ,שהרי שיטתו לעיל (קפד ,א) שמחמירים כשיטת
האו"ז ,ובלאו הכי צריכה לשמור עונה שלפני .אלא שתהיה נפק"מ בכה"ג שהזמן של עונ"ב הוא ביום
וחל ליל טבילתה בלילה שלפניו  -שלדעת הפלתי שאסורה כל היממה מדינא אין להתיר לה לטבול,
אך אם מחמירים רק מחמת האו"ז יש להקל בכה"ג .ובכל אופן אין להחמיר להוסיף עוד עונת או"ז
לפני ה יממה לדעת הפלתי .עוד הוסיף השבה"ל ,שלמחמירים כשיטת החוו"ד הנ"ל להצריך גם יום
לא' ,יש להחמיר גם בלילה שלפניו .ונראה מדבריו בשו"ת (ח"ה סי' קז) שמצדד יותר להקל כדעת
הב"ח.
סעיף ב':
 וסת ההפלגה  -כיצד קובעתו?
שנינו במשנה בנידה (סג-:סד).

"היתה למודה להיות רואה יום ט"ו ושינתה להיות רואה ליום כ'  -זה וזה אסורין .שינתה
פעמיים ליום כ'  -זה וזה אסורין .שינתה ג' פעמים ליום כ'  -הותר ט"ו וקבעה לה יום כ' ,שאין
אשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג' פעמים ,ואינה מיטהרת מן הוסת עד שתיעקר ממנה ג'
פעמים"
את דברי המשנה פסקו כל הראשונים

(רמב"ם פ"ח הל' א ,ד ,רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ג ,ראב"ד בעה"נ ,שער תיקון

הוסתות ועוד) .וכ"פ השו"ע (לקמן).
עוד שנינו בגמ':
"איתמר :ראתה יום חמשה עשר לחדש זה ,ויום ט"ז לחדש זה ,ויום שבעה עשר לחדש זה  -רב
אמר קבעה לה וסת לדילוג ,ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג .נימא רב ושמואל בפלוגתא דרבי
ורשב"ג קמיפלגי ...לא ,דכ"ע כרשב"ג ,והכא בהא קמיפלגי :רב סבר חמשה עשר ממנינא
ושמואל סבר כיון דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנינא הוא"
הגמ' הביאה מחלוקת אמוראים בדין וסת דילוג ,היינו שהוקבעה לראות ע"פ שינוי סדיר .לדעת רב
וסת דילוג נקבעת בג' ראיות ,ככל חזקה .ולדעת שמואל וסת הדילוג נקבעת רק לאחר ד' ראיות,
משום שהראיה הראשונה אינה נספרת ,כיון שעדיין לא 'התחילה' בדילוג .אך בדבריהם לא מבואר
האם מדובר שהדילוג הוא בהפלגת הימים (המרחק בין ראיה לראיה משתנה באופן שיטתי 22 ,21 ,וכו') או
בתאריך החודש (יד' ,טו' ,וכו').
תוספות (ד"ה איתמר) עסקו בשאלה זו ,ונקטו שהגמ' עוסקת בוסת החודש .לדעתם כשוסת ההפלגה
הוא רגיל צריך  3הפלגות שהן  4ראיות ע"מ לקבוע וסת .כשוסת ההפלגה היא בדילוג צריך 4
הפלגות שהן  5ראיות (שההפלגה הראשונה אינה מן המניין) .בוסת החודש רגיל צריך  3ראיות ע"מ לקבוע
וסת .ובוסת החודש בדילוג נחלקו רב ושמואל ,לדעת רב די בג' ראיות ולשמואל בעינן ד' ראיות.
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כדעה זו סוברים ג"כ הרא"ש (פ"ט סי' ג) ,ראב"ד (בעה"נ ,תיקון הוסתות ,עמ' מג) ,רשב"א

(בחידושיו כאן,

ובתוה"ב ב"ז ש"ג) ,מאירי (על המשנה בדף סג ,).ר"ן (בחידושיו כאן).
לעומתם ,הרמב"ן כתב ששיטת התוס' אינה נכונה משום שאין הגיון שוסת תקבע ע"פ תאריך מסויים
בחודש "וכי הוסת מזל יום גורם או מזל שעה גורם שיהא תלוי ביום השבוע או ביום החדש"?! לכן
לדעתו כל הסוגיא עוסקת בוסת הפלגה בלבד ,שאין וסת החודש .לכן לדעתו בוסת הפלגה רגילה
לכו"ע די בג' ראיות שהן ב' הפלגות כדי לקבוע וסת .ורק בוסת הפלגה בדילוג נחלקו רב ושמואל.
אלא שלמסקנה כתב הרמב"ן להחמיר גם כשיטת התוס'

(אך בהלכותיו פ"ה הל' יא-יב פסק להחמיר לגמרי

כשיטת התוס' ,ועיין בפלטי ססק"ז שתמה על הסתירה ברמב"ן ,והקשה עליו הפרדס רימונים בפתיחה).
דעה נוספת של הרא"ה (בדה"ב ב"ז ש"ג) הסובר ש'וסת החודש' היא הפלגה ממולד הלבנה ,שצדק
הרמב"ן בכך שאין תאריך החודש גורם לראית וסת ,אבל תופעה כגון מולד הלבנה יכולה להשפיעה,
"שמשעה זו שהוא נראה על הארץ הוא פועל בעולם" .ולדעתו די בג' ראיות כדי לקבוע וסת.
הרמב"ם (פ"ח) לא הזכיר כלל את דיני וסת החודש ,אלא רק את וסת הימים ווסת הגוף .נחלקו
המפרשים האם לדעת הרמב"ם וסת הימים ווסת הגוף הן אחת ,או שני וסתות שונות .הסד"ט

(ס"ק

כה) ,ערוה"ש (קפג ,כד) ועוד ,למדו בדעת הרמב"ם שמה שנקרא 'וסת הגוף' ומה שנקרא 'וסת הימים' -
וסת אחת היא .לעומתם ,המרכבת המשנה (פ"ו ,קונטרס גופי הלכות ,פתח טז') נוקט כפשט הגמ' שיש שני
מיני וסתות ,ואת דברי הרמב"ם מבאר או שיש לה וסת ימים או שיש לה וסת הגוף ,אך אם אין לה
משניהם הרי זו אשה שאין לה וס"ק .לדעתו יש לרמב"ם גם וסת החודש

(בשונה משאר האחרונים

שהסכימו שלדעת הרמב"ם אין וסת החודש) .וכ"מ מדברי הש"ך (סק"מ).
הטוש"ע פסקו להלכה את דברי התוס' :כיצד קובעתו ,כגון שתראה ד' פעמים ,וביניהם ג' זמנים
שווין ,כגון שראתה היום ,ולסוף כ' יום פעם אחרת ,ועוד לסוף עשרים יום ,ועוד לסוף כ' יום ,וזה
נקרא וסת ההפלגות .ולכך צריכה ד' ראיות ,שראיה ראשונה אינה מן המנין ,לפי שאינה בהפלגה.
ואפילו קודם שקבעתו שלש פעמים חוששת ,שמיד אחר שראתה פעם אחת לסוף כ' חוששת מכאן
ואילך כשיגיע כ' ,וכן בראיית הימים שהיא לימים ידועים לחדש ,מיד אחר שראתה פעם אחת ליום
ידוע לחדש ,כגון כ"א או כ"ה בו ,חוששת לפעם אחרת לזה היום ,ואסורה לשמש כל אותה העונה.
והוא הדין לשאר מיני וסת שצריכה לחוש להם כן ,חוץ מוסת הדילוג ,וכמו שיתבאר בסימן זה .ולא
אמרו שצריך לקובעם ג"פ ,אלא לענין עקירה ,שכיון שקובעתו בשלושה פעמים אינו נעקר בפחות
מג' פעמים ,שכל זמן שלא עקרתו ג"פ צריכה לחוש לו .אבל ליאסר ,אפילו בפעם אחת חוששת לו
פעם שנייה .ומיהו אף על פי שחוששת לו ,נעקר בפעם אחת ,אפילו קבעתו ב' פעמים .שאם ראתה ב'
ימים ליום ידוע ,ובשלישית לא ראתה ,אינה חוששת לה עוד.
בטהרת הבית (ח"א עמ' קכו) כתב שמונים את וסת ההפלגה מתחילת ראיה אחת לתחילת הראיה
הבאה ,אפילו המשיכה לראות שניים ושלושה ימים ,לעולם אין מחשבים את ההפלגה אלא מהיום
הראשון של הראיה .וכ"כ השבט הלוי (סק"ב) .דלא כשו"ע הגר"ז (קפד ,כב .קפט ,ג) הסובר שמחשבים
הוסת מסוף הראיה.
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תאריך לועזי :בשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סימן נד אות ג) נשאל אם מועיל קביעת וסת לחודשי העמים.
ודעתו שוסת החודש תלוי בקביעת חדשים שלנו ,דשיפורא גרים ,וכן מבואר בדברי השו"ע והפוסקים
כמה פעמים .גם בשו"ת חלקת יעקב (סימן טז אות ה) כתב דשאלה זו אינה צריכה לפנים ,דכל מה
שבי"ד דלמטה עושים בי"ד שלמעלה מסכימים עמהם דכתיב אשר תקראו אותם במועדם

(ע"פ דברי

הרשב"א) ,ואם כן פשיטא דוסת החודש נקבע רק לפי חודש היהודים ולא של העמים .והשבט

הלוי (על

הש"ך ס"ק יג) כתב שיש מחמירים על עצמם כאשר קבעה וסת לתאריך החודש הלועזי ,אולם מעיקר
הדין א"צ לחוש .וכ"כ בתורת הטהרה (טז ,ב).
סעיף ג':
 וסת לשעות
הראב"ד (בעה"נ שער הוסתות עמ' לג) חידש שישנו מושג של 'וסת לשעות' "אם קבעה וסת לשעות ולא
לימים  -אינה חוששת אלא לשעתה בלבד" .והוכיח דבריו משתי מקורות :א .הגמ' (סג ):הביאה שאם
היתה רגילה לראות ליום עשרים לשש שעות ,והגיע יום עשרים ולא ראתה ,נחלקו ר' יהודה ור' יוסי,
לדעת ר' יהודה אסורה עד שש שעות ,ולדעת ר' יוסי מותר עד שש שעות ,ולאחר מכן חוששת .ב.
הגמ' (סו ).דנה באישה שבכל פעם שטבלה היתה רואה דם כשהיתה נכנסת לעיר ,ואמר לה ר' יוחנן
שלא תכנס לעיר אלא ישמשו במקום הטבילה .ואע"פ שלא היתה טובלת ביום קבוע ,מכיון שהיתה
רואה באופן קבוע כשנכנסה לעיר ,לא חשש ר' יוחנן אלא לשעתה בלבד ,היינו שעת הכניסה לעיר
ולא קודם לכן .וש"מ שאינה חוששת אלא לשעתה בלבד .ווסת הזה הוא נעקר בשעה אחת ואפילו
בלא בדיקה .אמנם הרז"ה (סלע המחלקות שם ,אות יג .עמ' קמג) חלק עליו ,ודחה את הוכחתו מהמעשה
הנ"ל בכך שבמקרה זה ראייתה הייתה תלויה במעשה וללא קשר לשעה.
השו"ע פסק את דברי הראב"ד להלכה :אם קבעה וסת לשעות ולא לימים ,אינה חוששת אלא שעתה
בלבד ,והוסת הזה הוא נעקר בשעה אחת ,ואפילו בלא בדיקה.
בהבנת דברי הראב"ד נאמרו כמה פירושים:
 .1הט"ז (סק"ד) הבין שדעת הראב"ד היא שרואה לאחר טבילתה ,או אחר מעשים שרגילה
לראות אחריהם .כגון האישה שהיתה רואה כשנכנסה לעיר .אלא שהסברו קצת קשה ,דלפ"ז
וסת זו היא כוסת מעשה ולא שעות!
 .2החוות דעת (ביאורים סק"א) ביאר שאם אין לאשה וס"ק ,שדינה לחשוש לעונ"ב והפלגה
אחרונה ,אם קבעה וסת לשעה שראתה חוששת רק לאותה שעה .שכשחוששת לעונ"ב היא
רק באותה שעה שראתה בכל הפעמים האחרונות .לדעתו אותה אישה שהיתה רגילה לראות
לאחר טבילתה ,ראתה באופן קבוע בשעה מסויימת ,ולכן היקל ר' יוחנן שתשמש עוד לפני
שעה זו .וכן פירש גם החזו"א (סי' פו סק"ב) .וכ"פ השבט הלוי (סק"ב) והחוט שני (סק"ד).
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 .3הסדרי טהרה (סק"א) הבין בדעת הראב"ד שאשה שאין לה וסת ליום אלא לשעה ,צריכה
לחשוש בכל יום לאותה שעה .ולמד כך גם בהבנת הרז"ה .וכן הבין במקור מים חיים

(הובא

באוצר מפרשים).
בעניין השעות כתב החזו"א (סימן פה ס"ק עד) שחילוקי השעות נובעות מהטבעים והתכונות של
השעות השונות ,ולפי"ז כתב שהכל תלוי בשעות הזמניות שהיום מתחלק להן ,ואם ראתה בתחילת
השעה השישית של היום ,אינה חוששת אלא לשעה זו ולא לשעה החמישית לדוג' .והשבט הלוי כתב
שאין חילוק אם קבעה לשעות זמניות או לשעות שוות (של שישים דקות).
 עקירת וסת השעות
כתב הראב"ד שוסת זו נעקרת בשעה אחת ואפילו בלא בדיקה .וכ"פ השו"ע .בפשט הדברים נראה
שלאחר השעה הקרובה שהיתה מוחזקת לראות ולא ראתה ,שוב פרח ממנה קביעת וסת זו.
אלא שלפ"ד החוות דעת צ"ב ,שלדעתו אין הכוונה שיש לה קביעות לראות יום יום ,אלא שבימים
שעלולה לראות משום וסת ההפלגה או החודש ,תראה בשעה מסויימת ,א"כ כשלא ראתה בשעה זו
מדוע שתעקר ממנה הוסת ,הרי יתכן שכלל לא היתה אמורה לראות בשעה זו?! לכן כתב דמכיון
שקביעות וסת זו נועדה רק להקל ,א"צ לחשוש יותר מעקירה אחת .הסדרי טהרה לשיטתו שוסת זו
אינה יכולה להיקבע בלא ימים ,ולכן חוששת וייעקר בפעם אחת.
סעיף ד':
 עקירת וסת קבוע
לעיל (קפד ,ט) הבאנו מחלוקת ראשונים בחובת הבדיקה לאישה שיש לה וסת קבוע .הרשב"א סובר
שאסורה עד שתבדוק ,אפילו אם עברה עונת וסתה ולא ראתה .לעומתו ,הר"ן כתב בשם הרי"ף
והרמב"ם שסוברים שאף בוס"ק מותרת לשמש שלא בעונת וסתה אף אם לא בדקה .ופסק שם השו"ע
בסתם כדעת הרמב"ם ובי"א כדעת הרשב"א .והעיר הרמ"א שכך נוהגים.
השו"ע כתב ע"פ הרשב"א שיש חילוק בין בעלת וס"ק ללא קבוע לעניין בדיקה :עוד יש חילוק בין
קבעתו ג' פעמים ללא קבעתו ג' פעמים ,שהקבוע אף על פי שעברה עונתה ולא הרגישה ,אסורה
לשמש עד שתבדוק ותמצא טהורה .ושלא קבעתו ג"פ ,אם הגיע זמן הוסת ולא בדקה ולא ראתה ,כיון
שעברה עונתה ,מותרת .ועונה בינונית ,שהיא לל' יום ,דינה כוסת קבוע (הרשב"א).
הט"ז (סק"ה) הקשה על השו"ע ,כיצד התיר בלא בדיקה בוסת שאינו קבוע שעבר ולא הרגישה ולא
בדקה .הרי בלאו הכי אסורה לשמש עד שתבדוק כדין אישה שאין לה וסת (לעיל קפו ,א) .ותירץ
שמיירי באישה שיש לה כבר וסת אלא ששינתה עכשיו בוסת חדש ,ולא קבעתו ג' פעמים ,ולכן
פטורה מלבדוק קודם התשמיש כיון שיש לה וסת קבוע .אולם הש"ך (נקודות הכסף) לא הסכים לדברי
הט"ז ,משום שמפשט השו"ע משמע שמדבר גם על אישה שטרם קבעה את וסתה .אלא מתרץ דהתם
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איירי באישה שאין לה וסת כלל וכל פעם היא מוחזקת ברואה ,אבל כאן יש לה וסת אלא שאינו
קבוע.
כתב החוות דעת (סי' קפו ביאורים סק"י) אם עבר ג' פעמים יום וסתה ולא בדקה ולא הרגישה לא מיעקר
וסתה ,וכן אם באמצע הג' פעמים לא בדקה ולא הרגישה ביום הוסת מצטרף הראיות שאח"כ שראתה
ביום הוסת לג' פעמים לקביעת וסת .וכתב הפת"ש (סי' קפו אות יח) שנראה קצת דדוקא וסת קבוע לא
מיעקר בכה"ג ,אבל וסת שאינו קבוע דמיעקר בפעם אחת אפשר דנעקר גם בכה"ג.
לעניין עקירת עונה בנונית כתב הפת"ש (סק"ב) בשם התורת השלמים (סק"ד) שאפילו לא נקבע רק
פעם אחת נעקר בפעם אחת כמו וסת שאינו קבוע ,וכ"ד החכמת אדם (קיב ,ג) .אבל הלבוש

(סי"ג)

סובר שעונ"ב דינה כוס"ק ממש ואינו נעקר אלא בשלוש פעמים.
סעיף ה':
 וסת ההפלגה בדילוג
שנינו בנידה (סד).

"איתמר ,ראתה יום חמשה עשר לחדש זה ,ויום ט"ז לחדש זה ,ויום שבעה עשר לחדש זה .רב
אמר :קבעה לה וסת לדילוג .ושמואל אמר :עד שתשלש בדילוג .נימא רב ושמואל בפלוגתא
דרבי ורשב"ג קמיפלגי ,דתניא ,ניסת לראשון  -ומת ,לשני  -ומת ,לשלישי לא תנשא  -דברי
רבי .רשב"ג אומר :לג'  -תנשא ,לד' לא תנשא .לא ,דכ"ע  -כרשב"ג ,והכא בהא קמיפלגי; רב
סבר  -חמשה עשר ממנינא ,ושמואל סבר  -כיון דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנינא הוא"
לעיל (סעיף ב) הבאנו את מחלוקת רב ושמואל לגבי וסת הדילוג ,ונחלקו הראשונים האם נחלקו בוסת
החודש או בוסת ההפלגה .והיינו כמה ראיות צריך לקבוע וסת הפלגה בדילוג ,האם  3לרב ו4-
לשמואל ,או  4לרב ו 5-לשמואל.
השו"ע פסק כשיטת התוס' וסיעתם שהסוגיא עוסקת בוסת החודש ,וממילא בוסת ההפלגה בדילוג
יש להוסיף עוד ראיה ,שהרי כל הפלגה מורכבת משתי ראיות .אלא שישנם כמה שיטות האם
מחלוקת רב ושמואל היא גם בוסת ההפלגה או לא ,ונביאם לקמן.
כתב השו"ע :פעמים שתהיה ההפלגה שקובעת בהם הוסת ,בדילוג .כגון שראתה היום ,וראתה שנית
לסוף ל' ,ושלישית לל"א ,ורביעית לל"ב ,קבעה וסת לדילוג של הפלגות .בין שהרחיקה דילוגה הרבה,
בין שלא הרחיקה אלא יום אחד ,קבעה וסת לדילוג השוה .שבכל ענין שתהא משוה ראייתה ,קבעה
לה וסת.
מלשון השו"ע משמע דבעינן  4ראיות ואח"כ הוקבע וסתה ,שהרי בדוג' שהביא נקט שלאחר ראיה
רביעית קבעה וסת .אלא שלקמן בסעיף ז' הביא השו"ע לגבי וסת החודש את מחלוקת רב ושמואל,
ומשמע שאין זה פשוט שלאחר  4ראיות קובעת וסת.
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א .הב"ח (אות ו) תירץ דמיירי באופן שהיה לה וס"ק קודם הדילוגים ,ובאופן זה מבואר
ששמואל מודה שדי בד' ראיות ,כיון שההפלגה הראשונה היא חלק מוסת חדש .אך הש"ך
(סק"ח) העיר ע"ד השו"ע שמ"ש כאן אינו אלא לפי דעת היש מחמירים לקמן ,ולמעשה פסק
שיש להחמיר כשתי הדעות .גם הט"ז (סק"ו) העיר שמ"ש כאן השו"ע אינו אלא לדעת הי"א
לקמן ,אך מדבריהם לא משמע שראו בכך קושיא .וכ"נ מלשון הפרישה (ס"ק לז) והגר"א
(סק"ז).
ב .הרש"ש (על התוס') והחזו"א (פו ,א) פירשו שבמקרה של הפלגה בדילוג גם רב מודה דבעינן
 5ראיות .והסביר החזו"א שבהפלגה ,אין להפלגה ישרה קשר עם הפלגת דילוג ,ולכן אין
סיבה להחשיב גם את הראיה הראשונה בכלל שאר הראיות לקביעת וסת.
ג .השמלה (סק"י ד"ה ויודע אני) כתב 'והנראה לפענ"ד בזה ,משום דזהו כלל גדול דאפושי
פלוגתא לא מפשינן "...לכן לדעתו במקרה כזה מודה שמואל שדי בד' ראיות.
הש"ך (ס"ק יא) למד מדברי השו"ע "בין שהרחיקה דילוגה הרבה בין שלא הרחיקה אלא יום אחד",
שאפילו דילוגים של יומיים וכדו' קובעים וסת ,וכדברי הרשב"א (ב"ז ש"ג ט ,א) "דמה לי דלוג מעט מה
לי דלוג מרובה" .וכ"פ ערוה"ש (סעיף יט) .לאפוקי משיטת הרא"ה (בדה"ב שם) הסובר שדילוג יכול
להיות במרווח יום אחד בלבד.
השבט הלוי (אות א) כתב שיש וסת גם לעונות ,כגון שראתה ביום ל' ואח"כ בליל לא' ואח"כ ביום לא'
וכן הלאה ,הרי היא קבעה וסת הפלגה לעונות בדילוג .אולם עיין בפת"ש (סק"ט) שיש החולקים על
דעה זו ,וסוברים שרק בעונות שוות אפשר לקבוע וסת.
בשו"ת שבט הלוי (ב ,פג) כתב שאם קבעה וסת לדילוג כגון שראתה כ ,כא ,כב ,כג ,כד ,וכו' ,ולאחר
מכן ראתה ביום כח' .יש ספק האם בחודש הבא חוששת ליום כה' או שממשיכה לחוש לוסתה
הקודם ,או שחוששת לשני הימים .והכריע דביום כ"ה לחוש גם לעונת אור זרוע כאשר אנו רגילים,
וביום כ"ו די לחוש לעונה אחת .ומ"מ המחמיר בכאלה קדוש יאמר לו.
 דילוג למפרע
כתב הש"ך (סק"ט) שגם בדילוג של קיצור הימים האישה קובעת וסת ,כגון ראתה שנית לסוף כ"ט
ושלישית לסוף כ"ח ,שבכל עניין שמשווה דילוגה קבעה וסת כמו כן לדילוג .וכ"כ בהדיא הראב"ד
(עמ' מג-מד) והמאירי (יא ,.סג ,).וכ"פ החוו"ד (סק"ה) והחכמת אדם (קיב ,יד) .אלא שהפלטי

(סק"ו .הובא

בפת"ש ג) פקפק בזה ,דבשלמא כשמרחקת את ראיותיה י"ל שכך הוא טבע האישה למעט בדמים,
שהולך וחסר עד שלבסוף רואה פעם אחת בשנה ופעם אחת בשבוע ואחת ליובל ,אבל אם מקרב
ראיה א"כ איך אפשר לומר שתראה היום ומחר יהיה לה עוד וסת ,וא"כ אישה זו כל ימיה בחזקת
רואה! וכ"כ בספר האשכול (סימן לו).
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גם לדעת הש"ך וסיעתו כתב הערוך השולחן (אות יט) שיכולה לפחות רק עד יח' ימים בין ראיה
לראיה ,מפני שהם  7ימי נדה ו 11-ימי זיבה שבהם מוחזקת לטהרה .וכ"כ בשו"ת אגרות משה

(ג ,מז)

מדנפשיה.
סעיף ו':
 וסת החודש
שנינו בנידה (סד).

"איתמר ,ראתה יום חמשה עשר לחדש זה ,ויום ט"ז לחדש זה ,ויום שבעה עשר לחדש זה .רב
אמר :קבעה לה וסת לדילוג .ושמואל אמר :עד שתשלש בדילוג"
מדברי הגמ' עולה שיש קביעות וסת לשינוי סדיר בראיה בין חודש לחודש .אלא שיש להקשות ע"ז
דבר פשוט ,הרי לא כל החודשים שווים ,ונמצא שיתכן שבחודש אחד הדילוג הוא כ"ט ובחודש לאחר
מכן או ל' וכן הלאה ,וא"כ אין כאן שינוי סדיר של הראיות! מכך הוכיחו הראשונים

(תוספות סד .ד"ה

איתמר .רשב"א בתוה"ב .רמב"ן פ"ה הי"ג) דבע"כ יש וסת החודש ,היינו שהתאריך הוא הגורם לאישה
לראות.
כתב השו"ע :כשם שקובעת וסת בהפלגה מימים שוים ושאינם שוים ,כך קובעת בימי החדש ...כיצד,
ראתה ג"פ ...באחד בניסן ובאחד באייר ובאחד בסיון ,או בה' בניסן ובה' באייר ובה' בסיון ,קבעה לה
וסת ...בה' בו ,ובאחד בחודש או בה' בו ,אף על פי שאחד מלא ואחד חסר ,אין מדקדקין בכך.
לעיל (ס"ב) הבאנו מחלוקת בין הרמב"ן לרא"ה האם יש קביעות בר"ח ,שהרמב"ן שלל שיתכן ואישה
תקבע לפי תאריך מסויים ,והרא"ה סובר דאזלינן לפי קידוש הלבנה ,והיא המשפיעה על ראיית
האישה .הש"ך (ס"ק יג) הביא את דברי הרשב"א שודאי שיפורא גרים ,שכל מה שבי"ד שלמטה עושים
בי"ד שלמעלה מסכים עמהם ,ואף בחידושי הגוף כן ,שהגוף מושפע מקביעת החודשים של בי"ד,
וכ"ד הרא"ש (פ"ט סימן ג) .ונראה שהש"ך הסכים עמהם.
הערוך השולחן (סי"ב) כתב שכל יום שנושא עליו 'שם ר"ח' הוי קביעות לראשי חודשים .ולכן
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
ונמשכה ראייתה עד לאחר י"ח ,האם אנו אומרים שהחשש של י"ח נעקר מכיון שלא ראתה בו ,או
דמכיון שביום י"ח עדיין הייתה שופעת דם ,אנו אומרים שעדיין מוחזקת לראות ביום י"ח לחודש.
מלשון השו"ע בס"ב משמע שהוסת נעקר רק לאחר שעבר התאריך ולא ראתה בו ,אבל כשראתה מה
לי אם התחילה לראות ביום זה או ביום לפניו ,וכך נראה בסברא ישרה .הבדי השולחן (אות צט) כתב
שבכה"ג לא נעקר וסתה מכיון שסו"ס ראתה דמים ביומה הקבוע .וכתב בספר פתחי טהרה

(עמ' יז)

ששמע שכך מורה השבט הלוי .ושאל את הגר"מ אליהו זצ"ל ואמר לו שפשוט שאם באותו יום היתה
באמצע הוסת לא נעקר יום החודש .אולם שמע מהרה"ג יעקב יוסף זצ"ל ששמע מהגרב"צ אבא
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שאול זצ"ל שעצם הדבר שראתה בתאריך אחר הוי עקירה לחשש הקודם ,וצריכה לחוש רק לתאריך
האחרון שראתה בו.
אישה שראתה ביום ל' בחודש ,והחודש הבא הוא חסר ואין

בו ל' בחודש ,הסתפק הפרי דעה (טורי כסף

ס"ק יז) בדעת הב"ח האם חוששת ליום כ"ט מטעם יום החודש שהוא היום האחרון של החודש ,ונשאר
בצ"ע .בשו"ת שבט הלוי (ג ,קכד) כתב שאין נראה כן מסתימת הפוסקים ,כיון שאין השתוות כלל לא
בימי החודש ולא במספר הימים .והבדי השולחן (באורים ד"ה חוששת לאחד באייר) הכריע שאינה צריכה
לחשוש לכ"ט משום שלא נזכר דבר זה בפוסקים ,אך כתב שבחודש הבא צריכה עדיין לחשוש לל'
בחודש .וכ"פ החוט שני (עמ' קטז) שבחודש הבא צריכה לחשוש שוב לל' משום שבחודש הזה לא
נעקר התאריך .וע"ע בשו"ת אגרות משה (ח"ג סימן צו אות ה) מ"ש באשר לאישה שראתה בכמה
חודשים מלאים ,כיצד תנהג בחודש הבא.
עיין לעיל סעיף ב' שהבאנו דברי הפוסקים באשר לראיה קבועה בתאריך לועזי.
 וסת השבוע
שנינו בנידה (יא).

"א"ר הונא :קפצה וראתה ,קפצה וראתה ,קפצה וראתה  -קבעה לה וסת לימים ולא לקפיצות.
היכי דמי? א"ר אשי :דקפיץ בחד בשבת וחזאי ,וקפיץ בחד בשבת וחזאי( ,ובשבת קפצה ולא חזאי),
ולחד בשבת (אחרינא) חזאי בלא קפיצה  -דהתם איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גרים"
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג ט ).בשם רבותינו הצרפתים הוכיח מגמ' זו שיש קביעות לראיה באחד מימי
השבוע .ודייק זאת בדעת התוס' (ב"ק לז :ד"ה יום) לגבי שור המועד שמצינו בו שיכול להיות מועד
לימים מסויימים .וכ"ד הר"ן (חידושיו כאן) ,והרז"ה (סלע המחלקות אות כב ,עמ' קמח).
כתב השו"ע :כשם שקובעת וסת בהפלגה מימים שוים ושאינם שוים ,כך קובעת ...בימי השבוע שוים
ושאינם שוים .כיצד ,ראתה ג"פ באחד בשבת או בה' בשבת ...קבעה לה וסת באחד בשבת או בה' בו...
הש"ך (ס"ק יד) ביאר שלא מדובר שראתה בכל שבוע ,שאין אישה קובעת וסתה בימי זיבות כשראתה
ממעיין פתוח ,אלא שבכל כמה שבועות שמגיע עת וסתה רואה ביום קבוע בשבוע .וכ"כ הב"ח
והפרישה (אות ח) .הערוך השולחן (אות יג) כתב שאפשר שטעמם משום דלא שכיח כלל אשה שתראה
בכל שבוע או בכל ב' שבועות ,ועוד דהרואה בכל שבוע לא תטהר לבעלה לעולם.
נקודה נוספת שיש להעיר ב'וסת השבוע' עפ"ד הש"ך ,שאם רואה באופן קבוע באותו יום הרי יש כאן
וסת להפלגות כגון  .28 ,21וא"כ מה החידוש שקובעת וסתה? התורת השלמים

(סק"ט .הביאו הפת"ש ד)

תירץ דאי משום וסת ההפלגה לא היה נקבע אלא לאחר ראיה רביעית ,משום שראיה ראשונה אינה
חשובה להפלגה כלל ,אבל קביעות של ימי השבוע נקבעת לאחר  3פעמים ,דבפעם הראשונה מקרי
אחד בשבת.
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מקרה נוסף שיש לו השלכה לעניין זה הוא מה הדין כאשר וסת ההפלגות שווה לוסת השבוע ,כגון
שהיא רואה בכל כ"ב יום ,ויום הכ"ב הוא תמיד יום שווה ליום השבוע ,ולאחר שראתה ד' פעמים יש
להסתפק איזה שם יש לוסת זה ,וסת השבוע או וסת ההפלגה .ונ"מ לדינא ,כגון שבראייה החמישית
תראה שנים או ג' ימים קודם זמן הקביעות ,אם הוא נחשב לוסת השבוע צריכה לחוש ליום זה כדין
וסת קבוע ,שכל שלא נעקר ג' פעמים צריכה לחוש לו ,ואם הוא חשוב לוסת ההפלגה ,אין החשש
לאחר ב' וג' ימים אלא לאחר כ"ב יום ,דזהו זמן הפלגתה .הפלתי (סק"ח) מסתפק בזה .אולם החוות
דעת (ביאורים סק"ד) פשיטא ליה שהולכים אחר וסת ההפלגה ,כיון שהיא זו שנזכרה בתלמוד ,ועל וסת
השבוע יש מחלוקת ראשונים אם בכלל קיימת .וכ"פ הערוך השולחן (אות טו) מכיון שרוב נשים
ראייתן בהפלגות שוות ולא ביום שבוע שוה .וכ"פ השבט הלוי (סק"ג).
סעיף ז':
 וסת החודש בדילוג
שנינו בנידה (סד).

"איתמר ,ראתה יום חמשה עשר לחדש זה ,ויום ט"ז לחדש זה ,ויום שבעה עשר לחדש זה .רב
אמר :קבעה לה וסת לדילוג .ושמואל אמר :עד שתשלש בדילוג .נימא רב ושמואל בפלוגתא
דרבי ורשב"ג קמיפלגי ,דתניא ,ניסת לראשון  -ומת ,לשני  -ומת ,לשלישי לא תנשא  -דברי
רבי .רשב"ג אומר :לג'  -תנשא ,לד' לא תנשא .לא ,דכ"ע  -כרשב"ג ,והכא בהא קמיפלגי; רב
סבר  -חמשה עשר ממנינא ,ושמואל סבר  -כיון דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנינא הוא"
ופירש"י קובעת לה וסת לדילוג ואסורה ליום י"ח לחודש רביעי וליום י"ט לחודש חמישי וכן לעולם.
וכתבו התוספות (שם) והרא"ש (פ"ט סי' ג) דלא קאמר רב דראייה ראשונה מן המניין אלא היכא
שהראייה הראשונה היתה בט"ו בחודש כיון דראיותיה למנין ימות החודש ,אבל אם ראייה ראשונה
היתה בראש חודש ,ושנייה בט"ו לראייה זו ,ושלישית בט"ז לאותה ראייה ,מודה רב דלא קבעה לה
וסת דראייה ראשונה אינה מן המנין.
נחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה (רב או שמואל) .הרא"ש (שם) והרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג יד ):כתבו
בשם ר"ח והראב"ד שפסקו כרב ,וטעמייהו משום דהלכתא כרב באיסורי (נדה כד .):הרשב"א פסק
כשמואל ,אך כתב שלמעשה יש להחמיר כרב .מנגד ,הרמב"ם (ח ,ו) פסק כשמואל (ע"פ גי' הרב המגיד).
וכ"פ הרמב"ן (בהלכותיו פ"ה הי"ג) .וכתבו הרשב"א והרא"ש דאע"ג דקיי"ל כרב באיסורי ,סברי הרמב"ם
והרמב"ן דהכא הלכה כשמואל משום דאמרינן בגמרא דברייתא כוותיה דייקא.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :כיצד קובעת בימי החדש בדילוג ,כגון שראתה בט"ו בניסן וט"ז באייר וי"ז
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
בדילוג .לפי שאף הראשונה בדילוג ראתה אותה ,שדילגה מוסת הקבוע לה

(רמב"ם ורמב"ן כשמואל וטור
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לדעת רא"ש אבל בפרק שור שנגח ד' וה' פסק רא"ש כרב וכן הוא ברמזים שם) וי"א שאע"פ שלא ראתה אלא בט"ו
בניסן וט"ז באייר וי"ז בסיון ,קבעה וסת וחוששת לי"ח בתמוז וי"ט באב ,וכן לעולם .ויש לחוש
לדבריהם ולהחמיר.
נחלקו האחרונים מה הדין כאשר קבעה לראות בטו' לחודש והתחילה לדלג ליח' יט' כ' ,האם די ב3-
ראיות אלו מפני שמוכח כבר מהראיה הראשונה שמדובר בדילוג ,או שצריך ראייה רביעית לדעת
שמואל ,כיון שהראיה הראשונה אינה מצטרפת לשאר הראיות .הדרישה (סק"ג) סובר שא"צ שהדילוג
בין הוס"ק לוסת דילוג יהיה שווה לוסת הדילוג עצמה .אולם הש"ך (ס"ק יח) והט"ז (סק"ח) סוברים
שרק כאשר ההפרש שווה לוסת הדילוג אנו מצרפים את ראיית הוס"ק האחרונה.
החוות דעת (ביאורים סק"ה .הובא בפת"ש ה) סובר שצריך לחשוש לוסת בדילוג אפילו אם לא ראתה
בדילוג הבא ,כגון שקבעה וסת לדילוג ועתה צריכה לחשוש ליט' אב וכ' אלול ,ולא ראתה ביט' אב -
עדיין חוששת לכ' אלול .אולם הערוך השולחן (סע' טז) השאיר דבריו בצ"ע ,וביאר זאת השבט הלוי
(סק"ב) על פי דברי הפרי דעה (הקדמה ,שער שמיני) שהסתפק בעניין ,כיון שלא ראתה ביט' צריכה לחוש
ליט' בכל חודש עד שתראה בו או שהולכת לפי הסדר .ובשו"ת (שבה"ל ח"ד סי' קנח) פסק כחוו"ד.
סעיף ח':
 וסת דילוג דר"ח
כתבו התוספות (סד .ד"ה איתמר) והרשב"א (שם) שרבינו חננאל (בגליון ב"ק לז ):פירש את מחלוקת רב
ושמואל באופן אחר משאר הראשונים .לדעתו ,כדי לקבוע וסת לא די בדילוג של ג' חודשים ,שכך לא
נקבעת חזקת ראיה ,אלא צריכה לשלש את דילוג החודשים ,דהיינו דילוג של יום במשך ג' חודשים ג'
פעמים שהן ט' חודשים .בדברי ר"ח יש חידוש ,שהרי ללא דבריו היינו אומרים שאם לאחר ג' חודשים
שינתה את סדר ההפלגות ,הרי שאין בכך קביעות וסת ,וחידש ר"ח שגם במציאות שכל שלושה
חודשים הקביעות חוזרת על עצמה (ואין רצף של ד' ראיות סדירות) יש בכך קביעות וסת .הרא"ש
והרשב"א דחו את פירושו ,אולם מ"מ פסקו את דעתו .ועיין בפלטי (ס"ק יא) שזו מחלוקת ראשונים.
כתב השו"ע :ראתה ג"פ בג' חדשים ,בדילוג ,וחזרה וראתה באותם דילוגים עצמן ,אם נהגה כן ג"פ,
הרי זה וסת קבוע לדילוג חלילה .כיצד ,ראתה ט"ו בניסן וט"ז באייר וי"ז בסיון ,וחזרה חלילה וראתה
ט"ו בתמוז וט"ז באב וי"ז באלול ,ועוד חזרה וראתה ט"ו בתשרי וט"ז בחשוון וי"ז בכסליו ,קבעה לה
וסת לדילוג חלילה ,וחוששת לעולם ט"ו לחודש זה וט"ז לחודש זה וי"ז לחודש זה.
הש"ך (סק"כ) ביאר שהפוסקים כאן סוברים כרב כיון שדחו את שיטת ר"ח ,ולכן סגי בג' פעמים בין
לרב ובין לשמואל ,דכיון שראתה ג' פעמים בט"ו וג' פעמים בט"ז וג' פעמים בי"ז חשיב כראתה ג"פ
בימי החודש בשווה (כדלעיל סעיף ו) .אך הפרישה (ס"ק יד) סובר שלעולם לפי שמואל בעינן ד' פעמים,
וכן נקט התורת השלמים (ס"ק טו).
כתב הב"ח (סי"א) שלשיטת ר"ח די אם ראתה ב' חודשים ג' פעמים ,כגון ט"ו ניסן ט"ז אייר ,ט"ו סיון
ט"ז תמוז ,ט"ו אב ט"ז אלול .הרי קבעה לה וסת וצריכה לחשוש לכל ב' חודשים בסדר הנ"ל .והביאו
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הש"ך (ס"ק כא) .התו"ש (ס"ק טז) הסביר שהפוסקים נקטו בשלושה חדשים ולא שני חודשים ,לרבותא
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
כתב השו"ע עפ"ד הטור :ראתה באחד בניסן ובאחד בסיון ובא' באב ,קבעה לה וסת לר"ח לדילוגים,
אבל ראתה באחד בניסן ובאחד באייר ובאחד בתמוז ,ובאחד בסיון לא ראתה ,לא קבעה לה וסת.
האחרונים נחלקו האם דברי הטוש"ע אמורים רק לדעת רב אך לדעת שמואל בעינן ד' ראיות ,או
שדברי הטוש"ע אמורים גם לדעת שמואל :הפרישה (ס"ק טו) הבין שלדעת שמואל בעינן ד' ראיות,
וכ"כ הט"ז (ס"ק יא) .אולם הש"ך (ס"ק כב) נקט שלכו"ע די בג' ראיות ככל וסת החודש .וכ"פ תו"ש

(ס"ק

יז) ,חוו"ד (חידושים ס"ק יד).
סעיף י':
 דילוג לא שווה
שנינו בנידה (סד).

"ראתה יום עשרים ואחד בחדש זה ,יום עשרים ושנים בחדש זה ,יום עשרים ושלשה בחדש זה
 קבעה לה וסת .סירגה ליום עשרים וארבעה  -לא קבעה לה וסת"ופירש"י סירגה מיום כ"ב ליום כ"ד לא קבעה לה וסת דאין דילוג זה דומה לראשון דראשון יום אחד
וזה שני ימים כאחד.
כתב השו"ע :ראתה ט"ו בניסן וט"ז באייר וי"ח בסיון ,לא קבעה לה וסת ,כיון שסירגה בחודש השלישי
ולא ראתה עד י"ח בו.
הש"ך (ס"ק כג) העיר בשם הב"ח ,כיון דראיית ט"ז באייר מראיית ט"ו בניסן הוי ליה בהפלגה ל"ב יום
שוה להפלגת י"ח בסיון מט"ז באייר דהוא ג"כ ל"ב יום  -דניסן מלא ואייר חסר ,חוששת להפלגה זו
וכשתראה בי"ט בתמוז  -דה"ל נמי הפלגה ל"ב מי"ח בסיון ,קבעה לה וסת ,דג' הפלגות שוים דל"ב
יום בד' ראיות.
עוד כתב הש"ך (ס"ק כד) שאפילו אם הייתה לה וס"ק ליום שלפני ,כגון במקרה הנ"ל שהיה לה וס"ק
ליום יד' ואז רואה טו' טז'  -לא קבעה ,כיון שלא היו ג' דילוגים.
סעיף יא':
 חשש בוסת דילוג שאינו קבוע
שנינו בנידה (סד).
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"היתה למודה להיות רואה יום ט"ו ושינתה ליום ששה עשר  -זה וזה אסורין ,שינתה ליום
שבעה עשר  -הותר ששה עשר ונאסר חמשה עשר ושבעה עשר ,שינתה ליום שמונה עשר -
הותרו כולן ,ואין אסור אלא משמונה עשר ואילך"
ע"פ גמ' זו כתב הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג יד ):שרק אם דילגה ג' פעמים חוששת לדילוג ,אבל בפעם
אחת או שתים א"צ לחשוש .שהרי הגמ' לא אמרה שלאחר ששינתה ליום י"ז צריכה לחשוש ליום י"ח,
ומשמע שאין לחשוש לוסת הדילוג עד שתקבענו לגמרי .וכן הסכימו רבותינו הצרפתים

(תוס' סד .ד"ה

ואינה) ,הראב"ד (בעה"נ שעה"ו מט  -נ) ,הרמב"ן (פ"ה הכ"ג) ורבינו ירוחם (נכ"ו סוף ח"א).
המגיד (ח ,ו) כתב דלא משמע הכי מדברי הרמב"ם .אך הב"י כתב דמאחר שגדולי המפרשים הסכימו
בדבר זה וגם הראיה שהביאו היא נכונה וברורה והרמב"ם לא נחלק עליהם בהדיא ,אפילו אם תמצא
לומר דלא משמע הכי מדברי הרמב"ם פשיטא שיש לסמוך על דברי המפרשים וכ"ש דאפשר לומר
דמדברי הרמב"ם נמי משמע הכי ,שהרי גם הוא כתב (ה"ז) הדין השנוי בברייתא שינתה ליום י"ז הותר
ט"ז ונאסרו ט"ו וי"ז ,ולא כתב דנאסר יום י"ח ,וכמו שדייקנו מהברייתא שאין חוששים לוסת של
דילוג כלל עד שתקבענו ,כך אפשר לדייק מהרמב"ם.
כתב השו"ע :דילגה פעם אחת או שתים ,אינה חוששת לדילוג ,אף על פי שחוששת לשאר וסתות
בפעם אחת ,אינה חוששת לוסת הדילוג ,עד שתקבענו.
באחרונים מצאנו שתי סברות להלכה זו :א .החכמת אדם (קיב ,ח) כתב דמכיון שוסת הדילוג אינו כ"כ
שכיח ,רק כאשר יש קביעות אנו חוששים לה .ב .הגר"ז (ס"ק לב) כתב בשם הראב"ד (עמ' מד) דמכיון
שוסת הדילוג מקל על הקביעות שהיתה לפני כן ,שהרי עד עתה חששנו לשני תאריכים וכעת
חוששים לדילוג בלבד .ולכן לא יתכן שסופו יהיה יותר קל מתחילתו ,ונוסיף לחשוש לוסת דילוג
בפעם אחת כאשר אם ייקבע יתיר אחרים.
הפרישה (אות יט) סובר שלדעת רב אם היה לה וס"ק לט"ו בחודש ושינתה בחודש הבא וראתה לט"ז
ואח"כ לי"ז  -קבעה וסת ,משום שימי החודש ניכרים שהם סדורים ולכן אפשר לצרף גם את הראיה
הראשונה .אולם דעת הש"ך (ס"ק כה) שגם כשיש לה וסת ליום ט"ו לחודש שדינן את יום ט"ו לוסת
שלפניו ולא מצרפים אותו לקביעת וסת חדשה.
סעיף יב':
 וסת הסירוג
כתב הראב"ד (בעה"נ שעה"ו עמ' נ) שוסת הסירוג דומה לוסת החודש (סעיף ו) בכך שלכו"ע הראיה
הראשונה נספרת ,ודי בג' ראיות לקבוע וסת .אך שונה בכך שאין לחשוש לו אלא אם נקבע ,ובכך
דומה לוסת הדילוג (סעיף יא) .אולם העירו הדרישה (סק"ה) ולחו"ש (סק"כ) לדייק מדברי הרמב"ן
שהביא הטור שאינו סובר כך.
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כתב השו"ע :וסת הסירוג ,ראיה ראשונה מן המנין ,לדברי הכל ,ואף על פי שהרחיקה ראיותיה .אלא
שלענין חשש וסתה בתחלה הוא שוה לדילוג ,שאינה חוששת אלא מר"ח לר"ח הסמוך לו .כגון
שראתה בר"ח ניסן ,חוששת לר"ח אייר ,ואם לא ראתה עד ר"ח סיון ,חוששת לר"ח תמוז ,הסמוך לו,
ואם לא ראתה בר"ח תמוז ,אינה חוששת לר"ח אב ,אף על פי שהם הפלגת ב' חדשים כעין ההפלגה
הראשונה ,מפני שהפסקת החדש השני ביטלה ראיית הראשון ,וראיית החודש השלישי היא התחלת
וסת ,וחוששת לר"ח הסמוך ,ולא יותר.
הש"ך (ס"ק כו) סובר שדוקא אם לפני כן לא היה לה וס"ק לאותו התאריך אפשר לצרף את הראיה
הראשונה ודי ב 3-ראיות ,אבל אם היה לה וס"ק אין הראיה הראשונה מצטרפת וצריך עוד  4ראיות.
לדוג' ,אם ראתה בר"ח שבט ובר"ח אדר ובר"ח ניסן ,ואח"כ סירגה לראות בר"ח סיון ובר"ח אב ,ראיית
ניסן אינה מן המניין ולא קבעה וסת לסירוגין אלא לר"ח .מנגד ,הפלתי (ס"ק יד) הוכיח מהגמ' לגבי
שור המועד (ב"ק לז ):שהסתפקה בשאלה זו ונשארה בתיקו ,ומכיון דמדמינן שור המועד לוסתות,
אמרינן ספק דרבנן לקולא וגם בכה"ג קובעת וסת לסירוג .החוות דעת (סק"ו) כתב שוסתות שונים
משור המועד ,בכך שוסת הסירוג תעקור את וסת החודש הקיימת ,בשונה משור המועד שאין
המועדות החדשה פוגמת במועדות הישנה .וע"ע במקור מים חיים (כאן).
החוות דעת (ביאורים ס"ק יא) סובר שדברי השו"ע כאן לא קשורים לדיני הפלגה ,ולכן אין ללמוד מכאן
להפלגה .וכשכל החדשים שווים ,שאז ההפלגה בימים ג"כ שווים ,ודאי חוששת לר"ח השני מפני
ההפלגה .אולם הדגול מרבבה תמה מדוע לא חוששת לוסת ההפלגה ,וכתב שיש לחלק שזאת
שהפליגה ב' חודשים ,כולי האי לא חיישינן ,ודוחק .והסתפק מה הדין באשה שקבעה וסת לא' בחודש
שהיא גם וסת הפלגה ,כגון שראתה לסירוגין בר"ח ניסן ,סיון ואב ,שקבעה וסת לר"ח בכל חודשיים
ומאידך גם לכל נט' יום [חודש מלא+חסר] ,ועתה הגיע ר"ח כסלו והיה מרחשון מלא ,שלפי ההפלגה
צריכה לפרוש בל' מרחשון ,ולפי הסירוג צריכה לפרוש בא' כסלו  -האם ישנו וסת שהוא יותר עיקר
מהשני? ואת"ל שלא ,האם כאשר תראה באחד מהימים הללו יתברר למפרע איזה מהוסתות הוא
העיקר ולא תחשוש לשני בפעם הבאה?
החוות דעת (חידושים ס"ק יז .הובא בפת"ש ז) כתב שדין השו"ע נכון גם הפוך ,שראתה ניסן סיון אב אלול
תשרי ,שצריכה לחשוש לוסת הסדור של החודש ולא לוסת הסירוג .עוד כתב ,שאם קבעה וסת
הסירוג ולא ראתה ג' חודשים רצופים עדיין צריכה לחשוש לוסת הסירוג.
סעיף יג':
 דין עונות לעניין קביעות וסת
מובא בראב"ד שאין האישה קובעת וסת אלא אם ג' הראיות היו באותה עונה ,והיינו גם אם ראתה ג'
פעמים בר"ח אינה קובעת וסת לר"ח אא"כ כל העונות היו בעונת היום או כל העונות היו בעונת
הלילה .ביאור דבריו ,שגם העונות נחשבות כגורם לראיה ,ומטעם זה חוששת לכל היום או לכל
הלילה ,ולכן לא די שיהיו הראיות שוות בימים ,אלא בעינן שיהיו שוות גם בעונות.
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וכ"פ השו"ע :אין האשה קובעת לה וסת ,אפילו ראתה שלשה ר"ח זה אחר זה ,אלא אם כן יהיו כולם
בעונה אחת ,ביום או בלילה .ואם ראתה שלש פעמים ביום ,והרביעית בלילה ,או שלש פעמים בלילה
והרביעית ביום ,חוששת ביום ובלילה מפני חשש הוסת הראשון ומפני חשש השני ,שהוא האחרון,
ואם ראתה פעמים ביום ופעמים בלילה ,שלא על הסדר( ,רמ"א :ולא קבעה אחד מהן ג"פ) ,או שתראה
הראשונה ביום ,וג' האחרונות בלילה ,או הראשונה בלילה והג' אחרונות ביום ,או שלש בזה ושלש
בזה ,חוששת לאחרונה בלבד.
הנודע ביהודה (תניינא סימן פג .הובא בפת"ש ט) הביא בשם ר' דוד טעבלי שכשם שכאן כתב השו"ע לענין
קביעות וסת דבעינן שיהיו דוקא באותה עונה ,ה"ה לוסת ההפלגה שאינו חשוב לוס"ק אף שהוא בג'
הפלגות שוים אם אינן שוים בעונת יום או לילה .ולכן אם ראתה ביום ראשון ואחר ד' שבועות ראתה
במוצ"ש (שהוא יום כט מהראיה הראשונה) תחוש פעם הבאה אחר ד' שבועות ליום השבת בעונת היום
(ויום השבת אינו יום כט מראייתה אלא יום כח) משום שלא משגיחים בימים אלא בעונות .אך הנודע ביהודה
(שם) חלק עליו ולדעתו לא משמע כך מדברי הראב"ד .הפת"ש (סק"ט) התקשה בדברי הנוב"י ,וביאר
את דבריו שדוקא בוסת החודש שאין אנו מחשבים מה המרחק מהראיה הקודמת ,אלא באיזה תאריך
היא ראתה ,אפשר לחלק באיזו עונה ראתה ,שרק בזמן הספציפי שראתה אנו חוששים ,שא"א לומר
שאותו היום בחודש הוא הגורם ,שהרי הראיה האחרת היתה בלילה .אבל בוסת ההפלגה דחשבינן
כמה היה רחוק מהראיה הקודמת חשבינן לפי מספר הימים.
השבט הלוי (אות א) הביא את פירוש הפת"ש בדברי הנוב"י ,וכתב שהמעיין בדברי הנוב"י יראה שאין
זו כוונתו .ובשו"ת (ח"ג סימן קכה) ביאר דמחלק בוסת ההפלגה עצמו בין תחילת קביעותו לבין אחר
שנקבע ,דאע"פ שלאחר שנקבע מחשבים גם לפי העונות אף בוסת ההפלגה ,אבל כשבאים לקבוע
בתחילתו הפרש הימים להפלגה ,אין מחשבים לפי העונה אלא לפי מספר הימים שביניהם ,דהפלגה
שווה היא כשהיא שווה בימים אע"פ שאינה שווה בעונות ,וכשאינה שווה בימים אע"פ ששווה בעונות
אינה חשובה לשווה.
השבט הלוי הביא בשם ספר תפארת למשה שאם קבעה וסת לעונות ,כגון שראתה ביום ל' ואח"כ
בליל ל"א ואח"כ ביום ל"א ,הוי וסת הדילוג לעונות ,וכתב השבט הלוי שלמעשה כאשר רואים
שנקבע במספר עונות שוה הוי וסת לעונות לחומרא .אך הפרי דעה פקפק ע"ז מהנוב"י שכתב שאין
וסת לעונות.
החזו"א (סימן פה סק"ע) כתב שעיקר פרקי ההפלגה הן הימים שלפיהם ישוב הזלת דמה ,אלא שבטבע
הראיות הטבעיות הסדורות יקבעו שעתן לפי העונות ,וכל שלא קבעה את השעה או את העונה אין
זאת סידור הוסתות.
 חשש לוסת החודש ולוסת ההפלגה במקביל
הטור הביא את לשון הרמב"ן:
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"וסת החדש חוששת לו בתחילתו בפ"א אבל וסת ההפלגה א"א לחוש לו עד שתראה ראיה
שנייה שהרי אינה יודעת לאיזה יום היא מפלגת נמצאת אומר שהרואה ליום ר"ח ניסן חוששת
לר"ח אייר ראתה בו חוששת לר"ח סיון ראתה בו הוקבע וסת לראשי חדשים לא ראתה לר"ח
סיון נעקר וסת של ר"ח וחוששת לשני בסיון אפשר שתראה ותקבע וסת להפלגה מל"א לל"א
שהרי ראיית ר"ח ניסן ואייר שוות בהפלגה לראיית ב' בסיון שניסן מלא ואייר חסר ולעולם
חוששת חששות הללו לוסת החדש ולהפלגה עד שתקבע לה אחד מהם ג"פ כדינו כיצד ראתה
באחד בניסן ובעשרים בו חוששת לאחד באייר מפני ר"ח ניסן ואם לא ראתה חוששת לט' בו
לשיעור הפלגה של כ' ראתה בט' בו או שלא ראתה חוששת לכ' באייר שמא בימי החודש
תקבע וסת שהרי ראתה בכ' בניסן וכן היא חוששת לשניהם עד שתקבע וסת ההפלגה בארבע
ראיות או וסת החדש בשלשה עד שתיעקר האחר בעקירת פעם אחת ראתה באחד בניסן
ושיירה אחד באייר ולא ראתה מותרת לשמש בר"ח סיון ואינה חוששת לוסת הסירוגין עד
שתראה בו"
הרמב"ן (פ"ה הל' כ ואילך .הובא בטור) סיכם את דיני הוסתות .א .כשעדיין לא קבעה וסת צריכה לחשוש
לכל ראיה פעם אחת ,משום וסת החודש וכן משום וסת ההפלגה .ב .כדי לקבוע את וסת החודש די
ב 3-ראיות ,אך לוסת ההפלגה בעינן  4ראיות.
הב"י הקשה ,מדוע צריך לחשוש לא' אייר כאשר ראתה בכ' ניסן ,הרי נעקר הוסת של החודש ברגע
שראתה בכ' ניסן ,דמוכח שלא רואה רק בא' .וכן במקרה השלישי ,מדוע צריכה לחשוש לכ' ניסן
ברגע שראתה בט' אייר ,הלא ראיית ט' אייר מוכיחה שלא כ' בחודש גורם! ותירץ שעל מנת לעקור
וסת [אפילו לא קבוע ,בפעם אחת] לא די שתראה שלא בעונת הוסת אלא צריכה שלא לראות באותה
עונה שצריכה לחשוש לה ,ולכן חוששת לא'/כ' אייר עד שמוודאת שלא ראתה באותו תאריך .דברי
הב"י טעונים בירור :מדוע הוצרך לתרץ כך ולא תירץ בפשטות שההסתכלות על חשש וסת הוא בשני
מישורים  -הפלגות והחודש  -ואין קשר ביניהם ,ואין ראיית כ' ניסן משפיעה כהוא זה על א' אייר!
אלא מוכח מכך ,שהב"י סובר שלא ייתכן שננתק בין הדברים כיון שלא ברור לנו איזה וסת יש לה,
ובכל פעם אנו מחפשים את הוסת שעלול להיקבע ,ולכן ברגע שיותר סביר שישנה וסת הפלגה
מאשר וסת החודש הו"א לחוש לה דווקא .הלכך מחדש הב"י שאין וסת נעקר אלא אם לא ראתה
באותה עונת וסת ,ולא מועיל שתראה לפני כן כדי לעקור את החשש.
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
לחודש ולא להפלגה ,שהרי כבר ראתה פעמיים בא' בחודש ,והפלגה הייתה רק פעם אחת .לכאורה
היה צריך הב"י לתרץ בפשטות שאינה צריכה לחשוש לט' באייר כיון שהפלגת ה 20-נעקרה ברגע
שראתה בא' אייר ,שהרי מכ' ניסן לא' אייר יש  10ימים ,ואם כן עתה צריכה לחשוש להפלגת  10ימים
בלבד מא' .וממה שלא תירץ הב"י באופן זה מוכח שלדעתו אין וסת קצר עוקר וסת ארוך ,ואין
הפלגת  10משנה את החשש ל.20-
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לאחר מכן התקשה הב"י בסוף לשונו של הרמב"ן "וכן היא חוששת לשניהם עד שתקבע וסת ההפלגה
בארבע ראיות או וסת החדש בשלשה ,עד שתיעקר האחד בעקירת פעם אחת" ,ממנה משמע
שקביעות וסת מותנית בעקירת הוסת האחר ,ולפי שיטת הב"י לעיל עקירת וסת מותנית באי-ראייה
ולא די בראייה אחרת .לכן מסיק הב"י שממשיכה לחשוש לשתי הוסתות כל עוד לא קויימו שני
התנאים .1 :נקבע וסת באחד מהם .2 .הוסת השני נעקר פעם אחת .ואם נשאל ,הא כיצד תקבע וסת
לאחד מהם בלי שייעקר השני? נותן הב"י דוגמה :א' ניסן--------כ' ניסן----א' אייר----ט' אייר----כ'
אייר--------ט' סיון----כ' סיון--------ט' תמוז----כ' תמוז .הנה לפנינו שראתה בכל כ' בחודש
וקבעה וסת החודש ,אך לא עקרה וסת הפלגה .ואם תקשה ,הרי לא ראתה מכ' ניסן לט' אייר וממילא
נעקרה וסת הפלגה! לכך מביא מרן את עקרונו השני דלעיל ,שבאותה שעה וסת החודש היא
הדומיננטית וממילא גם עקירת וסת הפלגה לא הייתה עקירה כשם שלא הייתה צריכה לחשוש לה.
ומ"מ בסוף דבריו כתב שהגירסא ברמב"ן עצמו היא "או שתטהר האחד בעקירת פעם אחת" ,וממילא
אזדא לה הקושיא.
הדרכי משה (סק"א*) חולק על הב"י ,וסובר שלא בדווקא התכוון הרמב"ן במקרה השלישי ,ואפילו אם
ראתה בא' אייר עדיין תחשוש לט' אייר ,ורבותא קמ"ל שהו"א שאם תראה גם בט' אייר בלא שראתה
בא' אייר ,לא תחשוש לכ' באייר כיון שכבר היו שתי הפלגות שוות ווסת החודש כבר נעקרה פעם
אחת  -קמ"ל שעדיין חוששים במידה שווה לשתי הוסתות כל עוד לא קבעה לאחד מהם .בשונה
מהב"י ,הרמ"א מנתק לחלוטין בין וסת החודש וההפלגה ,וכל אחד מקבל "מעקב" באופן נפרד .אולם
גם לדעת הרמ"א אין וסת קצר עוקר וסת ארוך ,כפי שמדגים ,ע"ש .וכ"ד הט"ז (ס"ק יח) והתו"ש

(ס"ק

כב).
הב"ח (סע' טז) סובר אחרת .לדעתו וסת קצר עוקר וסת ארוך ,ולכן דברי הרמב"ן כפשוטם ,ואם ראתה
בא' באייר עקרה הפלגת  20ועתה חוששת להפלגה שבין כ' ניסן לא' אייר ,ולכן התנה הרמב"ן
שתחשוש לט' אייר רק במקרה שלא ראתה בא' אייר .גם לקושיית הב"י על סו"ד הרמב"ן ,נקט הב"ח
בפשטות כגירסא שהביא הב"י בסוף דבריו .וכ"ד הש"ך (ס"ק לא) .ובאמת מצינו שכדעת הב"ח כתב
הראב"ד (עמ' מט) להדיא" :ולעולם כל החששות שהיא חוששת בהפלגות  -מן הראייה האחרונה היא
מונה".
הפרישה (ס"ק כח) דומה במקצת לשיטת הב"ח ,ולדעתו כל הפלגה נמנית מהראייה האחרונה בלבד,
אך עדיין אין בכך שייעקר וסת ארוך מפני קצר .ולכן התנה הרמב"ן שלא תראה בא' אייר כדי לחשוש
לט' באייר ,מפני שאם תראה בא' אייר תצטרך לחשוש לשתי וסתות הפלגה [מלבד החודש]  -ליב'
ולכ' באייר ,אך לא לט' .וכ"ד הרבה מהאחרונים [הסד"ט

(ס"ק יד ,סד"ה ומדברי הראב"ד .ס"ק יט ,סד"ה ואם

לאחר) ,הפלתי (ס"ק טז ,יח) ,בית מאיר (על השו"ע כאן) ,מעדני יו"ט (דב"ח אות כז)].
השו"ע לא הזכיר כלל מדברי הרמב"ן בדוגמאות הללו ,אולם הרמ"א כתבם לפי הבנתו" :האשה
שראתה ,חוששת לוסת החדש ולהפלגה ,עד שתקבע וסת החדש בג' פעמים ,או וסת הפלגה בד'
פעמים ,או שתעקר אחד מהן .כיצד? ראתה בא' בניסן וכ' בו ,חוששת לאחד באייר מפני ראש חודש
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ניסן .ראתה באחד באייר או לא ראתה בו ,חוששת לט' באייר ,שהוא יום כ' מראיית יום כ' שראתה.
ראתה בט' באייר או לא ראתה ,חוששת לעשרים באייר ,שמא קבעה לה וסת כ' לחדש ,שהרי ראתה
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".
החוות דעת (חידושים ס"ק כא ,ביאורים ס"ק יד .הובא בפת"ש יא) סובר שכל מחלוקת הב"ח והרמ"א היא רק
בהפסקה בהפלגה האמצעית ,וכמו נדון דהרמב"ן ,אולם בהפסקה בהפלגה ראשונה לכו"ע לא עולה
ההפלגה למניין שלוש לקבוע [א' ניסן----י' ניסן----כ' ניסן--------ט' אייר--------כח' אייר] ,וכן
להיפך ,בהפסקה בהפלגה שלישית לכו"ע עולה למניין שלוש לקבוע [א' ניסן--------כ' ניסן--------
ט' אייר----יח' אייר----כח' אייר].
עוד העיר החוו"ד (חידושים ס"ק כג ,ביאורים ס"ק טו .הובא בפת"ש יב) שוסת קבוע עוקר וסת שאינו קבוע
רק כאשר הם סותרים אחד את השני ,כדוגמת וסת החודש שיסתור וסת הפלגה ,שהרי אם תקבע
להפלגה ותחשוש לחודש ותראה בו ממילא בטלה ההפלגה .אולם אם אינם סותרים זל"ז ,כגון שני
תאריכים בחודש ,יכולה לקבוע לשניהם .ועיין מקור מים חיים (כאן) שדחה דבריו.
 חידושו של הש"ך בעונ"ב ועונת החודש
הרמב"ן הזכיר חששות של וסת החודש ווסת ההפלגה ולא הזכיר כלל חשש עונה בנונית ,הב"י כתב
שודאי שצריכה גם לחוש לעונ"ב ,אלא שביאר בדברי הרמב"ן שאע"פ שיבוא ר"ח ביום שלושים
לראיה אין לו דין וסת קבוע ,אבל יש לו דין של וסת שאינו קבוע ,שיש לחוש לו לכל הפחות.
הש"ך (סק"ל) התקשה מדוע לא הביא הרמב"ן את החשש לעונ"ב ,ומפשט דבריהם משמע שצריכה
לחוש רק לשתי החששות הללו ותו לא! עוד הקשה ,שעונ"ב היא שלושים יום מתחילת ראיה
לתחילת ראיה ,והוכיח מהראשונים שאפילו ביום שלושים מותרת משום שעונ"ב היא שלושים יום,
וא"צ לחוש אלא ליום שלושים מסוף יום הראשון שראתה בו ,דהיינו יום ל"א מתחילת ראייתה .ולכן
התקשה מדוע הרמב"ן הוצרך לומר שחוששת לר"ח אייר דמשמע שחוששת משום ר"ח אייר ,הרי
בלאו הכי חוששת משום עונ"ב! ועוד הקשה ,מה ההגיון בכך שצריכה לחוש ליום החודש ולעונ"ב,
הרי הסיבה שחוששת הוא משום שאנו אומרים שסתם נשים דרכן לראות באותו יום ,וכיצד יתכן
לומר דבר זה על שני ימים עוקבים? הרי זהו דבר שאין לו שחר כלל! לכן כתב ש'עונה בנונית
שלושים יום' היינו מחודש לחודש בין מלא ובין חסר .ורק באותו היום שראתה בו צריכה לחוש
לחודש הבא ותו לא .והביא ראיות לדבריו.
אולם הט"ז (ס"ק יז) כתב כדברי הב"י ,דפשוט שגם כאן חוששת ליום א' דר"ח אייר שהוא יום שלושים
מהראיה של ר"ח ניסן ,17כסתם עונ"ב לשאין לה וס"ק .גם החכם צבי (סימן קיד .הובא בפת"ש י) הסכים
עם הט"ז במחלוקתו עם הש"ך ,וכן הסכים הכרתי ופלטי (ס"ק טו) .החוות דעת

(חדושים סק"כ ,ביאורים

 17אך מהב"ח משמע שאינה חוששת ליום א' דר"ח .גם הסדרי טהרה (ס"ק יג) והחוות דעת (חדושים סק"כ* ,ביאורים ס"ק
יב) חלקו על הט"ז ,דכאן שראתה בכ' בניסן ליכא חשש עו"ב שהוא מטעם הפלגה וכבר הפסיקה בראיית כ'.
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ס"ק יב) הסכים ג"כ שעונה בנונית אינה וסת החודש ,אך סובר שהוא יום ל"א כדעת הש"ך ולא יום ל'
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
שתבדוק .ומשכחת לה וסת החודש בלא עו"ב כגון אם ראתה בינתיים או שיש לה וסת אחר קבוע
ואח"כ שינתה ליום אחר.
 חשש לשני וסתות במקביל  -סדיר ודילוג
עוד כתב הטור בשם הרמב"ן וכ"פ הרמ"א :ואינה חוששת לוסת הדילוגין ,עד שתקבענו .כיצד ,ראתה
ט"ו בניסן ,חוששת לט"ו באייר .לא ראתה בט"ו באייר ,אינה חוששת לט"ז בו .ראתה ט"ז בו ,חוששת
לט"ז בסיון ואינה חוששת לשבעה עשר בו .ראתה י"ז בו ,חוששת לי"ז בתמוז ואינה חוששת לי"ח בו.
ראתה י"ח בתמוז ,קבעה לה וסת דילוגין לימי החודש וחוששת לי"ט באב (ג"ז ממשמעות הטור) .וכן
בדרך זה בהפלגה ודילוגין ,כי אין חלוק ביניהן .רק י"א כי בדילוג חדש ,הראייה הראשונה מן המנין,
כמו שנתבאר.
 ראייה הנמשכת יותר מיום אחד
עוד כתב הטור בשם הרמב"ן:
"ראתה ט"ו לחדש זה והומשכה ראייתה ד' ימים ,וחזרה והתחילה בי"ו לחדש הבא וראתה ב' או
ג' ימים ,ובי"ז של חדש שלאחריו ראתה  -כבר שילשה לראות בי"ז בחדש .ואין תולין בו בוסת
הדילוג בלבד עד שתשלש כולו בדילוג ולא תהא בו צד שווה ,לפיכך חוששת לימים שהשלישה
בהן כוסת הקבוע ,ולשאר הימים כוסת הדילוג"
מדברי הרמב"ן עולה שגם כשהאישה רואה ראיה ארוכה יכולה לקבוע וסת בכל יום מימי הראיה,
אע"פ שנחשב כראיה אחת ארוכה .עוד כתב ,שאין לתלות רק בוסת הדילוג בלא וסת הסדיר ,אלא רק
במקרה שראתה ביום בדילוג בלבד ,ולא נקבע וס"ק לתאריך החודש.
הב"י העיר שלעיל (סי' קפד) כבר התבאר שישנה מחלוקת ראשונים מה דין ראייה ממושכת יותר מיום
אחד :לדעת הרמב"ן וסיעתו כל יום ויום עומד בפני עצמו ,ולדעת הרז"ה וסיעתו אנו מסתכלים על
היום הראשון לראייה בלבד .נמצא שהרמב"ן כאן הולך לשיטתו ולכן פסק כפי שפסק .ממילא ,כיון
שלעיל סי' קפד פסקנו כחולקים על הרמב"ן ,גם כאן אין דבריו להלכה .וכ"כ הרמ"א" :ראתה ט"ו
בניסן והמשיכה ראייתה ד' ימים ,וביום ט"ז באייר ראתה והמשיכה ראייתה ג' ימים ,ובסיון התחילה
לראות בי"ז בו ,י"א שחוששת לדילוג ולוסת שוה ,שהרי שילשה לראות ג"פ בי"ז לחדש,
והרמב"ן) וי"א שאין כאן וסת שוה כלל ,דהולכין תמיד אחר תחלת הראייה ,וכן עיקר".
הרז"ה והרשב"א והרא"ש והראב"ד בס' בה"נ מביאו ב"ח סוף סעיף כ').

(הטור

(בית יוסף בשם
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סעיף יד':
 עקירת וסת ההפלגה
שנינו בנידה (סג ,:סד).

"[סג ].היתה למודה להיות רואה יום חמשה עשר ושינתה ליום עשרים  -זה וזה אסורין .שלש
פעמים ליום עשרים  -הותר יום חמשה עשר ,וקבעה לה יום עשרים ,שאין אשה קובעת לה
וסת  -עד שתקבענה שלש פעמים[ .סד ].היתה למודה להיות רואה יום עשרים ושינתה ליום
שלשים  -זה וזה אסורין ,הגיע יום עשרים ולא ראתה  -מותרת לשמש עד יום שלשים ,וחוששת
ליום שלשים .הגיע יום שלשים וראתה ,הגיע יום עשרים ולא ראתה ,והגיע יום שלשים ולא
ראתה ,והגיע יום עשרים וראתה  -הותר יום שלשים ונאסר יום עשרים ,מפני שאורח בזמנו
בא"
ופירש"י :הגיע יום שלשים ולא ראתה הגיע יום עשרים וראתה הותר שלשים  -העתיד לבא דהא
איעקר מינה ואף על גב דקבעתיה תרי זימני מיעקר בחד זימנא .ונאסר יום עשרים  -הבא שהרי
למודה בעשרים ולא עקרתו אלא שני פעמים שהרי עקירה האחרונה של עשרים האחרונה שלא
ראתה שאחר השלשים שניים לאו עקירה היא שהרי לא שינתה ליום שלשים השלישיים ולא ראתה
עד יום עשרים לחדש כווסתה .מפני שאורח  -זה שחזר לשוב יום עשרים בזמנו הראשון בא .וכן הם
דברי הרא"ש (פ"ט סימן ג).
עוד שנינו בנידה (לט):

"וקסבר רב פפא :עשרין ותרתין  -מעשרין ותרתין מנינן ,נדה ופתחה  -מעשרין וז' מנינן .א"ל
רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא :ממאי? דלמא עשרין ותרתין נמי מעשרין וז' מנינן ,דכי
הדרי ואתו עשרין ותרתי  -קיימא לה בתוך ימי נדותה"
ופירש"י" :פתחה .קרי חשבון הנדה לימי הנדה וזוב :ממאי .דהאי יום כב' דאסרינן ליה מנינן מיום כב'
שהייתה ראויה לראות כשדילגה ,דמטי ליה בימי זיבה לחשבון ראייה שראתה בכז' :דלמא .האי יום
כב' דאסרינן עלה מנינן מיום ראייתה ,שכבר שלמו ימי זוב .כי הדרי אתו הנך כב' וקיימא לה ד' ימים
בימים הראוים לנדות".
מבואר איפוא שנחלקו רב פפא ורב הונא מאימתי מונים את הפלגת הימים  -מהיום שבו הייתה
ראויה האשה לראות או מהיום שבו ראתה בפועל .דהיינו ,אם רגילה לראות כל  22יום וראתה
במקרה לאחר  27יום ,האם מונים את  22יום הבאים שוודאי צריכה לחשוש ככל דין וס"ק מהראייה
האחרונה בפועל או מסוף ה 22-הקודמים שבו הייתה אמורה לראות .להלכה נוקטים כשיטת רב
הונא שלעולם אשה סופרת הפלגת ימים רק מהיום שבו ראתה בפועל.
נחלקו הראשונים במה עוסקת הברייתא וממילא מה החידוש שבה:
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רש"י (סד :ד"ה ונאסר) וראב"ד (בעה"נ ,עמ' לד) :הברייתא עוסקת בוסת החודש ,והחידוש הוא
שוסת קבוע אינו נעקר אלא בראייה אחרת ,ואם גם בוסת שאינו קבוע לא ראתה ,למרות
שבאותו חודש גם לא ראתה את התאריך הקבוע ,אם בחודש לאחריו ראתה בתאריך
הקבוע  -חזר הקבוע למקומו ונעקר שאינו קבוע לגמרי.

ב.

רמב"ם (פ"ח ה"ח) ,ר"ן (בחידושיו כאן) ,רז"ה (סלע המחלקות שם ,אות יד ,עמ' קמג) :הברייתא
עוסקת בוסת הפלגה ,ואין בה חידוש משמעותי לעומת המשנה ,אלא שוסת שאינו קבוע
נעקר בפעם אחת אפילו אם ראתה בו פעמיים.

ג.

רמב"ן [וכנראה הרשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ג)] :הברייתא עוסקת בוסת הפלגה ,והחידוש הוא
שוסת קבוע חוזר למקומו ועוקר שאינו קבוע אפילו ע"י הפלגה מיום שהייתה ראויה
לראות בו למרות שלא ראתה בפועל.

כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם :היתה רגילה לראות יום עשרים( ,רמ"א :ויש לה בזה וסת קבוע) ,ושינתה ליום
שלשים ,זה וזה אסורים ,וכשיגיע יום כ' לראיית שלשים ,אסורה משום וסת הראשון ,ואם לא תראה
בו חוששת ליום ל' .שינתה פעמיים ליום ל' זה וזה אסורים .שינתה ג"פ ליום ל' ,הותר יום כ' ונאסר
יום ל' .ואם לאחר ששינתה פעם או פעמיים ליום ל' ראתה לסוף כ' ,חזר וסת של כ' למקומו והותר
שלשים.
הדברי חמודות (אות כז .הובא בש"ך מ) סובר שהחידוש בדברי השו"ע הוא שכשראתה בפעם השלישית
ביום כ' חוזרת לוסתה הקבוע ושוב אינה חוששת ליום ל' ,אע"פ שלא הגיע יום ל' ע"מ שנראה
שבאמת אינה רואה בו .לכן לדעתו וסת קבוע עוקר וסת שאינו קבוע .אמנם הש"ך (סק"מ) הקשה
עליו ,ופירש שכשלא ראתה בפעם השלישית ביום ל' ,הרי היא עוקרת את הוסת שאינו קובע של ל',
אע"פ שגם בכ' לא ראתה .אע"פ שמפשט דברי השו"ע משמע שבפעם השלישית ראתה ביום כ'.
ולדעתו וס"ק אינו עוקר וסת שאינו קבוע [הפת"ש (ס"ק יג) כתב שמשמע מהש"ך שאם ראתה ב'
פעמים ביום ל' ושינתה לכ' בטלה הפלגת ל' כיון שבהפלגה השלישית היה הפסקה .הסדרי טהרה
(ס"ק יט) והחוות דעת (ביאורים ס"ק יח) השיגו עליו] .הט"ז (ס"ק כח) פירש שלאחר שלא ראתה ביום ל'
השלישי ,ראתה שתי ראיות שהפלגה שביניהן היא כ' יום ,ובכך חזרה והתעוררה הפלגת כ' להיקבע
מחדש .עוד חידוש העולה מדברי הט"ז ,שלדעת הרמב"ן אם לא ראתה ג' פעמים ביום הקבוע לה
לוסת ,אף אם לא קבעה וסת אחר  -נעקר הקבוע .וע"ע נקה"כ (סק"ו) שדחה דברי הט"ז.
סעיפים טו'  -טז':
 וס"ק שנעקר ג"פ ולא קבעה וסת אחר
כתב הטור:
"שינתה ראיותיה ולא השוה אותם ,כגון ששינתה פעם אחת ליום ל' והשני ללב' והשלישית
ללד'  -נעקר וסת הראשון ואין לה וסת כלל .ואם הפסיקה ולא ראתה  -משעבר עליה יום
עשרים ובדקה ולא ראתה שוב אינה חוששת לעולם .חזרה לראות  -חוששת ליום כ' מראייה זו,
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שעדיין לא נעקר וסת הראשון ממקומו ,בין אם פסקה מלראות או ששינתה בראיות שאינן
שוות .שלעולם לא ייעקר וסת הראשון ממקומו עד שתקבענו בג' ראיות שוות"
"כעקירת וסת ההפלגות כן עקירת וסת החדש ,אלא שזו חוששת ליומה וזו חוששת לר"ח.
כיצד? היתה רגילה לראות בראשי חדשים ועבר עליה ר"ח ולא ראתה  -חוששת לר"ח ,עד
שיעברו עליה ג' ראשי חדשים .עברו עליה ג' ראשי חדשים ולא ראתה  -אינה חוששת להם.
חזרה וראתה בר"ח  -חזר הוסת למקומו"
הטור עוסק בדיני עקירת וסת ע"י אי ראיה של זמני הוסת ,בסעיף הקודם עסקנו בעקירת וסת ע"י
קביעת וסת חדשה ,אך כאן הטור עוסק בעקירת וסת ללא קביעת וסת חדשה .ודיניהם שונים.
כשעוקרים וסת ע"י קביעת וסת חדשה ,אינה חוזרת לוסת הקודמת אא"כ תקבענה מחדש ע"י ג'
ראיות .אך כשלא נקבעה וסת חדשה ,ע"י ראיה אחת חוזרת לקביעות הראשונה וא"צ בראיית ג'
פעמים.
הב"י ביאר שאינה חוששת ליום ל"ו כיון שלא ראתה אלא פעמיים בדילוג ,וכדי לחשוש לוסת הדילוג
צריכה לראות ג' פעמים .אמנם הב"ח השיג ע"ד הב"י ,שלשיטתו רק בראיית ה' פעמים אפשר לקבוע
וסת הפלגה ,שכשראתה ג' פעמים הרי דילגה פעם אחת בלבד .הש"ך (ס"ק מב) הביא דבריו ותמה
עליו ,שכשראתה ל ,ל"ב ,ל"ד ,ל"ו ,הרי ישנם ג' דילוגים וקובעת וסתה .והעיר שמוכח מדברי כולם
שראיית ל' לא חשיבא דילוג כלל ,מכיון שהדילוג הראשון לא היה שווה.
הב"י הבין שרק אם לא תראה ג' עונות הראויות לה חשוב ל'הפסיקה ולא ראתה' ,והביא דוג' לדבר:
כגון שהיתה למודה לראות ביום כ' ,והגיע יום כ' ולא ראתה ,צריכה לחשוש ליום מ' וליום ס' ,ולאחר
מכן אם לא ראתה שוב אינה חוששת .אך הב"ח (סעיף כד) הביא את דברי המהרש"ל שכבר מיום כ'
אינה צריכה לחשוש ,שכל עוד לא ראתה אינה צריכה לחשוש לשום תאריך .והנ"מ אם עברו עליה ג'
עונות ללא ראיה או לא עברו ,היא רק לעניין לחשוש מההפלגה האחרונה חוץ מזמן הוס"ק .אבל
אה"נ אין כאן עקירת ג"פ אלא הפלגה אחת ארוכה .עוד נחלקו :האם כשחזרה לראות הכוונה שחזרה
לראות כוסתה ,היינו שתי ראיות עוקבות של  20יום ,או שראתה פעם אחת וצריכה לחשוש ליום כ'
הבא .לדעת הב"י הכוונה כאפשרות א' .אך המהרש"ל סובר שאפילו אם אינה עדיין מסולקת דמים
אפשר לבאר את דברי הטור שראתה פעם אחת בלבד.
לאחר מכן הביא הטור את דיני עקירת וסת החודש ,וביאר הב"י שאין הבדל ביניהם אלא שזו חוששת
ליום ההפלגה ואין לה עסק עם יום החודש ,וזו חוששת למספר ימי החודש ואין לה עסק עם יום
ההפלגה.
כתב השו"ע (סעיף טו)  :שינתה ראיותיה ולא השוה אותם ,כגון ששינתה פעם אחת ליום ל' והשני
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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עוד כתב (סעיף טז) :כיוצא בזה דין עקירת וסת ר"ח .כיצד ,היתה רגילה לראות בר"ח ,ועבר עליה ר"ח
ולא ראתה ,חוששת לר"ח עד שיעברו עליה שלשה ר"ח .עברו עליה שלשה ר"ח ולא ראתה ,אינה
חוששת להם .חזרה וראתה בר"ח ,חזר הוסת למקומו.
הש"ך (ס"ק מה) נקט כדעת המהרש"ל ,וכ"פ תו"ש (ס"ק לב) .לעומתו ,הט"ז (ס"ק לא) האריך לדחות את
דברי מהרש"ל ,וצידד כהבנת הב"י בדברי הטור שמדובר בהפסיקה לראות ג' עונות [לדעתו אישה
שיש לה וס"ק להפלגת כ' חוששת ליום מ' ואם לא ראתה חוששת ליום ס' .אם עברו ס' יום ולא ראתה
הרי הדבר חשוב לג' עקירות ולכן אינה חוששת ליום פ' .אם חזרה וראתה בכל יום שיהיה חוזרת
לחשוש ליום כ'] .אמנם ,במחלוקת השנייה שהבאנו ,נוקט הט"ז כשיטת המהרש"ל ,שדי בראייה אחת
כדי שתחשוש לוס"ק שלה ,דלא כשו"ע שצריך הפלגה אחת שהיא ב' ראיות .ובנקה"כ (אות ז) האריך
הש"ך לדחות דברי הט"ז ולחזק סברת מהרש"ל [לדעתו אישה שיש לה וס"ק להפלגת כ' ולא ראתה
בו אינה חוששת ליום מ' ,שהרי גם אם תראה בו לא תהיה הפלגת כ' אלא הפלגת מ' .אם עברו ג'
עונות ולא ראתה נעקר ממנה וסת כ' ,ולכן גם אם תראה אינה צריכה לחשוש לו .ואם ראתה ביום כ'
אחר הראייה חזרה לוסתה הקבוע].
החוות דעת (ביאורים סק"כ .הביאו הפת"ש טו) כתב שאם ראתה לאחר הפסקת ג' עונות צריכה לחשוש
להפלגה מהפעם האחרונה שראתה ,למרות שזו הפלגה ארוכה ,וגם לעונ"ב.
הנודע ביהודה (מהדו"ת ,יו"ד ס"ס פו .הביאו הפת"ש טז) נשאל במקרה שלא ראתה ב' עונות ,ונתעברה,
ועברו ימי עיבור והנקה ,ולאחר שנגמרו שוב לא ראתה פעם אחת ,האם מצטרפת עקירה האחרונה
לשתיים שקדמו לימי עיבור והנקה .והשיב שבכל אופן אינה צריכה לחוש לוס"ק ,ואם אח"כ תראה
שוב פעם אחת חוזרת לקביעותה ,כיון שעדיין לא קבעה וסת אחר.
סעיפים יז'  -יח':
 דיני וסת הקפיצות
שנינו בנידה (יא).

"א"ר הונא :קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה  -קבעה לה וסת .למאי? אילימא לימים,
הא כל יומא דלא קפיץ לא חזאי! אלא לקפיצות? והתניא :כל שתקבענה מחמת אונס אפילו
כמה פעמים לא קבעה וסת .מאי לאו ,לא קבעה וסת כלל! לא ,לא קבעה וסת לימים לחודייהו
ולקפיצות לחודייהו ,אבל קבעה לה וסת לימים ולקפיצות .לימים לחודייהו פשיטא! אמר רב
אשי :כגון דקפיץ בחד בשבת וחזאי ,וקפיץ בחד בשבת וחזאי[ ,ובשבת קפצה ולא חזאי] ,ולחד
בשבת חזאי בלא קפיצה ,מהו דתימא איגלאי מילתא למפרע דיומא הוא דקגרים ולא קפיצה,
קמ"ל דקפיצה נמי דאתמול גרמא ,והאי דלא חזאי משום דאכתי לא מטא זמן קפיצה .לישנא
אחרינא א"ר הונא :קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה  -קבעה לה וסת לימים ולא
לקפיצות .היכי דמי? א"ר אשי :דקפיץ בחד בשבת וחזאי ,וקפיץ בחד בשבת וחזאי ,ובשבת
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קפצה ולא חזאי ,ולחד בשבת אחרינא חזאי בלא קפיצה ,דהתם איגלאי מילתא דיומא הוא דקא
גרים"
רב הונא מחדש שיש אפשרות לקבוע וסת לקפיצות בלבד .הגמ' מקשה עליו ,הרי מבואר בברייתא
שאין קביעות וסת לאונס .תירצה הגמ' שיש וסת מורכב לימים וקפיצות .לאחר מכן מקשה הגמ' על
ההו"א שהברייתא עוסקת רק בקביעה לימים ,ומתרץ רב אשי שהחידוש הוא במקרה שראתה
בקפיצות בימים פעמיים ,ובפעם השלישית קפצה יום לפני היום הקבוע שראתה בו ,וראתה למחרת,
וקמ"ל שהוסת עדיין חשוב למורכב ,אע"פ שלא קפצה היום אלא אתמול.
נחלקו הראשונים האם תירוץ הגמ' אינו סותר את דברי רב הונא ,ודברי רב הונא על קביעת וסת
הקפיצות בלחוד נשארים .או שמא הגמ' העמידה את דברי רב הונא במציאות מסויימת ולכן אין
קביעת וסת לקפיצות לחוד אלא רק בהרכבת ימים.
א .רש"י פירש שבכל יום שתקפוץ מחזיקים אותה כרואה ,ואפילו הוא בשאר ימות השבוע,
מכיון שהוחזקה כרואה בקפיצות

(רוב הראשונים הבינו ברש"י שיש וסת לקפיצות ,ולא נאריך בביאור

השיטות השונות בדעתו) .וכ"כ הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג יג ).בשם הרז"ה

(בהשגות לבעה"נ שעה"ו

אות יט) שיש וסת לקפיצות בלבד .וכ"פ הרמב"ן (פ"ו הי"ג) והטור.
ב .אמנם הרשב"א דחה את ראיות הרז"ה ,ולדעתו אינה קובעת וסת לקפיצות בלבד .אלא רק
וסת המורכב מימים וקפיצות .וכ"ד התוספות (יא .ד"ה אלא) ,וכ"נ שהוא דעת הרמב"ם
מהל' איסו"ב ה"ה) .וכ"ד הראב"ד (בעה"נ ,עמ' נב) ,ר"ח (הביאו הרשב"א וריטב"א) ,רא"ש

(פ"ח

(ט ,א)

ועוד .לדעתם תירוץ הגמ' לבסוף היא העמדה בדברי רב הונא עצמו ,ולא סתירה לדבריו.
ג .ההגה"מ (אות ג) כתב ,שאע"פ דאינה קובעת וסת בקפיצות בלבד ,צריכה לחשוש כיון
שראתה כך ג' פעמים.
כתב השו"ע :כל וסת שנקבע מחמת אונס( ,רמ"א :כגון שקפצה וראתה) ,אפילו ראתה בו כמה פעמים,
(רמ"א :אם לא קבעה אותן לימים .תוספות ורשב"א ור"ח) ,אינו וסת ,שמפני האונס ראתה( .רמ"א :ומ"מ חוששת לו

כמו לוסת שאינו קבוע .הגה"מ).
 קביעות לימים ולקפיצות  -וסת המורכב
בגמ' לעיל הובאו ב' לישנות ,בלישנא בתרא דעת רב הונא לפי מסקנת הגמ' שאם ראתה ג' פעמים
בקפיצה ,שב' פעמים מהם היה בזמן מסויים ,ובפעם השלישית ראתה בזמן ללא קפיצה ,מוכח
שהימים הם אלו שגורמים את הראיה ולכן קובעת וסת לימים .ומבואר שאינה קובעת וסת לקפיצות
בלבד ,עמדה זו מנוגדת לכאורה לדברי רב הונא שהבאנו לעיל בלישנא קמא.
נחלקו הראשונים האם הלישנות חולקות זע"ז ,ומפני כך נחלקו להלכה בדיני קביעות וסת ,האם יש
וסת המורכב או לא .וכן מה הדין כשראתה פעמיים באחד בשבת בקפיצה ,ובפעם השלישית קפצה
בשבת וראתה באחד בשבת ,האם מצרפים את הקפיצה של שבת לראיה של אחד בשבת.
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הרשב"א (תוה"ק שם) סובר כאוקימתא דרב אשי ללש"ק ,ולדעתו הלישנות אינן חולקות זע"ז ,ולכן
סובר כשתיהן להקל (היינו שמקלים בנידון דל"ק שאינה קובעת אלא לימים ולקפיצות יחד ,דלא כהרמב"ם לקמן).
ולכן אם קפצה באחד בשבת וראתה וקפצה באחד בשבת וראתה וקפצה בשבת ולא ראתה ובאחת
בשבת ראתה בלא קפיצה ,אין אומרים הוברר הדבר שהיום גורם שהרי קפצה בשבת ולא ראתה,
וראתה באחד בשבת בלא קפיצה ,אלא תולין ראיית אחד בשבת בקפיצה שקפצה בשבת ,ומה שלא
ראתה בשבת כשקפצה הוא מפני שלא הגיעה זמנה של קפיצה.
מנגד ,הרמב"ם (ח ,ה) כתב "קפצה וראתה קפצה וראתה קבעה לה וסת לימים בלא קפיצות כיצד
קפצה באחד בשבת וראתה דם ולאחר עשרים יום קפצה באחד בשבת וראתה דם ולאחר י"ט קפצה
ביום השבת ולא ראתה דם ולאחר השבת ראתה בלא קפיצה הרי נקבע אחד בשבת אחר עשרים שהרי
נודע שהיום גרם לה לראות ולא הקפיצה וכבר נקבע יום זה שלש פעמים וכן כל כיוצא בזה" .המגיד
הסביר שלדעת הרמב"ם ל"ב חולקת על ל"ק ולכן לא הזכיר כלל את המקרה המובא בל"ק .וכ"פ
הרמב"ן (פ"ו הי"ב) .מפרשי הרמב"ם נחלקו לגבי וסת המורכב מימים וקפיצות ,המ"מ סובר בדעת
הרמב"ם שיש וסת המורכב מימים וקפיצות ,ופסיקת הרמב"ם כל"ב לא שייך לזה .אך לדעת מרכה"מ
הרמב"ם אינו סובר וסת המורכב ,וסובר שבכך חלוקות הל"ק ול"ב  -האם יש וסת בכלל לאונס כמו
קפיצה.
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם :קפצה וראתה ,קפצה וראתה ,קבעה לה וסת לימים ,בלא קפיצות .כיצד,
קפצה באחד בשבת וראתה דם ,ולאחר כ' יום קפצה באחד בשבת וראתה דם ,ולאחר י"ט יום קפצה
ביום השבת ולא ראתה דם ,ולאחר השבת ראתה בלא קפיצה ,הרי נקבע אחד בשבת אחר כ' ,שהרי
נודע שהיום גרם לה ,ולא הקפיצה ,וכבר נקבע יום זה ג"פ .וכן כל כיוצא בזה.
עוד כתב השו"ע (סעיף יח) ע"פ הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ג יא :):קפצה ביום ידוע ,כגון בר"ח או באחד
בשבת ,וראתה בו ,ואירע כן בג' ר"ח או בג' אחד בשבת ,קבעה לה וסת וחוששת לכל פעם שתקפוץ
באותו זמן .ואם אח"כ הגיע א' בשבת ולא קפצה ,או שקפצה בשני בשבת ,אינה חוששת ,שהרי לא
קבעה אלא לקפיצות של אחד בשבת.
הש"ך (ס"ק מט) תמה על השו"ע ,מדוע פסק כדעת הרמב"ם כנגד הרבה מהראשונים? והוסיף שדברי
הרמב"ם הם חומרא דאתי לידי קולא ,שהרי לדעתו מכיון שקבעה וסת לימים בלבד ,אם לא ראתה
אח"כ הרי עקרה וסתה ,אבל לשאר הראשונים מכיון שלא קבעה ,תמיד צריכה לחשוש אם תקפוץ.
התורת השלמים (ס"ק לה) כתב דמכיון שגם הרמב"ן סובר כרמב"ם ,פסק השו"ע כשיטתם.
ההגה"מ (פ"ח אות ג) כתב שלמרות שלא קובעת וסת לקפיצות לחוד ,מ"מ חוששת לה כדין וסת שאינו
קבוע .ופסקו הרמ"א להלכה .אך הש"ך (ס"ק מח) העיר ,שא"צ לראות ג' פעמים בקפיצה כדי לחוש
לראיה ,אלא בכל אופן צריכה לחוש להפלגה וחודש גם אם לא קבעתם ,ככל אשה שאין לה וס"ק .וכי
בשביל שקפצה מגרע גרע?! וכ"כ הסדרי טהרה (ס"ק כב) וחוות דעת (חידושים ס"ק לב) .אולם הערוך
השולחן (סעיף מט) כתב שהדברים תמוהים ,שוודאי כשקפצה מגרע גרע ,שהרי הדם בא ע"י אונס ,ולא
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מחמת הפלגה ,ואין קביעות לקפיצות שנוכל לומר שהדם בא ע"י .וע"ע בדברי השבט הלוי

(סק"ז ,עמ'

קלו).
 וסת האונס עם וסת הגוף :הכרתי ופלטי (ס"ק כג ד"ה והנה .הובא בפת"ש יח) הסתפק האם וסת
האונס מצטרף רק עם וסת הימים או גם עם וסת הגוף ,כגון שקפצה והתחילה לעטש ולפהק
וראתה דם וכן ג' פעמים .אך הפרדס רימונים (פתיחה ,אות ד) סובר שודאי מצטרף אף לאונס.
 חשש בשעה קבועה :הש"ך (סק"נ) חושש בכל העונה ,מכיון שקבעה וסת לקפיצות ולימים.
אולם החוות דעת (ביאורים סק"א ,כב .הובא בפת"ש יט) סובר שאם יש לה שעה קבועה שרואה בה
לאחר הקפיצה ,אינה חוששת אלא רק לאותה שעה ,וכן אם הקפיצות היו בשעות מכוונים אין
צריכה לחוש אלא רק לשעה ההיא .וכ"כ הכרתי ופלטי (ס"ק כא).
 יש לה וסת מורכב וראתה כרגיל :החוות דעת (ביאורים ס"ק כג .הובא בפת"ש כ) סובר שאם בכל
הג' פעמים ראתה ביום הקפיצה ,ובפעם הרביעית ראתה יום לאחר הקפיצה ,תלוי הדבר במח'
השו"ע והרמ"א ,שלשו"ע מתגלה שבאמת קבעה וסת רק לימים ,ולרמ"א חוששת לוסת
מורכב .אך הפרדס רימונים (פתיחה לסי' קפט ,סוף אות ה) סובר שלכו"ע לא אמרינן שמתברר
למפרע.
 קבעה לראות יום לאחר הקפיצה :כתב החוות דעת (שם .הובא בפת"ש כ) שאם כל הג' פעמים היו
בהפלגות שוות ובכולם ראתה יום לאחר הראיה ,קבעה וסת לימים בלבד ולא תולים בקפיצה
של אתמול.
הנודע ביהודה (תניינא ס"ס צג .הובא בפת"ש כ) סובר שרק אם המרחק בין הקפיצה לראיה הוא יום
אחד תולים את הראיה בקפיצה ,אבל אם הוא לאחר כמה ימים ,לכו"ע אמרינן דיומא כגרים.
 ראתה בין הוסת המורכב :החוות דעת (ביאורים ס"ק כד .הובא בפת"ש כא) כתב שאם קבעה וסת
המורכב ,וראתה בנתיים לא נתבטלה ההפלגה ,דאמרינן שדוקא ההפלגה מיום הקפיצה הוא
הגורם לראיה.
 קפצה סמוך לשקיעה וראתה בלילה :בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סימן קכד .על ש"ך נט) הסתפק אם
קפצה בשבת סמוך לשקיעה וראתה בסמוך בתחילת הלילה ,האם גם בזה סובר השו"ע שלא
תולים את הראיה בקפיצה.
 ראתה אחר בדיקה רפואית :החוט שני כתב שאם ראתה דם מחמת בדיקה רפואית ,אין זה שייך
כלל לוסת ,ואפילו אם קרה הדבר ג' פעמים ,שנחשב הדבר כאילו הוציאו ממנה דם בידיים,
ואינו דומה לקפיצה וכד' שהדם יוצא מאליו .וכ"כ השבט הלוי (סק"ג) שניתוח הנעשה ברחם
אינו נחשב כאונס למרות שטמאה מספק.
סעיף יט':
 וסת הגוף
שנינו בנידה (סג).
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"משנה :ואלו הן הוסתות :מפהקת ,ומעטשת ,וחוששת בפי כריסה ובשפולי מעיה ,ושופעת,
וכמין צמרמורות אוחזין אותה ,וכן כיוצא בהן .וכל שקבעה לה שלשה פעמים  -הרי זה וסת...
גמרא :אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל :הרי אמרו לימים  -שנים ,לוסתות  -אחת .ואמרת
לן עלה אמר רב יהודה אמר שמואל :זו דברי ר"ג בר רבי שאמר משום רשב"ג ,אבל חכמים
אומרים :ראתה  -אינה צריכה לא לשנות ולא לשלש"
מדברי המשנה עולה שכל אישה שהיה לה הרגשה מסויימת בגופה מספר פעמים ,ונלוה אליה הוסת,
הרי היא צריכה מעתה לחוש להרגשות אלו כקביעת וסת .אולם מדברי הרמב"ם (ח ,א-ב) נראה
שהרגשות אלו אינן עוד סוג של קביעת וסת ,אלא הן עצמן הרגשות הנלוות לכל וס"ק שהאישה
רואה .כך גם עולה מדבריו בפיה"מ (ט ,ח) שלכל אישה יש תחושות שמרגישה עם הופעת הוסת.
והיוצא מכך הוא שלדעת הרמב"ם אין סוג וסתות נוסף חוץ מאשר וסת ההפלגה .כ"כ הב"י בביאור
דברי הרמב"ם ,וכ"כ הערוה"ש (קפג ,כד) שבט הלוי (אות ו) ועוד .אמנם המרכבת המשנה

(פ"ו ,קונטרס

גופי הלכות ,פתח טז') ביאר כפשט המשנה שיש שני סוגי וסתות ,ולדעתו לכל אישה יש או וסת הימים
או וסת הגוף ,ואם אין לה אחד מהן ,הרי זו אישה שאין לה וס"ק ,לכל המשתמע מכך.
המ"מ כתב שכל המפרשים שראה פירשו שהן שני סוגי וסתות חלוקים .וכ"פ השו"ע כאן "וכל אלו
הוסתות שבגופה אין להם זמן ידוע ,אלא בכל פעם שיקרה לה זה המקרה ,הוא וסת".
לעיל בוסת לקפיצות כתב הרשב"א שאין האישה קובעת לה וסת אא"כ יש לו זמן ידוע .אך בוסת
הגוף מודה שיכולה לקבוע בפנ"ע ,וטעמו שבשונה מקפיצות שהוא נגרם מחמת אונס ופעולה
שהאישה עושה מצד עצמה  -ולכן א"א לקבוע את הוסת לפיה .בוסת הגוף התגובות שהאישה
מרגישה הם פועל יוצא של הוסת ,ללא כל מעשה מצידה ,ולכן ודאי שיכולה לקבוע אותם בפנ"ע.
 מה נחשב לוסת הגוף ,ווסת הגוף מורכב
ופירש"י מפהקת  -אישטריליי"ר בלע"ז .והיינו אדם שפושט אבריו .ובשבת (קלו ).פירש באייליי"ר
בלעז ,והוא אדם הפותח פיו .וכתב הרא"ש (ט ,א) שכ"נ מהא דאמרינן בברכות (כד ):גבי רבי כשהיה
מפהק היה מניח ידו על סנטרו .ובערוך פירש קול היוצא מן הגרון מתוך מאכל שאכל וכולן דברי
אלהים חיים ,דכל חוש שינוי הגוף כיון שהוחזקה בו הוא סימן להתעוררות עקירת הדם ,ולכן צריכה
לחוש לו.
הגמ' ביבמות (סד ):פסקה הלכה כרשב"ג בוסתות ,שלעולם וסת אינו נקבע בפחות מג' פעמים ,וכ"כ
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג ח ):והרא"ש (ט ,א) שאינו נקבע עד שתקבע שלש פעמים על ידי כך.
כתבו הרא"ש (שם) והתוספות (סג .ד"ה מעטשת) שכל וסתות הגוף הוא דוקא אם מפהקת או מעטשת
שעה או שתים בשעה שרגילה לראות ,אבל משום פיהוק או עיטוש חדא זימנא לא קבעה ,שהרי הגמ'
מחלקת בין תחילת הוסת לסוף הוסת ,ובפיהוק אחד לא שייך תחילה וסוף.
כתב הרא"ש (שם) שלכל הוסתות שבגופה אין זמן ידוע ,אלא בכל פעם שיקרה לה זה המקרה הוא
הוסת .ואם אינו מגיע אלא לזמן ידוע ,כך שקבעה וסת המורכב לגוף ולימים ,אינה חוששת אלא
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כשמגיעים שניהם יחד ,שכך נלמד מוסת הקפיצות .וכ"כ הרשב"א (תוה"ב שם יג ,):והכוונה שאינה
חוששת לו כוס"ק אלא כוסת שאינו קבוע ,וי"מ שאם לא בדקה ולא ראתה הרי זו בחזקת טהורה.
כתב השו"ע :יש קובעת וסת על ידי מקרים שיארעו בגופה כגון שמפהקת ,דהיינו כאדם שפושט
זרועותיו מחמת כובד ,או כאדם שפותח פיו מחמת כובד ,או כאדם שמוציא קול דרך הגרון ,וכן אם
מתעטשת דרך מטה ,או חוששת בפי כריסה ובשיפולי מעיה ,או שאחזוה צירי הקדחת ,או שראשה
ואיבריה כבדים עליה ,בכל אחד מאלו אם יארע לה שלשה פעמים ,וראתה ,קבעה לה וסת ,שבכל
פעם שהיא חוששת מהם ,אסורה לשמש .ומיהו בפיהוק או עיטוש של פעם אחד אין הוסת נקבע,
אלא כשעושה כן הרבה פעמים זה אחר זה .ואם אירע לה שלשה פעמים ,שבכל פעם עשתה כן הרבה
פעמים ,הרי זה וסת .וכל אלו הוסתות שבגופה אין להם זמן ידוע ,אלא בכל פעם שיקרה לה זה
המקרה ,הוא וסת .ואם בא וסת הגוף לזמן ידוע ,כגון מר"ח לר"ח או מכ' יום לכ' יום ,קבעה לה וסת
לזמן ולמיחוש הוסת ,ואינה חוששת אלא לשניהם ביחד ,ואם הגיע העת ולא בא המיחוש ,או שבא
המיחוש בלא עתו אינה חוששת .והוסיף הרמ"א :ודוקא שקבעה לה וסת לשניהם ביחד ,אבל מתחלה
חוששת לכל אחד בפני עצמו ,כי אינה יודעת איזהו מהן תקבע ,וכמו שנתבאר לעיל גבי וסת הדילוג
וימים ,או מהפלגה וימים ,וכן יתבאר בסמוך.
הש"ך (ס"ק נו) ביאר שאם קבעה שניהם יחד ,אינה חוששת לאחד מהם ,אפילו כדין וסת שאינו קבוע.
אך החוות דעת (ביאורים ס"ק כו .הביאו הפת"ש כד) כתב שודאי חוששת לוסת היום גרידא כמו לוסת
שאינו קבוע ,אלא שאינה חוששת לו כוס"ק לעניין שאם עבר היום והמיחוש לא בא ולא בדקה
דמותרת ,אבל באותו היום אסורה.
בשו"ת דברי יציב (ליקוטים והשמטות סימן פ) נסתפק האם דוקא באותם דברים שמנו חז"ל חוששים ,או
בכל פעולה גופנית של האישה יש לחוש ,וכתב שמלשון הגמ' (סג' ):לאתויי מאי' נראה להדיא שרק
מה שאמרו חז"ל ,וכן נראה מסתמות לשון הפוסקים.
השבט הלוי והחוט שני כתבו ,דה"ה אם ראתה בקביעות כתמים קודם תחילת ראייתה הרי שהם
משמשים כוסת הגוף .והגרי"ש אלישיב (אוצרות הטהרה עמ' תתקיב) הורה שהרואה כתמים קודם תחילת
ראייתה וגם ראייתה באה בלי הרגשה ,שבכדי שתחשב ראייתה כתחילת וסתה ,צריכים שתהא כמות
של דם כגון שתרגיש רטיבות או תקנח ותמצא הרבה דם.
סעיף כ':
 בירור וסת למפרע
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג יד ).למד מדיני וסת האונס לוסת הגוף ,ולכן אם פיהקה בר"ח וראתה ואח"כ
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
הוא משום שלא הגיע זמנו .אך הרא"ה (בדה"ב שם) חלק ,ולדעתו אין פיהוק של אתמול מצטרף
לראיית היום .וטעמו ,משום שאין דמיון בין הקפיצות לפיהוק ,הקפיצות גורמות לוסת שיבוא ,בשונה
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מהפיהוק שהוסת גורם לו להגיע .ואין הוסת יכולה לגרום

לפיהוק להגיע יום קודם בואה (סברא שהביא

הרשב"א לעיל לחלק בין וסת אונס לגוף).
כתב השו"ע :פיהקה ב' פעמים בר"ח ,וראתה ואחר כך פיהקה שלא בר"ח וראתה ,הוברר הדבר שאין
ר"ח גורם אלא הפיהוק .וכן אם בפעם השלישית ראתה בר"ח בלא פיהוק ,הוברר הדבר שאין הפיהוק
גורם אלא הר"ח .אבל אם פיהקה ב' פעמים בר"ח ,ובפעם השלישית פיהקה בכ"ט לחדש ,ולא ראתה,
ובר"ח ראתה בלא פיהוק ,קבעה לה וסת לפיהוק של ר"ח ,שפיהוק של אתמול גרם לראייה של ר"ח.
הדרישה (ס"ק יב) תמה ,מדוע כאן פסק השו"ע כדעת הרשב"א שמצרפים פיהוק דאתמול לראייה
דהיום ,ואילו בסעיף י"ז פסק כדעת הרמב"ם שבקפיצה לא מצרפים כה"ג? ותירץ שבוסת הגוף
שקובעת לעצמה יש יותר הגיון לצרפה לראייה יותר מאוחרת ,אך קפיצה שהיא אונס שאינו קובע
וסת לעצמו ,א"א לצרף את הקפיצה לראייה .הש"ך (ס"ק נט) הביא את דברי הרשב"א לעיל שבוסת
הגוף יותר מסתבר לומר שהפיהוק של אתמול גרם לוסת להופיע היום .וכ"כ הט"ז (ס"ק לב) .הפלתי
(ס"ק כב) תירץ ,שיתכן שיציאת הדם גרמה לחימום גבוה שגרם להקדמת הפיהוק .אך בקפיצה ההגיון
אומר הפוך ,שככל שעובר הזמן יציאת הדם פחות שכיחה.
סעיפים כא'  -כב':
 חששות בוסת הגוף שאינו קבוע
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א (שם) והרא"ש (שם) :פיהקה בר"ח וראתה ,וחזרה ופיהקה בתוך ימי החדש,
חוששת לאותו הפיהוק ואסורה לשמש עד שתבדוק .שכל וסת בין של ימים בין של הגוף חוששת לו
בפעם אחת ,ויש לחוש שמא תקבע וסת לפיהוק בלא זמן ידוע .ואם בדקה ונמצאת שלא ראתה ,אינה
חוששת עוד לפיהוק גרידא אבל חוששת לראש חדש ,שמא תקבע לראש חדש .עוד כתב :וכן הדין
בימים .אם פיהקה היום ,ופיהקה לסוף ל' ,אם תפהק אפילו שלא ביום שלשים חוששת לאותו פיהוק
שמא תקבע לפיהוק גרידא .פיהקה בתוך שלשים ולא ראתה ,אין צריכה לחוש עוד לפיהוק גרידא
אבל צריכה לחוש לסוף שלשים ,וכן צריכה לחוש ליום הקבוע בחדש שפיהקה בו ,שמא תקבע וסת
לימים.
הש"ך (ס"ק ס) כתב שמשמע שאינה צריכה לחוש לעונ"ב ,דמחודש לחודש היינו עונ"ב.
הט"ז (ס"ק לח) התקשה ,מדוע לעיל (ס"ד) אם לא קבעה וסת ג' פעמים ולא בדקה ולא ראתה ,כיון
שעברה עונתה מותרת ,וכאן ממשיכה לחשוש?! ותירץ ,שבפיהוק גרע טפי ,מכיון שדרך הטבע הוא
באישה לפהק בשעת ראייתה או סמוך לו ,הוה ריעותא לפנינו שהיא טמאה ,ועל כן חמיר טפי משאר
וסת שאינו קבוע .אמנם הב"ח ,הפרישה ,והש"ך (נקה"כ) ביארו שעיקר כוונת השו"ע היא לחייב אותה
בדיקה לכתחילה בשעת וסתה ,דהיינו בשעת הפיהוק .אך בדיעבד אם עבר זמן הפיהוק ולא ראתה
ולא הרגישה ,טהורה .כמו כל וסת שאינו קבוע שנעקר בדיעבד אף אם עברה ולא בדקה בעונת
וסתה.
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סעיף כג':
 הצטרפות תחושות שונות לקביעת וסת
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א (תוה"ב ארוך שם יג ,:ובקצר יב ):והמגיד (ריש פ"ח) בשם המפרשים :כל אלו
הוסתות שנקבעים על ידי מקרה אין אחד קובע עם חבירו ,אלא כל שפיהקה שלש פעמים וראתה,
קבעה וסת .אבל אם פיהקה פעם אחד ונתעטשה שתי פעמים ,אין מצטרפים.
 אכילת דברים חריפים
שנינו בנידה (סג):

"וכמין צמרמורות אוחזין אותה ,וכן כיוצא בהן .אמר רבה בר עולא :לאתויי אשה שראשה כבד
עליה ,ואבריה כבדים עליה ,ורותתת ,וגוסה ,אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל :הרי אמרו
לימים  -שנים ,לוסתות  -אחת ,למה שלא מנו חכמים  -שלשה .למה שלא מנו חכמים  -לאתויי
מאי? ...אלא אמר אביי :לאתויי  -אכלה שום וראתה ,ואכלה בצלים וראתה ,כססה פלפלים
וראתה"
הרשב"א לא כתב דאכילת שום ובצלים ופלפלין הוי וסת .וביאר הב"י שהרשב"א סובר שוסת הנגרם
ע"י אכילת שום ובצלים דמי לוסת האונס  -הקפיצות ,שבשניהם בא הוסת ע"י מעשה .ולכן אינו
נקבע לבדו אלא כשנקבע עם הימים יחד .אמנם התוספות (ד"ה אכלה) כתבו שאכילת דברים חריפים
אינה חשובה לוסת גמור ,כיון שיש בו מעשה של האדם .אך חילקו ביניהם ,דאכילת שום לא חשיב
אונס כמו טורח של קפיצה ,שהרי באה ממילא ,ולכן אכילת דברים חריפים דומה לוסת הגוף יותר.
עוד כתב הב"י בדעת הרא"ש (ט ,א) דכשראתה שלש פעמים על ידי שלש אכילות אלו אף על פי שהם
דברים חלוקים הוקבע הוסת ,וטעמא משום דמכל מקום הוחזקה זו לראות ע"י אכילת דברים חמים.
כתב הרמ"א :אכלה שום וראתה ,אכלה בצל וראתה ,אכלה פלפלין וראתה ,יש אומרים שקבעה לה
וסת לראיה ע"י כל אכילת דברים חמים (הרא"ש ומרדכי) .וי"א שכל זה שתראה ע"י מאכל דינו כמו
שתראה ע"י קפיצה ושאר מעשה שהיא עושה ,שמקרי ראיה ע"י אונס ואינה קובעת וסת אלא עם
הימים (ב"י לדעת הרשב"א) וי"א שדינו כוסת שתראה על ידי מקרה שבגופה וקובעת אותו אפילו בלא
ימים שוים (ב"י בשם תוספות).
השבט הלוי (סק"ו) כתב דכיון שיש שני י"א אין הכרעה ,והוי ספק דאו' או ספק דרבנן ,ולכן יש
להחמיר כשתי השיטות ,וכ"כ התורת השלמים (אות מג) .ודייק מהגר"א (אות לד) שנוטה להקל
כרשב"א.
כתב החוות דעת (ביאורים ס"ק כט .הובא בפת"ש כו) ומ"מ אם אכלה שאר דברים חמים ג"פ ולא ראתה לא
נעקר וסתה מאכילת שום ובצלים ופלפלין ,אבל אם אכלה שום ג"פ ולא ראתה נעקר הוסת מכל
הדברים ,כיון דנעקר מין אחד מהמינים שנתחזקה על ידן נתבטלה כל החזקה ונעקר הכל.
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רעק"א (אות ד) כתב שלמרות שמצרפים כמה מינים חריפים לקביעת ווסת ,אם אכלה רק מין אחד
כגון שום  -הרי קבעה רק לשום ,כמו שבשור המועד (ב"ק לז ).אם נגח כמה מינים הוי מועד לכל ,אך
אם נגח רק מין אחד הוי מועד למין זה בלבד .ולכן חידש שאם אכלה שום פעמיים ואח"כ אכלה בצל
וראתה ,לא הוקבע כלל .אולם ברא"ה (הובא בשטמ"ק על ב"ק לז ).מבואר להדיא דלא כרעק"א ,וכ"כ
תוס' ר"פ (ב"ק ב :ד"ה ומועד) ,וכן דייק אבן האזל מהרמב"ם (פ"ו מנזקי ממון ה"י).
השבט הלוי (ח"ג סימן קכד ,על סעיף כג) הסתפק האם גם בסימנים אחרים צריכה לבדוק או דוקא
בפיהוק וכד' שהם סימנים מובהקים על עצם הראיה והוסת כנ"ל דבאו מחמת מילוי הרחם בדם
הוסת ,ולכן אישה המקבלת זריקה כדי שיבא הוסת ,וכבר פעם א' הועיל לה זריקה זאת ,אסורה פעם
ב' אם קבלה הזריקה ולא בא הדם ,הגם שלא נקבע עד שתבדוק ,וצ"ע לדינא.

סעיף כד':
 זמן החשש בוסת הגוף
שנינו בנידה (סג):

"משנה :היתה למודה להיות רואה בתחלת הוסתות ,כל הטהרות שעשתה בתוך הוסתות -
טמאות .בסוף הוסתות  -כל הטהרות שעשתה בתוך הוסתות טהורות .רבי יוסי אומר :אף ימים
ושעות וסתות; היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה  -אינה אסורה אלא עם הנץ החמה.
רבי יהודה אומר :כל היום שלה"
הראב"ד (הביאו ג"כ הרא"ש שם) דייק מלשון המשנה שרק לעניין וסת השעות נחלק ר' יהודה על ר' יוסי
שאף כשיש לה שעה קבועה צריכה לחוש לכל העונה ,אבל בוסת הגוף לא נחלק ,ומשמע שבוסת
הגוף אינה חוששת אלא לשעת הוסת .וכ"כ המגיד (ריש פ"ח) בשם המפרשים ,וכן מבואר בדברי
הרשב"א .וכ"כ הרמב"ן (פ"ו הי"ד) .החילוק בין הוסתות הוא ,שבוסת הגוף אנו תולים שהמעשה החריג
עצמו הוא הגורם להופעת הוסת ולכן חוששים רק לו ,אבל בוסת השעות היום הוא הגורם לראייה
ולכן חוששים יותר.
הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ג יב ):הוסיף שכל הדין האמור הוא דוקא כאשר הראייה מובלעת בפיהוק ,אבל
אם מתחילה לראות בפיהוק וממשיכה לראות גם לאחר גמר הפיהוק ,בזה יש מחלוקת והוא סובר
שאסורה מתחילת הוסת עד סוף אותה העונה ,מכיון שאנו רואים שגם רואה שלא בזמן הפיהוק .אך
לדעת הרז"ה (בהשגות לבעה"נ שעה"ו אות ו) אינה חוששת לאחר שעת הוסת כלל ,לפי שאין הולכים אלא
אחר התחלת הוסת עכ"ל.
הב"י התקשה ,הרי הרשב"א פסק כדעת הרז"ה שאם שופעת ב' או ג' ימים א"צ לפרוש אלא עונה
ראשונה של הוסת ,ומדוע כאן פסק אחרת ,הרי משמע שטעם אחד לשני הדינים?! וביאר שטעמו של
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הרשב"א שאע" פ שאין חוששים אלא לתחילת הוסת ,אין שיעור התחלת הוסת פחות מעונה ,ולכן
בשניהם פסק שצריכה לחשוש לעונה אחת ואח"כ מותרת.
כתב השו"ע :וכולם ,אין חוששין להם אלא לשעתה ,כיצד ,היתה רגילה לראות עם התחלת הוסת
מיד ,אסורה כל זמן המשכת הוסת .היתה רגילה לראות בסופו ,אינה אסורה אלא בסופו .במה דברים
אמורים ,בזמן שכל הראיה מובלעת בתוך הוסת ,אבל אם אין כל הראייה מובלעת בתוך הוסת ,אלא
נמשכת גם אחר הוסת ,אסורה מתחלת הוסת עד סוף עונה אחת.
הש"ך (ס"ק סא) העיר ,שאם רגילה לראות גם קודם הוסת ,צריכה לפרוש כל אותה העונה שלפני הוסת
בנוסף לשעת הוסת .והוסיף שאפשר שגם כל העונה לאחר הוסת אסורה ,ונשאר בצ"ע .המקור מים
חיים תמה עליו ,שאם מדובר על וסת הגוף הרי אינה יודעת מתי יגיע לה ,וכי תחשוש בכל יום שמא
יגיע?! ואם הוא וסת הימים בלא"ה אסורה כל היום .גם החוות דעת (ביאורים ס"ק לב) תמה עליו ,וכתב
שבאישה כזאת שוסתה אינו קבוע לימים ,חוששים שמא תראה בעונ"ב ולכן אסורה בכל אותה
העונה .וע"ע מ"ש (חידושים סק"ב) שאם האישה רגילה לראות בסוף הפיהוק א"צ לפרוש כלל בעונ"ב.
בשו"ת שבט הלוי (ג ,קיז) כתב שאישה שהוסת מגיע לאחר כמה ימים מזמן הפיהוק וכד' ,בימים
שודאי אינה רואה בהם לאחר הפיהוק א"צ להיזהר ,והמחמיר עליו להביא ראיה ,ואין להכביד על
בנות ישראל .ואינה צריכה לחשוש אלא לסימנים שהוכיחו את עצמם ,אבל לא לכל שאר הסימנים
שהמה מעשה עצבנות בעלמא.
סעיף כה':
 אימתי חוששת בוסת המורכב  -גוף וימים
כתב הרשב"א (תוה"א שם יג ,:ובקצר יג ).שאם אחד מאלו בא לזמן ידוע ,אז ודאי אסורה כל עונת הוסת -
כלומר דהיינו יום או לילה כמו וסת ימים גרידא .וכ"כ הראב"ד והרא"ש.
הרמב"ן (פ"י הי"ב) הוסיף שאם היתה רגילה לראות את וסת הגוף ביום קבוע ,אסורה לשמש כל אותו
היום אע"פ שרגילה לראות בסוף העונה צריכה לחשוש לכל העונה ,משום שאנו רואים שלא רק
הסימן בגוף הוא הגורם לבוא הוסת ,אלא גם הימים ,ולכן אנו חוששים יותר.
כתב השו"ע :אם אחד מאלו בא לזמן ידוע ,אז ודאי אסורה כל עונת הוסת ,כמו וסת ימים גרידא.
הט"ז (ס"ק לט) הקשה ,שדברי השו"ע כאן סותרים למש"כ לעיל (סימן קפד) בב"י בשם הראב"ד שלעולם
חוששת בוסת הגוף רק לשעתה ,ואפילו הוא וסת הגוף מורכב .ותירץ ,דכאן מיירי שאסורה בכל
העונה לאחר הוסת ,אך לא חוששת לכל העונה ממש מתחילתה ועד סופה .הש"ך (נקה"כ אות י) הקשה
עליו ,ומסקנתו שלדעת השו"ע חוששת לכל העונה .בשו"ת שבט הלוי (ג ,קכד) כתב שעכ"פ יש מקום
להקל בעונת אור זרוע שלא לחוש לעונה הקודמת ,כיון דלהט"ז אפילו אותה עונה אינה אסורה
מתחלתה ,וגם לדעת התוה"ש (ס"ק מ"ז) פליגי בזה הראב"ד והרא"ש אם אסורה מתחלת העונה ,א"כ
די לנו להחמיר בזה ולא בעונה שלפני זה.

_________________________________________________ 142סימן קפ"ט  -דיני וסתות
סעיף כו':
 עקירת וסת הגוף
כתבו הרמב"ן (פ"ו הט"ו) ,רשב"א (שם) ,המגיד (ריש פרק ח') בשם המפרשים ,רא"ש (ט ,א) בשם הראב"ד.
וכ"פ השו"ע :כשם שחוששת לוסת הימים בפעם אחת ,כך חוששת לוסת הגוף בפעם אחת .כיצד,
היתה מפהקת פעם אחת ,וראתה ,כשתפהק פעם אחרת ,חוששת לו ,וכשם שוסת הימים שאינו קבוע
נעקר בפעם אחת ,שאפילו ראתה שני פעמים ליום ידוע אם הגיע זמן שלישי ולא ראתה ,נעקר לגמרי,
כן הוא וסת הגוף .וכשם שוסת הימים הקבוע בג' פעמים צריך עקירה ג' פעמים ובדיקה ,כן הוא וסת
הקבוע בגוף .ומאימתי עקירתו ,משיקרה מקרה ,ולא תראה .היה המקרה לזמן ידוע ,אינו נעקר אלא
אם כן בא המקרה שלש פעמים בזמנו ,ולא ראתה ,אבל במקרה לבדו ,או זמן לבדו שלא ראתה בהם,
אינו נעקר.
הסדרי טהרה (ריש ס"ק לא .הובא בפת"ש כז) והחוות דעת (חידושים ס"ק מב) כתבו שאע"פ שוסת הגוף אינו
נעקר ע"י אי ראיה ,הוא דוקא אם הגיע ג"פ היום ולא פיהקה ולא ראתה ,אזי צריכה לחוש אח"כ אם
הגיע היום ופיהקה .אבל בכל אופן אינה צריכה לפרוש כל אותו היום כל זמן שלא פיהקה מחשש
דשמא תפהק ,דהא עברו ג' ר"ח ולא פיהקה.
סעיף כז':
 דין ראיית תינוקת
שנינו בנידה (ז .ט):

"[ז ].משנה :ארבע נשים דיין שעתן :בתולה ,מעוברת ,מניקה ,וזקינה[ .ט ]:גמרא :ת"ר :תנוקת
שלא הגיע זמנה לראות וראתה ,פעם ראשונה  -דיה שעתה ,שניה  -דיה שעתה ,שלישית  -הרי
היא ככל הנשים ,ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה .עברו עליה שלש עונות וראתה  -דיה
שעתה ,ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה  -דיה שעתה ,ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה
 הרי היא ככל הנשים ,ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה .וכשהגיע זמנה לראות ,פעםראשונה  -דיה שעתה ,שניה  -מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה ,עברו עליה שלש עונות
וראתה  -דיה שעתה .אמר מר :עברו עליה שלש עונות  -דיה שעתה ,הדר קחזיא בעונות מאי?
אמר רב גידל אמר רב :פעם ראשונה ושניה  -דיה שעתה ,שלישית מטמאה מעת לעת
ומפקידה לפקידה .ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה  -דיה שעתה ,הדר קחזיא בעונות מאי?
אמר רב כהנא אמר רב גידל אמר רב :פעם ראשונה  -דיה שעתה ,שניה  -מטמאה מעת לעת
ומפקידה לפקידה"
סעיף זה ענייניו סבוכים ,ואין בו נ"מ למעשה .ננסה בס"ד לתמצת את עיקרי הדברים העולים ממנו.
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מבואר מהגמ' שילדה שלא הגיע זמנה לראות אינה צריכה לחשוש שהתחילה לראות באופן סדיר,
אא"כ הוחזקה ג' פעמים בראייה .וגם אם הוחזקה ,יכולה לבטל חזקה זו ע"י שלא תראה ג' עונות.
הרשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ג) למד מדיני חשש לטהרות לדיני חשש בוסת.
כתב השו"ע עפ"ד הטור שהביא את דברי הרשב"א (תוה"ק שם ט :).תינוקת שלא הגיע זמנה לראות,
והיא קטנה שלא הגיעה לימי הנעורים אפילו הביאה שתי שערות ,וכן אפילו הגיעה לימי הנעורים אם
בדקוה ולא הביאה שתי שערות ,היא קובעת וסת כשאר נשים בשלש ראיות בשאר הוסתות,
ובארבעה בוסת ההפלגות ,אלא שיש הפרש בינה לגדולה שאף על פי שהוחזקה רואה וקבעה לה
וסת ,אם פסקה ג' עונות בינוניות שהם צ' יום ולא ראתה ,אינה חוששת לוסת הראשון כלל ,וחזרה
לקדמותה .ואפילו חזרה לראות באותן עונות שהיתה למודה (פי' נהוגה) לראות בהן ,אינה חוששת עד
שתחזור ותקבענו ג' פעמים ,לפי שאינה בת דמים ונתגלה שדמים הראשונים מקרה היה .ראתה ג'
ראיות בג' עונות מכוונות שלא פיחתה ולא הותירה ,נתגלה שדילוג הראשון אינו סילוק דמים ,אלא
שינוי וסת .לפיכך ,ראייה ראשונה שממנה התחילה (לדלג) מצטרפת לג' ראיות אחרונות ,ונמצאו ד'
ראיות וג' הפלגות ביניהם מצ' לצ' .אבל אם פיחתה או הותירה ,שלא היו הראיות מכוונות ,אז אי
אפשר לראשונות להצטרף ,ועד שתראה ד' ראיות מכוונות אינה קובעת וסת להפלגות.
הט"ז (ס"ק מג) חולק על השו"ע וסובר שכל שתראה ג' פעמים אינה מסולקת דמים וצריכה לחשוש
כאשה שאין לה וס"ק .הסדרי טהרה (ס"ק לד) הסכים עמו משום דכיון שהוחזקה לראות ג' פעמים
מסתבר שצריכה לחוש כשאר לנשים לוסת שאינו קבוע ולעונ"ב ,וכ"כ החוו"ד (ס"ק לה) והשבט הלוי
(סק"ה ,על הט"ז הנ"ל) .אולם עיין במחצה"ש (על ש"ך ס"ק סו) שהש"ך (נקה"כ אות יא) ,תוה"ש

(ס"ק נא)

ופלתי (ס"ק כז) חולקים על הט"ז ומקיימים דברי השו"ע ,משום שסו"ס עדיין לא הגיע זמנה לראות
ולכן לא הצריכוה לחשוש לוסת שאינו קבוע.
הש"ך (ס"ק סה) כתב שאע"פ שכל אישה שהפסיקה לראות ג' עונות שוב אינה חוששת לוסתה ,וא"כ
קשה מה החידוש שאם הפסיקה לראות צ' יום אינה חוששת לוסתה?! ותירץ ,שיש נ"מ אם עברו 90
יום ולא עברו ג' עונות של וסתה הקבוע ,כגון וסת החודש שרואה רק כל ב' חודשים ,וכן בוסת
ההפלגה שהוא יותר מל' יום .הדרישה כתב שקטנה אינה נחשבת מסולקת דמים אלא רק לאחר
שיעברו  90יום וגם ג' עונות וסתה ולא תראה .ולכן קושייתו של הש"ך אינה קשה .השבט הלוי

(עמוד

קמח) כתב שלאחר  90יום נחשבת מסולקת דמים ,כדעת הש"ך.
סעיף כח':
 זקנה שלא ראתה ג' עונות
שנינו בנידה (ז).

"איזוהי זקנה  -כל שעברו עליה שלש עונות סמוך לזקנתה רבי אליעזר אומר :כל אשה שעברו
עליה שלש עונות  -דיה שעתה .רבי יוסי אומר :מעוברת ומניקה שעברו עליהן שלש עונות -
דיין שעתן"
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כתב השו"ע :וכן זקנה שעברו עליה שלש עונות משהזקינה ,ולא ראתה ,הרי זו מסולקת דמים ואינה
חוששת לוסתה הראשון( .רמ"א :וקטנה וזקנה אינן חוששות לוסת שאינו קבוע .ב"י בשם הרשב"א).
הש"ך (ס"ק עא) העיר ,שבכל מקום שנאמר בסימן זה שקבעה וסתה ,אם הוא להקל הוא דווקא שלא
בימי נדה וימי זיבה.

סעיף כט':
 איזו היא זקנה
שנינו בנידה (ט).

"איזו היא זקנה כל שעברו עליה שלש עונות [סמוך לזקנתה] .היכי דמי סמוך לזקנתה? אמר
רב יהודה :כל שחברותיה אומרות עליה זקנה היא .ורבי שמעון אומר :כל שקורין לה אמא אמא
ואינה בושה .ר' זירא ור' שמואל בר רב יצחק ,חד אמר :כל שאינה מקפדת ,וחד אמר :כל
שאינה בושה .מאי בינייהו? איכא בינייהו :בושה ואינה מקפדת"
ובפלוגתא דרבי זירא ורבי שמואל בר רב יצחק ,נראה שהרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ג ט ):פוסק כמאן דאמר
כל שאינה מקפדת ,וכ"פ הרמב"ם (איסו"ב .ט ,ה .מטמאי משכב ומושב ד ,א).
התוספות (ט :ד"ה כל) כתבו דבירושלמי (פ"א ה"ד) פריך אהא דקאמר כל שקורין לה אמא ואינה בושה,
וכי בדעתה תלוי הדבר ומשני כל שראוי לקרותה אמא .ולפי זה הא דאמרינן כל שקורין לה אמא
ואינה מקפדת היינו לומר שאינה ראויה להקפיד.
כתב השו"ע :איזו היא זקנה ,כל (רמ"א :שזקנה כל כך שראויה .טור) שקורין לה אימא בפניה מחמת זקנותה
ואינה חוששת.
הט"ז (ס"ק מו) כתב שמלשון השו"ע משמע שדוקא אינה בושה ,ולכן הסיק שאינה קרויה זקנה אלא
עד שלא תחוש כלל אפילו בדרך בושת ,היינו לחומרא שרק אז מקרי זקנה .אולם הגר"א (אות מז) כתב
שמשמעות הלשון הוא כמ"ד שאינה מקפדת ,דוסתות דרבנן ולא מקלים .וכ"כ התוה"ש (ס"ק נד).
השבט הלוי (אות ג) כתב שלמעשה לא בקיאים היום לקבוע שיעור זקנה ,דיש שכבר אחרי שיש להן
נכד ראשון אין מקפידות ,ויש שמקפידות אף אחר כמה נכדים ,אמנם גם קשה לומר שתלוי בזה .וגם
יש נשים שהן בחזקת מסולקות ועדיין מקפידות אם קורין להן 'סבתא' .ובמציאות יש נשים שדמיהן
מסולקים בגיל  45ויש שרק בגיל  55מסולקות לגמרי .ובשו"ת בית שלמה (יו"ד ח"ב סימן כח) כתב
שחושש לפסוק בזקנה ,דקשה להורות דין זקנה כי אם בזקנה ממש .וודאי בגיל  60-65אפשר לדון
כזקנה ,ורק שע"פ סילוק דמים המתחיל בגיל  40-45א"א לדון.
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סעיף ל':
 זקנה שחזרה וראתה
עוד שנינו שם

(ט):

"ת"ר :זקנה שעברו עליה שלש עונות וראתה  -דיה שעתה ,ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה
 דיה שעתה ,ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה  -הרי היא ככל הנשים ,ומטמאה מעת לעתומפקידה לפקידה .ולא שכוונה ,אלא אפי' פיחתה (ואפילו) והותירה ...תני :לא שפיחתה והותירה
אלא אפי' כוונה .ואיבעית אימא ,ה"ק :ולא שכוונה אלא שפיחתה והותירה ,אבל כוונה  -קבעה
לה וסת ודיה שעתה"
כתב הרשב"א (תוה"א שם י ):שאם חזרה הזקנה לראות ,דינה כתינוקת שלא הגיע זמנה לראות .ונחלקו
המפרשים אם ברייתא זו היא לדעת ר' או רשב"ג ,לעניין מספר הראיות הנצרכות כדי לקבוע וסת.
וכשכיונה משלש עונות לשלש עונות ,הראייה הראשונה שממנה התחילה לדלג מצטרפת לאלו
האחרונות דאיגלאי מילתא דלאו סילוק דמים היה אלא שינוי וסת ,ולפיכך בשלש ראיות של שלש
שלש עונות מכוונות קבעה לה וסת שעם ראייה הראשונה שממנה התחילה לדלג ,הרי כאן ארבע
ראיות ושלש הפלגות .אבל אם לא כיונה אלא שפיחתה או הותירה לא קבעה עד שתראה ארבע
ראיות מכוונות או שתראה שלש בימים קבועים.
כתב השו"ע :חזרה וראתה ,דינה כדין תינוקת שלא הגיע זמנה לראות.
סעיף לא':
 חזרה הזקנה לראות בעונות קבועות
כתב השו"ע עפ"ד הרשב"א (שם) :חזרה לראות בעונות קטנות שהיתה למודה להיות רואה בהן ,חזרה
לקביעותה הראשון .אם וסת ההפלגות חזרה לקדמותה ,אם תהיה ההפלגה כמו שהיתה למודה
תחלה ,אם בשאר הוסתות ,אפי' בפעם אחת חוזרת לקדמותה ,שהרי נתגלה שדילוג הראשון לא
סילוק דמיה היה אלא מקרה .ובזה חמור דין הזקנה מדין הקטנה שלא הגיע זמנה לראות.
סעיף לב':
 קביעת וסת בתוך וסת
שנינו בנידה (לח-:לט :יא).

"[לח ]:משנה :כל אחד עשר יום בחזקת טהרה[ .לט ].גמרא :רב הונא בר חייא אמר שמואל:
לומר שאינה קובעת לה וסת בתוך ימי זיבתה .אמר רב יוסף :לא שמיע לי הא שמעתתא .א"ל
אביי :את אמרת ניהלן ,ואהא אמרת לן ,היתה למודה להיות רואה יום ט"ו (יום) ושינתה ליום כ'
 זה וזה אסורין לשמש ,שינתה פעמים ליום כ'  -זה וזה אסורין .ואמרת לן עלה אמר רב יהודהאמר שמואל :ל"ש אלא ט"ו לטבילתה שהן כ"ב לראיתה ,דהתם בימי נדתה קאי לה ,אבל ט"ו
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לראיתה ,דבימי זיבתה קאי  -לא קבעה ...הכי א"ר יוחנן ,כגון דחזאי ריש ירחא ,וריש ירחא,
ועשרין וחמשה בירחא ,וריש ירחא ,דאמרינן דמי יתירי הוא דאתוספו בה[ .יא ].משנה :אף על
פי שאמרו דיה שעתה  -צריכה להיות בודקת ,חוץ מן הנדה .גמרא :חוץ מן הנדה דבתוך ימי
נדתה לא בעי בדיקה .הניחא לרבי שמעון בן לקיש דאמר אשה קובעת לה וסת בתוך ימי
זיבתה ,ואין אשה קובעת לה וסת בתוך ימי נדתה  -שפיר; אלא לרבי יוחנן ,דאמר אשה קובעת
לה וסת בתוך ימי נדתה  -תבדוק ,דילמא קבעה לה וסת! אמר לך רבי יוחנן :כי אמינא אנא -
היכא דחזיתיה ממעין סתום ,אבל חזיתיה ממעין פתוח  -לא אמרי"
הרי מפורש שאינה קובעת וסת בימי זיבות וכן אינה קובעת וסת בימי נדות .ופירש"י :ואין אשה
קובעת וסת בימי נדה  -כגון ראתה בראש חודש וחזרה וראתה בחמשה בחודש דהיינו בימי נדות
וחזרה וראתה עוד פעמיים בחמשה בחודש לא קבעה וסת ,שאין ראיית ימי נדה ראייה לקבוע שהיא
עלולה לראות בימי נדותה.
העולה מהנ"ל הוא ,שלגבי הראיה השלישית ישנה קולא שגם אם היא מגיעה בתוך ימי נידתה ,יכולה
לקבוע וסתה משום שהוחזקה כבר פעמיים לראות ביום הנ"ל ,ואנו תולים שהראיה היותר מוקדמת
היא ה'חריגה' והראיה השלישית היא הסדירה והקובעת וסת .וכ"כ הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ג יא.).
כתב הרמב"ן (פ"ה הי"ז) דמכיון שכיום אין מבדילים בין ימי נידה לימי זיבה ,לפי שבנות ישראל
מחמירות על עצמן כדי שלא תבואנה לידי טעות ,ה"ה שאישה יכולה לקבוע וסת בתוך וסת .וכתב
המגיד (ח ,ט) שכ"נ דעת הרמב"ם ,ממ"ש (פי"א ה"א ,ג) ושכן עיקר ,וכ"פ רבינו ירוחם

(נכ"ו ח"א דף רכ

ע"ג).
כתב השו"ע :פעמים שהאשה קובעת לה וסת בתוך וסת .כיצד ,ראתה שלש פעמים בראש חודש,
ורביעית בב' לחודש ובר"ח וכן בחמישית ובששית ,הרי קבעה שתי וסתות.
הש"ך (ס"ק עא) כתב שמה שכתבו הראשונים שכיום קובעים וסת גם בימי נידה וזיבה ,הוא דוקא
לחומרא ,שנותנים לקביעות זו חומרי וסת קבוע .אבל לעניין שעי"ז תצא מקביעות הוסת שיש לה,
לא מקלים  -ואינה קובעת וסתה בימי נידה וזיבה .אולם התורת השלמים (ס"ק כז) והסדרי טהרה
(סס"ק לד) חלקו על הש"ך ולמדו מהרמב"ן והרשב"א שכיום אין האישה צריכה לחשב כלל ימי נידה
וזיבה ,ולפי הש"ך צריכה לחשב כדי לדעת אם לנהוג לחומרא או לקולא .וכ"פ השבט הלוי.
הנודע ביהודה (קמא ,יו"ד ס"ס סא .הובא בפת"ש כח) הסתפק מה דין האישה לאחר הראיה הרביעית עד
שתקבע את וסתה החדש ,האם חוששת לתאריך השני כוסת שאינו קבוע או לא

(שהרי לעיל סעיף יג

מבואר שאם יש לאישה וס"ק א"צ לחשוש לוסת שאינו קבוע ,ואם ראתה שלא בזמנה א"צ לחשוש לפעם הבאה ,אך כאם

השו"ע לא ביאר כיצד תנהג עד הקביעה החדשה) .וספקו הוא שהרי לפי הציור שצייר כאן השו"ע היא רואה
בא' בחודש ובכ' בחודש ,שהתאריכים לא סותרים אחד את השני

(בשונה משרואה כל  20יום וכעת ראתה

לאחר  25יום) .האם גם בכה"ג מבטל הוס"ק את שאינו קבוע ,או שמא בכל גוונר א"צ לחשוש לוסת
שאינו קבוע אם יש לה וסת קבוע .השבט הלוי (אות א) כתב דמכיון שכאן לא שכיח שתקבע שני
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וסתות אין לחוש בכה"ג (ע"פ הראב"ד שכל החשש בוסת שאינו קבוע הוא מחשש שמא תקבע וסת) ,אך למעשה
כתב שיש לחוש לכתחילה.
סעיף לג':
 דיני מניקה ומעוברת
שנינו בנידה (ז ,:ח ,:ט).

"[ז ]:משנה :ארבע נשים דיין שעתן :בתולה ,מעוברת ,מניקה ,וזקינה .מעוברת  -משיודע
עוברה ,מניקה  -עד שתגמול את בנה .נתנה בנה למניקה ,גמלתו ,או מת ,ר"מ אומר :מטמאה
מעת לעת ,וחכ"א :דיה שעתה .רבי יוסי אומר :מעוברת ומניקה שעברו עליהן שלש עונות -
דיין שעתן[ .ח ]:גמרא :מעוברת משיודע עוברה .וכמה הכרת העובר? סומכוס אומר משום רבי
מאיר :שלשה חדשים ,ואף על פי שאין ראיה לדבר  -זכר לדבר ,שנאמר  ,ויהי כמשלש חדשים
וגומר .זכר לדבר? קרא כתיב ,וראיה גדולה היא! משום דאיכא דילדה לט' ,ואיכא דילדה
לשבעה[ .ט ].ת"ר :מניקה שמת בנה בתוך עשרים וארבע חדש  -הרי היא ככל הנשים,
ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה .לפיכך ,אם היתה מניקתו והולכת ארבע או חמש שנים
 דיה שעתה  -דברי ר"מ .רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים :דיין שעתן כל עשריםוארבע חדש ,לפיכך ,אם היתה מניקתו ארבע וחמש שנים  -מטמאה מעת לעת ומפקידה
לפקידה .כשתמצא לומר ,לדברי ר"מ  -דם נעכר ונעשה חלב ,לדברי רבי יוסי ורבי יהודה ורבי
שמעון  -אבריה מתפרקין ,ואין נפשה חוזרת עד עשרים וארבע חדש"
הרשב"א (תוה"א שם יב ).הסביר שלאחר ג' חודשים הרי היא כחולה ודמיה מסולקים ,וראשה ואיבריה
כבדים עליה ,אבל קודם שהוכר עוברה אין ראשה ואיבריה כבדים עליה.
באשר למעוברת ,הרשב"א (שם) והרמב"ם (ט ,ד) פסקו הלכה כסתם מתניתין ודלא כר' יוסי ,שמעוברת
היינו משיודע עוברה.
ולגבי מניקה ,פסקו הרשב"א (תוה"א שם יג ).והרמב"ם (שם) כר' יוסי ור' שמעון .שהטעם שכל כ"ד
חודש חשובה למניקה הוא משום החולשה הגופנית ,ולא בגלל ההנקה עצמה ,ולכן אפילו מת בנה
חשובה למניקה כ"ד חודש.
כתב השו"ע :אפילו מת הולד או גמלתו ,דמים מסולקים מהן כל זמן עיבורה וכל כ"ד חודש .ומ"מ
חוששת לראיה שתראה כדרך שחוששת לוסת שאינו קבוע.
הכרתי ופלטי (ס"ק לא .הובא בפת"ש ל) כתב שאפילו הפילה נפל ,כל זמן שיש לה דין לידה לענין דם
לידה ודם טוהר יש לה דין מניקה דאין אבריה חוזרין עד לאחר כ"ד חודש ,וכן הסכים הסדרי טהרה
(ס"ק לו) .והחוות דעת (ביאורים ס"ק לח) כתב שאפילו הפילה רוח יש לה ג"כ דין מניקה .עוד כתב
הסד"ט (שם) שדוקא להחמיר אין קובעים וסת ,שהרי צריך ג' פעמים ,אבל להקל אמרינן דקבעה וסת
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וא"צ לחוש אלא כפי מה שקבעה  -אם בהפלגה חוששת להפלגה ואם לימי החודש חוששת לימי
החודש.
ולענין מניקת ,כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' פה) שבזמנינו כשמפסיקה להניק מתחילה לראות כמקדם,
ולכן יש לחוש לוסתה ולפרוש ממנה באותה עונה .וכ"כ בשם הגר"מ פיינשטיין (בקונטרס על הל' נידה).
אולם בשבט הלוי (סי' קפד סעיף ז אות ד .וכאן אות ג) כתב שבזמנינו נשתנית דין המניקת לחומרא ,שמצד
אחד דנים אותה כמסולקת דמים עד כ"ד חודש ,ואם קבעה וסת לא אזלינן לקולא אחר וסת זה ,אך
מצד שני חיישינן בה גם לחומרא כאינה מסולקת .והוסיף שהנסיון מעיד שבתקופה זו אין הראיות
מסודרות ולכן יש לבדוק תמיד קודם תשמיש (ולענ"ד זו חומרא גדולה!!).
 קביעת וסת למעוברת ומניקה
שנינו בנידה (יא).

"משנה :אף על פי שאמרו דיה שעתה  -צריכה להיות בודקת ,חוץ מן הנדה והיושבת על דם
טוהר .גמרא :והיושבת על דם טוהר ...תבדוק ,דילמא קבעה לה וסת! אפילו הכי  -מימי טהרה
לימי טומאה  -לא קבעה"
הרמב"ן (בחי' יא :ד"ה מדאמרינן) למד מגמ' זו דאשה קובעת וסת בימי מניקתה ,שרק ימי טוהר מיעטנו.
וכן צריכה לחשוש לוסת שאינו קבוע .אבל הראב"ד (בעה"נ שעה"ו מז /יד /:מב) כתב דאינה קובעת לא
בימי עיבורה ולא בימי מניקתה ,אך כשרואות דם צריכות לחוש כוסת שאינו קבוע .וכ"כ הרשב"א
(תוה"א שם סוף יא .):והראיה משמואל ור' יוחנן שאמרו מעוברת ומניקה דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי
מניקתן ,ואם קובעת וסת חדש בימי עיבורן וימי מניקתן ,מדוע דיין שעתן  -דא"ה כל ראיותיה
חשובות למקרה ואינה יכולה לקבוע כך וסתה .וכ"ד הריטב"א (נדה יא.):
כתב השו"ע ע"פ הראב"ד וסיעתו :מעוברת ,לאחר שלשה חדשים לעיבורה ומניקה כל כ"ד חודש
אחר לידת הולד ,אינה קובעת וסת .ומ"מ חוששת לראיה שתראה כדרך שחוששת לוסת שאינו קבוע.
גם הש"ך (ס"ק עג) פסק כדעת השו"ע .אולם הב"ח פסק כדעת הרמב"ן שמעוברת ומניקה יכולות
לקבוע וסתות.
הט"ז (ס"ק מח) הביא את דברי הב"י ,שדיני מניקה ומעוברת שונים מקטנה וזקנה ,משום שזקנות
וקטנות אין להן דם בטבען ולכן אינן חוששות לכל מראה כוסת קבוע ,אך מניקה ומעוברת יש להן
דם בטבען ,אלא שכעת ישנו זמן מסויים המעכב את הדם ,ולכן כשרואות מחמירים עליהן שיחושו
לכל מראה כוסת שאינו קבוע.
נחלקו האחרונים האם מעוברות ומניקות שחוששות לוסת שאינו קבוע משום שכבר ראו דם ,צריכות
לחוש גם לעונ"ב :הסדרי טהרה (ס"ק לו .הובא בפת"ש לא) כתב שא"צ לחוש לעונ"ב של אותה ראיה,
שהרי אישה שיש לה וסת ושינתה ראייתה פעם אחת א"צ לחוש לעונ"ב של אותה ראיה ,שלא אמרו
לחוש לעונ"ב אלא באישה שאין לה וס"ק כלל ,אבל לא באישה שיש לה וסת אלא שצריכה לחוש
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לראייתה פעם אחת .אולם הגר"ז (ס"ק קיד) כתב בשם המהר"ם פדואה (סימן כה) שחוששת ג"כ לעונ"ב.
וכ"פ השבט הלוי (אות ה) .גם בטהרת הבית (ח"א עמ' פה) כתב שנראה שראוי להחמיר לעונ"ב של יום
שלושים בלבד ,ומ"מ המיקל לגמרי בזה יש לו ע"מ שיסמוך.
בטהרת הבית (ח"א עמ' פ) פסק שאישה מעוברת שמלאו לה שלושה חדשים שלמים מיום שנתעברה,
הרי היא בחזקת מסולקת דמים ,ואין צריך לפרוש ממנה בעונה הסמוכה לוסתה ,אפילו אם היה לה
וסת קבוע לפני כן .וכ"כ ר' עקיבא איגר (שו"ת סימן קכח) שגם כיום בעינן שלושה חדשים .וכ"כ השבט
הלוי (סי' קפד ס"ז ,ובשו"ת ח"ד סימן צט אות ח .וח"ג סימן קיד) ,ובשו"ת משנה הלכות (ח"ה סימן קמח) שאין
לסמוך על שינויי הטבע ,דא"כ נשנה עוד כמה גופי הלכות .אך בשו"ת אגרות משה

(יו"ד ח"ג סימן נב)

כתב שזה אחד מהדברים שנשתנו בו הטבעים זה כמה מאות שנים ,וסומכים על כך לדינא בהרבה
ענינים .אולם למעשה כתב דהואיל ורעק"א מסתפק בזה ,והאבני נזר כתב בפשיטות לאסור ,אין
להקל בזה.
סעיף לד':
 חשש לאחר ימי העיבור וההנקה
שנינו בנידה (ט).

"בעא מיניה ההוא סבא מר' יוחנן :הגיע עת וסתה בימי עבורה ולא בדקה ,מהו? קא מיבעיא לי
אליבא דמ"ד וסתות דאורייתא .מאי! כיון דוסתות דאורייתא  -בעיא בדיקה ,או דלמא :כיון
דדמיה מסולקין ,לא בעיא בדיקה? א"ל ,תניתוה :רבי מאיר אומר ,אם היתה במחבא והגיע
שעת וסתה ולא בדקה  -טהורה ,שחרדה מסלקת את הדמים .טעמא  -דאיכא חרדה ,הא ליכא
חרדה והגיע וסתה ולא בדקה  -טמאה ,אלמא :וסתות דאורייתא .וכיון דאיכא חרדה  -דמיה
מסולקין ,ולא בעיא בדיקה; הכא נמי  -דמיה מסולקין ,ולא בעיא בדיקה"
הנה מבואר שמעוברת ומניקה חשובות מסולקות דמים ,וכתב הרשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ג) שאפילו לוסת
קבוע אינה צריכה לחשוש מיד כאשר היא נחשבת למעוברת או מניקה .אמנם הראב"ד

(בעה"נ עמ' לו)

סובר שרק בדיעבד אם עברה עונתה בלא בדיקה אינה צריכה לחשוש לה ,אבל לכתחילה צריכה
לחוש .וכ"כ המ"מ (פ"ט ה"ד) בדעת הרמב"ם.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :מעוברת ,משהוכר עוברה ,ומניקה ,כל כ"ד חדש ,אינה חוששת לוסת
הראשון .אפילו היה לה וסת קבוע והגיע תוך הזמן הזה ,אינה צריכה בדיקה ומותרת לבעלה .ואפילו
שופעות ורואות דם באותן עונות שהן למודות לראות בהן ,אינו אלא במקרה.
עוד נחלקו הראשונים האם כאשר עברו כבר ימי עיבורה ומניקתה צריכה לחשוש לוסת שהיה לה
מקודם או לא :הרשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ג) הוכיח מהגמ' (י ):שלאחר שעוברת זמן עיבורה והנקתה צריכה
לחשוש לוסת הקודם ,שהרי הגורם המעכב את ראיית הדם נסתלק ומעתה הרי הן ככל הנשים
המועדות לראות דם .אלא שנחלקו הראשונים מאימתי חוששת לזמן הוס"ק שלה:
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רשב"א (שם) :מיד משעברו ימי עיבורה והנקתה צריכה לחשוש ,ובוסת החודש צריכה
לחשוש לתאריך הקבוע לה מיד כשנגמרו כ"ד חודש לאחר הלידה .ובוסת הפלגה חוששת
להפלגה הקבועה לה מהראייה הראשונה שתראה.

ב.

רמב"ן (פ"ו ה"ז) :אינה חוששת עד שתראה פעם אחת ,ואפילו אם ראייה זו לא הייתה כפי
שהוסת הקבוע לה ,בעינן ראייה זו כדי להחזירה לחזקת רואה דם ,ומאז חוששת לוס"ק
שלה .וכ"ד הראב"ד (בעה"נ ,עמ' לה).

ג.

הרשב"א (תוה"ב הקצר שם) הביא שיטה בשם גדולי המורים :שאינה חוזרת לוסתה הקבוע עד
שתראה בו ,דהיינו בתאריך הקבוע בחודש או בשתי ראיות שההפלגה ביניהן כוסת הקבוע
לה .ווסתה הקבוע לה מקודם מועיל להיקבע בפעם אחת ולא להצריך בג' פעמים.

השו"ע פסק כרשב"א" :עברו ימי העיבור וההנקה  -חוזרות לחוש לוסתן הראשון .כיצד? היה לה וסת
לימים ,אם למודה לראשי חדשים ,חוששת לראש חודש ראשון שהיא פוגעת בו .וכן כל כיוצא בזה.
וכן הדין אם היה לה וסת הגוף או לזמן ידוע .אבל אם היה וסתה וסת ההפלגות ,אי אפשר לחוש עד
שתחזור לראות .חזרה לראות אפילו פעם א' חוששת יום ההפלגה שהיתה למודה להפליג" .הש"ך
(ס"ק עה) תמה מדוע לא נקט השו"ע להקל לפחות כדעת הרמב"ן.
לגבי חשש לוסת שאינו קבוע שהיה לה מקודם ,הנודע ביהודה (תנינא ,יו"ד סי' פו .הובא בפת"ש לב) למד
שאין לחשוש כלל לוסת שאינו קבוע לאחר ימי ההנקה והעיבור .וכ"פ השבט הלוי (סק"ד) .אך הלחם
ושמלה (ס"ק נז) דייק מלשון הרשב"א (תוה"ב הקצר הנ"ל) "הרי אלו חוזרות לחוש לוסתן הראשון" ,ולא
כתב לוס"ק בדווקא ,שאף לוסת שאינו קבוע חוזרת לחשוש.
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ובו נ"ד סעיפים

סעיף א':
 הקדמה
לעיל (סימן קפ"ג) עסקנו בדיני הרגשות ,שמן התורה אין האישה נאסרת על בעלה עד שתרגיש ביציאת
הדם שנאמר 'ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה' ,ודרשו בגמ' (נז ):עד שתרגיש בבשרה .חלק
ניכר מדיני הרגשות נידונו שם ,הרוצה להרחיב בהם יעיין שם.
שנינו בנידה (נח):

"מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע ,אמרה לו :ראיתי כתם .אמר לה :שמא מכה היתה ביך?
אמרה לו :הן ,וחיתה .אמר לה :שמא יכולה להגלע ולהוציא דם? אמרה לו :הן .וטהרה ר"ע.
ראה תלמידיו מסתכלין זה בזה ,אמר להם :מה הדבר קשה בעיניכם? שלא אמרו חכמים הדבר
להחמיר  -אלא להקל ,שנאמר ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה ,דם ולא כתם"
מהגמ' הנ"ל אנו למדים שהעקרון המנחה בדיני כתמים הוא להקל .משום שמדרשת הפסוק עולה
שהתורה טמאה דווקא דם בבשרה ,ולא כל דם שמוצאת.
השב יעקב (ח"א סימן מ) והערוך לנר הקשו מדוע באמת לא יהיה דין הכתם כדין הדם? והעולה
מדבריהם הוא שעיקר הדרשה היא שראית דם אוסרת רק בהרגשה ,והרגשה שייכת רק בדם ולא
בכתם שמצאה לאחר זמן שיצא הדם.
עוד למדנו (נז ):שאישה שבדקה קרקע עולם ולבסוף מצאה דם ,כך שקרוב לודאי שהדם בא ממנה,
מ"מ טהורה משום שנאמר 'בבשרה' עד שתרגיש בבשרה .ובמשנה (ח ,ג .נח ):הובאה דרשה נוספת 'דם
ולא כתם'.
כתב הרמב"ם (פ"ט מהל' איסו"ב ה"ב) "ומדברי סופרים שכל הרואה כתם דם על בשרה או על בגדיה אף
ע"פ שלא הרגישה אף על פי שבדקה עצמה ולא מצאה דם ה"ז טמאה וכאילו מצאה דם לפנים
בבשרה ,וטומאה זו בספק שמא כתם זה מדם החדר בא".
א .מהרמב"ם (ט ,ב) מפורש שהסיבה שחכמים אסרו כתמים היא משום שחששו שמא הגיע הדם
מהמקור .ב .טעם נוסף מצאנו בדברי רש"י (ד"ה מדרבנן) שהוא מחשש שמא הרגישה ולאו אדעתה .ג.
הר"ן (נז :ד"ה מדרבנן) כתב שמשום שהבגד טמא ,א"א לטהר את האישה מחשש שיטהרו בעקבות זאת
גם את הבגד שעליו יש את הכתם.
הכסף משנה הקשה ע"ד הרמב"ם ,הרי יש כאן ספק ספיקא ,ספק בא מגופה ספק בא מעלמא ,ואת"ל
שבא מגופה ,ספק בא מן החדר ספק מן העליה?! ותירץ :שאעפ"כ החמירו חכמים משום שהוא איסור
חמור ,וכן דמאחר ואין לה דבר לתלות בו ,החמירו חכמים לומר דהוי כאילו הוא מגופה ודאי ,ואין
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כאן אלא ספק אחד .הט"ז (סק"ב) תירץ ,דכיון שרוב הדם היוצא מהאישה בא מן המקור לא נחשב
הדבר כלל לספק .הכרתי ופלטי והמנחת יעקב (אות א) השיבו ע"ז ,שהרי כנגד זה יש שרוב דמים
באים בהרגשה ,ובזו לא היתה הרגשה .הערוך השולחן (אות ג-ד) ביאר את דברי הרמב"ם 'כאילו מצאה
דם לפנים בבשרה' שחכמים עשו את הרואה כאילו מצאה בפרוזדור דאמרינן ודאי הייתה הרגשה
ולאו אדעתה ,ונמצא שאין כאן ספק שמא לא הרגישה.
הפוסקים התעסקו בשאלה מדוע לא אמרינן בכל דיני כתמים 'ספק דאורייתא לחומרא' ,ומצאנו
בשו"ת בית יצחק (יו"ד ח"ב סימן טו אות ג) שכתב "שעיקר טעם התורה שתלתה בהרגשה כדי שתדע
שראתה ותזהר מקדשים ומבעלה ,דאין זה דרכי נועם שהאשה תטמא בלי דעת ותכשיל לבעלה
ותכשול בטהרות ואח"כ תמצא דם ,ע"כ גזרה התורה שבאם לא תרגיש ביציאת דם מן המקור או
אח"כ בבית החיצון אינה טמאה".
 טומאה בהרגשה בלבד
שנינו בנידה (נט).

"משנה :שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר  -אלא להקל ,שנאמר ואשה כי תהיה זבה דם יהיה
זובה בבשרה ,דם ולא כתם .גמרא :והתניא :לא אמרו חכמים את הדבר להקל ,אלא להחמיר!
אמר רבינא :לא להקל על דברי תורה  -אלא להחמיר על דברי תורה ,וכתמים עצמן דרבנן"
ופרש"י (ד"ה לא) האי דגזור רבנן בכתמים להחמיר על ד"ת שלא להקל בנדה גמורה ומיהו כתמים
עצמן דרבנן ואזלינן בהן לקולא ותלינן בכל מידי.
עוד כתב רש"י (נח .ד"ה מדרבנן) שחכמים טמאו את הכתמים "דלמא ארגשה ולאו אדעתה" .היינו לדעת
רש"י בעקרון אם לא הייתה מרגישה היא איננה טמאה ,אך מכיון שאין סומכים ע"ז ,אין מטהרים
אותה .אמנם תוספות (נח .ד"ה מודה) סוברים שאפילו מוחזק לה שלא הרגישה טמאה ,הואיל וראתה
דם נדות.
כתב הרשב"א (תוה"ב ב"ז ארוך ריש ש"ד וריש ש"ה וקצר ש"ד טז ).והאידנא מונין לה שבעה נקיים חוץ מיום
המציאה וצריכה שתפסוק בטהרה כאילו ראתה ודאי .ומצאנו עוד ראשונים הסוברים שדין הכתמים
כזבות וצריכות הפסק טהרה ,ומהם המגיד (פ"ט סוף הט"ו) בשם הרמב"ן (בהלכותיו פ"ד הל' א ,מח) ,סמ"ג
(לאוין קיא דף לז ע"ג) ,התרומה (סי' צה) ,והוסיפו שלא תתחיל לספור עד יום ה' לשימושה כדין רואה
ממש .והסביר הב"י דמכיון שבנות ישראל החמירו על עצמן לישב ז' נקיים אפילו רואות טיפת דם
כחרדל ,ה"ה אם מצאה כתם שצריכה לישב ז' נקיים.
אמנם הרמב"ם (יא ,יא) סובר שאם אין בכתם שיעור כדי זיבות סופרת ז' נקיים מיום שנמצא בו הכתם.
המגיד הסביר טעמו ,מפני שחומרת בנות ישראל לא היתה בכתמים כלל ,אבל תקנתו של רבי שאם
ראתה יום אחד או שנים תשב ששה והם היתה אף בכתמים ,משום שהם מדרבנן .ורק אם יש בכתם
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כדי שיעור זיבה צריכה להמתין ז' נקיים מיום המחרת .הראב"ד השיג עליו ,וכתב שזהו שיבוש גדול,
וכן המנהג פשוט להורות להחמיר.
כתב השו"ע :דבר תורה אין האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שיצא דם מבשרה,
וחכמים גזרו על כתם שנמצא בגופה או בבגדיה ,שהיא טמאה ,ואסורה לבעלה אפילו לא הרגישה
ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה .וצריכה הפסק טהרה ,שתבדוק עצמה ותמצא טהורה ,ואח"כ
תמנה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה (רמ"א :כאילו ראתה ודאי ,וכמו שיתבאר לקמן סימן קצ"ו).
 הרגישה שנפתח מקורה ולא מצאה כלום
התרומת הדשן (סימן רמו) כתב שאישה שהרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ,ובדקה אח"כ ולא מצאה
כלום ,יש לטמאה דודאי יצא טיפת דם כחרדל ונתקנח או נמוק ,וטעם הדבר משום שהרגשה היא
מדאורייתא וגם אם לא מצאה כלום הרי היא טמאה .וכ"כ השו"ע :ואם הרגישה שנפתח מקורה
להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום ,יש מי שאומר שהיא טמאה.
אמנם הדרכי משה (ריש סימן קפח) תמה על ראיית תה"ד מהגמ' ,וסיים שלא מצא לאחד מהפוסקים
שכתב לטמאותה בהרגשה בלא ראיה כלל ,ולכן דברי התה"ד צ"ע .גם הרדב"ז (ח"א סימן קמט) סובר
שהנוהג כתה"ד עובר משום נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה ומבטל מצוות עונה ועוד .וכ"פ השאילת
יעב"ץ (ח"ב סימן ה) שאין בזה ספק כלל ,וכ"פ בשו"ת שב יעקב (סימן לו דף מה ):והתפלא ע"ד התה"ד,
וכ"כ אחרונים נוספים.
נחלקו האחרונים מדוע כתב השו"ע דין זה בשם 'יש מי שאומר' .התורת השלמים (סק"ב) כתב דאע"פ
שאין מי שחולק על דין זה כתב בלשון יש מי שאומר ,משום שלא מצא דין זה בשום פוסק מלבד
התה"ד ,וכן דרכו בכמה מקומות .וכ"כ המסגרת השולחן ,טהרת הבית (ח"א עמ' שלד) ועוד רבים.
אמנם השולחן גבוה (סק"ה) סובר שמרן כתב דין זה בלשון מחלוקת ,מכיון שרוב הפוסקים ס"ל
דוסתות דרבנן .גם הסדרי טהרה (סק"ג) כתב שמרן כתב דין זה בלשון הנ"ל משום שבב"י הביא דברי
התה"ד וכתב עליו שהן חומרות יתירות ולית דחש להו ,וה"ה לדין זה.
הדרכי טהרה (א ,יא) כתב שמיד עם הרגשתה תעשה בדיקה פנימית עד חמש דקות ,ואם לא מצאה
כלום טמאה ,ואם ההרגשה היתה של זעזוע הגוף או זיבת דבר לח יש להקל .ובטהרת הבית

(ח"א עמ'

שלו-שלז) ג"כ כתב להקל בכה"ג ,והוסיף שמ"מ גם במקרים שחשובה לטמאה ,לא תברך על טבילה זו
משום סב"ל.
נחלקו האחרונים מה היא אותה הרגשה שאם הרגישה אותה ולא מצאה דמים ,אעפ"כ טמאה :א.
החכמת אדם (כלל קיג ס"א .הובא בפת"ש ד) ,מקור מים חיים (סק"א ד"ה ודע) ועוד ,כתבו שאם הרגישה
שנזדעזעו אבריה אם בדקה ולא מצאה כלום טהורה ,שיש לתלות ההרגשה בשאר מקרים .בטהרת
הבית (ח"א עמ' שלד ,שלט) פסק שטמאה רק כשמרגשת שנפתח מקורה ,גם השבט הלוי (אות י) הסכים
לזה ,והוסיף שאולי יש מקום להחמיר גם בזעזוע הגוף ,ותעשה שאלת חכם .ב .החתם סופר

(יו"ד סימן

קנ) החמיר גם בהרגשת זעזוע הגוף ,שבהרגשות אלו יש להחמיר בבדיקה בעד שאינו בדוק ,או
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בנאבד העד ,משום שמיד שהרגישה איבדה את חזקת הטהרה שלה עד שתבדוק עצמה כראוי .אך
בהרגשת זיבת דבר לח אין להחמיר כלל .ג .בנו של הנודע ביהודה (יו"ד סימן קיח .הובא בפת"ש ז) כתב
דתרתי בעינן ,הרגשת פתיחת פי המקור עם הרגשת זיבת דבר לח.
 נסתפקה אם היתה לה הרגשה
כתב הנודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן קיח) אודות אישה שבזמן השינה נדמה לה כאילו היא מרגישה
שנפתח מקורה ,ומתוך כך הקיצה משנתה ומיד בדקה עצמה ולא מצאה מאומה ,הרי היא טהורה
משום ס"ס ,שמא לא הרגישה ,ואת"ל דהרגישה שמא דם טהור היה .וכן העלה בשו"ת תשובה מאהבה
(תשובה שסג) ועוד .בטהרת הבית (ח"א עמ' שלז-שלח) העלה שאם נסתפקה אם היתה לה הרגשה כזאת
אם לאו יש להקל.
 טיפות דמים ע"י ליחה מרובה
הסדרי טהרה הביא בשם מורו בתשובת שב יעקב (ח"א סימן מ .הובא בפת"ש א) שכתב באשה שראתה
טיפות דמים ע"י ליחה לבנה מרובה דזה מקרי שלא ע"י הרגשה ,דתלינן הרגשה ברובא בליחה לבנה.
וכ"כ בתשובת בית יעקב (סימן קסז ד"ה ועוד) .אולם הסדרי טהרה (סק"א) חלק ע"ז ,ולדעתו 'בבשרה'
הוא גזירת הכתוב ולא מטעם שאין בה הרגשה.
 כתם על בגד הבעל
הפנים מאירות (ח"ב סימן קכז .הובא בפת"ש ב) סובר שדוקא בבגד האשה גזרו על הכתמים אבל אם נמצא
כתם בבגד האיש ,ואפילו על חלוקו לאחר התשמיש אין לו דין כתם .השואל ומשיב כתב להסביר
דברי הפנ"מ ,דכיון שנמצא על בגדו ,ואילו על בגדה לא נמצא דבר ,בודאי לא מסתבר שבא הדם
ממנה על חלוק בעלה ,דא"כ למה לא בא על חלוקה .וכ"פ להקל החכמת אדם (קיג ,ד) ,סדרי טהרה
(סס"ק סא) ,טהרת הבית (ח"א עמ' תכד) ועוד.
אמנם בשו"ת עמודי אור (סימן נט) הקשה ,שנעלם מעיני הפנ"מ בזה תוספתא ערוכה "נמצאת על
חלוק בנה השוכב בצדה ה"ז טמאה ולא על בנה בלבד אמרו אלא על כל אדם אלא שדברו חכמים
בהוה" .גם הלחם ושמלה (סק"ד) הקשה ,מאי שנא בגד בעלה מסדין שהיא מציעה תחתיה או
שמתכסה בו ,שאם נמצא שם כתם טמאה.
השבט הלוי (אות ה) כתב שאם נראה דם ממש יש להחמיר .וכ"פ החוט שני ועוד.
 מתעטשת ומרגישה ביציאת דבר מה
בשו"ת שב יעקב (ח"א סימן מד .הובא בפת"ש ג) נשאל אודות אישה שהיתה מתעטשת בכח ועי"ז ניתז
ממנה לדעתה מי רגלים ,ולא יכלה לבדוק עצמה ,ובלילה כשבדקה מצאה למטה כתם קטן פחות
מכגריס ,ושאלה אם יש לחוש אפילו פחות מכשיעור משום שאפשר שבהרגשת העיטוש יצא הדם.
והשיב שבפחות מכגריס אין לחוש כלל .ואע"פ שמבואר שאם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה ולא
מצאה כלום הרי היא טמאה ,שאני התם שבדקה מיד ולא מצאה ומוכרח שלא לחינם נפתח מקורה,
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והואיל והרגשה דאורייתא חיישינן לטיפת דם .משא"כ באישה זו שלא בדקה עד הלילה ,ואחזוקי
איסורא לא מחזקינן.
ובספר תפארת צבי (סימן קפג סק"א) שחיבר תלמידו כתב ,דדוקא בכה"ג שיצא ממנה כמה טיפין
לדעתה והואיל ולא מצאה אלא חד כתם קטן מוכח שמי רגלים היה דאי היה דם היה נמצא הרבה,
אבל אם הרגישה כאילו יצא ממנה מעט ואינה יודעת מה הוא אם דם או מי רגלים ואח"כ מצאה כתם
אפילו פחות מכגריס תלינן כתם זה בהרגשה וטמאה .אולם דעת הסדרי טהרה

(סק"ג ד"ה ובשו"ת)

שאפילו בכה"ג תלינן להקל ,דדוקא בפתיחת המקור החמיר בתה"ד ,משא"כ בהרגשה שניתז ממנה
דבר מה תולין במצוי במ"ר .והביאו החכמת אדם (כלל קיג דין ג) ,והוסיף דה"ה נשים שרגיל בהם ליחה
לבנה ומוחזקת בזה אפילו הרגישה זיבת דבר לח ולא בדקה טהורה כיון שמוחזקת רגילה בכך תלינן
במצוי .וכ"כ הלחם ושמלה (סק"ח) ,ערוך השולחן (אות י) וטהרת הבית (ח"א עמ' שמז).
 בדקה בתוך שיעור וסת ולא מצאה
החוות דעת (ססק"ג .הובא בפת"ש ה) סובר שאפילו בדקה עצמה בתוך שיעור וסת ולא מצאה כלום
טמאה .וכ"כ הנודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן קיט) ,סדרי טהרה (סק"ג) ,ערוך השולחן (סק"ו).
אך דעת הכרתי ופלטי (סק"ג) אינה כן ,אלא דדוקא אם לא בדקה תיכף כשיעור וסת אמרינן חזקה
דראתה ,משא"כ אם בדקה בתוך שיעור וסת להרגשתה ולא מצאה כלום טהורה.
התפארת צבי (מקו"ח סק"ט) כתב שאם הבדיקה הייתה לאחר ההרגשה ,בזמן שיכולה לתלות שיצאה
ממנה ליחה לבנה ונתייבשה בחלוק שלה טהורה היא ,ודוקא אם בדקה מיד שאין שהות שהליחה
תתייבש מזמן ההרגשה עד הבדיקה עד שלא יהא רישומה ניכר ,טמאה .וכן הסכים בטהרת

הבית (ח"א

עמ' שמא) מכיון שעיקר דינו של תה"ד הוי רק מכח ספק ,יש לסמוך להקל על סברא זו.
 הרגישה ומצאה מראות טהורות
אישה שהרגישה שיצא ממנה דבר לח אך כשבדקה מצאה מראות כשרות ,כגון ליחה לבנה או ירוקה
וכד' ,כתב התרומת הדשן (סימן רמו) שהרי היא טהורה ותולה הרגשתה בזו .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"א

עמ' שמא-שמג) ע"פ כמה פוסקים.
אך החינוך (מצוה רז) כתב שהמראות הטהורים אינם באים מהמקור ,ולפ"ז אם נפתח המקור וראתה
אח"כ מראות טהורים ,אין לתלות בהם את פתיחת המקור .אמנם המנחת חינוך (שם אות ד) תמה על
החינוך ,שהרי מבואר בנדה שגם דמים טהורים באים מן המקור ,אלא שהתורה טיהרה אותם.
גם החוות דעת (באורים סק"ג) סובר שגם בכה"ג טמאה ,משום שרוב פתיחות המקור למראות טמאות
הן .והראיה לכך ,שאישה המרגשת ביציאת דבר לח ולא מצאה כלום הרי היא טמאה ,ולא תלינן
במראות טהורות .וכ"כ החתם סופר (יו"ד סימן קנ) ,אך לדעתו דוקא בהרגשת פתיחת פי המקור או
זעזוע הגוף או הרגשת עקיצת מי רגלים שהם חשובות להרגשות גמורות מהתורה יש להחמיר ,משום
שמיד שהרגישה אבדה לה חזקת טהרה שלה עד שתבדוק ,וגם אם בדקה ואבד העד נשארה בחזקת
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טומאתה .אבל בהרגשת זיבת דבר לח אין מחמירים כ"כ ,ולכן אשה שהרגישה זיבת דבר לח ובדקה
עצמה בעד שאינו בדוק ומכ"ש בכתונת המלוכלך בכמה טיפי דמים ,אם מצאה עליו ליחה לבנה
ובתוכה טיפה או טיפות דמים פחות מכגריס ועוד טהורה ,אפילו אם לא מצאה עליו כלל מראות
טהורות רק אלו הטיפי דמים אינה טמאה יותר ,רק כשאר בדיקות עד שאינו בדוק דאינו מטמא אלא
בשיעור כתם.
עוד נחלקו תוך כמה זמן תבדוק וכשתראה מראה טהור תהיה טהורה ,מדברי הכרתי ופלטי

(סק"ג)

מוכח להדיא שאפילו כשבדקה אחר שיעור וסת ,כל שמצאה מראות טהורים טהורה .וכ"כ הגר"ש
קלוגר בשו"ת טוב טעם ודעת (תליתאה ח"ב סימן סח אות ז) משום שיש חזקה דכאן נמצא וכאן היה,
וחזקה זו אלימתא אפילו בשל תורה ,ומה גם שהאשה בחזקת טהרה עומדת .והערוך השולחן
כתב שיש לתלות עד מעת לעת ,ורק לכתחילה יש לבדוק מיד .גם בספר חזקת טהרה

(אות ח)

(סימן קפח ,מורה

דרך ס"ק טו) כתב שיש להקל גם לאחר שיעור וסת .ובטהרת הבית (ח"א עמ' שמה) כתב שיש פנים להקל
כשבדקה בתוך מעת לעת ומצאה מראה טהור ,והכל לפי ראות עיני המורה .אולם החוות דעת

(סימן

קפח סק"ב) כתב שדוקא אם בדקה בתוך שיעור וסת ומצאה מראה טהור טהורה ,אבל לאחר זמן זה
אינה יכולה לתלות במראה הטהור .גם הסדרי טהרה (סק"ד) התייחס לשאלה זו ,וכתב שאין סברא
לומר שאם בדקה לאחר זמן רב ומצאה מראה טהור שתוכל לתלות בו ,אלא צ"ל שבדקה עצמה תיכף
ומיד לאחר ההרגשה .ובשו"ת צמח צדק (סימן קלג אות ג) כתב שבתוך שתים או שלוש דקות יש להקל.
והשבט הלוי (אות יב) סובר שלא יועיל דבר זה ולא יציל אם תבדוק אחר חצי שעה ,וצ"ע שיעור הזמן.
עוד דנו הפוסקים איזו בדיקה צריכה לבדוק ,האם בדיקת חורים וסדקים או קינוח מבחוץ .בשו"ת
דברי יעקב (סימן כז) כתב שלא מועיל לבדוק בדיקה פנימית משום שהמקום לח תמיד ,ואם תמצא
לחות על העד אין ההיתר מבורר בזה ,גם אם יהיה מראה טהור ,אלא צריכה לבדוק את הכתונת
שעליה או שתקנח מבחוץ ע"י עד בדוק .אך בשו"ת תפארת צבי (לר"צ הכהן מלובלין .סימן א אות ו) כתב
שדי בבדיקת קינוח מבחוץ ואם תמצא מראה טהור תוכל לתלות בו ,ומיהו אם לא תמצא כלל תצטרך
להכניסו בפנים עד שתמצא מראה טהור .ומשמע שבדיקה פנימית מועילה .וכן העלה בטהרת הבית
(ח"א עמ' שמו) מכיון שחומרת התה"ד תליא בפלוגתא דרבוותא.
כתב החכמת אדם (קיג ,ג) שאם הוחזקה ג' פעמים או יותר שבכל פעם שמרגישה פתיחת המקור
ובודקת עצמה מוצאת מראה טהור ,א"צ יותר לבדוק עצמה ,ותולה שהיה מראה טהור ,וכ"פ בטהרת
הבית (ח"א עמ' שמט והלאה) ובשו"ת דברי חיים (ח"א יו"ד סימן לד) ועוד .גם הערוך השולחן (סעיף ט) כתב
שנשים שרגילות לצאת מהן תדיר ליחה לבנה בהרגשת פתיחת פי המקור ,אע"פ שלא בדקה יכולה
לתלות הרגשתה במראה טהור ,כי לעולם תולים במצוי .אולם בשו"ת בית שלמה (ח"ב סימן לו) כתב
שאין לסמוך על החכמת אדם ,משום שרוב דמים שבאישה טמאים ,והוי ספיקא דאורייתא ולחומרא,
ואין להקל משום חזקת טהרה של האישה ,דמדרבנן לא אזלינן אחר חזקת היתר באיסור תורה .ועיין
בטה"ב מה שדן בכלל זה באריכות.
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כתב הדרכי טהרה (א ,יא) שכשהיה לה טמפון שעוצר את הדם ,או שלבשה בגדים תחתונים לבנים
המהודקים לגופה ,נוהגים ג"כ להקל ,וכ"כ התפארת צבי (ח"ב סימן א אות יד).
 הרגישה ומצאה מראות טהורים יחד עם מראה טמא פחות מכגריס
בשו"ת גבעת שאול (סימן סז .הובא בפת"ש ו) נשאל אודות אישה שהרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד
בחלוקה ומצאה כתם גדול ממראה טהור ,ובתוכו נקודה אדומה קטנה ,והחלוק לא היה בדוק .והשיב,
שיש להסתפק אם לתלות ההרגשה במראה הטמא ,או שיש לתלות ההרגשה במראה הטהור בלבד,
ואת הכתם הטמא בדם מאכולת ,וטהורה היא .וכתב שנראה יותר לטהר בכה"ג .וכ"פ בטהרת הבית
(ח"א עמ' שנו) ואפילו בתוך שבעה נקיים ,כיון שע"י ההפסק בטהרה יצאה מחזקת טומאה לחזקת
טהרה ,מעמידים האשה על חזקתה להקל .ולדידן אפילו בתוך ג' הימים הראשונים לספירתה יש
להקל ,והרוצה להחמיר על עצמו תע"ב.
אולם החוות דעת (חדושים ס"ק סט ,באורים ס"ק לז) כתב שאין להקל בזה ,ואפילו היא בעלת חטטין אין
לתלות המראה האדום בחטטין .משום שרוב פתיחת המקור לנשים למראות טמאים הם .וכ"פ בספר
צמח צדק (קונ"א סק"ג) ,דמכיון שמצאה דם הו"ל ספיקא דאורייתא ,וכ"פ הלחם ושמלה (ס"ס קצ) ,ערוך
השולחן (אות קמא) ,שבט הלוי (ח"ד סימן קד) ועוד.
במקרה שבדקה עצמה אחר ההרגשה ,ונאבד מקצת העד ,ובמקצתו נמצאו מראות טהורים ,כתב
בטהרת הבית (ח"א עמ' שס) שיש להקל ולתלות ההרגשה במראות טהורים ,ולא מחזקינן ריעותא שמא
בחלק שנאבד היה מראה דם ,שהאישה בחזקת טהרה עומדת ומוקמינן לה בחזקתה .אמנם החוות
דעת (ס"ס קצ) כתב שאם נאבד מקצת העד טמאה ,שלאחר ההרגשה אינה טהורה אא"כ יודעת בבירור
שלא ראתה על העד אלא רק מראה טהור בלבד.
אם הרגישה בזיבת דבר לח ,דעת החכמת אדם (כלל קיג בינת אדם סימן טז) להחמיר ,בין בדקה בעד
שאינו בדוק ,ובין בדקה בכתונת שלה שאינה בדוקה ,כל שאינה רגילה לפלוט ליחה לבנה וכו' .אמנם
בטהרת הבית (ח"א עמ' שסא) כתב ע"פ כמה פוסקים להקל בזה ,משום דלא חשיבא הרגשה כלל,
ובפרט אם הרגישה בזיבת הדבר לח בפרוזדור הרחם ולא ביציאתו מהמקור.
 הרגשה בנשים מסולקות דמים
כתב בתורת השלמים (סק"ב .הובא בפת"ש ז) שנשים המסולקות דמים ,כגון מעוברת ומניקה ,אפילו
נפתח מקורה הרי היא טהורה אם לא מצאה כלום .משום שבמסולקת דמים אין מקום לחשוש לוסת.
וכ"פ הסדרי טהרה (סק"ג ד"ה עוד כתב) ,וטעמו משום שיותר מסתבר לתלות שיצא מראה טהור ,מכיון
שנשים אלו מסולקות דמים .ובשו"ת שואל ומשיב (החדש ,יו"ד סימן סב) כתב שבמעוברות ומניקות יש
שתי חזקות להקל ,חדא דמסולקות דמים ,ושנית שהאישה בחזקת טהרה עומדת .וכן הסכים הערוך
השולחן (אות יג) ועוד.
הדרכי טהרה כתב שאם מרגישה בפתיחת המקור והיא מסולקת דמים נהוג לסמוך על המקלים .גם
בטהרת הבית (ח"א עמ' שנה) פסק שצריכה לבדוק עצמה מיד לאחר ההרגשה ,ואם לא מצאה כלום
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טהורה .וכ"פ בשו"ת משפטי עוזיאל (תנינא יו"ד כז) .והשבט הלוי (אות יד) הקל למעוברת אף בבדיקה
שלאחר זמן ,אבל למניקה בזמנינו שעלולה לראות ,כתב שקשה להקל כשאינה מניקה ממש.
אולם החתם סופר (יו"ד סימן קסח) טען ,דמכיון שהרגישה פתיחת פי המקור איתרע חזקתה ,ולכן אין
לדמות דיני הרגשה לוסתות .גם רעק"א כתב ע"ד המנחת יעקב שיש לחלק ,ומדברי התפארת למשה
(על הט"ז סק"ג) מבואר דלא ס"ל כהמנחת יעקב ,וכ"כ בפשיטות בשו"ת נודע ביהודה

(תנינא יו"ד סימן

קכ) ,ובטה"ב כתב שאין ראיה מדברי הנוב"י להחמיר בזה.
סעיף ב':
 דיני כתמים בתינוקת
שנינו בנידה (ה .ז).

"[ה ].אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס כל הנשים כתמן טמא למפרע
ונשים שאמרו חכמים דיין שעתן כתמן כראייתן חוץ מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שאפילו
סדינין שלה מלוכלכין בדם אין חוששין לה ...ואימתי הגיע זמנה לראות  -משהגיעו ימי
הנעורים[ .ז ].ארבע נשים דיין שעתן :בתולה ,מעוברת ,מניקה ,וזקינה .איזו היא בתולה  -כל
שלא ראתה דם מימיה ,אף על פי שנשואה"
ופרש"י :מלוכלכין בדם  -ולא ידעה אי אתי מגופה אי לא .אין חוששין לה  -ואפילו אין לה במה
לתלות דבשוק של טבחים לא עברה איכא למימר עברה ולאו אדעתה דהא בגופה אין לתלות כל
עיקר דכתמין דרבנן נינהו וכי גזור רבנן בהגיע זמנה דדם מצוי בה ,אבל בהא לא גזור הואיל ואין בה
דמים.
הטור כתב שלא גזרו בקטנה לא שנא בעולה ולא שנא בתולה ,והסביר הב"י שלמד כן מהגמ' שלא
חילקה בין בתולה לבעולה ,דה"ה לענין כתמים שהעיקר הוא האם היא בתולת דמים או לא ,וכך
הסביר את דברי הרמב"ם.
עוד נחלקו הראשונים מה צריך כדי שתחוש הקטנה לכתמים :הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד טז ):כתב
דמשהגיע זמנה לראות חוששים ,בין ראתה בין לא ראתה .ובעינן נמי שתגיע לי"ב שנה ,דבפחות מזה
אפילו הביאה ב' שערות לא מהני .וה"ה לבת י"ב ויום אחד ולא הביאה ב' שערות שחשובה לקטנה.
וכל זה הוא דוקא כשבדקוה ואין לה ,ואם לא בדקו  -חזקה שהביאה סימנים .היינו לדעת הרשב"א
בעינן גם שתביא סימנים וגם שתגיע לכלל שנותיה .וכ"כ רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב רכב .).וכתב הב"י שכן
נוטה הדעת לבאר את דברי הרמב"ם (ט ,ה) .אולם מדברי רש"י (ה .ד"ה אין) נראה שלעולם משהגיעה
לכלל שנותיה חוששים לכתמיה ,ואע"פ שלא הביאה סימנים .ולדעתו די שהביאה ב' שערות או
שתהא בת י"ב ויום אחד אע"פ שלא הביאה ב' שערות.

אימתי כתמי קטנה מטמאים ____________________________________________ 159
כתב השו"ע עפ"ד הרשב"א :לא גזרו בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ,דהיינו שהיא פחותה מי"ב,
אפילו הביאה שתי שערות ,וכן אפילו היתה יתירה מי"ב אם בדקוה ולא הביאה ב' שערות ,בין שהיא
בתולה בין שהיא בעולה.
המהרש"ל (הגהות הטור) כתב שכל אישה שיש לה בעל חוששת לכתחילה לכתמיה ואפילו היא קטנה,
שהרי אפילו לדם בתולים מונים ז' נקיים ,ואין להקל וכן המנהג .הט"ז (סק"ד) הביא דבריו ,ומשמע
שסובר כמותו .גם הב"ח הביא דברי המהרש"ל ודחה את ראייתו מדם בתולים ,שבדם בתולים
מחמירים יותר משום שיוצא מגופה ממש ,והוסיף שלדעתו לא לחינם נקטה הגמ' את הדוגמא של
'סדינים שלה מלוכלכים בדם' ולא נקטה שגופה מלוכלך ,משום שדוקא בסדינים תולים שעברה
בשוק אבל בנמצא כתם על גופה לא תלינן להקל אף בקטנה .אולם הש"ך (סק"ג) הביא דבריהם וכתב
שחכמים לא גזרו כלל בקטנה אפילו נמצא הדם על גופה ,ואורחא דמילתא נקט .והוסיף שלדעתו אין
ראיה כלל מדם בתולים משום שהגזירה על כל דם בתולים נובעת מכך שבעילת מצוה לכל מסורה,
ואין הכל בקיאים בין קטנה לגדולה ובין ראתה ללא ראתה ,וכן משום שהחתן יצרו תוקפו ,ולכן
הסכימו חכמים להשוות את כולן .וכן לא שייך לומר כאן שהמנהג להחמיר ,משום שבדבר שאינו
מצוי לא שייך מנהג ,ולכן אין לחלק בזה וכל כתמי קטנה טהורים.
הפת"ש (סק"ח) כתב שמדברי הש"ך (סק"ב) מבואר שגם אם נמצא הדם על גופה הרי היא טהורה ,וכ"ד
הלחם חמודות (דברי חמודות נדה פ"א אות ח) והמנחת יעקב (תוה"ש סק"ג) .וכ"כ הערוך השולחן

(אות יב)

שמלשון הפוסקים שלא גזרו על כתמיה ,משמע בכל עניין ,אפילו בכתמי גופה ,ואפילו אין לה במה
לתלות .וע"ע בטהרת הבית (ח"א עמ' שסה והלאה) שהאריך להוכיח כדברי המקלים ,משום שכל כה"ג
לא גזרו חז"ל כלל .אולם החוות דעת (חדושים סק"ג ,באורים סק"ד) חולק ע"ז ,וסובר שאין מטהרים
כתמים רק במקום דאיכא למימר עברה בשוק של טבחים ולאו אדעתה ,אבל אי ודאי אתי מגופה
אפילו לא הרגישה טמאה .משום שרש"י כתב הטעם משום דתלינן הדם בדבר אחר ,ולכן כשבא
בודאי מגופה אין להקל .גם רעק"א (בתשובה ,סימן סב ופא) כתב כחוו"ד עפ"ד רש"י ,משום שרק בדם
הבא מעלמא יש להקל יותר בקטנה שהרי אינה בחזקת רואה ,אבל אם הדם בודאי מגופה אין סיבה
לחלק בין קטנה לגדולה .וכן לעניין הרגשה ,מנלן דלא הרגישה ,והרי אין לקטנה דין של 'עד אחד
נאמן באיסורין' ,וא"כ איננה נאמנת לומר שלא הרגישה ,ולכן מוכח שכל הקולא היא משום תליא
במעלמא .גם השבט הלוי (אות ב) החמיר שטמאה.
 אימתי כתמי קטנה מטמאים
שנינו בנידה (י ,:י).

"[י ]:אמר עולא א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק :תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ,פעם
ראשונה ושניה  -רוקה ומדרסה בשוק טהור ,כתמה נמי טהור[ .י ].כתם שבין ראשונה ושניה -
טהור ,שבין שניה ושלישית; חזקיה אמר :טמא ,רבי יוחנן אמר :טהור .חזקיה אמר :טמא ,כיון

 _________________________________________________ 160סימן ק"צ  -דיני כתמים
דאילו חזיא  -מטמאה ,כתמה נמי  -טמא .ורבי יוחנן אמר :טהור ,כיון דלא אתחזקה בדם -
כתמה נמי לא מטמינן לה"
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד טז ):פסק כר' יוחנן משום שיש עוד הסוברים כמותו .אולם כתם שבין שלישית
לרביעית טמא לכו"ע ,שדי בשלוש ראיות כדי להחזיקה ברואה ,ורק לגבי קביעות וסת רשב"ג סובר
שלא קבעה עד שתראה ד' פעמים ,משום שא"א לג' הפלגות בפחות מד' ראיות .וכ"נ מפירוש ר"ח,
וכ"פ הרמב"ם (ט ,ה).
אולם רש"י (ט :ד"ה ה"ג ת"ר ,י .ד"ה חזקיה .ועוד) חלוק בדבר ,ולדעתו הראיה הראשונה אינה עולה לה,
מכיון שלא הגיע זמנה לראות דמים צריכה שתתחזק בחזקה גמורה ,וכ"ד רבותינו הצרפתים

(תוד"ה

ברוב ,וד"ה ר' יוחנן) .ולדבריהם אין חוששים לקטנה אלא רק כשראתה ד' ראיות ,שאין הראשונה
מצטרפת לפי שאינה אלא במקרה והראשון עיקר .וכ"ד הרמב"ן.
כתב השו"ע :לא גזרו בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ...ואפילו אם ראתה כבר ב"פ .אבל לאחר
שראתה שלש פעמים חוששת לכתם.
סעיף ג':
 שופעת כמה ימים
שנינו בנידה (י):

"אמר רב חלקיה בר טובי ...:תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ,ושופעת כל ז'  -אינה אלא ראיה
אחת .אמר רב שימי בר חייא :מדלפת אינה ...אלא כשופעת"
נחלקו הראשונים מתי קטנה נחשבת כראתה ג' פעמים בשביל שתוגדר כ'רואה דמים' :רש"י פירש,
מדלפת טיף אחר טיף .הב"י כתב שנראה מרש"י שאם פסקה מעט וחזרה וראתה ופסקה וראתה כן ג'
פעמים ביום הרי זו מוחזקת בדמים וכתמה טמא כראייתה .וכ"כ הרשב"א בפירוש (תוה"ק ב"ז ש"ד טז.):
אמנם הרמב"ם (ט ,ה) כתב "כתמה טהור עד שתראה דם שלש וסתות" .ומשמע ש'מדלפת' אינו דוקא
טיף טיף ,אלא כל ראייה דוסת אחד  -מיקרי מדלפת.
כתב השו"ע :היתה שופעת כמה ימים ,או שהיתה מזלפת טיף אחר טיף בלא הפסק ,אינו אלא כראיה
אחת עד שתפסיק .אבל אם פסקה מעט ,וחזרה וראתה שלש פעמים אפילו ביום אחד ,הרי זו מוחזקת
בדמים וכתמה טמא .ויש מי שאומר שאין כתמה טמא אלא א"כ ראתה דם שלשה וסתות .והרמ"א
כתב :ויש להחמיר כסברא הראשונה.
נחלקו האחרונים מה דינה של קטנה ששופעת ופסקה מעט ,וראתה אח"כ והפסיקה ,וכך היה כמה
פעמים :דעת הב"ח והש"ך (סק"ד) דכיון שהיא שופעת אינה אלא ראיה אחת ,דא"א לאישה שתהא
שופעת כמעין כמה ימים ותחיה ,וצ"ע .אולם הט"ז (סק"ה) סובר שודאי מה שהזכירו 'שופעת' היינו
בלא הפסק ,ונמצא שכל שיש הפסק בין הראיות ,הן בין שופעת הן בין מזלפת טיפין ,נחשב לשתי
ראיות .וכ"כ התורת השלמים (אות ו).
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סעיף ד':
 תינוקת שראתה ג"פ ופסקה
שנינו בנידה (ט):

"ת"ר :תנוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ,פעם ראשונה  -דיה שעתה ,שניה  -דיה שעתה,
שלישית  -הרי היא ככל הנשים ,ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה .עברו עליה שלש עונות
וראתה  -דיה שעתה ,ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה  -דיה שעתה ,ועוד עברו עליה שלש
עונות וראתה  -הרי היא ככל הנשים ,ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה"
הרשב"א (תוה"ק טז ):למד מגמ' זו שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ג' פעמים ופסקה מלראות
שיעור ג' עונות שהן תשעים יום ,חוזרת לקדמותה וכתמה טהור עד שתחזור ותראה ג' פעמים.
כתב השו"ע :תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ג"פ ,ופסקה מלראות שיעור שלש עונות ,שהם
צ' יום ,חוזרת לקדמותה וכתמה טהור עד שתחזור ותראה שלש פעמים.
כתב הש"ך (סק"ה) שאפילו חזרה לראות בעונות שהיתה למודה ,אינה חוזרת להיות בחזקת רואה עד
שתראה ג' פעמים.
סעיף ה':
 שיעור כתם המטמא  -כגריס
שנינו בנידה (נח):

"משנה :הרגה מאכולת  -הרי זו תולה בה .עד כמה תולה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר :עד
כגריס של פול ,ואף ע"פ שלא הרגה .גמרא :הרגה  -אין ,לא הרגה  -לא .מתני' מני? רשב"ג
היא ,דתניא ,הרגה .תולה ,לא הרגה  -אינה תולה  -דברי רשב"ג ,וחכ"א :בין כך ובין כך  -תולה.
אמר רשב"ג :לדברי אין קץ ,ולדברי חברי אין סוף .לדברי אין קץ  -שאין לך אשה שטהורה
לבעלה ,שאין לך כל מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דם מאכולת .לדברי חברי אין סוף  -שאין
לך אשה שאינה טהורה לבעלה ,שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דם .אבל נראין
דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס מדברי ומדבריהם ,שהיה אומר :עד כמה היא תולה  -עד כגריס של
פול ,ולדבריו אנו מודים"
ופירש"י שדוקא עד שיעור כגריס אפשר לתלות במאכולת ,אבל יותר מזה אין דם מאכולת כ"כ גדול.
עוד שנינו שם:
"עד כמה היא תולה וכו' .אמר רב הונא :כגריס  -אינה תולה ,פחות מכגריס  -תולה .ורב חסדא
אמר :כגריס  -תולה ,יתר מכגריס  -אינה תולה .לימא בעד ועד בכלל קא מיפלגי ,דרב הונא
סבר עד  -ולא עד בכלל ורב חסדא סבר עד  -ועד בכלל .אמר לך רב הונא :איכא עד ועד
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בכלל ,ואיכא עד ולא עד בכלל ,והכא לחומרא והכא לחומרא .ורב חסדא אמר לך :בעלמא
אימא לך  -לחומרא אמרינן ,לקולא לא אמרינן .והכא  -כדרבי אבהו ,דא"ר אבהו :כל שעורי
חכמים  -להחמיר ,חוץ מכגריס של כתמים  -להקל .איכא דאמרי לה להא שמעתא באפי
נפשה ,רב הונא אמר :כגריס  -כיתר מכגריס ,ורב חסדא אמר :כגריס  -כפחות מכגריס,
וקמיפלגי בעד ועד דהכא ,כדאמרינן"
נחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה :הרשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ד טו ):פסק כרב חסדא ,וכ"פ הרמב"ם

(ט,

כג) ,הרא"ש (פ"ח סימן ו) והסמ"ג (לאוין קיא לז .).אולם ספר התרומה (סימן צב) פסק כרב הונא.
כתב השו"ע :לא גזרו על הכתם אלא אם כן יש בו כגריס ועוד ...וכל זמן שאין בו כזה השיעור אנו
תולין לומר דם כנה הוא ,אף על פי שלא הרגה כנה .אבל כשיש בו כזה השיעור אין תולין בכנה.
 שיעור הגריס
שנינו בנגעים (ו ,א):
"גופה של בהרת כגריס הקלקי מרובע מקום הגריס תשע עדשות מקום עדשה ארבעה שערות
נמצאו שלשים ושש שערות"
התפארת ישראל (שם) כתב שיש חילוק בין גריס של נגעים לגריס של כתמי אישה ,דבנגעים כגריס
טמא ,ובכתם מכיון שהוא מדרבנן בלבד רק ביותר מגריס טמא .ואפ"ה יש חומרא בכתם טפי מבנגע,
דבנגע צריך ארכו ורחבו כל א' כאורך גריס וכדאמרן ,משא"כ בכתם שבא מדבר לח כדם ,לפיכך
אפילו הוא רק חוט ארוך ויש בכולו כשעור גריס ועוד טמא ,וגם סגי כשארכו כאורך גריס ורחבו
כרוחב גריס.
ע"פ משנה זו כתב הרמב"ם (ט ,ו)" :הנמצא על הבגד אינו מטמא עד שיהיה כגריס הקילקי 18שהוא
מרובע שיש בו כדי תשע עדשות שלש על שלש .היה פחות משיעור זה טהור ,נמצא טיפין טיפין אין
מצטרפות ,היה ארוך הרי זה מצטרף" .וכ"כ הרשב"א (תה"ב הארוך והקצר ב"ז ש"ד טו .):גם האגור

(סימן

אלף שסז) בשם מהר"י מולין (שו"ת מהרי"ל החדשות סימן צג) כתב דשיעור כגריס כמו תשעה עדשים.
הרמב"ן (פ"ד ה"ד) סובר שאם נזדמן לה גריס יותר גדול מזה משערין בו ותולים אותו בכינה עד שיהא
בו כשיעור גריס הגדול .וכ"כ הרשב"א (שם טו ):משום ששיעורי גריס של כתמים להקל ,והוא עפ"ד
הראב"ד שכתב דמכיון שלא הזכירו פול של מקום פלוני ולא פול הבינוני אלא כגריס של פול סתם,
לכן משערינן בכל פול שיזדמן לנו ואפילו הוא גדול ,שהרי אמרו כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ
מגריס של כתמים להקל.

 18לקמן מובא בשם הרמב"ן שאפשר לתלות בגריס היותר גדול ,אולם מדברי הרמב"ם כאן מבואר שתולים רק עד גריס
הקילקי .הב"ח ביאר בדעת הרמב"ם שלומדים מהמפורש על הסתום ,שגם בכתמים תולים רק בגריס הקילקי ולא בכל
גריס גדול שיהיה .וכ"כ המעשה רוקח.
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כתב השו"ע :ושיעור הגריס הוא כט' עדשים ,ושיעור עדשה כארבע שערות

(רמ"א :שהוא שלושים ושש

שערות כמו שהן קבועות בגופו של אדם .ש"ך ח :ר"ל עם החלל שביניהם) ...ואם נזדמן לה גריס יותר גדול מזה
השיעור ,משערין בו.
בשו"ת מאיר נתיבים (ח"א סימן ט .הובא בפת"ש יא) כתב שכוונת הרמ"א היא לשער בשערות שבגוף ולא
בשערות שבראש (ומ"ש בדרכ"מ סק"ו שהן קבועות בראש ,העיקר כדבריו כאן) .וכתב שהוא רגיל לשער אם
אין לו גריס של פול בשערות הקבועים בפרק היד ,הוא הזרוע שבין כף היד ובין הפרק ,שם ישוער
היטב ששה שערות על ששה הן ואוירן ועוד מסביב סביב שיעור חצי אוירן.
בספר פחד יצחק (ערך כתם שיעורו ודיניו) נשאל האם מחמירים לצרף כתם הנראה משני צידי הבגד
ולהחשיב את גודל הכתם משני צדדיו .וכתב שנראה להקל ולהחשיב את שני צדדי הבגד כבגד אחד
בשני מקומות שאין מצטרפים .והביא בשם הרב השואל שהחמיר משום שהעברת הכתם בשני בגדים
משני עבריהם מורה שכמות הדם היתה מרובה ,ולכן אינו דומה לבגד עב .בטהרת הבית

(ח"א עמ'

שפא) הביא דבריהם ונראה שנוטה להקל.
שיעור גריס במידות ימינו :הגר"ח נאה (שיעורי תורה סימן ג' אות כ) כתב "שיעור גריס של פול יש
אומרים שהוא עיגול שרחבו ערך  21מ"מ והוא כגודל מטבע המיל של א"י .ויש אומרים ששיעורו
פחות הרבה והוא כמו מטבע כסף של  5קאפיקס ...וכדומה שהוא לא יותר מערך  14מ"מ ,וכן עיקר".
החזו"א (קונטרס השיעורים ט"ו) כתב "והוא שיעור גריס ה' שעורים על ה' שעורים ...והוא  18מ"מ".
השבט הלוי (אות א ד"ה ושיעור .ח"ג סימן קיט אות ד) כתב שהמקובל הוא בערך כצפורן האגודל ,והוא
כעיגול שקוטרו  18-19מ"מ .גם הבדי השולחן (ס"ק נג) כתב שהוא  18מ"מ .בטהרת הבית

(ח"א עמ'

שסז) .פסק שיש להקל עד שיעור של  20מ"מ .והדרכי טהרה (ב ,יג) כתב שהוא כקוטר של  19מ"מ.
 החמרה בכתמים פחותים מכגריס בימינו
הפוסקים דנו כיצד יש לנהוג כיום שלא מצויות כינים גדולות כ"כ ,האם עדיין משערים בגריס:
היראים (יראים השלם סימן כו כב ,א) כתב שאנו לא בקיאים בשיעור הגריס ,ולכן צריך ליזהר בכתמים
לפי שקול הדעת שאין דם מאכולת ופרעושים רבה .הפת"ש (סק"ט) תמה מדוע הפוסקים לא הביאו
את דברי היראים .הלחם ושמלה (ס"ק יב) כתב שנראה שכל האחרונים לא ראו דברי היראים מדלא
הביאוהו ,ואולי אם היו רואים דבריו לא היו מקילים בזה .ולכן בעל נפש יחוש לעצמו.19
מנגד ,החכם צבי (סימן סז .הובא בפת"ש י) סובר שמשערים לפי הגריס הגדול אע"פ שלא מצוי כ"כ
בינינו ,וכ"כ בשו"ת מאיר נתיבים (סימן ט) ,והוסיף שאם נמצא פולין יותר גדולים מאלו ששיער בהם
החכ"צ ,נשער בהם .גם החתם סופר (יו"ד סימן קפב) כתב שאף אם שיעור הגריס הוא גדול הרבה ולא
נמצא כן דם מאכולת בזמנינו אפשר לשער בו ,והטעם משום דתחלת גזירת כתם היה משום חומרא
 19בתועפות ראם על היראים השלם כתב ,שהיראים נחשד ח"ו בדבר שאין בו ,שאדרבה ממה שכתב שאין אנו בקיאים
בשיעור הגריס נראה דס"ל שלכן יש לשער בכל גריס שנמצא ואפילו גדול .גם בפתחא זוטא כתב שלא נתכוון היראים
להחמיר בזה שלא נטהר הכתם אלא כשיעור דם של מאכולת שבזמנינו ,אלא כוונתו פשוטה שיש לדייק במדידה.
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דטהרות ,ולא פלוג רבנן וטמאו אותה גם לבעלה ,שלא תהיה חוכא ,דהאשה טמאה נדה לטהרות
וטהורה לבעלה ,וכיון שנאסר במנין אף על פי שבטל טעם טהרות מ"מ הגזירה לא בטלה ועדיין
אסורה לבעלה ,וכיון שכל עצמה לא נאסרה לבעלה אלא מתקנת חכמים הראשונים אין לנו לטמא
אותה אלא בשיעור כתם שבזמניהם שהיתה מאכולת גדולה מצויה ,אע"פ שבזמנינו אין נמצא.
הגר"ש קלוגר (שיירי טהרה סימן קצ תשובה ט) הביא דברי החת"ס ,וכתב שדבריו תמוהים ,שאם כדבריו
נתלה עד כתורמוס ,שהרי במקום שמצויים פשפשים התירו אז עד כתורמוס ,ובמקום שאין לתלות
במאכולת כגון על בשרה גזרו אף בכל שהוא .עוד כתב דמכיון שבזמנינו נתקטנו כל הברואים ,לכן
הוא מחמיר כשא"א להיות מדם מאכולת המצויה בינינו בזה"ז .גם בשו"ת רב פעלים

(ח"א יו"ד סימן לו)

כתב שאין לנו לסמוך להתיר אא"כ נראה לנו לפי אומד הדעת שהוא דם מאכולת או פרעוש או יתוש.
מנגד ,בטהרת הבית (ח"א עמ' שסט-שע) העלה שהעיקר להקל כדברי רבים מהפוסקים .גם בשו"ת
אגרות משה (ג ,מו) העלה שהעיקר להקל גם במדינות שלא מצוי שם מאכולות ,שהרי חכמים קבעו
ששיעור כתם הוא כגריס ולא חילקו בין המקומות ,והביא דברי החת"ס וכתב שגם אם היו גוזרים על
טומאה לבעלה וגם אם טהרות היה בזה"ז ,לא היה מקום להחמיר בכגריס משום שכך היתה גזירת
חכמים .גם השבט הלוי (אות א ד"ה ורוב) כתב שהעיקר להקל בזה ,ואין הדבר תלוי בכל דור לפי שיעור
המאכולת המצויה בו.
 דם עבה בשיעור פחות מכגריס
בשו"ת בשמים ראש (סימן קלה .הובא בפת"ש ט) הסביר את דברי היראים ,שלא מפורש עוביו של דם
המונח על הסדין ,ויתכן שאם הדם עבה אפשר לצבוע איתו את כל הסדין ,והוסיף שראה את רבותיו
משערין בכגריס ולא חששו לדברי היראים .גם הסדרי טהרה (סס"ק סא) חקר בזה ,שלפעמים הדם
נצרר ונקווה במקום אחד ואם היה נמחק הדק היה מתפשט יותר מכגריס ,האם משערים כמו שהוא
עתה שהוא פחות מכגריס ,או אם צריכים אנו להחמיר ולשער אלו היה כמות הדם הזה מתפשט בבגד
כצבע בעלמא היה יותר מכגריס וטמאה .וכתב שנ"ל שצריכים לשער רק כמות שבא לפנינו .וה"ה
איפכא ,היכא שבא לפנינו כתם וראינו שגוף הכתם פחות מכגריס ,רק סביבו הוא התפשטות
ולכלוכית של גוף הכתם שנצטבע מגוף הכתם ,אפ"ה טמאה .וכך הוא מדות חכמים בלא פלוג ,הם
אמרו והם אמרו .דאלת"ה א"כ אם יטהר החכם פחות מכגריס ותשמש עם בעלה ואח"כ יתפשט
הכתם מחמת הזיעה ואתה צריך לאוסרה ,ואין זה דרכי נועם .מיהו י"ל דהכל לפי ראות עיני המורה,
אם הדם צבור במקום אחד הרבה דיינינן ליה כאילו נתפשט וטמאה .גם רעק"א

(הגהות שו"ע אות ג)

נראה שמסכים לס"ט.
השבט הלוי נקט שהסד"ט חזר בו בסוף דבריו והסתפק בדין הנ"ל .אך החוט שני פירש שהסד"ט
בסוף דבריו דיבר על מציאות שהדם הוא בכמות מרובה והוא כמונח על הבגד ,ובכה"ג אין מודדים
אותו כפי שהוא עכשיו ,משא"כ אם הוא ספוג בבגד ,שבזה מיקל הסד"ט אף כשאפשר לפשט אותו.
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הלחם ושמלה (ס"ק כא) כתב להקל במקרה שהדם עבה ויכול להתפשט ליותר מכגריס ,גם הערוך
השולחן (אות לד) כתב שאין לחלק אם הכתם דק או עבה ,שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים .וכ"פ
הדרכי טהרה (פ"ב תשובות ותוספות אות ה) משום שבכתמים יש לילך אחר המיקל .וכ"נ שפסק בטהרת
הבית (ח"א עמ' שפב).
 להחמיר על עצמה בכתם פחות מכגריס
בספר שולחן גבוה (ס"ק כג) כתב שהנשים נוהגות להחמיר על עצמן אפילו מצאה כתם פחות מכגריס.
אמנם בשו"ת מעט מים (סימן עט) כתב שאין לסמוך ע"ד השולחן גבוה ,וודאי שאין להחמיר בזה .גם
בטהרת הבית (ח"א עמ' שעב-שעג) כתב שאין להחמיר בזה כלל ,ומצוה לבטל מנהג זה ,וחומרא זו
מביאה לידי קולא של ברכה על הטבילה לבטלה ,ומכשילות את בעליהן בהרהורי עבירה .השבט
הלוי (אות א ד"ה ויש) כתב שרק בשיעור הקטן ביותר של גריס יכולה להחמיר ואף לברך על הטבילה,
אבל בפחות מזה אין להחמיר.
אלא שיש מקרים יוצאי דופן בהם אפשר ויש להחמיר אף בכתם פחות מכגריס ,החתם

סופר (יו"ד סימן

קנ) כתב שלגבי תליה בעד שאינו בדוק בעינן שיעור של כינה המצויה בזמנינו ממש ,מכיון שבזה
התליה איננה מכח הגזירה אלא משום תליה ממש .וכ"פ השבט הלוי (ח"ב סימן קיט אות ד) ,עוד כתב
שיש לחוש ביותר בכתם שנראה כדם חי וטרי שמחמירים בזה ,ורק בדם יבש או שיש גם ספק מצד
המראה  -טהור .גם בספר שערי טהרה (ס"ס י) הביא בשם הגרי"ש אלישיב שהחמיר כחת"ס .אולם
בטהרת הבית (ח"א עמ' שעד) הביא בשם כמה פוסקים שלא הסכימו לחומרת החת"ס ,ושכן ראוי
להורות להקל.
 כתם שחור פחות מכגריס
הראב"ד (בעה"נ שער הכתמים סימן ד ד"ה והדין החמישי) סובר שמראה שחור טמא אף פחות מכגריס,
והביאו רעק"א (הגהות שו"ע אות ד) ,ונראה שטעמם משום שא"א לתלות בדם כינה שהוא אדום .אמנם
בשו"ת מעיל צדקה (ס"ס כ .הביאו בפת"ש יב) כתב דא"כ לא ימלט שיזכירוהו הפוסקים .הסדרי טהרה
(סק"י) תמה עליו ,שהרי הראב"ד הביא דין זה! והוסיף שבמקומות שמצוים פרעושים שהלכלוך שלהם
שחור ,ואין לך סדין וסדין שלא נמצא בו טיפות שחורות מאלו ,בודאי יש לתלות בהם ,והכל לפי
ראות עיני המורה .הערוך השולחן (אות כב) כתב שבמקום שיש פרעושים ,פשיטא שתולים בהם
השחור.
בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סימן קיט אות ח) כתב שבמציאות רוב הכתמים השחורים ניכר בהם שאינם
כתמים כלל אלא צבע וכיוצ"ב ,ולכן ברוב הפעמים אין לחוש .והוסיף בשיעוריו שאם הוא אכן דם,
לרוב כשנותנים אותו במים הרי הוא נראה אדום ,ושוב אפשר להתיר בפחות מכגריס .ואם יהיה כתם
דם שחור יש להחמיר.
בטהרת הבית (ח"א עמ' תלח) כתב שיש להקל גם בכתם שחור שאינו מטמא בפחות מכגריס ועוד ,וכ"ש
במקום שמצויים פשפשים .וזאת עפ"ד הראגוצ'ובר (צפנת פענח פ"ד מהל' איסו"ב הי"ט) שגם כשברור לנו
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שדם זה משונה מדם המאכולת יש להקל משום שלא גזרו כלל בפחות מכגריס .וכן עפ"ד המלמד
להועיל (יו"ד סימן סו) שהוכיח מהגמ' שהיתה קבלה בידם שאותו שחור כחרת או עמוק מכן לא בא ע"י
לקותא שבמקור.
 צורת הגריס
כתב הסמ"ג (לאוין קיא לז ).דאין חילוק בין שיהיה הכתם עגול בין שיהא משוך וארוך לעולם טהורה
אם אין בו כגריס ועוד ,ואפילו לר"א בר צדוק דאמר (נח ):משוך בכל שהוא טמא ,זה דוקא אם נמצא
על עד שבדקה בו ,אבל בכתם הנמצא בחלוק ובסדין אפילו משוך טהור .והביא ר"י ראיה לדבר ,וכ"כ
בספר התרומה (סי' צב) וכן כתב המרדכי (סי' תשלה דף א ע"ג) בשמו.
כתב השו"ע :אבל כשיש בו כזה השיעור אין תולין בכנה ,בין אם הוא מרובע או אם הוא ארוך.
סעיף ו':
 כתם הנמצא על בשרה
כתב הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד טו ):שגם בכתם הנמצא על בשרה בעינן שיעורא ,וכתב

המגיד (איסו"ב פ"ט

ה"ו) שכ"ד הראב"ד (בהשגות שם) והרמב"ן (פ"ד ה"ד) וכ"ד הטור.
אולם הרמב"ם (ט ,ו) כתב שכתם הנמצא על בשרה אין לו שיעור .בבאור דבריו מצאנו כמה הסברים:
א .המגיד ביאר שטעמו משום ששנינו בנידה (נז ):שהרואה כתם על בשרה ,ספק טמא ספק טהור -
טמא; ועל חלוקה ,ספק טמא ספק טהור  -טהור .וסובר הרמב"ם שכל פחות מכשיעור נחשב לספק
אם הוא דם מאכולת אם לאו .ב .ההגה"מ (אות א) הסביר משום שכל הגוף בדוק הוא אצל דם
מאכולת .ג .החוות דעת (סק"ו) הביא בשם הרשב"א דכיון שבבשרה אישתכח ומבשרה קא חזיא רגלים
לדבר .ד .הערוך השולחן (אות כט) כתב שדברי הרמב"ם מוכרחים מסדר המשנה ,דמשמע שתולה רק
בבגדיה ולא בבשרה.
גם מהרא"ש (פ"ח סימן ב) משמע שבכתם שעל בשרה אפילו בפחות מכגריס טמאה ,שהרי כתב שעל
בשרה לא תלינן בדם מאכולת ,ומשמע שלא תולים כלל.
כתב השו"ע :הא דבעינן שיעורא ,בין בכתם הנמצא על חלוקה בין בכתם הנמצא על בשרה .וי"א שלא
אמרו אלא בכתם הנמצא על חלוקה ,אבל כתם הנמצא על בשרה בלבד ,במקומות שחוששין להם,
אין לו שיעור.
הש"ך (סק"י) סובר שאין להקל כלל ,דמהגמ' משמע כרמב"ם .גם בשו"ת שב יעקב

(ח"א סימן מג .הובא

בפת"ש יג) כתב בשם מהר"א ברודא שיש להחמיר כרמב"ם .וכ"ד הערוך השולחן (אות לז) .וכ"כ השבט
הלוי (אות ו ד"ה והש"ך) שנתקבל לחוש לרמב"ם ולהחמיר במשהו ,משום שבזמנינו לא שכיח מאכולת
בבשר .אמנם הב"ח כתב שיש להקל ,כדברי הי"א שבסעיף ח .גם הסדרי טהרה (ס"ק יב) כתב שהסומך
להקל כדעת הב"ח לא הפסיד ,וכ"ד תורת השלמים (סק"ט) .ובשו"ת אגרות משה

(ח"ד סימן יז אות ז)

כתב שנוהגים להקל בכתם שעל בשרה עד כגריס .וכ"כ בקונטרס פניני האוצר (עמ' תתקטז) בשם
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הגרי"ש אלישיב שרק טיפין טיפין מצטרפים ,אבל בפחות מכגריס מקלים .בטהרת הבית

(ח"א עמ'

שעה) הקל שגם כתם הנמצא על בשרה צריך שיהא בו שיעור כגריס ועוד ,אולם החמיר

(עמ' שעז)

לצרף טיפין טיפין שמצטרפות לשיעור כגריס ועוד ,אבל בסתם כתם פחות מכגריס מקלים.
נחלקו הפוסקים מה הדין אם נמצא דם על בשרה וגם על חלוקה :כפי שהבאנו לעיל הב"י הבין
מהרמב"ם (שם) שמיקל לתלות בכל מה שאפשר לתלות .גם הסדרי טהרה (ס"ק יג .הובא בפת"ש יד) כתב
שאם נמצא גם על בגדיה אז לכו"ע תולה במאכולת אם אינה כגריס ,ואפילו הכתם שבבגדיה שלא
כנגד הכתם שעל בשרה ,שכן דרך החלוק להתהפך הנה והנה .וכ"ד התפארת למשה
קצ) .השבט הלוי (אות ו ד"ה והש"ך) כתב שהעיקר להקל בזה שצריך שיעור .וכ"פ

(סוד"ה בב"י סימן

בטהרת הבית (ח"א עמ'

שעז) .אמנם החוות דעת (באורים סק"ו) החמיר בזה שגם בכה"ג טמאה בכל שהוא ,משום שלדעתו
הטעם להחמיר הוא רגלים לדבר ,וא"כ מה בכך שנמצא גם על חלוקה.
סעיף ז':
 תלייה בפשפש
שנינו בנידה (נח):

"הרגה מאכולת :הרגה  -אין ,לא הרגה  -לא .מתני' מני? רשב"ג היא ,דתניא ,הרגה .תולה ,לא
הרגה  -אינה תולה  -דברי רשב"ג ,וחכ"א :בין כך ובין כך  -תולה .אמר רשב"ג :לדברי אין קץ,
ולדברי חברי אין סוף .לדברי אין קץ  -שאין לך אשה שטהורה לבעלה ,שאין לך כל מטה ומטה
שאין בה כמה טיפי דם מאכולת .לדברי חברי אין סוף  -שאין לך אשה שאינה טהורה לבעלה,
שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דם .אבל נראין דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס מדברי
ומדבריהם ,שהיה אומר :עד כמה היא תולה  -עד כגריס של פול ,ולדבריו אנו מודים .ולרבנן
דאמרי תולה ,עד כמה? אמר ר"נ בר יצחק :תולה בפשפש  -ועד כתורמוס"
לכאורה ,מכיון דקי"ל כר' חנינא בן אנטיגנוס ולא כרבנן ,ממילא משמע דלא תלינן בפשפש .אולם
הרא"ש (פ"ח סימן ו) כתב דאע"פ שאין הלכה כרבנן ,אם הרגה פשפש או הריחה ריחו ,יכולה לתלות בו
עד כתורמוס ,ולא מדין תליה במאכולת אלא מדין נתעסקה בכתמים ,אבל בסתמא לא תלינן בה
מכיון דלא שכיח .וכיוצ"ב כתב הרשב"א (תוה"ב ב"ז שער ד טו ,ב) שבמקומות שמצויים פשפשים תולה
האישה בכתמיה עד כתורמוס ,ורק בשיעור כתורמוס ועוד היא טמאה.
הב"י הסביר ,שטעם הרשב"א כטעם הרא"ש שתולה בו מדין נתעסקה בכתמים .ומ"מ כתב שיש הבדל
ביניהם ,שלדעת הרא"ש אם לא הרגה פשפש או הריחה אינה יכולה לתלות בו ,אע"פ שמצויים באותו
מקום ,ולרשב"א במקום דשכיח תולה גם אם לא הרגה והריחה .והוסיף הב"י שבמקום שמצוי ביותר
אפשר שגם לדעת הרמב"ם תולה בו .ולבסוף כתב שיתכן שגם לרא"ש במקום דשכיח תולה בו אע"פ
שלא הרגתו או הריחה ריחו.
כתב השו"ע :אם הרגה פשפש או הריחה ריחו ,תולה בו עד כתורמוס.
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הב"ח (עמ' פט) סובר דלא כרשב"א ,אלא כרא"ש ושו"ע שרק אם הרגה פשפש יכולה לתלות בו .אמנם
הש"ך (ס"ק יא) חולק ,וסובר שאפשר שלפי הסברא מודים שבמקום שמצוי תולים בו ,ולא כתבו על
מקרה זה .וכ"כ רבנו ירוחם שבמקומות שמצויים תולים עד כתורמוס ,וידוע שרבנו ירוחם כתב ספרו
עפ"ד הרא"ש .ועוד ,דבכתמים שומעים להקל .וכ"ד הט"ז (סק"ט) ,משום שברשב"א מפורש בהדיא
להקל ,וכן פשט דברי הרא"ש .וכ"ד החכמת אדם ,גר"ז ועוד .וכ"פ בטהרת הבית ח"א עמ' שעב) עפ"ד
האחרונים.
בשו"ת שבט הלוי (ח"ב יו"ד סימן צט) כתב דמכיון שבהרגה פשפש תולה בו מדין תליה ,אינה יכולה
לתלות אלא כעין פשפשי זמנינו שאינם גדולים כ"כ

(עפ"ד החת"ס שעיקר גזירת כתמים היתה משום טהרות,

ואגב טהרות גזרו גם על בעלה ,ועכשיו שבטלו טהרות היה ראוי להתיר הכתמים לגמרי ,אלא שא"א לנו להקל כיון

שנאסר במנין ,ולכן איננו מחמירים אלא במה שנאסר במנין של אז ,והיינו במאכולת גדולה שבזמנם) ,וא"כ יתכן
שלדעה זו שיעור מאכולת גדול משיעור פשפש של זמנינו ,וא"כ הלכה שלפנינו אינה למעשה כלל
וצ"ע .וע"ע בטהרת הבית (ח"א עמ' שעב).
 גודל הכתם שתולים בפשפש
עוד שנינו שם (נח" ):פשפש זה אורכו כרוחבו" ,ובגמ' מבואר דנ"מ לענין כתמים .ופירש"י שאם הכתם
היה אורכו כרחבו ,אפילו יותר מכגריס תלינן בפשפש .ומשמע מדבריו שרק אם הכתם ארכו כרוחבו
אפשר לתלות בפשפש ,אבל אם הוא ארוך וצר לא.
הב"י התקשה ,מדוע הרשב"א לא הזכיר שתולה בפשפש רק אם הכתם ארכו כרוחבו?! ותירץ שיתכן
שברייתא זו היא אליבא דחכמים שבמקום שמצוי קצת פשפשים תולים ,אולם רק בתנאי שיש הוכחה
לכך ,וזה תלוי בצורת הכתם .אבל במקום שמצוי מאוד אפשר לתלות גם אם אין ארכו כרחבו .וכיון
דאנו קי"ל כר' חנינא ,אפשר לתלות בכל גווני .אך בהגהות והערות על הטור (אות כז) הביאו בשם
חידושי הר"ן (ד"ה ארכו) שכתב שי"מ אין עיכוב בארכו כרחבו אלא ציינו זאת רק בשביל לצייר רחש
זה ,וכ"כ הרשב"א עצמו (נח :סד"ה הא) ,וא"כ אין בזה חידוש דין אלא סימנא בעלמא.
כתב הטור שאין תולים ביותר מכתורמוס ,והסביר הב"י דאע"פ שיתכן שנתמעכו עוד פשפשים ולאו
אדעתא ,כולי האי לא תלינן להקל .ואפשר היה לומר שרק בהרגתו אין תולים שהרגה יותר ,אבל אם
הריחה ריחו אפשר לתלות גם ביותר מתורמוס ,שיתכן לומר שהיו שנים ושלושה או יותר .אך
למעשה לא היקל בזה כ"כ ,שהרי בסתם סדינים מתמעכות הרבה מאכולות ולא תלינן אלא בכגריס
שהוא שיעור מאכולת אחת.
הסדרי טהרה (ס"ק טו) ביאר שגודל תורמוס הוא כסלע או יותר .ובשו"ע הגר"ז (ס"ק יז) כתב שהוא
יותר מכסלע .הערוך השולחן (אות לג) כתב ששיעור התורמוס לא נתברר לנו ,ולכן יש לשער לפי
ראות עיני המורה.

צירוף טיפין טיפין לשיעור כגריס _________________________________________ 169
הסדרי טהרה (ס"ק טו .הובא בפת"ש טו) כתב דצ"ע לדידן שמקלים בנתעסקה בכגריס שתולה בנמצא
עליה כשני גריסין ,וא"כ בהרגה פשפש דהוי כמו כנתעסקה בכתמים ,יש לעיין אם יש לתלות בזה אם
היה כתורמס ועוד ,ולומר דאותו עוד הוא ממאכולת.
הבדי השולחן (ס"ק עה) כתב שנחלקו הפוסקים מה הדין אם הרגה יותר מפשפש אחד ,האם יכולה
לתלות ביותר מכתורמוס ,וכתב שנראה שיש להקל בזה.
סעיף ח':
 צירוף טיפין טיפין לשיעור כגריס
שנינו בנידה (נט .נח).

"[נט ].כתם ארוך  -מצטרף ,טפין טפין  -אין מצטרפין[ .נח ].בעי רבי ירמיה :כשיר מהו,
כשורה מהו ,טיפין טיפין מהו ,לרוחב ירכה מהו? ת"ש :על בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא.
על בשרה  -מאי לאו כי האי גוונא? לא ,דלמא דעביד כרצועה"
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד יח ):סובר שדברי הגמ' 'דילמא דעביד כרצועה' הם דיחויא בעלמא ואין לסמוך
ע"ז .וכ"ד הראב"ד (בעה"נ שהע"כ עמ' סד) ועוד ,ולכן הרואה טיפין טיפין טמאה.
הרשב"א (שם) העיר ,שהגמ' לא פשטה ספק זה מהא דתניא (נט' ).כתם ארוך מצטרף ,טיפין טיפין אינן
מצטרפין' ,משום דאפשר דהכא בטיפין שעל בשרה שמחמירים בהם יותר ,והתם בטיפין שעל חלוקה.
וכ"ד הראב"ד והתוספות (נח .ד"ה כשורה).
עוד כתב הרשב"א שאין השאלה על טיפין קטנים האם מצטרפים או לא .אלא בטיפין גדולים כגריס
ועוד ,והכי קא מיבעיא ליה ,אם צורתן מוכחת עליהם שלא מגופה אתו ,וברייתא דלקמן בטיפין
קטנים ולענין צירוף.
כתב השו"ע :אם אין בכתם במקום אחד כגריס ועוד ,אף על פי שיש שם טיפין הרבה סמוכין זה לזה
עד שאם נצרפם יש בהם יותר מכגריס ,טהורה ,שאנו תולין כל טיפה וטיפה בכנה עד שיהא בו כגריס
ועוד במקום אחד .וי"א דהני מילי כשנמצאו על חלוקה ,אבל אם נמצאו על בשרה ,מצטרפין לכגריס
ועוד.
הלבוש (סעיף ח) סובר שדעת הי"א המובאת בשו"ע ,היא אפילו לסברא הראשונה המובאת לעיל
בסעיף ו (שגם בכתם הנמצא על בשרה בעינן שיעור) .והש"ך (ס"ק יג) כתב שדוקא לסברא הראשונה ,אבל
לסברא האחרונה בלי צירוף טמאה בכל שהוא.
בטהרת הבית (ח"א עמ' שעז) החמיר בצירוף טיפין טיפין שעל בשרה ,ע"פ מ"ש בשו"ת בית דוד

(או"ח

סימן תט וסימן תמא) שאם מרן תפס בסתם את דין הש"ס ואח"כ כתב וי"א ,דעתו לפסוק כהי"א .וה"נ
כאן שלא כתב בפירוש בתחילה שאפילו על בשרה אין מצטרפין ,י"ל שדעתו לפסוק כהי"א .וכ"פ
הסדרי טהרה (ס"ק טז) ,חכמת אדם (קיג ,ז) ,שבט הלוי (אות ד) ועוד .אך הערוך השולחן (אות לז) פסק
להקל בזה .וכ"כ הדרכי טהרה (ב ,טז).
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עוד כתב השבט הלוי (אות ב) שלאו דוקא כשאין שום קשר ביניהם ומרוחקים ,אלא אפילו אם הם
בהמשך אחד אלא שיש הפסקים קטנים ביניהם ,לדעה הראשונה אינם מצטרפים .ואם הם טיפין טיפין
ויש משהו דק שמקשר ביניהם ,ג"כ מצטרפים לשיעור טומאה .בטהרת הבית (ח"א עמ' שפג) כתב
שהסומך על הצמח צדק (יו"ד סימן קמד) ומיקל שלא לצרף כתם העשוי טיפין טיפין וקוים אדומים
נמשכים מטיפה לטיפה ,יש לו ע"מ שיסמוך.
 כתם שנמצא על קמטי הבגד
בספר בינת אדם (שער בית הנשים כלל קיג סימן טו .הובא בפת"ש טז) כתב אודות כתם שנמצא בקפלים של
הבגד ,כך שלא כל הכתם נראה כיחידה אחת ,האם דנים אותו כטיפין טיפין או נאמר שמצטרף גם
בכה"ג ,וכתב שאם אינו תפור פשוט שאינו מצטרף משום שכל קמט עומד לעצמו ,ואפילו אם
הקמטים תפורים צ"ע ,דעכ"פ יש אויר ביניהם .וכ"כ בדרכי טהרה (ב ,טו) שבכה"ג אינם מצטרפים
וטהורה ,ובתנאי שהכתם אינו מחובר ושהקפלים אינם תפורים זל"ז.
אולם הערוך השולחן (אות לח) כתב שגם אם אין הקמטים תפורים מצטרף ,משום שדין זה אינו
הלל"מ ,ובודאי כשנפל הדם במקום זה ורק מפני הקמטים אינו נראה כאחד ,ודאי שיש להחמיר .גם
בטהרת הבית (ח"א עמ' שפג) כתב שהעיקר להחמיר בזה .השבט הלוי

(אות ג .ובשו"ת ח"ג סימן קיט אות ו)

כתב שיש להחמיר ובפרט אם נראה בבירור שהוא דם ,משום שיש דבר המונע התחברותם בשונה
מטיפין טיפין שיכלו להיות יחד ,ורק אם כל קמט הוא בפנ"ע יש מקום להקל ,וגם הבינת אדם מיקל
רק בבית יד אך ללא ממש כנגד בית התורפה ,והרבה כתמים מצויים כה"ג.
סעיף ט':
 כתם הנמצא על בשרה בצורות שונות
שנינו בנידה (נח):

"בעי רבי ירמיה :כשיר מהו ,כשורה מהו ,טיפין טיפין מהו ,לרוחב ירכה מהו? ת"ש :על בשרה
ספק טמא ספק טהור  -טמא .על בשרה  -מאי לאו כי האי גוונא? לא ,דלמא דעביד כרצועה"
ופרש"י :כשיר  -רצועה בעיגול כצמיד .מהו  -מי מספקינן בדם הנדה או לאו .כרצועה  -לאורך הירך
דהיינו אורחיה כשנופל ושותת נעשה כרצועה.
הרא"ש (פ"ח סימן ב) פירש ש'כשורה' היינו טיפין עשויין כשורה ,דאל"ה היינו רצועה .ו'טיפין טיפין'
היינו שהם מעורבבים ואינם מסודרים בצורה מסויימת ,דאל"ה מה ההסתפקות בטיפין .הרשב"ם
פירש שכשורה היינו הרבה שורות ,כזה. ||| :
כתב השו"ע עפ"ד הרמב"ם (ט ,ט) :כתם הנמצא על בשרה ,שהוא ארוך כרצועה או עגול ,או שהיו
טיפין טיפין ,או שהיה אורך הכתם על רוחב יריכה ,או שהיה נראה כאילו הוא ממטה למעלה ,הואיל
והוא כנגד בית תורפה ,טמאה ,ואין אומרים אילו נטף מן הגוף לא היה כזה.
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הב"ח (עמ' צא) כתב דקשה ממ"נ ,דאם נפרש כב"י שבבשרה אפילו פחות מכגריס טמאה משום שלא
תולים בכינה ,קשה על פסק השו"ע שבסעיף ח כתב שי"א שעל בשרה מצטרפים ,ואח"כ כתב לשון
הרמב"ם בסתם דמחמיר בבשרה אפילו בטיפה אחת .ואם נפרש כדמשמע מהרשב"א שכל חומרת
הרשב"א היא רק בכגריס ועוד אבל טיפין קטנים אין מצטרפים אפילו נמצא בבשרה ,א"כ הוא מיקל
יותר מהי"א .הש"ך (ס"ק יד) הביא דבריו ותמה עליו כיצד הבין כך מהרשב"א .והוסיף שמדברי
הרמב"ם אין הכרע לענין השיעור ,ולכן אין בדברי השו"ע קושיא כלל.
סעיף י':
 הקדמה
בכל ההלכות המצויות בזמנינו כמעט ואין שייכות להלכות טומאה וטהרה אשר אינן נוהגות בזמנינו.
בהלכות מקוואות ,חציצה לאוהלים לכהנים ומעמיד לסכך בסוכה אנו פוגשים את דין דבר המקבל
טומאה .וכן בנידון כתמים אנו פוגשים את דין דבר המקבל טומאה.
יש לדון בדברים המחוברים לקרקע ,האם ראיית כתם עליהם מטמאת ,שהרי אינם מקבלים טומאה.
וה"ה לגבי בגדים סינטטיים שע"פ ההגדרות ההלכתיות אין בהם חומרים המקבלים טומאה ,אך ס"ס
הם חשובים לבגדים.
הכלים המקבלים טומאה מן התורה הם העשויים משבעה סוגי חומרים שפירטה התורה :כלי עץ,
בגדים ,כלי עור ,שק ,כלי חרס ,מתכות ,וכלים העשויים מעצמות .חכמים קבעו שגם כלי זכוכית
מקבלים טומאה .שאר מיני הכלים ,כגון כלים העשויים מאבן ,כלי אדמה וכלי גללים ,אינם מקבלים
טומאה כלל .זוהי הסיבה לשכיחותם של כלי אבן בחפירות הרובע ההרודיאני בעיר העתיקה
בירושלים :המגורים בקרבת בית המקדש חייבו את התושבים להיזהר מטומאה ,והדרך הנוחה ביותר
היא להשתמש בכלים שאינם מקבלים טומאה כלל.20
ישנם סוגי כלים נוספים העשויים משאר חומרים ,המשנה (כלים יז ,טו) מביאה שכל כלי שיש לו בית
קיבול הרי הוא מקבל טומאה .וכ"כ הרמב"ם (כלים ב ,א) שכל דבר שיש לו בית קיבול של קיימא ,גם
אם עשוי מהדברים שאינם מקבלים טומאה ,הרי הוא מקבל טומאה.
מצאנו בראשונים כמה הסברים מדוע כתם הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה אינו מטמא :א.
תוספות (נח .ד"ה כרבי) :מכיון שהדבר שהכתם עליו  -טהור ,גם על האישה לא גזרו טומאה .ב .ר"ן
(נז :):כל גזירת טומאת כתמים קשורה לדיני טומאה וטהרה ,שלאחר שהבגד טמא לעניין טהרות
חכמים טימאו גם את האישה כדי שלא יבואו לטהר את הבגד ,ולכן בכל בגד שאינו מקבל טומאה
שלא שייך החשש שיבואו לטהר את הבגד ,לא גזרו גם לעניין אישה לבעלה .והוסיף ,שהרי בעיקר
טומאת כתם שנמצא אין סברא להחמיר ,מכיון שלא היה בהרגשה .ג .רשב"א (נז :ד"ה אמר שמואל):

 20מתוך 'ויקישיבה' טומאת כלים.
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חכמים גזרו רק על דברים המצויים ,ודבר שאינו מקבל טומאה לא מצוי שתשב עליו או שתשתמש בו
בישיבה ולבישה וכיוצ"ב באלו שדרכן של כתמים לימצא.
 כתם שנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה
שנינו בנידה (נט-:ס).

"משנה :ג' נשים שלבשו חלוק אחד ,או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם  -כולן טמאות.
ישבו על ספסל של אבן ,או על האיצטבא של מרחץ  -רבי נחמיה מטהר ,שהיה רבי נחמיה
אומר :כל דבר שאינו מקבל טומאה  -אינו מקבל כתמים .גמרא :מטהר היה רבי נחמיה אפילו
באחורי כלי חרס .פשיטא! מהו דתימא :ליגזור גבו אטו תוכו  -קמ"ל .אמר אביי :מטהר היה ר'
נחמיה במטלניות שאין בהן שלש על שלש ,דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים"
רב אשי (ס ):העמיד את הגמ' כר' נחמיה ,ומשמע שהלכה כמותו .וכ"פ ר"ח ,רמב"ם (ט ,ז) ,רשב"א
(תוה"א ב"ז ש"ד כג ):והרא"ש (פ"ט סימן ב) .אך הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' נט) סובר דאין הלכה כרבי
נחמיה ,וכבר דחו דבריו הרא"ש והרשב"א בכמה טענות.
כתב השו"ע :כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה ,לא גזרו עליו .כיצד ,בדקה קרקע עולם
(רמ"א :או בית הכסא שאינו מקבל טומאה) או כל דבר שאינו מקבל טומאה ,וישבה עליו ומצאה בו כתם...
טהורה.
בשו"ת נודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן קט .הובא בפת"ש יט) כתב שאם קבעו בקרקע כלי שהיה תלוש,
מכיון שקבעוהו אינו מקבל טומאה ,ולכן ראיית כתם עליו אינה מטמאה .ואף אם לא קבעו בקרקע
אלא פתח בו נקב הרי הוא נטהר .וכתב בטהרת הבית (ח"א עמ' תה) שאם בדקה את האסלא של בית
הכסא כשבאה לעשות צרכיה ,ובקומה ראתה כתם יותר מכגריס בלא הרגשה על האסלא ,טהורה.
וכ"פ הדרכי טהרה (ב ,כ).
 כתם ע"ד המק"ט מדרבנן
נחלקו האחרונים מה דינם של דברים שאינם מקבלים טומאה מהתורה ,אולם חכמים גזרו עליהם
שיקבלו טומאה ,כפשוטי כלי עץ ,כלי זכוכית וכו' ,ומצאה ע"ג כתם האם מטמא ,דעת הנודע ביהודה
(תניינא סימן קט .הובא בפת"ש יז) שכתמים אלו מטמאים ,וכ"ד הערוך השולחן (סמ"א) .אולם האור שמח
(פ"ט מהל' איסו"ב ה"ז) סובר שלא גזרו עליהם חז"ל טומאה ,שהרי הטעם שכתם מטמא הוא משום שאנו
מחזיקים את הדם כבא מהמקור ,ומקור מקומו טמא ,וכיון שאחורי כלי חרס אינו מק"ט מהתורה ,הוי
ספיקו כמו ספק משקים דעלמא בכלים דטהור אף מדרבנן ,א"כ ה"ה אם נמצא עליו דם נדה דהוי
ספק דמעלמא אתי וטהור ,וכ"פ החלקת יואב (מהדו"ת סימן ו) ,המהרש"ם (דעת תורה נא ,).הגר"ש קלוגר
(ספר נדרי זרוזין קונטרס שירי שיריים סימן כב) וטהרת הבית (עמ' תד-תד) .השבט הלוי
כתב שהפוסקים נוטים להקל מכיון שמדאורייתא טהור.

(אות ג .ד"ה מי רגלים)
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 כתם שנמצא ע"ג שאינו מק"ט שהיה מונח ע"ד המק"ט
כתב הסדרי טהרה (סס"ק צג ד"ה מזה יצא) דאע"פ שכתם הנמצא ע"ד שאינו מק"ט לא גזרו עליו ,מ"מ
אם מונח ע"ג דבר המקבל טומאה ,כיון שנטמא משום משא לכן גם האישה טמאה .וזהו עפ"ד הר"ן
שעיקר הגזירה לטמא האישה משום כתם ,הוא מפני שהדבר שנמצא עליו הכתם נטמא ,ולכן גזרו
לטמא גם את האישה .וכתב בטה"ב שלפ"ז אישה שקנחה בנייר שאינו מק"ט ,ונמצא עליו כתם יותר
מכגריס ,כיון שהאישה ראויה לקב"ט לא מהני מה שנמצא הבגד על דבר שאינו מק"ט ,ויש לטמאה.
אולם הפרי דעה (פתיחה שער ד) כתב שמסתימת הפוסקים משמע שטהורה בכה"ג ,והוכיח מדברי
הפוסקים בכמה מקומות שלא הזכירו אפשרות כזאת לטמא את האישה ,ומשמע דלא ס"ל .וכ"כ
בספר מאורי אור (קן טהור דף קלח סע"ב) ,טהרת הבית (ח"א עמ' תי) ועוד.
התורת השלמים (ס"ק יג) רצה להחמיר בנמצא על בנין מחובר ,כיון שהוא מקבל טומאת נגעים ,ושכן
משמע מהש"ך (ס"ק טז) .אמנם הכרתי ופלטי (תפארת ישראל סק"ט) חולק ע"ז ,וכן הסכים הסדרי טהרה
(ס"ק יט).

 שיעור בגד המקבל טומאה
שנינו בנדה (ס):

"אמר אביי :מטהר היה ר' נחמיה במטלניות שאין בהן שלש על שלש ,דלא חזיין לא לעניים
ולא לעשירים .דרש רב חייא בר רב מתנה משמיה דרב :הלכה כר' נחמיה"
הראב"ד (בעה"נ שעה"כ סח/יט :נט) כתב שאין אנו פוסקים כר' נחמיה ,והוכיח זאת מהגמ' .אולם
הרמב"ם (ט ,ז) הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד כג ,):ועוד רבים ,פסקו הלכה כר' נחמיה.
כתב הרמב"ם (פכ"ב מהל' כלים ה"א) "כמה שיעור הבגד להתטמא ...שלש אצבעות על שלש אצבעות
מכוונות עם המלל לטומאת המת או לשאר טומאות ,בד"א בבגדי צמר ופשתים ,אבל בגדים של שאר
מינין אין מקבלין טומאה מכל הטומאות אלא אם כן היה בהן שלשה טפחים על שלשה טפחים או
יתר ,שנאמר או בגד מפי השמועה למדו שבא הכתוב לרבות שלשה טפחים על שלשה טפחים כשאר
בגדים לטומאה".
עפ"ד הרמב"ם עולה שגם לעניין טומאת כתמים י"ל שבגדים של שאר המינים אין מקבלים טומאת
כתמים אא"כ יש בהם ג' טפחים על ג' טפחים .וכ"כ בשו"ת בית שלמה (ח"ב יו"ד סימן לג).
בשו"ת באר יצחק (חו"מ סימן ה ענף ב) כתב שיש לחלק שכל האמור אינו אלא לשיטת הרי"ף והרמב"ם
שפסקו כדעת ר' ישמעאל שסתם בגדים הם צמר ופשתים ,ולכן טלית משאר מינים אינה חייבת
בציצית מדאו' ,אבל לדעת התוס' הר"ש והרא"ש שפסקו כרבנן שכל הבגדים חייבים בציצית ,י"ל
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שלבני אשכנז שפסקו כמותם גם לעניין קבלת טומאה כל הבגדים שיעורם בג' אצבעות .אולם כתב
בטהרת הבית (ח"א עמ' תא) שגם לאשכנזים יש להקל מכיון שטומאת כתמים מדרבנן ,וכ"פ הפרי דעה
(פתיחה סוף שער ג) ובשיעורי שבט הלוי (אות ג) ,והוסיף שאם יחדו לתשמיש מסויים הרי הוא מטמא בג'
על ג' אצבעות .אך בדרכי טהרה (ב ,כ) כתב שכל בגד שמשתמשים בו בשיעור קטן ,מקבל טומאה כי
יש עליו שם כלי.
ובשו"ת בית שלמה (ח"ב סימן לג) וערוגת הבושם (יו"ד ס"ס קסה) העירו ששיעור ג' על ג' אצבעות הוא
בדווקא שיהיה ריבוע ,אך ב' על ה' אצבעות אינו מטמא ,משום שכך הוא השיעור בדוקא הלל"מ.
וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' תב).
 נייר
הרמב"ם (כלים ב ,א) כתב שנייר אינו מקבל טומאה ,ואם עשה ממנו בית קיבול הרי הוא מקבל טומאה.
התוס' יו"ט (כלים פ"ב מ"ה) הסביר שסתם נייר אינו עשוי לקבל בו דבר ,כדי שיהיה ראוי לקבל טומאה,
אלא עומד לכתיבה ולשאר צרכים ,לפיכך אינו ראוי לקבל טומאה .וכ"כ הסדרי טהרה (ס"ק יט) שיש
להקל בכתם שנמצא ע"ג נייר ,כמ"ש התוס' יו"ט .ואע"פ ששם מדובר על נייר העשוי מעשבים,
משא"כ נייר שבזמנינו העשוי מבגדי פשתן וכיוצ"ב ,מ"מ נראה שאין חילוק בדבר כי הבגד פשתן
נטחן לגמרי ופנים חדשות באו לכאן .גם החתם סופר (ח"ו סימן פא) כתב שאפילו נייר דידן אינו מקבל
טומאה ולא כתמים ,דכיון שנכתשו הדק היטב ונמסו במים ונהפכו לפנים אחרות פרחה דין צמר
ופשתים מנייהו .והוסיף שלא נקרא 'צמר ופשתים' אלא העומדים לבגד ואריג וחבלים ולבדים וכד',
אבל ניירות המיוחדים לצרכים אחרים נימא מעשה עץ שימש .לכן סובר החת"ס שבכתמים הנמצאים
מקלים ,אבל בבדיקת עד שאינו בדוק אין להקל .גם הערוך השולחן (סמ"ב) כתב שאין שום שם בגד
על זה ופשיטא דטהור .האגרות משה (ח"ד יו"ד ס"ס נג) כתב מתחילה שהעיקר כדברי הנוב"י להחמיר,
אולם הוסיף שהנייר שלנו שהוא דק ולא שייך לכבסו שיהיה ראוי להשתמש בהו ,וכשהוא מלוכלך
בכתמים ודאי אינו ראוי ,חשוב כקרוע ומושחת משום תשמיש לגמרי שודאי אינו מק"ט ,וודאי דה"ה
לנייר שנעשה לקנוח בבה"כ וכד' .וכ"פ להקל בטהרת הבית (ח"א עמ' תו) ובשו"ת תפילה למשה

(ח"ג

סימן כב).
מנגד ,הנודע ביהודה (יו"ד סימן קה .הובא בפת"ש יח) מחמיר בכתם ע"ג נייר ,דלא גרע מלבדים המקבלים
טומאה .ובשו"ת שיבת ציון הביא בשם הנוב"י שיש לחלק בין הנייר שבזמן חז"ל העשוי מעשבים,
לנייר שבזמנינו העשוי מבלויי סחבות וכד' .וכ"כ החכמת אדם (כלל קיג דין ח) .21הדרכי טהרה

(פ"ב

תשובות והוספות אות ט) כתב שבגד העשוי מנייר מק"ט משום שמנייר עושים כל דבר וע"י עיבוד נעשה
כלי ,והוסיף (ב ,כ) שאם ראתה על נייר או צמר צריכה שאלת חכם.

 21הפתחי תשובה יח כתב בשמו שנייר אינו מקבל טומאה ,אולם בדפוסים שלפנינו ליתא ורק במהדורת זאלקווא תקצ"ה
מובא "שאם נמצא על נייר שלא ע"י בדיקה וקינוח טהורה".
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השבט הלוי (אות ג ד"ה והחת"ס) כתב שאם קינחה בנייר לאחר הטלת מי רגלים יש לחוש אם היה סמוך
כשיעור דקה להטלת המי רגלים .ומ"מ הוסיף שא"צ להסתכל בנייר לאחר קינוח צרכים והטלת מ"ר,
דגורם קלקול שלא לצורך ,אלא דאם הסתכלה ומצאה כתם ,אין להקל.
 צמר גפן
כתב השבט הלוי (אות ג ד"ה צמר) שבפשטות צמר גפן אינו מק"ט ,ולכן אם הניחה צמר גפן כנגד אותו
מקום מבחוץ שלא בעומק ונמצא כתם  -טהורה ,אך למעשה נראה להחמיר .וכ"פ בשו"ת עולת יצחק
(ח"ב סימן קעה אות ב) .ובספר מראה כהן (עמ' כט) הביא בשם הגרי"ש אלישיב שצמר גפן שלנו מק"ט,
משום שהוא מחובר כאחד יש לדונו כ'לבד' המקבלים טומאה .וכ"פ הדרכי טהרה (ב ,כ).
מנגד ,בטהרת הבית (ח"א עמ' תה) כתב שצמר גפן אינו מק"ט ,ואשה שמניחה צמר גפן שטוח על
התחתונים כנגד אותו מקום כדי לספוג ההפרשות שלה ,וראתה עליו כתם יותר מכגריס נראה שהיא
טהורה ,כדין רואה כתם ע"ד שאינו מק"ט .ובאמת שכ"נ בדברי הריא"ז (שלט"ג פ"ק דסוכה) שצמר גפן
אינו מק"ט .וכ"ד החוט שני (עמ' קנז).
 ניילון
הנה יש לדון מה דינם של בגדים העשויים מניילון לעניין קבלת טומאה .מקור הניילון הוא בנפט,
ומצאנו בדברי הרמב"ם (פ"א מהל' כלים ה"ג) "אף האורג בגד מצמר הגדל בים אינו מקבל טומאה
שנאמר או בגד או עור מפי השמועה למדו מה בגד מן הגדל בארץ אף עור מן הגדל בארץ" .ומשמע
שניילון המיוצר מבארות נפט אינו מק"ט ,כי מה לי גדל מבארות מים מה לי גדל מבארות נפט.
וכיוצ"ב כתב החזו"א (הל' מקוואות סימן קכו אות ז) לגבי גומי שאינו מקבל טומאה ,מכיון שלא נאמרה בו
טומאה ,וגם לאחר שנתרבו שאר מינים ,אינם אלא אותם שהם בטויה ואריגה כעין צמר ופשתים ,אבל
לא דברים הניתכים ונמסים כמו גומי .גם בטהרת הבית (ח"א עמ' תז) פסק שהניילון אינו מק"ט ,וכ"כ
בשם הגרי"ש אלישיב (וכ"כ בשמו בספר שערי טהרה) .ובשו"ת אגרות משה (ח"ג יו"ד סימן נג) סובר שניילון
העשוי גם מדברים הבאים ממיני עצים אפשר ששייך בו קבלת טומאה ,דאפשר ששייך לרבות מ'או
בגד' ,שאף שאינם גידולים ממש הם באים מגידולים .ויש טעם גדול שיקבלו טומאה משום שעושים
מהם בגדים .אולם בסיום דבריו כתב דמכיון שאינו נעשה אלא מהשמן הנמצא במעיינות מעומק
האדמה ,שא"כ ודאי אין מק"ט גם לא מדרבנן ככלי אדמה ,וממילא אין עלייהו דין כתם .גם השבט
הלוי (אות ג ד"ה ניילון) כתב שמסתבר שאינו מק"ט עכ"פ מדאו' ,ואפשר להקל בכתמים .והוסיף דה"ה
לבגדים הסינטטיים שטהורים כשהרוב מחומר שאינו מק"ט ,ומ"מ יש ליזהר בהם שאופן עשייתם
יכול להשתנות ,וכל שמיוחד למדרס יש לחוש.
מנגד ,המהרש"ם (ח"א סימן ב) כתב שהגומי מקבל טומאה ,כיון שעושים ממנו תיקון לבגדים ועושים
ממנו נעלים וראוי למדרס ,ואינו צריך שיהיה טווי וארוג .גם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ד סימן קיח) כתב
שלבגד ניילון יש דין טומאת כתמים ,כי אין מציאות כזאת שיהיה איזה בגד שהוא ,שראוי ללובשו על
הגוף ,ולא יהיה מקבל טומאה ,שהרי אף הנייר שנחלקו בו הפוסקים ,אם נעשה ממנו בגד הרי הוא
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מק"ט לכו"ע .גם הבדי השולחן (ס"ק קח) כתב שבגדים העשויים מניילון מקבלים טומאה הואיל
ונתרבו כל המינים לטומאת בגדים .גם הדרכי טהרה (ב ,כא) כתב שבגד העשוי מבד סינטטי מקבל
טומאה .וכן ראיתי בשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סימן עז אות ג) שהנפט חשיב כגדל ביבשה והעשוי ממנו
מקבל טומאה ,ובשולחן שלמה כתב בשם הגר"א נבנצל שרק בבגד ארוג שתי וערב יש לטמא בניילון,
אך בגד יצוק העשוי מניילון אינו מק"ט .גם בשו"ת אור לציון (ח"א או"ח סימן ג אות ה-ו) העלה להחמיר
משום דלא גרע מלבדים שהרי עשוי חתיכה אחת ונעשה לשם מלבוש ,ומ"מ נשאר בספק.
 22והנה יש להעיר ,שנדון זה מקביל להל' ציצית ,שם נחלקו מרן והרמ"א (או"ח ט ,א) האם שאר מינים
חוץ מצו"מ חייבים בציצית מדאורייתא או רק מדרבנן ,ודעת הרמ"א לחייב בכל המינים מדאו'.
ונחלקו שם האחרונים מה הדין בבגד ניילון ,ואם חייב בציצית ק"ו שלעניין טומאה יחשב בגד .בשו"ת
הר צבי (או"ח סימן ט) נקט בפשטות שהכל תלוי אם הבגד מעשה אורג או נעשה ביציקה ,ובמעשה
אורג חשיב בגד לכל עניין וחייב בציצית ,וממילא ה"ה לכתמים .וכ"פ האור

לציון (א ,ג) ,אז נדברו (ח"ז

סימן נב-נד) ,תשובות והנהגות (א ,לד).אולם לדעת האגרות משה (או"ח ח"ב סימן א) פשוט להשוות ניילון
לעור לחלוטין ,וכמו שבעור אם נחתוך אותו לחתיכות ונארוג אותו עדיין פטור הוא ,ה"ה לניילון.
וממילא לדעתו בגד מניילון פטור מציצית .ובציץ אליעזר (יב ,ג) דחה הכרעתו של האג"מ ,והציע
לחלק בין עור שמברייתו הוא גוש אחד ולא ארוג ,ואז מעשה אריגה לא משנה את גדרו ,לבין ניילון
וכדו' שאין להם גדר טבעי ,ואז דרך שימוש העולם קובעת ,ואם הוא ניילון ארוג חייב בציצית.
ולמעשה פסק כהר צבי ,אלא שנזהר מלהורות לברך עליהם .וכ"ד הדברי יציב (א ,ג) ,23אבן

ישראל (ט,

א) ,גרי"ש אלישיב( 24קובץ תשובות ח"א סימן א) .ובשו"ת להורות נתן (ח"ב סימן ג-ד) נותר בצ"ע .יוצא
שחייב בציצית יחמיר בכתמים.
לכאורה שכל מי ִ
מכל מקום ,אין נפק"מ בזה למעשה כ"כ ,כיון שנדון הנפוץ בניילון הוא בתחבושת הגיינית ,והוא
נעשה ביציקה ולא באריגה ,ורוב המחמירים בציצית להחשיב ניילון כבגד היינו רק בארוג.25
הרמב"ם (פ"א מהל' כלים ה"ג) מוסיף נקודה חשובה ,וז"ל" :חיבר מן הגדל בים עם הגדל בארץ אפילו
חוט או משיחה אם חיברו חיבור עד שמשים את שניהן כאילו הן אחד לטומאה שאם נטמא זה יטמא
זה הכל מקבל טומאה" ,היינו די בחלק קטן של הבגד העשוי מחומר המק"ט כדי שכל הבגד יק"ט,
ונ"מ לסוגי בגדים העשויים מחומרים מעורבים .וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' תט בהע') שאם תפר סביב
הניילון בחוטי פשתן וכיוצ"ב ,יש להחמיר .אולם מדברי השבט הלוי (אות ג ד"ה ושאר) נראה שהולכים
אחר הרוב ,שהרי כתב שכל שרוב הבגד עשוי מחומר סינטטי אינו מק"ט.

 22מתוך סיכומו של נריה נהרי הי"ו.
 23אמנם מדבריו שם (סוף אות ז) עולה שלעניין טומאה כן ייחשב בגד .וע"ש (אות ח) מסקנתו מבחינה מציאותית,
ולעומתה ראה דברי האורל"צ (בהוספה שבסוף התשובה).
 24אלא שחידש שם שזהו רק לדעת רמ"א ששאר מינים מדאו' ,ואז ניילון אינו בגד דאו' .אך לדעת השו"ע ששאר מינים
דרבנן ,י"ל שחז"ל חייבו בכל בגד ,וניילון בכללם [וחולק בכך על רוה"פ שלא העמידו זאת במחלוקת השו"ע ורמ"א,
והבינו שחז"ל כעין דאו' תקון .ראה אג"מ הנ"ל] .איך שלא יהיה ,לעניין גדר בגד נמצא שהוא מכת הפוטרים.
 25אלא שלטעם המנחת יצחק עדיין ייתכן שהוא יגדיר זאת כבגד למרות שאינו ארוג ,וכש"כ לטעם הגרש"ז אוירבך
שאפילו בחומר הגלם אוסר.
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 פד  -תחבושת הגיינית
הנה נידון זה קשור לנידונים למעלה ,בנידון נייר המקבל טומאה ועוד .ומכיון ששאלה זו מעשית
מאוד ,נרחיב את היריעה מעט .ויש להעיר שישנם שני סוגי פדים עיקריים ,אחד עשוי מצמר גפן
העטוף בנייר טישו לבן ,והשני העשוי מנייר ספוגי העטוף בנייר טישו לבן.
הנה נחלקו הפוסקים האם אפשר לומר שבגדים שאינם עשויים מחומרים המקבלים טומאה ,יקבלו
טומאה מחמת שיש עליהם שם של 'בגד' .בספר טהרת ישראל (ס"י ס"ק מז) ובשו"ת מנחת יצחק

(ח"ד

סימן קיח ח"א) סוברים שאין מציאות כזאת שיהיה איזה בגד שהוא ,שראוי ללובשו על הגוף ,ולא יהיה
מקבל טומאה .גם האגרות משה (ח"ג סימן נג) כתב שכל דבר שעושים ממנו בגד יש טעם גדול שיקבל
טומאה .וכן ראיתי בשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סימן עז אות ג) שכל דבר שאפשר לעשות ממנו בגד,
בפשטות מק"ט .אמנם השבט הלוי (אות ג ד"ה ושאר) היקל בדין בגדים סינטטיים ,ולא כתב להחמיר
מפני שסו"ס הם בגדים .גם בטהרת הבית (ח"א עמ' תח-תט) דחה סברת המחמירים.
והנה לעיל דנו מה הדין בנייר ,והבאנו את סברות המקלים והמחמירים .ועפ"ז כתב בטהרת הבית
(ח"א עמ' תה למטה) שנראה להקל בפד ,שאם נמצא עליו כתם יותר מגריס בלא הרגשה האישה טהורה.
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כמו שהתבאר שהנייר אינו מק"ט .ובקונטרס פניני האוצר (עמ' תתפב) כתב בשם הגרש"ז אוירבך

שנשאל אודות תחבושות הגייניות האם מק"ט ,והשיב שגם לאחר שנדבקות על הבגד אינן מק"ט ,כי
הן עומדות להסרה ולא נתבטלו לבגד .וכ"פ בשו"ת באהלה של תורה (א ,כה) ,ובשו"ת מנחת אשר
(ח"ב סימן סב-סג).
אולם השבט הלוי (אות ג ד"ה צמר) החמיר אף בצמר גפן וכ"ש בפדים .וכ"פ החוט שני ובשו"ת עולת
יצחק (ח"ב סימן קעה אות ג) להחמיר .גם הדרכי טהרה (ב ,כא) החמיר בכתם הנמצא על פד ,משום שהוא
כלי (שם תשובות ותוספות אות ט) .27גם הגר"ד ליאור (הובא בספר פוע"ה פי"ג הע'  )39סובר שיש לחוש בזה
לדעת הסד"ט הסובר שגם דבר שאינו מק"ט המונח ע"ג דבר המק"ט ,יש לו דין כתם לעניין טומאת
האישה.
ובספר אבני שוהם הביא שני טעמים להחמיר בכתם הנמצא ע"ג פד ,ודחאם :א .הפד משמש כמלבוש
וככלי קיבול להפרשות ,ומבואר ברמב"ם שאם עשה מהנייר כלי קיבול הרי הוא מק"ט ,וה"ה אם עשה
מהנייר מלבוש שהוא מק"ט .אך דחה  -עפמ"ש הרמב"ם ששיעור בגד לקבלת טומאה בבגד צו"מ הוא
ג' על ג' אצבעות ,ובשאר מינים או ג"ט על ג"ט ,ובנד"ד שהפד אינו עשוי מצו"מ צריך שיהיה שיעורו
ג' טפחים ,וודאי ששיעור הפד קטן הרבה יותר .והביא בשם הר"ד גודיס הלוי

(אור תורה אדר תשנ"ה)

דמכיון שהפד אינו עשוי ללבוש ולפשוט אינו חשוב לבגד ,כמו שלא שייך לומר על כיסויי הכלים

 26ומ"ש בשו"ת מנחת שלמה לטמא בגד העשוי מניילון ,אינו קשה ,משום שסברתו להקל בפדים היא לא מחמת החומר
שממנו עשוי ,אלא מחמת צורת השימוש שלו.
 27עיין בספר פוע"ה פי"ג הע'  39שהגר"מ אליהו עצמו אמר שלמרות הוראתו שתחתונית היא ככלי ולכן מקבלת טומאה,
ניתן לסמוך על הפוסקים שמקלים בכך.
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לשון 'בגד' .ב .יש להחשיב את הפד ככלי קיבול ,ודחה דמכיון שתשמישו עראי בלבד לאו שם כלי
עליו ,ושימושו חד פעמי.
לסיכום :מצאנו כמה טעמים להחמיר וכמה טעמים להקל :דעת המחמירים :א .משמש כמלבוש .ב.
כלי קיבול .ג .חשוב ככלי מצד ההשתמשות שלו .ד .נמצא ע"ג דבר המק"ט .דעת המקלים :א .עשוי
מחומר שאינו מק"ט .ב .אין בו שיעור לקב"ט .ג .שימושו חד פעמי ומיועד לזריקה מפני המאיסות
שלו.
 קינחה בנייר ומצאה עליו דם
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הנה נחלקו הפוסקים בדין אישה שקינחה בנייר או בכל דבר שאינו מק"ט ומצאה עליו דם ,האם
טמאה בכל שהוא כדין רואה דם ממש ,או שעד כגריס טהורה ויותר מכך טמאה ,או שטהורה אפילו
ביותר מכגריס כדין מוצאת כתם ע"ד שאינו מק"ט.
בטהרת הבית (ח"א עמ' תט) כתב שאם בדקה בעד בדוק ונקי ,ומצאה דם על עד הבדיקה ,אם הכניסה
את העד בעומק הרחם סמוך למקור ,אע"פ שהיא אומרת שלא הרגישה ביציאת הדם מן המקור,
חוששים שמא הרגישה ,ואפילו נראה הכתם על בגד צבעוני ודבר שאינו מק"ט .ואם ודאי לה שלא
הרגישה ,אז טמאה מדרבנן ,ואם הבגד אינו מק"ט או צבעוני הרי היא טהורה גם ביותר מכגריס .ואם
לא הכניסה את העד בעומק הרחם ,אלא מחוץ לפרוזדור דרך קינוח בעלמא וראתה דם על העד ,דינו
כשאר כתמים דרבנן ואם אין בו שיעור כגריס ועוד ,או שהיה העד צבעוני או מדבר שאינו מק"ט,
טהורה .גם הגר"מ פיינשטיין (קובץ תשובות בהל' נדה סימן טז עמ' יח) כתב ,אישה שקינחה עצמה אחר
הטלת מי רגלים ,בזמן שאינה צריכה לעשות בדיקה מן הדין ,ומצאה דם פחות מכגריס ,יש להקל
ולתלות שמסתמא קינחה גם סביבות אותו מקום בכולו או במקצתו ,והרי הוא ככל כתם שנמצא שלא
בהרגשה שצריך להיות כגריס ועוד ואם לאו טהורה .ובשו"ת תפילה למשה (ח"ג סימן כב) כתב שאם
בדקה עצמה בעומק בנייר לבן ומצאה עליו דם ,הרי היא טמאה מהתורה .אבל אם בדקה עצמה
בשפת אותו מקום ומצאה דם ואומרת שלא הרגישה ביציאת הדם הרי היא טהורה אם בדקה בנייר.
אולם בשו"ת חשב האפוד (ב ,עה) כתב שגם אם נמצא הדם בקינוח כל שהוא ,על דבר שאינו מק"ט או
בגד צבוע ג"כ טמאה .וטעמו ,שמה שאנו מטהרים כתם פחות מכגריס הוא משום שאנו תולים אותו
במאכולת ,וכשודאי יצא מהאישה אין כל סיבה לטהרה.
 כתם שנמצא על בגד צבוע
שנינו בנידה (סא):

"ת"ר ,בגד צבוע  -מטמא משום כתם ,רבי נתן בר יוסף אומר :אינו מטמא משום כתם ,שלא
תקנו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן .תקנו? מאי תקנינהו? אלא שלא הותרו בגדי
צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן .הותרו  -מכלל דאסירי? אין ,דתנן :בפולמוס של
 28ע"ע מ"ש בזה לעיל סימן קפ"ג 'מצאה דם בבדיקה שלא בהרגשה'.
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אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס .בקשו לגזור על בגדי צבעונין ,אמרי :הא עדיפא
 כדי להקל על כתמיהן"נחלקו הראשונים כמי לפסוק להלכה :הרמב"ן (בהלכות פ"ד ה"ז) פסק כתנא קמא .אך הרמב"ם

(ט ,ז)

פסק כרבי נתן ,וכ"פ הרא"ש (פ"ט סימן א) .גם הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד כג ):כתב נראים דברי הרמב"ם
שלא אמרו כתמים להחמיר אלא להקל ,ומכל מקום כתב שהמחמיר בדברים אלו תע"ב .רבנו שמחה
(הובא בהגה"מ שם) סובר שכל מח' חכמים ור' נתן אינה אלא לטהר הבגד ,אבל האישה טמאה.
בטעם הדבר שכתם הנמצא על בגד צבוע אינו טמא ,כתב רש"י "שאין הכתם ניכר בו כמראה דם
גמור".
כתב השו"ע :כתם שנמצא על בגד צבוע טהורה.
הדגול מרבבה (הובא בפת"ש כא) תמה ,מדוע לא הביאו שום חולק בזה ,הרי רבנו שמחה ,הראב"ן
והרמב"ן סוברים להחמיר בזה ,וקשה להקל נגד שלשה חמורי עולם .אמנם בשו"ת תשובה מאהבה
(ח"א עמ' קסג) העלה שאנו פוסקים כרוב הפוסקים ראשונים ואחרונים הסוברים שאין חוששים משום
כתם בצבעונים .אולם אם חצי מהכתם על הלבן וחציו על הצבוע יש להחמיר ,שהרי גם המטהרים
אינם מטהרים באופן זה.
 איזה בגד נחשב כצבעוני
מהו בגד צבעוני? רש"י (סא :ד"ה להקל) כתב "שאין הכתם ניכר בו כמראה דם גמור" .וכ"כ המאירי

(נז:

ד"ה כתם) "מפני שאין הכתם ניכר בו כל כך" ,וכ"ד הריטב"א .ולכאורה יש לדייק שרק כאשר הבגד
צבוע באופן כזה שלא ניכר כלל אם הצבע טמא הקלו ,אך אם הבגד בהיר שאפשר לראות האם הצבע
הוא מטמא ,לכאורה יש להחמיר.
המעיל צדקה (סימן סב) הבין מדברי רש"י שרק בגד הצבוע בצבע כהה אינו מטמא את הכתמים
שעליו ,אולם לדעתו כל הצבעים מצילים מן הכתמים ,משום שהגמ' (יז ).הביאה שאין בודקים אלא
בעד לבן ,ופרש"י שאין הדם ניכר יפה אלא בעד לבן .ולכן לדעתו כל מיני צבעונים מצילים מהכתמים
חוץ מהלבן .וכ"פ הגר"ז (ס"ק כג) והחכמת אדם (קיג ,ט) .גם בטהרת הבית (ח"א עמ' שצ-שצא) העלה
שחוץ מצבע לבן כל הצבעים אינם מטמאים כתמים .גם הגר"י קאפח (עמ' קמד) כתב בדעת הרמב"ם
שכל בגד צבעוני אף שהדם נראה בו היטב לא גזרו בו ,דלא גרע מישיבה על אבן שיש לבן בדוק .גם
הדרכי טהרה (ב ,כב) כתב שגם בגד בהיר מאוד חשוב לצבעוני בדין זה .והאבני שהם הביא שכ"ד
הגרב"צ אבא שאול זצ"ל .ועיין בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סימן כג אות יב) שביאר סברת המקלים ,מכיון
שבגדים צבעונים לא נכנסו בכלל הגזירה מאיזה טעם שיהיה ,שכל איסור שנובע מגזירת כתמים לא
חל על בגדים ששם צבעונים עליהם ,ולכן אפילו באופן שברור שהכתם לא אתי מעלמא אלא מגופה,
ושהכתם הנראה הוא כמראה דם ,לא אסרינן בזה .המלבושי טהרה (ס"ק לז) הוסיף שהרי בכל כתם יש
ספק נוסף שמא בא בהרגשה ,וכשחז"ל החמירו בכתם לא החמירו במקרה שיש ספק נוסף ,כשהדם
שלפנינו אינו מטמא כלל .ובשו"ת חשב האפוד (ח"ב ס"ס צב) הסביר שחז"ל לא גזרו על כתמים בבגד
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צבוע מכיון שלא היה אפשר להבחין בהם בין חמשת מיני דמים המטמאים ,ולכן גם אם ברור שהוא
דם אין להחמיר מכיון שבכה"ג לא גזרו.
אלא שבשו"ת שבט הלוי (יו"ד סימן פז) כתב שלמעשה נראה להחמיר בבגד הצבוע בצבע בהיר כצהוב
בהיר ,דצבעים אלו אינם גורמים לשינוי במראה וניכר בהם כמו בבגד לבן ,ורק באדום בהיר אפשר
שיש להקל .ומ"מ כתב שבשאר בגדי צבעונין גם אם ניכר הדם שעליהם ,אינם מטמאים מכיון שכוונת
רש"י שאין הכתם ניכר בהם כבלבן ,וכיון שאינו מראה דם גמור לא גזרו עליו חז"ל .גם החוט שני

(עמ'

קנט) כתב שאם צבע הבגד בהיר מאוד ,כגון צהוב בהיר ,תכלת בהיר ,שהדם ניכר בהם ,ואינו מושפע
מהבגד אין זה בכלל בגד צבעוני ויש לאסור ביותר מכגריס .וכ"כ בשם הגרי"ש אלישיב

(ספר לבושי

עוז) שבגד בהיר מאוד אין לו דין צבעוני ,שרק צבע כהה שמשנה את מראה הדם חשוב לצבעוני.
 כתם הנמצא ע"ג בגד העשוי פסים
בשו"ת מעיל צדקה (סימן סב .הובא בפת"ש כ) נשאל אודות בגד המנומר בהרבה גוונים ,לבן ושאר
צבעים ,ועל המקום הלבן לא היה כשיעור המטמא ,אלא שהכתם עבר מהחלק הלבן לחלק הצבוע
צבע תכלת ,והמשיך לחלק לבן נוסף ,כך שבשני הפסים הלבנים יחד יש שיעור המטמא .וכתב שכל
צבע יכול להציל ולהפסיק בין החלקים הלבנים ,ואין הכתם שעל הצבע מצטרף .אולם שני החלקים
הלבנים מצטרפים מכיון שהכל הוא כתם אחד ,אך החלק הצבוע לא מצטרף אליהם להשלים לשיעור
טומאה .וכ"כ הסדרי טהרה (ס"ק כא) ,חכמת אדם (קיג ,י) ,רעק"א (הגהות שו"ע אות ז) .וכ"פ בטהרת הבית
(ח"א עמ' שצד) מכיון שבכתמים שומעים להקל ,וכן משום דהואיל ולא גזרו חז"ל על כתמים בבגדי
צבעונים ,והכתם שעל המקום הצבוע אינו נחשב לכלום ,נחשב כטיפין טיפין שאין מצטרפים לכגריס
ועוד .וכ"ד הדרכי טהרה (ב ,כג).
אולם החוות דעת (חדושים ס"ק יג ,באורים סק"ט) סובר שגם המקום הצבוע מצטרף לכשיעור .וכ"כ
בשו"ת תפארת צבי (יו"ד סימן כד) ,תשובה מאהבה (ח"א ס"ס קסג) ,לחם ושמלה (סק"מ) ,שבט הלוי

(אות

ו) והגרי"ש אלישיב (קונטרס פניני האוצר עמ' תתקטו ,עט) .וכ"פ בשו"ת אגרות משה (ח"ג יו"ד סו"ס נג) משום
שטעם החוו"ד מסתבר ,אבל במי שאין לו בנים ובשעה"ד יש להקל כהמעיל צדקה.
בשו"ע הגר"ז השמיט את סיום דברי המעיל צדקה ,וביאר הצמח צדק דס"ל שמאחר והמקום הצבוע
אינו מצטרף ,הרי הוא מפסיק בין שני חלקי הלבן .וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סימן כג אות יח) מ"ש
בזה.
בשו"ת אגרות משה (ג ,נג) הסביר שהמעיל צדקה והחוו"ד נחלקו האם אמרינן לא פלוג ,דהיינו,
בפחות משיעור גריס לא מטמאים כלל אף במקום שלא מצויים מאכולות דלא פלוג בין המקומות,
שלדעת המעיל צדקה לא פלוג בפחות מכשיעור וצריך שכל שיעור הגריס יהיה במקום שמטמא כתם
ובמראה שמטמא ,והחוו"ד סובר שזה לא שייך למה שלא פלוג בין המקומות ,דהתם ה'לא פלוג'
מחשיב את כל המקומות כאילו יש שם מאכולת ולכן לא שייך לחלק כך כשהחצי שיעור נמצא על
בגד צבוע או על דבר שאינו מקבל טומאה.
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 כתם על צבעוני שעבר ללבן
בטהרת הבית (ח"א עמ' שצו) כתב שפשוט שאם נמצא הכתם על צידו הצבוע של הבגד הסמוך לבשרה,
וחדר עמוק עד שנראה הכתם היטב גם בצדו הלבן ,ויש בו כגריס ועוד ,טמאה .אולם בשו"ת בצל
החכמה (ח"ה סי' קמט) פסק להקל בזה ,שהרי אילו היתה באה לשאול קודם שעבר לצד הלבן היינו
מטהרים אותה ,א"כ גם בעבר הדם לצד הלבן טהורה ,ודמי לנמצא כתם לח ע"ג בגד צבוע ,ונגע בו
בגד לבן ונכתם ,וניכר בו מראה דם גמור ,שאין מטמאים אותה ,שהואיל שבשעה שהכתם היה על
הבגד הצבוע ,טיהרוהו חז"ל ,א"כ גם עתה שהוא ניכר על בגד הלבן שהוא דם ,שוב אי אפשר לטמא
אותה בשביל כך .ובשו"ת יביע אומר (ח"ח יו"ד סימן יז) הביא דבריו ודחאם ,דשאני כתם הנמצא על בגד
צבוע ויצא הדבר בטהרה ,ולכן גם כשנגע בו אח"כ בבגד לבן ,הו"ל כאילו נגע בכתם טהור ,ושוב אין
לטמא אותה .וכיוצא בזה אם נמצא כתם עב ולח פחות מכגריס ,אף על פי שאם היינו ממחקים אותו
היה מתפשט ליותר מכגריס ,אין אנו משערים אותו אלא כפי שבא לפנינו ,ומטהרים אותו ,ואפי' אם
אח"כ נגע בבגד אחר ,ונתפשט ליותר מכגריס ,אין אנו חוזרים לטמא ,אחר שכבר יצא בטהרה .אבל
כתם שבשעה שיצא חדר עמוק מעצמו עד הצד הלבן שבבגד ,ויש בו יותר מכגריס ,שבשעה שבא
לפנינו כבר נכתם הצד הלבן ,י"ל שהיא טמאה .וסיים שמ"מ בחלוק שאינו סמוך לבשרה ,הרוצה
לסמוך להקל על דברי הרב בצל החכמה ,יש לו על מה שיסמוך.
 לבישת צבעונים להציל מכתמים
כתב הרמב"ם (ט ,ז) "לפיכך תקנו חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונין כדי להצילה מדין הכתמים".
הב"י תמה ,הרי הגמ' דחתה את דבריה 'שלא תקנו' אלא אמרה 'שלא התירו'! וכתב דאפשר שגירסא
אחרת הייתה לרמב"ם ,או שהרמב"ם הסיק מכך שכל הקושיא הייתה רק מי תיקן ,ולבסוף הסיקו
שבפולמוס של אספסיינוס נשאו ונתנו חכמים בבגדי צבעונין ,ובכך ענו מי תיקן זאת.
כתב הרמ"א" :לפיכך ,תלבש האשה בגדי צבעונין ,כדי להצילה מכתמים" .יש להעיר שהרמ"א שינה
מלשון הרמב"ם ולא כתב 'תקנו' אלא בלשון עצה טובה .וכ"כ התורת השלמים והסדרי טהרה.
יש לברר האם תקנת לבישת צבעונים היא רק בימים שאינה צריכה לראות ,או אף בז' נקיים .מפשט
לשון הרמב"ם והרמ"א עולה שאין הגבלה על התקנה ללבוש צבעונים .אך החכמת אדם

(קיז ,ח)
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והפת"ש (ס"ק כב) החמירו ואסרו ללבוש צבעוני בז' נקיים ,מפני שנחשב למתחכם ומעלים עיניו
מהאיסור .גם בשו"ת מראה יחזקאל (סימן נ) כתב שרק באישה העומדת בחזקת טהרה ובסתם כתמים
דלא שכיחי בלא עת נידתה התירו ,אבל באישה שבחזקת טומאה עומדת ומוחזקת לראות כתמים
מגופה ,אסור לה לעשות איזו פעולה להעלים עין מהכתמים ,והויא כמבטל איסור לכתחילה דלא
שרי אפילו באיסור דרבנן .אולם בשו"ת ברית יעקב (יו"ד סימן נח) נשאל אודות אישה שכל פעם לאחר
ליל טבילתה רואה כתם באופן שא"א לתלותו באיזה דבר ,והתיר לה ללבוש בגדי צבעונים ,ואין בזה
משום מבטל איסור לכתחילה ,שדוקא כשהאיסור ידוע בבירור אין מבטלין ,אבל בכתמים שאין בהם
 29ולבסוף כתב "ומ"מ אין עיכוב אף אם תלבש בגדי צבעונים".
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משום קביעת וסת לא חיישינין ,וכן אין לחשוש שיתירו כתמים לעולם ,משום שלא גזרו בהם כלל .גם
בטהרת הבית (ח"א עמ' שצו) העלה להקל בזה בכל אופן ,ואפילו בשבעה נקיים

(לאישה שרגילה לראות

כתמים בלי הרגשה) ,וגם בשלושת הימים הראשונים ,מכיון שדעת השו"ע להתיר בזה .וכ"פ להתיר
בשו"ת אגרות משה (ח"א סימן צה).
בשו"ת נהרי אפרסמון (יו"ד סימן קנח) התיר ללבוש צבעונים ושאין בזה משום מבטל איסור לכתחילה,
אולם סיים שבשלושת הימים הראשונים לספירתה לא תעשה כן .גם בשו"ת אדני פז (סימן כ) העלה
שבשלושת הימים הראשונים אין תולים בשום דבר מכיון שהוחזק מעיינה פתוח.
השבט הלוי (אות ט ד"ה ובמראה) כתב שאפשר להקל בלבישת צבעונים רק לאישה שאינה יכולה
להיטהר לבעלה ,כשהוא במקום עיגונה .וכ"ד הגרש"ז אוירבך (שולחן שלמה ,ד ,ד) ,החוט שני

(ס"ק יד)

ועוד .הדרכי טהרה (ב ,כד) כתב שנוהגים ללבוש לבנים כל שבעה נקיים ,ואישה שיש לה הרבה
כתמים בז' נקיים או פצע ,תשאל חכם כיצד לנהוג.
 כתמים בבגד הסמוך לגוף
בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן קסא) כתב שאישה הלובשת בגדי צבעונים אינה נטמאת מכתמים ,כדברי
הרמב"ם ודלא כרבנו שמחה .אך זה דוקא בבגד שעל החלוק ,אבל בגד הסמוך לבשר כחלוק וכתונת
לא שמענו להקל .וכן משמע בנדה (סא ):שבפולמוס של אספסינוס בקשו לגזור על בגדי צבעונים של
אישה והניחום לטהרת כתמיהם ,והרי הדבר פשוט שלא היה מקום לגזור על בגדי צבעונים אלא
בבגדים העליונים ,אבל בכתונת שתחת הבגדים לא היה מקום לגזור ,וממילא לא מצינו שנמנו להתיר
בזה .גם בשו"ת קול אריה (סימן ס) כתב 'מי יבוא אחר המלך רבן של ישראל להקל נגדו' ,הרי דבריו
דברי טעם ,ודי לנו להקל במה שמפורש בשו"ע להקל .ופוסקים נוספים כתבו שהם מתלבטים בפני
פסקו של החת"ס .ובשו"ת מנחת יצחק () כתב שלכתחילה יש להחמיר כחת"ס ,אך לא בדיעבד.
אך מסתמות כל שאר הפוסקים שלא הזכירו דבר זה ,נראה שאין חילוק בין בגד העליון לתחתון .וכ"כ
הגר"ש קלוגר בשו"ת טוב טעם ודעת (תליתאה ,ח"ב סימן סב) שאין לשמוע לדברי החת"ס בזה משום
שלא הביא שום ראיה לדבר ,אלא רק סברא בעלמא .גם בשו"ת מראה יחזקאל (סימן נ) כתב שאין שום
חילוק בזה ,מכיון שבגד צבוע אינו מטמא .וכ"כ בשו"ת מהרש"ם (ח"א סימן פא) .גם החזו"א

(יו"ד סימן

פט סק"ד) כתב שאילו היה חילוק בדבר בין בגד עליון לבגד תחתון ,איך סתמו כל הפוסקים דבריהם
ונתנו מכשול לפני הרבים ,וגם בסברא אין שום חילוק בזה ,והעיקר כסתימת הראשונים שבבגדי
צבעונים אין דין כתמים כלל .וכ"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"ב ס"ס פז) ובדרכי טהרה (ב ,כב) .וכ"פ להקל
בטהרת הבית (ח"א עמ' שצ) ,והוסיף שהמורה להחמיר אינו אלא מן המתמיהים.
 בדיקה לאחר ראיית כתמים
בטהרת הבית (ח"א עמ' תב) כתב שלאחר שראתה האישה כתם יותר מכגריס ועוד ע"ג דבר שאינו
מק"ט או בגד צבוע ,אינה צריכה לבדוק עצמה לחוש שמא טמאה היא ,שהרי בחזקת טהרה היא
עומדת .ובפרט אם היא רגילה לראות כתמים ,שלא תקלקל עצמה .גם בשו"ת חשב האפוד

(ג ,צט)
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דחה בתוקף את דעת האומרים שצריכה לבדוק עצמה בכל פעם שרואה כתם .גם בדרכי טהרה

(ב ,ד)

כתב שאישה המוצאת כתם אינה צריכה לבדוק את עצמה ,ואם הכתם אינו אוסר מותרת בלא בדיקה.
ובשו"ת עין יצחק (יו"ד ס"ס יז) ,בית אפרים (יו"ד סימן מח) ,יביע אומר (ז ,יג) ועוד ,כתבו שכדאי שלא
תבדוק כדי שלא תאסור את עצמה .וכ"כ בספר פוע"ה (פי"ג אות מ) .ובשו"ת באהלה של תורה

(ה ,סח)

כתב שאישה הלוקחת גלולות למניעת הריון המיועדות למניקות וגורמות לדימומים תכופים ,צריכה
לבדוק בכל פעם שתראה כתם ,מכיון שאישה זו לא רואה וסת בזמן נטילת הגלולות ,יש חשש שכל
דימום כזה הוא מעין וסת ,שלגביה חוששים שתיחשב כבאה בהרגשה .ומטרת הבדיקה היא להוציאה
מחזקת דם האוסר.
השבט הלוי (סעיף ה אות א) כתב שאין שום מקור לחיוב לבדוק עצמה לאחר שראתה כתם ,וכל כה"ג
היה לפוסקים לפרש ,שהוא יסוד גדול בכתמים .אך לדעתו אם מצאה כתם גדול ממאכולת שלנו,
שאין בו תליה ,אלא שמטהרים משום שחז"ל לא גזרו ע"ז ,דבכה"ג שהוא ודאי מגופה יש לחוש שמא
ראתה ותבדוק .וגם אם רואה דם ממש אפילו פחות מכשיעור טוב שתבדוק עצמה .גם הגרי"ש
אלישיב (הובא בספר שערי טהרה סימן כד) סובר שאם מצאה כתם בגודל של יותר ממאכולת שבזמנינו,
תבדוק עצמה.
ודעת החידושים וביאורים (הל' נידה סימן ט סק"ג) שאשה שמצאה כתם טהור חייבת לבדוק עצמה מיד,
ואין הבדל אם הכתם לח או יבש .והשערי טהרה (סימן כד) הביא דבריו ודעתו שאם מצאה כתם טהור
אינה צריכה לבדוק כלל ,אבל אם מצאה כתם יותר מכגריס על בגד צבוע ,או ע"ג דבר שאינו מק"ט,
למה לא תבדוק עצמה לברר.
 כתם ע"ד שאינו מק"ט או בגד צבעוני לאחר תשמיש
הסדרי טהרה (סס"ק לו .הובא בפת"ש יח) כתב דצ"ע במקרה ששמשה מיטתה ואח"כ מצאה כתם ע"ד
שאינו מקבל טומאה או על בגד צבוע ,שבסתמא מקלים מכיון שלא היה בהרגשה .אך כאן יש חשש
שהרגישה וסברא הרגשת שמש הוא ,והוא ספק דאורייתא .וגם אם מצאה את הכתם סמוך להטלת מי
רגלים קיים ספק זה .עוד כתב לענין אם גם בשוטה תלינן בנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה או ע"ג
בגד צבוע .וכ"פ להחמיר הבדי השולחן (ס"ק קד וקי) .אולם הפרדס רימונים (פתיחה יח ).תמה עליו,
דא"כ מצאנו כמה כתמים האסורים מהתורה ,כגון לאחר תשמיש או הטלת מי רגלים ,ולא מצאנו
בש"ס ובפוסקים רמז לכך .וכ"ד המלבושי טהרה סעיף כח),

טהרת ישראל (ס"מ) ,טהרת הבית (ח"א עמ'

תיב בהע') ועוד.
 כתם ודאי מגופה ,האם דינו ככתם?
דעת המעיל צדקה (סימן כ) שאפילו ודאי יצא הדם מגופה על בגד צבוע טהורה ,וכ"כ הסדרי טהרה
(ס"ק לו) ,וכ"כ החזו"א (סימן פט אות ד) ,שכך מבואר מדברי הרמב"ם (ט ,ז) .וכ"פ בטהרת הבית
שצג) מכיון שחכמים לא גזרו דין כתמים על בגדי צבעונים .וכ"פ בשו"ת ציץ אליעזר
אות יב).

(ח"א עמ'

(ח"ו סימן כג סוף
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מנגד ,בשו"ת באר משה (ד ,סה) כתב שאם נמצא כתם על בגד צבוע ,ונראה שהוא דם ממש ,ויש בו
סמיכות דם ,אין להתיר ,ואפילו בבגד שהוא סמוך לבשר .גם בספר חידושים וביאורים

(הל' נידה סימן ט

אות ג) חידש שאם מצאה דם רב על בגד צבוע אין להקל ,כיון שאין במה לתלות.
30

והנה ראיתי לנכון להרחיב היריעה בנידון מעשי ביותר ,מה דינה של אישה שראתה כמות דם

גדולה (כשיעור ה' או ו' גריסים) ,אך היה זה שלא בהרגשה ,ושלא בשעת וסתה .והדם נמצא על דבר
שאינו מק"ט או בגד צבעוני ,ואין ספק שהדם בא ממנה ומאותו מקום .והשאלה היא האם יש לטמא
אותה ,ומה הדין בשבעה נקיים .ועיין מ"ש לעיל סימן קפ"ג בעניין הרגשות בזה"ז ,ודין זיבת דבר לח,
ועוד נידונים השייכים לכאן ,הרוצה להרחיב יעיין שם.
ובאמת שהרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ד דף כג ).כתב שאפילו מלוכלך כולו בדם אינו נחשב לראיה .אמנם
בספר אבני שהם כתב שאם הדם הולך ושופע כדרך ראיותיה ,אע"פ שאומרת שלא הרגישה הרי היא
טמאה מהתורה .ותלינן שראתה בהרגשה ולא נתנה דעתה לזה .עוד כתב ,שמשיעור ג' גריסים ומעלה
ישאלו לחכם .וכתב שאנו מחמירין בזה כשהדבר דומה ממש לדם הוסת ,ואע"פ שלא מצאנו גדרים
מפורשים בפוסקים ,יש להחמיר .גם השבט הלוי (ח"ב סימן פז) כתב שצריך להחמיר כיום משום
שנשים רבות אומרות שאינן מרגישות ,ובאמת אינן יודעות מה היא הרגשה.
אמנם הציץ אליעזר (ח"ו סימן כג אות יב) כתב "כן מה שכותב בחידושים וביאורים שם דבמצאה דם רב
בבגד צבוע נראה דאין להקל דאין כאן במה לתלות ע"ש .כפי שכבר התבאר בדברינו לעיל הוא ג"כ
נגד דברי הפוסקים .ורק לדעת הקצת מגדולי הראשונים ז"ל דס"ל דהיכא שידוע שהדם בא מגופה
טמאה מדאו' אף על גב דלא ארגשה הוא שצריכים שאין לה בבירור שהדם בא מגופה כדמבאר הלחם
ושמלה בס"ק ל"ה" .ובטהרת הבית (ח"א עמ' שצד סוף הע' ו) הביא דבריו ,וכתב שכן עיקר .ומשמע
שלדעתם טהורה אף במצאה דם רב.
והרב דביר אזולאי הי"ו הביא ששאל את הרה"ג אשר וייס שליט"א איך יש לנהוג למעשה בנד"ד,
ואמר שכל אישה מרגשת בעצמה אם הוא דם הוסת ,ואם יודעת לומר שאינו וסתה ,אז גם אם נמצא
הרבה דם ,כגון כמה וכמה גריסים ,טהורה ,כשזה היה כתם "חד פעמי" ,שאז היא אכן יודעת שאינו
וסתה ,ואין לחוש שהרגישה ,כשאומרת שלא הרגישה .עכת"ד.
ובשו"ת מעין אומר (ח"ז הל' נידה סימן י) הביא בשם הגר"מ פיינשטיין שהיה מקל עד גודל חצי שטר של
דולר .ובספר פוע"ה (פי"ג הע'  )19הביאו בשם הגרב"צ מוצפי שניתן להקל בבגד צבעוני או על פדית
הגיינית ,עד שלושה גריסים .וע"ע בשו"ת מעין אומר (ח"ז סימנים מב ,קסה ,רי ,רכד ,רמט ,רנ ועוד) שהעולה
מהם הוא שהגרע"י היה מיקל עד כגריס בשיעור הגדול ,אך בהרבה יותר מכגריס לא היה ברור לו
להקל כלל ,ונטה להחמיר .ורק בצרוף סברות אחרות היה מיקל.

 30בכתיבת נושא זה נעזרתי בתשובתו של הרב דביר אזולאי הי"ו בניד"ד.
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 אלו מקומות בגוף האישה מטמאים בראיית דם
בסעיפים הבאים נעסוק באלו מקומות בגוף האישה ,כשרואה בהם דם הרי היא טמאה .ויסוד הדין
הוא שרק במקום שיש חשש שהדם הגיע מהמקור אנו מטמאים ,אך בכל מקום שלא סביר שהגיע
הדם מהמקור ,אין לו דין 'ראיה'.
שנינו בנידה (נז):

"משנה :הרואה כתם על בשרה ,כנגד בית התורפה  -מטמאה ,ושלא כנגד בית התורפה -
טהורה .על עקבה ועל ראש גודלה  -טמאה .על שוקה ועל פרסותיה ,מבפנים  -טמאה ,מבחוץ
 טהורה ,ועל הצדדין מכאן ומכאן  -טהורה .גמרא :בשלמא עקבה  -עביד דנגע באותו מקום,אלא ראש גודלה מאי טעמא? שאני ראש גודלה ,דבהדי דפסעה עביד דמתרמי"
הרשב"א (ב"ז ש"ד יז ):הסביר שבכל מקום שלא מסתבר שנטף שם ממקום התורפה ,אין חוששים שמא
נגעה בידיה בדם ,ובכך הכתימה את המקום הנ"ל .שהרי קי"ל דאין מחזיקים טומאה ממקום למקום
(נח.).
כתב השו"ע :לא בכל מקום שימצא שם כתם טמאה ,אלא במקום שאפשר שבא שם מן המקור.
אנו נפרט על כל חלק וחלק מהגוף בפיסקה נפרדת ,כדי שהדברים יהיו מסודרים יותר:
 שוק
שנינו בנידה (נח).

"משנה :על עקבה ועל ראש גודלה טמאה .על שוקה ועל פרסותיה ,מבפנים  -טמאה ,מבחוץ -
טהורה ,ועל הצדדין מכאן ומכאן  -טהורה .גמרא :מבפנים עד היכא אמרי דבי רבי ינאי עד
מקום החבק וחבק עצמו כלפנים"
מדברי הרשב"א (שם) עולה דלרבותא נקט על ראש גודלה ,וכל שכן לשאר הרגל.
ופרש"י (ד"ה עד מקום) "מקום מתיחת הגידין שחובקין הירך והשוק יחד סמוך לאותו קפץ" .הרא"ש
(פ"ח סו"ס א) הביא בשם הערוך (ערך חבק) ב' פירושים :א .כשנועלים השוק באנפילאות שיש בהם
לולאות ,מקום הלולאות קרי ליה חבק .ב .כשכופפת שוקה על ירכה ,מה שמכוסה מן הבשר ע"י
כפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק על שם שמחבקים זה את זה .הב"י תמה על הפירוש הב' של
הערוך ,דא"כ אינה טהורה אלא כשנמצא בחוץ או באחד מהצדדים ,והיכי משכחת לה "מבחוץ
טהורה מן הצדדים מכאן ומכאן טהורה"?! .אמנם הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד יז ):הביא בשם הערוך "מה
שמכוסה מן הבשר על ידי כפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק על שם שמחבקים זה את זה ,ואפילו
מקום חבק עצמו כלפנים וטמאה ומן החבק עצמו ולחוץ קרי צדדין וטהורה" .והרמב"ם (ט ,ח) כתב
 31הדינים בסעיפים יא-יב מעורבים יחד ,ולכן יתכן שחלק מדיני סעיף זה יובאו בסעיף יב.

 _________________________________________________ 186סימן ק"צ  -דיני כתמים
"וכן אם נמצא על שוקה או על פרסותיה מבפנים והם המקומות הנדבקות זו בזו בעת שתעמוד
ותדבוק רגל לרגל ושוק לשוק הרי זו טמאה" .וכ"כ הטור .וביאר הב"י שלפירושו מקום חבק הוא
המקום המדובק ממש ,וחבק עצמו היינו מקום גבול סוף מקום חבק מצד זה ומצד זה שהוא נראה
מבפנים ומבחוץ ,וקאמר דהוי כלפנים.
כתב הרשב"א (שם טז ):והמגיד (ט ,ח) בשם הרמב"ן (פ"ד ה"ט) שאם יודעת שנזדקרה כגדי והגביהה
רגליה למעלה ,טמא בכל מקום שתמצאנו אפילו למעלה מהחזור בין מלפניה ובין מלאחריה .אך מן
הסתם אינה חוששת שמא נזדקרה.
כתב השו"ע :כיצד ,נמצא על עקבה ,טמאה .וכן אם נמצא על כל אורך שוקה ופרסותיה מבפנים ,והם
המקומות הנדבקים זה בזה בעת שתעמוד ותדבק רגל ברגל ושוק בשוק ,וכן אם נמצא על ראש גודל
רגליה (רמ"א :וכ"ש על רגליה ממש .ב"י בשם רשב"א) ...אבל אם נמצא על שוקיה ועל פרסותיה מצד חוץ,
או אפילו מהצדדין ,ואצ"ל למעלה מאותו מקום ,טהורה .ואם יודעת שנזדקרה והגביהה רגליה
למעלה ,טמאה בכל מקום שתמצאנו ,אפילו למעלה מהחגור ,בין מלפניה בין מלאחריה ,אפילו עברה
בשוק של טבחים או נתעסקה בכתמים.
הפרישה (אות יז) ביאר שעל עקבה טמאה ,שמא נגעה באותו מקום בישיבתה ,ומדובר באופן שישבה
כדרך הישמעאלים שמשימים רגליהם תחת עגבותיהם .וכ"כ הט"ז (סק"י) ועוד .ומשמע מדבריהם
שאם יודעת שלא ישבה כלל ישיבה מזרחית כדרך הישמעאלים ,אינה חוששת לכתם שבעקבה .אולם
הערוך השולחן (סמ"ו) כתב דא"כ למה לא בארו האחרונים דבר זה?! לכן כתב שבאמת לא נראה
שהטעם משום ישיבת הישמעאלים ,שאפילו בדרך הישיבה שלנו אפשר שהיו רגליה בולטות מעט או
סמוכות על ספסל קטן באופן שהעקב ממש כנגד אותו מקום ויתכן שנפל הדם על העקב .ובטהרת
הבית (ח"א עמ' תיג) כתב שנראה שיש להחמיר ,אא"כ יש עוד צד להקל.
הב"ח (עמ' צב ד"ה לא) כתב דדוקא גב הרגל שכנגד הגודל ,אבל בשאר גב הרגל לצד חוץ וכ"ש בנמצא
אשאר ראשי ד' אצבעותיה טהורה .אך הש"ך (ס"ק יז) כתב עליו שאין דבריו מוכרחים ,וגם בדרישה
(אות ז) כתב שצ"ע בשאר ראשי אצבעות הרגלים.
הט"ז (ס"ק יא) חלק ע"ד השו"ע דכ"ש רגליה ממש ,משום שאין בזה הכרח ,דאפשר שמ"ש 'אפילו ראש
גודל' היינו אגודל עצמו ,אבל גב הרגל דינו כחוץ משוקיה ופרסותיה .וכן פירש הב"ח .אבל למעשה
לא הקל הט"ז כיון שכבר הורו הב"י והרמ"א .אך אפשר להקל אם נמצא על שאר האצבעות של הרגל
חוץ מהגודל ,כיון שהוא רחוק מצד פנים.
בשו"ת שבט הלוי (אות א .ובשו"ת ח"ב סימן צט .על סעיף זה) למד שגם דם הנמצא על מקום חיבור הירך
לגוף  -טמא ,ואע"ג שהוא למעלה ממקום התורפה ואין הדם נוטף ממקום התורפה לשם ,לא חילקו
חז"ל בין המקומות שבירך ,וכל דם הנמצא שם טמא .הערוך השולחן (אות מח) כתב שאע"פ שמקום
זה למעלה ממקום התורפה מפני קירוב המקום חיישינן שמא נתגלגל הדם לשם.
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 ידיה
שנינו בנידה (נח).

"ולא מחזקינן טומאה ממקום למקום? והתניא :נמצאת על קשרי אצבעותיה  -טמאה ,מפני
שידים עסקניות הן .מאי טעמא  -לאו משום דאמרינן בדקה בחד ידא ונגעה באידך ידא? לא,
שאני ידה  -דכולה עבידא דנגעה"
הב"י ביאר 'דכולה עבידא דנגעה' היינו דאע"פ שאין קשרי אצבעותיה מגיעים להדיא כנגד בית
התורפה ,שמא שחתה ונגעה ,שהידים עסקניות הן .וכתב הרשב"א (תוה"א שם יז ):בשם רבו דדוקא
כשבדקה עצמה ולא נטלה ידיה אח"כ ,אבל סתם כך אין אנו מטמאים ,מפני שאינה עשויה ליגע שלא
במתכוון במקום התורפה ,שהרי נזהרת לא ללכלך את ידיה .ואין אנו חוששים שמא נגעה בשוקה
ובפרסותיה ,דהא אמרינן דאין מחזיקין טומאה ממקום למקום ,וכתבו רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב רכב.).
אבל המגיד (ט ,ח) כתב שהרמב"ן (פ"ד ה"ח) והרמב"ם (ט ,ח) כתבו הברייתא כפשטה ולא חילקו .וז"ל
הרמב"ם" :וכן אם נמצא הדם על ידיה אפילו על קשרי אצבעות ידיה טמאה שהידים עסקניות הן".
וכתב המ"מ שכן מסתבר ,שהרי גם אם אינה נוגעת במקום התורפה ממש ,אך ודאי שנוגעת במקומות
שהדם יכול להגיע אליהם ,וכשנגעה שם ניתז דם מן המקור על ידיה

(ואין זה נחשב למחזיק טומאה ממקום

למקום ,מכיון שבמקום עצמו שנוגעת שייך שיהא שם דם מהמקור).
כתב השו"ע :וכן אם נמצא על ידיה ,אפילו על קשרי אצבעותיה ,שהידים עסקניות הן ושמא נגעו
באותו מקום.
הש"ך (ס"ק יח) העיר שאפילו בסתם חיישינן שמא נגעו .הסדרי טהרה (ס"ק כו .הובא בפת"ש כג) סייג
וכתב שרק בסתמא חיישינן ,אבל אם אמרה ברי לי שלא נגעתי באותן מקומות שאפשר ליפול שם דם
מן המקור ,נאמנת ,ולא אמרינן דהוי מלתא דלא רמיא עליה (וכן הביא הערוך השולחן אות נ) .עוד כתב
שבנמצא על בשרה אפשר להקל כדעת האומרים שצריך שיעור .עוד כתב ,שאם מצאה דם על גב ידה
למעלה מקשרי האצבעות ,י"ל דדוקא עד קשרי אצבעות טמא ,אבל שאר גב היד כיון דאפילו ע"י
שחיה הרבה א"א לה ליגע באותו מקום ,אינו מטמא כלל בכתמים ,ומכ"ש כשלא בדקה סמוך לזה או
אפילו בדקה אלא שנטלה ידיה.
הט"ז (ס"ק יד) כתב שאם נתעסקה ממש בידיה בכתמים תולה אף אם נמצא על ידיה .הפרישה

(אות ל)

סובר שגם אם נמצא על גופה תולה הדם שבגופה בדם העסק ,ואמרינן שנתלכלכו מהידים .הסדרי
טהרה (ס"ק כח) הביא דבריו ,והוסיף שאם ודאי לה שנגעה במכה או בשאר דברים ויודעת שנתלכלכו
ידיה מהם ,וגם נמצא כעת דם על ידיה וגם על גופה ,ודאי תלינן

(שרק במקרה שלא ידעה אם נגעה ,או

שנגעה ואינה יודעת אם נתלכלכו ידיה דהוי ס"ס להחמיר ,שמא לא נגעה במכה ,ואת"ל נגעה שמא לא נתלכלכו ידיה,

ואת"ל שנתלכלכו שמא לא הכניסה ידיה לירכה) ,משום שידים עסקניות הן ושמא הכניסה ידיה לשאר
מקומות שבגוף וטהורה .וכ"כ החכמת אדם (קיג ,טו) .והוסיף החכ"א שגם אם נתעסקה בבשר ודגים
שהיו מלוכלכים בודאי בדם ,אע"פ שלא ידעה בודאי שהיו ידיה מלוכלכות בדם ,מ"מ טהורה ,שדבר
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ידוע שהנוגע בדם ודאי נדבק בידים (הערוך השולחן אות נה הביא דבריו ונשאר בצ"ע) .והשבט הלוי

(אות ב

ד"ה ועוד) כתב שאישה הנמצאת במטבח ומוצאת כתם אין לטמא ,ובפרט כשעוסקת בבשר.
השבט הלוי (אות ג ד"ה ויש) כתב שיש להסתפק שכל האמור בגמ' ובראשונים הוא דוקא באישה שאינה
הולכת בבגד הסמוך ומהודק היטב לגוף ,אך מה הדין כשהולכת כל הזמן עם בגד תחתון הסמוך לגוף
ומהודק ברגלים ,שאין לחוש לכתם שבידים .ואמנם העיר שאפשר שתיגע בידיה תחת הבגדים ,אך
אפשר שבכה"ג לכו"ע אין להחמיר אלא בבדקה .ובנמצא על הבגד החיצון ולא על הבגד הסמוך
נראה דטהורה שודאי לא הגיע הדם מגופה .אא"כ פשטה בגדיה שאז יש לחוש שנפל דם ,כגון בזמן
שעשתה צרכיה ,אך בזה יש קולא שיתכן ונגעה באותו מקום ,אמנם לא שכיח שתמשמש שם בסתם,
ונשאר בצ"ע .בטהרת הבית (ח"א עמ' תיד ותטו) הביא דבריו ,וכתב שהעיקר להלכה להקל בזה,
דבכתמים שומעים להקל.
 נמצא על בשרה וחלוקה
שנינו בנידה (נז):

"נמצאת אתה אומר ,ג' ספקות באשה :על בשרה ,ספק טמא ספק טהור  -טמא; על חלוקה,
ספק טמא ספק טהור  -טהור; ובמגעות ובהיסטות  -הלך אחר הרוב .היכי דמי? אי מחגור
ולמטה  -על חלוקה אמאי טהור? והא תנן מן החגור ולמטה  -טמא! ואי מחגור ולמעלה ,על
בשרה אמאי טמא? והתנן ראתה דם על בשרה שלא כנגד בית התורפה  -טהורה .אב"א :מחגור
ולמטה ,ואב"א :מחגור ולמעלה .אי בעית אימא מחגור ולמטה  -כגון שעברה בשוק של טבחים,
על בשרה  -מגופה אתאי ,דאי מעלמא אתאי  -על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי .על חלוקה -
מעלמא אתא דאי מגופה אתא  -על בשרה מיבעי ליה אשתכוחי .ואיבעית אימא  -מחגור
ולמעלה  -כגון דאזדקרה; על בשרה  -ודאי מגופה אתאי ,דאי מעלמא אתאי  -על חלוקה
איבעי ליה אשתכוחי ,על חלוקה  -מעלמא אתאי ,דאי מגופה אתאי  -על בשרה איבעי ליה
אשתכוחי"
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד יח ).הסביר 'דאי מעלמא אתא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי' ,שאין הכוונה
שהדם לא יכול להגיע לבשרה לבד ,שהרי אפשר שבגדיה נקפלו .או שניתז מבין רגליה על הבשר,
וכדתניא (נח" ):לבשה שלשה חלוקים הבדוקים לה אם יש לתלות תולה ואפילו בתחתון" .ולכן ביאר
דמשום שראתה בגופה בלבד ,יש רגלים לדבר וחזקה שמגופה הגיע הדם

(ועל גופה חמור יותר ,כמו

שמצרפים טיפין טיפין שעל גופה) .והתוספות (נז :ד"ה על בשרה) נתנו טעם אחר ,שבחלוקה אנו חוששים
שהגביהה את החלוק העליון ,אבל אין מקום לחשוש שהגביהה את כולן ,משום שעי"ז יראה בשרה.
אך הרשב"א לא קיבל את פרושו ,שהרי אפשר שניתז מבין רגליה.
דעת הרמב"ן ,הרשב"א ,הרמב"ם והראב"ד להקל כשנמצא על בשרה וחלוקה .אולם דעת הרא"ה
(בדה"ב ב"ז ש"ד יז ):להחמיר .וכתב הב"ח שאין להחמיר בזה כלל ,מכיון שהוא יחיד כנגד כולם.
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לדעת הרשב"א אם נמצא על בשרה לבד לא תולים שהגיע הדם מבחוץ ,דא"כ גם על החלוק היה
צריך להימצא דם .ולכן מטמאים אותה .וכ"כ המגיד (ט ,יט) בדעת הרמב"ן (פ"ד הל' יב ,יד) .אבל
הראב"ד סובר דאף בנמצא על בשרה לבד ,אם יש לתלות תולה.
עוד כתב הרשב"א (תוה"א שם יז ).שאם יש לה מכה בגופה במקום שאפשר שנטף שם מאותה מכה ,הרי
זו תולה במכתה ואפילו נמצא הכתם על בשרה לבד .וכ"כ הרמב"ם (פ"ט הל' יט ,כ ,כב) .וטעמם,
דבשונה משוק של טבחים שאנו תולים דמעלמא קאתי ,כשאפשר שהגיע מגופה אפשר לתלות גם אם
לא אשתכח על חלוקה.
כל האמור לעיל שתולה במכתה ,הוא דוקא אם נמצא במקום שסביר שהגיע מהמכה ,אבל אם המכה
רחוקה וכד' לא תולים בה ,וכמבואר בגמ' (נח.).
כתב השו"ע :ודוקא כשנמצא על בשרה לבד ,אבל אם נמצא על בשרה וגם על חלוקה ,אם עברה
בשוק של טבחים או נתעסקה בכתמים ,תולה בו בין שנמצא למטה מהחגור או שהגביהה רגליה
ונמצא למעלה מהחגור .בד"א ,שכשנמצא הכתם על בשרה בלבד אינה תולה ,כשאין לה לתלות אלא
בעסק הכתמים או בשוק של טבחים ,אבל אם יש מכה בגופה שיכולה לתלות בה ,שאפשר שיבא הדם
ממנה ,תולה בה ,וטהורה .ואם המכה בכתפה והכתם על יריכה במקום שאי אפשר לבא מהמכה,
טמאה.
הש"ך (ס"ק כג) כתב שתוך ג' ימים ראשונים בז' נקיים אין תולים אפילו במכה (לקמן קצו ס"ק יג).
הסדרי טהרה (סס"ק לה .הובא בפת"ש כד) כתב שאפילו אם החלוק לא היה בדוק ,אין אומרים שהכתם
היה על החלוק מקודם וזה שנמצא על בשרה הוא מגופה ,אלא תולים שגם הכתם שעל החלוק הגיע
ממה שנתעסקה בכתמים.
סעיף יב':
 כתם שנמצא על החלוק למטה מהחגור
שנינו בנידה (נז):

"משנה :ראתה על חלוקה ,מן החגור ולמטה  -טמאה ,מן החגור ולמעלה  -טהורה .גמרא :תא
שמע ,נמצאת אתה אומר ,ג' ספקות באשה :על בשרה ,ספק טמא ספק טהור  -טמא; על
חלוקה ,ספק טמא ספק טהור  -טהור; ובמגעות ובהיסטות  -הלך אחר הרוב .ה"ד? אי מחגור
ולמטה  -על חלוקה אמאי טהור? והא תנן מן החגור ולמטה  -טמא! ואי מחגור ולמעלה ,על
בשרה אמאי טמא? והתנן ראתה דם על בשרה שלא כנגד בית התורפה  -טהורה .אב"א :מחגור
ולמטה ,ואב"א :מחגור ולמעלה .אי בעית אימא מחגור ולמטה  -כגון שעברה בשוק של טבחים,
על בשרה  -מגופה אתאי ,דאי מעלמא אתאי  -על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי .על חלוקה -
מעלמא אתא דאי מגופה אתא  -על בשרה מיבעי ליה אשתכוחי .ואיבעית אימא  -מחגור
ולמעלה  -כגון דאזדקרה; על בשרה  -ודאי מגופה אתאי ,דאי מעלמא אתאי  -על חלוקה
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איבעי ליה אשתכוחי ,על חלוקה  -מעלמא אתאי ,דאי מגופה אתאי  -על בשרה איבעי ליה
אשתכוחי"
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד יז ):הסביר שחגור הוא סינר שחוגרות בו הנשים לצניעות

(וכן פירש רש"י נז :ד"ה

מן החגור .אולם הברטנורה פ"ח מ"א פירש שהחגור כנגד בית התורפה) ,ומכיון שהחלוק עשוי להתהפך ומה
שלאחריה חוזר לפניה ,כל מה שלמטה מהחגור עשוי להיות מכוון כנגד בית התורפה .אבל למעלה
מן החגור אינו טמא מכיון שלא יתכן שהגיע לשם דם מהמקור ולא נגע בחלוקה אלא בבשרה בלבד.
וכ"ד הראב"ד .אבל על בשרה היכא דמזדקרה טמאה דאימא כשמזדקרת שותת ויורד.
כתב הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' נז) דה"ה אם נמצא הכתם במקום החגור עצמו ,כי פעמים שהיא שוחה
מעט ובא לה מקום החגור כנגד בית התורפה.
נחלקו הראשונים מה הדין בנמצא על חלוקה בלבד מן החגור ולמעלה ,ואין לה במה לתלות .דעת
הרמב"ם (ט ,י) שטמאה .אמנם הרשב"א (תוה"ב הארוך ב"ז ש"ד יח ,).הרמב"ן (פ"ד ה"י) ,המגיד (ט ,יט) ורבנו
ירוחם (נכ"ו ח"ב רכב ,א) סוברים שטהורה.
כתב השו"ע :נמצא הכתם על חלוקה למטה מהחגור ,או במקום החגור עצמו ,טמאה .אפילו נמצא
לצד חוץ( .רמ"א :ואין חילוק בין נמצא בחלוק לפניה או מאחריה או מן הצדדין ,מפני שהבגדים חוזרין הנה והנה).
ואם עברה בשוק של טבחים ,טהורה ,אפילו נמצא לצד פנים ועל בשרה .ואם נמצא על חלוקה בלבד,
מהחגור ולמעלה ,טהורה אפילו נזדקרה והגביהה רגליה ,ואפילו לא עברה בשוק של טבחים ,שאילו
בא מן המקור היה נמצא על בשרה.
השו"ע פסק כדעת הרשב"א וסיעתו ,ותמה עליו הב"ח מדוע פסק להקל כסברת הרשב"א שהוא יחיד
בהוראה זו .והש"ך (ס"ק כו) תמה על הב"ח ,הרי עוד רבים סוברים כמותו .ועוד ,שבכתמים שומעים
להקל.
הסדרי טהרה (ס"ק מה ד"ה ודע .הובא בפת"ש כו) פירש שדוקא בכתונות התחתונות כשאין לה במה
לתלות אינה חוששת אפילו בעליון .אבל במלבושים גמורים שלנו נראה שאינה חוששת בעליון,
שא"א לומר במלבושים כאלו שנתקפלו .וכ"ד הפנים מאירות (ח"ב סימן קפג) ,אך חילק שהבגדים
שלהם היו שונים בכך שהיו כולם פתוחים מבית הצואר עד למטה ,אבל במלבושי נשים שלנו שכולם
תפורים והיא לובשת ממתניה ולמטה ,א"א בשום ענין שיבא בגד העליון נגד התורפה ולא מטמאים
אם נמצא בבגד העליון.
הסדרי טהרה (ס"ק לה .הובא בפת"ש כז) כתב שאם חגורה בחגור ,כך שגם ע"י שחיה מרובה א"א להגיע
מה שהוא למעלה מהחגור נגד התורפה ,הרי הדמים שנמצאים למעלה טהורים .משום שהחגור
מפסיק למה שלמעלה מן החגור .אבל כשאינה חגורה בחגור י"ל דחיישינן אף אם נמצא למעלה
ממקום החגורה ,ונשאר בצ"ע.
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כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' תטו) שהנשים שבזמנינו ההולכות עם תחתונים המהודקים לגוף ,אם
נמצא הכתם מצד חוץ ,אין לחוש שיתקפלו ויתהפכו לצד פנים ,לכן אם יודעת שלא בא הכתם עליהן
בשעת לבישה או בשעת פשיטת התחתונים ,הרי היא טהורה .וכ"כ הבדי השולחן (ס"ק קנב).
סעיף יג':
 נמצא על בית יד של חלוקה
שנינו בנידה (נז):

"ראתה על בית יד של חלוק ,אם מגיע כנגד בית התורפה  -טמאה ,ואם לאו  -טהורה"
כתב הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד יז ):שאם מגיע כנגד בית התורפה טמאה ,בתנאי שיכול ליגע שם בשעה
שהיא שוחה הרבה ,שהחשש הוא שמא שחתה ונגע ,ואם לאו טהורה ואין חוששין שמא נגעה בבית
התורפה ואחר כך הביאתו שם .וכן אין חוששין שמא בלילה נטף מדמה במקום אחר וכשהיא ישנה
נתהפכה אילך ואילך ונכתם כאן לפי שאין מחזיקין טומאה ממקום למקום.
כתב השו"ע :נמצא על בית יד של חלוקה ,אם המקום שנמצא בו הדם בבית יד מגיע עד בית תורפה,
טמאה אפילו אינה יכולה להגיע שם אלא אם כן תשחה הרבה ,ואם אינה יכולה ליגע שם כלל,
טהורה.
כתב החכמת אדם (קיג ,יט .הובא בפת"ש כח) שמנהג הנשים שלהם לקשור הבית יד ,ולכן אם נמצא
למעלה כתם טהורה .ומ"מ נ"ל שתשער האשה בעצמה שתשחה הרבה עד שתגע לפי הטבעת שכן
דרכם לפעמים למשמש שם לקנח ,ועד המקום שמגיע מבית ידה לשם חוששין ולא יותר.
סעיף יד':
 כתם בחלוק שמתכסה בו בלילה
עוד שנינו שם:
"היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה ,כל מקום שנמצא בו כתם  -טמאה ,מפני שהוא חוזר .וכן
בפוליוס"
ופרש"י שפוליוס הוא מעפורת שמתכסה בו .ופירש הרשב"א (תוה"ק שם) שאפילו לא כיסתה בו אלא
ראשה ,בכל מקום שנמצא בו טמא .מפני שהוא עשוי לחזור אילך ואילך ושמא נתהפך ונגע שם
(ופירש שפוליוס הוא מעפורת שמכסה בו ראשה בלילות) .הב"י ביאר שלדעת הרשב"א נראה שדוקא כשמכסה
כיסוי בעלמא שאינו מקושר יפה דינא הכי ,אבל אם קשרה בו ראשה יפה וכשנעורה מצאתו עדיין
קשור ,פשוט שאינה חוששת לו ,שהרי אנו רואים שלא נתהפכה ולא חזר אילך ואילך.
אמנם הרמב"ם (פיה"מ פ"ח מ"א ,ובהל' איסו"ב פ"ט הי"א) פירש שהוא אזור.
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כתב השו"ע :היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה ,בכל מקום שימצא בו ,טמאה ,מפני שהוא (חוזר) הילך
והילך .וכן הדין אם נמצא במעפורת שמכסה ראשה או שחוגרת בו (רמב"ם) .ואם קשרה בו ראשה
היטב וכשנעורה גם כן מצאתו קשור יפה ,אינה חוששת.
כתב השבט הלוי (אות א) דה"ה אם נמצא הכתם על הכר ,אם אין דרך האישה להתהפך טהורה ואין
חוששים ,דבדברים אלו הכל תלוי במציאות.
סעיף טו':
 כתם בחלוק ששתי נשים כיסו בו ראשן
כתב השו"ע עפ"ד רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב רכב :):שתי נשים שכיסו ראשן בחלוק א' ,שתיהן טמאות .ואם
אחת כיסתה והאחרת לא כיסתה ,אף על פי ששתיהן לבשו החלוק ,ונמצא הכתם למעלה מהחגור,
אותה שכיסתה טמאה ,והאחרת טהורה.
התורת השלמים (סק"כ) כתב דמכיון שא"א לתלות באחת יותר מבחברתה אפילו באיסור דרבנן אין
להתיר מטעם ספק דרבנן.
סעיף טז':
 תליה לטהרה
כתב הרשב"א (תוה"ב קצר יז ,:ארוך כב ).שלענין טהרה תולה כדרך שאמרו לענין טומאה ,וכל שכן הוא
כיון דכתמים דרבנן תולין בהן להקל.
כתב השו"ע :אם יש לה מכה בצוארה ונמצא הכתם בחלוק אפילו למטה מהחגור שאי אפשר ליגע
שם מהמכה ,אם פושטתו ומתכסה בו תולה במכתה ,שאני אומר נתהפך ובא לו שם.
הש"ך (ס"ק כט) ביאר ,ש'צואר' היינו צדדי הצואר ,שאז א"א ליגע שם מהמכה אם לא על ידי שפושטתו
ומתכסה בו ,אבל בצואר ממש בלאו הכי תולה בו .התוה"ש (ס"ק כא) כתב שאפשר לפרש ג"כ שנמצא
אפילו באמצע הצואר ,ומכיון שמדובר בלילה שהיא ישנה ואינה שוחה ,לא מסתבר שהגיע דם
מהצואר עד לאותו מקום .והסדרי טהרה (ס"ק לז) סובר שגם בלילה אפשר לתלות בצוארה משום
שמסתובבת.
סעיף יז':
 מצאה כתם למעלה ולמטה מהחגור
שנינו בנידה (נט" ).היו עליה טיפי דמים למטה ,וטיפי דמים למעלה  -תולה בעליון עד כגריס".
ופרש"י שהטיפי דמים למטה היו קטנים והלמעלה גדולים .ותולים את טיפי הדמים שלמעלה
הגדולים  -בדם מאכולת.
התוספות (ד"ה היו) והרא"ש (פ"ח סי' ז) לא קבלו את פירוש רש"י .ופרשו ,שאם מצאה כתם למעלה מן
החגור ,וכתם למטה מן החגור  -טהורה ,שאנו תולין כמו שבא העליון ממקום אחר ולא מגופה שהרי
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היא יודעת שלא נזדקרה ,גם התחתון כן .כל האמור הוא דוקא אם הכתם העליון גדול מכגריס ועוד,
אבל אם העליון קטן מזה והתחתון יותר מכגריס ,אין תולים בו דאימור דם מאכולת הוא .הרא"ש
הביא סימוכין לדבריו מהתוספתא (נדה פ"ו הי"ב) 'היו עליה שני כתמים אחד למעלה ואחד למטה אף
על פי שהתחתון גדול והעליון קטן תולין התחתון בעליון עד כגריס שאני אומר ממקום שבא העליון
בא התחתון'.
הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' סג) הוסיף שלא אמרו כגריס ועוד אלא לענין מאכולת ,אבל לדינא תולים
כמה גריסים בחלוק אחד כאשר אין יותר מכגריס במקום אחד .והיינו שאפילו כמה מינים במין אחד
אפשר לתלות.
כתב השו"ע :מצאה כתם למעלה מהחגור וכתם למטה ממנו ,ויודעת שלא נזדקרה ,טהורה ,שאני
אומר כמו שהעליון בא מעלמא כך בא התחתון .בד"א כשיש בעליון כגריס ועוד ,או יותר ,שודאי
מעלמא בא ,שהרי אין לתלותו בכנה .אבל אם אין בו כגריס ועוד ,אין תולין אותו מעלמא ,דשמא דם
כנה הוא .ואם יש בתחתון כגריס ועוד ,שאין לתלות בכנה ,טמאה.
הש"ך (סק"ל) העיר ,שהרי לעיל (סי"א) אמרינן שאינה חוששת שמא נזדקרה ,ומדוע כאן אנו חוששים
לזה? וכתב שכאן יש ריעותא נוספת בכתם התחתון ,ואם היינו אומרים שבא מעלמא ולא נזדקרה,
הרי לנו ב' תליות (שגם תולים את הכתם התחתון דמעלמא אתי ,ובבת אחת נתלכלכו) וכולי האי לא מקילינן.
וכ"כ הלבוש (סעיף יז).
כתב הסדרי טהרה (ס"ק מא .הובא בפת"ש ל) שדוקא אם הכתם שלמטה אדום יכולה לתלות בכתם
שלמעלה כאשר הוא אדום ,אבל אין תולים שחור באדום .וע"ע ברעק"א שכתב שרק כאשר ידעינן
דנתעסקה באדום אין תולים בשחור .אבל בסתמא ,כי היכי דאמרינן שנתעסקה באדום ולאו אדעתה
ה"נ נתעסקה בשחור ולאו אדעתא.
סעיף יח':
 תליה בכתמים
שנינו בנידה (נח):

"משנה :ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות; שחטה בהמה חיה ועוף ,נתעסקה בכתמים ,או
שישבה בצד העסוקין בהן ,הרגה מאכולת  -הרי זו תולה בה ...אם יש בה מכה ,והיא יכולה
להגלע ולהוציא דם  -הרי זו תולה ...גמרא :עברה בשוק של טבחים ,ספק ניתז עליה ספק לא
ניתז עליה  -תולה ,ספק עברה ספק לא עברה  -טמאה"
הרשב"א (שם כא ):ביאר ש'יכולה להגלע ולהוציא דם' הכוונה אע"פ שעכשיו יש עליה קרום ואינה
מטפטפת ,אפ"ה תולה בה שמא גלעה שלא מדעתה .וכ"כ המרדכי (שבועות סי' תשלה דף א ע"ג) וסמ"ג
(לאוין קיא לז ).וספר התרומה (סי' צב).
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כתב המרדכי (שבועות שם) שאישה הרמ"ת נאמנת לומר מכה יש לי באותו מקום שממנה יוצא דם,
דוקא כשיודעת בבירור שיוצא הדם מן המכה ,אבל מספק אינה תולה .אולם בשעת וסתה אפילו
יודעת בבירור שיוצא דם מהמכה אינה תולה בה .אך בכתמים יכולה תמיד לתלות אפילו אין לה
ודאיות שהמכה מוציאה דם .וכן מובא בספר התרומה (שם) והוסיף ,שאם סופרת ז' נקיים צריכה בג'
ימים הראשונים לא לראות כלל ,כדי שתדע בודאות שפסק הדם מהמקור .וכ"כ הגה"מ

(פ"ט אות ז.

ופי"א אות ח) .התרומת הדשן (סימן רמט) סייג ,שגם בג' ימים הראשונים אם מצאה כתם פחות מכגריס
יכולה לתלות במאכולת.
כתב השו"ע :כיון שכתמים דרבנן ,מקילין בהם ותולה בכל דבר שיכולה לתלות .כיצד ,שחטה בהמה
חיה או עוף ,או נתעסקה בכתמים ,או ישבה בצד המתעסקים בהם ,או שעברה בשוק של טבחים
ונמצא דם בבגדיה ,תולה בה וטהורה .אפילו לובשת ג' חלוקים זה על זה ,ונמצא אפילו בתחתון,
טהורה .אבל אם נמצא על בשרה ,אינה תולה אלא א"כ יש לה מכה בגופה אז תולה בה ,אפילו על
בשרה אם הוא במקום שאפשר לדם לנטף משם .ואפילו נתרפאת ,אם אפשר לה להתגלע ולהוציא
דם ע"י חיכוך ,תולה בה ,ואף על פי שעכשיו עלה עליה קרום ואינה מטפטפת

(רשב"א ומרדכי וסה"ת

וסמ"ג).
בספר חמודי דניאל (כת"י .הובא בפת"ש לא) הביא ,שאם נוטף מאף האישה דם לפעמים ורוצה לתלות
בה ,נראה אם דרכה בכך דבהכאה מועטת נוטף דם מחוטמה יכולה לתלות .עוד כתב ,שלכאורה
נראה דתלינן בצואת תרנגולים ,שהרי הסדרי טהרה (ס"ק נב ד"ה ניהו) כתב שאפשר לתלות בטאב"ק
שכשנופל על הבגד נעשה כתם אדום .עוד כתב ,שאפשר לתלות בבגד התינוק שצבוע באדום ,וכאשר
הוא מתרטב מכתים את בגדי האישה באדום .והכל לפי ראות עין המורה .וכן הובא בלחם ושמלה
(ס"ק עח) ובערוך השולחן (סק"ע).
עוד כתב החמו"ד (שם) שבדין שחטה וכו' ,אין אנו תולים שבזמן השחיטה הדם או הכתם הגיע לשם,
אלא אנו אומרים שידיה נתלכלכו ותלינן שהם לכלכו את הבגד משום שידים עסקניות הן ,ולכן נשי
הקצבים יכולים לתלות כל כתמיהם בדם שנתלכלכה בידיהם.
כתב החוט שני (עמ' קע) שאישה הרגילה להסיר את השערות שבאותו מקום ע"י סכין חדה וכיוצ"ב,
ומצאה אח"כ כתם ,פעמים שאפשר לתלות בזה.
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סימן יז ד"ה ובאשה שהתירוה) כתב שאישה שהוציאה התקן למניעת הריון,
כשמוציאה אותו ויש לה דימומים אפילו כבדים ,יתכן ואפשר לתלות במכה שנעשתה תוך כדי
הוצאת ההתקן.
 תליית כתמים באישה שיש לה טחורים
בשו"ת הרשב"א (ח"ה סימן נח) כתב שאישה שיש לה חולי טחורים תולה במכתה ,כל שיש לה אותו
חולי עכשיו ויכול להתגלע ולהוציא דם ,ובלבד שיש לה עכשיו וסת של החולי.
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ובשו"ת האלף לך שלמה (יו"ד סימן רכא) מתיר ג"כ לתלות הכתם בחולי הטחורים ,אף דהוי רק לעיתים
ידועות .וכ"פ בשו"ת מהר"י פראג'י (סימן פו) שאפילו אם דם הטחורים שונה מדם ראייתה אפשר
לתלות בו ,משום שידוע הוא שאין מראה אחד לדם הטחורים .וכ"כ השיורי ברכה (סי' קצא אות ג) .וכ"נ
מדברי הטהרת הבית (ח"א עמ' תיז).
גם השבט הלוי (אות ג ד"ה אשה) כתב שאישה שיש לה טחורים הוי תליה גמורה משום שסמוך לבית
התורפה ,ויש שרגילה שיוצא דם או כתם .ואם אין זו הרגילות שיוצא דם רק לפעמים ,כתבו
האחרונים דתולין בטחורים דוקא אם מצאה כתם עם לכלוך היוצא מהם ,אבל אם אין יוצא מהם
לכלוך ודם אין לתלות.
סעיף יט':
 תליה במכה שבבנה ובבעלה
עוד שנינו שם "ותולה בבנה או בבעלה".
הרשב"א (שם סוף כא ):פירש ,אם נתעסקו בכתמים הרי זו תולה בהם לפי שהם רגילין ליגע בה
ובבגדיה ,לפיכך מן הסתם תולה בהן .וכ"כ הרמב"ם (איסו"ב פ"ט הכ"ד) ,סמ"ג (לאוין קיא לז ).וספר
התרומה (סימן צב).
כתב הרמב"ן (פ"ד ה"כ) אבל אם היו עסוקין בדם ולא נמצא בהם דם אינה תולה בהן .וכ"כ המגיד

(שם)

בשמו .וטעמם ,שא"א לתלות שדם זה בא מנגיעתה בהם ,כיון שאין אנו מוצאין בהם דם כלל .ואם היו
עסוקין בדבר שדרכו לינתז כגון שחיטה וכיוצא בה ,פשיטא שאף על פי שלא נמצא בהם דם תולה,
שמא ניתז.
כתב השו"ע :כשם שתולה בה כך תולה בבנה ובבעלה אם נתעסקו בכתמים או אם יש בהם מכה ,לפי
שדרכם ליגע בה .אבל אם היו עסוקים בדם ולא נמצא בהם דם ,אינה תולה בהם אא"כ היו עסוקים
בדבר שדרכו לינתז כגון שחיטה וכיוצא בה .והוסיף הרמ"א :וה"ה אם שכבה במטה עם נשים שיש
להם מכות בגופן ,תולה בהן כמו בבנה ובעלה (מרדכי ה"נ ובש"ד).
הב"ח ביאר דאע"פ שכעת לא נמצא בהם ,אם נמצא בהם לפני כן יכולים לתלות גם כעת אע"פ
שעכשיו אין בהם דם .וכ"כ הש"ך (ס"ק לג).
הסדרי טהרה (ס"ק מג .הובא בפת"ש לב) כתב בשם הפרישה (אות ל) שאפילו נמצא על בשרה לבד יכולה
לתלות בבנה ובבעלה ,אבל במקרה שהיו עסוקים בדבר שדרכו לינתז ,ודאי דאין תולין אלא כשנמצא
גם על חלוקה ,אבל בנמצא על בשרה לבד לא .וכן הביא החכמת אדם (קיג ,טז) והפרי דעה

(שפתי לוי

ס"ק לד) .אמנם החוות דעת נוטה להחמיר.
החתם סופר (סימן קפו) הביא שיש שפקפקו (שערי דעה סק"ה) על לשון הש"ע דמשמע שיש לבנה ובעלה
כל דין מכה שבגופה ,שאפילו היתה רק יכולה להתגלע נמי תולה בהם .והרי במשנה מבואר שבבנה
ובבעלה תולים דוקא במכה המוציאה דם! אולם למעשה כתב שצודקים דברי השו"ע משום שכן
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מבואר בדברי רוב הפוסקים .גם בטהרת הבית (ח"א עמ' תיט) כתב שמלשון השו"ע שהשוה את בנה
ובעלה אליה ,משמע שדינן שוה .וכ"כ השבט הלוי (אות א ד"ה עוד .ובשו"ת ח"ד סימן קד) .אמנם הגר"ש
קלוגר (מי נידה קלה ע"ג) כתב שמסידור לשון המשנה נראה שדוקא אם המכה בגופה ואפילו נתרפאה
ויכולה להתגלע ולהוציא דם תולה ,אבל בבנה ובעלה אינה תולה אא"כ יש בהם מכה ממש ,ואין
לתלות שנתגלתה המכה והוציאה דם וגם לתלות שמהם בא הדם עליה .וע"ע בשו"ת דברי יציב

(יו"ד

סימן פד) שעסק בזה ,ולמעשה כתב שקשה בעיניו להקל בזה.
הערוך השולחן (סעיף עא) כתב שרק בבנה הקטן תולה ,ולא בגדול ,שאינו מקורב לאמו כ"כ .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"א עמ' תכ).
סעיף כ':
 אישה שלבעלה יוצא דם דרך פי האמה
כתב הרשב"א (ח"ז סי' קסא) שמי שיצא ממנו דם דרך פי האמה פעם או פעמיים בחודש בין ער בין ישן
בלא הרגשה ,ובשעת תשמיש נמצאו בעדי האיש והאשה טיפי דמים גם לאחר תשמיש ,כשהאיש
מקנח וחוזר ומקנח מוציא טיפות דם דרך פי האמה .ודאי דתולה בזה ,וכ"ש במסולקת דמים.
כתב השו"ע :מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה ,ובשעת תשמיש נמצא בעד האשה דם ,תולה
בבעלה.
בשו"ת נודע ביהודה (תניינא סימן פז .הובא בפת"ש לג) כתב שאם לא היה דרכו להוציא דם כי אם בשעת
הטלת מי רגלים ,לא מהני לטהר האשה ולתלות בבעלה .ודוקא אם רגיל שיוצא ממנו דם אף שלא
בשעת מ"ר .ועיין בשבט הלוי (אות ד ד"ה ובזמן) שכיום אפשר לרפא ולברר האם הדם ממנה או ממנו,
ולכן חובה לברר ולא לתלות ולהקל.
כתב בשו"ת מהרי"ט (ח"ב סימן ל .הובא בפת"ש לד) שגם אם אחר ב' או ג' ימים בעת שרגילה לפלוט
מצאה דם ,הרי היא תולה בו .וכ"פ החכמת אדם (קיג ,כב) ,צמח צדק (פסקי דינים סוף ס"כ) ועוד .אמנם
הסדרי טהרה (סי' קצו ס"ק מו) העיר ע"ד ,שהרי אין לחוש לפליטת ש"ז לאחר ג' עונות ,הכ"נ היה די
להקל בפליטה תוך ג' עונות .ובטהרת הבית (ח"א עמ' תכג) כתב שטוב להחמיר זולת במקום צורך.
סעיף כא':
 תליה במכה שמאחורי הבגד
כתב הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' סא) 'מסתברא' שאם מצאה כתם בשיפולה מאחורה ,ויש מכה מקמא,
יכולה לתלות בה .משום שאפשר שישבה והדם נטף מהמכה לשם.
כתב השו"ע :היכא דאישתכח כתם בשיפולה מאחורה ,ומכה איכא מקמא ,תליא בה ,דאפשר
אדיתבא ,הך דבתרא אתא לקמה ונטפה בה מההיא מכה.
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סעיף כב':
 ספק עברה בשוק של טבחים
שנינו בנידה (נח):

"עברה בשוק של טבחים ,ספק ניתז עליה ספק לא ניתז עליה  -תולה ,ספק עברה ספק לא
עברה  -טמאה ...אמר רב אשי :עיר שיש בה חזירים  -אין חוששין לכתמים .אמר ר"נ בר יצחק:
והא דדוקרת  -כעיר שיש בה חזירים דמיא"
יש להעיר ,שלכאורה בכל מצב של ספק עברה וכו' אפשר להקל משום שזהו דין דרבנן ,וספקו
לקולא .אמנם כתב האור זרוע (סימן לד ,שנא) דכיון שגם כשיש תליה ודאית הוי רק ספק ,לכן בספק
עברה אין להקל כיון שאין מוחזק מצב של תליה ,והוי כעין ס"ס להחמיר שאין מקלים בזה אף
בדרבנן.
הרשב"א (תוה"ב קצר כא ,.וארוך כב ).סייג את דברי הגמ' ,שרק כאשר הטבחים או המתעסקים בכתמים
יושבין במקום ידוע ,בספק טמאה .אבל אם דרכן להתעסק כאן וכאן ,תולין אפילו מספק שמא
נתעסקו במקום שעברה ולא הרגישה .ולמד כך מהגמ' לגבי עיר שיש בה חזירים שאין חוששין
לכתמים ,ופירש לפי שהחזירים מצויים באשפות ומלוכלכים בדם נבלות ושמא נגעו בה ולאו אדעתה.
והיינו שבכל מקום שהחשש הוא בכל רחובות העיר אנו תולים בהם הכתמים.
התוספות (נח :ד"ה עיר) והרא"ש (פ"ח סי' ו) כתבו שכיום הדין של עיר שחזירים מצויים בה לא נוהג,
שהרי הדבר ידוע שאין החזירים מתיזין דם .ואפשר שבימיהם היה מצוי ששרצים ונבלות מוטלין
ברחובות ובשווקין והיו החזירים נוברין בהן ומתיזין דם למרחוק.
והנה ,בדרוקרת לא היו חזירים ואעפ"כ דינה כעיר שיש בה חזירים משום שטבחים היו מצויים שם.
ולמד מכאן הרא"ש שהכל לפי העניין ,וגם במקום שאין שרצים ונבילות מוטלים בשוק שינברו בהם
החזירים ,אע"פ שיש בה חזירים  -חוששים לכתמיהן .אבל הרמב"ם (איסו"ב פ"ט הכ"ח) והרשב"א

(שם)

פסקו להאי מימרא.
נחלקו הראשונים מה היה בעיר דרוקרת שלא היו חוששים בה לכתמים :רש"י כתב שהיו בה טבחים
הרבה ,ואשפות ושקצים מצויים בה .הרשב"א ביאר שהטבחים מצויים בה בכל רחובות העיר ,ולכן
בכל מקום שהולכת אפשר לתלות בהם .והמ"מ ביאר בדברי הרמב"ם שהיו מגיעים אליה בתמידות
חזירים ,ואע"פ שלא היו גדלים בה.
כתב השו"ע :ספק אם עברה בשוק של טבחים או אם ישבה בצד המתעסקים בכתמים ,אינה תולה
בהם .במה דברים אמורים ,בעיר שהטבחים או המתעסקים בכתמים יושבים במקום ידוע ,אבל אם
דרכם להתעסק כאן וכאן ,תולין אפילו מספק ,שמא נתעסקו במקום שעברה ,ולא הרגישה.
עיין בטהרת הבית (ח"א עמ' תלא) שהביא סימוכין מדוע אין אומרים ספק ביאה לטהר.
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סעיפים כג'  -כד':
 תליה בצבעים שונים
שנינו בנידה (נט).

"אמר רבא :נמצא עליה מין אחד  -תולה בו כמה מינין .מיתיבי :נתעסקה באדום  -אין תולה בו
שחור! נתעסקה שאני .איכא דאמרי ,אמר רבא :נתעסקה במין אחד  -תולה בו כמה מינין.
מיתיבי :נתעסקה באדום  -אין תולה בו שחור כי קאמר רבא  -דאתעסקה בתרנגולת ,דאית בה
כמה מיני דמא"
ופירש"י נמצא עליה מין אחד  -מדבר הדומה לכתם כגון קילור או שרף ואחר כך מצאה על חלוקה
כתם אפילו אין מראיתו דומה לאותו המין תולה בו .נתעסקה שאני  -דכיון דנתעסקה במין אדום היכי
תלינן ביה כתם שחור אבל נמצא עליה מין אדום תולה בה כתם שחור דאמרינן כי היכי דניתן עליה
האי מין בדלא ידעה הכי נמי הוה עלה מינא אחרינא ולא ידעה.
ר"ח פירש (הביאו הרא"ש פ"ח סי' ח) 'דאית בה כמה מיני דמא' היינו דם שחיטה אדום ,ודם איבריה
שחור ,ודם בני מעיה כקרן כרכום .לדעת ר"ח האיכא דאמרי הוא העיקר ,ולכן לא פירש את הלישנא
קמא .ולכן גם אם נתעסקה באדום ונמצא שחור או איפכא ,אין תולים בו .גם הרמב"ם (ט ,כז) לא
הזכיר את דברי הל"ק ,וכ"כ המגיד בשם הרמב"ן (פ"ד הכ"ג) .אמנם הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד כב ).פוסק
כלישנא קמא דרבא ,וכתב שכ"פ הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' עג /כ /:סג) .לשיטת הרשב"א אין כאן א"ד
אלא הכל אמרינהו רבא ,ופירש ש'נתעסקה שאני' היינו שכשלא חששה לבדוק שאר החלוק ולא
הקפידה ,ולאחר מכן מצאה כתם בצבע אחר יכולה לתלות בו ,שאנו אומרים כמו שלא חששה באלו
שניתזו על בגדיה ,כך נתעסקה בכתמים אחרים ואינה זכורה לפי שאינה מקפדת.
הטור כתב שדוקא אדום בשחור ושחור באדום אין תולים ,אבל אדום באדום ושחור בשחור אפילו
אינו ניכר ממש שדומה לו תולה בו .וביאר הב"י שלמד מהגמ' (נח" ):דתנו רבנן מעשה ותלה רבי מאיר
בקילור אדום ורבי בשרף שקמה" ,ולא קאמר שהקיפום לכתם לראות אם דומים לו .וסתם קילור
אדום אינו אדום הרבה ,שהרי הוא מעורב עם דברים אחרים שאינם אדומים .וכ"פ הרשב"א

(תוה"ק ב"ז

ש"ד כא ):ורבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכב ע"ג).
הראשונים (רשב"א שם ותוה"א כב .ראב"ד בבעה"נ שעה"כ עמ' עא /כ /סב .ועוד) כתבו שדוג' לדבר שאינו אדום
ממש הוא מימי תלתן או מימי בשר ,שאם נתעסקה בהם יכולה לתלות בהם כתמים אדומים ,ולמדו כן
מהגמ' (יט.).
כתב השו"ע (סעיף כג) :נתעסקה בדבר אדום ונמצא עליה כתם שחור או איפכא ,אין תולין בו .במה
דברים אמורים ,אדום בשחור ושחור באדום ,אבל אדום באדום ושחור בשחור ,אפילו אם אינו ניכר
ממש שדומה לו ,תולה בו ,כגון שנתעסקה במי תלתן או במי בשר או בקילור אדום קצת ,תולה בו
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האדום .עוד כתב (סעיף כד) :נתעסקה בתרנגולת ,תולה בו אדום ושחור וכרכומי ,לפי שדם שחיטתה
אדום ,ודם איבריה שחור ,ודם בני מעיה כרכומי.
רעק"א הקשה ,שבנתעסקה בצבע אדום לכאורה מכיון שאפשר לברר ע"י העברת ז' סמנים .ואף
שאיננו בקיאים ,הוי ספק מחמת חסרון ידיעה .השבט הלוי (אות א .וע"ע בח"ב סימן צט) הביא דבריו
וכתב שלמעשה אין חוששים לזה ,שכל זמן שאינו דומה בודאי תולים בכל מה דאפשר .וכן העלה
בטהרת הבית (ח"א עמ' תמא).
מפשט דברי הראשונים שהובאו לעיל עולה שאפילו ברור לנו שאין הכתם האדום דומה כ"כ לדבר
שנתעסקה בו ,תולה בו .וכן העלה בטהרת הבית (ח"א עמ' תמ) ע"פ הפוסקים .אמנם הסדרי טהרה

(ס"ק

מה) סובר שדוקא מן הסתם תולים אפילו בדבר שאינו אדום הרבה ,אבל אם רואים בודאי שהדמיון
מכחישו ,אין תולים אפילו אדום באדום ,והעיר שלא משמע כן מהב"י.
סעיף כה':
 שתי נשים שנתעסקו בציפור
שנינו בנדה (נח):

"...שתי נשים שנתעסקו בצפור אחד ,ואין בו אלא כסלע דם ,ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו -
שתיהן טמאות? שאני התם  -דאיכא סלע יתירה"
כתב השו"ע :שתי נשים שנתעסקו בצפור אחת שאין בו דם אלא כסלע ,ונמצא על כל אחת כסלע,
שתיהן טמאות.
התוספות (נח :ד"ה מאי שנא) סוברים שמדובר בכה"ג שנתעסקו זו אחר זו ,ואם היתה נשאלת הראשונה
היינו מטהרים אותה הואיל ונתעסקה ,ובשביל חברתה אנו מטמאים הראשונה שהיא טהורה גמורה.
הב"ח הביא דברי התוס' ,ומשמע שאם באו לשאול זו אחר זו טהורות .אך הט"ז (ס"ק יז) לא הסכים
לזה ,דא"כ הגמ' והפוסקים היו צריכים לחלק כן להדיא! וגם מהתוס' משמע שרק הראשונה יכולה
להיות טהורה ,וזאת משום שהוא קודם שנודע כלום מהשניה ,אבל ודאי לאחר שנודע מהשניה
שתיהן טמאות אפילו זו אחר זו .והביא מהרשב"א (לקמן סעיף מט) דבדינא דג' נשים גם בנשאלות בזו
אחר זו טמאות .והוסיף שיש חילוק מהותי בין חולדה שגיררה חמץ לבית וכן בשני שבילין לבין ספק
בכתמים ,מפני ששם מוקמינן ליה אחזקא קמייתא ולכן מקלים גם בשני בנ"א זא"ז ,אבל בכתמים
שכשאין במה לתלות הוי ספיקא טמא ,ולא מסתבר לתלות הטומאה באחת יותר מבחברתה ,נשאר
הדבר כאילו לא היה במה לתלות כלל .אלא שהש"ך (נקודות הכסף) כתב ליישב ולהחזיק בדברי הב"ח,
ולדבריו הרשב"א אזיל לשיטתו והש"ך חולק עליו וסובר כהרמב"ן בסוגיא שם (ולא נאריך) .ומכיון
שדין זה מדרבנן ,ספקו לקולא ,וכשבאו לשאול זא"ז טהורות .ורק כשבאו להישאל ביחד הוי תרתי
דסתרי .השבט הלוי (ד"ה ולדינא) כתב שלצורך מקלים כש"ך דבזה אחר זה טהורה.
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סעיפים כו'  -כז':
 נתעסקה בדם ומצאה יותר דם
שנינו בנידה (נט).

"בעי רבי ירמיה :נתעסקה בכגריס ,ונמצא עליה בכגריס ועוד מהו? ת"ש :נתעסקה באדום  -אין
תולה בה שחור ,במועט  -אין תולה בו מרובה .היכי דמי? לאו כי האי גוונא? לא ,כגון
דנתעסקה בכגריס ,ונמצא עליה שני גריסין ועוד .אי הכי ,מאי למימרא? מהו דתימא :שקול
כגריס צפור  -שדי בי מצעי ,זיל הכא ,ליכא שיעורא ,זיל הכא  -ליכא שיעורא ,קמ"ל"
ביאור ספק הגמ' הוא ,האם כשיש לפנינו כתם גדול אנו מצרפים שתי קולות לומר שחלק מהכתם
מגיע מהדם שנתעסקה בו ,והחלק השני אין בו כגריס וממילא לא גזרו בו.
הרא"ש (פ"ח סימן ח) כתב שגם אם נמצא עליה כשני גריסין מיבעיא ליה ,ולדעתו יש לפסוק לחומרא
דמועט אין תולים בו מרובה .כפשט דברי הברייתא שכשנתעסקה במועט ומצאה מרובה טמאה .וכ"ד
הטור .אבל הרמב"ם (ט ,כו) פסק לקולא .ורק כאשר הכתם הוא יותר מכשני גריסים טמאה .וכן משמע
מהרשב"א (תוה"ב הארוך כב .).והיינו ,שרק כאשר נתעסקה בגריס ומצאה שני גריסים טמאה .וכ"ד
הרמב"ן .הב"י הבין בדעת הרשב"א והרמב"ן שאם נתעסקה בפחות מכגריס ומצאה כשני גריסים
טהורה .דאמרינן שדי הפחות מכגריס של העסק בי מצעי וזיל הכא ליכא שיעורא וזיל הכא ליכא
שיעורא.
כתב השו"ע (סעיף כו) :נתעסקה בדם שאי אפשר שיהיה ממנו כתם אלא כגריס ,ונמצא עליה כשני
גריסין ,הרי זה תולה כגריס בדם שנתעסקה בו וכגריס במאכולת (ופירש דם כינה) .אבל אם נמצא
הכתם יותר מכשני גריסין ,טמאה.

(רמב"ם ,רשב"א ,רא"ה וה"ה) (רמ"א :ויש מחמירין ומטמאין בכל זה[ ,הרא"ש

והטור] .ומכל מקום נראה דיש לסמוך אמקילין ,דבכתמים שומעין להקל) .עוד כתב (סעיף כז) :נתעסקה בפחות
מכגריס ,ונמצא עליה כגריס ועוד ,טהורה .שאני אומר כתם זה מעסק הכתמים הוא וכבר היה שם דם
מאכולת (פירוש דם כינה) שנצטרף אליו עד שחזר ליותר מכגריס .וכן אם נתעסקה בפחות מכגריס,
ונמצא עליה כשני גריסין ,טהורה .והרמ"א כתב :ויש מחמירין ומטמאין .ומכל מקום אם נתעסקה
בדם ואינה יודעת בכמה ,אזלינן לקולא ואמרינן שהיה בדם כשיעור הכתם,

(בית יוסף וכן כתב הרשב"א

ורא"ש וטור ובל"ח כתב דדעת הרב דהכא מחמירין כ"ע וכמ"ש בס"ק ל"ז).
הדברי חמודות (פ"ח אות לד) ,הדרישה (אות יד) והב"ח חלקו ע"ד השו"ע שאם נתעסקה בפחות
מכגריס ,ונמצא עליה כשני גריסין ,טהורה .לדעתם כשיש שיעור כתם ביתרון מגודל הדם שנתעסקה
בו אין מי שיטהר .והוסיפו לדחות את הראיות שהביא הב"י מדברי הרמב"ן והרשב"א

(שהנוסחא שהביא

מהרמב"ן אינה נכונה ,ואת הלימוד מדברי הרשב"א יש לדחות) .וכן הסכים עימם הש"ך (ס"ק לז) .גם הט"ז

(ס"ק

יח) סובר שכשנתעסקה בפחות מכגריס ומצאה כשני גריסים ודאי טמאה .והכרתי ופלטי (ס"ק טז) כתב
ליישב דעת מרן בדוחק .וכתב בטהרת הבית (ח"א עמ' תמג) שהמיקל כדעת מרן במקום צורך בכתמים
דרבנן יש לו ע"מ שיסמוך.
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רעק"א הביא בשם המעיל צדקה (סימן כ) שאם נתעסקה ב' פעמים בכל פעם בשיעור סלע ונמצא
עליה כתם בשיעור ב' סלעים ,לא תלינן להקל ,שדוקא במאכולת דשכיח טובא וגם רגיל להיות
במקום זוהמא תלינן דנזדמן לדם שנתעסקה ונדמה לכתם א' .ובשבט הלוי (אות ב) דן האם אין להקל
בשיעור גריס אלא רק במקום ששכיח מאכולות בשיעור זה ,אך למעשה כתב שמדברי הראשונים
משמע להקל.
סעיף כח':
 מצאה שני גריסים וכינה מעוכה בו
שנינו בנידה (נט).

"איתמר ,נמצא עליה כגריס ועוד ,ואותו עוד  -רצופה בו מאכולת ,ר' חנינא אומר  -טמאה ,ר'
ינאי אומר  -טהורה .רבי חנינא אומר :טמאה ,כי תליא  -בכגריס ,בכגריס ועוד  -לא תליא .רבי
ינאי אומר :טהורה ,הני מילי  -היכא דלא רצופה בו מאכולת ,אבל היכא דרצופה בו מאכולת -
מוכחא מילתא דהאי ועוד דם מאכולת הוא .פש ליה  -כגריס ,כיון דבעלמא תליא ,הכא נמי
תליא"
נחלקו הראשונים כמי לפסוק להלכה :דעת הרמב"ם (ט ,כג) כר' חנינא .אולם הרא"ש (פ"ח סימן ח) פסק
הלכה כר' ינאי ,דבשל סופרים הלך אחר המיקל וכ"ש בכתמים .ולדעתו גם בשני גריסים טהורה ,כיון
שאין בנשאר כגריס ועוד .וכתב המגיד (שם) שכ"ד הרמב"ן (פ"ד הי"ח) והרשב"א (ב"ז ש"ד כב.).
כתב השו"ע :האשה שמצאה על חלוקה כשני גריסין וכינה מעוכה בו ,טהורה .שהגריס הא' ודאי
מכינה המעוכה בו ,והגריס השני אנו תולין אותו בכינה אחרת ,כיון שאין בו כגריס ועוד.
הלחם ושמלה חידש ,דמכיון שאנו מקלים כאן רק משום הכינה המעוכה בו ,אין להקל לתלות אלא
לפי גודל הכינה ,ואם נאבדה משערים לפי גודל הכינים המצויות בינינו .ולא כשיעור כגריס ועוד
שהיה בזמן הגמרא.
סעיף כט':
 הרגה פשפש
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א (תוה"ק שם כב :):הרגה פשפש שאנו תולין בו עד כתורמוס ,חזר כתורמוס
לשיעור הגריס לכל הדינים שאמרנו.
סעיף ל':
 השוואת כתמים
שנינו בנידה (נח):
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"משנה :מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע ,אמרה לו :ראיתי כתם .אמר לה :שמא מכה היתה
ביך? אמרה לו :הן ,וחיתה .אמר לה :שמא יכולה להגלע ולהוציא דם? אמרה לו :הן .וטהרה
ר"ע .גמרא :תנינא להא דת"ר :מעשה ותלה ר"מ בקילור ,ורבי תלה בשרף שקמה"
כתב הרשב"א (שם) שיש מי שאומר דמכיון שאין אנו בקיאים במראה דמים ,כמו שאין רואים דמים כך
אין תולים כתם בשום דבר משום שתולים כתם רק בדומה

לו .אולם הרמב"ן (פ"ד הכ"ד .וכ"כ בשמו המגיד

פ"ט הכ"ז) כתב שיכולה לתלות ואינה צריכה להקיף הכתם לדבר שהיא תולה בו ,אלא תולה מן הסתם
עד שתדע שזה שחור וזה אדום .וכ"ד הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' עא /כ /:סג) ותוס' רא"ש (יט :ד"ה מאי).
ראיה לדבריהם מהגמ' למעלה שר"ע לא הצריך את אותה אישה להביא הכתם לפניו ולגלע המכה
ולהוציא דם.
כתב השו"ע :אינה צריכה להקיף (פי' ענין הקפה הוא לדמות דבר לדבר) הכתם לדבר שהיא תולה בו ,אלא
תולה מן הסתם עד שתדע שזה שחור וזה אדום.
השבט הלוי (אות א) חילק שדוקא כאשר א"א לברר או שיש טירחא בבירור תולים ללא הקפה ,אבל
כשהספק לפנינו ואפשר לבדוק אין תולים בסתמא.
סעיף לא':
 העברת כתמים ע"י סממנים
שנינו בנידה (סא):

"משנה :שבעה סמנין מעבירין על הכתם :רוק תפל ,ומי גריסין ,ומי רגלים ,ונתר ,ובורית,
קמוניא ,ואשלג ,הטבילו ועשה על גביו טהרות ,העביר עליו שבעה סמנין ולא עבר  -הרי זה
צבע ,הטהרות טהורות ואינו צריך להטביל .עבר או שדיהה  -הרי זה כתם ,והטהרות טמאות,
וצריך להטביל"
נחלקו הראשונים מה דין אישה שמצאה כתם ונתנה עליו את הז' סממנים והכתם לא עבר ,האם
אומרים שהוא צבע והאישה טהורה ,או שכל דין נתינת הסממנים הוא רק בטהרות ולא בנידה.
הרמב"ם (ט ,לו) כתב "ואם נסתפק להם שמא הוא דם או צבע אדום מעבירין עליו שבעה סמנין אלו
על הסדר" .לדעתו רק בספק מותר להעביר הסמנים ,ומועיל לה .המגיד והב"י ביארו בדבריו
שבמקום ספק אפילו לא העביר הסמנים טמאה ,ורק כשיתברר שאינו דם טהורה .אולם הראב"ד
והרשב"א סוברים בדעת הרמב"ם שטהורה מספק ותולה שהוא צבע.
אלא שנחלקו מה הדין כשהעביר את הסמנים ועמד הכתם כמות שהוא .דעת הרמב"ן

(בחי' סא):

שטמאה לבעלה ,משום שלדעתו כל המשנה היא רק לענין טהרות ,אך לא לטומאת אישה לבעלה.
וכ"ד הראב"ד .אולם הרמב"ם (שם) והרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ד טז .ובארוך טו ):סוברים שטהורה משום
שאין לך דם שאינו עובר ע"י ז' סמנים ,והוא שהעבירתן כסדרן.
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הב"י העיר שקצת משמותם לא נתברר לנו עכשיו מה הם ,הילכך לדידן נפל ענין העברת שבעה
סמנים בבירא.
כתב השו"ע :מצאה כתם ואין לה במה לתלות ,והדבר מסופק אם הוא דם או צבע ,מעברת עליו ז'
סמנים אם עמד בעיניו הרי זה צבע וטהורה ,ואם אינה מעברת עליו ,טמאה מספק .ועכשיו אין לנו
העברת ז' סמנים ,מפני שאין אנו בקיאים בקצת משמותם.
גם בזמנינו שאין אפשרות לבדוק בסמנים האם הכתם בא מדם או מצבע ,נחלקו האחרונים כיצד
לנהוג .הלבוש (סל"א) סובר שעכשיו שאין אנו בקיאים בסמנים הרי היא טמאה מספק ,כיון שאין לה
במה לתלותו .אולם בתורת השלמים (סק"ל) כתב דמכיון שא"א לברר יש להקל בספק אם הוא דם או
צבע .שדווקא בזמנם שהיה אפשר לברר לא היו מקלים ,אבל כיום י"ל ספק דרבנן לקולא .וכן הסכים
הסדרי טהרה (ס"ק מו) ,והוסיף שאין זה נחשב ספק חסרון חכמה שאינו נחשב לספק ,כיון שאין בזה"ז
שום חכם שיודע בהעברת ז' סממנים .וכן העלה בטהרת הבית (ח"א עמ' תלג) משום שהיא בחזקת
טהרה ,ובצירוף הדעות שאישה שלא בשעת וסתה חשובה למסולקת דמים .גם השבט הלוי

(אות ד ד"ה

והנה באופן) כתב דמכיון שהיום שואלים גם על צבע חום וצהוב ,נמצא שרוב הדמים טהורים ,וא"כ
א"צ להחמיר .ורק אם היה נוטה לדם ואומרת שצריך הבחנה ,הוי כספק דם דמחמירים אע"פ שא"א
לברר .וכן אם ודאי ראתה דם על הבגד ,ורק מסתפקת אם היה בו כשיעור ,יש להחמיר .גם מדברי
האגרות משה (יו"ד ח"ד סימן יז ד"ה בהא דפליגי) נראה שיש להקל בזה.
סעיף לב':
 עוסקת במלאכתה ומצאה כתם
שנינו בנידה (נח).

"ההיא איתתא דאשתכח לה דמא במשתיתא ,אתאי לקמיה דרבי ינאי ,אמר לה :תיזיל ותיתי.
והתניא :אין שונין בטהרות! כי אמרינן אין שונין  -לקולא ,אבל לחומרא  -שונין"
ופרש"י :במשתיתא  -שהייתה מסכת טווי לאריג ונמצא דם על השתי .תיזיל ותיתי  -כדרך שעשתה
עד עכשיו שהלכה ושבה ,אי מתרמי שהטווי המוסך שקורין אורדי"ר בא בין רגליה כנגד אותו מקום
טמאה.
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד כג ):סייג שטמאה דוקא שנמצא הדם על דבר שהיה בדוק לה מתחלה.
כתב השו"ע :האשה שהיתה עוסקת במלאכתה ,ונמצא דם במקום שעברה על דבר שהיה בדוק לה
מתחילה

(רמ"א :והוא מקבל טומאה .ד"ע בד"מ וכ"ה ברא"ש פ"ט סימן ב .ורשב"א סוף ש"ד .ותוספות נח .ד"ה כר'

נחמיה) ,תחזור להתעסק כמו שעשתה ,אם יזדמן שתעבור על המקום שנמצא בו הדם ,טמאה .ואם
לאו ,טהורה.
כתב הדרישה (אות טו) שדין זה הוא גם אם ראתה דם ממש ולא רק כתם ,דמכיון שלא הרגישה הרי
היא טהורה מדאורייתא וחכמים גזרו ,ובדבר שאינו מקבל טומאה לא גזרו .וכ"כ הש"ך (ס"ק לט).
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הפרישה (אות מז) ביאר ש'אם יזדמן שתעבור' הכוונה שיבוא מקום בין רגליה נגד אותו מקום .וכ"כ
הש"ך (סק"מ) והט"ז (ס"ק יט).
השבט הלוי (אות א) כתב שסתם כסא וספסל חשיב לאינו בדוק ,וכן בגד שלא בדקה הוי עד בנוני
דטהור בכתמים .וכשרואה דם ממש שכמעט אין ספק שהוא ודאי ממנה ,ורק יש ספק אם הוא בדוק,
אין להקל .והוסיף (אות ג) שבימינו א"א לבדוק מכיון שהולכת עם בגד הצמוד לגופה ,ודאי היה הכתם
נראה בו.
סעיף לג':
 עד נקי שמצאה עליו דם לאחר בדיקה
בסעיפים הבאים נדון בעניין דם הנמצא על עד בדיקה .כך שיש חשש ראיה דאורייתא ,דאפשר
שהרגישה וסברא שהוא הרגשת העד .ורק משום שמדובר בכה"ג שהעד לא היה בדוק ,אנו מצרפים
ספקות לטומאתה .כגון שהיה העד מונח במקום שיש מאכולת ,וכן צורת הדם היא מוזרה ,עגול
במקום משוך וכד'.
שנינו בנידה (יד).

"משנה :נמצא על שלו  -טמאין וחייבין קרבן .נמצא על שלה ,אותיום  -טמאין וחייבין בקרבן,
נמצא על שלה לאחר זמן  -טמאין מספק ,ופטורין מן הקרבן"
כתב השו"ע :האשה שבדקה עצמה בעד (פירוש סמרטוט מענין וכבגד עדים כל צדקותינו .ישעיה סד ,ה) הבדוק
לה ,ונמצא עליו אפילו טיפה כחרדל ,בין עגול בין משוך ,טמאה.
החמודי דניאל (כת"י .הובא בפת"ש לה) הסתפק מה הדין אם בדקה רק מקצת מהעד ומקצתו לא בדקה,
ובדקה את עצמה בחלק הבדוק ,ונסתפקה שמא נתז מעל ידה ממקום שאינו בדוק ומצאה פחות
מכגריס ,ודעתו נוטה להקל .אך אם לא בדקה היטב רק דרך העברה בזה מותרת בודאי .הדרכי
תשובה (ס"ק קמב) הביא ע"ז את דברי הרב לבנון נטע (ס"ק כו) ,שהשיג על הרב חמודי דניאל שנעלמו
ממנו דברי הב"ח שפסק במקרה זה שטמאה ,שאין להקל שמא נתלכלך החלק הבדוק מהחלק שאינו
בדוק .וכן העלה בספר חקר הלכה (דף נט ע"ד אות לה) ,וכ"נ מדברי טהרת הבית (ח"א עמ' תנא).
בשו"ת משנה הלכות (ז ,קלח) כתב אודות אישה שבבדיקת ז' נקיים נמצא כתם קטן כעין נקודה של
מראה ודאי טמא שנמצא בקצה עד הבדיקה ולא באמצע העד ,והיה נראה שהבדיקה היתה באמצע
העד ששם היה נראה לחלוחית ,והעד היה בדוק קודם הבדיקה .אי יש לתלות שהמראה לא בא מגוף
האשה כיון שמצאה בקצה הבגד והגם שהיה בדוק .ומסקנתו דמכיון שהיתה עסוקה בבדיקות יש
לחוש אפילו מן הצד ואין להקל בזה.
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סימן יז אות טז) כתב שאישה שקינחה עצמה באותו מקום בעד הבדוק
ומצאה דם פחות מכגריס ,אפשר דמכיון שאותו מקום בדוק אצל מאכולת יש לטמאה גם בפחות
מכשיעור .אך נטה יותר לומר דמכיון שא"א לצמצם במקום הקינוח אף בכיוונה לכך ,וכ"ש בלא
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כיוונה לכך ,דאפילו אומרת שכיוונה אינו כלום דהא א"א לצמצם ,וברור שנגע הקינוח גם סביבות
אותו מקום בכולהו או במקצתייהו  -שלכן הוא ככל כתם שלא בהרגשה ,דצריכה כשיעור כגריס ועוד
(ולא דומה למצאה דם על העד שמקנחת בו לאחר התשמיש ,דשם איירי שקנחה מיד לאחר התשמיש ,ונמצא שקינחה רק

באותו מקום ולא סביביו) ,ע"ש .וע"ע בטהרת הבית (ח"א עמ' תט) מ"ש אודות מוצאת כתם פחות מכשיעור
על עד הבדיקה.
 מצאה כתם ומאכולת מעוכה
עוד שנינו שם:
"גמרא :וניחוש דלמא דם מאכולת הוא! אמר רבי זירא :אותו מקום בדוק הוא אצל מאכולת,
ואיכא דאמרי :דחוק הוא אצל מאכולת .מאי בינייהו? איכא בינייהו  -דאשתכח מאכולת רצופה,
להך לישנא דאמר בדוק הוא  -הא מעלמא אתאי ,להך לישנא דאמר דחוק הוא  -אימא שמש
ְר ָּׁצ ָּׁפּה"...
הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ד יח ).כתב שהלכה כמ"ד בדוק הוא ,ולכן אם נמצאה מאכולת רצופה טמאה.
והמגיד (ד ,יח) כתב שכ"נ מדברי הרמב"ם.
רש"י פירש ש'רצופה' היינו מעוכה על העד רחוק מן העד קצת .ומשמע שאם היתה רצופה על הדם
תלינן במאכולת

(הב"י כתב שיתכן וגם רש"י לא כתב כן אלא כדי לשרוף התרומה ולחייב קרבן ודאי ,אבל לעניין

טומאה אפילו רצופה על הדם טמאה) .אולם שאר הראשונים לא חילקו בזה ,והרשב"א כתב בפירוש
שנמצא מאכולת רצופה על הכתם טמאה.
כתב השו"ע ...:ולא עוד ,אלא אפילו נמצא על הכתם מאכולת מעוכה ,טמאה.
הט"ז (סק"כ) הסביר שמציאת כתם דהכא חמורה ממציאת כתם על חלוקה ,מכיון שאותו מקום בדוק
הוא אצל מאכולת ,וודאי שדם זה מגופה הוא ,ומאכולת מעלמא אתא.
 עד נקי שהונח בקופסא ומצאה עליו דם
עוד שנינו שם:
"בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ,ולמחר מצאה עליו דם ,רבי אומר טמאה משום
נדה ,ורבי חייא אמר טמאה משום כתם"
הריטב"א (ד"ה איתמר) ביאר שאין הכוונה שנטלה את העד מהאשפה או ממקום התורפה ,וכן לא
מסתבר שהיה מוצנע דא"כ חשוב הוא כבדוק אע"פ שלא בדקה כל שעה .לכן ביאר שמדובר שנטלה
את העד ממקום בנוני שאינו משומר לגמרי וגם אינו מקום תורף ,אלא מקום שנותנת עדיה לפי שעה.
ולכן נחלקו בדינו ,ור' יוסי סובר שהוא טהור לגמרי ועשאו כמקום שאינו בדוק.
כתב הב"י שאפילו אם הניחה את העד מגולה ג"כ טמאה ודאי בכל ענין ,ולא אמרינן שמא מעלמא
נפל ,וכ"ש בהניחתו בקופסא שאין לחשוש להכי כלל.
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כתב השו"ע :וכן הדין כשבדקה בו והניחתו בקופסא ואחר שעה בדקה אותו ומצאה עליו דם כל
שהוא ,בין משוך בין עגול ,טמאה.
הפרישה (סעיף מח) כתב שהשו"ע איירי אפילו אעד שאינו בדוק .הש"ך (ס"ק מא) הביא דבריו ,וכתב
שקשה דבכה"ג לכו"ע בכל שהוא טהורה ,וזה פשוט.
סעיף לד':
 נתנה העד תחת הכר או הכסת
שנינו בנידה (נח):

"עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם ,עגול  -טהור ,משוך  -טמא ,דברי ר"א ברבי צדוק.
אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי אליעזר ברבי צדוק"
הרא"ש (פ"ב סימן ב) כתב שאם הדם משוך הרי היא טמאה גם בכל שהוא מכיון שקנחה בו  -הדעת
נוטה יותר לומר שמשם בא ,מלומר שנתלה בטיחת ירך.
כתב המגיד (הי"ח) בשם הרמב"ן (פ"ד המ"ו) והרשב"א (תוה"ק שם יח .וארוך יח ):גבי עד שהוא נתון תחת
הכר ,שאם יש בו כגריס ועוד טמאה אף על פי שהוא עגול.
ונראה לבאר דשתחת הכר או הכסת הוא מקום דשכיחי מאכולות ולכן שייך לתלות בהם ,ומ"מ כיון
שדם זה נמצא בבדיקה או בקינוח ויש חשש של הרגשה המטמאת מדאורייתא ,אין אנו תולים
במאכולת אלא כאשר הדם הוא עגול ,שדם קינוח משוך הוא בדר"כ (ש"ך ס"ק מב) .וכל האמור הוא
דוקא פחות מכגריס ,אבל ביותר מזה אין במה לתלות.
כתב השו"ע :בדקה עצמה בעד הבדוק לה והניחתו תחת הכר או תחת הכסת ,ולמחר

(פת"ש לז :לאו

דוקא ,אלא ה"ה אם מצאה סמוך לבדיקה) נמצא עליו דם ,אם משוך ,טמאה ,שחזקתו מהקינוח .ואם עגול,
ואין בו כגריס ועוד ,טהורה ,שאין זה אלא דם מאכולת שנהרגה תחת הכר .והרמ"א כתב :וה"ה אם
הוא יותר מכגריס ,ויש מקום לתלות בו( ,ב"י) ,כמו שנתבאר לעיל באיזה דבר תלינן כתם.
הט"ז (ס"ק כג) כתב שאישה שיש לה טחורים ,ובדקה עצמה אפילו בעד הבדוק ,ובשעת הבדיקה נגעה
גם שם ,דתולה בה שלא בשעת וסתה ,דאין כאן ספק דאורייתא מכיון שלא הרגישה בדם מן המקור.
אך החוות דעת (חדושים ס"ק לט ,באורים ס"ק יח) חלק עליו ,ולדעתו אפשר לתלות גם בשעת וסתה.
והפת"ש (ס"ק לט) כתב שלפ"ד הש"ך (סימן קצו ס"ק יג) בג' ימים ראשונים של ז' נקיים טמאה ,אך שלא
בזמן הזה טהורה .ובשו"ת מאיר נתיבים (סימן נז) כתב בשם רב אחד שדוקא בימי טהרתה שהיא
בחזקת טהרה יכולה לתלות בזה ,משא"כ בימי ליבונה שהיא בחזקת טמאה אינה

תולה (והוא ז"ל האריך

לחלוק) .בטהרת הבית (ח"א עמ' רמא והלאה) פסק כדעת החוו"ד.
נחלקו הפוסקים מה דין כתם בג' ימים ראשונים הנמצא על עד שבודקת בו (פת"ש לח) .דעת הדגול
מרבבה שטמאה ,מכיון שהסיבה להקל בג' ימים הראשונים היא משום דאל"כ אין שום אישה יכולה
ליטהר ,אך אם הוא בעד הבדוק ואפשר לה ליזהר אין להתיר בג' ימים ראשונים .וכ"ד הסדרי טהרה
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(ס"ק סא) .אך בשו"ת מעיל צדקה (סימן נט) מיקל בזה ,שאף בעד שבודקת טהורה פחות מכגריס אף בג'
ימים ראשונים .גם בטהרת הבית (ח"ב עמ' שעא) פסק שלדעת הספרדים יכולה להקל בג' ימים
הראשונים ,כמו בזמן טהרתה.
סעיף לה':
 עד בדוק שטחתו בירכה
שנינו בנידה (יד).

"אתמר ,בדקה בעד הבדוק לה ,וטחתו בירכה ,ולמחר מצאה עליה דם ,אמר רב :טמאה נדה.
א"ל רב שימי בר חייא :והא חוששת אמרת לן! איתמר נמי ,אמר שמואל :טמאה נדה ,וכן מורין
בי מדרשא :טמאה נדה"
ופרש"י :נמצא עליה דם  -על הירך .טמאה נדה  -טומאה ודאית דכיון דהעד בדוק לה שלא היה בו
דם קודם בדיקה ודאי מגופה הוטח על העד ומשם הוטח בירכה ולא אמרינן דילמא מעלמא אתא על
ירכה וספק טומאה היא .הרשב"א (תוה"א שם יח ):ביאר בדברי רש"י שנמצא דם בעד ובירכה ,ואע"ג
שנמצא גם בירכה אין אומרים דם זה בירכה היה וממנו נדבק בעד ולא תטמא משום נדה אלא משום
כתם כדין דם הנמצא בירכה לבד ,דכיון דבדקה בעד ונמצא עליו דם ודאי מגופה אתא .אולם דעת
הרמב"ם (ד ,יט) שהדם נמצא על העד .וכ"כ תוס' (יד .ד"ה ולמחר) בשם ר"ח.
כתב הרשב"א (שם) שדוקא כשנמצא עליו כגריס ועוד שא"א לתלות במאכולת ,אבל בפחות מזה
תלינן במאכולת .וכ"ד הראב"ד (בבעה"נ שעה"כ עמ' סט /יט /:ס) והרמב"ן (בהלכותיו פ"ד המ"ו) .ואם הכתם
משוך טמאה בכל שהוא .אבל הרמב"ם (ד ,יט) כתב "קנחה עצמה בעד הבדוק לה וטחתו ביריכה
ולמחר נמצא עליו דם הרי זו טמאה ,ואין אומרים שמא כשטחה אותה ביריכה נהרגה מאכולת".
ולדעתו אפילו בפחות מכגריס טמאה הואיל ובדקה בו רגלים לדבר.
כתב השו"ע :בדקה עצמה בעד הבדוק לה וטחתו בירכה ,ולמחר נמצא עליו דם ,אם משוך ,טמאה
אפילו בכל שהוא ,ואם עגול ,טהורה ,אם אין בו כגריס ועוד .ויש אומרים שאף עגול טמא בכל שהוא
(רמ"א :וכן עיקר).
הש"ך (ס"ק מג) הסביר שלדעת הי"א מחמירים יותר בירכה משום שהמאכולת אינה מצויה שם ,משא"כ
בהניחתו תחת הכר או הכסת .והב"ח פסק כהי"א (וכ"כ בתורת השלמים ועוד .אולם בטהרת הבית ח"א עמ' תנד

פסק כדעת מרן) .הט"ז (ס"ק כד) ביאר שדעת הי"א לטמא היא משום דממ"נ יש להחמיר ,שאם נמצא
הדם על הירך ,דעתו שכל שנמצא על בשרה אין תולים במאכולת אפילו פחות מכגריס .ואם לא
נמצא דם על הירך זוהי הוכחה שהדם שעל העד בא מגופה ,שאם היה בא מהמאכולת שטחתה על
ירכה ,היה לה להמצא גם על הירך כיון ששם נתמעכה .משא"כ אם בא מגופה אפשר שלא נגע בירך
באותו חלק שעליו הדם

(ועיין ברעק"א שתפס עליו ,שהרי כתב הרמב"ם פ"ט הכ"ג שאם נמצא על חלוקה ובשרה

תולים במאכולת ,וה"ה להכא).
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בטהרת הבית (ח"א עמ' תנד) פסק שאם נאבד העד וספק לה אם היה עגול או משוך יש להקל ,מכיון
שהאישה בחזקת טהרה מוקמינן לה אחזקתא ותלינן שהוא עגול .והואיל ולא הרגישה רגלים לדבר
שלא בא מגופה.
סעיף לו':
 בדקה בעד שאינו בדוק ומצאה למחרת דם
שנינו בנידה (יד).

"דתניא :בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ,ולמחר מצאה עליו דם ,רבי אומר טמאה
משום נדה ,ורבי חייא אמר טמאה משום כתם ...אמר רב אדא בר מתנא :תנא רבי  -מטמא,
ורבי יוסי  -מטהר .ואמר רבי זירא :כשטימא רבי  -כר"מ ,וכשטיהר רבי יוסי  -לעצמו טיהר.
דתניא ,האשה שהיתה עושה צרכיה וראתה דם ר"מ אומר :אם עומדת  -טמאה ,אם יושבת -
טהורה .רבי יוסי אומר :בין כך ובין כך טהורה"
הרא"ש (פ"ב סו"ס ב) הביא בשם ר"ח שפירש שרבי יוסי מטהר משום דם ומטמא משום

כתם (היינו טמאה

מדרבנן) ,והלכה כרבי יוסי וכרבי חייא .אולם הרמב"ם (ד ,יט) הסכים שאם יש בו כגריס ועוד טמאה,
ופחות מזה טהורה ,אך לדעתו הלכה כרבי שטמאה נדה (היינו מדאורייתא) כל שיש בו כגריס ועוד .עוד
מצאנו שדעת הרז"ה (השגות לבעה"נ שעה"כ אות ג) שהלכה כר' יוסי המטהר לגמרי ,וכ"ד הרשב"א

(שם

יט ).והרמב"ן (פ"ד המ"ז) ,אך למעשה הורו שהמחמיר תבוא עליו ברכה.
כתב השו"ע :בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה ,אפילו הניחתו שמור בתיבתה ומצאה

עליו דם( ,רמ"א:

אינה) טמאה (רמ"א :אלא) אם יש בו כגריס ועוד (טור בשם הרא"ש וע"פ) .וכתב הרמ"א :ודוקא בעד בינוני,
דהיינו שאין חזקתו בדוק ולא מלוכלך (ד"ע) ,אבל אם בדקה עצמה בעד שחזקתו מלוכלך ,כגון
שלקחה עד ממקום שדמים מצויין שם ,שחזקתו שכבר היו בו כתמים ,ובדקה עצמה בו ונמצא עליו
כתם ,טהורה אפילו יותר מכגריס( ,כן משמע מהריטב"א שהביא הב"י).
החתם סופר (סימן קנ .הובא בפת"ש מ) כתב דמכיון שדין תליה בשיעור כגריס הוא רק משום מאכולת,
יש להקל רק כשיעור מאכולת שבזמנינו ,ולכן כשאינם מצויים יש להחמיר בכל שהוא ,וכל דם
הנמצא יהיה כנמצא שיעור גדול מכגריס .מאידך ,בשו"ת אבני דרך (יו"ד סימן פב) האריך לדחות דברי
החת"ס שהוא יחיד בזה נגד כמה פוסקים .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תנ).
הט"ז (ס"ק כה) כתב שאם לקחה בגד מן המזדמן לה בבית ,חשוב כאינו בדוק ואין מי שיטמא אפילו
משום כתם .אולם החכמת אדם (קיג ,לח) סובר שרק אם נטלה ממקום שדמים מצויים בו חשיב
לחזקתו מלוכלך .עוד כתב ,דבגד העומד לכביסה דינו כחזקת מלוכלך.
בשו"ת זית רענן (ח"א הל' נידה סימן א) כתב שאם בדקה עצמה בחו"ס בעד הבדוק ומצאה בו טיפות
קטנות מאוד ,כל זמן שהיא יכולה לתלות שהיו טיפות אלו קודם בדיקתה אלא שלא עיינה היטב בעד
לראות אם היו בו טיפות קטנות כאלה ,הו"ל כדין עד שאינו בדוק ,ועוד שבטיפות קטנות כאלו הו"ל
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כעד שחזקתו מלוכלך .גם בשו"ת שואל ונשאל (ח"ב סימן כד) נשאל באישה שבדקה עצמה בעד בדוק
בתוך ז' נקיים ,ומצאה טיפה קטנה מאוד שלרוב דקותה יתכן מאוד שהיתה קודם שבדקה את עצמה,
וכתב שדין עד זה כעד שאינו בדוק .וכן העלה בטהרת הבית (ח"א עמ' תנ) .וע"ע בשו"ת דברי יציב
(סימנים פו-פז).
סעיף לז':
 בדקה בעד שאינו בדוק וטחתו בירכה
שנינו בנידה (יד).

"אתמר ,בדקה בעד הבדוק לה ,וטחתו בירכה ,ולמחר מצאה עליה דם ,אמר רב :טמאה נדה...
ת"ש בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ,ולמחר מצאה עליו דם ,רבי אומר טמאה
משום נדה ,ורבי חייא אמר טמאה משום כתם"
כתב רש"י (ד"ה ולמחר) שהגמ' לא נקטה בברייתא 'טחתו בירכה' דא"כ הוו תרי ספיקי לקולא :חדא
דלמא לאו מן העד הוטח על ירכה .ואפילו את"ל מן העד אתא דלמא כיון דאינו בדוק מקמי הכי הוה.
ע"פ דברי רש"י כתב השו"ע :בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה ,וטחתו בירכה ,ואח"כ נמצא עליו דם,
אפילו כגריס ועוד ,טהורה .והרמ"א כתב :וכל שכן אם הניחתו אחר הבדיקה במקום שיש לתלות
הכתם ,דטהור אפילו ביותר מכגריס (ד"ע וב"י) ,אבל הניחתו במקום שאין דם שכיח ,טמאה ,אם הוא
יותר מכגריס.
הש"ך (ס"ק מה) כתב שדין זה צ"ע ,שהרי רש"י לא בא לומר שאישה זו טהורה ,אלא שאינה טמאה
מדאורייתא אלא מדרבנן בלבד .ועוד ,שבנמצא על העד אינו ספק ספיקא ,שאינו ס"ס המתהפך
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והכל ספק אחד הוא שמא בא מהמקור על העד .ורק כשנמצא דם על הירך והעד אינו לפנינו יש ס"ס.
וכן ביותר מכגריס אין חשש מאכולת כלל ואין ספק שבא מן העד .וכ"ד החוות דעת (באורים ס"ק כו).
אולם הט"ז (ס"ק כו) החזיק בדברי השו"ע ,וכ"פ הסדרי טהרה (ס"ק סד ד"ה וכבר) ,כרתי ופלטי

(ס"ק יט)

ועוד .גם בטהרת הבית (ח"א עמ' תנב) כתב שניתן להקל כדברי השו"ע .והשבט הלוי (ד"ה ומ"מ) כתב
שלמעשה אינו מיקל בזה כשבא עד בנוני עם כתם של דם ממש ,ובפרט כשנראה דם טרי וכ"ש
כשריחו כדם נדה ,ואפשר שבימיהם שהבתים היו יותר פתוחים ומועדים ללכלוך הקלו ,אבל כיום
קשה להקל בזה אלא בעד מלוכלך.
הערוך השולחן (סק"ק) כתב שיש המקלים רק כאשר הכתם עגול ,אבל כשהוא משוך לא הקלו .וע"ע
בכרתי ופלטי (ס"ק יט).

 32בתורת השלמים (ס"ק לז) כתב שאינו צריך להיות ס"ס המהתפך ,משום שמתחילה יש לנו לדון מהיכן הגיע הדם,
דשמא היה העד מלוכלך כבר כשנטלתו האישה ,ואח"כ יש לדון דשמא נתלכלך מירך האישה .אמנם עיין בטהרת הבית
ח"א עמ' תנב שהביא בשם הכנסת הגדולה יו"ד סימן מט שדעת השו"ע להקל גם כשהס"ס אינו מתהפך.
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סעיף לח':
 מה נחשב לעד בדוק
בסעיפים הקודמים מצאנו בכמה מקומות התייחסות ל'עד בדוק' ו'עד שאינו בדוק' .נחלקו הראשונים
מהו 'עד בדוק':
הרשב"א (תוה"ק שם יח :והארוך ב"ז ש"ד יט ):הביא בשם התוספות (עיין תוס' רא"ש יד .ד"ה ולעת) שעד שאינו
בדוק כלל לא היה מחזיק רבי כטמאה ודאי .והרמב"ן (יד .ד"ה בדקה בעד שאינו בדוק לה) הוסיף שעד
הבדוק היינו שבדקתו ולא זז מתוך ידה עד שבדקה בו ,ועד שאינו בדוק הוא כגון שהזמינה מוכים
לבנים ונקיים וכיוצ"ב ,אלא שלאחר זמן קנחה בהם ולא בדקה אותן עכשיו בשעת בדיקה ומשום הכי
מטמא לה רבי משום נדה ורבי חייא משום כתם ,אבל אם לקחה עד שאינו בדוק כלל ,לכולי עלמא
אינה חוששת כלל .אולם הרשב"א (שם) סובר שלאחר שהעד היה בדוק אצלה מתחלה הרי הן לעולם
בחזקת בדוקים עד שתדע שיצאו מחזקתן ,שאין תולין לעולם במקרה (דאל"ה קשיא מג' נשים שלבשו חלוק
אחד ומצאו כתם כולם טמאות ,והרי לא נבדק קודם לבישה ,וא"כ הוי לגבי השניה והשלישית כעד שאינו בדוק ,אלא ע"כ

שגם אם לא נבדק בסמוך חשיב כבדוק) .ועד שאינו בדוק הוא כל שלא נבדק מעולם ומאידך אין לו חזקת
מלוכלך.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :איזהו עד הבדוק ,כל שבדקתו ,בין היא בין חברתה ,ולא נודע שנכתם בו
כתם ,ולא העבירתו בשוק של טבחים ,ולא בצד המתעסקים בכתמים ,הרי זה בחזקת בדוק.
כתב בספר חוט שני ,שעד בדיקה המצוי היום ,די בכך שהסתכלה עליו בהעברה בעלמא ומיקרי עד
הבדוק .אך אם מצאה נקודות זעירות אין הוא חשוב לבדוק ,כיון שמצוי שבהעברה בעלמא לא
הבחינה בהם .וכ"כ השבט הלוי (סעיף לג אות ב) ששמע מהחזו"א.
עוד כתב בחוט שני שבגד או עד הבאים מהכביסה חזקתם בדוקים ,ואפילו היו תלויים על חבלי
הכביסה עדיין הם בחזקת בדוקים.
בטהרת הבית (ח"א עמ' תמט) פסק כדברי השו"ע ,אולם הוסיף שאם יש צירוף נוסף להקל יש לסמוך
ע"ד התוס' והרמב"ן והרא"ה להקל.
סעיף לט':
 כתם על חלוק
כתב הרשב"א (תוה"א שם כ ).שדווקא כתם שנמצא על חלוק הבדוק טמא ,אבל חלוק שאינו בדוק או
שלקחתו מן השוק ואפילו יודעת ממי לקחתו אין חוששין לו משום כתמים ,שאני אומר כבר היה כתם
זה ,שהכתמים מדבריהם והולכין בהם להקל.
כתב השו"ע :אין האשה טמאה משום כתם שמצאה בחלוקה ,אלא אם כן היה בדוק לה קודם
שלבשתו .אבל אם אינו בדוק קודם שלבשתו ,ולבשתו בלא בדיקה ומצאה בו כתם ,טהורה.
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לעיל (סעיף לו) התבאר עפ"ד הרשב"א שטיהר גם בדיקה בעד שאינו בדוק ,וא"כ כ"ש הכא שיטהר
בכתם .והשו"ע כתב דין זה אליבא דכו"ע שבכה"ג מטהרים.
הט"ז (ס"ק כט) האריך לדחוק בלשון השו"ע,

ולדעתו בסעיף ל"ו איירי שהצניעתו בחזקת נקי (ואפילו לא

בדקה אותו בבירור) ולכן טמאה כשמצאה כגריס ועוד ,אבל כאן איירי שאין לה שום ידיעה ממנו
ושלקחה את העד ממקום שהדמים מצויים ורק בכה"ג טהורה .לדעתו אין שום הבדל בין מצאה דם
בבדיקה ובין מצאה כתם ,שבשתיהם טמאה באינו בדוק .אמנם הב"ח כתב שבסעיף ל"ו איירי בעד
שבדקה אותו ולכן כשמצאה עליו דם מסתבר שבא מגופה ,ובסעיף ל"ט מדובר שראתה על סתם
חלוק שלבשה ודינו ככל כתם שמצאה על חלוקה .הסדרי טהרה (ס"ק סז) כתב שכל דברי הט"ז הם
תימה ושהעיקר כדברי הב"ח .וכ"ד הגר"ז (ס"ק עו) ,כרתי ופלטי ,חכמת אדם (קיג ,לח) ועוד .והוסיף
רעק"א שלא יתכן לומר שכל שלקחתו ממקום מוצנע נחשב לבדוק וטמאה ,שהרי הרשב"א מיקל
אפילו בעד שלקחתו ממקום מוצנע ובדקה בו ,ולא בדקתו מעולם  -שטהורה.
בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סימן קיט אות ה) כתב שאע"פ שהסכמת האחרונים להקל דלא כט"ז ,מ"מ לדינא
אם הובא לפנינו כתם טרי שנראה שהוא דם גמור ,אשר כל מבין יבחין מיד שהוא ודאי דם שיצא
מגופה ,אלא שנמצא דרך כתם ,והלב יודע שבזה"ז אין כמעט מקום לתלות בדיקות הנקיות שלנו ,לבי
נוקפי מאוד להקל ביותר מכגריס ,כי צ"ע מאוד אם הקלו רבותינו גם בענין זה .אולם בטהרת הבית
(ח"א עמ' תמה) הביא דבריו ,ולדעתו אין לנו אלא דברי רבותינו הפוסקים שלא חילקו בזה ,ואין לנו
לבדות סברות להחמיר ע"פ רגשות הלב היפך ממה שמבואר בפוסקים ,שלא אמרו חכמים להחמיר
בכתמים אלא להקל .ולכן העיקר להקל.
סעיף מ':
 בדקה חלוקה והשאילה לחברתה ומצאה כתם
שנינו בנידה (נח).

"בדקה חלוקה והשאילתו לחבירתה ,היא  -טהורה ,וחבירתה  -תולה בה .אמר רב ששת :ולענין
דינא תנן ,אבל לענין טומאה  -היא טהורה וחבירתה טמאה"
הרשב"א (שם) כתב שגם בדיקת חברתה חשובה לבדיקה כדי להחשיב את החלוק לבדוק ולטמא את
האישה כשמצאה כתם.
וכ"פ השו"ע :בדקה חלוקה ופשטתו ומצאה טהורה ,והשאילה לחברתה ,ולבשה ,ומצאה בו כתם,
הראשונה טהורה ,והשניה טמאה.
השו"ע איירי בבדקה עצמה ב' פעמים ,אחת קודם הלבישה ואחת לאחר הלבישה .ולכאורה לא מובן
מדוע צריך ב' בדיקות? הב"ח סובר שאם לא בדקה פעם שניה אע"פ שבדקתו כשלבשתו שתיהן
טמאות ,ולכן בדוקא נקט שטהורה רק כשבדקה פעם שניה .הפרישה (אות נז) כתב שמדובר שבפעם
השניה לא בדקה את החלוק אלא את עצמה (היינו גופה) ומצאה טהורה ,ואע"ג שגם השניה בדקה
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עצמה ומצאה טהורה ,תולין הכתם בשניה ולא בראשונה משום 'כאן נמצא כאן היה'

(וכתב עליו הש"ך

שבכה"ג שתיהן טמאות) .הש"ך (ס"ק מז) סובר שגם אם לא בדקה קודם הלבישה הרי הראשונה טהורה.
אלא שאע"פ שמצאה כתם בסוף ,כיון שבדקה עצמה לפני כן ומצאה טהורה אין אנו מטמאים אותה.
והוסיף הט"ז (סק"ל) שכשלא בדקה בתחילה ,אין הבדיקה לאחר מכן מועילה מכיון שיודעת היא שאין
נ"מ גם אם תמצא כתם ולכן איננה בודקת כדבעי.
סעיף מא':
 השאילה חלוקה לנידה או נוכרית
שנינו בנידה (נט):

"משנה :השאילה חלוקה לנכרית או לנדה  -הרי זו תולה בה .גמרא :אמר רב :בנכרית הרואה.
ממאי  -דומיא דנדה ,מה נדה  -דקחזיא ,אף נכרית  -דקא חזיא"
נחלקו הראשונים באיזה מקרה מדובר במשנה :הרשב"א (תוה"ב שם כ ):פירש שלבשה חלוק הבדוק לה
ופשטתו והשאילתו להן ,ואח"כ נמצא עליו דם הרי בעלת החלוק תולה בהן .אבל הרמב"ם

(ט ,כט)

פירש שקודם השאילה את חלוקה לנידה גויה או ישראלית ,וחזרה ולבשה אותו קודם בדיקה ומצאה
עליו כתם ה"ז תולה בנדה שלבשה אותו.
עוד נחלקו על איזה נכרית מדובר :הרשב"א (שם) סובר שאין מדובר שרואה בזמן ההשאלה ,אלא על
נכרית שהגיע זמנה לראות וראתה (ולאפוקי לא הגיע זמנה לראות וראתה) .וכ"נ מרש"י (ס .ד"ה הרואה) .וכ"כ
המגיד בדעת הרמב"ן (פ"ד ה"ל) והרמב"ם (שם) .אולם הב"י כתב בדעת הרמב"ם שגם בנכרית אין תולין
אלא כשידוע שהיתה נדה בזמן השאלה ,אבל אם בזמן שאלה אינה רואה אף על פי שראתה קודם לכן
אינה תולה בה.
כתב השו"ע :לבשה חלוקה הבדוק לה ,ופשטתו ,והשאילתו לישראלית נדה או לעובדת כוכבים
שהגיע זמנה לראות (ש"ך מט וט"ז לא :היינו י"ב שנה ויום אחד) וראתה פעם א' ,אף על פי שאינה רואה
בימי השאלת החלוק ,ואחר כך נמצא בו כתם ,תולה בהן וטהורה .והוא הדין אם בדקתו והשאילתו
להן ,ואח"כ לבשתו היא ומצאה בו כתם ,שתולה בהן (זהו פי' רש"י ורמב"ם וטור) ואפילו היא בספירת
שבעה נקיים( .רמ"א :וע"ל סי' קצ"ו ,דבג' ימים הראשונים של ז' נקיים אין מקילין בכתמים לתלות בדבר אחר).
הט"ז (ס"ק לא) הסביר את הטעם שתולים את הכתם בהן ,משום שנדה וגויה אין בהם קלקול ,ולכן
תולים בהם ולא לקלקל אשה טהורה .דבמידי דרבנן תולים את הקלקלה במקולקל.
סעיף מב':
 השאילה חלוקה לאישה שדמיה טהורים
שנינו בנידה (ס).
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"ושוין שתולה בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה ,וביושבת על דם טוהר ,ובבתולה שדמיה
טהורין"
הרשב"א (תוה"א שם) פירש ש'בתולה' היינו בתולת דמים כקטנה או נערה שלא ראתה מעולם.
והשאילה להן חלוק הבדוק לה בתוך הזמן משנבעלו עד שתחיה המכה ולנערה עד ד' לילות

(נדה

סד .):ואם לאחר מכן נמצא עליו דם תולה בהן.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :השאילתו לקטנה ,שלא ראתה מעולם ,ולבשתו קטנה זו לאחר שנבעלה
קודם שחיתה המכה ,או שהשאילתו לנערה שלא ראתה ,ולבשתו תוך ארבעה לילות לבעילתה...
תולה בהן ואפילו בזמן הזה.
 תליה ביושבת על דם טוהר
נחלקו הראשונים האם גם בימינו אפשר לתלות הדם ביושבת על דם טוהר ,או מכיון שאין דין זה
נוהג כיום ומטמאים אותו ,גם אין תולים בו:
הרשב"א (שם) סובר שתולים ביושבת על דם טוהר ,מכיון שגם אם יתלו בה לא תתקלקל .וכפי שלמדו
(תרומות פ"ז מ"ה) לגבי ב' קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ,שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו
ותרומה לתוך תרומה נפלה .גם הראב"ד (בבעה"נ שעה"כ עה /כא /.סה) פסק שתולים ,ואע"פ שהחמירו
שלא לבעול על דם טוהר ,הוא דוקא על עצמם ,אבל להציל על חבירתה מספק כתמים שלא יהיו
שתיהן מקולקלות ,מוקמינן להו אדינא והיא מקולקלת וחבירתה מתוקנת.
אמנם המגיד (פ"ט הכ"ט) כתב בשם הרמב"ן (פ"ד הל"ב) דכיון שבזמן הזה אסור לבעול על דם טוהר,
אינה תולה ביושבת על דם טוהר.
המגיד (שם) והב"י כתבו בדעת הרמב"ם (פי"א הל' ה  -ז) שיכולה לתלות בה אפילו במקום שנהגו
איסור ,שהרי אם תלך ותקבע דירתה במקום שנהגו היתר יהיה מותר לה להבעל על דם טוהר

(יתכן

וכיום שאין מקלים כלל בדם טוהר ,יודו שא"א להקל בזה).
כתב השו"ע... :או שהשאילתו ליושבת על דם טוהר ,תולה בהן ואפילו בזמן הזה

(ראב"ד וטור בשם י"א

וה"ה ור' ירוחם לדעת רמב"ם ורא"ה בב"ה).
 השאילה חלוקה לשומרת יום כנגד יום או בז' נקיים
שנינו בנידה (ס).

"ת"ר ,תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה ,ובסופרת שבעה שלא טבלה .לפיכך היא -
מתוקנת .וחברתה  -מקולקלת ,דברי רשב"ג .רבי אומר :אינה תולה ,לפיכך שתיהן מקולקלות.
ושוין שתולה בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה"
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד כ ):הסביר את סברת רשב"ג ,דכיון דכתמים דרבנן תולים את הקלקלה
במקולקל .ואע"פ שיכולה לטבול כעת וליטהר ,מ"מ מחוסרת טבילה היא וטמאה היא .ורבי סבר
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דכיון שבידה לטבול אינה חשובה כמחוסרת מעשה ,ולכן אין חברתה תולה בה .ופסק הלכה כרשב"ג
כיון דכתמים דרבנן ואזלינן לקולא .וכ"פ הראב"ד (בבעה"נ שעה"כ עמ' עה /כא /.סד) ,הרמב"ן

(פ"ד הל"ג)

והרא"ש (פ"ט סימן ב) .אבל הרמב"ם (פ"ט הכ"ט) פסק כרבי ,משום דהלכה כמותו מחבירו (עירובין מו.):
כתב השו"ע :וכן אם השאילתו לסופרת ז' שלא טבלה ,תולה בה ובעלת החלוק טהורה ,וחברתה
ששאלתו מקולקלת.
נחלקו הפוסקים מה דין אישה לאחר ז' נקיים קודם שטבלה ,האם אפשר לתלות בה שהרי היא עדיין
טמאה ונמצא שאינה מקלקלה ,או שלא ,דסו"ס נפסקו דמיה :המשנה

למלך (פ"ט מהל' איסו"ב הכ"ט .ד"ה

ודע דהנראה .הביאו הפת"ש מג) סובר שאינה תולה בה ,מכיון שטומאתה הראשונה כבר פקעה ,אלא
דגזירת הכתוב הוא דבעינן טבילה ,ואם אנו תולים בה נמצא שאנו מביאים עליה טומאה מחודשת,
ומאי חזית דנטמא לזו מחדש ולא לזו .וכ"פ הסדרי טהרה (ס"ק עח) ,הגר"ז (ס"ק פה) ,טהרת הבית

(ח"א

עמ' תנז) ועוד .אמנם הלבוש (סעיף מב) סובר שכל עוד לא טבלה יכולה לתלות בה .וכ"נ מהשבט הלוי
(אות ה).
רעק"א (מהדו"ק סימן ס"ג .הובא בפת"ש מג) כתב שאישה נשואה שישנה במיטה יחד עם פנויה גדולה
שכבר ראתה כמה פעמים ,ונמצא כתם בסדין המטה .נ"ל להקל ולתלות בפנויה משום שאינה טובלת
כלל .וכ"פ הערוך השולחן (ס"ק קיח) ועוד.
סעיף מג':
 השאילה חלוקה לאישה וחזרה ולבשתו
עוד שנינו שם (ס).

"בעא מיניה ר' יוחנן מרבי יהודה בר ליואי :מהו לתלות כתם בכתם? ...א"ל :אין תולין .מה
טעם? לפי שאין תולין"
ופרש"י :כתם בכתם  -השאילה חלוקה לבעלת הכתם ואח"כ לבשתה היא מהו שתתלה בראשונה
להיות היא טהורה .לפי שאין תולין  -דמעלמא אתי לה טומאת כתם קמא ,ולא בחזקת רואה היא.
ע"כ .היינו אין תולים ברואה כתם משום שהיא אינה בחזקת רואה (אחרת היתה טמאה) ,אלא רק מחמת
הספק .וכן מפורש בדברי האשכול (עמ' קד) ,הרשב"א ועוד.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א (תוה"ב שם כ :):השאילתו לבעלת הכתם ,בין שהיתה יושבת כבר על הכתם
קודם שאלה בין שראתה כתם בחלוק אחר לאחר ששאלה את זה ,אין תולות זו בזו ולא זו בזו ושתיהן
צריכות לחוש (רשב"א) .וכל שכן אם השאילתו לטהורה ,וחזרה ולבשתו ,ששתיהן צריכות לחוש
(הגה"מ איסו"ב פ"ט אות נ בשם הרמב"ן פ"ד הל"ד).
הש"ך (ס"ק נז) ביאר שבדין שהשאילה חלוקה לטהורה ,גם אם לא חזרה ולבשה את הבגד ,אם לא
בדקה הראשונה קודם שפשטתו ,אע"ג שחזרה ולבשתו והחלוק אצל הראשונה אפ"ה צריכות שתיהן
לחוש .או שמדובר שהראשונה בדקתו קודם שפשטתו ולכן אינה טמאה עד שתחזור ותלבשנו.
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הט"ז (ס"ק לד) הסביר שאין תולות זב"ז מפני שאין ידוע בבירור לבעלת הכתם שהכתם יצא ממנה.
כתב בספר בדי השולחן (סק"ח) דלפי הטעם שאין תולים בכתם משום שאין ידוע אם הכתם ממנה בא
או מעלמא ,מוכח שאם יודעת בבירור שדם הכתם יצא מגופה אלא שהיה בלי הרגשה ,שפיר יכולה
חברתה לתלות בה .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תסב) .ובשו"ת שבט הלוי (ח"ג סימן קיט אות י) כתב שאם
ראתה ע"י עד הבדוק לה שפיר יכולה לתלות בה ,כיון שדינו כראיה לכל דבר.
הגר"ש קלוגר (שיירי טהרה תשובה יד) נסתפק באישה שראתה כתם והתחילה לספור ז' נקיים ,ואח"כ
לבשה את החלוק שהיתה לבושה בו בימים הראשונים שמצאה כתם ,ומצאה בו כתם כעת ,האם
יכולה לתלות הכתם בימים ההם או לא ,שלכאורה דומה למ"ש שאין תולים כתם בכתם ,וסיים שכל
הספק הוא לתלות בחברתה ,אבל בה עצמה פשוט שיכולה לתלות ,שהרי רש"י לא כתב שהכוונה
לתלות בעצמה בימי כתמה ,אלא ודאי שבכה"ג פשיטא דתולין .ובשו"ת שבט הלוי

(ח"ה סימן קי אות ד)

כתב שלדעתו הדבר פשוט שגם בכתמה של עצמה אינה תולה .וכן מוכח מהחזו"א

(סימן פט סוף אות

ט) ,וכן העלה בטהרת הבית (ח"א עמ' תסב-תסג).
סעיף מד':
 תליה בחלוק שלבשה בימי נדתה ולא בדקתו
כתב הרא"ש (פ"ט סימן ב) פעמים שתולה בעצמה כגון שלבשה חלוק בימי נדתה ולא בדקתו ולבשתו
בימי טהרתה תולה אותו שמימי נדותה הוא .וכ"כ הרשב"א (תוה"ב שם) והגה"מ (שם אות כ) בשם
הרמב"ן (פ"ד הל"א) .וכ"פ רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכב ע"ג) וכ"כ המגיד (פ"ט הכ"ט) בשם המפרשים.
וכתב הב"י שדברים פשוטים הם בעיני ,דלמה לא תתלה בעצמה כשם שתולה בחבירתה.
כתב השו"ע :לבשה חלוק בימי נדתה ולא בדקתו ,ולבשתו בימי טהרתה ונמצא בו כתם ,תולה שמימי
נדותה הוא.
הש"ך (סק"ס) העיר שאם בדקה החלוק קודם ימי נידותה ,ואפ"ה טהורה דתולה בימי נדותה.
הפת"ש (ס"ק מד) הביא את דברי הש"ך (ס"ק נא) שאינה תולה בימי נידתה אלא רק לאחר ג' ימים
הראשונים של הז' נקיים.
סעיף מה':
 תליית הכתם בזמן עיבורה והנקה
כתב השו"ע עפ"ד רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכב ע"ג) בשם הרשב"א (תוה"ב שם) :לבשה חלוק קודם
שהיתה מעוברת ,ואחר שנתעברה לבשתו בלא בדיקה ומצאה עליו כתם ,תולה בלבישת הימים שלא
היתה מעוברת .וכן המניקה,
היתה זקנה .ב"י בשם הרשב"א).

תולה בעצמה כמו שתולה בחברתה( .רמ"א :וכן זקנה תולה בעצמה בימים שלא
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החזו"א (סימן פט אות ט) כתב לפרש את דברי השו"ע בעומדת בתוך ימי ספירתה ,והוכר עוברה ביום
שני לספירת ז' נקיים שלה ,ומצאה כתם בשביעי לספירתה ,שאז תולים הכתם שהיה קודם שהוכר
עוברה .בטהרת הבית (ח"א עמ' תמז) העיר ,שלכאורה בזה"ז שאף בג' חודשים הראשונים של ההריון
אין האישה רואה דם ,אין לה לתלות במה שלבשה קודם שהוכר עוברה .וה"ה למניקה בזמן הזה
שהדבר תלוי בטבעה של האישה האם היא רגילה לראות וסת גם בימי הנקתה .ולכן כתב דצ"ע אם
יכולה לתלות בימים אלו .גם השבט הלוי כתב שצ"ע כיצד לנהוג בזה מכיון שנאבד מהמניקות חזקת
סילוק דמים.
סעיף מו':
 תליה בכתם שהיה לפני הכביסה
שנינו בנידה (נו).

"משנה :וכן כתם שנמצא בחלוק  -מטמא למפרע ,עד שיאמר בדקתי את החלוק הזה ולא היה
בו כתם או עד שעת הכבוס .גמרא :איבעיא להו :עד שעת כבוס חזקתו בדוק ,או דלמא חזקתו
מתכבס? למאי נפקא מינה  -דאמר כיבס ולא בדק ,אי אמרת חזקתו בדוק  -הא לא בדק ,אי
אמרת חזקתו מתכבס  -הא מתכבס .תא שמע ,דתניא א"ר מאיר ...מפני מה אמרו השרץ
שנמצא במבוי  -מטמא למפרע ,עד שיאמר בדקתי את המבוי הזה ולא היה בו שרץ או עד
שעת כיבוד  -מפני שחזקת בני ישראל בודקין מבואותיהן בשעת כבודיהם ,ואם לא בדקו -
הפסידוהו למפרע .ומפני מה אמרו כתם שנמצא בחלוק מטמא למפרע ,עד שיאמר בדקתי את
החלוק ולא היה בו כתם ,או עד שעת הכבוס  -מפני שחזקת בנות ישראל בודקות חלוקיהן
בשעת כבוסיהן ,ואם לא בדקו  -הפסידו למפרע .ר' אחא אמר :תחזור ותכבסנו ,אם נדחה
מראיתו  -בידוע שלאחר כבוס ,ואם לאו  -בידוע שלפני הכבוס .רבי אומר :אינו דומה כתם
שלאחר הכבוס לכתם שלפני הכבוס ,שזה מקדיר וזה מגליד .ש"מ :חזקתו בדוק ,ש"מ"
א"כ ,מצאנו מחלוקת אמוראים מה דינו של כתם שנמצא לאחר הכיבוס ולפני הכיבוס לא נבדק
החלוק :ר"מ סובר שהחלוק מטמא למפרע מהפעם האחרונה שבדקו את החלוק .ר' אחא סובר
שתכבס את החלוק שוב ,אם הכתם עבר סימן שהכתם לא היה קודם הכיבוס ,ואם לא עבר מטמא
למפרע מהבדיקה האחרונה .רבי סובר שאם הכתם מגליד הרי הוא מטמא משעת הכיבוס ,ואם הוא
מקדיר מטמא למפרע מהבדיקה האחרונה.
נחלקו הראשונים מתי יכולה לתלות שהכתם היה עוד לפני הכיבוס :א .הרשב"א

(תוה"ק ב"ז ש"ד יט):

סובר שאם ישראלית כבסה את הבגד אינה תולה ,שמסתמא בדקה לפני הכיבוס .אבל אם גויה כבסה,
או ישראלית שלא בדקה ,אפשר לתלות .ואם יכולה לבדוק אם הכתם מגליד או מקדיר ,אם הוא
מקדיר יכולה לתלות .ב .דעת הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' עה /כא /.סה) שיש לבדוק את הכתם ,אי
מקדיר טהורה ואי מגליד טמאה .ואם אינה יודעת אם מקדיר או מגליד חוששים לה וטמאה .גם
הרמב"ן (פ"ד הל"ה) תולה הכל במקדיר ומגליד כרבי .ג .הרמב"ם לא הזכיר דין זה בהלכות איסו"ב ,אך
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בהלכות מטמאי משכב (פ"ג ה"ז) כתב "הבגד שנמצא עליו הכתם טמא למפרע עד שתאמר בדקתי את
החלוק הזה ולא היה עליו כתם אפילו כיבסתו ולא בדקתו טמא מקודם הכיבוס למפרע עד שעת
בדיקה" .ומשמע שפוסק כרבי מאיר.
השו"ע הביא את דברי הרשב"א להלכה :חלוק שלבשתו בימי נדתה ונתכבס ,וחזרה ולבשתו בזמן
שהיא טהורה בלא בדיקה ,אם נתכבס על ידי ישראלית ואינה בפנינו

(ש"ך סא :גם החלוק אינו בפנינו,

שנאבד .דאל"ה תבדוק במקדיר או מגליד) לשאול ,חזקה בדקתו בשעת כיבוס ,ואינה תולה בו

(ש"ך סב :בזה"ז

לא חזינן שבודקות קודם כיבוס ולכן נראה להחמיר) .ואם היא בפנינו ואומרת שלא בדקתו ,תולה לומר
שמתחילה היה ולא עבר על ידי הכיבוס .ואם נתכבס ע"י שפחה או עובדת כוכבים ,אפילו אינה
לפנינו (ב"ח וש"ך סג :ה"ה אם היא לפנינו ואומרת שבדקתו ולא היה בו כתם) ,תולה לומר שמתחילה היה .ואם
אפשר לעמוד על הבירור ,כגון שמכרת במראיתו ,אם מקדיר דהיינו שנכנס לתוך הבגד ,בידוע
שקודם כיבוס היה .ואם מגליד ,דהיינו שאינו נכנס לתוך הבגד ,בידוע שאחר כיבוס היה .ואם אינה
בקיאה בכך ,חוששת להחמיר (דעת הראב"ד).
למדנו א"כ שיתכן ויש כתמים שנשארים לאחר הכיבוס ולכן נחלקו הדעות מה דין כתם שנמצא
לאחר הכיבוס .אך בזמנינו שדרך הכיבוס חזק יותר והבגד יוצא נקי יותר ,נחלקו הפוסקים מה הדין:
הגר"ז (ס"ק צג) סובר שבזה"ז שמכבסים היטב את הבגדים ע"י בורית ,אפילו אם נתכבס ע"י גויה
חזקתו שעבר ע"י הכביסה ,ובגמ' איירי בכיבוס קל .וכ"כ הבית מאיר (סל"ט) ,ערוך השולחן (סעיף קיט),
טהרת הבית (ח"א עמ' תמה) ,דרכי טהרה (ב ,יא) ,שבט הלוי (ד"ה ש"ך סקס"ב) ועוד .אמנם הכרתי ופלטי
(ססק"כ) כתב שגם בזמנינו יש תקנה לבנות ישראל משום שלא בודקים את הבגדים קודם הכביסה.
עוד כתב הגר"ז (ס"ק עו) שדוקא אם מיד לאחר הכביסה הניחו את החלוק בארון הבגדים דינו כבדוק,
אבל אם לאחר הכביסה היה מונח בחוץ ויש לתלות בבני הבית שנתעסקו בצדו בכתמים או בצבעים,
תולה בהם להקל .וכן הסכים בטהרת הבית (שם) .ובדרכי טהרה (שם) כתב שבגד מכובס חשוב לבגד
נקי אך לא לבגד בדוק ,בגלל ציפורים שעוברות מעל הכביסה ,ובגלל הדרך שעושים הבגדים מהחבל
כביסה לארון .ורק אם מייבשים אותם במכונה ומיד לאחר מכן מכניסים אותם לארון חשובין
לבדוקים.
סעיף מז':
 לבשה חלוק וכיבסתו והשאילתו לחברתה ונמצא כתם
כתבו הטוש"ע :לבשה חלוק הבדוק לה ,ופשטתו וכבסתו והשאילתו לחבירתה ,ונמצא עליו כתם ,אם
מגליד ,בידוע שמהשניה היא ,והיא טמאה והראשונה טהורה .ואם הוא מקדיר ,בידוע שמהראשונה
היא ,והיא טמאה והשניה טהורה.
הטור והרשב"א כתבו שאם אין יכולים לברר האם הכתם מגליד או מקדיר ,שתיהן טמאות .הלבוש
הסביר שהוא משום שלא שייך למיזל לקולא שהרי כל ספק הבא ממיעוט הכרה אינו ספק ,שמא יבוא
אחר ויכיר ויתברר דשלא כדין טיהרה ויהיה בזה זילותא דרבנן ,לכך לא מטהרינן וצריכין לחשוש
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לחומרא .הש"ך (ס"ק סו) דחה את הסבר הלבוש ,ולדעתו מכיון ששתיהן טהורות ואין לתלות באחת
יותר מבחברתה ,מאי חזית דמקלקלת להך טפי מהך .ולפ"ז אפילו נאבד הכתם דהוי ספק מעליא,
שתיהן טמאות מכיון שאין לתלות באחת יותר מבחברתה.
סעיף מח':
 שתי נשים שלבשו חלוק אחד בדוק ונמצא בו כתם
שנינו בנידה (נח).

"ת"ר :ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה ,וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה ,אם מגיע כנגד בית
התורפה של ארוכה  -שתיהן טמאות :ואם לאו ,ארוכה  -טהורה ,וקצרה  -טמאה"
למגיד (פ"ט הל"א) הייתה גירסא אחרת" :ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה ,אם מגיע הכתם כנגד בית
תורפה שתיהן טמאות ,ואם לאו ארוכה טהורה וקצרה טמאה .וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה ,אם
מגיע כנגד בית תורפה של קצרה ,פירוש ולא של ארוכה ,היא טמאה וחבירתה טהורה".
כתב השו"ע עפ"ד הרשב"א (תוה"ק שם יח :):שתי נשים שלבשו חלוק אחד בדוק ונמצא בו כתם ,אם
הוא מהחגור ולמטה לשתיהן ,שתיהן טמאות .ואם הוא למעלה מהחגור לשתיהן ,שתיהן טהורות.
היתה אחת ארוכה ואחת קצרה ,אם הוא מהחגור ולמטה לארוכה כשם שהוא לקצרה ,שתיהן טמאות.
ואם הוא מהחגור ולמטה לקצרה ,ולמעלה מהחגור לארוכה ,קצרה טמאה ,וארוכה טהורה .במה
דברים אמורים ,כשלא פשטו אותו בלילה לכסות בו את ראשן ,אבל אם כיסו בו את ראשן ,שתיהן
טמאות .כיסתה אחת מהן את ראשה ולא השניה ,אותה שכיסתה את ראשה טמאה ,וחבירתה טהורה.
סעיף מט':
 שלוש נשים שלבשו חלוק אחד או ישבו בספסל אחד ונמצא עליו כתם
שנינו בנידה (נט):

"משנה :ג' נשים שלבשו חלוק אחד ,או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם  -כולן טמאות.
ישבו על ספסל של אבן ,או על האיצטבא של מרחץ  -רבי נחמיה מטהר ,שהיה רבי נחמיה
אומר :כל דבר שאינו מקבל טומאה  -אינו מקבל כתמים"
ופרש"י :של אבן  -שאינו מקבל טומאה וספסל דרישא בשל עץ דראוי ליטמא במושב הזב והנדה.
הרשב"א (בקצר שם) העיר ,שמדובר בכה"ג שלא בדקו את הספסל בנתיים ,דאם בדקוהו לא היו
מטמאים לכולן .עוד כתב הרשב"א (ארוך שם כ ).בשם הראב"ד (בעה"נ שעה"כ עמ' סח /יט /:נט) שגם
בספסל מדובר שישבו זו אחר זו ,ונ"מ לבדקה אחת מהן ומצאה טמאה ,אם היא מצלת על חבירותיה.
כתב השו"ע :שלש נשים שלבשו חלוק אחד ,או שישבו על ספסל אחד זו אחר זו ,ואח"כ נמצא עליו
כתם ,כולן טמאות והוא שיהא הספסל מדבר המקבל טומאה .במה דברים אמורים ,בזמן שכולן שוות.
אבל אם היתה אחת מהן ראוייה לראות יותר מחברתה ,כגון שהיא זקנה או מעוברת או מניקה או

שלוש נשים שישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן _______________________ 219
שלא ראתה דם מימיה אף על פי שנשואה ,אותה שאינה ראויה לראות תולה בראויה

(ראב"ד בעה"נ

שעה"כ עמ' עה).
הט"ז (ס"ק לו) הביא את דברי הרשב"א הסובר שאפילו לא באו לשאול בבת אחת מטמאים את כולן,
אולם הש"ך בנקודות הכסף סובר דלא קי"ל בזה כרשב"א.

סעיף נ':
 שלוש נשים שישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן
שנינו בנידה (ס-:סא).

"משנה :שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ,ונמצא דם תחת אחת מהן  -כולן טמאות ...שלש
נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם ,תחת האמצעית  -כולן טמאות ,תחת הפנימית -
שתים הפנימיות טמאות והחיצונה טהורה ,תחת החיצונה  -שתים החיצונות טמאות והפנימית
טהורה .אימתי  -בזמן שעברו דרך מרגלות המטה ,אבל אם עברו דרך עליה  -כולן טמאות.
גמרא :מאי שנא רישא  -דלא מפליג ,ומאי שנא סיפא דקמפליג? אמר רבי אמי :במשולבות"
ופרש"י :במשולבות  -תכופות ודבוקות יחד ,הלכך אפילו נמצא תחת הפנימית איכא לספוקי נמי
בחיצונה .וכ"כ הרא"ש (פ"ט סימן ד) .וכתב הראב"ד (סז /יט /.נח) ,ש'טמאות כולן' ,היינו דוקא ישנות,
שמתוך השינה יש חשש שדחקה אחת ונכנסה למקום חברתה ,אבל כשהן נעורות אין חשש ,שכל
אחת יכולה לדעת את מקומה ,ואם אומרת ברי לי שלא באתי למקום מציאת הדם טהורה .והרשב"א
(תוה"ק ב"ז ש"ד כ ).כתב "היו משולבות זו בזו כשליבות הסולם שרגליהן מעורות זו בזו" ,וכ"ד הטור
ורבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכ"ב סוע"ד) .המאירי פירש שהן ישנות לאורך המטה ומתוך שהמטה רחבה
להן הדבר מצוי להתהפך ,ויש מפרשים משולבות שאין מקום מיוחד להם ידוע זו ולזו.
הרא"ש (שם) כתב בשם הראב"ד שדוקא אם נמצא במיטה שאין עליה סדינים ,אבל אם יש סדינים
עליה כולן טמאות בין משולבות בין שאינן משולבות לפי שהסדין עשוי להתהפך .והרשב"א

(שם)

כתב שגם אם יש סדינים על המיטה ,אם לא נמצא על הסדין אין בכך כלום ,וכך הם דברי הראב"ד.
והוסיף הרא"ש שכל האמור הוא דוקא בסדין העליון ,אבל הסדין התחתון אינו מתהפך.
כתב השו"ע :שלש נשים שישנות במטה אחת ומשולבות( ,פי' תכופות ודבוקות יחד כשליבות הסולם),
שרגליהן מעורות זו בזו ונמצא דם תחת אחת מהן ,כולן טמאות .ואם אינן משולבות זו בזו ונמצא דם
תחת האמצעית ,כולן טמאות .נמצא תחת הפנימית ,היא והאמצעית טמאה ,והחיצונה טהורה .נמצא
תחת החיצונה ,היא והאמצעית טמאה ,והפנימית טהורה .במה דברים אמורים ,כשעלו דרך מרגלות
המטה ,אבל אם עלו דרך החיצונה ,כולן טמאות ,שאולי דרך עברתה נטף ממנה .והני מילי כשלא
נמצא על סדין העליון (טור בשם הרא"ש) ,אבל אם נמצא בו ,בין כך ובין כך כולם טמאות ,מפני שהוא
עשוי להתהפך אילך ואילך.
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הרא"ש והטור כתבו שהסדין התחתון אינו נמשך ,אולם המהרש"ל והב"ח העירו שעינינו רואות
שהתחתון ג"כ נמשך ,ולכן כולן טמאות ,וכ"נ מדברי הש"ך (ס"ק סז) .והט"ז (ס"ק לז) כתב שמ"מ בכסת
שתחת הסדין אין מתהפך כלל.
הב"י הביא את דברי הרשב"א (תוה"א כא ):שכל החשש הוא בסדין ,אבל אין חוששים שמתוך שינה
תתהפכנה להיות משולבות .אך אישה אחת הישנה במיטה ,בכל מקום שימצא הדם הרי היא טמאה,
שכל המיטה הוי מקומה .וכ"כ הש"ך (ס"ק סח) .השבט הלוי (עמ' ריב) כתב שכיום שלובשות בגד צמוד
לגוף אף בזמן השינה ,אם לא מצאה על הבגד התחתון אינה חוששת לכתמים שנמצאו על המיטה,
שמוכח שלא באו ממנה .עוד כתב (שם ,ובשו"ת ח"ד סימן קד) שדוקא במקום שאפשר שתגיע לשם
מטמאים ,אבל במקום שאין מסתבר שהגיעה ,או הכר שגבוה משאר המיטה ,אין חוששים.
סעיף נא':
 מה דין אותן ג' נשים כשבודקות עצמן
שנינו בנידה (ס-:סא).

"משנה :שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ,ונמצא דם תחת אחת מהן  -כולן טמאות .בדקה
אחת מהן ונמצאת טמאה  -היא טמאה ושתיהן טהורות .גמרא :אמר רב יהודה אמר רב :והוא
שבדקה עצמה בשיעור וסת .סבר לה כבר פדא ,דאמר :כל שבעלה בחטאת  -טהרותיה טמאות,
בעלה באשם תלוי  -טהרותיה תלויות ,בעלה פטור  -טהרותיה טהורות .ורבי אושעיא אמר:
אפילו בעלה בחטאת  -טהרותיה תלויות .משנה :בדקה אחת מהן ונמצאת טהורה  -היא
טהורה ,ושתים טמאות .בדקו שתים ומצאו טהורות  -הן טהורות ושלישית טמאה .שלשתן
ומצאו טהורות  -כולן טמאות"
נחלקו הראשונים מהו שיעור הזמן שצריכה לבדוק את עצמה כדי להציל אותה ואת חברותיה
מטומאה :הרמב"ן (פ"ד ה"מ) סובר שדוקא אם בדקה מיד תיכף למציאת הדם מועיל .וכ"כ הרשב"א
(שם) .וטעמם ,שסוברים כבר פדא שדוקא בבדקה עצמה בתוך שיעור וסת של מציאה טהורה ,אבל
לאחר מכאן אין בדיקה זו מטהרת את חבירתה .וה"ה לכאן .וכ"נ מדברי הרמב"ם (ט ,לב).
מנגד ,דעת הרא"ש (פ"ט סימן ג) והתוספות (ס :ד"ה והוא) שבבדקה ומצאה טמאה מועיל לטהר האחרות
אפילו לא בדקה מיד .וטעמם ,משום שלר' אושעיא אין חילוק בין שיעור וסת לאחר שיעור וסת,
דלענין טהרות אפילו כשיעור וסת טהרותיה תלויות .ולכן 'תולות' היינו גם לאחר שיעור וסת.
ובכתמים הלך אחר המיקל ולכן גם לאחר שיעור וסת תולים בכתם הנמצא בטמאה.
עוד מצאנו ברז"ה (על בעה"נ שעה"כ אות א) שחילק בין מצאה עצמה טהורה למצאה טמאה .אם מצאה
עצמה טהורה מתירה את עצמה אף אם בדקה לאחר זמן ,אבל אם מצאה טמאה ,רק אם בדקה תוך
שיעור וסת מתירה את חברותיה.
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דבר נוסף שכתבו התוספות (שם) והרשב"א שאם אישה בדקה עצמה בחורים ובסדקים ,אין הבדיקה
מועילה ,משום שחשוב לאחר זמן עד שתבדוק ,ואינה מצלת על חברותיה.
כתב השו"ע :כל זה מיירי שלא בדקה שום אחת מהן ,או שבדקו שלשתן ומצאו טהורות ,אבל אם
בדקה אחת או שתים ומצאו טהורות ,הן טהורות והאחרת שלא בדקה ,טמאה (רשב"א תוה"ק שם כ.):
ואם בדקה גם השלישית ומצאה טהורה ,כולן טמאות .ואם בדקה אחת ומצאה טמאה ,האחרות שלא
בדקו תולות בה ,והן טהורות .בדקו שתים ומצאו טמאות ,הן טמאות ,והשלישית טהורה ,מפני
שתולה בהן (רשב"א) .והא דתלינן באותה שמצאה טמאה ,לטהר האחרת ,וכן הא דמטהרינן לאותה
שמצאה טהורה ,דוקא שקנחה עצמה בעד שבידה מיד תיכף למציאת הדם ,אבל אם שהתה כדי
שיעור בדיקה ,דהיינו כדי שתקנח בחורין ובסדקים ,אין הבדיקה מועלת לטמאה לטהר האחרת ,ולא
לטהורה לטהר עצמה (רמב"ן פ"ד ה"מ .דלא כרא"ש פ"ט סימן ג).
 דין חלוק ומיטה בבדיקה
לעיל למדנו שנשים שישנו במיטה ובדקה אחת ומצאה טהורה ,הרי היא מטהרת את עצמה .נחלקו
הראשונים האם ג' נשים שלבשו חלוק ,יכולה אישה אחת לבדוק את עצמה ולטהר את עצמה ולתלות
בחברותיה .הרשב"א (תוה"ק שם יח ):סובר שאם אחת או שתים בדקו בתוך שיעור וסת ומצאו טהור ,הן
טהורות והשאר שלא בדקו בתוך שיעור וסת טמאות .גם הראב"ד (בבעה"נ שעה"כ עמ' סז /יט /.נט) סובר
שיש לחלק בין מיטה לחלוק ,שבמיטה שלושתן ישנות בה בבת אחת ,ובעודן ישנות בדקה אחת
ומצאה טמאה ,הרי היא מצלת על חברותיה .בשונה מחלוק שלבשו זו אחר זו ,אע"פ שבדקו
הראשונות ומצאו טמאות ,אינן מצילות על האחרונה.
אבל הרמב"ם (שם הל"ב) כתב שם דבחלוק נמי אם בדקה אחת מהן מיד ומצאה טמא מצלת על
חבירותיה.
סעיף נב':
 תליה בנשים שראויות יותר לראות
שנינו בנידה (ס):

"משנה :שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ,ונמצא דם תחת אחת מהן  -כולן טמאות .בדקה
אחת מהן ונמצאת טמאה  -היא טמאה ושתיהן טהורות .ותולות זו בזו .גמרא :ת"ר :כיצד
תולות זו בזו; עוברה ושאינה עוברה  -תולה עוברה בשאינה עוברה ,מניקה ושאינה מניקה -
תולה מניקה בשאינה מניקה ,זקנה ושאינה זקנה  -תולה זקנה בשאינה זקנה ,בתולה ושאינה
בתולה  -תולה בתולה בשאינה בתולה .היו שתיהן עוברות ,שתיהן מניקות ,שתיהן זקנות,
שתיהן בתולות  -זו היא ששנינו ,לא היו ראויות לראות  -רואין כאילו הן ראויות"
כתב השו"ע עפ"ד הראשונים :במה דברים אמורים ,כשכולן שוות .אבל אם אחת ראויה לראות יותר
מחבירתה ,שאינה ראויה תולה בראויה .כיצד ,אחת זקנה שעברו עליה שלשה עונות ולא ראתה
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(רשב"א תוה"א ב"ז ש"ד כא ,):ואחת ילדה ,זקנה טהורה ,וילדה טמאה .אחת מעוברת שהוכר עוברה,
ואחת שאינה מעוברת ,מעוברת טהורה ,ושאינה מעוברת ,טמאה .אחת בתולת דמים שלא ראתה
מעולם (כפירש"י ד"ה עוברה) ,ואחת שראתה ,שלא ראתה ,טהורה .ושראתה ,טמאה .אחת מניקה ואחת
שאינה מניקה ,מניקה ,טהורה ,ושאינה מניקה ,טמאה .וכשם שתולה בחברתה כך תולה בעצמה ,שאם
לבשה חלוק בזמן שאינה מעוברת ,ואח"כ לבשתו בזמן שהיא מעוברת ,ונמצא עליו דם ,תולה בימים
הראשונים שלא היתה מעוברת ,וכן מניקה וזקנה ,וטהורה (רשב"א ורבנו ירוחם) .ואם היו כולן שוות
מניקות או זקנות או אחת זקנה ואחת מניקה ,אין תולות זו בזו

(ש"ך עג :וה"ה לכל הנשים ששתיהם אינן

ראויות לראות ,שאין תולות זב"ז ושתיהם טמאות) .היו שלשתן ערומות ושוכבות על המטה או יושבות על
הספסל כאחת ,ונמצא דם תחת אחת מהן ,אפילו תחת האמצעית ,כיון שכל אחת מכרת מקומה אותה
שתאמר :ברי לי שלא באתי למקום שנמצא הדם ,טהורה

(כרשב"א ,שדוקא כשישנות חיישינן שמא ידחקו

זא"ז ,משא"כ בערות שיודעות מקומן) .ואם נמצא ביניהן ,השתים שנמצא ביניהן טמאות ,והאחרת טהורה.
ואם עלו דרך החיצונה ונמצא תחת החיצונה ,כולן טמאות .תחת האמצעית ,אמצעית ופנימית
טמאות ,והחיצונה טהורה .תחת הפנימית ,היא לבדה טמאה ,ושתים החיצונות טהורות .ואם היה להן
עסק לצד פנים שדרכן לקרב לצד הפנימי ,כגון שהן טוחנות ברחים ,ונמצא דם תחת הפנימית ,שתים
הפנימיות טמאות ,ואם נמצא תחת החיצונה ,היא טמאה ופנימית טהורה ,שאין פנימית דוחקת לבא
לצד החיצונה.
הש"ך (ס"ק סט) הביא את דברי התוספות (ס :ד"ה עוברה) וסיעתם הסוברים שאישה שיש לה וסת אינה
יכולה לתלות באישה שאין לה וסת ,וכן יש לה וסת ולא הגיע שעת וסת אינה תולה בהגיע שעת
וסתה.
הט"ז (סק"מ) התקשה ,מדוע אם האישה אומרת ברי לי שלא עברתי אינה טמאה ,הרי ישנו כלל 'כל
מילתא דלא רמיא עליה דאינש אמר ולאו אדעתיה'! ותירץ דשאני הכא כיון שסמוך לשכיבתן נמצא
הדם ,ובזמן קצר כזה שפיר יודעת אם נכנסה למקום חברתה כיון דהוא דבר שאינו רגיל קצת ,אבל
זמן רב אחר שכיבתן אינה נאמנת .הש"ך (נקודות הכסף אות יא) דחה את דברי הט"ז ,שהמקור ממנו למד
דין זה אינו דומה כלל .ועוד ,שכאן הרי אומרת במפורש שברי לה ורמיא עלה ,ואם לא הייתה יודעת
דבר זה בוודאות לא הייתה אומרת ,משום שיש בדבר איסור ,וודאי שאינה חפצה לעבור איסור.
התורת השלמים כתב שבכתמים שומעים להקל .והשבט הלוי (אות ז ד"ה ומהט"ז) כתב שאפשר להקל
בזה עם עוד סניף.
עוד יש לברר ,אימתי חשובה אישה בהריון למסולקת דמים .בשו"ת שבט הלוי (ג ,קיד) כתב שהוא רק
משעת הכרת העובר בג' חדשים .וכן מפורש בשו"ת משנה הלכות (יב ,עה) .וע"ע בשו"ת אגרות משה
(ח"ג סימן נב).
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סעיף נג':
 תליה באחת שנתעסקה בדמים
כתב השו"ע עפ"ד הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ד כ ).בשם הראב"ד (בעה"נ שעה"כ סח) :הא דאמרינן :נמצא דם
בחלוק או מטה או ספסל כולן טמאות ,אם נתעסקה אחת בכתמים ,כולן טהורות ,שכולן תולות בה
והיא תולה בכתמים.
סעיף נד':
 קביעת וסת בכתמים
כתב הראב"ד (בעה"נ שם עה) שאע"פ שהחמרנו על הכתם לעשותו כראייה לענין ז' נקיים ולכל דבר,
אעפ"כ אין להחמיר לחוש ליום מציאת הכתם כמו שחוששת ליום ראיה .עוד כתב ,שאין הכתמים
קובעין וסת ולא עוקרין וסת ,חוץ מכתמי העד הבדוק לה שהן מטמאין בכל שהן והרי הן כראיות
לכל דבר.
כתב השו"ע :אין בכתמים משום וסת .כיצד ,מצאה כתם בר"ח ,אפילו שלש פעמים ,לא קבעתו ולא
עוקרתו .חוץ מכתמי עד הבדוק לה ,שהם מטמאים בכל שהן ,והרי הן כראייות לכל דבר.
הט"ז (ס"ק מא) סובר שאם ראתה בעד שאינו בדוק ,אע"ג שגם בו יש איסור ,מ"מ אין בו משום נדה ,רק
משום ספק טמאה כמו בכתם .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תסח).
נחלקו הפוסקים האם יש לחשוש בכתמי עד הבדוק לה ,גם בפעם אחת או בעינן ג' פעמים .בשו"ת
בית שלמה (ח"ב סימן ז בהגה אות ב) כתב שאפילו בפעם אחת חוששת ,אלא שכתב שלית מאן דחש לה
בהא כשמצאה בימי ספירתה .וכ"פ השבט הלוי (אות ז ד"ה ויש לבאר) משום שכך מנהג העולם להקל
לגמרי בבדיקת עד הבדוק עד ג' פעמים .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תע) .מנגד ,בשו"ת הרי בשמים
(ח"א סימן צח) כתב שרק לאחר ג' פעמים צריכה לחשוש .וכ"פ בשו"ת אגרות משה (ח"ב סימן סח).
עוד כתב בטהרת הבית (שם) שגם אם לאחר שראתה כתם ,קבלה וסת גמור ,אינה חוששת ליום
שראתה את הכתם .וכ"ד השבט הלוי (שם ד"ה והנה).
המהרש"ל העתיק את תשובת מהר"ם (דפוס לבוב סימן קפה) שאישה המוכת שחין כתמיה טהורים,
אפילו אם בשעת וסתה לא בדקה עצמה ושוב בדקה ומצאה כתמים על סדינה או על חלוקה טהורה,
וכ"ש בימי ליבונה דתלינן להקל.
כתב הגר"ז (ס"ק קכב) שגם אישה הרואה דם בלא הרגשה אינה קובעת וסת ,כיון שאינה טמאה אלא
משום כתם .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תסח) .אמנם מדברי הלבוש (ס"ס קצ) משמע שבכה"ג קובעת.
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 אישה הרואה כתמים טהורים ,וראתה גם אודם
נחלקו האחרונים מה דין אישה שיש לה פצעים בגופה ,וראתה כמה פעמים כתמים הבאים מהמקור
בצבע ירוק או לבן ,וכעת ראתה בראש אחד מהכתמים מראה אודם .דעת הרמ"א

(בתשובה סימן סז)

שאישה זו טמאה ,ואע"ג דקי"ל בכתמים להקל ,מ"מ בכה"ג טמאה מאחר שיש הוכחה שאודם זה
הגיע מגופה עם הכתם הלבן ,שהכל נדמה לכתם אחד .אמנם הט"ז (ס"ק מא) הביא דבריו ודחה כל
ראויותיו ,ולדעתו אין פתיחת המקור למראה טהור חזקה למראה אודם שנחוש בשבילו .ולכן רק אם
מראה האודם הוא הולך ומתפשט סביב המראה הטהור כעין קו הוי טמאה .אבל כאשר המראה
הטהור נמצא ע"ג מראה אדום ,ואפשר לתלות האודם במידי ,ודאי אפשר לתלות כשאר כתמים.
הש"ך (נקה"כ אות יב) כתב שיש לדחות את כל ראיות הט"ז ,אך דינו מסתבר.
 מוצאת כתם בשינה
התורת השלמים (אות נח) סובר שאישה הישנה ואח"כ נמצא עליה כתם אין בו משום וסת ,כיון דלא
הרגישה .וכ"פ השבט הלוי (אות א) .אך בשו"ת חוט השני (סימן כד) משמע שאף בכה"ג יש בו משום
וסת.
בשו"ת שבט הלוי (חיו"ד מה"ת סימן קיט אות ז) כתב שאם אישה לוקחת כדורי שינה ונפלה עליה
תרדמה ,אין להקל בכתמיה ,מפני שיש לחוש שמא הרגישה בעת יציאת הדם ,ומשום שהיתה שקועה
בתרדמתה לא התעוררה .אמנם בטהרת הבית (ח"א עמ' תסח) כתב שאין דבריו מוכרחים ,שהרי
כשצריכות להטיל מי רגלים מתעוררות מתרדמתן ,ומסתמא ה"ה לגבי הרגשת דם.
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ובו סעיף אחד

 האישה שעושה צרכיה ומצאה דם
בסימן זה אנו נפגשים שוב (ע"ע סימן קפז ,ה .וקפח ,ג) עם דיני פצעים הקשורים להלכות נידה :אישה
שעשתה צרכיה ויצא עימם דם ,נחלקו באיזה מצבים ותנאים אפשר להניח שהדם לא בא מהרחם
אלא ממכה וכד' ,ומתי יש לחשוש שהדם בא מהרחם והוא טמא .ויש בזה חילוקי דינים בין עומדת או
יושבת ,שותתת או מקלחת ,מרגישה כאבים או לא ,וכן האם הדם נמצא בתוך הספל או על שפתו.
שנינו בנידה (נט):
"משנה :האשה שהיא עושה צרכיה ,וראתה דם .רבי מאיר אומר :אם עומדת  -טמאה ,ואם
יושבת  -טהורה .ר' יוסי אומר :בין כך ובין כך  -טהורה .גמרא :מאי שנא עומדת  -דאמרינן מי
רגלים הדור למקור ואייתי דם ,יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם! אמר
שמואל :במזנקת ,מזנקת נמי ,דלמא בתר דתמו מיא אתא דם? אמר ר' אבא :ביושבת על שפת
הספל ,ומזנקת בתוך הספל ,ונמצא דם בתוך הספל .דאם איתא דבתר דתמו מיא אתא  -על
שפת הספל איבעי ליה לאשתכוחי .אמר שמואל ,ואמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה
כר' יוסי .וכן אורי ליה רבי אבא לקלא :הלכה כרבי יוסי"
ופרש"י (נז :):שכשעומדת טמאה משום שאינה יכולה לעצור עצמה מהלחץ על אותו מקום ,ולכן המי
רגלים חוזרים למקור ויוצאים עם דם .אך אם יושבת טהורה משום שהדם הגיע ממכה שיש לה באותו
מקום ,שאין דרך דם נידה לצאת עם המי רגלים .והחילוק בין מזנקת לשותתת הוא ,שבמזנקת כך
דרכה ואין הדרך לצאת עימם דם נידה ,אבל בשותתת יתכן שהמי רגלים חזרו והוציאו עימם דם .אך
יתכן שגם במזנקת הדם לא בא יחד עם המי רגלים ,אבל בא מיד לאחר מכן.
מרש"י עולה שאין חילוק בין מזנקת לשותתת ,ובשתיהן בין עומדת ובין יושבת טהורה .וכ"נ
מהרמב"ם (פ"ה מהל' איסו"ב הי"ז) ,וכ"פ הרמב"ן (בהלכותיו פ"ג ה"ט) והרשב"א .ולשיטתם כל דם הבא
בהשתנה טהור ,משום שתולים שהגיע ממחלה מסויימת.
אבל התוספות (ד"ה מ"ש עומדת) כתבו שיושבת טהורה בכל עניין ,דכיון שהמקום רחב אין לומר שחזרו
המי רגלים למקור ויצאו עם דם ,אבל בעומדת ושותתת על הספל ונמצא דם בשפת הספל  -טמאה,
ורק אם מקלחת לספל  -טהורה ,וכ"כ הרא"ש (ט ,א) דבעינן תרתי לטיבותא ,ולכן אם עומדת אע"פ
שמזנקת טמאה ,וה"ה ליושבת ושותתת .הרא"ש הסביר שר' יוסי טיהר את מה שטימא ר"מ ,ור"מ לא
איירי אלא במזנקת ,ולכן גם ר' יוסי לא טיהר בעומדת ושותתת  -שעל מקרה כזה לא דיבר ר"מ .ומה
שהעמידה הגמ' ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל הוא דוקא לר"מ ,אבל ר' יוסי לא חושש
לזה דאיכא חדא לטיבותא .אך ההגה"מ (פ"ה אות ב) כתב בשם מהר"ם

(תשובות מהר"ם מרוטנבורג מכת"י -

אמשטרדם ח"ב סי' נב) שגם ר' יוסי לא טיהר אלא ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל ונמצא
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דם בתוך הספל ,אבל אם נמצא דם על שפת הספל מודה דטמאה .וכ"כ המרדכי

(שבועות סי' תשלה דף א

ע"ג).
גם הר"ן (שם) הסכים לדעת מהר"ם שמודה ר' יוסי שאם נמצא הדם על שפת הספל דטמאה

(אך

לשיטתו כל מהלך הגמ' הוא לר"מ ולא לר' יוסי ,ומוכרח לומר שבכה"ג מודה ר' יוסי לטמא ,משום ששמואל ור' אבא

סוברים כר' יוסי ,ולא הגיוני שדנים רק לדעת ר"מ ואין בזה נ"מ לשיטת ר' יוסי) ,משום שרגלים לדבר שאחר
שנגמרו המי רגלים יצא הדם ,אבל כשהדם נמצא בתוך הספל בלבד נחלקו ר"מ ור' יוסי ,שר"מ חושש
למיעוט (נדה לב ).ולכן כשאין הוכחה להיתר הוא מטמא ,ור' יוסי מטהר כל עוד אין הוכחה לאסור.
ר"ח (בתוס' יד :ד"ה ור' יוסי .וכ"כ הגה"מ פ"ה אות ב) פירש את הגמ' באופן אחר ,וסובר שגם מה שאמר ר'
יוסי בנמצא דם על המים שטהורה ,לא טהורה לגמרי קאמר ,אלא טהורה משום נדה וטמאה משום
כתם ,שהרי המשנה עוסקת רק בטהרות .אך הר"ן (בתשובה סימן מט) כתב עליו שאין אלו אלא דברי
נביאות ואין להם על מה שיסמוכו ולאו ר"ח ז"ל חתים עלה .אולם הב"י כתב שאין לדחות את דברי
ר"ח בגיליתא דחטתא שהרי הרשב"א (תוה"א יט ).התוס' (ד"ה ור' יוסי) והרא"ש (סי' ב) כתב כן בשמו.
וביאר הב"י שיש סמך לדבריו ממהלך הגמ' (נט ):המביאה מושגי 'לכתחילה ובדיעבד' ,וודאי שזה לא
שייך אלא בטהרות ולא לבעלה .והביא ראיה נוספת וכתב שראוי לפסוק כר"ח ,אך הפוסקים לא
סמכו ע"ז ,ומ"מ אין לדחותו לגמרי ולומר שאין להם ע"מ שיסמוכו.
כתב הב"י שלענין הלכה נראה דכדאי הם הרמב"ם והרשב"א לסמוך עליהם להתיר בכל גווני .וכ"כ
השו"ע :האשה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליה ,בין שהשתינה והיא עומדת ,בין שהשתינה והיא
יושבת ,הרי זו טהורה .והרמ"א כתב :וי"א דאין להתירה אלא ביושבת והשתינה ,אבל בעומדת ,אם
מקלחת לתוך הספל ונמצא שם דם ,טהורה .אבל אם שותתת על שפת הספל ונמצא שם דם ,טמאה,
דהואיל והמקום צר חוזרין למקור ומביאים דם (הטור בשם הרא"ש) .וי"א דאפילו ביושבת אין להתיר
אלא במקלחת ונמצא הדם תוך הספל ,אבל על שפת הספל ,טמאה .ובעומדת ,בכל ענין ,טמאה
(מהר"ם ,מרדכי ,הגה"מ ,תשובת הר"ן ועוד) ,והכי נהוג.
הש"ך (סק"ג) הוכיח מהש"ס והירושלמי כדעת הי"א האחרון שרק כשיושבת ומקלחת ונמצא הדם תוך
הספל טהורה .והביא ראיה לשיטת ר"ח מכך שהגמ' (יד ):הביאה שר' יוסי מטמא עד שאינו בדוק
משום כתם ,והגמ' מדמה עד שאינו בדוק לאישה שהייתה עושה צרכיה.
הט"ז (סק"ב) ביאר שלדעת הרמ"א בעינן תלתא לטיבותא ,דבעינן שיושבת (ולא עומדת) ,מקלחת

(ולא

שותתת) ,לתוך הספל (ולא על שפתו) .יש להעיר שלדעת הספרדים ההולכים אחר הוראות מרן יש להקל
בכל האמור .וכ"כ בשבט הלוי (אות ט) שלדעת הספרדים טהורה בכל אופן.
הפנים מאירות (א ,יב) כתב שאישה זקנה שחדל לה אורח כנשים יש לטהר דמה הנמצא בעת עשיית
צרכיה בעומדת בכל ענין ,ופשיטא ביושבת אפילו נמצא באמצע הספל .שאף לדעת המחמירים לא
טימאו אלא משום כתם ,וכאן היקלו יותר ,וק"ו לגבי כתם שהתירו בזקנה  -יתירו כאן שהוא קל יותר.
אמנם הפתחי תשובה (סק"ב) תמה ,הרי לא מצאנו בשום מקום שהקלו לזקנה בכתם ,וגם מהרמ"א
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(קצ ,מה) מוכח להיפך .גם הסדרי טהרה (סימן קצ באמצע ס"ק צ"ה) תמה עליו .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"א

עמ' שסג-שסד) שלזקנה יש דין כתמים ,והביא עוד פוסקים הסוברים כך.
בנשמת אברהם כתב" :וכרופא קשה לי להבין איך יתכן דבר זה במציאות ,שזרם מי הרגלים שיוצא
מהשופכן יכול להתקפל על עצמו ולעלות בחזרה לתוך הנרתיק ,ולהיכנס דרך צוואר הרחם לתוך
חלל הרחם" .ובשו"ת אבני נזר (יו"ד סימן רלא אות ב) כתב שיש ג' אופנים לבאר מה הכוונה שהמי רגלים
חזרו למקור ויצא דם .א .הדם יצא כדרכו והמ"ר יצאו כדרכם ,ורק מפני שהמ"ר חזרו למקור התעורר
דם שבמקור לצאת .ב .המ"ר יצאו עם הדם יחד מנקב המקור .ג .כשהאישה עוצרת עצמה מתמלא
השלפוחית של המ"ר ודחיק לה עלמא והלכו המ"ר דרך נקב שבפנים למקור ,ומוציאים דם מהמקור,
וחוזרים המ"ר עם הדם לכיס השתן ומוציאים איתו דם.
החוות דעת (סק"ד) סובר דכיון דטמאה רק משום כתם א"כ דוקא אם בדקה הספל קודם דאז הוי כעד
הבדוק וטמאה ,אבל אם לא בדקה הוי כעד בנוני (קצ ,לו) וטהורה .וכ"ש בכלי של ביה"כ שמצוי בו
לכלוך שאפשר להקל עד כגריס ,אך ביותר מגריס קשה להקל כיון שנראה דודאי מגופה ,וזו קולא
משום שבדר"כ אין מסתכלים אם בית הכסא נקי .אולם הפרי דעה הסתפק אם דינו ככתם דעלמא
דטהור כשנמצא ע"ד שאינו מקבל טומאה ,או דהכא חששו טפי ,שמא הרגישה וסברא דהרגשת מי
רגלים הוא .ונ"מ במושב בהכ"ס שלנו שמחובר לקרקע ואינו מק"ט .השבט הלוי (אות ח) כתב דאע"פ
שבפשטות אין חילוק ודינו ככתם לכל דבר ,ראוי להחמיר למעשה.
 איש ואישה שעשו צרכיהן לתוך הספל
שנינו בנידה (נט):

"איש ואשה שעשו צרכיהן לתוך הספל ,ונמצא דם על המים ,רבי יוסי  -מטהר ,ורבי שמעון -
מטמא ,שאין דרך האיש להוציא דם ,אלא שחזקת דמים מן האשה"
כתב הרמ"א :ודוקא כשנמצא הדם בספל שהיא משתנת שם לחוד ,דידוע שהוא ממנה ,אבל אם נמצא
בספל שאיש ואשה מטילין שם מים ,טהורה בכל ענין (טור ופוסקים מהש"ס).
 מרגישה ביציאת הדם או כאבים
שנינו בנידה (נז):

"היכי דמי? אי דארגשה  -יושבת אמאי טהורה? אלא לאו  -דלא ארגשה ,וקתני עומדת -
טמאה! לעולם  -דארגשה ,ואימור הרגשת מי רגלים הואי .עומדת  -הדור מי רגלים למקור
ואייתי דם ,ויושבת טהורה"
גם הרמב"ם (פ"ה מהל' איסו"ב הי"ז) כתב שאפילו הרגישה גופה ונזדעזעה אינה חוששת שהרגשת מי
רגלים היא זו שאין מי רגלים מן החדר ,ודם זה דם מכה בחלחולת או בכוליא .וכ"פ הרמב"ן (פ"ג ה"ט).
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כתב השו"ע... :הרי זו טהורה .ואפילו הרגישה גופה ונזדעזעה ,אינה חוששת ,שהרגשת מי רגליה היא
זו שאין מי רגלים מן החדר ,ודם זה דם מכה הוא בחלחולת או בכוליא.
בספר שבט הלוי (אות טו) כתב שאם מבררים ע"י מעבדה שיש לאישה חיידק הגורם לדלקת בשתן
ולכן היא רואה דם ,די בפעם אחת וא"צ לבדוק ג' פעמים .וכ"כ בשו"ת שבט הלוי

(ח"ב סימן ק ד"ה

בהג"ה) לגבי אישה שהרופאים נתנו לה תרופה או זריקה שיחדל ממנה אורח כנשים ובאמת פסק
ממנה וסתה ודם הבא עם מי רגלים לא פסק ,ה"ז הוכחה גדולה שאינו דם נדה .ובשם הגרי"ש אלישיב
(קונטרס פניני האוצר עמ' תתקז) כתבו שאם ראתה דם במי רגלים ויש לה כאבים ,והתברר ע"י בדיקה
שיש לה דלקת בשתן הגורם בודאי לדם ,כל דם שתראה בקינוחים ובמי רגלים טהור .בדרכי טהרה
(פ"ד אות יד) כתב שכיום ניתן לדעת ע"י בדיקה רפואית מה המקור לדם זה ,ולכן כל אישה שראתה דם
במי רגליה תפנה לרופא ,ועם תשובת הרופא תשאל שאלת חכם .בשו"ת יביע אומר

(ח"ו יו"ד סי' ט אות

ד) פסק כפשטות השו"ע שאישה שראתה דם במי רגליה טהורה לגמרי.
 ראתה סמוך להטלת מי רגלים
כתבו הגהות מיימוניות (פ"ה אות ב) שאם אחר ההשתנה בדקה ומצאה דם טמאה היא ,אם לא שדם
מכה היא .גם המרדכי (שבועות סי' תשלה דף א ע"ג) כתב שרק אם נמצא בספל טהור משום שאז דרך
לבוא עם מי רגליה .אבל אם בדקה ואח"כ מצאה דם ,דם זה בא מן המקור כיון דלא בא ממש עם המי
רגלים.
הב"י כתב שלדעת הרא"ש הסובר שר' יוסי מטהר בכל מקרה ,גם כאן יטהר משום שהדם שנמצא
אח"כ בא מתמצית הדם שיצא עם המי רגלים .וכ"נ מהר"ן ,אבל אם לא ראתה עם המי רגלים ואחר
שהשתינה בדקה ומצאה דם ודאי טמאה לכו"ע.
כתב הרמ"א :וכל זה דוקא שמרגשת כאב עם מי רגליה ,אבל אם אינה מרגשת כאב ובודקת עצמה
אחר הטלת מים ומוצאה דם ,אם לא מצאה דם במי רגליה ודאי טמאה,

(כן משמע שם ובהגהות מיימוני

ובמרדכי שם) .אבל אם מצאה דם תוך מי רגליה וגם על העד שבדקה עצמה בו ,יש אומרים דהיא
טמאה ,דלא התירו רק דם שנמצא תוך מי רגליה( ,מרדכי ה"נ) .וי"א שהיא טהורה דדם שנמצא תולין
שעדיין נשאר מתמצית מי רגליה( ,ב"י ממשמעות הרא"ש והר"ן) .ויש להחמיר ,מיהו אינה צריכה לבדוק
אחר זה.
ומה נקרא 'סמוך להטלת מי רגלים'? בספר שבט הלוי כתב שהוא דקה מזמן הטלת המי רגלים .אך
בשו"ת אגרות משה (ד ,יז) כתב שרק אם מיהרה מאוד לעמוד מבית הכסא ,כגון שהשאירה תינוק
בוכה או כל דבר שאין לה שהות ,אם מצאה דם בקינוח יש לאסור משום שהקינוח חשוב כרואה במי
רגלים ,אבל אם לא מיהרה כ"כ יש להקל ,דודאי עברו כמה שניות עד הקינוח.
 אישה הרגילה לראות דם כשעושה צרכיה
כתב הרמ"א :וכל זה אם נמצא דם במקרה ,אבל אשה שרגילה לראות דם במי רגלים ומרגשת כאב
בשעה שמטלת מים כגון החולי שקורין (הארי"ן וינ"ד) ,נראה דיש להתיר בכל ענין ,דהא איכא ידים
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מוכיחות שיש לה מכה המכאיב אותה בהטלת מי רגלים וממנו הדם יוצא .ואפילו אם מצאה דם אחר
הטלת מי רגלים ,כשמקנחת עצמה ,טהורה ,דמאחר דמרגשת כאב ואינה מוצאה דם רק אחר הטלת
מי רגלים ,ודאי דם מכה הוא,

(בהגהת ש"ד בשם מהרי"ל והוא בתשובת מהרי"ל סימן קע"ג שכ"כ בשם מהר"ש וב"י

בשם אגור בשם מהר"ש) .אך יש מחמירין שלא להתיר רק באשה שיש לה וסת להצריכה בדיקה

(דעת

מהרי"ל שם) ,דהיינו קודם שתשתין ,תבדוק עצמה היטב בחורין ובסדקין ואם לא תמצא דם תכניס מוך
נקי על המקור בפנים ,ותשתין ותקנח עצמה יפה ממי רגליה ותוציא המוך ,אם נקיה היא הוכחה
גדולה דאין הדם מן המקור( ,שם ובמהרי"ו) ,והכי נהוג .ואם בדקה עצמה ג' פעמים בכהאי גווני ומצאה
המוך נקי ,מותרת אחר כך בלא בדיקה שלא בשעת וסתה ,דחזקה דדם מכה הוא מאחר שאינה
מוצאה אותו רק אחר שהשתינה ...ואפילו אם היתה רגילה לראות אם בדקה עצמה שלש פעמים
ומצאה טהורה ,שוב אינה צריכה בדיקה( ,שם במרדכי) .ואם אינה רגילה לראות רק לפרקים ,קובעת
לה וסת אם הוא בדרך קבע ,בין וסת שוה בין וסת דילוגין.
הש"ך (סק"ז) כתב ע"ד המהרי"ל שלא התיר רק באשה שיש לה וסת להצריכה בדיקה ,שמדובר שאינה
רואה דם כי אם בשעת צרכיה ,ולכן דעת מהרי"ל להחמיר ,דאל"ה לעולם לא תהא טמאה.
בתשובת צמח צדק (סימן צב .הובא בפת"ש ג) כתב דאין להתיר במוצאת דם אחר הטלת מ"ר אא"כ
מוצאת ג"כ תוך מ"ר בתוך הספל וכואבת כשהיא מטלת מים ,אז יש להתיר אפילו במוצאת דם גם
אחר הטלת מ"ר על העד שבודקת ,משום דתלינן דאותו דם הוא מתמצית הדם שמצאה תוך מ"ר
דהוא ודאי לאו מן המקור .אי נמי כשלא מצאה דם תוך מ"ר אלא שכואב לה הרבה בשעת הטלת מ"ר
ממש והיא בודקת קודם הטלת מ"ר ונמצאת נקיה ואח"כ מכנסת מוך נקי מבפנים ומשתנת ,אבל אם
אינה מרגשת כאב בשעת הטלתה ממש אין להתירה אף על פי שמרגשת כאב קודם לכן ואח"כ .אמנם
הסדרי טהרה (סק"ד ד"ה ולא ידעתי) חולק עליו ,ולדעתו אפילו לא מצאה כלל תוך מ"ר וגם לא היה לה
כאב בשעת הטלת מ"ר רק אחר הטלת מ"ר מיד היה לה כאב ואז מצאה דם טהורה ע"י בדיקה.
בשו"ת נודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן מ"ג-מ"ו ,וסי' מ"ח) כתב שאשה המוצאת בבדיקתה כתמים למטה
במקום אחד ,תכניס מוך נקי במקור ואחר כך תבדוק למטה באותו מקום ,ואם עדיין תמצא דם תוציא
המוך וכשיהיה נקי אז יש הוכחה שהדם מן הצדדים .ודחה את דברי הש"ך לעיל שפקפק בבדיקת
מהרי"ל אם מועילה ,שדבריו תמוהים .אמנם החוות דעת (חדושים סק"ז ,באורים סק"ח) השיג עליו והעלה
דאין לסמוך על בדיקה זו להתיר דם הנמצא בפרוזדור שחייבין עליו כרת .אכן ,אם יש לה כאב או
מכה רק שאינה יודעת שמוציאה דם ,מועילה בדיקה זו (כמבואר בסימן קפ"ו ס"ז).
בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן קעז .הביאו הפת"ש ו) כתב שאישה שיש לה וסת ומצאה דם במ"ר ובדקה
בדיקת מהרי"ל ,דינה שכל דם שתראה עם המ"ר בין עונה לעונה מטהרים .אבל לאחר שראתה דם
ממש בוסתה ובאה לעשות הפסק טהרה ,לדעת הרב השואל דינה ככל הנשים והדם שרואה עם המי
רגלים אינו סותר את ספירת הנקיים ,והחת"ס כתב שדינה כלל הנשים

(ורק אם פסק וסתה ורואה בשעת

הטלת מ"ר בלבד בעינן שתטיל מים ללא ראיית דם .אבל בניד"ד שרואה ככל הנשים בזמן וסתה הבדיקות מועילות).
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הדרכי תשובה (ס"ק לב) כתב שבמסולקת דמים כמעוברת ומניקה ודאי יש יותר צד להקל ,וכ"נ
מהשבט הלוי (אות יד).
כתב השבט הלוי (אות יח) שבדיקה זו אינה מועילה למפרע ,אלא רק להבא .ולכן כשבאה שאלה כזו
מטמאים כעת מה שראתה .והוסיף ,שאע"ג שבהרבה מקומות (כטריפות) אין אנו סומכים על
בדיקותינו ,כאן יש צורך להתיר אישה לבעלה ולכן אין לומר שאין אנו בקיאים.
 מוצאת קרטין
כתב הרמ"א :ואם אינה מוצאה דם אח"כ כשבודקת עצמה ,רק קרטין קרטין כמו חול וחצץ אדום,
ונמצא כזה ג"כ במי רגליה ובשעת וסתה ,או לפעמים אחרים רואה דם ממש כשאר נשים ,ואינה
מוצאת אותו חול רק אחר מי רגליה ,טהורה ,דאינו דם רק חול שדרכו להוולד בכליות,

(ב"י בשם

תשובת הר"ן).
הב"ח כתב שאם אינה רואה דם גמור אחר מי רגליה ,אע"פ שאם ממחים את הקרטין הם נמחין
ונעשים דם ,אין חוששים להם ,שאינם חמורים יותר מדם היוצא עם מי רגליה שתולים במכה
שבכליות.
הט"ז (סק"ד) נשאל אודות אישה שבלא שעת וסתה מצאה עצמה נקיה בבדיקות ,אבל מוצאת קרטין
אדומים כחודו של מחט .ואומרת שהרגישה הרבה פעמים בכאב שהיה לה במקום הכליות ,אך כבר
כמה שבועות שאינה מרגישה כאב זה ,אמנם עדיין מרגישה כאב בבטנה למעלה מאותו מקום וכואב
לה הרבה ,ומתוך הרגש הכאב מוצאת את אותם קרטין .הט"ז ענה שאישה זו טהורה משתי סיבות,
משום שהקרטין רגילים לבוא מהמכה בכליות אפילו בלא כאב ,וכן משום שמרגשת בכאב ,שאפילו
בדם גמור טהורה .ועיקר חידושו הוא שהקרטין מורה על אבנים בכליות ,וגם אם אין כאבים או
שהדם בא בסוף הוסת  -טהורה.
אמנם החכם צבי (סימן עג .הביאו הפת"ש ז) השיג ע"ד הרמ"א ,והסיק שהסומך על הוראה זו מתיר איסור
כרת.
כתב השבט הלוי (אות כב) שאם יש נקודות שחורות או חומות שמוצאים על עד הבדיקה ,אינן כקרטין
אלא לכלוך בעלמא שהליחה שבאותו מקום התייבשה בצוואר הרחם ואח"כ נופלות חתיכות קטנות
ויוצאות בבדיקה.
 ראיית דם על נייר טואלט
ע"פ הנלמד לעיל יש לברר מה דין אישה שראתה דם על הנייר טואלט מיד לאחר הטלת מי רגלים.
בסוגיא זו יש לדון מה הגדר של הנייר ,האם הוא מקבל טומאה ,אך אין זה מקומו.
למעשה לדעת השו"ע במציאות זו אין חשש להרגשה האוסרת ,ולכן בכל מקרה אנו דנים ע"פ דיני
כתמים ולכן האישה מותרת (אא"כ נאמר שהנייר מקבל טומאה).
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אמנם לדעת הרמ"א ופוסקי אשכנז ,כשהמראה יהיה בצבע אוסר אין אנו דנים ע"פ דיני כתמים אלא
תמיד האישה נאסרת .משום שהרגשת יציאת הדם דומה לתחושה בעת יציאת המ"ר מהגוף ,ולכן
חוששים שהייתה לאישה הרגשה אך לא שמה לב לכך.
אמנם כפי שכבר למדנו לעיל ,ראיה זו אוסרת רק אם היא הייתה סמוך ממש להטלת המ"ר ,אבל אם
עבר זמן מסויים אין בזה בכדי לטמא אותה .לכן מומלץ להמתין מעט לפני הקינוח ,כך שלא תאסר.
ואם שכחה ולא המתינה ,עדיף שתשליך את הנייר לאסלה ללא הסתכלות בו (כך מייעצים במכון פוע"ה).
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ובו ה' סעיפים

סעיף א':
 ז' נקיים קודם כניסת הכלה לחופה
שנינו בנדה (סו).

"אמר רבא :תבעוה לינשא ונתפייסה  -צריכה שתשב שבעה נקיים .רבינא איעסק ליה לבריה בי
רב חנינא ,א"ל :סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה יום? א"ל :אין .כי מטא לארבעה  -נטר
עד ארבעה אחרינא ,איעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא .א"ל :מאי האי? א"ל :לא סבר לה מר
להא דרבא ,דאמר רבא :תבעוה לינשא ונתפייסה  -צריכה לישב שבעה נקיים .א"ל :אימר דאמר
רבא  -בגדולה דקחזיא דמא ,אבל בקטנה דלא חזיא דמא  -מי אמר? א"ל :בפירוש אמר רבא
ל"ש גדולה לא שנא קטנה .גדולה טעמא מאי  -משום דמחמדא ,קטנה נמי מחמדא"
ופירש רש"י טעמא שמא מחמת תאות חימוד ראתה דם.
נחלקו הראשונים האם דם חימוד טמא מדאורייתא או מדרבנן בלבד (עיין טהרת הבית ח"א עמ' ד) :הר"ן
(כ ):והמאירי (שם) סוברים שדם חימוד טהור ,ומ"ש תבעוה להינשא צריכה ז' נקיים הוא משום שע"י
חימוד זה מתעוררים דמיה ,ואע"פ שדם חימוד טהור ,אפשר שנמשך גם דם נידות עמו .מנגד ,האור
זרוע (סימן שמא) סובר שדם חימוד טמא מדאורייתא .וכ"כ כמה מהאחרונים בדעת הרמב"ם

(עיין טהרת

הבית ח"א עמ' ד).
אישה שבדקה עצמה ביום התביעה לנישואין ומצאה טהורה נחלקו הראשונים האם צריכה ז' נקיים
(שהרי בשעת התביעה לא ראתה דם ,ואולי שוב לא תראה) :דעת הרשב"א

(ת"ה ב"ז ש"ב ארוך ה :וקצר ד):

שחוששים שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו .וכתב הב"י שהדבר פשוט,
דאם לא כן לא היה רבא סותם דבריו לכתוב 'צריכה לישב ז' נקיים' דמשמע דלית לה תקנה אלא
בכך .מנגד ,דעת הראבי"ה (נדה סי' קפג .הובא בהגה"מ ד' קושטא פי"א ה"ט ובתשו' מיי' בסוף איסו"ב סי' א) שאם
אומרת ברי לי וגם בדקתי עצמי ביום התביעה ולא ראיתי ,אינה צריכה ז' נקיים אלא תבעל לאלתר.
הב"י כתב שדעה זו נדחתה מהלכה ,הילכך אין לסמוך על דברי הראבי"ה בזה.
כתב הרשב"א (ת"ה שם ארוך ה :וקצר ה ).שמונה ז' ימים ממחרת יום התביעה .והסביר הב"י שזה פשוט
מדנקט רבא ז' נקיים ,דאי יום התביעה מן המנין אין כל השבעה נקיים.
כתב השו"ע :תבעוה לינשא ונתפייסה ,צריכה לישב שבעה נקיים ,בין גדולה בין קטנה ,ואפילו בדקה
עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה ,שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו.
הט"ז (סק"א) התקשה מדוע בועז ורות וכן יהודה ותמר לא הפסיקו בז' נקיים .ותירץ :א .דין דם חימוד
היא גזירה דרבנן שלא הייתה בזמניהם .ב .גבי תמר ורות לא היה חשש שמא תראה מחמת חימוד,
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דמייד שנתפייס יהודה ובועז היו עמהם במטה ,והוי ליה כמי שיש לו פת בסלו .ג .תורת השלמים
(סק"א) כתב שמדאורייתא פנויות טובלות ללא ז' נקיים ,שרק בנשואה חששו לסברא שרגיל וקץ בה,
אך לא בפנויה ולכן הן טבלו מיד .ד .החוות דעת (ביאורים סק"א) כתב שדוקא בחימוד של נשואין
חיישינן .ה .עוד כתב החוו"ד שיתכן שלתמר ורות היה מוך דחוק ,ובדקו ומצאו טהורות ,שמועיל
לכו"ע .ו .החיד"א (ספר אהבת דוד דרוש ח לשבת כלה דף סג) כתב שדם חימוד טהור ,והאמוראים היו
מכירים מהו דם חימוד ,וצ"ל שגם רות היתה מכירה בו ,וידעה שאין בו תערובת דם נידות כלל .ז.
החתם סופר (נדה כ ):תירץ שהיו מכירים דם חימוד ע"י הרחה .ח .הפלטי (סק"א) כתב שבועז לא בעל
כלל את רות.
כתב בספר חמודי דניאל כ"י (הביאו הפת"ש א) דבלא כתיבת התנאים לא מהני שבעה נקיים וצריכה
למנות מחדש .וכ"כ המהרש"ם (א ,סה) ,אך הוסיף שאם כבר הוציא החתן ממון לצורך הנישואין סמכה
דעתה ויש בזה חימוד .אמנם בשיעורי שבט הלוי כתב בשם המנחת פיתים ועוד אחרונים שנקטו שיש
חימוד אף בלא כתיבת תנאים .ובשו"ת שבט הלוי (ד ,קה) כתב בשם התשורת ש"י דמה דקפדינן שיהיו
תנאים ,היינו דוקא במקום שהמנהג לעשות תנאים ,ולכן קודם שכתבו תנאים אין סמיכות דעת ,אבל
במקום שאין מנהג לכתוב תנאים יש סמיכות דעת משעה שגמרו את הענין כנהוג.
ז' נקיים ליבמה לפני חליצה :בשו"ת שער אפרים (סי' ע"ה .הובא בפת"ש א) כתב שאישה הזקוקה ליבום
וספרה כמה ימים קודם החליצה ,אין הספירה עולה לה וצריכה לספור ז' נקיים מחדש .שבמקומות
שנהגו לייבם לא מועילים הז' נקיים שספרה קודם שחשובה כאשת איש משום שיכול לקחתה בעל
כרחה .וגם במקום שלא מייבמים מ"מ לא סמכה דעתה .בטהרת הבית (ח"א עמ' תעח) כתב שגרושה
יכולה לספור ז' נקיים תוך ג' חודשי הבחנה ,שמאחר ויכולה להתקדש לאחר מכן לכל מי שחפצה
(אע"פ שכעת אינה יכולה להתחתן משום זמן הפסק ההבחנה) יכולה לספור ז' נקיים ולטבול בסוף חודשי
ההבחנה .וכ"כ אחרונים רבים.
ז' נקיים לנשאת לזקן שאין לו גבורת אנשים :בשו"ת חיים שנים (סימן ו) כתב שאישה זו אינה צריכה ז'
נקיים מכיון שאינו ראוי לביאה כלל .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תפ) .אמנם בשו"ת מנחת אלעזר
(דרכי תשובה סק"ב) כתב דצ"ע ,מאחר דקי"ל שאפילו קטנה וזקנה צריכות ז' נקיים ,י"ל שלא חילקו
חכמים בדבר וגם במקרה דידן צריכה למנות ז' נקיים .ועוד ,שרחמי שמים מרובים ויתכן ותחזור לו
גבורת אנשים והוא שכיח ,והיא מצפה לזה.
ז' נקיים בשוטה ואלמנה :הבית שמואל (אה"ע סי' קי"ט ס"ק יג .הביאו הפת"ש א) הסתפק באשה שנשתטית
וספרה שבעה נקיים בימי שטותה על ידי נשים אחרות שבדקוה ואח"כ החלימה ,אם רשאים לכנסה
על סמך נקיים הראשונים או נימא דכשהחלימה נתעורר החימוד מחדש .ובשו"ת חתם סופר

(סימן

קפד) פשט לקולא.
עוד כתב החתם סופר (שם) אודות אלמנה אחת שדברו בה להנשא לאיש אשר לא ראתה מעולם
ונתפייסה וקבע במכתב יום מועד לנישואין וספרה שבעה נקיים לטהרתה טרם בא האיש אם יעלו לה
הימים ,או אפשר דעיקר החימוד יתעורר לאחר ראייתה אותו ואין לחשוב הימים שלפני זה ,ודעת
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הרב השואל להחמיר ,והחת"ס האריך להביא ראיות דאין לחלק בכך ,ולכן יש להקל .גם בטהרת
הבית (ח"א עמ' תפב) ושבט הלוי (ח"ו סימן קכט אות ד) פסקו להקל בזה .וכ"פ השואל ומשיב

(תליתאה ח"א

סימן מב) והביא ראיה גבי רב ורב נחמן שהיו מכריזים מאן הויא ליומא ,אע"פ שלא ראו אותם הנשים,
ולא חששו לחימוד כשיראום.
ז' נקיים בזקנה :בשו"ת גבעת שאול (סימן סה .הובא בפת"ש ב) כתב שגם זקנה המסולקת דמים צריכה
למנות ז' נקיים לפני שנישאת .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תעג) וכן צריכה לברך על טבילה זו.
 ז' נקיים למעוברת שנישאת
בשו"ת מקום שמואל (סימן לג .הובא בפת"ש ב) נשאל באשה אחת שנתעברה מנואף ,ואח"כ רוצים
להינשא וכבר נתעברה ממנו כשבעה חדשים אם צריכה לספור שבעה נקיים ,או נימא כיון דמעוברת
בחזקת מסולקת דמים לא חיישינן שמא מחמת חימוד ראתה ,והשיב שפשוט דצריכה שבעה נקיים.
וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תעה) ושה"ה למגרש את אשתו מעוברת ורוצה להחזירה .והרדב"ז

(ח"ג

סימן תכג) כתב שגם במעוברת יש לחוש לראיית דם ,ואע"פ שרגילה בו ,אדרבה ,הרי היא מכירתו
וזוכרת מעשים שבינו לבינה ומהרהרת בו .אך המהריק"ש (שו"ת אהלי יעקב סימן קכה) כתב שאינה
צריכה ז' נקיים מכיון שמעוברת הרי היא מסולקת דמים .גם בתשובות מיימוני (הל' איסו"ב סימו א) כתב
שיש כמה פנים להקל :א .שאפשר דמכיון שנבעלה לו כבר ,אינה חומדת כ"כ ,וכדין חתן שבעל
ופרסה אשתו נידה שמותרים בייחוד משום דלא תקיף יצריה .ב .היא מסולקת דמים .ג .בדקה עצמה
ולא מצאה דם.
עוד כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' תעז) שזוג שהיו חילוניים וחיו ביחד חיי אישות בלא חופה וקידושין,
ואח"כ חזרו בתשובה וברצונם להתחתן בחו"פ כדת משה וישראל ,צריכה ז' נקיים וטבילה ,שיש
לחוש לחימוד ואפילו אם היתה האישה מעוברת צריכה ז' נקים וטבילה .אך בספר שבט

הלוי (עמ' רמ)

כתב דמסתברא שאינה צריכה ז' נקיים וטבילה משום חימוד.
 בדיקות הכלה מחשש לדם חימוד
א .הרשב"א (שם) סובר שאינה צריכה לעשות הפסק טהרה וגם אינה צריכה לבדוק כלל בימי הספירה
לא בתחילה ולא בסוף ,אלא צריכה המתנת ז' ימים אחר התביעה בהם היא 'שומרת' ובודקת האם
רואה דם מחמת החימוד ,ולאחר ימים אלו טובלת וטהורה .שהרי אישה זו לא ראתה ואין סיבה
לאוסרה כרואה ודאית .ומ"ש שצריכה ז' נקיים הכוונה לשמירה שאינה מרגישה בדם ,ואפילו בדיקה
בתחילה או בסוף אינה צריכה .וכך הבין ממעשה דרבינא שרב חביבא לא צוה לבדוק בתו ,משום
שסבור היה שלא אמר רבא דבריו אלא בגדולה ,אבל בתו היתה קטנה וא"צ לישב ז' נקיים ,ואעפ"כ
כנסה .וחשש הרשב"א לדעת הראב"ד והרמב"ן (לקמן) שצריכה לבדוק פעם אחת בז' ימים.
ב .הראב"ד (בבעה"נ שער הספירה עמ' פו) והרמב"ן (פ"ג הי"ב .הב"ח סובר שהרמב"ן כרא"ש) סוברים שא"צ
הפסק טהרה ,אבל בדיקה אחת תוך ז' צריכה ,בתחילה או בסוף.
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ג .הרא"ש (פ"י סי' ד) כתב שבספרי אשכנז ישנה גי' אחרת" :א"ל ליכתוב כתובה א"ל לינטר מר עד ד'
אחרינא א"ל אמאי א"ל לא ס"ל מר להא דרבא תבעוה לינשא וכו'" .והודיעו שאין חילוק בין קטנה
לגדולה ,ואז הפריש בתו כל שבעה קודם החופה .והוסיף שלדעתו צריכה לבדוק בכל יום מהז' נקיים
שמא תראה ,שככל שיום החופה מתקרב כך ליבה יותר הומה ומשתאה ,ויש חשש גדול יותר שתראה
מחמת חימוד .ו'ז' נקיים' שהזכיר רבא אינם מחמת חומרא דר' זירא ,אלא אפילו קודם שנהגו ,ומחשש
לראיה קודם החופה.
ד .הרא"ה סובר שצריכה ז' נקיים ובנוסף לכך לעשות הפסק טהרה.
כתב השו"ע :ומונה ז' ממחרת יום התביעה ואינה צריכה הפסק טהרה ,שאף על פי שלא בדקה ביום
התביעה להפסיק בטהרה ,מונה מיום המחרת ז' נקיים .ומיהו צריכה בדיקה תוך ז' .והוסיף הרמ"א:
כל יום לכתחלה (ב"י בשם הרא"ש וב"ח שג"כ דעת רמב"ן) ,מיהו בדיעבד אם לא בדקה עצמה רק פעם אחת
תוך ז' סגי (ב"י והאחרונים).
הש"ך (סק"א) כתב שכיום נהגו להפסיק בטהרה אף לבתולה ,וגם בודקים בכל הז' נקיים .וכ"כ
המהרש"ל (הגהות הטור) ,דרישה (אות ג) וב"ח .וכ"פ הטהרת הבית (ח"א עמ' תעא) ,והוסיף שאע"פ
שהשו"ע כתב שא"צ הפסק טהרה ,נראה שזהו בזמן הראשונים שהיו טובלות גם בעודן פנויות ,ומכיון
שהיא טהורה ואין החשש אלא משום דם חימוד ,א"צ הפסק טהרה .אבל בזמן הזה שכמעט כל
הנישאות בחזקת טמאות נידה בודאי צריכות להפסיק בטהרה וז' נקיים כשאר כל הנידות הנשואות.
וכ"כ החכמת אדם (כלל קטו ס"ב) והערוך השולחן (סי"א).
הש"ך (סק"ב) העיר ,שלדידן דלא סגי בבדקה ביום הראשון וביום השביעי ,ה"ה הכא .אלא שמדברי
השו"ע לא נראה כן ,דכיון שלא ראתה ודאי עדיף טפי.
בטהרת הבית (ח"א עמ' תעא) הוסיף שיכולה לעשות הבדיקה מיד לאחר שהסתיים הוסת ואינה צריכה
להמתין ד' או ה' ימים כשאר נידות נשואות ,משום שכל דין ההמתנה בנשואות הוא משום חשש
לפולטת שכבת זרע ,חשש שלא שייך כאן.
עוד כתב בטהרת הבית (שם עמ' תעב) שאע"פ שהבתולה אינה יכולה לעשות הפסק טהרה בחורין
ובסדקים כמו יתר הנשים הנשואות ,מ"מ יש לה להכניס המוך עד מקום שידה מגעת בזהירות שלא
תפגע בבתולים ,אבל קינוח מבחוץ אינו מועיל כלל .גם השבט הלוי (אות ז) כתב שהיו מקרים שכלות
החמירו להכניס יותר מדאי ובחוזק ופצעו הבתולים ,או שעד הבדיקה נפל והוצרכו להוציאו ע"י
רופא ,ומ"מ יש לבדוק בזהירות עד כמה שאפשר.
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סעיף ב':
 ממתי מונה את הז' נקיים
כתב הרשב"א (שם קצר ה .וארוך ו ).שצריכה למנות ז' נקיים משעה שמכינים את צרכי החופה .והר"ן
כתב (שבועות ד :ד"ה תבעוה) שז' ימים הללו מונין אותן משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה
לחופה ,אף על פי שלא נתקדשה עדיין.
ההגה"מ (פי"א מהל' איסו"ב אות ה) כתב בשם הרשב"ם שאת הז' נקיים צריך לשמור סמוך לנישואין
ולבעילת מצוה .וכ"כ הרוקח .והוסיף ההגה"מ שאם טבלה אחר הז' נקיים ולא נבעלה צריכה להמשיך
לבדוק בכל יום עד שתבעל ,שלעולם משתבעה להינשא יש לחוש שתראה מחמת חימוד עד שתבעל.
וכ"כ התוספות (יומא יח.):
כתב השו"ע :שבעת ימים הללו מונים אותה משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה ,אף
על פי שלא נתקדשה עדיין .והרמ"א כתב :ויש לסמוך הטבילה סמוך לבעילת מצוה בכל מה דאפשר,
(כך משמע במרדכי בשם רשב"ם ור"מ ורוקח בשם אביו ורבותיו ובהגהת מיימוני פי"א דהלכות א"ב) ,והמנהג לטבול
הכלה ליל ד' אף על פי שלא תבעל קודם מוצאי שבת (מרדכי שם) ,אבל אין להרחיק הטבילה מן
הבעילה יותר מזה .ואם לא תבעל במוצאי שבת ,יש לה לבדוק עצמה בכל יום עד בעילת מצוה,

(שם

ובהגה ובתוספות פ"ק דיומא דף י"ח) ,ודוקא לכתחלה ,אבל בדיעבד אין להחמיר אם בדקה רק פעם אחת
תוך ז' (ב"י) .וכל חתן ישאל לכלה קודם שיגע בה ,אם שמרה ז' נקיים( ,הג"ה ש"ד).
כתב הש"ך (סק"ד) שכיום לא שואלים את הכלה אם ספרה ז' נקיים ,וסומכים ע"ז שהשושבינים יודיעו
לחתן אם היא טמאה.
הט"ז (סק"ג) הסביר את סברת הרשב"א ,דכיון שמשעת תחילת ההכנות לא ראתה הכלה דם חימוד
שוב לא תראה דם ,ולדעתו הרשב"א לא אמר שהאישה איננה מתרגשת כלל.
הדרישה (אות ד) התקשה ,מדוע הרשב"א כתב שלזמן רחוק אינה חומדת ולא כתב שתחזור ותחמוד
לאחר זמן קודם החתונה? ונ"מ למקרה שתבעוה להינשא לאחר י"ב חודש והתחילה מעכשיו לספור
ז' נקיים ולאחר כמה ימים נתרצה לכונסה מיד ,צריכה לספור שוב ז' נקיים ולא מחשיבה את הימים
הראשונים כי אז לא הייתה חמדה .וביאר את דברי הרשב"א שהמנהג למנות ז' נקיים משעת ההכנות
הוא שמא ירצו להתחתן מיד קודם התאריך הנקוב ,שתהיה כבר טהורה ולא יצטרכו להמתין .וביאר
הט"ז (שם) שהדרישה הבין שצריכה למנות דוקא קודם החופה ,וכל מה שאמר הרשב"א שמונה מלפני
כן הוא מחשש להקדמת הנישואין ,ולפ"ז אם לא הקדימו את החתונה צריכה לספור שוב ז' נקיים
קודם החופה .אך הט"ז סובר שלא דק בפירושו ,ולדעת הרשב"א לאחר שמנתה ז' נקיים הרי היא ככל
הנשים הטהורות לבעליהן.
הלחם ושמלה (סק"ט) כתב דהואיל והחימוד הוא משום תשמיש ראשון ,אם לא בעל בעילת מצוה מיד
צריכה לכתחילה לבדוק עצמה גם לאחר הנישואין עד שתבעל .אולם הלקט יושר (עמ' כא) כתב
שלאחר החופה אינה צריכה בדיקה אע"פ שלא בעל .והעיר בטהרת הבית (ח"א עמ' תעד בהע') שמדברי
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הרשב"א לעיל הסובר שהבדיקה היא סמוך לתביעה אע"פ שרחוק מהנישואין ,ג"כ עולה שלאחר
הבדיקה שוב א"צ לבדוק עד הבעילה.
סעיף ג':
 חשש לדם חימוד נוסף כשדחו את הנשואין
כתב המרדכי (שבועות פ"ד סימן תשמ) שהר"מ כתב בשם הרשב"ם שאם דחו את הנישואין מחמת איזו
סיבה ,אע"פ שהכלה כבר ישבה ז' נקיים צריכה לחזור ולישב ז' נקיים לאחר שישלימו יחד ,דכיון
שדחו הנישואין לא מסקא אדעתה דהנך ז' נקיים.
כתב מהרי"ק (שורש קנ"ט) שישנה מח' מה הדין אם נדחו הנישואין יום או יומיים האם צריכה למנות ז'
נקיים מיום אותה תביעה ,שהאוסרים אומרים שתמיד כשנדחו הנישואין אין הבדיקה מועילה אפילו
המשיכה לבדוק פעמיים ביום ,דכיון שנדחו הנישואין אינה נזהרת יפה .והמתירים אומרים שהר"מ לא
דיבר אלא במציאות שהפסיקה לבדוק והשאלה היא האם הבדיקה שעשתה מועילה להבא ,אך כאן
היא ממשיכה לבדוק את עצמה .והמהרי"ק הכריע כאוסרים שצריכה לבדוק שוב ,וטעמו שאנו
חוששים לחימוד בכל הזמן ,ושמא ראתה כעת ולאו אדעתה.
כתב השו"ע :אם דחו הנשואין מחמת איזה סבה אף על פי שישבה ז' נקיים צריכה לחזור ולישב ז'
נקיים (ולטבול) כשיתפשרו לעשות הנשואין,

(רמ"א :אף על פי שבדקה עצמה תמיד בימים שבינתיים ,לא מהני.

מרדכי ומהרי"ק).
 ביטול החתונה וקביעת מועד חדש באותו מעמד
הב"ח סובר שדוקא אם דחו את הנישואין בסתם ולא הסכימו על תאריך חדש ,אלא אמרו שלאחר
שישלימו יקבעו זמן חדש ,בזה אנו חוששים שמא לא תבדוק יפה ,שמאחר ואינה יודעת תאריך חדש
אינה מקפידה על בדיקותיה .אבל אם בשעת הדחיה קבעו תאריך חדש א"צ לחזור ולמנות ז' נקיים,
ואם בדקה עצמה ומצאה טהורה הרי היא טהורה .וכ"ד הש"ך (סק"ו) ,טהרת הבית (ח"א עמ' תפה) ועוד.
אך הלבוש (ס"ג) החמיר בזה.
הט"ז (סק"ו) כתב שדוקא אם דחיית הנישואין היתה ע"ד שני הצדדים ולא קבעו מועד אחר ,אז ודאי
לא מסקה דעתה שפיר בבדיקותיה ,אבל אם חסר אחד מהתנאים ,דהיינו שלא נדחו בבירור אלא רק
מצד סילוק הנדוניא וחשבו שיתפשרו והסעודה תהיה למחרת ,או אפילו אם החתן אינו רוצה וצד
הכלה רודפים אחריו לפתותו עד שנתפתה להם ,בכל כה"ג לא מקרי דחיית נישואין ,שהכלה סומכת
שהחתן יסכים ,וודאי שאינו חשוב לחימוד חדש שהרי פעמים רבות גם ביום הנישואין החתן מתעקש
לעקב את החתונה ,וודאי שהכלה לא צריכה לישב ז' נקיים לאחר מכן .ומשמע מדבריו שדוקא כאשר
הכלה רודפת אחרי החתן אין חשש שלא תדקדק בבדיקותיה ,אבל אם הכלה אינה חפצה והחתן רודף
אחריה ,צריכה למנות שוב ז' נקיים ,וכ"כ הערוך השולחן (סי"ג) .אמנם החוות דעת (חידושים סק"ו),
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טהרת הבית (ח"א עמ' תפו) ,שבט הלוי (ח"ה סימן קיא ס"ג) ועוד כתבו שאין חילוק מי רודף אחרי מי ,אם
המשיכה לבדוק הרי זה מועיל מכיון שלא הסיחה דעתה.
כתב החוות דעת (ביאורים סק"ה .הובא בפת"ש ו) שדוקא כשקבעו זמן חדש בתאריך קרוב באופן
שההכנות הקודמות לנישואין מועילות וא"צ הכנה חדשה ,אבל אם קבעו זמן רחוק באופן שצריכים
שוב להכין דברים ,ודאי צריכה לשבת מחדש ז' נקיים ,וכ"כ הערוך השולחן (סי"ב) ,טהרת הבית

(ח"א

עמ' תפה) ועוד.
כתבו הב"ח (בתשובה סימן קיח .הובא בפת"ש ו) והמהריט"ץ (סימן סז) שכשדחיית הנישואין והקביעות
החדשה היו ביום אחד בין שעות הבדיקה של שחרית וערבית ,אפילו אם בתחילה דחו בסתם ללא
קביעת מועד חדש ,כל עוד קבעו קודם זמן הבדיקה הבאה לית לן בה ,מכיון ששוב אין חשש שלא
תדקדק בבדיקותיה.
 בטלו החתונה והסכימה להינשא מיד לאחר
אם ביטלו את החתונה מתוך קטטה ,והסכימה הכלה לישא איש אחר מיד ,ובאותו יום נכנסה לחופה,
דעת הב"ח והש"ך (שם) שחשוב כתביעה חדשה ממש ,ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה צריכה
לספור ז' נקיים מחדש ,דאיכא כאן חימוד חדש מאיש אחר .וכ"כ המעדני

מלך (דברי חמודות פ"י אות כא)

והלבוש .וכ"כ הט"ז (סק"ו) ,והוסיף שאם אחר שנתרצתה לאחר ,שב החתן הראשון ורצה לכונסה,
צריכה ז' נקיים מחדש .בשו"ת חתם סופר (ס"ס קפד .הובא בפת"ש ו) כתב שאפילו לא היתה קטטה כלל
אלא שנתרצו להחליף חתן בחתן אחר ,מ"מ כיון דהחימוד הראשון היה על גוף זה ואין היצה"ר
מתגרה מגוף זה לגוף אחר ,וכיון שנתחלף בגוף אחר יש חימוד חדש לגמרי וצריכה שבעה נקיים.
 חתן שלא הגיע לחופה
כתב המשאת בנימין (סימן מב) שאם החתן לא הגיע לחופה ולמחרת הגיע מכתב מהחתן שהיה לו
אונס בדרך וממהר להגיע ,והחופה היתה ב' או ג' ימים לאחר המועד שנקבע בתחילה ,בזה ודאי א"צ
ז' נקיים אחרים אפילו לא בדקה עצמה בימים שבינתיים אם לא עברו עליה ז' ימים בלא בדיקה.
שמאחר והנישואין לא נדחו אלא מחמת אונס ודאי לא נתייאשה מן ז' נקיים הראשונים וסמכה דעתה
שיבא החתן אחר יום או יומיים ורמיא אנפשה ויהבה אדעתה שתהיה נקיה ושלא תבא לידי חשש
חימוד .וכ"כ הש"ך (סק"ז) ,והוסיף שאין להחמיר בדינים אלו דבלאו הכי הרבה פוסקים סוברים דא"צ
ז' נקיים ,וגם בדיעבד סגי בבדיקה אחת תוך ז' לכ"ע ,וגם כל עיקר דין זה הוא מדבריהם .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"א עמ' תפו) מכיון שלעיתים אדם אנוס ואין לו טלפון להודיע וכד'.
אמנם הט"ז (סק"ו) סובר שבכה"ג צריכה הכלה לישב ז' נקיים חדשים ,דכיון שלא בא ביום המוסכם
ודאי הכלה מסופקת בדעתה ,שהרי כל הדרכים בחזקת סכנה ושמא קרהו דבר ,או שאינו חפץ בה,
ולכן לאחר שנודע שבא הוי חימוד חדש .וכ"פ בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סימן קיא אות ב) מכיון שכיום
ישנם אמצעים כטלפון וכד' להודיע על אי הגעה ,וכשהחתן לא מגיע זהו מקרה חמור המערער את
ודאות הכלה בנישואין.
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סעיף ד':
 חופת נידה
לגבי כלה שפירסה נידה קודם שנבעלה שנינו בכתובות (ד" ).וכן מי שפירסה אשתו נדה ,הוא ישן בין
האנשים והיא ישנה בין הנשים" .וכ"פ הרמב"ם (פכ"ב מהל' איסו"ב ה"א) "חתן שפירסה אשתו נדה קודם
שיבעול אסור להתייחד עמה אלא היא ישנה בין הנשים והוא ישן בין האנשים ,ואם בא עליה ביאה
ראשונה ואח"כ נטמאת מותר להתייחד עמה".
ולגבי חופת נידה שנינו בכתובות (נו).

"בעי רבין :נכנסה לחופה ולא נבעלה ,מהו? חיבת חופה קונה ,או חיבת ביאה קונה? ...בעי רב
אשי :נכנסה לחופה ופירסה נידה ,מהו? אם תימצי לומר חיבת חופה קונה  -חופה דחזיא
לביאה ,אבל חופה דלא חזיא לביאה לא ,או דלמא לא שנא? תיקו"
באבן העזר (סימן סא) הביא הב"י מחלוקת ראשונים האם מותר לשאת אישה בשעה שהיא נידה .דעת
הרמב"ם (פ"י מהל' אישות ה"ב ,וה"ו) שאין נושאים אישה כשהיא נידה ואין מברכים לה ברכת חתנים עד
שתטהר ,ואם עבר ונשא ובירך אינו מברך שוב .דכיון שהגמ' נשארה בתיקו לגבי הבעיא אם חיבת
ביאה קונה או חיבת חופה קונה ,לא הויא חופה .הר"ן כתב "כשר הדבר שלא תיכנס לחופה עד
שתטהר" .והרא"ש (כתובות פ"ה סי' ו) כתב שנושאים אישה אף כשהיא נידה ומברכין לה ברכת חתנים.
השו"ע (שם ס"ב) פסק כר"ן ,והרמ"א כרא"ש.
עוד נחלקו הראשונים האם להודיע לחתן על כך שהכלה פרסה נדה או לא :הגה"מ

(דפוס קושטא פי"א

מהל' איסו"ב ה"י) כתב בשם הסמ"ק שעתה אנו מתירים לכנוס נדות רק שיודיעו לחתן מטעם שאנו
עתה מתי מעט במקום אחד ויש לחוש שמא יקדמנו אחר .אך רבינו יחיאל היה מחמיר בה דשמא
חיבת ביאה קונה ואם כן בחופה אינה נקנית .הש"ך (סק"ח) כתב כסמ"ק שיש להודיע לחתן על כך
שהכלה נדה ,וכ"כ הרמ"א (אה"ע סי' סא ס"ב).
 אופן השמירה על חתן וכלה אסורים
נחלקו הראשונים כיצד יש לשמור ולהרחיק חתן וכלה האסורים:
א.

ראב"ד (בעה"נ שעה"פ עמ' כ .וכ"כ הרא"ש מו"ק פ"ג סי' לו בשמו) :צריך שמירה גם על החתן וגם
על הכלה כדברי הגמ' 'הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים' .והוסיף רבינו ירוחם
(שם רכד ע"ג) שדוקא בלילה צריכים שימור ,אבל ביום מותר להתייחד עמה כשאר הנשים.

ב.

רשב"א (תוה"א ב"ז ש"ב ו ,:ובקצר ד :):דוקא שישנים בבית אחד צריכים שימור ,אבל אם הם
ישנים בשני בתים ,החתן בבית אחד והכלה בבית אחר אין שום אחד מהם צריך שומר.

ג.

רא"ש (מו"ק פ"ג סי' לו) :יחוד אסור ביום כמו בלילה .ולדעתו אין צריך שתי משמרות אלא
הוא בין האנשים או היא בין הנשים .וכ"ד הרז"ה (בהשגות לבעה"נ שם אות ה) והטור.
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כתב הרמ"א :י"א שאסורה ליחד עמו ביום ,כמו בלילה ,וא"צ להיות שתי שמירות ,רק הוא בין
האנשים או היא בין הנשים (טור בשם הרא"ש) .ואם אינם ישנים בחדר א' אינן צריכים שימור כלל,

(ב"י

בשם הרשב"א) .וי"א דבלילה צריך שתי שמירות ,וביום מותר להתייחד( ,הראב"ד) .והמנהג ליקח קטן
אצל החתן וקטנה אצל הכלה ,ואין מתיחדין ביום בלא קטן או קטנה.33
בטהרת הבית (ח"א עמ' תצו-תצז) פסק ע"פ הראב"ד שהחתן והכלה צריכים שימור רק בלילה ,אך ביום
מותרים ביחוד .ובדרכי טהרה (פ"י סכ"ה) משמע שגם ביום יקחו קטן וקטנה אא"כ אינם מתייחדים.
כתב הש"ך (ס"ק יד) בשם הב"ח דצ"ל שאותם קטנים יודעים טעם ביאה ושאין מוסרין עצמם לביאה.
בשבט הלוי (כאן ד"ה ש"ך ס"ק יד) כתב ששיעור זה לבת  -הוא משעה שבושה לעמוד ערומה ,דיש
להחמיר מבת ה' או ו' ,וזמן זה הוא עד ט' שנים .ואצל קטן  -בעינן שהוא פחות מט' שנים .הגר"מ
פיקחות ,ואם הילד
אליהו (ספר פוע"ה פ"ו אות יח) סובר שכיום אין משמעות של גיל לעניין יחוד ,אלא ְ
או הילדה יכולים לספר נחשבים לגדולים .בתורת השלמים (סק"ח) כתב שגם גדולים כשרים לשמירה
זו ,שהחתן והכלה שומרים אחד על השני שלא יחטאו עם השומרים.
בספר באר שבע (קונטרס באר מים חיים סי' ט"ו .הובא בפת"ש ז) תמה על המנהג לקחת קטן וקטנה אצל
החתן והכלה ,שאינו עפ"י הדין ,ובפרט מה שנהגו שאין לוקחים לשמירה לא קטן ולא קטנה ,אלא
אמה של הכלה שוכבת אצל בתה הכלה ,דזה איסור גמור .וכ"כ בטהרת הבית (ח"א עמ' תצה) שאישה
אחת אינה חשובה לשומרת ,מכיון שלאיש אסור להתייחד עם שתי נשים.
כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' תצה) שלא די בכך שישנים בחדרים נפרדים ,שאין מי שיעכב בעדו
להיכנס לחדר שלה .אלא צריך שישנו בשתי דירות נפרדות .34וכ"כ החזו"א

(יו"ד סי' צא סק"ה ,אה"ע סי'

לד סק"ה) שדוקא אם צריך לצאת ולעבור דרך רה"ר או חצר מותרים לישן בחדרים נפרדים ,אך אם יש
פתח בין חדרו לחדרה ,כחדר אחד הם וצריכים שמירה .גם בדרכי טהרה (פ"י סכ"ה) פסק שרק אם
ישנים בדירות נפרדות א"צ שמירה.

 כלה שנישאה לפני שסיימה את הז' נקיים
שנינו ביבמות (לז):

"אמר ר' אליעזר בן יעקב :לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת ,שמא
יזדווגו זה לזה ,ונמצא אח נושא את אחותו .איני? והא רב כי איקלע לדרדשיר ,מכריז ואמר:
 33נחלקו הראשונים במספר השומרים הנצרכים לחתן ו לכלה :הראב"ד סובר שצריך שני שומרים לחתן ושתי שומרות
לכלה .הרא"ש סובר שצריכים שני שומרים שישמרו או על החתן או על הכלה .והמרדכי סובר שצריך אחד לכלה ואחד
לחתן .וכ"כ הרמ"א.
 34בשו"ת מעין אומר (ח"ז הל' נידה סימן רכא .הובא בספר פוע"ה ח"ו הע'  )16כתב שאם קשה מאוד לחתן ולכלה להביא
אדם אחר שישן עימם ,יש מי שהורה שהכלה תישן בחדר נפרד ותנעל את הדלת ,ורק לאחר מכן ינעל החתן את דלת
הבית וילך לישון ,ויחליטו מראש שהכלה לא פותחת לחתן את הדלת בשום פנים ואופן.
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מאן הויא ליומא? ורב נחמן כי איקלע לשכנציב ,מכריז ואמר :מאן הויא ליומא .והאמר רבא:
תבעוה לינשא ונתפייסה  -צריכה לישב שבעה נקיים! רבנן שלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו.
ואיבעית אימא :לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו ,דאמר מר :אינו דומה מי שיש לו פת
בסלו למי שאין לו פת בסלו"
נחלקו הרשב"א והרמב"ם האם אפשר לכנוס אישה כאשר עדיין לא ספרה ז' נקיים והיא איננה
טהורה :דעת הרשב"א (תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ד ,:ובארוך שם ז ).שאם עבר וכנסה תוך זמן הזה לא יתייחד
עמה ,אלא הוא ישן עם האנשים והיא ישנה עם הנשים כשאר חתן שפירסה אשתו נדה ,ואע"פ שלא
נודע לנו בודאות שראתה דם ,אם היתה ישנה עמו בבית לא עמדה גזירתם של חכמים  -דיצרו
תוקפו .ודין זה הוא בין אם הוא תלמיד חכם או אחר .ופירש את הגמ' 'יחודי מייחדי להו' שהיו
מייחדין אותן לנושאן ,ואין הכוונה לייחוד בבית .א"נ שלא היו באים עליהן לעולם ולא ישנות עמהם
בבית אלא כדי לשבור היצר היו מיוחדות להם לעולם .וכ"כ הסמ"ג (לאוין קיא לט סוע"ב) ,ספר התרומה
(סי' קט) וראב"ד.
מנגד ,הרמב"ם (יא ,י) כתב "אם נשאת לתלמיד חכם מותרת להנשא מיד ותספור מאחר שנשאתו
ותטבול ,שתלמיד חכם יודע שהיא אסורה ונזהר מזה ולא יקרב לה עד שתטבול" .הראב"ד והטור
הבינו ברמב"ם שמותר לת"ח להתייחד עימה משום שת"ח לא חשוד שיבוא על אישה שלא מנתה ז'
נקיים .וכך פירש את הגמ' 'יחודי הוא דמייחדי להו' שהכוונה שהיו מתייחדים עמהן בבית ולא היו
באים עליהן ,וחשיב פת בסלו .ודוקא ת"ח שהוא זהיר במצוות אפשר לסמוך עליו שלא יפרוץ לבוא
עליה משא"כ בעם הארץ .אך העיר הב"י שמהרמב"ם עולה שעיקר ההיתר הוא בידיעת החכם
האיסור ,ולא תלאו בזהירותו ונאמנותו ,ולכן סיבת ההיתר היא משום שהת"ח יודע שיש לחוש שמא
ראתה מחמת חימוד ו'הוא רגיל בדברי חכמים וגזירותם' ,אבל ע"ה כיון שיודע שהכלה לא ראתה דם
והוא רק חשש בעלמא אינו מקשיב לגזירה משום שאינו רגיל בדברי חכמים וגזירותם

(ולכן לא מועיל

להודיע לע"ה את תוקף האיסור ,כיון שאינו מפנים את טעמי הגזירות) .עוד כתב הב"י שלדעתו הרמב"ם סובר
שגם לת"ח אסור להתייחד עם כלתו הנידה ,משום שלגבי כלה שפירסה נידה הרמב"ם לא מחלק בין
ת"ח לע"ה ,ורק לענין נישואין כתב שמועיל בדיעבד אך לא לייחוד .שיש חשש שמא באיזו שעה מן
היום או מן הלילה לא יזהרו המשמרות ויבוא עליה.
התוספות (ד"ה יחודי) כתבו פירוש נוסף ל'יחודי הוא דמייחדי להו' ,שיחודי בעלמא הוו מייחדי ויש
כאן פת בסלו כיון שאם היה רוצה היה בא עליה ,וכיון שפעמים לא היה בא עליה לא מחמדא ולא
חזיא.
הרמ"ה (הביאו הרא"ש פ"ק דכתובות סי' ט) סובר שלאחר שבעל בעילת מצוה הוא ישן בין האנשים והיא
ישנה בין הנשים .אך הרא"ש כתב שמכל הפוסקים שסתמו דבריהם לא משמע הכי.
כתב השו"ע :עבר וכנסה תוך זמן זה ,וכן חתן שפירסה כלתו נדה קודם שבא עליה ,לא יתייחד עמה,
אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים.

 ___________________________________ 242סימן קצ"ב  -דיני דם חימוד ותבעוה להינשא
 לא בא עליה לאחר החופה ונטמאה לאחר כמה ימים
התרומת הדשן (סימן רנג) נשאל מה הדין בבחור שכנס בתולה והיתה טהורה בשעת החופה וכמה
לילות אח"כ ,ומכל מקום לא בעל אותה עד שחזרה ופירסה נידה ,האם אסורים הן עוד להתייחד בלי
שומר אצלם או לאו? וכתב שבהוראה זו נחלקו הגדולים ,יש הסוברים שאסור מכיון שלא בעל .ויש
הסוברים שמותר ,שדוקא כאשר הם אסורים זע"ז אין היתר שיתייחדו ,אבל כאן אנו רואים שאין יצרו
תקיף ליה ,שהרי היתה מותרת לו ובכל זאת לא בא עליה ,לא חיישינן לייחוד דידה דודאי לא יעבור
דלא תקיף יצריה .והביא ראיה לסברא זו משור המועד (ב"ק יט ):שחוזר לתמותו כאשר ראה שוורים
ג"פ ולא נגח .אע"ג שיצרו תקיף עליה ליגח ,כשאנו רואים שנח יצרו דנים אותו כשור תם ,ואין
אומרים שרק עכשיו נרגע ולמחר יחזור למועדותו .ה"ה הכא אע"ג שסתם אדם תקיף יצריה באשה
שלא בא עליה מעולם ,היכא דחזינן דהאי גברא לא תקיף ליה יצריה דיינינן ליה כמי שנתייחד עם
אשתו נידה שבא עליה כבר ,ומ"מ המחמיר תע"ב.
כתב הרמ"א :יש אומרים אם היתה טהורה כשנשאת ולא בא עליה ,ופירסה נדה אחר כך ,א"צ שימור
עוד( ,ת"ה סימן רנ"ג והגהות אלפסי) ,והמחמיר תע"ב (ת"ה שם) .ואין לחלק בזה בין בחור לאלמן או בתולה
לאלמנה (רבינו ירוחם נתיב כ"ו).
כתב הש"ך (ס"ק יא) שכשהמנהג לא לבעול אלא לאחר ב' או ג' ימים מהנישואים

(אע"פ שהוא מנהג של

שטות ויש בו איסור מכמה טעמים ונכון לבטלו) כיון שהמנהג כך ,א"כ אם פירסה נדה ודאי צריך שימור דהא
דלא בעל תחלה היינו משום המנהג ,וכן נוהגים להצריך שימור בכה"ג.
הט"ז (סק"ז) כתב שהדימוי לשור המועד אינו נכון כלל ,שהרי קי"ל (ב"ק טו' ).סתם שוורים בחזקת
שימור קיימי' ,הרי שכל שור שהוא מועד לנגוח הוא משונה מטבע סתם שוורים ,ולכן כשאנו רואים
שהפסיק לנגוח הרי הוא חזר למצב האמיתי שלו .משא"כ אצל האדם שהמצב הנורמאלי שלו הוא
דתקיף יצריה אצל אישה ,ואותו חתן שלא בעל הוא נשתנה מטבע העולם ,ולכן אין לומר דמכיון
שהיה משונה זמן מסויים הרי הוא נשאר כך ,אלא אדרבה רק בזמן שאנו רואים שנשתנה הרי נשתנה,
אך בכל שאר הזמן אנו מעמידים אותו על הנורמאליות .ולכן דין גמור הוא שחתן זה צריך שמירה.
אך הנקודות הכסף דחה את השגת הט"ז ,וכתב דהכא נמי סתם בנ"א בחזקת כשרות ואין לחוש
שיבעלנה בנידתה .וכ"פ החכמת אדם (כלל קטו ס"ט).
 חתן שעשה העראה בלבד ונטמאה ,האם מותרים בייחוד
המהרש"ל (יש"ש כתובות פ"א סימן ו) גרס בגמרא 'לא שנו אלא שלא בעל בעילת מצוה ,אבל בעל בעילת
מצוה אשתו ישנה עמו' ולכן דייק מדקתני 'בעילת מצוה' משמע שצריך גמר ביאה ולא די בהעראה
או בעילה דרך אברים .וכ"כ ההפלאה (כאן) .וכן החמיר בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סימן קכ) שבהעראה
בלבד לא תישן עמו בחדר אחד אלא ישנו בחדרים נפרדים ,וכ"כ בספרו (עמ' רלח אות ג).
אמנם בטהרת הבית (ח"א עמ' תצב) כתב דמכיון שהגי' אצלנו בגמ' אחרת מגי' המהרש"ל ,נפלה
ראייתו .וכן יש להקל משום שעיקר דין יחוד באופן שלא בעל לדעת רוב האחרונים אינו אלא
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מדרבנן ,ויש לסמוך על הסברא דמכיון שעשה העראה שוב אין יצרו תוקפו כ"כ .וכ"פ הציץ אליעזר
(ח"ו סימן מ .פכ"ה עמ' רלו) .גם בדרכי טהרה (י ,לא) פסק שאם עשה העראה בלבד מותר להם להתייחד,
וגם אם גמר ביאתו אך לא הזריע מותרים בייחוד.
ובשו"ת חשב האפוד (ח"ב סימן קמו) כתב שאם היו בקרוב בשר אלא שלא הצליח החתן להוציא
מחשבתו מהכח אל הפועל לבעול בעילת מצוה ,אין עליהם יותר חיוב שמירה .וכך למד מדברי תה"ד
שלא הגיוני שמדובר בחתן שסתם לא בא על הכלה ,אלא ודאי מדובר בכה"ג .והעיקר בזה תלוי
בהרגעת העצבים .ולכן המורה להחמיר בזה יחוש לעצמו שהוא שובר את רוחו של החתן ,כי סידור
השמירה גורם צער רב לחתן ולכלה ולקרוביהם .ואחריתה מי ישורנה .ובטה"ב כתב שאם המורה
הוראה רואה שהחתן והכלה יראי שמים אפשר לסמוך על חשב האפוד בזה.
סעיף ה':
 מחזיר גרושתו
כתוב בתשובת הרשב"ץ :נמצא בגליוני הצרפתים שהמחזיר גרושתו צריכה להמתין ז' נקיים והוא
מובן מדברי קדמונינו .וכ"פ השו"ע :מחזיר גרושתו צריכה לישב שבעה נקיים.
כתב הט"ז (סק"ח) שאם עבר וכנס את גרושתו לפני שסיימה לספור את הז' נקיים ,אין צריך שמירה
כיון דכבר בעלה כשהיתה אשתו בפעם הראשונה לא תקיף יצריה עכשיו כל כך ואין צריך שמירה.
עוד כתב הט"ז (שם) :מעשה באלמנה אחת שהיה לה זמן מוגבל בתנאים עם החתן שלה לנשואין אלא
שהחתן אמר לה שאפשר שיקדים הנשואין וכן עשה ,והיא אמרה שסמכה על זה וספרה שבעה נקיים
וטבלה ובא עליה .נ"ל דאע"פ שהאלמנה עשתה שלא כדין כיון שלא היה לה בירור על הקדמת
החתונה עד שבא החתן וכנסה תיכף נמצא שבשעה שהתחילה לדעת הבירור נתחדש החימוד וצריכה
לחזור ולמנות ז' נקיים ,מ"מ כיון שכבר עברה ועשתה כן אין להפרישם מכח זה .וכ"פ הערוך השולחן
(סט"ז) .אולם הסדרי טהרה (ס"ק יב) כתב דכיון שסמכה דעתה שאפשר שיהיה כן יכולה לסמוך על
ספירה זו ,וסיים שלכתחילה כשיתברר לה יום הנישואין תבדוק את עצמה ,ואם מצאה טהורה יכולה
לסמוך על הז' נקיים שספרה .וכ"פ החכמת אדם (כלל קטו ס"ח) וטהרת הבית (ח"א עמ' תפז).
ובשו"ת נודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן קטו .הובא בפת"ש ח) כתב לגבי כלה שביקשה מאבי החתן שיקדים
הנשואין ,והשיב שהוא מסכים לזה אך צריך מקודם ליסע לביתו לשאול לאשתו ואם תסכים ישלח
שליח לכלה ,והכלה התחילה תיכף למנות שבעה נקיים ולבסוף הסכימה אשתו .הדבר פשוט שצריכה
למנות שבעה נקיים מיום ביאת השליח כיון שכל זמן שלא חזר השליח עדיין הדבר ספק אצלה .עוד
כתב (בסי' קט"ז) דאם אבי החתן אמר שאין בדבר זה ספק שודאי גם זוגתו תסכים לזה אפשר להקל
ועדיין צריך תלמוד כיון שתלה בדעת אחרים.
נראה מדברי הטהרת הבית (ח"א עמ' תעד בהע') שיש סיבה להקל לכנוס מיד משום השכנת שלום בין
איש לאשתו ,ואם ישהו הנישואין עד לאחר ז' נקיים יש לחוש שמא יתחרט אחד מהם ,ולכן יש להקל
לכנוס מיד ,ולא יבוא עליה עד לאחר ז' נקיים ואינם צריכים שמירה.
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הרדב"ז (ח"ד סי' אלף שלד .הובא בפת"ש ח) הסתפק מה הדין כאשר גירש את אשתו כדי לקיים שבועתו
והוא עתיד להחזירה ,והיא יודעת בדבר כיון דדעתה עליו אין כאן תביעה כלל והיא אינה מחמדת ,או
דילמא לא חילקו רבנן.
בשו"ת שבט הלוי (ה ,קיא) הסתפק מה הדין בזמן השואה בנשים שהיו בחזקת אלמנות חיות ואח"כ
חזר הבעל ,האם יש בזה חשש חימוד קצת ,והניח בצ"ע.
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בתורה מצאנו מספר פעמים התייחסות ל'בתולה'" .בתולה ואיש לא ידעה" (בראשית כד ,טז)" .והוא
אישה בבתוליה יקח" (ויקרא כא ,יד) ועוד.
בחז"ל מצאנו שתי התייחסויות לבתולה .הרמב"ם (הל' אישות יא ,ט) התייחס להם "ומה היא טענת
בתולים ,זה שנשא אשה שחזקתה שהיא בתולה וטוען ואומר לא מצאתיה בתולה ,ושני סימנין הן
לבתולה ,האחד דמים ששותתין ממנה בסוף ביאה ראשונה ,והשני הדוחק שימצא בה בביאה ראשונה
בשעת תשמיש".
בגמ' מצאנו מספר פעמים התייחסות של חז"ל לנשים שלא מצאו להם דם בתולים (כתובות ס :ועוד).
ומובא שם שישנם משפחות שלא היו רואות דם בתולים כלל ,או שהיא מוכת עץ (כתובות יג ,).או שהיו
פוסעות פסיעות גסות (שבת סג ,):או מחלות שונות (כתובות שם) ועוד.
נמצאנו למדים שלא בכל מצב תראה האישה דם לאחר הביאה הראשונה ,שיתכן והבתולים נשרו עוד
קודם הביאה מסיבות שונות.
לרוב לאחר הביאה הראשונה הקרום נקרע וזו הסיבה לראיית הדם ,לעיתים נשארים שאריות קטנות
הנושרות בביאות הבאות או באופן מלאכותי (ונרחיב בזה להלן) .ישנו מצב בו קרום הבתולים קשה
יותר מהרגיל ללא פתח כניסה לנרתיק ,ואינו נקרע לאחר הביאה.
 היחס בין דם בתולים לדם מכה
שנינו בנידה (סד):

"משנה :תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ,וניסת ,ב"ש אומרים :נותנין לה ארבע לילות ,וב"ה
אומרים :עד שתחיה המכה .הגיע זמנה לראות וניסת ,ב"ש אומרים :נותנין לה לילה הראשון,
וב"ה אומרים :עד מוצאי שבת ,ארבע לילות .ראתה ועודה בבית אביה ,ב"ש אומרים :נותנין לה
בעילת מצוה ,וב"ה אומרים :כל הלילה כולה .גמרא :אמר רב :בוגרת נותנין לה לילה הראשון,
וה"מ  -שלא ראתה ,אבל ראתה  -אין לה אלא בעילת מצוה ,ותו לא .רב ושמואל דאמרי
תרוייהו :הלכה  -בועל בעילת מצוה ופורש .מתיב רב חסדא :מעשה ונתן לה רבי ד' לילות
מתוך י"ב חדש! א"ל רבא :הדורי אפירכא למה לי? אותיב ממתני'! הוא סבר  -מעשה רב .מ"מ
לרב ושמואל קשיא .אינהו דעבדו  -כרבותינו ,דתניא רבותינו חזרו ונמנו :בועל בעילת מצוה
ופורש .אמר עולא ,כי הוו בה ר' יוחנן ור"ל בתינוקת לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא

 35להרחבה עיין אינציקלופדיה הלכתית רפואית ערך 'בתולים'.
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מבי כרבא ,ומסיימי בה הכי :בועל בעילת מצוה ופורש .א"ל ר' אבא לרב אשי :אלא מעתה -
בעל נפש לא יגמור ביאתו! א"ל :א"כ  -לבו נוקפו ופורש"
בירושלמי (ברכות פ"ב ה"ו) מובא שר' ינאי פרש אפילו מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה,
וכ"פ הרשב"א (ת"ה ארוך וקצר ב"ז ש"ב ה ).דכל בועל בתולה צריך לפרוש מיד אפילו היא קטנה שלא
הגיע זמנה לראות ולא ראתה.
הנה בגמ' מבואר שרבותינו החשיבו את הדם הבא מחמת קריעת הבתולים בתור 'דם מכה' ולכן
לעיתים לא חלים איסורי נידה גם כשרואה דם פעם ופעמיים ,מכיון שדם זה לא מגיע בעקבות דם
וסת רגיל .ומסקנת הגמ' וכן בירושלמי לעיל אנו רואים שהחמירו לפרוש מיד לאחר הבעילה
הראשונה ואפילו בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ,היינו חכמים לא רצו להרחיב את ההיתר של דם
הבתולים יותר מהבעילה הראשונה ,ולכן נראה שקבעו כלל שרק בבעילה הראשונה דם זה הותר.
אולם דין זה לא מובן ,הרי לעיל (קפז ,ה) שנינו שאישה שיש לה מכה באותו מקום תולה במכתה,
ומדוע שדם בתולים יהיה טמא ,הרי אין לך מכה גדולה יותר מזו? הרשב"א בתשובה

(ח"ז סי' קסא)

כתב דאע"ג שאין לך מכה גדולה מזו אין אנו תולים בה כשאר מכה ,משום דשאני הכא שאנו חוששים
לדברי שמואל (סד ):שאמר שיכול לבעול כמה בעילות בלא דם ונמצא שדם זה אינו דם בתולים אלא
בא מהמקור ,ועוד שבבתולה לא חששו להחמיר משום שאינה אלא לשעה ופעם אחת ,אבל
כשמדובר על מכה שאינה עוברת יש אפשרות שתאסר על בעלה לעולם ,ובזה לא החמירו

(הסדרי

טהרה סק"א ביאר שאף שתולים גם במכה עוברת ,הוא מפני שלא חילקו בין מכה למכה ,אבל דם בתולים הוא עניין בפני

עצמו) .וכ"פ הרא"ש (י ,א) שבכל הנשים החמירו בשווה שטמאות לאחר בעילה ראשונה .וכתב שטעם
חומרא זו אינה מפני שאנו חוששים שמא יצא דם מן המקור עם דם הבתולים ,שהרי בתינוקת וכן
באישה גדולה אין סיבה להחמיר ,אלא הטעם הוא משום שבעילת מצוה מסורה לכל ואין הכל
בקיאים בחילוק שיש בין הגיע זמנה לראות ללא הגיע זמנה ,ובין בוגרת ובין שלא ראתה .וכן משום
שהחתן יצרו תוקפו ,ולכן הסכימו חכמים לתת לכולם דין חומרא שבחומרות.
אולם עדיין צריך יישוב ,שהרי אפילו בבוגרת שראתה קי"ל שאם יש לה מכה תולה במכתה ,ואין לך
מכה גדולה מזו .ובאמת שהרא"ש (כתובות פ"א סימן ט) כתב שאנו חוששים שמא נתערב דם נידה בדם
הבתולים .עוד מצאנו בדברי האשכול (עמ' קיב) שחששו חכמים שמא מחמת החימוד של תשמיש
ראשון נפתח המקור ויצאה טיפת דם חימוד עם דם הבתולים ,ולדם חימוד חיישינן אפילו בתינוקת
שלא הגיעה זמנה לראות .וכן מצאנו לרב האי גאון (תשובת הגאונים שע"ת סימן קסח) שכתב שחששו
שבשעת ביאה ראשונה אוחזת אותה רעדה וחלחלה הגורמת לה לראיית דם נידה.
לסיכום ,מצאנו כמה טעמים מדוע החמירו בדם בתולים :א .חשש לדברי שמואל שיכול לבעול כמה
בעילות בלא דם (רשב"א) .ב .ההחמרה היא חד פעמית ולזמן מסויים (רשב"א) .ג .בעילה מסורה לכל
ואין כולם בקיאים בחילוקי הדינים (רא"ש) .ד .חשש שנתערב דם נידה עם דם הבתולים (רא"ש) .ה.
חשש שיצא דם חימוד מחמת התשמיש הראשון (אשכול) .ו .חשש לרעדה וחלחלה המביאה לראיית
דם (רב האי גאון).
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לעיל ראינו בשם הרשב"א שחכמים החמירו בכל דם בתולים בכל מצב שהוא .וכ"ד הרא"ש והראב"ד.
אמנם הרמב"ם (פ"ה מהל' איסו"ב הי"ט) כתב שאם נישאת כשהיא נערה וראתה דם בבית אביה אין לו
לבוא עליה אלא בעילה ראשונה ,עוד כתב (שם הל' יט  -כא) שאם לא ראתה דם ,דינה כמו המובא
במשנה ובגמ' ,ומשמע שסובר שחכמים לא החמירו אלא באישה שהגיע זמנה לראות וראתה ,אבל
בקטנה שלא הגיע זמנה לראות דינה נשאר כבתחילה שנותנים לה עד שתחיה המכה ,וכן הגיע זמנה
לראות ולא ראתה נותנים לה ארבעה לילות .וכ"כ הב"י בדעת הרי"ף (שבועות דף ד .).אלא שכתב
הרמב"ם (יא ,ח) שבזמן הזה דין דם בתולים שבועל בעילת מצוה ופורש אפילו בקטנה שלא הגיע
זמנה לראות .וכתב הב"י שמנהג זה לא פשט בכל ישראל עד אחר התלמוד .והביא שהיו מנהגים
שונים בקבלת חומרא זו.
כתב הב"י שאע"פ שהרי"ף והרמב"ם הקלו בזה ,לעניין הלכה אנו מחמירים מכיון שבזמן הזה פשט
איסור דם בתולים אפילו בתינוקת קטנה שלא הגיע זמנה לראות .ואסור לפרוץ גדרן של ראשונים
ולהקל בו אפילו כחוט השערה ומי שעושה כן הרי הוא פורץ גדר וישכנו נחש.
כתב השו"ע :הכונס את הבתולה ,בועל בעילת מצוה וגומר ביאתו ופורש מיד .אפילו היא קטנה שלא
הגיע זמנה לראות ולא ראתה.
הלחם ושלמה (סק"א) הביא מ"ש האגודה שבמסכת כלה משמע שאפילו מאלמנה צריך לפרוש מיד
לאחר גמר הביאה הראשונה דחיישינן שמא נתעורר לה חימוד חדש ,אך סיים שאין לחוש לכך הואיל
ולא נזכר בגמ' ובפוסקים .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תקב) ,והוסיף שאם מצא שהיא בתולה

(כגון

שהבעל הראשון לא גמר ביאתו) צריך לנהוג עימה כדין הנושא בתולה.
עיין בשו"ת יביע אומר (ח"א יו"ד סי' יד סע' א-ז) שדן האם דם בתולים הוא חשש איסור תורה או דין
דרבנן.
 בעל ובדקה ולא ראתה דם
כתבו הרא"ש (פ"י סי' א) והרשב"א (תוה"ב הארוך ב"ז ש"ז ה ):שאפילו בעל ולא מצא דם כלל פורש ממנה,
דכיון דרוב נשים יש להן דם בתולים שמא ראתה טיפת דם כחרדל ונאבד או חיפהו שכבת זרע .וגם
אין תולים בהטיה דהוא מילתא דלא שכיחא .וכ"כ הר"ן (שבועות שם) ושכ"ד הגאונים .וכתב הב"י שאין
לחוש למקלים בזה ,שכל הפוסקים מסכימים לאסור .גם המרדכי (שבועות סו"ס תשלט) כתב בשם כמה
גדולים לאסור משום דאי אפשר לחבורה בלא דם אלא שכבת זרע חיפהו.
אמנם ההגה"מ כתב (פי"א אות ג) בשם הראב"ד (בעה"נ מכת"י סוף שער הפרישה) שיש הסוברים שאם לא
מצא דם אינו צריך לפרוש ,ומסתברא לקולא .אבל רש"י הרוקח והרמב"ן פסקו לחומרא ,וכ"פ הר"מ.
כתב השו"ע :ואפילו בדקה ולא מצאה דם ,טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע.
והרמ"א הוסיף :ויש מקילין אם לא ראתה דם( ,הגהות מיימוני בשם איכא מ"ד) .ונהגו להקל אם לא גמר
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ביאה רק הערה בה ולא ראתה דם; אבל אם בא עליה ביאה ממש ,צריך לפרוש ממנה אף על פי שלא
ראתה דם (טור וב"י בשם רוב הפוסקים) .ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות

(לחם ושמלה וסדרי

טהרה :היינו שלא יתכוון החתן לעשות העראה בלבד בכדי שלא תאסר עליו ,אלא יראה לגמור הביאה מהר ככל

האפשר).
אם בעל בעילה גמורה אך לא הזריע ,לכאורה תלוי בטעמים מדוע אוסרים אותה אם לא ראתה דם,
שלטעם שמא חיפהו שכבת זרע אין לחוש כאן ,אך לטעם שמא ראתה ונאבדה יש לחוש גם בכה"ג.
בטהרת הבית (ח"א עמ' תקה) פסק שאסורה מהטעם שכתבו כמה ראשונים שמא נאבדה הטיפה .והבדי
השולחן (ס"ק טז) כתב שגם לטעם שחיפהו ש"ז יש לאוסרה ,דלא פלוג רבנן והחמירו בכל מקרה.
אולם בספר שבט הלוי (אות ה) כתב שהחשש שמא נאבד לא נזכר בשו"ע ,ולכן אם לא הוציא ש"ז יש
להקל ,ויעשו שאלת חכם .וע"ע לקמן.
 דין העראה
הרמ"א כתב שנהגו להקל כשלא גמר ביאתו אלא רק העראה בה ,ובתנאי שלא ראתה דם .דין זה מצוי
בחתנים וכלות שלעיתים קשה בתחילה להגיע לביאה גמורה ,ויש לברר מה בדיוק הגדר של העראה.
והנ"מ היא לענין פרישה אחר ביאה ראשונה בהעראה ,או לאחר ביאה שניה גמורה כשהביאה
הראשונה היתה בהעראה בלבד.
מהי העראה? הרמב"ם (פ"א מהל' איסו"ב ה"י) כתב "המכניס ראש העטרה בלבד הוא הנקרא מערה
מלשון את מקורה הערה ,והמכניס כל האבר הוא הנקרא גומר" .החכמת אדם (קטו ,טו) כתב שנהגו
להקל אם לא גמר הביאה רק הערה בה ולא ראתה דם ,אבל אם בא עליה ביאה ממש דהיינו שהכניס
כל האבר אף על פי שלא הזריע צריך לפרוש ממנה וכו' .הסדרי טהרה (סק"ג) כתב שמן הכנסת
העטרה כולה עד לגמר ביאה הכל בכלל העראה לעניין זה ,שנחשב שעדיין לא גמר ביאתו עד
שהכניס כל האבר ,ושכ"נ מדברי הרמ"א .גם הבא"ח (צו ,יט) כתב להקל כל עוד לא הכניס כל האבר,
וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תקד) ועוד .אמנם הערוך השולחן (ס"ט) כתב שהגדולים התמרמרו על
היתר זה ,ומי יוכל לדעת ולברר ,ולכן כל ירא אלוקים יראה ליזהר בזה .גם בשו"ת בית שלמה

(יו"ד

ס"ס עו) כתב שמעולם לא היקל בזה כדברי הרמ"א ,משום שעתה קשה להבחין ביניהם לדעת בירור
הדברים .ובשבט הלוי (אות ז) כתב שבחצי אבר אין להקל וצריך שאלת חכם ,ואם יש צער בהעראה
צריך שאלת חכם אם לחוש לדם בתולים .וגדר העראה הוא הכנסת כל העטרה ,ולמקלים שהעראה
אינה משירה את הבתולים היינו אפילו יותר מזה ,ע"כ.
בשו"ת ציץ אליעזר (טז ,ע) הביא בשם הנודע ביהודה מהו פתח המקור ,וכתב הצי"א שברבים
מהמקרים של חתנים וכלות שהגיעו אליו האבר לא הגיע כלל לפתח שבאמצע שהוא הנקב שמשם
יוצאים מי רגלים ושם הוא סגור בבתולה ,ולפי תומם חשבו שמכיון שנכנס מיהת האבר לעומק הסדק
שבאמצעיתו ששם הוא מכוון נגד פתח הרחם ועד הנקב מבחוץ ,הרי זה נחשב כבר עכ"פ כהכנסת
עטרה עם מקצת הגיד ,ולאמיתו אין זה עדנה נחשב לא בכלל ביאה ולא בכלל העראה ,ומותרים
עדיין זל"ז אליבא דכו"ע.
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האם העראה משירה הבתולים? הט"ז (אבה"ע סימן ז סק"ב) כתב שהעראה בלבד איננה משירה את
הבתולים .ובאמת שכ"נ מהרמ"א שלכן היקל בהעראה .וכ"כ השבט הלוי (אות ז) שהניסיון מראה שאין
השרת בתולים בהעראה .מנגד ,הסדרי טהרה (סק"ג) כתב שנראה שיש השרת בתולים ע"י העראה
(ואעפ"כ היקל הרמ"א) .וע"ע באוצר הפוסקים (אבה"ע סימן ז אות ג).
בספר פוע"ה (פ"ז אות יט והע'  )18כתבו שאם הביאה ראשונה הייתה בהעראה בלבד ללא דם ,למעשה
יש להקל בביאה כזאת שלא נאסרים ,מפני שעיקר האיסור בביאת מצווה הוא מדרבנן .וכתבו בשם
הגר"ד ליאור שאם הייתה ביאה חלקית ללא דם ,מעבר להעראה לא נאסרים .וגם אם בני הזוג אינם
יודעים להגדיר אם הייתה ביאה גמורה .לשיטתו גם בביאה גמורה אם לא יצא הזרע ולא היה דם אינם
נאסרים ,כיון שאין לחשוש שמא הייתה טיפת דם שנחפתה ע"י הזרע .אמנם במקרה הנ"ל של ביאה
גמורה החכמת אדם (כלל כטו ,טו) פוסק שאסורים בכל מקרה ,והשבט הלוי (אות ה) מיקל רק אם לא
הייתה ביאה גמורה.
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סימן פה) נשאל מה הדין כאשר בביאה ראשונה הייתה רק העראה וראתה
טפה ,אם יש לחוש לביאה גמורה שבשניה לשמא ראתה .והשיב שנראה פשוט שיש להקל ,דאפשר
שיצא כל הדם ומה שראתה רק טיפה אחת ,הרי בוגרת דמיה מועטים ואפשר שנשאר לה רק טפה
אחת .וגם בנערה וקטנה מקלים .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' תקי).
 גמר הביאה
שנינו בנידה (סה):

" ...בועל בעילת מצוה ופורש .א"ל ר' אבא לרב אשי :אלא מעתה  -בעל נפש לא יגמור ביאתו!
א"ל :א"כ  -לבו נוקפו ופורש"
בתחילה חששה הגמ' לכל תינוקת משום נידה ואפילו לא ראתה דם ,א"כ מקשה הגמ' שבעל נפש לא
יגמור ביאתו משום שהחמרנו בדם בתולים כמו דם נידה החמור! ומשיבה הגמ' דא"כ יפרוש אפילו
קודם השרת הבתולים או שלא יבעול כלל ונמצא בטל מפו"ר.
הראב"ד (בעה"נ שער הפרישה עמ' כה) כתב שאינו פורש מיד שגמר ,דא"כ יציאתו הנאה לו כביאתו ,אלא
ממתין עד שימות האבר ופורש מיד מן המטה כדרך שאמרו (שבועות יד ):במשמש עם הטהורה ואמרה
נטמאתי .וזהו גמר ביאה דקאמרי.
אולם הרשב"א (תוה"ב שם ה ):תמה ,הרי אישה זו דמיה טהורים וביאתה מותרת לגמרי ,ולא תהא הנאה
לו בפרישתו יותר מביאתו הגמורה שהתירו לו .ועוד ,דאם אתה עושה אותו כדין משמש עם הטהורה
ואמרה לו טמאה אני ,אף הוא ליבו נוקפו .והוסיף שכ"ד הרז"ה (בהשגות שם אות ו) .וכ"ד המגיד

(יא ,ח)

והרא"ש (פ"י סימן א) שפורש אפילו בקושי .וכ"פ הסמ"ג (לאוין קיא דף לז ע"ד) ,ספר התרומה (סי' צו) ,ר"ן
(שבועות ד :ד"ה ומסתברא) והגה"מ (פ"ד איסו"ב אות ז) בשם הרמב"ן (בהלכותיו פ"ג הי"א).
כתב השו"ע :הכונס את הבתולה ,בועל בעילת מצוה וגומר ביאתו ופורש מיד.
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כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' תקא) שאם כשהוא בועל בעילת מצוה מת האבר בפנים ,מותר להמתין עד
שיחזור ויתקשה האבר שוב ,כיון שלא חלה חובת פרישה עד שיפרוש לגמרי ,ומותר לעשות הביאה
בכמה כוחות .וכ"פ בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סימן קכא .ובספרו אות ב).
 דיני הפסק טהרה
כתב הרשב"א (תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ה ).שצריכה הפסק טהרה ובדיקה תוך שבעה ,וכ"כ הרא"ש

(פ"י סי'

ב) בשם רב האי והרמב"ם (פי"א מהל' איסו"ב ה"ח) שצריכה לספור ז' נקיים.
כתב הטור שלא תתחיל למנות ז' נקיים עד יום ה' לשימושה .והוא משום דחיישינן שתפלוט שכבת
זרע ותסתור .ההגה"מ (פי"א מהל' איסו"ב אות ד) כתב שמדברי הרמב"ם והרמב"ן (פ"ג הלכה י  -יא) נראה
שאינה צריכה להמתין .אמנם הב"י כתב שמהיכן שלמד כן ההגה"מ לא מוכח כך.
כתב השו"ע :וצריכה שתפסוק בטהרה ותבדוק כל שבעה ,ולא תתחיל למנות עד יום ה' לשימושה.
המהר"ל (הגהות הטור סימן קצו .הביאו הט"ז סק"ד) כתב שאע"פ שאנו נוהגים היום להתחיל למנות רק
מיום ו' ,בדין דם בתולים יכולה למנות מיום חמישי.
כתב בטהרת הבית (ח"א עמ' תקח) שאם יש לחוש שע"י ההמתנה עד היום החמישי יגיע הוסת שלה,
יכולה לישב באמבטיה עם מים חמים ,ותנקה עצמה עד כמה שאפשר ,ותוכל להפסיק בטהרה מיד
ולספור שבעה נקיים החל ממחרת .גם בשו"ת מעין אומר (ח"ז הל' נידה סימן קי) התיר לאישה שיש לה
וסת קצר של יום יומיים לשטוף שטיפה פנימית במים חמים ולאחר מכן לעשות הפסק טהרה .וכ"כ
בספר פוע"ה (פ"ז הע'  )46בשם הרה"ג דב ליאור .אולם הדרכי טהרה (פ"י אות כט) כתב שיכולה להתחיל
לספור את הז' נקיים רק מהיום החמישי ,והוא יחשב היום הראשון לנקיים .וכתבו בספר פוע"ה

(שם

הע'  )47בשם הגר"מ אליהו שלא הקל בזה אא"כ לא הייתה פליטת זרע בתוך האישה .וטעמו משום
שאין אנו בקיאים היום בשטיפה זו ,וגם מחשש של השחתת הזרע .ואם יש חשש שיגיע הוסת אפשר
להמשיך לקחת את הכדורים.
עוד כתב בטהרת הבית (שם) שבדיעבד די בבדיקה של יום ראשון או שביעי ,ואפילו בראתה דם
ופסקה בטהרה .וטעם הדבר משום שדם בתולים הוא מדרבנן יש להקל .אבל בספר שבט הלוי

(אות י)

החמיר אם ראתה דם ,ובשעת הדחק תעשה שאלת חכם ,ואם לא ראתה דם כתב שא"צ להחמיר.
 הרחקות בדם בתולים
כתב הרא"ש (שם סי' ב) בשם רב האי שלאחר הבעילה הראשונה דינה כנידה גמורה ,אך אנו מטמאין
משכב שתחתיה בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאי היא

אלא ספק .וכתב הראב"ד (בעה"נ שער הפרישה

עמ' כה) שמדבריו עולה שמותר לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו ואפילו באותו סדין שהדם
עליו.
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ובאורחות חיים (ח"ב עמ' קלב) כתב בשם רש"י (פרדס הגדול סימן רעו) שרק מתשמיש צריך לפרוש אבל
ישן עימה היא בכסותה והוא בכסותו ,כיון שאינה טמאה אלא מדרבנן .וכ"כ

האור זרוע (ח"א סימן שמב)

בשם הרשב"ם.
כתב השו"ע :ונוהג עמה ככל דיני נדה לענין הרחקה; אלא שנדה גמורה אסור לו לישן על מטתה
אפילו כשאינה במטה ,וזו מותר לו לישן באותה מטה ,לאחר שעמדה מאצלו ,ואפילו בסדין שהדם
עליו.
 דיני ביאה שניה ובדיקת הסדין
בשו"ת צמח צדק (יו"ד סימן קנד אות א) כתב שהדבר פשוט שאם לא ראתה דם בביאה שניה ,אע"פ
שהרגישה כאב וצער  -טהורה .וכ"פ הערוך השולחן (סי"א) וטהרת הבית (ח"א עמ' תקט) ,והוסיף שאם
ראתה דם בתולים בביאה השניה או אפילו בביאה השלישית ,יש לפרוש ממנה כמו בפעם הראשונה,
כי הדבר ידוע שאצל הרבה נשים אין הבתולים כלים בביאה הראשונה.
עוד כתב בשו"ת צמח צדק (שם) שאם הביאה הראשונה היתה בגמר ביאה ,ובביאה השניה לא ראתה
דם ,ואח"כ נמצא כתם על הסדין ,אם אין בו כגריס ועוד טהורה ,אע"פ שהרגישה קצת כאב וצער
בשעת התשמיש .ואם נמצא הכתם על הסדין שתחתיה מיד לאחר הביאה השניה יש להחמיר .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקי) מפני שלא טימאו חז"ל בדם בתולים אלא כשהוא ודאי דם בתולים .וכ"פ
בשו"ת מנחת יצחק (ה ,סא).
כתב הערוך השולחן (סי"א) דמכיון שיש הרבה נשים שאין בתוליהן כלים בביאה ראשונה ,וממשיכות
לראות דם בתולים גם לאחר ביאה שניה ושלישית ,לכן צריכות ליזהר לבדוק את הסדין אולי ימצאו
עליו טיפי דם .אולם בטהרת הבית (ח"א עמ' תקיא) הקל שא"צ לבדוק ,ורשאי לבוא עליה שנית בלא
בדיקה .והוא משום שיש לה חזקת טהרה ,ויש ס"ס להקל ,שמא לא יצא דם כלל ,ושמא לא היה עמו
דם מהמקור ,וכל האיסור של דם בתולים אינו אלא מדרבנן .ואם היה צער וכאב נכון להחמיר לבדוק
אפילו בדיקה שטחית ושלא לאור הנר.
 הרואה דם מחמת בתולים
שנינו בתוספתא (פ"ט ה"ט)

"וכולן שהיו רואות דם בודקין אותן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורין מפני שהוא דם
בתולין"
עוד שנינו בנדה (יא):

"תנן התם ,תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת ,ב"ש אומרים :נותנין לה ארבע לילות ,וב"ה
אומרים :עד שתחיה המכה .אמר רב גידל אמר שמואל :לא שנו אלא שלא פסקה מחמת
תשמיש ,וראתה שלא מחמת תשמיש; אבל פסקה מחמת תשמיש וראתה  -טמאה"
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כתב הסמ"ג (לאוין קיא לט ).שע"כ מדובר כשראתה דם מחמת תשמיש ג"פ ,דאל"כ בדיקת השפופרת
לא שייכת .והוסיף שכל עוד לא פסקה לראות פעם אחת מחמת התשמיש מחזיקים את הדם מחמת
הבתולים ,ואם לאחר מכן ראתה ג"פ חשובה לרמ"ת.
כתב השו"ע :הבועל את הבתולה כמה פעמים ,וראתה דם מחמת תשמיש ,לעולם מחזקינן שהם דם
בתולים עד שתשמש פעם אחת ולא תראה דם מחמת תשמיש .ואם אחר כך תראה שלש פעמים
מחמת תשמיש ,הוחזקה להיות רואה דם מחמת תשמיש .והרמ"א כתב :ואפילו אם לא פסקה לראות
פעם א' ,אם אין לה צער כלל בשעת תשמיש ,הרי היא ככל הנשים ולא תלינן בדם בתולים.
מהר"ם פדואה סימן ט') .מי שיוצא דם ממנו דרך פי אמה ,ושמש ,האשה תולה בו

(תשובת

(ב"י בשם תשובת

הרשב"א) .וע"ל סימן ק"ץ (סעיף כ').
הב"ח חולק על הרמ"א וסובר שאפילו אין לה צער כלל בשעת התשמיש תלינן בדם בתולים .ובאמת
שכן עולה מפשט הב"י והשו"ע .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' ריט) .אולם הש"ך (ס"ק לז) סובר שלא
יכולה לתלות אע"פ שלא היה הפסק של ראיה נקיה .גם הט"ז (ס"ק יז) סובר שאם אין לה צער ,שוב
אינה יכולה לתלות בדם בתולים .ותמה על הב"י מדוע מיקל בכל הבתולות ,שהרי בפרק תינוקת
חילקו בין הגיע זמנה לראות ובין לא הגיע זמנה לראות.
כתב בתורת השלמים (סק"מ) שאם פסקה מלראות פעם אחת אפילו יש לה צער בשעת התשמיש שוב
לא תולים בדם הבתולים ,משום שרק בדם מכה המרגישה אותה גם שלא בשעת תשמיש נאמנת
האישה לומר שיש לה ,אבל לא בתליה בדם בתולים.
כתב החוות דעת (חדושים ס"ק כט .הובא בפת"ש נד) שאם התשמיש הראשון היה בלא דם או שלא בדקה
עצמה בתשמיש הראשון ,שוב אינה יכולה לתלות בדם בתולים .אולם הפרדס רימונים

(מקשה זהב ס"ק

יז) כתב שגם אם לא בדקה פעם אחת יכולה לתלות בדם בתולים ,וכ"כ בטהרת הבית

(ח"א עמ' רכג)

והביא אחרונים רבים העומדים בשיטה זו.
נחלקו האחרונים עד כמה זמן יכולה לתלות בדם הבתולים :מפשט השו"ע עולה שאין חילוק בזמן,
וכ"כ בשו"ת עין יצחק (יו"ד ס"ס יח) .וכן העלה להקל הפרדס רימונים (שם) כל שלא פסקה מלראות.
וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רכב) .אולם הסדרי טהרה (ס"ק כט) למד מהרמב"ם

(פ"ה מהל' איסו"ב הכ"א)

שיותר משנה לא תלינן ,וכ"כ הערוך השולחן (אות צב).
בעניין כמות הדם שיכולה לתלות בדם בתולים ,כתב בשו"ת בית שלמה (אבה"ע סימן סח) שכל שמצאה
דם על הסדין או על הכתונת ואפילו בפחות מכגריס ,אעפ"כ אם מצאה דם רב בבעילה השניה
והשלישית ,תולה בדם בתולים .וכ"פ בטהרת הבית (ח"א עמ' רכה) ובדי השולחן (ס"ק רו) .אבל בשו"ת
אמרי יושר (סימן צג) תמה ע"ז ,הרי אין סדין שאין עליו כמה טיפי דמים ותמיד אפשר לתלות בזה!
אלא ודאי שבפחות מכגריס יש לתלות במאכולת ,ויהא דינה כפסקה מלראות.
כתב הנודע ביהודה (סימן צד) שאם לא היתה ביאה גמורה ,ולא ראתה דם ,אין לחשוב אותה כפסקה
מלראות .משום שי"ל שלא ראתה דם מחמת שלא היתה ביאה גמורה ,ועדיין לא כלו בתוליה ,ומה
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שראתה אח"כ הכל הוא מדם הבתולים .וכתב בטהרת הבית (ח"א עמ' רכה) שאף בספק אם היתה ביאה
גמורה או לא ,ואח"כ ראתה ג' פעמים מחמת תשמיש ,הוי ספק דרבנן ולקולא.
בשו"ת פנים מאירות (ג ,כא .הובא בפת"ש נג) כתב שעל אף שתולים בדם בתולים ,מ"מ בכל פעם שרואה
מחמת תשמיש חייבת לשבת ז' נקיים כדין דם בתולים שהחמירו חכמים לישב עליו שבעה נקיים,
שהרי בועל בעילת מצוה ופורש .וכ"פ הטהרת הבית (ח"א עמ' ריט).
עיין במאמרו של הרב יואל קטן

(תחומין טו ,עמ'  .316-331והרחיב בזה במאמר שפורסם במכון לחקר הרפואה

ע"פ התורה שע"י שערי צדק .אסיא נו .יד ,ד ,עמ'  ,43-45תשנ"ו) שכתב בשם הגרי"י נויבירט שאם היתה ביאה
או ביאות ללא דם אחרי שפרשה כבר פעם או כמה פעמים משום ראיית דם בתולים ,ושוב חזר הדם,
והרופאה קבעה שהדם הזה בא משאריות של קרום הבתולים " -קשה להחמיר עליה שתהיה אסורה
לבעלה ,אלא אמרינן דהוה פצע" .והוסיף הרב נויבירט" :אבל יש להבטיח שאמנם היו ביאות של
ממש בינתיים" ,והוסיף שגם הר"א ליכטנשטיין אמר לי שלמעשה נראה לו להקל .וכך גם אמר לי
הרב דב ליאור שליט"א [בספר פוע"ה (פ"י אות מט .ובהע ' )59כתבו שאם בפעם השניה לא היה דם ,אבל
בפעם השלישית היה דם וברור להם שהמקום פתוח כי בפעם השנייה הייתה ביאה גמורה ,או
שעשתה תרגילים להרחבת הפתח ,ניתן להקל .והביאו שכ"ד הגר"מ אליהו ואין לחוש לרמ"ת מחמת
שסביר להניח שהדימום מגיע מעצם הביאה ,וגם לא נאסרים מחמת דם הבתולים מפני שלא כל
הביאות שוות .ומכיון שהיתה ביאה גמורה ,מחשיבים את הדימום הבא מהבתולים כדם הבא מפצע
ומותרת] .לעומתם הגר"מ הלברשטם שליט"א אמר לי שאין להקל בשופי ,ורק אחרי כמה פעמים
שהאשה רואה דם שוב ושוב (אחרי שכבר פסקה מלראות בעבר) וברור שהדם בא משאריות קרום
הבתולים  -יש מקום להקל ,והכל לפי ראות עיני המורה .ולכך נטתה גם דעתו של הרב יחיאל מיכל
שטרן שליט"א .עכת"ד הרב קטן .הרה"ג יעקב אריאל (במאמר באסיא שם) כתב שקשה להקל למעשה,
ונשאר בצ"ע בזה .גם הרב שלמה לוי (אסיא נז-נח עמ ' )214כתב שודאי אין מחלוקת בזה שאם יוכח ע"י
בדיקות רפואיות שהדם שהיה בביאה הראשונה הגיע מקרום הבתולים ,אפ"ה האישה תהא אסורה
משום דלא פלוג רבנן בגזירתם .ולכן כתב לדחות את דברי הרב יואל קטן ,יתירה מזאת מצד הסברא
ודאי שניתן לומר שככל שהחשש לדם נידה גדול יותר ,יש מקום יותר לגזור .והציע שיתכן ואם נגרם
סיבוך מסויים שאינו מצב סביר של בתולים ,נוכל לתלותו כדם מכה ולהקל בו ,אך לא רצה לפסוק
כך למעשה.
למקרה זה יש לצרף שאלה המצויה כיום ,מה דין כלה הלוקחת גלולות למניעת וסת ,כך שהיא
חשובה למסולקת דמים ,האם לא חוששים בה לדם בתולים.
 ביתוק הבתולים ע"י רופא
לעיתים הבתולים אינם נקרעים בביאה הראשונה ואף לא לאחר מכן ,כדי לא להיכנס למצב בו
האישה נטמאת בכל בעילה ראשונה ,ונמצא שיהיו אסורים פרק זמן ארוך .ולעיתים קרום הבתולים
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הוא עבה מהרגיל שלא מאפשר קריעת הקרום ביחסי אישות .ולכן קורעים את הקרום ע"י רופאה
וכד' ,והשאלה הנשאלת היא האם הדבר מותר ,וא"כ מה דינה של אישה זו הרואה דם.
שנינו בסנהדרין (כב" ):אשה גולם היא ,ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי ,שנאמר כי בועליך
עושיך ה' צבאות שמו" .מהגמ' למדים שלקריעת הבתולים ע"י הבעל יש חשיבות רבה ,ולכן אין
לחתוך אותם קודם הנישואים ע"י רופא בלא סיבה אמיתית .בשו"ת מנחת יצחק (ט ,צ) הוסיף
שהבתולים הם עיקר העדות לכך שהאישה לא ידעה איש ,וגם לאחר החתונה אין לעשות זאת.
לעיל ראינו כמה וכמה הסברים מדוע החמירו חז"ל בדם בתולים .הנ"מ תהיה במקרה בו דנו
האחרונים שמסירים את הבתולים באופן מלאכותי.
המהרש"ם (ח"א סימן רי .ומובא בדרכ"ת ס"ק טו) דן בהוצאת בתולים ע"י מכשיר ,וכתב שאסורה אע"פ
שאינו מחמת ביאה ,ודוקא בראתה דם ,אבל בלא ראתה מותרת כיון דליכא חשש שמא חיפהו ש"ז.
גם השבט הלוי (אות ג .ושו"ת ח"ה סימן קיט) כתב שיש להחמיר בזה ,משום שלא חילקו בין דם לדם,
וכמו שגזרו בביאה ראשונה משום ההתרגשות של הכלה ,כך גזרו בחיתוך בתולים רפואי .וכ"פ
בשו"ת מנחת יצחק (ד ,נח .ט ,צ) ולכן צריך שבעה נקיים לאחר ארבעה ימי המתנה ,כדין ביאה ראשונה
בבתולה .וכ"ד החוט שני (עמ' תז) וציץ אליעזר (ח"י סימן כה פי"ב) ,אך כתב שאם יש חשש שהקרום
ידבק אם לא יקיימו יחסי אישות מיד באותו יום ,יש להקל ,בתנאי שהרופא יעיד שהדם לא בא
מהרחם.
מנגד ,בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סימן פז) פסק שחיתוך הבתולים ע"י מכשור רפואי אינו אוסר את
האישה על בעלה ,משום שרק כשיצא הדם דרך ביאה החמירו ,אבל אם הרופא השיר את הבתולים
דינו כדם מכה בעלמא המותר .וכתב שם שלפי המלצת הרופאים יש לקיים יחסי אישות באותו יום
כדי שלא יתדבקו מחדש ,ולשיטתו מותר לעשות כן .וכ"פ בטהרת

הבית (ח"א עמ' תקיט .וביביע אומר ח"ד

סימן י) משום שדוקא בביאה שיש חימוד ותאוה יש חשש שתראה דם חימוד עם הבתולים ,דבר שלא
קיים בחיתוך ע"י רופא ,הגרש"ז אוירבך (נשמת אברהם אות ב) היקל וכתב שהטעם לאסור בתולה הוא
משום רעדה וחלחלה ,ואם הדבר כן יש לאוסרה גם בכל ניתוח שתעשה באותו מקום.
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סימן קצ"ד  -דיני יולדת ומפלת
ובו י"ד סעיפים

סעיף א':
 הקדמה
בתחילת פרשת תזריע (ויקרא ,יב) התורה עוסקת בדיני היולדת:
"וידבר ד' אל משה לאמר :דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת
ימים כימי נדת דותה תטמא :וביום השמיני ימול בשר ערלתו :ושלשים יום ושלשת ימים תשב
בדמי טהרה בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה :ואם נקבה תלד
וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה"
א"כ ,אנו למדים שאישה היולדת זכר טמאה ז' ימים לאחר הלידה ,ולאחר ז' ימים טובלת כדין הנידה,
ולאחר מכן באים שלושים ושלושה ימים בהם גם אם האישה רואה דם ,אין אנו מתייחסים אליו כדם
טמא (כמבואר בויקרא יב ,ד) ודם זה נקרא 'דם טוהר' .והיולדת נקבה טמאה שבועיים ,ולאחר זמן זה
באים שישים וששה ימים של 'דם טוהר' .לאחר ימי הטוהר חוזרת האישה לדינה הרגיל שכל דם
שתראה הרי היא טמאה כנידה רגילה.
יש לציין שטומאת היולדת אינה תלויה בראיית דם ,דא"כ מה חידשה התורה בכך שהיולדת זכר
טמאה משום הלידה ,הרי ראתה דם ודינה כשאר נידה! אלא ע"כ שטומאת היולדת אינה תלויה
בראיית דם

(התוס' בכריתות י .ד"ה א"א ,למדו שאיצטריך למיכתב גבי זכר שטמאה ז' ימים ,שלא נלמד מנקבה

שתהליך ההיטהרות של הזכר ארוך יותר) .עוד למדנו שגם היולדת נפל דינה כיולדת ולד של קיימא ,ומיום
מ"א ליצירת הולד נחשב הוא כולד לעניין זה .והגמ' בנידה (מ ).לומדת שרק כשהלידה דרך מקום
שמזרעת הרי היא טמאה לידה ,אבל היולדת דרך דופן אינה טמאה לידה ,וכ"פ הרמב"ם

(פ"י מהל'

איסו"ב ה"ה).
כתב השו"ע :יולדת ,אפילו לא ראתה דם ,טמאה כנדה; בין ילדה חי ,בין ילדה מת ואפילו נפל.
 שופעת מתוך שבעה לאחר שבעה
מאחר שלמדנו לעיל שישנם 'ימי טוהר' בהם אין הדם שהאישה רואה טמא .יש לברר האם כשהאישה
שופעת דם מימי הטוהר לימים שלאחר מכן אנו אומרים שהכל טהור ,מאחר שבתחילה הדם היה
טהור .או שמא מיד לאחר ימי הטוהר כל דם שתראה טמא.
שנינו בנידה (לה):

"איתמר ,רב אמר :מעין אחד הוא ,התורה טמאתו והתורה טהרתו .ולוי אמר :שני מעינות הם,
נסתם הטמא  -נפתח הטהור ,נסתם הטהור  -נפתח הטמא .מאי בינייהו? איכא בינייהו :שופעת
מתוך שבעה לאחר שבעה ,ומתוך ארבעה עשר לאחר ארבעה עשר ,ומתוך ארבעים לאחר
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ארבעים ,ומתוך שמנים לאחר שמנים ,לרב  -רישא לקולא וסיפא לחומרא ,ללוי  -רישא
לחומרא וסיפא לקולא ...והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא"
הטור וכל שאר הראשונים הכריעו להלכה כרב ,וא"כ מעיין אחד הוא והתורה טמאתו והתורה
טהרתו .ולכן רק בימי הטוהר  -הדם שרואה טהור ,ולאחר ימים אלו גם אם שופעת מימי הטוהר לימי
הטומאה הרי היא טמאה.
 דין דם טוהר בזמן הזה
איתא בגמ' בנידה (סו ).שלאחר תקנת ר' זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם
כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים .מכיון שכך ,נחלקו הראשונים בדין דם טוהר בזמן הזה ,האם
חומרא זו חלה גם על דם טוהר.
הרמב"ן (בהלכות פ"ז ה"כ) סובר שכיום אין בועלים על דם טוהר .והוא בכלל החומרא שהחמירו בנות
ישראל על עצמן שיושבות על טיפת דם כחרדל ז' נקיים ,שטעם חומרא זו היא כדי שלא יבואו
לטעות בין ימי נידה לימי זיבה ,וה"ה לכאן שיש יותר מקום לחשוש שלא יבואו לטעות בין ימי טוהר
לימים שלאחר ימי טוהר .וכ"כ הגה"מ בשם הראב"ד ,וכ"נ דעת הרי"ף ועוד.
הרשב"א (תוה"ב הארוך ב"ז ש"ו כט ):כתב שיש להשיב על דברי הרמב"ן ,משום שבזמן חכמי התלמוד
החמירו לישב על טיפת דם כחרדל ,ואפ"ה יושבות על דם טוהר .ואם הם לא החמירו מדוע שאנו
נאסור? אלא שיש לחוש ולהחמיר ,וכן המנהג ברוב המקומות .וכתב שטעם החומרא הוא משום
שכיום אין הבקיאות כדורות הראשונים ,ולעיתים הולד מוציא ראשו חוץ לפרוזדור קודם ביה"ש וגמר
הלידה לאחר ביה"ש ,ויבואו לטעות ולהוסיף יום בימי טהרתה .הב"י כתב שהוא כ"ש מטיפת דם
כחרדל שהחמירו בה ,ואין להביא ראיה מחכמי התלמוד שיתכן ותקנת ר' זירא לא פשטה בימיהם
כ"כ ,אבל לאחר שפשטה אפשר שגם הם היו נוהגים איסור בדם טוהר .והר"ן

(שבועות ד .ד"ה ה"נ)

הסביר בדעת הרמב"ן שאף לגמ' יש לאסור דם טוהר ,שכשם שחששו שמא יטעו בפתחיהן ,כך יש
לחוש אם ינהגו היתר בימי טוהר שמא יבואו לטעות ולהקל בספק יולדת שיחשבו שכל שיש לה
טומאת לידה יש לה דם טוהר.
מנגד ,בעל הלכות גדולות (סימן מב) סובר שגם בזה"ז נוהגים ימי טוהר כדין תורה ,ומותר לשמש על
דם טוהר .וכ"כ הראשונים בשם רב אחא (שאילתות תזריע שאילתא פה).
הרמב"ם (פי"א הל' ה  -ז) כתב שבשנער ובארץ הצבי ובספרד נוהגים לטמא כל דם גם בימי הטוהר ,וכך
חידשו הגאונים ואין דין זה קשור לחומרת ר' זירא ,שחומרא זו באה לטמא כל דם טמא ,אבל דם
שרואה בימי טוהר לא חששו לו ,ולכן רק בזמן הגאונים חידשו חומרא זו .ובצרפת נוהגים לבעול על
דם טוהר "ודבר זה תלוי במנהג" .וכתב הב"י שהאידנא פשט איסור זה בכל ישראל ואפילו אצל
האשכנזים והצרפתים.
הדרכי משה (סק"ב) הביא בשם האגור שלא ראה מעולם באשכנז וכן בכל רבותיו שהנהיגו לבעול בדם
טוהר .והעיד שכך אנו נוהגים .וכ"כ הרמ"א :אבל אם חזרה וראתה ,אפילו טפת דם כחרדל ,טמאה אף
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על גב דמדאורייתא דם טהור הוא ,כבר פשט המנהג בכל ישראל שאין בועלין על דם טוהר

(ב"י ואגור

וטור ופוסקים בשם הגאונים) ,ודינו כשאר דם לכל דבר.
כתב השו"ע :וכמה הם ימי טומאתה ,עכשיו בזמן הזה כל היולדות חשובות יולדות בזוב וצריכות
לספור שבעה נקיים; נמצאת אומר שיולדת זכר יושבת ז' ללידה וז' לנקיים לזיבה ,והיולדת נקבה
יושבת שבועים ללידה וז' נקיים לזיבה.
הפוסקים דנו האם חומרת דם טוהר היא כטומאת דם רגיל ,או שישנם הבדלים ביניהם?
 נטמאה באמצע תשמיש :הנודע ביהודה (תניינא חיו"ד ס"ס צו .הביאו הפת"ש ב) כתב שאם באמצע
תשמיש אמרה לו נטמאתי ,מותר לו לגמור ביאתו כרצונו ולפרוש באבר חי .ואף שכבר נתפשט
המנהג שאין בועלים על דם טוהר ,אין לך בו אלא חידושו שלא יבעול אחר שראתה ,אבל אותה
ביאה רשאי לגמור כדרכו וק"ו הוא מדם בתולים .אך הנחלת צבי (על הגליון) חולק ע"ז ,שהרי
בנדה (סה ):גבי דם בתולים פריך ,אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו ,ומשני אם כן לבו
נוקפו ופורש .ומוכח דאל"ה לא היה רשאי לגמור ביאתו .והחילוק בין דם טוהר לדם בתולים
פשוט ,שבדם בתולים התירו לבעול משא"כ בדם טוהר שעשאוהו כדם טמא לכל דיניו .גם
בספר שבט הלוי (אות ו .ובשו"ת ח"ג סימן קכב) העלה להחמיר .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"ב עמ' יג  -יד)

שראוי להחמיר בזה לכתחילה ,ומ"מ בדיעבד שגמר ביאתו ופירש באבר חי ,כדאי הוא הנוב"י
לסמוך עליו שא"צ כפרה.
 כתמים :הערוך השולחן (אות כא-כב) כתב שמחמירים אפילו לעניין כתמים בימים אלו ,שדינם
ככתם רגיל .וכ"כ הדרכי טהרה (יא ,ט) .בטהרת הבית (ח"ב עמ' כג) כתב שנכון לחוש לדעת
האוסרים ,ומ"מ כל שיש עוד צד להתיר יש להקל .והביא בשם החוות דעת (סימן קצו סק"ג) שדם
טוהר אינו טמא אף משום מקור מקומו טמא ,ולכן אין מקום לגזור על כתם בימים אלו
ולאוסרה על בעלה ,מכיון שאין כל טומאה בדם עצמו לטמא את הבגד ממילא אין לטמאת את
האישה עצמה ,ולא עדיף מכתם טמא שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה שלא גזרו עליו .וכן
משום שעיקר חומרת דם טוהר לא נתחדשה אלא בזמן הגאונים ,ובאותו זמן לא היה נ"מ לענין
טהרות ,משום הכי י"ל שלא החמירו בכתמים בימי טוהר.
באבני צדק (ספ"ד) דן אם בג' ימים הראשונים על דם טוהר תולים בכתמים ,ומהחת"ס משמע
שיש לדם טוהר את כל החומרות של דם טמא.
 המתנת ה' ימים :בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן קנז) נשאל אם בדם טוהר צריך להמתין ה' ימים
עד ז' נקיים ככל ראיה ,או דסגי בד' ימים כדם בתולים ,וק"ו מדם בתולים שכבר החמירו בו
בזמן הש"ס והיקלו בד' ימים ,כ"ש דם טוהר שלא הוזכר בגמ' .והשיב שאע"ג שהק"ו אמת ,אך
לשון הרמ"א שדינו ככל דם מוכיח שלא חילקו בו וצריך ה' ימים .בטהרת הבית

(ח"ב עמ' טו)

כתב שנראה להחמיר בזה ,והנכון שקודם ההפסק בטהרה ביום שרואה דם טוהר ,תשב בתוך
אמבטיה במים חמים ,ותנקה עצמה היטב ,ותספור ז' נקיים מיד .ובשבט הלוי (אות ו) כתב
שודאי צריך להמתין ה' ימים.
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 בדיקות :בטהרת הבית (ח"ב עמ' ח .וכ"כ ביביע אומר ח"ה סימן טז) כתב לגבי בדיקות ,שאם בדקה
ביום ראשון או שביעי בלבד ,אע"פ שבשאר ימים או בשאר נשים אין להקל בזה ,מ"מ בבדיקות
של ימי טוהר יש להקל כרוב הפוסקים דס"ל כדעת רב דתחילתן אע"פ שאין סופן ,או סופן
אע"פ שאין תחילתן (נדה סט.).
 הרחקות :בטהרת הבית (ח"ב עמ' יב) כתב שלכאורה יש להסתפק בזמן דם טוהר ,שהאשה
סופרת ז' נקיים ,האם צריך להתנהג בכל ההרחקות שבין בעל לאשתו נדה ,או מכיון שאין זה
מן הדין אלא ממנהג הגאונים ,הו"ל כעין גזירה לגזירה דלא גזרינן .והעלה שראוי להחמיר בו
ככל דם טמא .וכ"כ בספר שבט הלוי.
 האם יש לברך על טבילת דם טוהר
התשובה מאהבה (ח"א סימן סח .הביאו הפת"ש ב) נסתפק אם יש להם לברך על הטבילה שעל דם טוהר,
כיון שאינו אלא מנהג ואמרינן בסוכה (מד ):שאין מברכים על הערבה כיון שאינו אלא מנהג נביאים.
וכתב שהציע הדברים לפני רבו הנודע ביהודה ושקיל וטרי באין ולאו ורפיה בידיה .ובחידושיו כתב
התשובה מאהבה שלא שייך לברך וציונו בדבר שאפילו רבנן לא גזרו אלא מנהגא בעלמא .ובשו"ת
יביע אומר (ח"ד סימן יב אות יב .ובטהרת הבית ח"ב עמ' טו ,ועמ' תקמא) כתב שאין לברך על טבילת דם טוהר,
כמו שאין מברכים על ההלל בר"ח .ולכן ,אישה שספרה ז' נקיים וראתה דם והיא עודנה בתוך ימי
הטוהר ,לא תברך על טבילתה ,שאינה אלא מגזירת והנהגת הגאונים.
אולם החתם סופר (יו"ד סימן קמא) כתב דלפי מה שאנו נוהגים לברך על ההלל ,ועל יו"ט שני של
גלויות ועוד כהנה ,א"כ יש לברך ג"כ על טבילה של דם טוהר ,דאין לך מעשה רב מזה .וכמו שבנות
ישראל החמירו ז' נקייים על ראיית טיפת דם כחרדל ,וס"ל שמראה טהור הוא ואפ"ה החמירו ,וודאי
שהיו מברכות על טבילה זו ,ה"ה כאן .והוסיף שיש לחלק בין מנהג שהוא בקום עשה כגון חבטת
ערבה שלא מברכים ,ובין מנהג שהוא בשב ואל תעשה שמברכים עליו מפני שיש חובה לקיימו משום
'אל תיטוש תורת אמך'.
 חובת הפרישה בסוף ימי הטוהר
שנינו בפסחים (קיג" ):היושבת על דם טוהר אסורה לשמש ,וכמה? אמר רב עונה".
הראשונים נחלקו מה הטעם בפרישה זו ,וכיצד נוהגים בזמן הזה שלא בועלים על דם טוהר:
דעת הרא"ש (פ"ג סימן ה) שרק במקומות שבועלים על דם טוהר צריכים לנהוג בפרישה זו

(אפילו לא

ראתה דם בימים אלו) ,וטעם פרישה זו הוא להבדיל בין הימים שהדם טהור ובין הימים שהדם טמא,
שהרי בכל התקופה האחרונה הורגלה שדם שרואה אינו מטמא ,ואנו חוששים שמא גם עתה תראה
ולא תזכור שכעת כל דם שרואה מטמא .וכן הם דברי הראב"ד (בעה"נ שער תיקון הוסתות עמ' סב) ועוד.
מנגד ,בה"ג (סימן מב) פירש שטעם הפרישה הוא משום שנחשב כשעת וסתה ,ולכן גם בזמן הזה צריך
לנהוג בפרישה זו.
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כמה זמן צריכה להיות פרישה זו? רש"י כתב לילה אחד ,ובשם רבותיו פירש לילה ויום ,אך כתב שאין
נראה לו פירוש רבותיו שהרי בכל מקום אמרינן שעונה הוי לילה או יום (נדה סג.):
השו"ע והרמ"א לא הזכירו דין זה .הב"י ביאר שמאחר שבימים אלו לא נוהגים היתר בדם טוהר אין
מקום לחומרא זו ,וכ"כ הט"ז (סק"ב) ,והסביר שלכן לא הביא מרן דין זה בשו"ע ,ולית מאן דחש לה.
הסדרי טהרה (ס"ק יב) כתב שרוב הפסוקים נוקטים שאין לחשוש לזה כלל כיום ,וכן המנהג .גם
הערוך השולחן (ס"כ) העלה שבזמן הזה שאין בועלים על דם טוהר א"צ לפרוש בליל מ"א ובליל פ"א,
ובאמת שלא שמענו מעולם מי שיחוש לזה בזמנינו .וכ"כ בטהרת הבית (ח"ב עמ' יב).
הב"ח כתב שחובה לפרוש בימים אלו ,ומוסיף וכותב שלכן יש שהחמירו לפרוש כל מ"א יום לזכר
ופ"א יום לנקבה .גם הש"ך (סק"ד) הביא דין זה וכתב שאפילו בחשש לידה בלבד יש לבעל נפש
לחשוש ולפרוש בימים אלו.
 המנהג לא לבעול עד סוף ימי הטוהר
נחלקו הראשונים האם יש מקום למנהג לפרוש בכל מ"א יום לזכר ופ"א יום לנקבה:
הרמב"ם (יא ,טו) כתב שמה שמצאנו במקצת מקומות וכן הביאו בתשובות הגאונים שיולדת לא
תשמש עד סוף ימי הטוהר אע"פ שלא ראתה דם ,אין זה מנהג אלא טעות בתשובות ודרך מינות
באותן מקומות ,ולמדו דבר זה מן הצדוקים ,ומצוה לכופן כדי להוציא מלבן ולהחזירן לדברי חכמים
שתספור ז' ימים נקיים בלבד .הב"י ביאר שנראה כוונת הרמב"ם בכותבו 'דרך מינות' ,הוא מפני
שאותם אנשים סבורים שמה שאמרה התורה (ויקרא יב ,ד) 'תשב בדמי טהרה' ,ר"ל שאפילו לא תראה
דם שתהיה יושבת ולא תטבול .אך בדברי חכמים מפורש להיפך ,שפירוש הפסוק הוא שכל הדמים
שרואה טהורים.
מנגד ,המהרי"ק (שורש קמ"ד) כתב על מנהג זה שהוא רחוק בעיניו ,אולם מכיון שיש שנהגו כך אפשר
שהראשונים שהחמירו בזה נהגו כך מחמת סייג וגדר ,ומחמת שאבותיהם נהגו כך כסייג והרחקה גם
הם חייבים לנהוג כן ,וא"א להם להישאל על מנהג זה .הב"י הבין מדבריו שדווקא באותם מקומות
שהולכים אחר אותו פוסק בכל דבר ,אבל בשאר מקומות משמע שמודה שמוציאין מלבן .והריב"ש
(סימן מ) כתב שאם נוהגים כן מחמת שסוברים שאסור מן הדין ,ראוי להודיעם שטועים הם שהוא
מנהג שיצא להם מהצדוקים .ומי שעושה כן מטעמי נקיות משום שבאותם ימים הדמים מצויים
באישה ,ראוי להניחו לנהוג כן רק שאין מתירים אותם בפניהם.
כתב הרמ"א :ולאחר ז' לזכר וי"ד לנקבה ,מותרת לבעלה מיד ,מאחר שספרה ז' נקיים ולא חזרה
וראתה .מיהו יש מקומות שנוהגין שאין טובלין תוך מ' לזכר ושמונים לנקבה,

(בית יוסף בשם מהרי"ק

שהביא התניא ובאגודה פרק ע"פ ובמהרי"ל) ,ואין להתיר במקום שנהגו להחמיר (ריב"ש); אבל במקום שאין
מנהג ,אין להחמיר כלל רק מיד שלא ראתה דם אחר ז' לזכר וי"ד לנקבה וספרה ז' נקיים ,מותרת
לבעלה (ת"ה סימן רנ"ה).
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הלבוש הסביר שהחוששים לא לטבול עד סוף ימי הטוהר עושים כן מפני שזהו זמן קרוב ללידה
והדמים מצויים בהם וחוששים שמא תראה דם ולא תרגיש .אך כתב ע"ז שזהו חשש רחוק ,שאפילו
תראה ולא תרגיש מה בכך? הרי זהו דם טהור מן התורה! והדרכי משה כתב שטעם הדבר הוא משום
דס"ל כר"ת לומר שהימי לידה אינם עולים .ולכן לדידן שאין נוהגים בב' טבילות

(כפי שהנהיג ר"ת)

פשוט שצריכה להמתין ז' ימים לאחר ימי הטוהר ,ומזה נשתרבב המנהג ולכן אין למחות בנוהגים כך.
וכ"כ הב"ח (וכל זה הביא הש"ך בסק"א .ועיין בטהרת הבית ח"ב עמ' כט-ל שהביא חולקים על הבנת הש"ך בדרכ"מ).
מנגד ,הט"ז (סק"ג) כתב שלא קי"ל כר"ת ,וא"כ לית דמשגח בר"ת בדבר זה .וכן אין אנו צריכים ליזהר
בפרישת עונת מ"א ופ"א .ולכן כתב דרחמנא ליבא בעי ,וכל הרוצה להחמיר בזה וכוונתו לשמים ,יש
לו לסמוך על קצת האחרונים שכתבו לקיים המנהג ,אבל המקיל בדבר חלילה להטיל עליו עונש.
והסביר דמ"ש הרמ"א שאין להתיר במקום שנהגו להחמיר הוא במקום שהוא מוסכם בין כולם
להחמיר בדבר .הנודע ביהודה (מהדו"ק חיו"ד סימן נד .הביאו הפת"ש א) כתב שדוקא בידוע שנעשה
מתחילה בהסכמת זקני העיר ,אבל בלא"ה אפשר שהנשים נהגו כן מעצמן .עוד כתב ,שאם היה בידו
היה כותב לכל המקומות שיבטלו מנהג זה .והנהר מצרים (הל' נדה הלכה א) כתב שיש במנהג זה
מכשולות רבים ובפרט בדורנו ,ולכן מצוה לבטלו .החכמת אדם (כלל קטו דין יט) כתב שבמדינות אלו
נהגו בו היתר .גם הערוך השולחן (סכ"ג) כתב שכמה מן הגדולים לא ישרו בעיניהם דברי הרמ"א
שכתב שבמקום שנהגו להחמיר אין להתיר.
הדרכי טהרה (פי"א אות יא-יד) כתב שבמקומות שיש הנוהגות לטבול ויש הנוהגות שלא לטבול ,מי
שנהגה שלא לטבול תמשיך במנהגה ,ואם יקשה עליה הדבר מסיבות שונות יכולה לעשות התרת
נדרים על חומרא זו בפני שלושה .וי"א שמצוה להתיר חומרא זו .ומי שלא נהגה עדיין בחומרא זו,
אינה צריכה התרה אע"פ שמשפחתה נוהגת בזה איסור.
השבט הלוי (אות ג) כתב שהחזו"א אמר לו לא לנהוג בחומרא זו .ולמעשה מייעצים לחכות משום
בריאות הגוף שהנשים חלושות וקשה להם אם מתעברות מיד ,וראוי להמתין כששה שבועות או יותר
כפי הצורך.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' כז) האריך להוכיח שהוא מנהג טעות ,ושאין להחמיר בזה כלל .ודן במנהג
ירושלים ,מרוקו ,בגדד ועוד.
 דין יולדת בזוב
שנינו בנידה (לו-:לז).

"משנה :המקשה נדה ,קשתה שלשה ימים בתוך י"א יום ,ושפתה מעת לעת וילדה  -הרי זו
יולדת בזוב  -דברי רבי אליעזר ,רבי יהושע אומר :לילה ויום ,כלילי שבת ויומו .ששפתה מן
הצער ,ולא מן הדם .גמרא :תניא ,רבי מרינוס אומר :אין לידה סותרת בזיבה .איבעיא להו :מהו
שתעלה? אביי אמר :אינה סותרת ואינה עולה ,רבא אמר :אינה סותרת ועולה"
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ע"פ המשנה אם ראתה בימי הזיבות שלה שלושה ימים ,ופסקו הצירים מעת לעת ואח"כ ילדה ,הרי
היא יולדת בזוב .ולאחר הלידה חייבת להפסיק בטהרה ולספור ז' נקיים ,ורק לאחר מכן יכולה לטבול
ומותרת לבעלה ,מאחר שהיא נשארת טמאה כמו הזמן שלפני הלידה .ואם לא פסקו הצירים  -אינה
טמאה ,שהרי מחמת הלידה ראתה דם.
לאחר מכן מביאה הגמ' בעיה ,במקרה שילדה בזוב ובימי לידתה לא ראתה ,האם ימים אלו יכולים
לעלות לה ל'נקיים' כדי שלא תצטרך לספור אחריהם? לדעת רבא יכולה לימנות את הז' נקיים גם
בתוך הז' לזכר וי"ד לנקבה ,ולדעת אביי אפשר לימנות את הז' נקיים רק לאחר סוף הז' ימים לזכר
וי"ד לנקבה.
נחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה .ישנו כלל שתמיד הלכה כרבא כנגד אביי חוץ מהלכות יע"ל
קג"ם .לכן פסק בה"ג (סימן מב) שכאן הלכה כרבא ,משום שאינו מההלכות שנפסק בהם כאביי .וכ"כ
רב סעדיה ,שאילתות דרב אחאי (תזריע ,פה) ,ר"ח ,רי"ף (שבועות ד ,).רמב"ם (הל' איסו"ב ז ,י) ,רש"י

(ב"מ

כב ,):רא"ש (פ"ד סי' א  -ב) ועוד.
מנגד ,ר"ת (לז .ד"ה אביי ,וס' הישר חי' סי' קפא) כתב שהלכה כאביי ,משום שימי לידה הם מהלכות יע"ל
קג"ם .אך התוספות שם דחו כל ראיותיו .הב"י הביא בשם הגה"מ המחמיר ומצריך שתי טבילות.
כתב השו"ע :ימי לידה ,שהם ז' לזכר וי"ד לנקבה ,אם לא ראתה בהן עולים לספירת זיבתה.
 האם ימי לידה עולים?
לעיל למדנו שאישה שלא ראתה דם בז' הימים שלאחר הלידה ,הרי הם עולים לה לז' ימים נקיים של
טומאת הלידה.
נחלקו הראשונים מה דינה של אישה שספרה ז' נקיים ולאחר מכן ראתה דם ,האם סותרת את מניין
הנקיים או לא.
הרא"ש סובר שאם ראתה לאחר הז' נקיים אינה סותרת ,ואפילו ילדה נקבה ולא ראתה בז' ימים
הראשונים ועלו לה לספירת זיבה ,וראתה בז' ימים השניים אינה סותרת וטובלת לאחר י"ד אפילו לא
פסקה מלראות .מנגד ,הרמב"ן (פ"ז הל' טז  -יח) סובר שסותרת ,וצריכה ז' נקיים משתפסוק.
הב"י סובר שכיון שאין בועלים על דם טוהר אין נ"מ למח' זו ,שפשוט שסותרת וצריכה לספור ז'
נקיים .אך הב"ח סובר שלעולם אינה צריכה ז' נקיים ,ואין דין זה קשור למנהג לבעול על דם טוהר או
לא ,שהראייה בשבוע השני אינה גורמת לטומאה ולכן איננה סותרת את הז' נקיים.
בזמן הזה כאשר ספרה ז' נקיים וראתה דם טוהר ,נחלקו הראשונים האם ראייה זו סותרת את הז'
נקיים.
הרמב"ם (ז ,ח) כתב שאם ספרה ז' נקיים ולא טבלה ואח"כ ראתה דם ,הרי זו טובלת ומותרת לבעלה
מיד שכל ימי טוהר אינם ראויים לא לנידה ולא לזיבה .וכ"כ ר"ת
קפא .הביאו הגה"מ אות א) וספר התרומה (ריש סי' צח).

(תוס' לו .ד"ה שבוע ,וספר הישר חי' סי'
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אולם היראים פסק שראייה זו סותרת ,וכ"פ הרי"ף ,רוקח (סי' שיז ד"ה יולדת ,וסי' שיח  -שיט) ,ראב"ד
(בעה"נ שער הפרישה עמ' יט) ,רמב"ן (פ"ז ה"כ) ועוד.
כתב השו"ע :ואם שלמו ז' נקיים בתוך י"ד לנקבה ,הרי זו אסורה עד ליל ט"ו .ואם טבלה קודם לכן,
לא עלתה לה טבילה.
הט"ז (סק"א) כתב שרק אם לא ראתה לאחר הז' נקיים עד סוף י"ד לנקבה הרי היא טהורה .אבל אם
ראתה הרי צריכה לישב ז' נקיים מחדש מחמת חומרא דר' זירא .ודחה את הטענה שבדם כזה לא
החמירו ,שהרי נהגו איסור שלא לבעול על דם טוהר ,כ"ש לדם טמא שהיא רואה בשבוע השני של
נקבה .אך הב"ח כתב שחומרא דר' זירא אינה שייכת אלא בדם הראוי לנדות ולזיבה אבל בדם של
שבוע שני של יולדת נקבה לא שייכת חומרא זו.
סעיף ב':
 דין המפלת
שנינו בנידה (ל).

"משנה :המפלת ליום מ'  -אינה חוששת לולד ,ליום מ"א  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה .רבי
ישמעאל אומר :יום מ"א  -תשב לזכר ולנדה ,יום פ"א  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה ,שהזכר נגמר
למ"א והנקבה לפ"א .וחכ"א :אחד בריית הזכר ואחד בריית הנקבה  -זה וזה מ"א ...גמרא:
חכמים היינו ת"ק! וכי תימא :למסתמא רישא כרבנן ,ויחיד ורבים הלכה כרבים ,פשיטא! מהו
דתימא :מסתברא טעמא דרבי ישמעאל ,דקמסייע ליה קראי ,קמ"ל"
כל הראשונים פסקו הלכה כחכמים משום שהם רבים כנגד ר' ישמעאל ,ומהם הרמב"ם

(פ"י מהל'

איסו"ב ה"א) ,רשב"א (תוה"ב הארוך ב"ז ש"ו כח ,):רמב"ן (הל' נידה פ"ז ה"ב) .אמנם הטור כתב שהרמב"ן פסק
דנקבה לפ"א ,אך כתב עליו הב"י שספר מוטעה נזדמן לו.
כתב הרשב"א (שם) דכל שמפלת פחות ממ"א אינה חוששת משום נדה אם לא ראתה ,ואפילו למ"ד
א"א לפתיחת הקבר בלא דם ,משום שלפני יום מ"א הוא מיא בעלמא ואין בו פתיחת הקבר .מנגד,
הראב"ד (בבעה"נ שעה"פ טז /ה /.כג) סובר שלא גרע מחתיכה שר' יהודה מטמא משום פתיחת קבר (כא.).
ולכן לדעתו גם אם איננה חוששת משום ולד צריכה לחשוש לנידה .וכ"ד הרמב"ן (שם הט"ז).
כתב השו"ע :המפלת בתוך מ' אינה חוששת לולד אבל חוששת משום נדה ,אפילו לא ראתה .והוסיף
הרמ"א :מפני שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,ונפקא מינה דמיד לאחר שספרה ז' נקיים מותרת ואינה
חוששת לולד (ד"ע).
רש"י במשנה פירש ,המפלת ליום ארבעים 'לטבילתה' .ובשו"ת עבודת הגרשוני

(סימן כא .הביאו הבאה"ט

סק"ד) הוכיח שהרמב"ם ורש"י סוברים שמחשבים את הארבעים יום מיום הטבילה ,ואין לזוז
מדבריהם ,שאם היתה מעוברת לא היתה רואה דם אח"כ שהרי הנידה היא בחזקת מסולקת דמים .אך
אם שמשה עם בעלה ואח"כ מצאה כתם וטבלה אח"כ ,אין לסמוך לחשב מיום טבילתה ,כי כתמים הם

המפלת כמין בהמה חיה ועוף או כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים __________________ 263
מדרבנן ואפשר שבא ממקום אחר .וסיים שהדבר עדיין צריך תלמוד .וכ"נ מהחכמת אדם

(כלל קטו דין

כ) .אולם בשו"ת תשובה מאהבה (א ,ע) כתב שאין זה צריך תלמוד כלל ,שהרי בגמ' (נט ).אמרינן שלא
אמרו חכמים בכתם אלא להחמיר על ד"ת ,וכאן נמצאת מיקל .וכתב הפת"ש (סק"ג) דמשמע שבראיה
גמורה מודה לו .אך החוות דעת (חדושים סק"ה ,באורים סק"ב) חלק גם בזה על העבודת הגרשוני ,שהרי
תוך ג' חדשים לעיבורה אפילו וסת קובעת ,ומשמע שיכולה לראות .גם הסדרי טהרה (סק"ז) חולק
עליו ,וכ"כ החתם סופר (יו"ד סימן קסט) שחלילה לסמוך ע"ז להקל.
כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' מט) שהעיקר כדעת המחמירים ,אולם עכ"פ אם עשתה בדיקת הריון
ונמצא שאינה בהריון ,ואח"כ ראתה וטבלה ,יש לסמוך ע"ז שאם היא בתוך מ' יום לטבילתה האחרונה
אינה חוששת לולד .גם בשבט הלוי (אות ב) כתב שאם עשתה צילום אולטרה-סאונד אפשר לסמוך
ע"ז.
סעיף ג':
 המפלת כמין בהמה חיה ועוף או כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים
בסעיף זה יש אריכות דברים בב"י ,אנו לא ניכנס לכל הדינים והמחלוקות המובאות ,מכיון שדין זה
אינו מצוי בינינו ,וכבר כתבו הראשונים שכיום אנו מטמאים כל צורה שהיא מכיון שאין לנו בקיאות
בהם.
שנינו בנידה (כא .כב :כג):

"משנה :המפלת כמין דגים ,חגבים ,שקצים ורמשים ,אם יש עמהם דם  -טמאה ,ואם לאו -
טהורה .המפלת מין בהמה חיה ועוף ,בין טמאין בין טהורין ,אם זכר  -תשב לזכר ,ואם נקבה -
תשב לנקבה ,ואם אין ידוע  -תשב לזכר ולנקבה  -דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים :כל שאין
בו מצורת אדם  -אינו ולד .גמרא :במחלוקת שנויה ,ורבנן היא ...אמר ר' ירמיה בר אבא אמר
רבי יוחנן :מצח והגבינים והעינים והלסתות וגבות הזקן  -עד שיהו כולם כאחד .רבא אמר
חסא :מצח והגבן והעין והלסת וגבת הזקן  -עד שיהו כולם כאחת .ולא פליגי ,הא  -כמ"ד כל
צורת ,הא  -כמ"ד מצורת"
לעיל (סימן קפ"ח) למדנו שנחלקו הראשונים האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,דעת ר' יהודה
שאפשר לפתה"ק בלא דם ,ורבנן סוברים דא"א .הרמב"ם (ה ,יג) פסק כר' יהודה ,ולכן כאן סובר שאם
אין עמהם דם טהורה .אולם כל הפוסקים חולקים עליו וס"ל דא"א לפתה"ק בלא דם .ולכן כאן אפילו
אין עמה דם טמאה .וטומאה זו אינה טומאת לידה רגילה אלא טומאת נידה.
עוד מובאת בגמ' מחלוקת בין רבא לר' ירמיה אלו אברים נצרכים שיהיו בגוף הנפל כדי להגדירו
כצורת אדם .הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ו כז ).והטור פסקו כרבא אמר חסא .אבל הרמב"ם (י ,ט) פסק כרבי
ירמיה .וכתב עוד ,אבל הפה והאזנים והאף אע"פ שהן כשל בהמה וחיה הרי זה ולד ופשוט הוא שלכך
מנו אברים אלו לומר דבאינך אברים לא קפדינן כלל.
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והוסיף הרמב"ם שאם אין פניו כצורת פני אדם אע"פ ששאר הגוף  -גוף אדם שלם ,אינו חשוב לולד
ואין אמו טמאה לידה .ואם הפילה דמות נחש הרי היא טמאה לידה מפני שגלגל עיניו עגול כשל
אדם .אבל הראב"ד השיג ,שלפי מ"ש הרמב"ם דבעינן צורת פנים כשל אדם ,מה מועיל שגלגל עיניו
כשל אדם ,וודאי שר' יהושע הסובר כך אינו מצריך אפילו חצי צורה שלמה .המגיד ג"כ כתב שמוכח
מהגמ' שלרבנן המפלת דמות נחש אין אמו טמאה לידה ,ודברי הרמב"ם צ"ע .הב"י כתב ליישב דברי
הרמב"ם ,שבגמ' מובא שר' יהושע 'הורה' לחמותו של ר' חנינא לטמא דמות נחש ,ונראה שכך היתה
לו קבלה מרבותיו ,ואע"פ שבבהמה חיה ועוף בעינן כולה צורה ,י"ל דשאני נחש שגלגל עינו של
הנחש דומה לשל אדם ולכן חשוב ולד.
כתב הרשב"א (תוה"ב הקצר ב"ז ש"ו כז" ).דבר תורה שאין הכל הולך אלא אחר היכר צורת הפנים ,עכשיו
שאין אנו בקיאין בצורות בכולן חוששת לולד .ואמו טמאה לידה מספק ואם היה נדמה זה זכר תשב
לזכר ואם נקבה תשב לנקבה ואם ספק תשב לזכר ולנקבה" .וכ"כ הראב"ד

(בעה"נ שער הפרישה עמ' יד)

שכיון שאין אנו יודעים להבחין בין צורות הולד ,בכולן טמאה י"ד יום .וכ"כ המגיד (י ,ח) בשם
הרשב"א ובשם הרמב"ן (פ"ז ה"ג) .וציין שדעת הרמב"ם (יא ,יב) אינה כן ,אולם הב"י השיב ע"ד ע"ש.
כתב השו"ע :המפלת כמין בהמה חיה ועוף או כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים ,וכל צורת ולד או
שפיר או שליא או חתיכה שקרעוה ויש בה עצם עכשיו שאין אנו בקיאין בצורות ,חוששת לולד; ואם
כלו ז' נקיים בתוך י"ד יום ,אם טבלה קודם ליל ט"ו לא עלתה לה טבילה.
הש"ך (סק"ד) כתב שלא עלתה לה טבילה אלא צריכה להמתין לפחות י"ד יום

(שמתוכם ז' נקיים .ע"פ

החת"ס סימן קס"ט ,הובא בפת"ש סק"ז) ,ומשמע שבמפלת אין מי שמחמיר להמתין פ"א יום כדין יולדת
נקבה .והוסיף שמ"מ בעל נפש יחמיר לפרוש ממנה ליל מ"א וליל פ"א משום ספק זכר או נקבה

(אולם

עיין מ"ש לעיל שרבים מהאחרונים כתבו שגם בולד מעליא אין לפרוש בזמנים אלו).
בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סימן נג .הובא בפת"ש ה) נשאל האם מותר לסבב מיתה לולד משונה מאוד
שחלקו נראה אדם וחלקו חיה .ומורה אחד צידד להתיר מפני שאמרו חכמים (נידה כב' ).כל שאינו
מצורת אדם אינו ולד' .אך הוא השיג עליו ,שרק לעניין טומאת לידה אין אמו טמאה ,אבל לא לענין
לסבב לו מיתה .ובכלל שפיכות דמים הוא .וכ"פ בשו"ת משנה הלכות (י ,קיח) ,טהרת הבית

(ח"ב עמ'

סח) ועוד.
בשו"ת מעיל צדקה (סימן מו .הובא בפת"ש ו) כתב שאם אין בו עצם אינה טמאה לידה כי אם בשפיר.
וכ"כ הסדרי טהרה (סק"י) .אולם המעיל צדקה הביא בשם מורו מהר"א ברודא שפקפק בזה ודעתו
להחמיר .ובספר שבט הלוי (סק"ד) כתב שאם יצא דם קרוש אין לחוש לולד ,אבל אם יוצאת חתיכה
שיש בה ריקום חוששים לולד ,משום שאין אנו בקיאים בזה ,לידע אם זה עצם או בלי עצם.
סעיף ד':
 ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליא
שנינו בנידה (כז).
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"אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :מעשה ותלו את השליא בולד עד כ"ג ימים .אמר ליה רב
יוסף  -עד כ"ד אמרת לן .אמר רב אחא בריה דרב עוירא א"ר יצחק :מעשה ונשתהה הולד אחר
חבירו ל"ג יום .א"ל רב יוסף :ל"ד אמרת לן"
הרמב"ם (איסו"ב פ"י הי"ד) ,רא"ש (פ"ג סי' ד) ,רשב"א (ת"ה ארוך וקצר שם כח ,).רבינו ירוחם

(נכ"ו ח"ג דף רכג

ע"ג) והראב"ד פסקו שעד כ"ג יום תולין בולד שילדה כבר.
אלא שיש להעיר בדברי הרמב"ם שכתב "והפילה שליא אפילו אחר כ"ג יום תולין אותו בולד."...
ובגמ' אמרינן שרק עד כ"ג יום תולין ולא לאחר מכן .הב"י כתב דנ"ל שטעמו הוא משום שבגמ' מובא
בשם רב יוסף שאמר 'עד כ"ד אמרת לן' .ולזה כיון הרמב"ם שהוסיף את יום יציאת השליא ,ואין לומר
שמדובר על ימים רבים ,דא"כ אין לו גבול .ולכן לא כתב כ"ד יום ,כדי שלא יטעו שמדובר על הימים
גם ללא יציאת השליא ,קמ"ל.
כל האמור אינו אלא כשילדה ולד ולאחר מכן הפילה שליא ,אבל אם הפילה נפל תחילה מובא בגמ'
(כו ):שאין תולים בו את השליא שהפילה אח"כ" :הכי אמר רב :אין תולין את השליא אלא בדבר של
קיימא .שיילינהו שמואל לכל תלמידי דרב ואמרי ליה הכי" .הרשב"א (שם) פירש שולד קיימא הוא
דוקא ולד חי דאמרינן מיבזע בזע ונפק ,אבל לא בנפל .וכ"כ בשאילתות ,הראב"ד

(בעה"נ שעה"פ יח)

והרמב"ן (בהלכותיו פ"ז ה"י) .אבל רש"י פירש ש'של קיימא' היינו שכיוצ"ב מתקיים אם היו חדשיו כלים,
למעוטי אם הפילה דבר שאינו ראוי לבריית נשמה ,ואח"כ הפילה שליא אפילו בתוך ג' חוששת לולד
אחר.
כתב השו"ע :ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליא ,אינה חוששת לולד אחר אלא תולה אותה בולד
שילדה כבר ,עד כ"ג יום; אבל אם הפילה נפל תחלה ,אין תולין בו השליא שהפילה אחר כך וחוששת
לשליא ליתן לה ימי טומאה של נקבה.
הש"ך (סק"ה) העיר עפ"ד הב"י שהכ"ג יום הם ללא יציאת השליא ,ולכן בסה"כ הם כ"ד יום עם יציאת
השליא.
סעיף ה':
 יצאה השליא קודם הולד או הנפל
שנינו בנידה (כז" ).לא אמרו תולין אלא בשליא הבאה אחר הולד" .וכתב הרשב"א

(תוה"א שם כח).

שהטעם הוא משום שכשהולד בא קודם ,אמרינן שהולד קרע את השליא ויצא ,אבל א"א לומר כך אם
השליא יצאה קודם.
כתב השו"ע :יצאה השליא תחילה ,אין תולין אותה בולד שתלד אחר כך ,אפילו הוא בן קיימא,
וחוששת לשליא ליתן לה ימי טומאה של נקבה.
השבט הלוי העיר שאפילו אם לא תצא שליא נוספת לאחר מכן אמרינן הכי ,שודאי אם יצאה שליא
נוספת עם הולד הרי הם שני ולדות .ובנשמת אברהם העיר שבמציאות כזאת הדבר מסוכן ביותר,
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ואין לך בכל הרפואה צורך יותר דחוף לניתוח מזה ,כי בהכרח תיקרע השליא עקב דחיפת ראש
העובר מאחוריו ,ואם לא מבצעים ניתוח קיסרי במהירות המרבית ,גם העובר וגם האם ימותו מדימום
חריף.
סעיף ו':
 יצאה מקצת שליא ביום א' ומקצתה ביום ב'
שנינו בבבא קמא (יא).

"אמר עולא א"ר אלעזר :שליא שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני  -מונין לה מן
הראשון .א"ל רבא :מה דעתך? לחומרא ,חומרא דאתי לידי קולא הוא ,דקא מטהרת לה
מראשון! אלא אמר רבא :לחוש חוששת ,מימנא לא ממניא אלא לשני"
ופרש"י מונין לה מן הראשון  -דמיום ראשון טמאה ואפילו הואי לידה יבישתה .מימנא לא ממניא -
שבועיים דנקבה אלא משני .דאין מקצת שליא בלא ולד  -ומש"ה חוששת שמא רוב מיחוי הולד יצא
באותו מקצת ומכי נפק רוב הוי ליה כילוד ,כדאמרינן במסכת נדה (דף כח) יצא מחותך או מסורס עד
שיצא רובו ,ומימנא ודאי לא מניא מראשון דשמא לא נפק רובא עד שני.
כתב השו"ע :יצאה מקצת שליא ביום ראשון ,ולא נגמרה יציאתה עד יום ב' ,חוששת מיום ראשון אבל
אינה מונה אלא מיום שני.
הסדרי טהרה (ס"ק יז) תמה מדוע דין זה הובא בשו"ע ,הרי נקטינן דא"א לפתיחת הקבר בלא דם,
ובלא"ה היא טמאה מהיום הראשון ,משום שיציאת מקצת השליא עושה פתיחת הקבר.
סעיף ז':
 המפלת דמות בהמה חיה ועוף ,ושליא קשורה בה
שנינו בנידה (כו):

"בעא מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי :המפלת דמות עורב ושליא מהו? אמר ליה :אין תולין אלא
בדבר שיש במינו שליא .קשורה בו מהו? אמר ליה :דבר שאינו שאלת .איתיביה :המפלת מין
בהמה חיה ועוף ושליא עמהן ,בזמן שהשליא קשורה עמהן  -אין חוששין לולד אחר ,אין שליא
קשורה עמהן  -חוששין לולד אחר ,הריני מטיל עליהן חומר שני ולדות ,שאני אומר שמא נמוח
שפיר של שליא ,ונמוח שליא של שפיר! תיובתא"
אם הולד הנדמה היה זכר יש להוסיף את ימי הטומאה של נקבה מחשש שהוא נקבה ,ואם הוא נקבה
אין נ"מ דבלא"ה צריכה למנות י"ד לנקבה.
כתב השו"ע :המפלת דמות בהמה חיה ועוף ,ושליא קשורה בה ,אינה חוששת לולד אחר; ואם אינה
קשורה בה ,חוששת לולד אחר; ואף על פי שהולד הנדמה זכר ,חוששין ליתן לה ימי טומאה של נקבה
בשביל השליא.
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כתב הלבוש (ס"ז) שלדידן שאין אנו בקיאים ,לעולם נותנים לה ימי טומאה של נקבה ,וכ"כ הש"ך
(סק"ז).
סעיף ח':
 היולדת טומטום או אנדרוגינוס
שנינו בנידה (כח).

"המפלת טומטום ואנדרוגינוס  -תשב לזכר ולנקבה ,טומטום וזכר ,אנדרוגינוס וזכר  -תשב
לזכר ולנקבה ,טומטום ונקבה ,אנדרוגינוס ונקבה  -תשב לנקבה בלבד"
כתב השו"ע :היולדת טומטום או אנדרוגינוס ,נותנין לה ימי טומאה של נקבה.
בשו"ת ציץ אליעזר (יא ,עח) כתב שהמצב הכרומוצומלי של הגוף ,דהיינו אם מינם של תאי הגוף הם
זכרי או נקבי ,אינו קובע להלכה ,אלא רק צורת האברי מין החיצונים.
סעיף ט':
 הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה
שנינו בנידה (כט).

"משנה :המפלת ואין ידוע מהו  -תשב לזכר ולנקבה ,אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -תשב
לזכר ולנקבה ולנדה .גמרא :א"ר יהושע בן לוי :עברה נהר והפילה  -מביאה קרבן ונאכל ,הלך
אחר רוב נשים ,ורוב נשים ולד מעליא ילדן .תנן :אין ידוע אם ולד היה  -תשב לזכר ולנקבה
ולנדה .אמאי תשב לנדה? לימא :הלך אחר רוב נשים ,ורוב נשים ולד מעליא ילדן! מתני' -
בשלא הוחזקה עוברה ,וכי קאמר ריב"ל  -כשהוחזקה עוברה"
הטור כתב 'מי שלא היתה בחזקת מעוברת' ,ופירש הב"י שהוא לרבותא דכ"ש מי שהיתה בחזקת
מעוברת.
כתב השו"ע :הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה ,אפילו לא היתה בחזקת מעוברת הרי זו טמאה לידה
וחוששת שמא נקבה היתה.
בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן שח ד"ה אך) כתב ש'הוחזקה עוברה' היינו לאחר ג' חודשים .וכ"כ בשו"ת
נודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן קפח) .וכן מבואר מדברי האור זרוע (ח"א סימן שמו) .וכ"פ בטהרת הבית
(ח"ב עמ' ע) ,וכתב בהע' שיש בזה נ"מ אם אמרה לו באמצע תשמיש שנטמאה ,שאם הם ימי טוהר אינו
צריך לפרוש באבר מת .אולם בשו"ת בית דוד (סימן כד) כתב שהוא  40יום מהפסקת האורח.
סעיפים י'  -יא':
 נחתך העובר ויצא אבר אבר
שנינו בנידה (כח .כט).
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"משנה :יצא מחותך או מסורס ,משיצא רובו  -הרי הוא כילוד .יצא כדרכו  -עד שיצא רוב
ראשו .ואיזהו רוב ראשו  -משיצא פדחתו .גמרא :א"ר אלעזר :אפילו הראש עמהן ,ור' יוחנן
אמר :לא שנו אלא שאין הראש עמהן ,אבל הראש עמהן הרי הוא כילוד .מדקאמר מסורס
מכלל דמחותך  -כתקנו ,וקאמר משיצא רובו  -הרי זה כילוד .קשיא לרבי יוחנן! אמר לך רבי
יוחנן :אימא יצא מחותך או שלם ,וזה וזה מסורס  -משיצא רובו הרי זה כילוד"
ופרש"י :מסורס  -דרך מרגלותיו ולשון היפוך הוא כמו סרס המקרא ודרשהו .ואפילו הראש עמהם -
אמחותך קאי דהיכא דיצא מחותך אפי' יצא הראש אין חשוב ולד עד שיצא רובו.
הרמב"ם (פ"י ה"ו) והרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ו כח ):פסקו כר' יוחנן ,אלא שהרשב"א סובר ש'ראש' דאמר
רבי יוחנן במחותך ,היינו רוב ראשו .ולכן כתב שאם יצא כתקנו מונים לה משיצא אפילו פדחתו
בלבד ,אבל הרמב"ם כתב שאם נחתך הולד אינה טמאה לידה עד שיצא רובו ,ואם יצא כדרכו
משתצא רוב פדחתו הרי הוא חשוב לילוד אע"פ שנחתך אח"כ .הב"י ביאר מדוע נקטו כפירוש הזה
בדווקא.
כתב הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ו כח ):שאפילו לא יצא לגמרי לחוץ אלא משהוציא רוב ראשו חוץ
לפרוזדור חשוב כילוד .ולמד כן מהמעשה המובא בגמ' (מב ):גבי אותו תינוק ששמעוהו בוכה בערב
שבת ונולד רק בשבת ,והחשיבוהו כנולד בערב שבת משום שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור.
עוד שנינו שם (כח" ).אמר רב הונא הוציא עובר את ידו והחזירה אמו טמאה לידה שנאמר ויהי
בלדתה ויתן יד" ,ומשמע שלידת יד קרויה לידה .ומסקנת הגמ' שחוששת מדרבנן ,וימי טוהר אין
נותנים לה אלא משיצא רובו .וכתב הרשב"א (שם כט ).שמסתברא דדוקא אם הוציא יד דינא הכי ,אבל
הוציא רגלו לא ,שדוקא יד כתיב .וכתב שראוי לחוש שאפילו מפלת אברים ,כשהפילה אבר אבר הרי
היא טמאה לידה ,ומצטרפים האברים לרוב.
כתב השו"ע :נחתך הולד במעיה ויצא אבר אבר ,בין שיצא על סדר האברים כגון שיצא הרגל ואחריה
השוק ואחריה הירך ,בין שיצא שלא על הסדר ,אינה טמאה לידה עד שיצא רובו; ואם יצא ראשו כולו
כאחד ,הרי זה כרובו; ואם לא נתחתך ,ויצא כדרכו ,משתצא פדחתו ה"ז כילוד אף על פי שנחתך
אח"כ .ולא סוף דבר שיצא לחוץ ממש ,אלא אפילו משיצא חוץ לפרוזדור .הוציא העובר את ידו
והחזירה ,אמו טמאה לידה.
כתב הש"ך (סק"ט) שאינה טמאה לידה מדאורייתא ,אבל מדרבנן טמאה לידה ביצא אבר אחד והחזירו,
וטמאה נידה אפילו מדאורייתא ,דא"א לפתיחת הקבר בלא דם .וכ"כ הלבוש (ס"י).
סעיף יב':
 שמעה קולו של ולד
שנינו בנידה (מב):
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"שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ,ולא אתיליד עד שבתא .אמר ליה :האי  -הוציא ראשו
חוץ לפרוזדור הוא"
כתב השו"ע :היתה מקשה לילד ושמעה קולו של ולד ,חשוב כילוד שאי אפשר שלא הוציא ראשו חוץ
לפרוזדור.
בשו"ת נודע ביהודה (חיו"ד סימן קכ .הובא בפת"ש ט) כתב שאם האיש והאישה היו במיטה ,ושמע האיש
את קולו של העובר בוכה במעי אמו ,הרי היא טמאה י"ד יום ,ואין אומרים שאם היה באמת מוציא
את ראשו האישה היתה מתעוררת ,שאין יוצאים בזה מידי ספק ,שהרי רוב הולדות אינם בוכים.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' עו) העיר ע"ד ,שיש רוב נוסף להקל בזה ,שלא שכיח שיצא ראשו של העובר
ויחזירנו וישתהה במעי אמו יותר משבוע ימים .ומונים מיום הלידה ,שאילו היה ראשו חוץ לפרוזדור
היתה מרגישה בחבלי לידה מיד.
סעיף יג':
 היולדת תאומים בהפרש זמן
כתב הרשב"א (תוה"ב הקצר שם כז ):היולדת תאומים מונים לה משעת לידת האחרון בין לימי טומאה
בין לימי טהרה ,אך אם ילדה נקבה ראשונה קודם השקיעה ולאחר השקיעה ילדה זכר ,מונים לה
משעת לידת הנקבה  14יום .ואם אין ניכר אם השני הוא זכר או נקבה ,מחמירים בו ומונים ממנו ימי
טומאה לנקבה.
כתב השו"ע :היולדת תאומים ושהה ולד אחר חבירו ,כגון האחד קודם שקיעת החמה והאחר אחר
שקיעת החמה ,משיצא הראשון טמאה לידה ומונין ימי טומאה משיצא האחרון; ואם הראשון ניכר
שהוא זכר והשני ניכר שהוא נקבה ,או שאינו ניכר שני זה אם הוא זכר או נקבה ,מונה משיצא השני
ימי טומאה לנקבה.
סעיף יד':
 ניתוח קיסרי
שנינו בנידה (מ .מא):

"משנה :יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה ,ואין חייבין עליו קרבן .ר"ש אומר:
הרי זה כילוד .גמרא :א"ר מני בר פטיש :מאי טעמייהו דרבנן .אמר קרא אשה כי תזריע וילדה
זכר  -עד שתלד במקום שהיא מזרעת .ור"ש ,ההיא  -דאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה -
אמו טמאה לידה .ור"ש מאי טעמיה? אמר ר"ל :אמר קרא תלד  -לרבות יוצא דופן ...דאמר רבי
יוחנן משום ר"ש בן יוחי :מנין שאין אשה טמאה עד שיצא מדוה דרך ערותה  -שנאמר ואיש
אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה  -מלמד שאין אשה טמאה עד
שיצא מדוה דרך ערותה"
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כתב השו"ע :יוצא דופן ,אם לא יצא דם אלא דרך דופן ,אמו טהורה מלידה ומנדה ומזיבה.
בשו"ת ציץ אליעזר (חכ"ב סימן נט אות ג) כתב שמכיון שבניתוח קיסרי האישה מוזמנת ללידה ואין שום
סימני לידה לפני כן ,אזי כל עוד שהרופא לא מתחיל לחתוך ברחם עצמו ,והאשה לא מרגישה בזיבה
והרחם לא נפתח איננה נחשבת עדיין כטמאה עד התחלת הניתוח הקסרי בלבד.
לפי דברי הרופאים אין בנמצא אישה שתלד בניתוח קסרי ולא תראה דם דרך הרחם ,ולכן כל יולדת
בניתוח קיסרי היא טמאה נידה .ובספר בדי השולחן (סק"ק) כתב שאם ישבה על המשבר יש לחוש
שמא נפתח רחמה וראתה דם דרך המקור ,וכן אם אחזוה צירים חזקים מאוד או שאינה יכולה ללכת
בעצמה ,בכל אלה יש לחוש לפתיחת הקבר והיא טמאה .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' פ) כתב שאין דבריו
מחוורים ,שכל עוד לא יצא ממנה דם דרך הרחם אין לחוש לכך.
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בפרק זה ננסה לעמוד על ההלכות והדינים הקשורים לתהליך הלידה ,ותופעות המגיעות קודם
הלידה בדר"כ ,אימתי האישה נאסרת אע"פ שלא הייתה לידה .וכן לגבי בדיקות רפואיות שונות
שאינן שייכות בהכרח להריון ויכולות להתבצע גם בעקבות בעיות ותופעות במהלך החיים .לעיל
בסימן קפ"ח עסקנו בדיני 'א"א לפתיחת הקבר בלא דם' ,וכדי שהדברים יהיו מסודרים במקומות
אעתיק לכאן חלק מהדברים שכבר כתבנו לעיל.
 האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
שנינו בנידה (כא).

"משנה .המפלת חתיכה ,אם יש עמה דם  -טמאה ,ואם לאו  -טהורה .ר' יהודה אומר :בין כך
ובין כך טמאה .גמרא ...בהא הוא דפליגי דרבנן סברי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ורבי
יהודה סבר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם"
בהמשך הגמ' (סו ).מובאת דעתו של רבא הסובר שא"א לפתיחת הקבר בלא דם .ובכריתות (י ).מובא
בשם רבא שסובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם! הראשונים נחלקו למעשה בדעתו של רבא.
לדעת הרא"ש (סימן א) רבא סובר שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,ובכריתות מפרש אליבא דאותה
ברייתא אך אין דעתו כך .אמנם בשאילתות (תזריע שאילתא פה ד"ה ברם צריך) מובא שרבא מחלק ,כאשר
נגמרה צורת הולד א"א לפתיחת הקבר בלא דם ,אך כשלא נגמרה צורת הולד אפשר לפתיחת הקבר
בלא דם.
הרמב"ם (ה ,יג) פסק כת"ק הסובר דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם .וכ"כ הרב המגיד שכך פשט
המשנה .אולם התוספות ,רא"ש ,רשב"א ועוד סוברים שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,שפסקו הלכה
כר' יהודה וכרבא דבתראה הוא .כפי שהבאנו לעיל השאילתות מחלק בין נגמרה צורת הולד ללא
נגמרה.
כתב השו"ע :ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת ,אבל חתיכה גדולה ,טמאה ,אפילו לא ראתה
כלום ,לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו.
בשו"ת בית יצחק (יו"ד ח"ב סימן יד) כתב שלרחם יש שתי פיות :פה פנימי שהוא סוגר את הרחם ,ולפני
אותו פתח יש פרוזדור קטן כדמות צוואר ,אשר הרופאים קוראים אותו צוואר הרחם ,ובתחילת אותו
צוואר יש ג"כ כמו פה .ואמנם מה שאמרו 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם' הכוונה על הפנימי,
שהוא פי הרחם ממש ,שהוא סגור ומסוגר ופתיחתו אינה דבר קל .משא"כ הפה החיצון ,שהוא פי
צוואר הרחם ,עליו אין שייך לומר 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם' .וכ"כ בספר נטעי גבריאל
פרק פא ,ה) .ובשיעורי שבט הלוי (סימן קפח ,ג ,סק"ד) כתב למעשה שיש להחמיר.

(ח"ב
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' פתיחת הקבר' ע"י גורם חיצוני  -בדיקת רופא
נחלקו הפוסקים האם יש דין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' גם כאשר הפתיחה בוצעה ע"י גורם חיצוני.
משום שלכאורה יתכן לומר שדוקא אם הפתיחה נעשתה באופן טבעי דרך פנים הרחם ,אזי אין
אפשרות שיפתח ולא יצא דם .אבל אם נפתח הרחם באופן מלאכותי חיצוני ,לא בהכרח שיצא דם.
ונ"מ מצויה מאוד היא כשרופא בדק את האישה ע"י מכשירים שונים ,האם נטמאת או לאו.
א .בשו"ת נודע ביהודה (תנינא יו"ד ס"ס קכ) כתב שאין חילוק אם נפתח הקבר מבפנים או מבחוץ .וכן
החמיר בשו"ת חשב באפוד (ב ,ז) .וכך נראה מדברי הב"י שכתב לגבי הכניסה שפופרת שיכולה
ליטמא מדין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' ומשמע שגם אם הפתיחה חיצונית אומרים כלל זה .ובשו"ת
נחלת שבעה (סימן ט) כתב מנהג פולין להחזיק אישה שמילדת בדקה אותה כטמאה .בשו"ת אגרות
36

משה (ח"ה סימן ק ,עמ' תיז) כתב שראוי להחמיר כנוב"י ,כי לא ברור להחשיב ספק במחלוקת אחרונים

(ולדעתו אם הכלי הוא דק ואין בעוביו אפילו כעובי אצבע יש להקל) .בספר שבט הלוי (עמ' צט) החמיר כנוב"י,
אך צירף דעת המקלים כשיש עוד סניפים לצרף .והוסיף שבבדיקת הרופאים הרגילים ע"פ רוב
למעשה נראה להקל ,שבמציאות כמעט בכל הבדיקות אין הרופא נוגע כלל ברחם ובצואר הרחם ואין
כאן פתה"ק ,ולכן אין לחוש ,אך טוב לעשות בדיקת חו"ס אחר בדיקת הרופא .ובבדיקות מיוחדות
(צילום רחם ,שטיפת חצוצרות וכד') צריך להחמיר אע"פ שהמכשיר הוא דק ,וכן נהגו.
ב .בספר תפארת למשה (סימן קפח ,לג ):כתב שדין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' הוא דוקא אם נפתח
הקבר מבפנים ,אבל אם נפתח מבחוץ ע"י אדם לא ,שהרי השמש דש עד צואר הרחם והוא פתח
המקור ,וכן כל הבדיקות של הפסק טהרה ושבעה נקיים הן עד מקום שהשמש דש ,ולא חיישינן להא
דאין פתיחת הקבר בלא דם .גם החכמת אדם (בינת אדם סימן כג) הקשה על הנוב"י ,דאם כדבריו בעת
דישת השמש תהיה טמאה .וכ"כ העמק שאלה (יו"ד ס"ס לא) שודאי יש לחלק שדוקא כאשר כח הדוחה
מדחה מבפנים איזה דבר גדול ,כגון ולד או חתיכה גדולה י"ל א"א לפתיחת הקבר בלא דם ,אבל
כשהפתיחה מבחוץ ואין כח המדחה עושה כלום ,שפיר אפשר בלא דם .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"ב עמ'

נה) ,וכתב כן גם לגבי בדיקת רופא באצבע או בכלי ,שאם לא ראתה דם לאחר הבדיקה אינה טמאה.
ואפילו אם הבדיקה היתה בתוך ימי ספירתה .והביא אחרונים רבים המצדדים כדעה זו.37
ג .שיטה נוספת הביא ר' שלמה קלוגר בספר שיירי טהרה (סימן קצד תשובה א) שאם המיילדת פתחה פי
האם למעלה טמאה ,שנחשב הדבר לפתיחת הקבר ממש שא"א בלא דם ,ואם אינה יודעת אם פתחה
או לא ,טמאה ,וכדעת המחמירים .גם בשו"ת בית שלמה (יו"ד ח"ב סימן לט) כתב שאם אמרה המיילדת
שהכניסה אצבעה בעומק הרחם הרבה ראוי להחמיר וזאת משום חומר איסור כרת ,אע"פ שמשורת
הדין נראה שאין להחמיר בזה.

 36והיינו ספ ק אם הלכה כרמב"ם הסובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,או כשאר הראשונים הסוברים שא"א .ואת"ל
שא"א ,שמא הלכה כחולקים על הנוב"י וסוברים שפתיחה חיצונית אינה חשובה לפתיחה.
 37שו"ת עטרת חכמים (יו"ד סימן יח) ,שואל ומשיב תליתאה (ח"ב סימן מ) ,חסד לאברהם תאומים (תנינא חיו"ד סימן
מו) ,אבן יקרה (ח"ג סימן לז) ועוד רבים.
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הנודע ביהודה (תנינא קונ"א סימן קטז .הובא בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סימן קטז) כתב שרק אם הקבר נפתח
ויצא ממנו דבר גוש כמו ולד ,או חתיכה כל שהוא דק כשפופרת דק של קש ,או שילדה רוח ,אבל
כשלא יצא דבר או שיצא דבר דק מאוד או משקה לא אמרינן אין פתיחת הקבר בלא דם ,דאל"כ היכא
משכחת דם טהור ,הרי עכ"פ נפתח הקבר.
הדרכי טהרה (פ"א אות טז .וכ"כ בספר פועה פכ"ב הע ' 8בשמו) פסק שהכנסת מכשיר רפואי מכל סוג שהוא
לנרתיק ,לא אוסרת את האישה .ואם הבדיקה הייתה בתוך צואר הרחם ,ונגרמה פתיחה בקוטר של 3
מ"מ או יותר ,האישה נאסרת גם אם לא יצא דם מהרחם.
בספר נשמת אברהם האריך בנ"ל ע"פ הגרש"ז אוירבך ,ושם כתב שמכשיר שא"א להכניס לרחם עצמו
טהורה ,ואילו מכשיר שבעקרון אפשר להכניס אז טמאה אפילו לא ראתה דם

(וגם אם לא הכניס אותו

לחלל הרחם).
 שיעור פתיחת הקבר
הב"י כתב שלא אתפרש לנו מהו שיעור שפופרת אם עבה אם דק ,ולכן אזלינן לחומרא ולא מטהרינן
אלא בשיעור שפופרת דק שבדקים.
שנינו במשנה באהלות (ז ,ד) "אין לנפלים פתיחת הקבר ,עד שיעגילו ראש כפיקה" .הגר"א הביא
משנה זו ומשמע מדבריו ששיעור פתיחת הקבר הוא משיעגיל ראש כפיקה.
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סימן פט) כתב שמוכרחים לומר שלא לכל פתיחה חוששים לדם ,שהרי
בהפילה כעין שערות אין חוששים ,וא"כ מנלן לעשות שיעורים בעצמנו? ולכן פשוט שהוא כשיעור
הנאמר במשנה באהלות .ואף שלא ידוע לנו שיעור כפיקה ,מ"מ ודאי אם אינו עב מאצבע קטנה יש
להקל .ובמקום אחר (או"ח ח"ג סימן ק) כתב שרק פתיחה של  19מ"מ אוסרת .בשו"ת מהרש"ם
קמו) כתב שרק שיעור פתיחה של  2אצבעות (כארבעים מ"מ) אוסרת .ובספר נטעי

(ח"ד סימן

גבריאל (פרק פ ,ט ,הע'

י) כתב להקל אם הפתיחה פחות מאצבע.
בספר פוע"ה (פכ"ב אות יד) כתבו שפתיחה של צואר הרחם ללא הרדמה ,ברוב ככל המקרים היא
בשיעורים הרבה יותר נמוכים מ  19מ"מ ,שפתיחה של יותר מ  3-5מ"מ מצריכה בדר"כ הרדמה כיון
שהיא עלולה לגרום לאישה לכאבים עזים .לכן הכנסת מכשיר ללא הרדמה לא אמורה לאסור את
האישה.
 בדיקת פאפ-טסט
כתב הנשמת אברהם :לוקחים דוגמה מההפרשות שמצידי הנרתיק למעלה על יד צואר הרחם מבחוץ
כדי לבדוק אם יש תאי סרטן .אפילו אם רואה טיפת דם ,אינה יוצאת מחזקת טהורה כי אין לבדיקה
כל קשר עם חלל הרחם .והסכים לזה הגרי"י נויבירט ,וכן אמר לי הגרש"ז אויערבך זצ"ל .והוא הדין
בבדיקת תאים מהפה החיצון של תעלת צואר הרחם גם היא קרויה פאפ-טסט ,והיא בדיקה שפוצעת
את האזור שממנו נלקחים התאים.
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 צירים מזויפים
שנינו בשבת (קכט).

"מאימתי פתיחת הקבר? אמר אביי :משעה שתשב על המשבר .רב הונא בריה דרב יהושע
אמר :משעה שהדם שותת ויורד .ואמרי לה :משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה"
כתב השו"ע (או"ח סימן ש"ל ס"ג) :נקראת יולדת ,לחלל עליה שבת ,משתשב על המשבר או משעה
שהדם שותת ויורד או משעה שחברותיה נושאות אותה בזרועותיה שאין בה כח להלוך ,כיון שנראה
א' מאלו מחללין עליה את השבת.
בשו"ת נחלת שבעה (ח"ב סימן ט' .הובא בפת"ש סק"ח) כתב שאישה שישבה על המשבר ופסקו החבלין
וצירין ,צריכה לשבת ז' נקיים ,משום דחשיב ישיבה על המשבר החשובה לפתיחת הקבר .אמנם
החוות דעת (ביאורים סק"א) הקשה ע"ז ,הרי היולדת דרך דופן ג"כ ישבה על המשבר ואפ"ה טהורה
מלידה ונידה! משמע שהישיבה על המשבר אינה אוסרת בהכרח ,ולא אמרינן א"א לפתיחת הקבר
בלא דם אלא רק כאשר נפתח הקבר ויצא ממנה דבר .וכ"כ הכרתי ופלטי (תפארת ישראל ס"א) שלאחר
שפסקו הצירים נתברר שלא היו אלא כאבים בעלמא ,שלא שכיח שיפתח הקבר ושוב יהיה חוזר
ונסתם ללא לידה .אך הוסיף שבמקום שנהגו איסור לא ישנו .ובשו"ת תשובה מאהבה

(ח"א סימן קיד)

כתב הנודע ביהודה שאין להשגיח בחומרות חדשות ופסק להקל .וכ"פ החתם סופר (חיו"ד סימן קעט),
והוסיף שאפילו במקומות שנהגו להחמיר זהו רק בסתם ,אבל אם בדקוה המילדות ומצאו הפתח
סגור ,אפילו מנהג ליכא .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' נ-נג).
בספר שבט הלוי (ס"ב אות ד) כתב שישנם נשים שכבר בחודשים הראשונים להריון נפתח מעט הפתח
ואינו חשיב כלל תחילת לידה .ואפילו כשיש צירים ממש טהורה כשאין דם ,ורק בצירים סמוכים
מאוד יש לטמא שמא יצא דם ,וכן בצירים חזקים אפשר דבאמת טמאה .גם בשו"ת אבני ישפה
סימן קע) כתב שאם יש צירים כל  5דקות אין לבעלה ליגע בה .והגרש"ז אוירבך כתב

(ח"א

(במכתב שהובא

בס"ס מראה כהן) שבצירים חזקים יש להחמיר אבל לא בצירים רגילים.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' נג) כתב שמסתימת דברי הפוסקים משמע שאינה צריכה לבדוק עצמה לאחר
מכן ,והמחמירה לבדוק תע"ב .אך בשו"ת אגרות משה (ח"ב סימן עו) כתב לדייק מדברי החוו"ד
שצריכה עכ"פ לבדוק את עצמה ,ומהראוי להחמיר לכתחילה כדבריו.
אישה שהתחילו לה צירי לידה ,ומצאה כתם על בגדיה ,וכ"ש אם קנחה ומצאה דם ,כתב בספר אבני
שהם (ח"א עמ' תסד) שהגרע"י הורה למעשה שאפילו אם פסקו הצירים לאחר מכן טמאה ,שיש לחוש
שדם זה הגיע בהרגשה של פתיחת המקור.
 ממתי אסור ליגע באשתו לפני לידתה
בשו"ת אגרות משה (ב ,עה) נשאל מהו הזמן בו האישה נאסרת כאשר היא במיטה וא"א לדעת מהו
הזמן שאינה יכולה ללכת ,והביא את דברי הסדרי טהרה (ס"ק כה) שלאו דוקא ישבה על המשבר ,אלא
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מיד שאחזוה צירים וחבלי לידה ומבקשת להביא לה חכמה צריך הבעל להזהר בה ,דודאי לאו ישיבת
המשבר גורם פתיחת הקבר אלא כל שהיא קרובה ללידה כל כך שצריכה לישב על המשבר ואיכא
למיחש אלו היתה המילדת מזומנת אצלה היתה מושיבה מיד על המשבר צריך להיות נזהר בה,
וממילא כ"ש כשיש להסתפק שמא אינה יכולה לילך שודאי אסורה.
ובשו"ת משנה הלכות (ז ,קכו) כתב שכל שמתקשות בחבלים ובצירים בסתם אפילו עשה הרופא
בדיקות באצבעו וכיוצא בזה אין להם לחוש כלל לטומאה .ומיהו אם ישבו על המשבר בדר"כ כבר
רואה דם ,ואם לא ראתה דם א"צ להחמיר ,והמחמיר יחמיר לעצמו.
 פתיחה של ב' אצבעות
בספר שבט הלוי (ס"ב אות ד) כתב שבכל יולדת חשש פתיחת הקבר הוא רק משאינה יכולה לילך .ואף
כשיש לה צירים והרופאים אומרים שפתוח ב' וג' אצבעות טהורה כל זמן שיכולה לילך .שהרי
כשיכולה לילך עדיין אין חשש לפתיחת הקבר .גם החוט שני (עמ' קי) כתב להקל בזה .ובספר טהרת
יעקב כתב ששמע מכמה בעלי הוראה שבפתיחה של ב' או ג' אצבעות אם אין דם יש להקל בזה .וכ"כ
בשם הגרי"ש אלישיב .ובנשמת אברהם כתב בשם הגרש"ז אוירבך "אפילו נבדקה ע"י רופא ומצאו
שיש פתיחה עדיין היא טהורה כל זמן שלא הרגישה בזה ולא מצאה דם".
אמנם הדרכי טהרה (פי"א אות ב) כתב שאשה שהיתה לה פתיחה של ב' אצבעות ויותר טמאה

( 4ס"מ,

היינו 'פתיחה  ,)'4ואפילו בדקה ולא ראתה ,ואפילו לא ילדה אחרי פתיחה זו.
 יציאת פקק הרחם
פקק הרירי הוא מעין קרום צמיגי המשמש במהלך ההריון כפקק המונע חדירת חיידקים ,לעיתים
הפקק משתחרר מספר שבועות או ימים קודם הלידה ,כאשר הוא יוצא הוא נראה כהפרשה וצבעו
יכול להשתנות מבהיר ועד כהה כמעט כצבע של הפרשת סוף מחזור.
כתב בספר שבט הלוי (שם) שיש לחוש ביציאת פקק הרחם משום פתיחת הקבר ,ויעשה שאלת חכם.
ובקונטרס פניני האוצר (עמ' תתקכ) הביא מהגרי"ש אלישיב שביציאת פקק הרחם שלפני הלידה אינה
נטמאת משום פתיחת הקבר .וראיתי בספר פתחי טהרה שכתב בשם הרופאים שהדם שמגיע מחמת
יציאת פקק הרחם אינו מגיע מהרחם אלא מהתפרדות הפקק מצואר הרחם ,שהוא מקום עדין.
ובנשמת אברהם הביא בשם הגריש"א שאם הפקק הוא כגוש היא טמאה אפילו ללא ראית דם משום
פתיחת הקבר .ובשם הגרי"י נויבירט כתב שהיא טמאה אפילו אם לא היה דם בפקק .גם בשו"ת מנחת
שלמה (ח"ב סימן עב אות לח-לט) כתב שכשהפקק מוצק כגוש יש לאסור.
ובספר רופא אומן (פ"א אות טו) כתב שדימום המגיע בעקבות שחרור הפקק הרירי הינו טהור בדרך
כלל ,והוא מוגדר כדם פצע מצוואר הרחם.
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 ירידת מים
בספר בדי השולחן (סק"ל) כתב בשם בעלי הוראה שדינה כדין נידה ,ולא יגע בה בעלה אא"כ צריכה
הרבה לכך ,שאז מותר כדין אישה חולה שאין לה מי שישמשנה .ובספר שבט הלוי (ס"ב אות ד) כתב
שיש להסתפק ,שמכח הדין איננה טמאה אע"פ שהמים באים מהמקור ,ולמעשה נראה להחמיר
כשנראה מהמצב שהיא ממש לפני הלידה שיש לחוש שעם המים יש דם ,ואם המים יוצאים בחודשים
לפני כן אין לחוש .והחוט שני כתב שאם היתה לה ירידת מים והמים מרובים כמו שמצוי בסוף
ההריון ,חיישינן לטומאה דאפשר שנפתח מקורה.
אמנם בטהרת הבית (ח"ב עמ' נג) כתב שכל שאין רואים דם עם המים אין לחוש לכלום ,דאחזוקי
איסורא לא מחזקינן .גם בספר תורת היולדת (עמ' קו) כתב שכמה גדולים סוברים שאין לחוש שיש דם
המעורב עם המים .גם בספר מחשבת הטהרה

(עמ' קכא .וכ"כ בנשמת אברהם ,ובמכתב שהוא בס"ס מראה כהן)

כתב ששמע מהגרש"ז אוירבך להתיר בזה ,ומ"מ נכון לברר אם לא נתערב דם במים ואז היא טהורה
ללא כל חשש .וכ"כ בשם הגרי"ש אלישיב (אנצקלופדיה לעניני הלכה ורפואה ערך לידה עמ' .)130
 זירוז לידה
בשו"ת אגרות משה (ח"ב סימן עד) נשאל בזה ,והשיב לאסור ,אא"כ היא מקשה לילד ,ויש סכנה לאישה
או לעובר אם לא תעשה כן ,והטעם לזה הוא משום שלידה רגילה בזמנה אינה חשובה לסכנה כלל,
שע"מ כן ברא הקב"ה את העולם שיפרו וירבו ,ובודאי שחיוב ה' יתברך הוא לברכה ולא לסכנה,
דהיינו שיש הבטחה מה' יתברך שלא תהיה סכנה בלידה .אבל כשרוצה להקדים זמן הלידה שלא כפי
מה שהיה צריך להיות באופן טבעי ,ממילא מכניסה היא את עצמה בסכנה ,ובהקדמת הלידה אין
הבטחה מה' יתברך ע"ז ,ולכן אסור לעשות כן .והגאון ממונקאטש בספר דברי תורה (ח"ג סימן ל) הביא
את דברי רבנו האר"י בשער רוח הקודש (שער ד) שהכותב קמיע לאישה המקשה לילד למהר לידתה,
הנה הוא גורם להוציא את העובר ההוא קודם זמנו ,ועי"ז גורם לו מיתה קודם זמן שראוי לו לחיות.
גם בשו"ת משנה הלכות (ח"ט סימן קפד) האריך בזה והעלה לאסור .ובשו"ת שבט הלוי

(ח"ו סימן קכח)

אע"פ שכתב שיש להשיב ע"ד האג"מ הנ"ל ,מ"מ העלה לאסור ,ובפרט ששמע מפי רופאים מומחים
שיש בהקדמת הלידה סכנה .וכן העלה בטהרת הבית (ח"ב עמ' נד).
ובנשמת אברהם כתב ,שאישה שעברו  40שבועות מהריונה מאשפזים אותה ועוקבים אחרי מצב
העובר ואם יש סימני מצוקה מזרזים את הלידה ותמיד אחרי שבוע  42מזרזים את הלידה.
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סימן קצ"ה  -דיני הרחקות
ובו י"ז סעיפים

סעיף א':
 איסור קירבה לעריות
שנינו באבות דר' נתן (ב ,א):
"איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה הרי הוא אומר 'ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב' יכול
יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברים בטלים ת"ל לא תקרב .יכול תישן עמו בבגדיה על המטה
ת"ל לא תקרב .יכול תרחץ פניה ותכחול את עיניה ת"ל 'והדוה בנדתה' .כל ימים שבנדתה
תהיה בנדוי .מכאן אמרו כל המנולת עצמה בימי נדתה רוח חכמים נוחה הימנה וכל המקשטת
עצמה בימי נדתה אין רוח חכמים נוחה הימנה :מעשה באדם אחד שקרא הרבה ושנה הרבה
ושמש ת"ח הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפליו וחוזרת בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות והיתה צועקת ובוכה ואמרה להם רבותי כתיב בתורה כי היא חייך ואורך ימיך בעלי
שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש ת"ח הרבה מפני מה מת בחצי ימיו .לא היה אדם שהשיב לה
דבר .פעם אחת נזדמן לה אליהו זכור לטוב אמר לה בתי מפני מה את בוכה וצועקת .אמרה לו
רבי בעלי קרא הרבה ושנה הרבה ושמש ת"ח הרבה ומת בחצי ימיו .א"ל כשאת בנדתך כל
אותן ג' ימים הראשונים מהו אצלך .אמרה לו רבי ח"ו שלא נגע בי אפילו באצבע קטנה שלו
אלא כך אמר לי אל תגעי בכלום שמא תבא לידי ספק .כל אותן ימים האחרונים מהו אצלך.
אמרה לו רבי אכלתי עמו ושתיתי עמו וישנתי עמו בבגדי על המטה ובשרו נגע בבשרי אבל לא
נתכוין לדבר אחר .א"ל ברוך המקום שהרגו שכך כתוב בתורה ואל אשה בנדת טומאתה לא
תקרב'
א"כ ישנו לאו של 'לא תקרבו לגלות ערוה' ,בבאור לאו זה נחלקו הראשונים:
דעת הרמב"ם

(ספר המצוות ,ל"ת מצוה שנג .הל' איסו"ב פכ"א הל' א-ב .מניין המצוות .פיה"מ סנהדרין פ"ז)

שמהתורה כל קירבה לעריות אפילו בלא ביאה אסורה ,וביאר ש'לא תקרבו לגלות ערוה' הכוונה
שהאיסור כולל את כל המעשים והפעולות העלולות להביא לידי גילוי ערוה .ודעתו בזה ברורה גם
לגבי שאר העריות שכל קירבה למטרת הנאה ,אסורה מהתורה (וה"ה למצחק עם העריות ,והקורץ להן וכו').
מנגד ,הרמב"ן (השגות שם .וחידושיו לשבת יג ):סובר שכל אלו הדברים אסורים מדרבנן בלבד ,והוכיח
מהגמ' בשבת (יג ).שהביאה את דעת ר' פדת הסובר שהתורה אסרה רק קירבה של גילוי ערוה ולא
הקשתה עליו ,דמשמע שאין איסור זה מהתורה .עוד הוכיח ממעשה באותו חסיד ,שלא אמרו ברוך
המקום שהרגו על שעבר על דברי תורה ,אלא על שפרץ גדרי חכמים ,ופורץ גדר ישכנו נחש.
השו"ע (אבה"ע סימן כ ס"א) פסק להלכה כדעת הרמב"ם.
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יש לציין שישנם מספר חילוקים בין אשתו נידה האסורה עליו ,לבין שאר העריות האסורות עליו,
לקולא ולחומרא .לדוג' ,אישתו נידה מותרת עימו בייחוד ,וכן מותר להסתכל באשתו נידה במקומות
המכוסים ,טעם היתרים אלו מובן משום שאשתו תהא מותרת עמו לאחר זמן ,משא"כ בשאר עריות
(כתובות ד .).אך כנגד זה מצאנו מספר חומרות הנוהגות דווקא באשתו נידה ולא בשאר עריות,
הרשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ב) הסביר שטעם חומרות אלו הוא ,משום שבאשתו לבו גס בה ,וכשיבואו לידי
קירבה אפילו קלה יתכן ויבואו מכך לידי ביאה גמורה .והרא"ש (הל' נידה הקצרות סי' ב) הסביר דכיון
שהתירו ייחוד עם אשתו באופן תדיר ,ישנו חשש גדול יותר שיבואו לידי עבירה.
 חובת פרישה מאשתו עד שתספור ותטבול
חובת הפרישה של האיש מאשתו איננה תלויה כלל בימי ראיית הדם של האישה ,אלא בימי הטהרה
והטומאה .היינו ,כשאישה מפסיקה לראות דם אין היא נעשית טהורה גם לאחר שתספור שבעה ימים
נקיים ,עד שתטבול כדין במקוה .עד זמן זה הרי היא אסורה עליו כבימי ראייתה .וכ"פ הרשב"א
(תוה"א ב"ז ש"ב ד ,).וכתב שכן הוא דעת הראב"ד

(בעה"נ שער הפרישה עמ' י) והגאונים .וכ"פ הרמב"ם (פי"א

מהל' איסו"ב הי"ח) ,סמ"ג (לאוין קיא דף לו ע"ד) ,תוספות (שבת יג :ד"ה בימי .וכתובות סא .ד"ה מיחלפא) ,רא"ש
(כתובות פ"ה סי' כד) ועוד.
אך ר"ח ורש"י (כתובות שם ד"ה מיחלפא ליה) פירשו שדווקא בימי ליבונה היו נוהגים הרחקות ,ומשמע
שיש להקל בימי ליבונה יותר מבימי נידתה .אולם לא נראה כן מהגמ' בשבת (סד' ):הרי היא בנדתה
עד שתבוא במים'.
ר"ת (ס' הישר חי' סי' קפ ,ושו"ת סי' נט אות ב) פירש שהיו רגילים לטבול שתי טבילות ,אחת אחר שבעה
כשפוסקת קודם שתשב ז' נקיים שאינה אסורה אלא מדרבנן ,ולכן אותו תלמיד היה מיקל .ואחת
לאחר ז' נקיים .אבל כיום שאין רגילים לטבול עד שתשב ז' נקיים ,אין חילוק בין ימי נדותה לימי
ליבונה.
כתב השו"ע :חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול.

(רמ"א :ואפילו שהתה זמן

ארוך ולא טבלה ,תמיד היא בנדתה עד שתטבול .ב"י בשם הפוסקים) .ולא ישחוק ולא יקל ראש עמה (רמ"א :אפילו

בדברים .טוב"י בשם רשב"א מאבות דר"ן) שמא ירגיל לעבירה; אבל מותר להתייחד עמה ,דכיון שבא עליה
פעם אחת תו לא תקיף יצריה (ל' עצמו).
הברכי יוסף (או"ח סימן רי"ז אות ג) כתב שאסור להריח מבשמים שלה ,ואע"פ שהתורה העידה 'סוגה
בשושנים' ,מ"מ יש להתרחק וסימן לדבר סוגה בשושנים דצריך סייג גם בשושנים.
סעיף ב':
 איסור נגיעה אפילו באצבע קטנה
בילקוט שמעוני (מצורע ,רמז תקסט .הביאו התוס' בשבת יג :ד"ה בימי בשם סדר אליהו פט"ו) מובא המשך
למעשה בתלמיד אחד ,המובא במסכת שבת (יא" :).באותן הימים לבנים מהו אצלך שמא הבאת לו את
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הסכין שבידך ונגע בו אפילו באצבע הקטנה" .וכ"פ הרמב"ם (יא ,יח) והרשב"א

(תוה"ב הארוך והקצר ב"ז

ריש ש"ב).
באיסור זה ישנו מן החידוש ,שאפילו אינו לשם תאוה והנאה שבעריות לא שייך בו אפילו איסור
דרבנן ,כאן גזרו ואפילו עוסק במלאכתו (שיעורי שבט הלוי עמ' רנב) .יתכן שבדומה לשאר הרחקות בין
איש לאישתו בימי הנידה שאינם אסורים בשאר העריות ,כהושטה מיד ליד וכד' ,גם איסור נגיעה כזה
שאין בו משום הנאה נאסר ,מרצון ליצור הרחקה גופנית ברורה בין האישה לבעלה ,דבר שאצל שאר
העריות פשוט הרבה יותר מפני הריחוק הטבעי שקיים ולכן אין צורך ב'חומרות' הללו.
כתב השו"ע :לא יגע בה אפילו באצבע קטנה.
בשו"ת נודע ביהודה (תניינא חיו"ד סי' קכב .הובא בפת"ש ב) נשאל באיש ואשה הדרים בכפר ואין שם
יהודי או יהודית זולת הזוג לבדם ,האם מותר לבעלה לעמוד עליה כשהיא טובלת לראות שתהא
כולה תחת המים ,ואם יכול לתמכה בידיו לדחפה תחת המים .וכתב שמצד הסברא נראה כיון דאיסור
נגיעה (כדעת הש"ך סק"כ) וכן איסור הסתכלות במקומות המכוסים הוא שמא יבא לידי הרגל דבר ,ברגע
זה לא חיישינן דלא שביק היתרא שתיכף ברגע זה מותרת בעלייתה מן המים ,ולכן אם אי אפשר
בענין אחר יש להתיר ע"ש .וכ"פ הערוך השולחן (סק"ה) ,והביא את הגמ' בפסחים (יא' ).הוא עצמו
מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיניה'?! ,וע"ע בטהרת הבית (ח"ב עמ' קב) .ובשו"ת שמש צדקה

(חי"ד

סי' ס"ד) כתב מי שמתה אשתו ר"ל והיא נדה רשאי ליגע בה.
כתב התשב"ץ (ח"ג סי' נח .הובא בפת"ש ג) שיש להתרחק מליגע בבגדיה בעודה לבושה בהם ,אבל
כשאינם עליה מותר ,שלא נאסר משכב ומושב שלה אלא לטהרות .והחיד"א
לח אות מג) כתב שיזהרו שגם מלבושיהם לא יגעו זב"ז .וכ"כ הערוך השולחן

(שו"ת חיים שאל ח"ב סימן

(ס"כ .אע"פ שיתכן שלא אמר

כן אלא במקרה שנוסעים בעגלה שיש לחוש טפי) .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' פו) כתב שאפילו באופן שאינה
מרגישה כלל כשנוגע בבגדיה אסור.
בשו"ת יד אליהו (ס"ס סה) כתב שאין אשה נדה רשאה להחזיק נר בידה כדי שישתה בעלה טאב"ק או
לחמם עצמו בנר ההוא או להדליק ממנו נר אחר ,וראיה מדברי רע"ב (מכשירין פ"ה מי"ח) שההבל
מחבר בין הזיעה שבידיה למשקה שבקדירה ,וה"ה לכאן .גם ר' שלמה קלוגר בספרו שירי טהרה

(סי'

קצה תשובה א) כתב שמכיון שהנגיעה בה אסורה ,גם כשנוגע בדבר שבידה ,הרי הוא כאילו נוגע בה,
שכל התקרבות שגורמת חיבה אסורה .וכ"פ הערוך השולחן (סק"ה) ,בא"ח (ש"ב פ' צו אות כב) ,שבט
הלוי (דף רנג ע"א) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' קד .ובהליכות עולם ח"ה עמ' קט) ועוד .והוסיף בטה"ב שמותר
לאישה להחזיק את נר ההבדלה אע"פ שבעלה מקרב את ידו לנר ליהנות מאורו כשמברך בורא מאורי
האש.
כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' קח) שמותר לאיש להחזיק מטריה מעל ראשו ,ואשתו נידה הולכת עמו
מתחת למטריה ,וכן להיפך ,ובלבד שיזהרו שלא לנגוע זה בזה .אולם השבט הלוי (עמ' רנד) מחמיר
בזה.
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לגבי נתינת מתנה לאשתו כשהיא נידה ,כתב הכרתי ופלטי (סק"א) שפשוט שמותר ,שאין איסור
בקירוב דעת אלא רק קירוב דעת המביאה לידי גילוי ערוה .גם השבט הלוי

(דף רנד ע"ב ,ובשו"ת ח"ה סי'

קטז) פסק שמותר ,אך מתנה מיוחדת כגון מתנה קודם יום טבילה ממש פשוט שאסור ,ויש להשכיל
לפי הענין .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' קט) פסק שמותר ,ויזהרו מהרגל עבירה.
 הסרת דבר ע"י נפיחה
כתב בשו"ת שבסוף ס' מנחת יעקב (סימן יג) שבעל נפש יחמיר על עצמו לנהוג איסור בזה שהאישה
תסיר מבעלה נוצה דרך נפיחה ,ומביא ראיה מאמימר דשקיל גברא גדפא מיניה א"ל פסילנא לך
לדינא (כתובות קה ,):ומשמע שיש בפעולה זו משום קירוב .והחיד"א (שיו"ב סק"ד) כתב שראוי להחמיר
מכיון שצריך להתקרב ביותר כדי לנפוח הנוצה בסמוך ממש .והבא"ח (צו ,כב) כתב שנכון להחמיר.
אך בשו"ת הר הכרמל (חי"ד סי' י"ח) דחה זה והעלה להתיר ,גם הכרתי ופלטי (תפארת ישראל ס"א) כתב
דאין להחמיר בזה .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' קו) כתב שהמחמיר תע"ב .ובדרכי טהרה (פ"ה אות כא) כתב
שיש מחלוקת בזה ,ולכן כל אחד ישקול בדעתו אם דבר זה יכול להביאו למכשול ,וא"כ ימנע מכך.
ובכל מקרה ראוי להחמיר במקרים כאלה והדומים להם.
 הושטה מיד ליד
במחזור ויטרי (עמ' תרח) מובאת דעתו של רש"י "כך ראיתי את רבי נוהג ,שאפילו במסירת מפתח או
שום דבר מידו לידה היה פורש" .וכן מובא בספר הפרדס (סימן רעב) ובספר האורה (עמ' קע) .גם
הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ב ד ).מן האוסרים ,וכ"ד ראשונים נוספים

(רבנו יונה ,אשכול ,אור זרוע ,מהר"ם ,רא"ש

ועוד) .והשטמ"ק (כתובות סא ).כתב בשם תלמידי רבנו יונה שכשם שאסור לנגוע בה כך אסור להושיט
לה שום דבר ,שההושטה כנגיעה דיינינן לה.
התוספות (שבת יג ,:וכתובות סא .ד"ה מחלפא) הביאו מנהג זה של רש"י ,והביאו ראיה מדברי הסדר אליהו
דקתני "אמר לה שמא הבאת לו את השמן שמא הבאת לו את הפך" ,ומשמע שבעצם ההבאה ישנו
איסור ולא משום נגיעה ,אך דחו ראיה זו משום שמובא שם 'ונגע ביך באצבע הקטנה' ,ומפורש שאין
איסור בעצם ההושטה .ומהגמ' בכתובות שמובא "אביי מנחה ליה אפומיה דכובא ,ורבא מנחה ליה
אבי סדיא" ומשמע שנשותיהם לא היו מושיטות להם ליד ,אין ראיה כי שמא דוקא במזיגת הכוס שיש
חיבה יותר החמירו אבל לא בשאר דברים .אולם הרא"ש (ה ,כד) למד מהגמ' בשבת שישנו איסור
להושיט ,ואשתו רצה לומר שהיה נזהר ולכן לא הקפיד בהושטה ,אבל משמע שלשאר אדם אסור
כלל להושיט.
הרמב"ם (הל' אישות כא ,ח) כתב שאסור לאישה למזוג את הכוס לבעלה כהרגלה ,אלא "מוזגת את
הכוס ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד אלא מנחת אותו על הארץ או על הכלי או על השלחן
והוא נוטלו" .המגיד דייק שאיסור זה נוהג דווקא ביין אבל בשאר דברים יכולה היא להושיט מידו
לידה ,ויש המחמירים בכל דבר.
כתב השו"ע :ולא יושיט מידו לידה שום דבר ולא יקבלנו מידה ,שמא יגע בבשרה.
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בטהרת הבית (ח"ב עמ' צא) דייק מדברי השו"ע שלא כתב לשון איסור אלא 'לא יושיט מידו לידה'
דהיינו דרך סייג וגדר והרחקה .ונ"מ שבמקום שיש טורח בדבר ולא סגי בלאו הכי שפיר אפשר
לסמוך על הרמב"ם וסיעתו המקלים בדבר ,כגון הורדת עגלה .וכ"כ בספר תורות אמת

(יו"ד סי' קצה)

שעיקר איסור הושטה מיד ליד חומרא יתירה היא ,ורוב הפוסקים לא ס"ל חומרא זו ,ומנין לנו לחדש
גזירות והרחקות מדעתנו וכו'.
 העברת תינוק מיד ליד
שנינו בשבת (צד ).שהמוציא את החי במטה בשבת פטור אף על המטה .הגמ' מביאה אפשרות לחלק
בין אדם הנושא את עצמו ובין עופות שמנסות לעוף ולכן כשמוציאן אין הדבר נחשב שנושאות את
עצמן .ואם האדם כפות לכו"ע אינו חייב על הוצאתו מפני שהוא נושא את עצמו .אבל אם האדם הוא
מעונג ולכן שומט את עצמו כדי שירימוהו ,בכל אופן אומרים שחשוב לנושא את עצמו ,משום שבעת
הצורך יודע הוא ללכת בכוחות עצמו.
מגמ' זו דנים האחרונים לגבי העברת תינוק מיד אישה נידה ליד בעלה וההיפך ,האם אנו אומרים
שאותו תינוק או ילד קטן חשוב כ'חי נושא את עצמו' ונמצא שאין כאן העברת דבר מיד ליד ,או
שמכיון שבכל זאת מעבירים הם את התינוק מיד ליד הדבר אסור .עוד י"ל ,שאפשר שאין ללמוד
מאיסורי שבת לשאר איסורים .ובאמת התוס' (ד"ה שהחי) הסבירו שמשום שלא מצינו בעבודת המשכן
שנשאו 'חי' לכן אין חייבים על נשיאת חי ,ולפ"ז אין להקל בשאר איסורים ,שזהו פטור מיוחד
למלאכת שבת הנלמדת מהמשכן.
התשב"ץ (ח"ג סי' רל) כתב דמותר ליטול מידה התינוק משום דחי נושא את עצמו והיא אינה עושה
כלום אלא התינוק עצמו הוא יוצא מחיק אמו ובא אל אביו .וכתב הפת"ש (סק"ג) דאם התינוק קטן או
חולה או כפות אסור ,דאז לא שייך לומר חי נושא את עצמו .וכ"כ הדרכי טהרה (פ"ה עמ' כג) .בטהרת
הבית (ח"ב עמ' ק) כתב שרק כאשר יש צורך בדבר ,כגון שאם לא יקחנו מחיק אמו יבכה הילד ויצטער
מותר ,אבל אם האישה עושה כן בדבר שחוק שיקפוץ מידו לידה יש להחמיר לכו"ע.
אך הערוך השולחן (סק"ה) פסק לאסור ליטול תינוק מידה או היא מידו ,והביא דברי התשב"ץ ותמה
מה ענין חי נושא את עצמו לכאן .ובשו"ת שבט הלוי (ב ,צב) כתב להחמיר שלא ליטול תינוק אף
שיוצא מחיקה ונמשך אליו .משום שהתשב"ץ אזיל לשיטתו שמותר לזרוק מידו לידה ולכן התיר בזה,
אבל לאוסרים זריקה ,ה"ה שאסור גם אם התינוק יוצא מידו לידה.
 העברת תינוק בברית מילה מהאישה לבעלה
החיד"א (שו"ת יוסף אומץ סימן פה) כתב שאע"פ שנכון להחמיר גם בזריקה מיד ליד ,מ"מ יש להקל
בניד"ד שהוא לדבר מצוה ,וברגע קטון ,ובאקראי בעלמא ,ואחת לכמה שנים ,וגם יש שינוי שנותנים
התינוק ע"ג שתי כסתות ,ואין שום חשש שיגע בשרה כלל .ובשו"ת בית יצחק (ח"ב סימן יח אות ד) כתב
שאולי טעם המתירים משום שהמילה בעשרה ,ולא חיישינן להרגל עבירה ,ולמעשה לא התיר .ובספר
זכרונות אליהו (עמ' מה) כתב שמנהג עיה"ק חברון להקל בזה .וכ"כ להקל עוד רבים מהאחרונים ,וכ"פ
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בטהרת הבית (ח"ב עמ' צו) והוסיף שמנהג זה יסודתו בהררי קודש ע"פ הוראת גאוני ספרד .ובדרכי
טהרה (פ"ה אות כד) כתב שראוי היה לאסור בזה ,אך יש קולות שונות בדבר ,והמחמיר קדוש יאמר לו.
מנגד ,בשו"ת בית יצחק (ח"ב סימן יח אות ד) כתב לאסור משום שאין לומר על תינוק זה 'חי נושא את
עצמו' .וכ"כ הדרכי תשובה (סק"ט) ,בדי השולחן (ס"ק כד) ועוד.
 הושטה בדבר ארוך  -עגלת תינוק
כתב רבנו ירוחם (נכ"ו ח"ד רכד ):שנכון להחמיר אפילו בדבר ארוך שמא לא יזהר בטוב ויגע בידה.
וכ"פ הש"ך (סק"ג).
הנשמת אברהם (על שו"ע סי' קצה) הביא דברי הגרש"ז אוירבך שכתב להחמיר בנשיאת חפץ כבד ביחד,
כמו עגלת תינוק ,ואפילו בשעת הדחק .וכן הביא בספר אוצרות הטהרה (עמ' תתקג) בשם הגרי"ש
אלישיב שאסר בזה ,גם האגרות משה (ב ,עה) כתב לגבי הרמת משוי כבד עם אשתו או לדחוף ביחד
מטה ושאר כלים ,שיש לחוש ולאסור מצד דכל התרחקות יתירה עדיפא ,ובמשא קל שאינה צריכה
לסיועו אולי יותר חמור בזה דניכר קצת שהוא לחיבה .הדרכי טהרה (פ"ה אות יט) פסק שאין להרים
יחד דבר ארוך או כבד ,אלא אם אין אפשרות אחרת ,כגון להוריד או להעלות עגלת תינוק כשאין
אדם אחר שיכול לעזור וכיוצ"ב .אולם הציץ אליעזר (יב ,נח) דימה נידון זה לישיבה באותו ספסל עם
אשתו נידה ,שפסק הרמ"א (לקמן ס"ה) שרק בדרך טיול אסור ,אבל כשהוא לצורך מותר ,וה"ה לעניין
נשיאת עגלה יחד שאין להחמיר כיון שיש בזה צורך ,ואין בזה דרך חיבה כלל כי אם טירחא ומילוי
חובת  -עזרה .אלא שהוסיף חומרא שהוא או היא ילבשו כפפות להיכרא ,ולא יעמדו סמוכים זל"ז
מצד אחד של העגלה וישאוה פן מתוך הנדנוד יבואו ליגע זב"ז ,אלא זה יעמוד מלפנים של העגלה
וזה מאחוריה ויורידוה או יעלוה .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' פט) הקל בזה משום שהוא מקום צורך ,וכפי
שבארנו למעלה שבכה"ג אפשר לסמוך על הרמב"ם וסיעתו.
 זריקה מיד ליד
כתוב בבנימין זאב (סימן קנ"ט) ועל אותן המתירין לעצמן וזורקין מפתח או דבר אחר מידו לידה וכו'
ראוי לגעור בהן .וכן הוא בשערי דורא בהגהות (סי' יח ד"ה על אותן) בשם מהר"ם ,וראייתו מהגמ'
בכתובות (סא ).המביאה כמה אופני היתר שנהגו נשות האמוראים ,ולא הביאו שנהגו היתר בזריקה.
וכ"פ הרמ"א :וכן על ידי זריקה מידו לידה או להיפך ,אסור.
אמנם הרשב"ץ (ח"ג סימן נח אות ה) סובר שמותר לזרוק מידו לידה ,שלא אסרו אלא ע"י חיבור
בהושטה מיד ליד .וכ"כ המהריק"ש .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' צג) ,והוסיף שהמחמיר תע"ב.
כתב בסו"ס מנחת יעקב (סימן יג) שראה נוהגים שזורקים דבר כלפי מעלה ולא לנוכח אשתו כמתכוין
לזרוק לידה והיא פושטת ידה ומקבלתו ,ויש להקל בזה .גם החיד"א

(שיו"ב סק"ו .יוסף אומץ סימן פה)

כתב להתיר מכיון שאפילו לזרוק מיד ליד יש המקלים ,ודי להחמיר בזריקה בהדיא מיד ליד .בדרכי
טהרה (פ"ה אות טז) כתב שאין להתיר זריקה מיד ליד ,וגם הנוהגים היתר אין עושים כן אלא כשזורק
חפץ כלפי מעלה והיא קולטתו ,ורק בשעת הצורך ,ולא למשחק וכד' .אך הסדרי טהרה (סק"ד) כתב
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דאע"פ שיש להקל מעיקר הדין ,מ"מ אין להתיר וכל המחמיר בעניינים אלה תע"ב .וכ"פ הערוך
השולחן (סק"ה) מכיון דלא פלוג רבנן ,דהרחקה עבוד רבנן מפני שהוא עימה בתדירות ,לכן צריך
זהירות יתירה כדי שלא יכשלו.
 נישוק והאכלת תינוק שביד אשתו נדה
בשו"ת משיב דברים (יו"ד סימן קי) כתב שגם המתירים לנגוע בדבר שביד אשתו נידה ,מודים שאסור
לנשק התינוק שבידה שיש בזה חיבה והרגל עבירה .והובא

בדרכי תשובה .ובשו"ת קנה בושם (יו"ד סי'

פו אות ד) הביא דברים אלו ,והוסיף שיש להחמיר לפ"ז גם בנתינת מאכל לתינוק היושב בחיק אמו.
וכ"כ בספר שבט הלוי (דף רנג ע"ב) ,אך הוסיף שאם אינו מסכים לאכול אא"כ הוא בזרועות אמו ,וכ"ש
כשאינו בקו הבריאות כ"כ מותר ,וכן מותר לתת לו מוצץ בפיו ,והכל לפי הענין .וכ"כ בטהרת הבית
(ח"ב עמ' קב) .ובדרכי טהרה (פ"ה אות כב) כתב שיש בזה מחלוקת ,ולכן כל אחד ישקול בדעתו אם דבר
זה מביאו לידי חיבה או קרבה או הרהור על השני ,וא"כ  -אסור.
סעיף ג':
 אכילה בשולחן אחד
שנינו בשבת (יא" ).לא יאכל הזב עם הזבה ,מפני הרגל עבירה" .והיינו אע"פ שהזב אינו צריך להקפיד
על נגיעה בזבה משום טומאה ,שהרי הוא כבר טמא ,אעפ"כ לא יאכל עם אשתו מפני הרגל עבירה.
הרמב"ם (הל' איסו"ב יא ,יח) כתב "ולא יאכל עמה בקערה אחת" .ומשמע שרק בקערה אחת אסור .וכ"כ
ההשלמה (שבת יא ,).אור זרוע (ח"א סימן שס) ועוד .גם הדרכי משה (סק"ב) כתב שהמנהג במדינותיו
שאוכלת עמו על שולחן אחד אבל לא בקערה אחת .הערוך השולחן (סק"ז) הסביר את טעמו של
הרמב"ם ,שאין לדמות דין זה לדין שנים האוכלים בשר וגבינה ,משום ששם המאכל עצמו אסור
לשני ,אבל הכא האיסור הוא מפני קירוב דעת ,וכשיטול הוא ממאכלה אין זה קירוב דעת ,אלא דוקא
כשאוכלים יחד ,ועוד ששם המאכלים שונים זמ"ז ולכן יש חשש ,אבל כשאוכלים מאכל אחד למה
יטול ממנה?!
אך הראב"ד (בהשגות ,ובריש שער הפרישה) כתב שאנו נוהגים איסור אפילו על שולחן אחד .וכ"כ רב
אחאי גאון (שאילתות פ' אחרי סימן צו ד"ה ברם צריך שפחה) .וכ"ד הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ב ג :וקצר שם ד.).
והרמב"ן (פ"ח ה"ד) כתב שכשאין לו אלא שולחן אחד פורסת מפה אחרת לעצמה משום היכר ,ומשמע
שכשיש שולחן נוסף אין לנהוג בזה היתר.
א"כ נחלקו הראשונים האם איסור האכילה של הבעל יחד עם אשתו הוא דוקא כשאוכלים מקערה
אחת ,או אפילו אם אוכלים בקערות נפרדות על שולחן אחד .הרא"ש (שבת פ"א סי' לב) כתב שמה
שרגילים כיום לאכול יחד באותו שולחן אע"פ שמצאנו שיש שאסרו ,הוא משום שבימיהם היו רגילים
לאכול כל אחד לבדו על שולחן קטן ,וכשאשתו עמו על אותו שולחן קטן נראה דרך חיבה .אבל
האידנא שכל בני הבית אוכלים על שולחן אחד אינו דרך חיבה ,ויש שעושים היכר ביניהם והוי כמו
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שנים שאוכלים יחד זה בשר וזה גבינה (שבת יג .).גם רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ד דף רכד ע"ג) הביא שיש
הנוהגים לעשות היכר ,ואפילו שתשנה היא ולא תשב במקומה .הגה"מ (פי"א אות ל) הביא בשם הסמ"ג
שיש נוהגים לעשות היכר ע"י נתינת לחם או קנקן בין קערה שלו לקערה שלה.
כתב השו"ע :לא יאכל עמה על השלחן אא"כ יש שום שינוי שיהיה שום דבר מפסיק בין קערה שלו
לקערה שלה ,לחם או קנקן ,או שיאכל כל אחד במפה שלו .38והרמ"א כתב :וי"א הא דצריכין הפסק
בין קערה שלו לקערה שלה היינו דוקא כשאינן אוכלין בקערה אחת כשהיא טהורה ,אבל אם אוכלין
בקערה אחת כשהיא טהורה סגי אם אוכלת בקערה בפני עצמה ,וא"צ היכר אחר,

(הגהות אשירי בשם ר"י

והגהות אלפסי) ,וכן נוהגין.39
הש"ך (סק"ד) כתב שודאי שיש איסור לאכול מקערה אחת בזה אחר זה ,אע"פ שאין נוגעים ביחד.
אמנם הרב שלחן גבוה (סק"ח) כתב שהוא נוהג כשאשתו נידה ויש אנשים נוספים המסובים עמהם,
בכדי לא לפרסם הדבר אוכל יחד עם אשתו מאותה הקערה ,ונזהר שלא להניח ידו בקערה בעוד ידה
בקערה.
הט"ז (סק"א) כתב דנראה שדוקא כשאין אוכלים מאותו לחם ואין שותים מאותו קנקן ,הוא יכול להיות
עבורם כהיכר ,וכ"כ הפרישה (אות ד) והערוך השולחן (סק"ח) .אולם בטהרת הבית (ח"ב עמ' קי) סייג,
שכל האמור הוא דוקא כשדרכם להיות על השולחן גם בימי טהרתה ,אבל אם מביאים את הקנקן על
השולחן רק בימי טומאתה ,שרי גם אם שותים ממנו .ושכ"ד המנחת יעקב (סק"ג) ,סדרי טהרה

(סק"ו)

ועוד.
בספר שבט הלוי (דף רנה ע"ב) כתב שא"צ לתת היכר גבוה כדי הפסק בין האוכלים בשר וחלב ,אלא די
בנתינת טבעת ביניהם שתהא להיכר .וה"ה שיכול לתת כלי או קערה תחת קערה .וכ"פ בטהרת הבית
(ח"ב עמ' קיט) .אמנם בספר סוגה בשושנים (עמ' נט) כתב שאין לסמוך על נתינת טבעת ביניהם להיכר.
וכ"ד הגרש"ז אוירבך שצריך מעט גובה בדבר המפסיק.
עיין בשו"ת בצל החכמה (ה ,פו) שדן בכמה מציאויות ,כגון אכילה משקית או תיק אחד ,היתרי אכילה
מאותה הקערה ועוד .ובדרכי טהרה (פ"ה אות כט) כתב שגם אם בני הזוג אוכלים ללא שולחן ,כגון
בפקניק ,צריכים לעשות היכר .עוד כתב (במילואים אות יב) שמלשון השו"ע משמע שההיכר צריך
להיות בין הצלחות ,ולא מועיל היכר במקום אחר בשולחן

(ונראה שהסברא בזה ,מכיון שההיכר אינו בשביל

שלא יחטאו ,אלא שיש בזה מיעוט חיבה ,היינו בדר"כ החיבה היא לאכול בשולחן אחד ,וכשמשימים חוצץ ממעיט

בחיבה).

 38לכאורה שני עמודי הוראה שהם הרמב"ם והרא"ש מקלים בשולחנות שלנו לאכול יחד גם ללא הפסק ,ותמוה מדוע
פסק מרן להחמיר? בטהרת הבית ח"ב עמ' קיד כתב שמרן סמך ע"מ בב"י שהמנהג היה להחמיר לעשות היכר ,ואין אחר
המנהג כלום.
 39השבט הלוי כתב שאצלינו לא מצוי שיאכלו האיש והאישה בקערה אחת אפילו בזמן טהרתה .ולכן אין להאריך בזה.
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 צלחת מרכזית
הדרישה (אות א) והב"ח (עמ' קנד ד"ה עוד מצאתי) הביאו בשם המהרש"ל שיש אנשים המנתחים חתיכות
קטנות בקערה אחת ,הוא נוטל אחת והיא נוטלת אחת עד גמר אכילה .ושבוש גדול הוא משום
שפשוט דחשיב אכילה יחד .הט"ז (סק"ב) למד שכשמשימים קערה עם החתיכות גדולות כדרך
שמשימים בקדרה ,וכל אחד נוטל מהקערה ומשים לפניו על כלי מיוחד ואוכל משם ,אין בזה איסור,
כיון שאין האכילה מיד בלקיחתו מהקערה שגם היא לוקחת ,אלא משתמש בכלי אחר בנתיים .ע"כ.
דברי הט"ז עוסקים בכל מציאות בה יש צלחת מרכזית שממנה לוקחים אוכל אל הצלחת האישית
שממנה אוכלים ,והט"ז מתיר זאת משום שמהצלחת המרכזית אף אחד לא אוכל ישירות ,וכמו שלא
יעלה על הדעת לאסור אכילת אוכל שהתבשל באותו סיר ,ה"ה לכאן .וכ"פ הבא"ח (צו ,כב) ועוד.
האגרות משה (ח"א יו"ד סי' צא) הסביר שהאיסור לאכול מקערה אחת הוא דוקא כאשר האכילה מהוה
חיבה יתירה והתקרבות ,אבל בצלחת מרכזית הדרך לאכול יחד גם עם אנשים שאינם קרובים ,ובכך
שהבעל אוכל יחד עם אשתו מצלחת מרכזית אחת ,אין בזה גילוי חיבה והתקרבות ,ולכן יש להתיר
לאכול מהקערה עצמה אם האישה אינה עתידה לאכול ממנה יותר.
מהסדרי טהרה (סק"ח) עולה שההיתר הוא כל עוד איננו אוכל מיד כשלוקח מהקערה ,ולאו דוקא
משום שישנו 'הפסק' של הצלחת האישית .נ"מ לזה היא מריחת ריבה וכד' על הלחם מאותה קופסא,
האגרות משה (שם סי' צב) כתב שמן הדין אין לאסור ,וטוב להחמיר בזה .והשבט הלוי (דף רנו ע"ב) כתב
שמסתברא שאף שנותנים את הממרח בקערה אחת ,כיון שרק מכשירים את הפרוסה לאכילה ,אינם
נחשבים כאוכלים מקערה אחת ,ואף את"ל שדינם כתבשיל מותר משום ההפסקה ,שעיקר הגדר בזה
אינו בהפסקת כלי אחר אלא שאינם אוכלים מקערה אחת ,וכשכל אחד מורח על פרוסת הלחם שלו
אינו נחשב כאוכלים מקערה אחת .וה"ה שמותר שכל אחד יקח חתיכה מהלחם ויאכל .וכ"פ בטהרת
הבית (ח"ב עמ' קיח).
 אכילה יחד עם בני הבית
הב"ח (עמ' קנד ד"ה ועוד) כתב שכל ההיתר לאכול על שולחן אחד כשאינם אוכלים מקערה אחת הוא
דוקא כאשר גם בני הבית אוכלים עמהם על שולחן אחד ביחד ,אבל אם אוכלים לבדם על שולחן
אחד אין שום היתר גם כשאוכלים מקערות שונות ,אא"כ יש היכר של מפה וקנקן .מדברי הב"ח עולה
שיש איסור גם כשאין שם בני בית כלל .וכתב עליו הש"ך (סק"ז) שאין דבריו מוכרחים.
המהריק"ש כתב שבשולחן גדול עם כל בני הבית נהגו היתר לכו"ע .וכ"פ הערוך השולחן (סק"ט),
טהרת הבית (ח"ב עמ' קטו) ,פעולת צדיק (א ,ח) ועוד.
המשאת בנימין (סי' קיב .הביאו הפת"ש סק"ה) כתב שאפילו מקערה אחת מותר להם לאכול יחד ,אם גם
בני הבית אוכלים עמהם מקערה זו ,דאין לך הפסק גדול מזה .אך מ"מ רבים מחמירים גם בכה"ג,
אולם מדינא אין לאסור והמחמירים יפה עושים באיסור חמור .והפת"ש (סק"ה) כתב שדוקא על
שולחן אחד יש מקום להתיר שיאכלו יחד אפילו אם גם בימי טהרתה אינם אוכלים מקערה אחת

(כך
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שכעת אין היכר במה שאינם אוכלים מקערה אחת) ,וכשבה"ב אוכלים איתם הדבר עדיף מהיכר .אבל אין
להתיר שיאכלו מקערה אחת משום שלדעת הרמ"א הדבר אסור מדינא ,וא"א ליזהר שבין אכילתה
לאכילתו יפסיק אדם אחר .הדרכי טהרה (פ"ה אות לג) כתב שכשכולם אוכלים מקערה אחת וא"א
להעביר את האוכל לצלחת אישית ,יש המתירים זאת.
כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' קכ) שזוג השוהים אצל הוריהם למשך תקופה ואינם רוצים שידעו ההורים
אם האישה טהורה או לא ,רשאים לאכול יחד באותו השולחן גם ללא הפסק ,בהסתמך על הדעות
המקלות ,וכן אין לחוש בזה להרגל עבירה מכיון שהם אצל אחרים .וכ"כ בשו"ת באר משה (ב ,סד).
סעיף ד':
 שתיה משיורי הכוס
כתב הסמ"ק (סי' רצג עמ' שכב) שאין קפידא לשתות בכוס אחת אחרי שהם רגילין לשתות בזה אחר זה.
והעיר הב"י שכך משמע משאר הראשונים שלא הזכירו שום איסור

בדבר .והמרדכי כתב (פ"ב דשבועות

סי' תשמג) בשם הראבי"ה (סי' קעג) שאם הנדה שתתה בכוס ונשאר בו קצת והלכה לה ,מותר לו
לשתות מהשיריים משום שאין זה שותה עמה ממש ,שהרי אפילו הצעת המיטה שיש בה יותר חיבה
מותרת שלא בפניו.
אולם הגה"מ (פי"א מהל' איסו"ב הי"ח) כתב בשם היראים (סי' קצב ויראים השלם סי' כו כד ).שאפילו לשתות
ממשקה שבכלי ששתתה ממנו אסור ,כדמשמע (שבת יג ).גבי עובדא דתנא דבי אליהו דאמרה אכל
עמי ושתה עמי וכו' ועל כל דבריה השיב לה ברוך המקום שעקרו ,ומשמע שנענש על כל אלה .אבל
אם הורק המשקה ששתתה מכלי זה לכלי אחר ,אפילו הוחזר לכלי ראשון מותר לו לשתות ממנו אחר
שנשתנה כשהורק מכלי לכלי .וכן אם שתה הוא תחלה ,היא מותרת לשתות אחריו דלא יאכל הזב עם
הזבה תנן והוא הדין לא ישתה ,אבל לא תאכל ולא תשתה לא תנן .ואם שתתה והוא אינו יודע נראה
שאינה צריכה להגיד לו אלא מניחתו לשתות שאין כאן חיבה כלל .והמרדכי (פ"ק דשבת סי' רלז) כתב
'אנו נוהגים עוד להדיח הכוס בין שתייה דידה לשתייה דידיה'.
כתב השו"ע :לא ישתה משיורי כוס ששתתה היא .והרמ"א כתב :אם לא שמפסיק אדם אחר ביניהם
(טור בשם סמ"ג) ,או שהורק מכוס זה אל כוס אחר אפילו הוחזר לכוס ראשון (יראים); ואם שתתה והוא
אינו יודע ורוצה לשתות מכוס שלה ,אינה צריכה להגיד לו שלא ישתה (שם); והיא מותרת לשתות
מכוס ששתה הוא (ג"ז שם) .ואם שתתה מכוס והלכה לה ,י"א שמותר לו לשתות המותר ,דמאחר
שכבר הלכה אין כאן חבה( .בקונטרס הנ"ל).
הש"ך (סק"ט) למד מדברי השו"ע שאפילו אם שתתה חצי כוס וחזר ומלאהו אחר ששתתה ,הדבר
אסור דמ"מ הוא שותה משיורה .ורק אם שתתה כל הכוס ומלאוהו נראה שמותר .וכ"פ הערוך
השולחן (סק"י) ועוד .אמנם היוסף אומץ (דיני נידה עמ' שמב) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' קכג) ועוד כתבו שאין
בזה איסור ,דכיון שחזר ומילאו הרי יש עכ"פ היכר כל שהוא ,וכיון שעיקר שתיית שיורי הכוס שלה
שנוי במחלוקת ,בטעם כל שהוא יש להתיר .והוסיף ,שהיתרים אלו הם אף לכתחילה שמותר לעשות

אכילה משיורי מאכל שלה _____________________________________________ 287
אותם כדי שיוכל לשתות משיירי הכוס ,ולא רק בדיעבד

(אך עיין בדרכי טהרה פ"ל תשובה יג שכתב לגבי

יציאה מהחדר שאין לנהוג כך לכתחילה ,שתצא ע"מ שישתה מהכוס) .וכתב בשו"ת יביע אומר

(ח"ה חאבה"ע סימן י

אות ו-ז) שאם הכלה פירסה נידה וצריך החתן לשתות משיירי הכוס ששתתה הכלה בברכות האירוסין,
יכולים למלא את הכוס ואז יוכל החתן לשתות (ואם גם הרב שותה מהכוס אין בעיה כלל) ,ובלא"ה יש לצרף
סברת הפוסקים שכל שנעשה בפני רבים אין חשש כלל ,וכ"ש כאן שהוא ישן בין האנשים והיא ישנה
בין הנשים.
כתב בשו"ת יד אליהו (סימן סד .הובא בפת"ש ז) שאם באה באמצע ששתה משיורי כוס שלה מותר
לגמור ,וה"ה בפירסה נידה באמצע השתיה .וכ"פ הבא"ח (צו ,כב) ,דרכי טהרה (פ"ה אות לא) ,טהרת
הבית (ח"ב עמ' קכח) ועוד.
הערוך השולחן (סי"א) הסביר שהקולא כשהלכה לה ,היא משום דמכיון שאינה יודעת מזה לא שייך
חיבה ,לכאורה משמע שאם היא עתידה לחזור אין היתר בזה .אולם ממשמעות הפוסקים לא משמע
כך ,וגם השבט הלוי (סק"ד) כתב שאפשר שיש להקל אף אם יצאה מהחדר בלבד ,שכל שאינה לפניו
לא שייך בזה הרהור וחיבה .וכ"פ הדרכי טהרה (פ"ה אות לא) .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' קכח) כתב שכל
שהחזירה פניה שרי ,וכ"ש אם נכנסה לחדר אחר ,מכיון שעיקר האיסור הנ"ל אינו מוסכם בפוסקים.
 אכילה משיורי מאכל שלה
הב"י בבדה"ב הביא בשם הארחות חיים (הל' נדה סי' ט אות יא) שבקערה מותר לאכול זה מה שהותיר
זה .אך בשו"ע השמיט דין זה .וכתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' קכה) שהספרדים לא נהגו בזה איסור.
אולם הרמ"א (ס"ג) כתב :י"א שאסור לו לאכול משיורי מאכל שלה( ,מצא בקונטרס דהלכות נדה) ,כמו
שאסור לשתות משיורי כוס שלה ,וכמו שיתבאר .וכ"פ הבא"ח (צו ,כב) ,דרכי טהרה (פ"ה אות ל) ועוד.
הרמ"א למד את האיסור לאכול משיורי מאכל שלה מהאיסור לשתות משיורי כוס שלה .הש"ך

(סק"ח)

למד ההיפך ,ששתיה נלמדה מאכילה .אך הכרתי ופלטי העיר ע"ד הש"ך שיש לחלק בין אכילה
לשתיה ,שבשתיה אינם יכולים לשתות בבת אחת ,ולכן הרחיקו שאפילו בזה אחר זה אסורים .אבל
באכילה שיכולים לאכול ביחד מקערה אחת והם נמנעים מכך ואוכלים בזה אחר זה ,י"ל דהוי היכר
ומשרא שרי .וכ"כ בשו"ת יד אליהו (סימן סה) .ויש להוסיף שבשתיה קפדי אינשי טובא שלא לשתות
משיורי הכוס ששתה ממנו חבירו .וכ"כ הסדרי טהרה (סק"ח).
הב"ח (עמ' קנז ד"ה מצאתי) כתב בשם הר"ש מאוסטרייך דמכיון שמדמה מאכל לשתיה ,משמע לכאורה
שכמו שיש איסור לשתות משיורי הכוס וכן אסור לה למזוג לו את הכוס ,ה"ה שאסור לה לתת לפניו
אוכל .אך הט"ז (סק"ג) כתב שאין בזה קירוב ולכן אין איסור בדבר.
כתב הט"ז (סק"ד) שאם אחר הפסיק ביניהם מותר ,כמו שלמדנו גבי שיורי כוס.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' קכו) כתב בשם האחרונים שאם טעמה מעט מהתבשיל אינו נחשב שיורי מאכל
שלה ,וה"ה אם לעסה מהתבשיל לתת לתינוק ,אינו נחשב לשיורי מאכל .וכ"פ הדרכי טהרה
לא).

(פ"ה אות
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כתב בשו"ת יד אליהו (סי' סה .הביאו הפת"ש ו) באשה נדה שהריחה טאב"ק כמו חצי כלי מותר לבעלה
להריח המותר ,דזה לא דמי לאכילה דהוי עיקר חיותו של האדם והוא דבר השווה לכל נפש ,ולכן
שייך בהם חיבה משא"כ בעישון הטבק .ועפ"ז פסק בטהרת הבית (ח"ב קל) שמותר לבעל לעשן
מסיגריה שעישנה אשתו .אולם בשו"ת באר משה (ד ,עה) החמיר שיכבה את הסיגריה ויחזור
וידליקנה ,או שיכרוך נייר על המקום שהחזיקה בפה.
סעיף ה':
 ישיבה על מיטתה
כתב הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ב ג ):בשם הראב"ד (בעה"נ שער הפרישה עמ' כה) שנראה מדברי רב האי גאון
שאסור לישן על מטתה אפילו אינה עמו במטה מפני הרגל עבירה ,וזהו ק"ו מהצעת המיטה האסורה
בפניו משום הרגל עבירה .וכ"כ המגיד (איסו"ב פי"א הי"ט) בשמו ובשם הרמב"ן (פ"ח ה"ז).
הטור כתב 'לא ישב' ,וכ"כ השו"ע :לא ישב במטה המיוחדת לה ,אפילו שלא בפניה

(פת"ש ט :ואם היא

אינה בעיר כלל פשוט שמותר).
הב"ח כתב שהגירסא שהייתה לפני הב"י בטור היא 'לא ישב' ,ותמה מניין למד שיש איסור לשבת,
שהרי הרא"ש כתב בשם הראב"ד שאסור רק לישון! לכן כתב שנ"ל דט"ס הוא וצ"ל 'ולא ישן' או 'ולא
ישכב' .והסביר ע"פ הרשב"א שכשאדם שוכב הוא בלא בגדיו ,משא"כ כשיושב לבוש .והש"ך

(סק"י)

הביא דברי הב"ח .אך הט"ז (סק"ב) כתב שאפילו בישיבה שייך הרהור ,אבל היא מותרת לישב על
מיטתו .והש"ך בנקודות הכסף דחה את דברי הט"ז.
ואם היא מותרת לישכב על מיטתו ,כתב הט"ז (סק"ו) שאסור ,משום שיש הרהור עבירה בשכבה
ובקומה .אך המנחת יעקב (סק"ז) והחיד"א (שיו"ב ס"ק יד) מתירים ,וכתב הערוך השולחן (סי"ח) דמכיון
שיש מח' ,כשלא בפניו בודאי מותר .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' קלא) [והוסיף שבמקום צורך יכולה
לישכב על מיטתו אפילו בפניו ,בהסתמך ע"ד המתירים] ,בספר שבט הלוי ,שו"ת ישכיל עבדי

(ח"ח

סימן יח אות ב) ועוד.
ולגבי מיטה כפולה שבלילה נפתחת וכל אחד ישן על מיטתו ,וביום נסגרת ומציעים על המיטה
העליונה מצעות נאות ,בטהרת הבית (ח"ב עמ' קלד) כתב שכיון שנשתנית צורתה פנים חדשות באו
לכאן ,ואפילו אם רגילה לישן על העליונה אינה נחשבת משום כך מיטה המיוחדת לה ,וכ"פ הדרכי
טהרה (פ"ה אות לט) .ובשו"ת ישכיל עבדי (ח"ח סימן יח) כתב שמהיות טוב יש לנהוג שהעליונה תהיה
מיוחדת לו לישן עליה בלילה .ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ז סימן עא אות ב) נסתפק בזה ומצדד לכאן
ולכאן .ובשו"ת תפילה למשה (ח"ה סימן לג) פסק שיכול לשבת על מיטה זו ,כיון שביום היא מיוחדת
לישיבה .ומ"מ לשכב עליה יש לאסור ,וטעמו ונימוקו עמו שאף שרגילים לשבת עליה ביום וגם
מכבדים אורחים לישב בה ,מ"מ לשינה אינה מיוחדת אלא לאישה ואין רגילות שאדם אחר ישכב
עליה ,ולכן י"ל דבשינה חמיר טפי ,ורק ישיבה יש להתיר.
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החכמת אדם (כלל קטז ס"ה .הביאו הפת"ש ח) כתב שהאיסור תקף גם לגבי כרים המיוחדים לה .וכ"פ
הערוך השולחן (אות יח) ועוד .הדרכי טהרה (פ"ה אות מב) הוסיף דה"ה שיש איסור במזרון ,שמיכה ,כר,
מעיל רחצה המיוחד לנשים המיוחד לה או לו ,ויש מוסיפים אף מגבת ונעלי בית המיוחדים לאחד
מהם ,ובהערות שם כתב דה"ה שאסור שיהיה להם מברשת שיניים משותפת .והוסיף שאין לדברים
אלו גדרים ברורים ,אלא כל אחד יבדוק בעצמו אם מביאו לידי הרהור.
כתב הדרכי טהרה (פ"ה אות מ) שאם המיטה איננה מיוחדת לאישה ,אלא פעמים היא שוכבת עליה
ופעמים על מיטות אחרות  -אינה נקראת מיטה המיוחדת לה ,ומותר לבעל לשכב או לישב על מיטה
זו .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' קלא).
כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' קלה) שאם בימי נידתה השכים הבעל וראה שהשמיכה נפלה מעל אישתו
ונמצאים בימי החורף הקרים ,אין לו לזרוק עליה את השמיכה ואפילו היא שלו ,משום שיש בזה
חיבה .וכ"פ בשו"ת באר משה (ה ,קמה).
 ישיבה יחד בספסל המתנדנד
כתב המרדכי (שבת סי' רלח) שבספר צפנת פענח כתב בשם רש"י

(פרדס סי' רעא ,וספר האורה ח"ב סי' א)

שאסור לו לישב על כסא ארוך אשר אשתו נדה יושבת עליו .אך התרומת הדשן (סי' רנ"א) כתב
שהוראה זו חומרא בעלמא היא ,וכתב ששמע שאחד מהגדולים היה נוהג להתיר לישב יחד על
הספסל כשהוא מחובר בכותלי הבית כמו באצטבאות ,דאין לאסור אלא כשהספסל תלוש .וכ"כ
הארחות חיים (הל' נדה סי' ט אות יא) שרק אם הספסל קבוע מותר ,משום שלא תוכל לנענע אנה ואנה,
ויש מתירין אם ישב אדם ביניהם.
עוד כתוב בתרומת הדשן דלילך בעגלה עם אשתו נדה מותר אפילו אין בעגלה אלא האיש ואשתו
וגם העגלה שלהם ,דלאו דרך חיבה הוא כמו ישיבת ספסל ,דשאני התם שדרך אוהבים להתקבץ יחד
ולהתוועד בכהאי גוונא אבל עגלה כיון דדרך בני אדם נכרים להתקבץ ולשכור עגלה לילך בה מעיר
לעיר תו לא הוי דרך חיבה ,אמנם ללכת עם אשתו נדה בעגלה דרך טיול לגנות ולכרמים וכהאי גוונא
לא ברירנא להתיר .הדרכי משה (סק"ה) למד מדברי התה"ד שלא התיר אלא כשאינן נוגעים זב"ז ,היינו
שאחד יושב מלפנים ואחד מאחור ,אבל בטיול אפילו בכה"ג אסור ,שעצם הטיול הוא בעייתי.
כתב הב"י בשם האגודה (נדה סי' מג) שיכול האיש לישב עם אשתו בקרון או בספינה ואפילו בספינה
קטנה המתנדנדת או ע"ג ספסל ,ובתנאי שיפסיק ביניהם אדם או תיבה או כל דבר אחר .הב"י העיר
שהספרדים לא נהגו בחומרא זו של ישיבת ספסל ,אלא רק האשכנזים.
כתב הרמ"א :ואסור לישב על ספסל ארוך שמתנדנדת ואינה מחוברת לכותל ,כשאשתו נדה יושבת
עליו( ,רש"י) .ויש מתירים כשאדם אחר מפסיק ויושב ביניהן (אגודה ותה"ד) .וכן לא ילך עם אשתו
בעגלה אחת או בספינה אחת ,אם הולך רק דרך טיול כגון לגנות ופרדסים וכיוצא בזה; אבל אם הולך
מעיר לעיר לצרכיו ,מותר אף על פי שהוא ואשתו הם לבדן ,ובלבד שישבו בדרך שלא יגעו זה בזה
(תה"ד).
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בספר שולחן גבוה (ס"ק יב) כתב שמרן השמיט חומרת ישיבת ספסל ,לפי מ"ש שהספרדים לא נהגו
בחומרא זו .וכ"כ בספר נהר מצרים (הל' נידה אות ח) ,וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' קלו) שמנהג הספרדים
להקל בכל זה .אמנם בשו"ת רב פעלים (ח"ג סימן יז) כתב שבבגדאד נהגו בחומרא זו ,ומנהג זה פשוט
וברור מקדמת דנא .וכ"כ בבא"ח (צו ,כג) .וכ"פ בשו"ת זבחי צדק (החדשות ,ח"ג סימן כט) מחשש לדברי
האחרונים המחמירים.
הדרכי טהרה (פ"ה אות מו) כתב שישנם ב' טעמים לאיסור ישיבה עם אשתו על ספסל אחד מתנדנד,
והוא משום שדרך האוהבים להתקרב יחד ולהתועד בצורה זו ,ויש לחשוש להרהור עבירה ,וכן משום
חשש שיבואו לנגוע בלא משים לב .וכשאין חשש לנגיעה ,כגון שיש אדם המפסיק ביניהם נחלקו
הפוסקים ונוהגים בדר"כ כדעת האוסרים.
כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' קמה) שגם כשנוסעים דרך טיול מותרים לישב זה לצד זה ,רק שיזהרו
מנגיעה .והמחמיר כשהוא דרך טיול תע"ב .גם האגרות משה (ח"ב סימן פג) פסק שאינו רואה שום
חשש איסור ביציאה לטיול רגלי יחד עם אשתו הנידה ,שרק בנסיעה יחד החמיר הרמ"א .אך הדרכי
טהרה (פ"ה אות נא ונג) כתב שיש להחמיר אף כשיושבים במושבים נפרדים משום שבעצם הטיול יש
חשש לקרוב הדעת .וכ"פ הערוך השולחן (ס"כ).
בשו"ת רב פעלים (ח"ג סימן יז) דייק שדווקא ל'גינות ופרדסים' יש איסור ליסוע יחד שאז יש
התעוררות חיבה ביותר ,אבל הנוסע מביתו לבית חברו עם אשתו אפילו בדרך טיול לית לן בה
[ובבא"ח השמיט 'גינות ופרדסים' ,אך לענ"ד אין בזה משום הכרח לומר בדעתו שאוסר בכל גווני].
וכ"פ השבט הלוי (עמ' רסה סק"י) ,אך כתב שאם הולכים בהרים מסתבר להחמיר ,ובפרט כשהם לבדם.
סעיף ו':
 שינה במיטה אחת
שנינו בשבת (יג).

"איבעיא להו :נדה ,מהו שתישן עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו? ...מקיש אשה נדה לאשת
רעהו .מה אשת רעהו  -הוא בבגדו והיא בבגדה אסור ,אף אשתו נדה  -הוא בבגדו והיא בבגדה
אסור"
כתב המרדכי (שבת סי' רלח) בשם הר"ם דצריך ליזהר אם יש שתי מטות ורגלי האחת נוגעות בחבירתה
שלא ישכב הוא באחת ואשתו נדה באחרת אם לא ישימו הפסק בנתיים .מנגד ,רבינו ירוחם

(נכ"ו ח"ד

רכד ):כתב בשם הר"ש ברשב"ץ (ח"ג סימן מב) שאם המיטה רחבה ואינם מתקרבים זה לזה ודאי מותר,
שלא אסרו אלא קירבה אבל זה אינו אלא יחוד ומותר ,ובלבד שתישן בכלי מצע מיוחד לה והוא בכלי
מצע מיוחד לו .בדבריו מפורש שאיסור שינה במיטה אחת הוא גם אם ישנו חוצץ ביניהם.
כתב השו"ע :לא יישן עמה במטה ,אפילו כל אחד בבגדו ואין נוגעין זה בזה .והרמ"א כתב :ואפילו יש
לכל אחד מצע בפני עצמו ,ואפילו אם שוכבים בשתי מטות והמטות נוגעות זו בזו ,אסור (ר"מ).
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הש"ך (ס"ק יא) כתב שבמטה של עץ או של בנין מותר לישון עם אשתו הוא במטתו ואשתו במטתה,
וכ"כ הר"מ אלשקר (סימן צא) .הסדרי טהרה (ס"ק יג) תמה עליו ,שהרמ"א כתב בהדיא שאפילו שוכבים
בשתי מיטות נפרדות ונוגעות זב"ז אסור! ובתשובת מהר"ם אלשקר מוכח שעוסק בישנים בשתי
מיטות נפרדות הפרוס עליהם וילון ,וקמ"ל שאין בכך איסור .וכ"פ הערוך השולחן (סט"ז) ,טהרת
הבית (ח"ב עמ' קנד) ועוד.
בספר מקור חיים (ס"ק ל"ג .הובא בפת"ש יא) כתב שמלשון המרדכי שהוא מקור דין זה ,משמע דדוקא
אם רגלי המטות נוגעים זו בזו אסור דאז שוכבים האיש והאשה פנים נגד פנים ויכולים להסתכל זה
בזו ויכול לבוא לידי הרגל דבר ,משא"כ אם ראש המטה נוגעת ברגלי חברתה וכ"ש ראש המטה
בראש חברתה שאין יכולין לראות זה פנים של זו מותר .אך מ"מ העולם נוהגים להחמיר כסתימת
דברי הרמ"א ,אבל בהפרש כל שהוא בין מיטה למיטה מותר .הפתחי תשובה כתב שהרמ"א לא
החמיר אלא במיטות שלהם שלא היה מוקף נסרים מלמעלה ,ואז כשהיו המטות נוגעות זו בזו היה
נראה כמטה אחת ארוכה ,אבל במטות שלנו העשויים כתיבה מוקף בנסרים למעלה מותר.
הדרכי טהרה (פ"ה אות נח) פסק שמעיקר הדין צריך להרחיק את המיטות כך שלא תגענה השמיכות
והמיטות זב"ז .וראוי להרחיקן כך שלא יוכלו הבעל והאישה לנגוע זב"ז ע"י הושטת יד תוך כדי שינה.
ואם א"א ,ירחיקו מרחק כל שהוא ויניחו חפץ מפסיק כדי שלא יגיעו לנגיעה .ובשיעורי שבט הלוי
כתב שנהגו ליתן תיבה או ארון קטן ביניהם ,ועוד כתב דבחדרים קטנים המצויים בזמננו יש להשתדל
להרחיק כשיעור רוחב אדם או כשיעור הושטת יד ,אמנם סיים דבשעת הדחק אפשר לנהוג כעיקר
הדין המבואר ברמ"א ,דכל שאין המיטות נוגעות זו בזו ה"ז מותר .אמנם בטהרת הבית

(ח"ב עמ' קנד

בהע') כתב שהיא חומרא יתירה עד מאוד ,ולית דחש להא בין הספרדים ,אלא די בהפסק כל שהוא.
סעיף ז':
 הסתכלות במקומות המכוסים
שנינו בנדרים (כ).

"וכל המסתכל בעקבה של אשה  -הויין לו בנים שאינן מהוגנין .אמר רב יוסף :ובאשתו נדה.
אמר רבי שמעון בן לקיש :עקבה דקתני  -במקום הטנופת ,שהוא מכוון כנגד העקב"
רב יוסף סובר שגם המסתכל בעקבה של אשתו נידה הויין לו בנים שאינם מהוגנים .ומביאה הגמ'
בשם ריש לקיש שהעקב היינו מקום הטינופת .הראב"ד (בעלי הנפש עמ' יט) כתב שי"מ שדברי ריש
לקיש מוסבים על דברי רב יוסף ולקולא קאמר ,שאפילו באשתו נידה אינו נענש אלא רק במקום
הטינופת .וי"מ שריש לקיש אמר דבריו ללא קשר לדברי רב יוסף ,אלא אפילו באשתו שאינה נידה.
המגיד ביאר בדעת הרמב"ם (פכ"א מהל' איסו"ב ה"ד) שמותר להסתכל גם במקומות המכוסים שלה ,ורק
במקום התורף אסור .וכ"ד הריב"ש (סימן תכה) ועוד .אלא שמצאנו בספר האשכול

(ח"א סימן מט)

שפירש ש'עקב' הכוונה למקומות שלעיתים מכוסות ולעיתים גלויות ,ואפילו בהם יש איסור

 _______________________________________________ 292סימן קצ"ה  -דיני הרחקות
הסתכלות באשתו נידה ,וקרי ליה 'תורף' משום שהוא גנאי וערוה לגלותו .עוד מצאנו למאירי שפירש
שהכוונה לעגבותיה ,שאסור להסתכל בהם אף כשהיא לבושה ,בעודה נידה.
מהטור נראה שמפרש שכל המקומות המכוסים הוו בכלל 'מקום התורף' ,וכ"כ הרשב"א

(תוה"ב הארוך

ב"ז ש"ב ד .וקצר ד .):ומ"מ כתב הב"י דמשמע שבשאר מקומות שאין דרך לכסותן מותר להסתכל בהן,
וכ"נ ממה שהתירו לה להתקשט בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה ,וכן משמע מהרמב"ם (שם).
כתב השו"ע :לא יסתכל אפילו בעקבה ,ולא במקומות המכוסים שבה .והרמ"א כתב :אבל מותר
להסתכל בה במקומות הגלוים אף על פי שנהנה בראייתה (ב"י בשם הרמב"ם).
והנה יש להעיר על סתירה לכאורה בדברי מרן השו"ע ,שהב"י באבה"ע (סימן כא) הביא את דברי
המ"מ אליבא דהרמב"ם שאף במקומות המכוסים מותר להביט באשתו נידה ,ולא אסרו אלא במקום
התורף בלבד ,ואילו כאן משמע שדעת הרמב"ם להתיר רק במקומות שאין הדרך לכסותם! הברכ"י
(אבה"ע שם סק"ב) העיר בזה ,וכתב שמרן אזיל לטעמיה שדעת הטור והרשב"א שגם מקומות המכוסים
הוו בכלל מקום התורף ,ולכן פירש שהמגיד דיבר דווקא

על מקומות המגולים .בטהרת הבית (ח"ב עמ'

קנט) הביא דבריו ותמה עליו כיצד הוציא דברי המ"מ מפשטותם ,לכן לדעתו השו"ע מיקל בזה ,אך
מ"מ יש להחמיר כפי שכתב השו"ע כאן.
בספר שבט הלוי (דף רסה ע"א) כתב להחמיר במקומות המכוסים של אשתו נידה גם בראיה בעלמא,
משום שאין בין הסתכלות לראיה אלא כחוט השערה .והסדרי טהרה (ס"ק טו) כתב בשם השערי דורא
שאף בפניה ובמקומות המגולים לא יתן עינו בה יותר מדאי פן יתקלקל עמה .אך בטהרת הבית

(ח"ב

עמ' קסג) כתב שאמנם למעשה אנו מחמירים במקומות המכוסים ,אך רק בהסתכלות ולא בראיה
בעלמא .בשו"ת תפילה למשה (ח"ה סימן לג) כתב שאסור להסתכל באשתו נדה במקומות שדרכן
להיות מכוסים ,ולמעשה מסכים עמו הרב יבי"א ,אולם המעיין בדבריהם יראה שנחלקו בדעת
הראשונים.
לגבי מקומות שהאישה רגילה לכסות רק כשהיא מחוץ לביתה ,אבל בביתה רגילה לגלותם .כתב
בשו"ת אגרות משה (ב ,עה) שמקומות אלו אינם בכלל איסור ההסתכלות כיון שרגיל בהם .וכן הביאו
בשם הגרש"ז אוירבך (ספר מראה כהן עמ' פד הע' צה) לגבי אישה שאינה רגילה ללכת עם גרביים בביתה.
אמנם כתב בשם הגרי"ש אלישיב לאסור בזה ,שכל מקום שמכסה כשהיא מחוץ לביתה הוי בכלל
המקומות המכוסים.
לגבי גדרי המקומות החשובים למכוסים באישה ,עיין מ"ש בסיכומנו להל' ק"ש ותפילה סימן עה.
 שמיעת קול זמר של אשתו נידה
הגמ' בשבת (יג ).הקישה את דין אשתו נידה לאשת רעהו לעניין שינה הוא בבגדו והיא בבגדה.
ולכאורה הוא היקש גמור לכל דיני העריות ,ואין היקש למחצה ולכן ה"ה לשמיעת קול זמר שלה.
הפתחי תשובה (סק"י) כתב דצ"ע האם מותר לשמוע קול זמר שלה ,מאחר והגמ' הקישה אשה נדה
לאשת רעהו ,ורק יחוד מותר משום שהתורה העידה סוגה בשושנים (סנהדרין לז ,).ונשאר בצ"ע.
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הלחם ושמלה (סק"כ) אסר זאת ,וכ"פ בשו"ת אגרות משה (ב ,עה) .ובשו"ת שבט הלוי

(ח"ה סימן קצז אות

ד .ובספרו ס"ו אות ב) כתב לאסור גם בזמירות שבת ,ואפילו מזמרת איתו יחד .הבא"ח (צו ,כה) כתב שיש
ליזהר בזה ,ולא לשמוע קול אישתו נידה השרה לילד כדי שיישן .וכ"כ בדרכי טהרה

(פ"ה אות סד)

אא"כ אין לו מקום אחר ללכת לשם ,ואין ללמוד תורה כששומע את קולה.
אמנם בטהרת הבית (ח"ב עמ' קסז) התיר לשמוע קול זמר של אשתו נדה ,משום שסופה להיות מותרת
לו ,ולא יבואו לידי מכשול ,שהרי מצאנו שמותר לו להביט ביופיה בעת נידתה אע"פ שאין שום היתר
להביט ביופיה של אשת איש ,ומשמע שאין להקיש את כל איסורי עריות לאשתו נידה .וה"ה דמותר
להם לשיר יחד זמירות שבת .והמחמיר תע"ב .והוסיף שמותר לשמוע את אשתו מנגנת בכלי שיר,
שהרי לא שייך בזה קול באשה ערוה .אך בספר שבט הלוי (ס"ו סוף אות ב) כתב שאם הוא בכה"ג שיכול
לעורר ענין של חיבה יש להחמיר שלא לשמוע.
 נוכחות הבעל בחדר לידה
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סימן עה) כתב שיכול הבעל להיות נוכח בחדר הלידה להשגיח שתעשה
הדבר בסדר הנכון ,וגם לחזק אותה ולאמץ לבה ,ואף בלא צורך איני רואה איסור ,אבל אסור לו
להסתכל ביציאת הולד ממש שהרי אסור לו להסתכל במקומות המכוסים שבה בנדתה ובמקום
התורפה הא אסור אפילו בטהורה ,אך כשיזהר שלא להסתכל ליכא איסור ,וע"י מראה נמי אסור
לבעל להסתכל .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' קסו).
אמנם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ח סימן ל שאלה ב) כתב לאסור להכנס לחדר הלידה של אשתו ,אע"פ
שאינו מסתכל במקום התורף ,זולת אם יש חשש סכנה אם לא יהיה הבעל נוכח שם ,שאם נתיר להם
תמיד שמא יבואו לידי מכשול .גם בספר שבט הלוי (אות ג) כתב שרק בשעת הצירים מותר כדי לחזק
את רוחה ,אבל בשעת הלידה יש למנוע מזה ,ואע"פ שאינו מסתכל .וע"ע בשו"ת בני בנים

(א ,לג .ד,

טז) שדן באריכות בשאלה זו.
סעיף ח':
 ייחוד בגדים לימי נידותה
שנינו בכתובות (עב ).ובקדושין (פ" ).דאמר רב יהודה :הוחזקה נדה בשכינותיה ,בעלה לוקה עליה
משום נדה" .ופרש"י שראוה לובשת בגדי נידות.
כתב השו"ע :ראויה לה שתייחד לה בגדים לימי נדותה ,כדי שיהיו שניהם זוכרים תמיד שהיא נדה.
התורת השלמים (סק"י) תמה על הטעם שהביאו הטוש"ע שהוא כדי שיזכרו שהיא נידה ,הרי הטעם
מפורש בגמ' (שבת סד ).כדי שלא תתגנה על בעלה! וכן לא מצינו צורך להיכר אלא בדברי חיבה
כאכילה והצעת המיטה ומנין להצריך זכירה תמידית?! ולדעתו אם יש לה בגדים מיוחדים אפילו
נאים ומקושטים מותרת ללובשם .הערוך השולחן (סכ"א) כתב שמרן הסמיך שני דינים אלו בכוונה,
משום שהגמרות לכאורה סותרות ,מצד אחד מצאנו שהיו בגדים מיוחדים לימי נידתן ,ומצד שני
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מצאנו שאין לאישה להתנוול בימי נידותה .לכן כתב שעיקרן של הדברים הוא שיש דעות שונות בבני
אדם ,יש שיראה את אשתו מקושטת בימי נידתה כבימי טהרתה ,היא מתגנה עליו בזוכרו את ימי
נידותה ,ויש שמתגנה עליו כשרואה אותה בבגדים פשוטים .לכן הברירה ביד כל אחד לעשות כרצונו.
בשיעורי שבט הלוי כתב שהפוסקים לא העתיקו דין זה ,אולם למעשה כתב שצריך קצת שינוי ,ודי
בשינוי של בגד אחד וגם א"צ שיהא חשוב פחות משאר הבגדים.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' קעו) כתב שראוי שתייחד לה בגדים בימי נדותה ,ואפילו אם הם בגדים נאים,
כדי שיהיו שניהם זוכרים תמיד שהיא נידה ,ולא יבואו לידי מכשול .וכ"כ בדרכי טהרה

(פ"ה אות סב)

והוסיף שראוי שיהיו הבגדים הפחות יפים והפחות אהובים על בעלה ,אבל לא שיהיו מכוערים
ותתגנה על בעלה.
סעיף ט':
 התקשטות בימי נידתה
שנינו בשבת (סד):

"והדוה בנדתה ,זקנים הראשונים אמרו :שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונין,
עד שבא רבי עקיבא ולימד :אם כן אתה מגנה על בעלה ,ונמצא בעלה מגרשה .אלא מה תלמוד
לומר והדוה בנדתה  -בנדתה תהא עד שתבא במים"
הרי"ף (שבועות ה ).הביא גמ' זו ,וכ"פ הרמב"ם (פי"א מהל' איסו"ב הי"ט) .וכ"כ השו"ע :בקושי התירו לה
להתקשט בימי נדתה ,אלא כדי שלא תתגנה על בעלה.
בבאור הגר"א (ס"ק יג) ציין לאבות דר' נתן (פ"ב) 'כל המנבלת עצמה בימי נידתה רוח חכמים נוחה
הימנה' ,ומשמע שזה אף לר"ע.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' קפא בהע') כתב שגם אם הבעל אומר שאינו מקפיד אם אשתו לא תתקשט בימי
נידתה ,אין לה לנהוג כך משום שבדורות אלו הפריצות רבה בעולם ויש לחוש פן יתן עינו באשה
אחרת ואין אפוטרופוס לעריות .אמנם הביא שיש הסוברים שבכה"ג לא תתקשט.
סעיף י':
 איסור מזיגת הכוס
שנינו בכתובות (סא).

"אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא :כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה  -נדה עושה
לבעלה ,חוץ ממזיגת הכוס ,והצעת המטה ,והרחצת פניו ידיו ורגליו .והצעת המטה ,אמר רבא:
לא אמרן אלא בפניו ,אבל שלא בפניו לית לן בה .ומזיגת הכוס .שמואל ,מחלפא ליה דביתהו
בידא דשמאלא .אביי ,מנחא ליה אפומא דכובא .רבא ,אבי סדיא .רב פפא ,אשרשיפא"
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הגמ' מביאה לגבי איסור הצעת המיטה שהוא רק בפניו ,ויש לברר האם גם מזיגת הכוס אסורה רק
בפניו או אפילו שלא בפניו .עוד יש לברר האם האיסור הוא דוקא ביין או בכל המשקים ,וכן האם
איסור זה תקף גם באוכלים.
הנה הסמ"ג (לאוין קיא דף לו ע"ד) ביאר שהאיסור הוא הושטת כוס של יין שהוא דבר של חיבה שאסור
מיד ליד ,וכך הבין את הגמ' שדנה במסירת הכוס מיד האישה ליד בעלה .אבל הרא"ש (שם סי' כד) כתב
שמהגמ' משמע שדוקא מזיגת הכוס שהוא דרך חיבה לא היתה נותנת לידו אלא דרך שינוי ,אבל שאר
דברים אין נראה שיהא אסור להעביר מיד ליד .וביאר את הגמ' שהאיסור הוא עצם המזיגה ולא
ההושטה מיד ליד ,שכשהאישה מוזגת לבעלה יש במזיגה דרך חיבה .וכ"כ הרשב"א

(תוה"ב הארוך ב"ז

ש"ב ג .):והרמב"ם (יא ,יט) כתב סתם דמזיגת הכוס אסורה ולא חילק בין ע"י שינוי לשלא ע"י שינוי.
וביאר הב"י דאפשר שטעמו משום דמשמע ליה שלא התירו ע"י שינוי אלא לאדם גדול דומיא דהנך
רבנן שהיו זהירים וחרדים לדבר ה' ביותר ולא יבואו לחטוא אבל לא לשאר כל אדם .עוד מצאנו
להגה"מ (שם אות נ) שכתב בשם היראים (סי' כו כד ):שרק כשיש מזיגה והושטה אסור ,אבל הושטה בלא
מזיגה או ההיפך מותר אפילו בלא שינוי .עוד כתב שדוקא מזיגה במים אסורה ,אבל למזוג מהכלי אין
בזה קירוב דעת ,אך על השולחן נראה דאסור אם לא ע"י שינוי .ור"ח פירש מוזגת ואח"כ מחלפא ליה
ולפי זה היה מותר.
כתב השו"ע :כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה ,נדה עושה לו ,חוץ ממזיגת הכוס ,שאסורה למזוג
הכוס (רמ"א :בפניו .ב"י וכן משמע מהמרדכי וכ"מ מדברי הפוסקים) ,ולהניחו לפניו על השלחן אא"כ תעשה
שום היכר ,כגון שתניחנו על השלחן ביד שמאל או תניחנו על הכר או על הכסת ,אפילו ביד ימינה.
הערוך השולחן (סי"ג) סובר שגם ליצוק יין מהקנקן לתוך הכוס אסורים זה לזה.

הדרכי טהרה (פ"ה אות

סז) כתב שכך נוהגים.
הפת"ש (ס"ק יב) הביא בשם השל"ה (שער האותיות אות ק ,הלכות ביאה ,סור מרע סוד"ה בספר) שכל ההיתר
שהאישה עושה מלאכות לבעלה בעת נידתה הוא רק מצד הדין ,לפי שראו את העם שלא יסבלו יותר
מחמת חוסר שפחות ,אבל מ"מ המחמיר שומר מצרות נפשו .בשו"ת דברי מלכיאל (ח"ה סק"ג) כתב
שזו חומרא יתירה .אולם הברכ"י הביא בשם הר"י מיגאש שהיו מקומות שבעת נידתה לא עסקה כלל
בעבודות הבית .אך כבר כתב החתם סופר (או"ח סימן כג) שהיום אין נוהגים בחומרות אלו.
 מזיגה שלא בפניו
כתב הב"י שנראה דמזיגת הכוס שלא בפניו מותרת ,כדאמרינן גבי הצעת המטה ,והגמ' הביאה היתר
זה גבי הצעת המיטה לרבותא ,שאפילו מעשה זה שיש בו חיבה יתירה מותר כשהוא שלא בפניו.
ועוד ,דלא גרע שלא בפניו משינוי המותר בפניו.
הרמ"א העיר ע"ד השו"ע שמזיגת הכוס אסורה דוקא בפניו.
מנגד ,הב"ח כתב דאע"פ שהמזיגה שלא בפניו ,אם מניחה על השלחן בפניו אסור .ואף ההגה"מ
הסובר שרק במזיגה והושטה אסור מודה בזה ,ואצ"ל כשהוא יודע שהיא מוזגת את הכוס דכיון
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שהניחה על השלחן בפניו חשיב כמזיגה בפניו ג"כ ואסור .אך הש"ך (ס"ק יד) כתב שאין דבריו
מוכרחים .ולכן רק במזיגה והושטה יחד אסור.
הדרכי טהרה (פ"ה אות סח) כתב שגם מזיגה לחוד או הושטה לחוד אסורים .הערוך השולחן (סי"ג) כתב
שהושטה בלבד אסורה ,אבל מזיגה שלא בפניו מותרת .וכ"פ הבא"ח ((צו ,כד) .אולם הסדרי טהרה
(ס"ק יח) כתב שאין להחמיר בזה כלל ,וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' קפא) שאם מזגה שלא בפניו מותרת
להניחו לפניו על השולחן ללא שום שינוי.
כתב בספר שבט הלוי (אות ו) דלא מהני עצימת עינים או החזרת פניו אם מרגיש שעושה עבורו ,וכן
אפילו היא בחדר אחר ומוזגת ורואה אותה נחשב כבפניו.
 דיני שאר משקים
הב"י הבין מדברי הרשב"א (תוה"ב הקצר שם ד ).שכל המשקים מותרים חוץ מן היין .וכ"כ המאירי
(כתובות ד .):אולם בתשובות בעלי התוספות (קובץ ראשונים להל' נידה עמ' שז) מובא שיין שכר ודבש
אסור ,ורק מים מותר .גם הש"ך (ס"ק יג) הבין מדברי הב"ח לקמן ,שמחמיר גם בשאר משקים כמו
שמחמיר באוכלים.
השבט הלוי (ד"ה מזיגת שאר) כתב ששאר משקים דינם כיין ,ומזיגה ממש של מיץ עם סודה אפשר
שבזה"ז הוי דרך חיבה כמו יין בזמנם ,ויש מקום להחמיר .ובספר סוגה בשושנים (עמ' קיז) כתב שבכל
המשקים החשובים יש להחמיר ,משום דשייך בהו קירוב הדעת ,ולכן תה וקפה ובירה ומיץ פירות
וכל משקים שרגילים לכבד בהם את האורחים ,מסתבר שאסור לאישה נידה להושיט לו על השולחן,
כשהם מוכנים לשתיה ,ורק אם צריך להוסיף עליהם סוכר או חלב מותר.
הדרכי טהרה (פ"ה אות סז) כתב שבכל המשקאות החריפים נוהגים איסור ,משום שיש בהגשתם קירוב
וחיבה .ובהערות כתב שגם מיץ ענבים אסור .ולגבי תה או קפה כתב שמעיקר הדין אין איסור ,וטוב
להחמיר כשצריך.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' קפז) פסק שאין להחמיר בשאר משקים ,וגם המחצה"ש כתב שהש"ך לא כתב
זאת אלא לחומרא בעלמא .וכדברי הב"י .גם בשו"ת פעולת צדיק (א ,ז) פסק להתיר בזה.
אם עברה ומזגה היין בפניו והניחתו לפניו על השולחן ,אם עשתה כן בכוונה למצוא חן בעיניו ,כתב
בטהרת הבית (ח"ב עמ' קפח) שלא ישתה מהכוס ההיא ,אלא יעביר לכוס אחרת .ואם עשתה כן בשוגג
יש להקל בדיעבד .גם בספר בדי השולחן (באורים עמ' רעח) כתב שמסתימת הפוסקים משמע להקל.
השבט הלוי (אות ג) כתב שכל האיסור הוא בעצם מעשה ההושטה ,אבל הושטה שהיתה באיסור אינה
אוסרת את המאכל ,וגם א"צ לבטל את ההושטה.
 הבאת אוכלים לפניו
בדין הבאת אוכלים לפני הבעל מצאנו כמה דעות ,האם יש מקום להשוות למזיגת הכוס או לא:
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א .כתב הב"ח בשם המהר"ש מאוסטרייך

(הלכות ומנהגי מהר"ש סימן שיח .הביא דבריו הש"ך ס"ק יג)

דשלא כדין עושים הבעלי בתים שמניחים נשותיהם לישא הקערות וכיוצא בהן על השלחן,
שהדבר אסור כמו מזיגת הכוס.
ב .הב"ח כתב שלפי דברי ההגה"מ שמזיגה בלא הושטה או הושטה בלא מזיגה מותרת ,ה"ה
לאוכלים שאין בהם אלא הושטה .וגם לפי הרשב"א הסובר שרק ביין יש איסור ,שפיר
עבדי .וגם את"ל שנתינת הקערה על השולחן חשובה כמזיגה ,הרי גם ביין האיסור הוא רק
בכוס המיוחדת לבעלה שיש בזה חיבה ,אבל קערה שכל בני הבית אוכלים ממנה לית לן
בה .וכן יש לנהוג (וכ"פ הבאר שבע סימן ע .הובא בפת"ש יג) .אבל אסורה להביא קערה המיוחדת
לבעלה .השבט הלוי (על הש"ך ס"ק יד) כתב שמנהג העולם להחמיר כב"ח ,שלא לשים את
המאכל בצלחת של הבעל ולהושיט לפניו על השולחן ,וגם בהושטה לפניו בלא נתינה יש
להחמיר ,ורק נתינה בלא הושטה מותרת ,והמחמיר קדוש יאמר לו .אולם לגבי פרוסת
המוציא כתב דמסתבר שמותר להניח בפניה.
ג .הט"ז (סק"ג) רצה בתחילה לומר שיש בזה איסור כמו שמצאנו לעיל דימוי בין שיורי מאכל
לשיורי שתיה ,ה"ה לעניין הבאת מאכל שלא תביא לו כמו שמזיגת היין אסורה .אולם דחה
וכתב שבגמ' (כתובות סא ).לא מובא אלא מזיגת הכוס ,ומשמע שחכמים שיערו שאין קירוב
בזה אלא מעשה עבדות שיש בו טורח .מדבריו משמע שגם הבאת קערה מלפני הבעל
בלבד מותרת .וכ"פ הערוך השולחן (סט"ו) ,סדרי טהרה (ס"ק יח) ,טהרת הבית

(ח"ב עמ' קפח)

ודרכי טהרה (פ"ה אות עא) ,והוסיף שטוב לחשוש לדברי המחמירים כשאפשר

(וכ"כ הבא"ח צו

כד ,שבקערה המיוחדת לו יש להחמיר היכא דאפשר).
ד .המקור חיים (ס"ק מד) סובר שמותר להביא הקערה על השולחן משום דהוי מעשה עבדות,
אבל אם הקערה על השולחן כבר אין לתת לצלחת של הבעל דהוי מעשה חיבה בכל גוונא,
וכן הוא אסור לתת בצלחת שלה.
א"כ ,מצאנו ד' דעות בזה :א .מהר"ש (כפי שהבינו הב"ח)  -אסור להביא שום מאכל מלפני הבעל ,גם אם
בני בית נוספים אוכלים עמו .ב .ב"ח  -רק הגשת קערה אישית מלפני הבעל אסורה ,אבל אם אוכל
עם שאר בני הבית מותר .ג .ט"ז  -הכל מותר ,שאין בזה חיבה .ד .מקור חיים  -כשהקערה על השולחן
אין לתת לצלחת הבעל.
סעיף יא':
 איסור הצעת המיטה
שנינו בכתובות (סא).

"הצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה"
כתבו התוספות (כתובות ד :ד"ה והצעת) שדוקא פריסת הסדינים והמכסה שהוא דרך חיבה אסור ,אבל
הצעת הכרים והכסתות שיש בו טורח ואינו דרך חיבה שרי .והביאו ראיה מהגמ' לקמן (נט ):גבי
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הכניסה לו שלוש שפחות אינה מצעת לו המטה ואינה עושה בצמר ,ארבע יושבת בקתדרא ,אבל
מוזגת לו כוס ומצעת לו המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו .ופרש"י שמ"ש שבג' אינה מצעת לו
המטה היינו הצעת כרים וכסתות דהוי דבר שיש בו טורח אבל מצעת לו המטה היינו פריסת סדין
ולבדין דמילי דחיבה נינהו שתחבב עליו ואין בו טורח .אך העירו שלפי הגי' שבקצת ספרים אין ראיה,
משום שלא גורסים מצעת 'לו' אלא סתם מצעת .והרא"ש (פ"א סי' ט) לא חשש לגירסת אותם ספרים,
וכ"כ המרדכי (שבועות סי' תשמג) ,וכ"פ רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ד רכד.):
כתב השו"ע :אסורה להציע מטתו בפניו; ודוקא פריסת סדינים והמכסה שהוא דרך חבה ,אבל הצעת
הכרים והכסתות שהוא טורח ואינה דרך חבה ,שרי.
הש"ך (ס"ק טו) ציין למ"ש השו"ע באבן העזר (סימן פ סעיף ח) .והפרי דעה והשערי תשובה

(ס"ק מה)

ביארו כוונת הש"ך שיש לחוש לסברא שהביא שם הרמ"א ,דנקטי כהגירסא האחרת שבתוס' ,וממילא
יש להחמיר גם כאן בכרים וכסתות .וכן החמיר הלחם ושמלה (ס"ק כה) ,וכ"כ הבא"ח (צו ,כה) שעפ"ז
נכון להחמיר היכא דאפשר ,גם הדרכי טהרה (פ"ה אות עז) כתב שראוי להחמיר .ובספר שבט הלוי

(אות

ד) כתב שיש להחמיר בכרים שלנו שאינם כבדים כ"כ ואינו חשוב למעשה עבדות .אמנם בטהרת
הבית (ח"ב עמ' קצה) כתב שאין להחמיר בכל זה ,והביא הרבה מהאחרונים שפסקו כפשטות דברי
השו"ע להקל.
לגבי הצעת המיטה בשינוי ,כתב הב"ח שרק במזיגת הכוס מועיל שינוי ,אבל בהצעת המיטה אין
היתר זה .וכ"כ בספר שבט הלוי (אות א) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' קצד) ועוד.
כתב בספר שבט הלוי (אות ב) שמותר לסדר המיטה לאחר השינה ,שרק הכנת המיטה הוא ענין של
חיבה ,אבל הסידור חזרה הוא רק ענין של טורח ועבדות ,וגם הוא רק ליפוי הבית .וכן הכנסת הכר
והשמיכה בציפית וציפה מותר ,משום שחשוב רק כהכנה להצעה ,ואין נצרך שיעשוהו על המיטה.
וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' קצד) ודרכי טהרה (פ"ה אות עח) .אך בספר טהרת עם ישראל (עמ' קכז) כתב
שאם מסלקת את המכסה והכרים כמו שהוא הדרך ושוב מסדרת את המיטה ,זהו בכלל הצעת המיטה
שאינו מותר בפניו.
כתב הערוך השולחן (סי"ד) שכשם שהיא אסורה להציע לו את המיטה כך הוא אסור להציע לה את
מיטתה ,אלא שדברו חכמים בהווה ,וכ"כ החכמת אדם (כלל קטז סימן י) .וכ"כ בספר שבט הלוי

(אות א)

והסביר שכיון שאינו מחויב בזה ועושה הוי טפי דרך חיבה ,וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' קצו) .ובדרכי
טהרה (פ"ה אות פ) כתב שראוי להחמיר כשאפשר.
 הצעת המיטה שלא בפניו
הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ב ד ).העיר שכשמצעת המיטה שלא בפניו מותר גם אם הוא יודע שהיא מצעת
אותה ,משום שכל שאינו בפניו אין בכך הרגל דבר .וכ"כ השו"ע :ושלא בפניו ,הכל מותר אפילו הוא
יודע שהיא מצעת אותם.
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בטהרת הבית (ח"ב עמ' קצד) פסק שגם אם יוצא לחדר אחר או שהופך פניו לצד אחר באופן שאינו
רואה את הצעת המיטה ,נחשב שלא בפניו ומותר .והדרכי טהרה (פ"ה אות עט) כתב שלא די בהפיכת
פניו ,שהרמ"א לעיל כתב 'והלכה לה' .אבל כשלא בפניו גם אם הוא באותה דירה מותר.
סעיף יב':
 איסור יציקת מים על ידיו
איסור נוסף שהוזכר בגמ' לעיל הוא הרחצת פניו ידיו ורגליו .הסמ"ג (לאוין קיא לז ,).סמ"ק

(סי' רצג עמ'

שכב) ,הגה"מ (פי"א אות מ) והרשב"א (תוה"ב ארוך שם) כתבו שאיסור זה הוא גם אם אינה נוגעת בו,
והיינו שהוא רוחץ והיא יוצקת .עוד הזכירו שאיסור זה הוא גם במים צוננים.
כתב השו"ע :אסורה ליצוק לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליו ,אפילו אינה נוגעת בו ואפילו הם מים
צוננים.
הש"ך (ס"ק טז) הביא בשם ר' יונה (ספר דרשות הנשים אגרת התשובה דרש ג אות נה) שאפילו לתת לפני
בעלה קיתון של מים וכלים שירחץ בהם רגליו אסור ,מפני שהוא דרך חיבה .וכ"פ הלחם ושמלה

(ס"ק

כו) והבא"ח (סוף פרשת צו) .השבט הלוי (ד"ה ולמעשה) כתב שמחמירים כש"ך ,אבל הכנת מים לנט"י
שחרית או לסעודה ואף למים אחרונים שרי ,משום דאין זה מעשה רחיצה אלא מעשה מצוה [וכן
הסכים בטהרת הבית עמ' קצח ,ושכ"כ אחרונים נוספים ,אולם בעטרת זקנים או"ח סימן קנט סי"א
החמיר בזה ,וכ"כ בספר בדי השולחן ס"ק קנד אא"כ תעשה זאת שלא בפניו] .מנגד ,הט"ז (סק"ח) הבין
תחילה שאסורה ליתן מים בכלי והוא ירחץ אח"כ ,אך כתב שאינו כן ,משום שמהרשב"א מוכח שאם
רק מכינה לו המים מותר .וגם הוכיח מהלשון 'הרחצת פניו ידיו ורגליו' שהכוונה שיוצקת לו בשעה
שרוחץ ,דאל"ה הול"ל שנתינת מים להרחצה אסור .אלא שהוסיף שאם הוא רוחץ מכלי שיש בו נקב
מלמטה ובשעת רחיצתו היא יוצקת מים לתוך הכלי ,דגם זה בכלל האיסור דמקרי הרחצה .בטהרת
הבית (ח"ב עמ' קצז) הקל בהכנת מים לרחיצה .וכ"פ הערוך השולחן (סי"ד).
השבט הלוי (אות א) כתב שאפילו לדעת הט"ז אם מכינה לו מים לאמבטיה בפניו לרחוץ כל גופו
אסור ,דזה הוי ממש דרך חיבה ביותר ,וגם הוא אסור להכין לה ,אבל אם הוא לרפואה מותר גם
באמבטיה (וכ"פ בשו"ת שבט הלוי ח"ב סימן ק) .אולם בטהרת הבית

(ח"ב עמ' קצח .וכ"כ ביבי"א ח"ו ס"ס יט)

כתב להקל בזה ,וטוב שתעשה כן שלא בפניו ,גם המנחת יצחק (ז ,ע) כתב דשלא בפניו שרי ,משום
דלא גרע מהצעת המיטה .ואם אין צורך המחמיר תע"ב ,ובלבד שלא יבוא לידי מחלוקת והפרת
השלום בית.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' קצט) כתב שאסור לאשה נדה לפתוח ברז מים כשידיו תחת הברז כדי לרוחצם,
שהרי היא יוצקת עליו מים מכחה ,ואע"פ שהוא בגרמא בעלמא של הסרת מונע ,יש בכך משום חיבה.
ובשבט הלוי (ד"ה ואם) כתב שגם אם פותחת את הברז עבורו והמים נופלים לספל יש להחמיר.
איסור זה תקף גם לגבי הבעל ,וכ"כ במפורש בספר האשכול (עמ' קיז) אלא שדברו חכמים בהווה,
וכ"פ הערוך השולחן (סי"ד) ,שבט הלוי (אות א) וטהרת הבית (ח"ב עמ' קצט).
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סעיף יג':
 שליחת כוס יין מהבעל לאישה
כתב הרשב"א (תוה"ב הקצר שם ד ).וכשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה

(ב"י :כך מסתבר ,שגם

בזה יש לחוש להרגל דבר) ולא עוד אלא אפילו לשלוח לה כוס של יין אסור לא שנא כוס של ברכה לא
שנא כוס אחר אם הוא מיוחד לה .וכ"כ האשכול (סימן מט עמ' קיז) ,ורב אחאי גאון בשאלתות

(פ' אחרי

שאילתא צו ד"ה ברם).
עוד כתב הרשב"א (תוה"ב הארוך שם ג ):שהראב"ד (בבעה"נ שער הפרישה עמ' יב) כתב שאסור לנדה לשתות
מכוסו של בעלה ,אך הוא אינו מבין מה טעם האיסור ,ורק אם מייחד לה כוס ושולח לה אפשר שיהיה
אסור משום דקא יהיב דעתיה עלה .ומסתבר שלא רק כוס של ברכה אסור אלא ה"ה לכוס אחר.
ומותר לה לשתות מהכוס לאחר ששתה בו בעלה.
כתב השו"ע :כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה; ולא עוד ,אלא אפילו לשלוח לה כוס
של יין אסור ,לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר ,אם הוא מיוחד לה; אבל אם שותים הם מאותו
הכוס ושתית איהי אבתרייהו ,לית לן בה.
בשאילת יעב"ץ (א ,קכו .הובא בפת"ש יד) כתב דראוי להחמיר כדעת השאילתות .גם השבט הלוי

(אות ה)

כתב שראוי להחמיר אפילו שתו אחרים ביניהם .ולכן נוהגים בכוס של קידוש למזוג יין לכוס אחרת
והיא לוקחת לעצמה ,דאין זה שיגור כיון שהכוס במקומה עומדת ואינו שולח לה .וגם אינו נקרא
מזיגה כי אם שפיכה.
מהמאירי (כתובות ד ):מבואר שא"צ שאדם אחר יפסיק בין הבעל לאשתו ,אלא היא יכולה לשתות מיד
אחריו .ומדבריו עולה שאפילו אין שם בני בית נוספים מותר .ובשו"ת אגרות משה

(חיו"ד ח"ב סימן פג)

כתב שמותרת האישה לשתות לאחר בעלה מכוס הקידוש ,ולא העיר שצריך שיפסיקו אחרים
בשתייתם .וכ"נ מהבא"ח (צו ,כד) ועוד .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' קצא) כתב שרק אם הכוס מיוחד
בשבילה אסור ,אבל אם הוא ובני ביתו שותים מהכוס והיא שותה אחריהם מותר ,כיון שאינו מיוחד
לה .ולכן יש להקל בכוס של קידוש .אולם הבדי השולחן (ס"ק קסט) העיר שמשמע קצת מהשו"ע שאין
להתיר אלא אם שתו אחרים

תחילה ואח"כ היא שותה אחריהם ,ולא להיפך .וכ"כ הדרכי טהרה (ה ,עב)

שיש איסור לשלוח לה מכוס של הקידוש ,ודוקא כששולח לה במיוחד ,אבל אם הכוס עוברת למספר
אנשים והיא בכללם אין בכך איסור .ומשמע שלא מועיל אם שותה אחריו.
סעיף יד':
 זמן הנהגת ההרחקות
כתב הטור :וכל אלו הרחקות צריך להרחיק בין בימי נדותה ממש בין בימי ליבונה שהם ימי ספירתה.
והרשב"א (תוה"ב הקצר שם ד ):כתב שאין חילוק בכל אלו בין רואה ממש למוצאת כתם .והטעם משום
דבעלת כתמים עשאוה כרואה לרוב דבר ,חוץ מלענין קביעות וסת .וכ"כ השו"ע :כל אלו ההרחקות
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צריך להרחיק בין בימי נדותה בין בימי ליבונה ,שהם כל ימי ספירתה ,ואין חילוק בכל אלו בין רואה
ממש למוצאת כתם.
אך הדרכי משה (אות ח) הביא מהשלטי גיבורים (אות ד) בשם הראבי"ה שכתב בשם הראב"ן

(אך הוא

עצמו חלק עליו ,וכתב שרי ליה מריה ,דאגב חורפיה לא עיין בה) שטוב לאכול עמה לאחר ימי הליבון כדי
שתרצה לטבול אם יכולה לטבול .וכ"כ הרמ"א :וי"א דאין להחמיר בימי ליבונה בענין איסור אכילה
עמו בקערה (הגה במרדכי בשם ראבי"ה) ,וכן נוהגין להקל בזה ,ויש להחמיר.
הב"ח כתב שגם מהראבי"ה לא נראה מ"ש הרמ"א ,שהוא היקל רק ביום השביעי כדי שתתרצה
לטבול ,וגם ליכא הרגל עבירה שהרי אין לחוש שמא יבוא עליה ביום השביעי כיון שלערב היא
טובלת ,וגם אין שומעים ליחיד בסברא קלושה כזו ,ולכן כתב שיש לדרוש ברבים שדבר זה אסור.
והט"ז (סק"ט) כתב שיש להחמיר יותר בימי הליבון ,שאם נקל עליו בדבר מסויים יש לחשוש יותר
שיבוא לידי הרגל דבר ,מאחר שרואה שהיא אינה טמאה כ"כ .וכ"פ הערוך השולחן (ס"ג) ,שבט הלוי
(סוף אות ב) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' ר ועוד).
אך הש"ך (ס"ק יז) הביא דברי הב"ח ,וסיים בדברי הראב"ן ומשמע שביום השביעי מיקל דלא שביק
היתרא ואכל איסורא ,וכ"כ הסדרי טהרה.
סעיפים טו'  -טז':
 שימוש בעל לאישתו נידה כשהיא חולה וההיפך
כתב הרא"ש בתשובה (כלל כט) שאם הוא חולה ואשתו נדה ואין לו מי שישמשנו זולתה מותרת
לשמשו ,רק שתזהר ביותר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו ,דמאחר שאין מי שישמשנו
זולתה ,א"א שלא תשמשנו .הב"י הבין מדבריו שרק במציאות שאין שום אדם אחר שיעזור לו מותר
לאשתו לעזור לו ,אבל אם יש מישהו אחר אפילו ע"י הדחק אין לה היתר לשמשו.
ודקדק הב"י ,מאחר שיש לה ליזהר מהרחצת פניו והצעת המטה ,אלו תשמישים עוד נשארו שנאמר
עליהם 'כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה'? וכתב דאפשר ששאר תשמישים היינו
להושיט מידה לידו כל דבר .וכ"נ מדברי תרומת הדשן שכתב ששימוש זה הוא כגון להושיט לו דבר
או נגיעה ע"י דבר אחר .והעיר הב"י שאין ללמוד מדברי תה"ד היתר לגבי מקרה שהיא חולה והוא
בריא ,משום שכשהוא חולה אין חשש להרגל עבירה דאין יצרו מתגבר עליו מפני שתש כחו ,אבל
כשהיא חולה והוא בריא איכא למיחש להרגל עבירה שמא יתגבר יצרו עליו ויפייסנה.
ומדברי רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ד דף רכד ע"ג) בשם הגאונים עולה שרחיצת פניו והצעת המיטה אינן
מותרות לעולם ,גם אם אין מי שישמשנו.
כתב השו"ע :אם הוא חולה ואין לו מי שישמשנו זולתה ,מותרת לשמשו רק שתזהר ביותר שתוכל
להזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו .אשה חולה והיא נדה ,אסור לבעלה ליגע בה
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כדי לשמשה ,כגון להקימה ולהשכיבה ולסמכה .והרמ"א כתב :וי"א דאם אין לה מי שישמשנה ,מותר
בכל (הגהות ש"ד והגהות מרדכי פ"ק דשבת בשם הר"מ) ,וכן נוהגין אם צריכה הרבה לכך.
הב"ח כתב שכשהוא חולה אפשר להקל במזיגת הכוס .והוסיף הש"ך (ס"ק יח) שאפילו למ"ש שם
שנכון להחמיר ,הכא בחולה שרי .והערוך השולחן (סט"ו) כתב ג"כ שבמזיגת הכוס אין קירוב כ"כ ,ואם
יש הכרח לרחיצה והצעת המיטה שא"א בלעדיה ג"כ מותר.
הרדב"ז (ח"ד סימן אלף עו .הביאו הפת"ש טו) הסכים לדברי הרמ"א שאם אין לה מי שישמשנה מותר בכל.
והוסיף דאע"ג שבגמ' (סנהדרין עה ).איתא 'ימות ואל יעבור' ,לא דמי ,משום שחוליו הגיע מחמת
העבירה ולכן לא התירו לו משא"כ כאן .ואפילו אם היא חולה שאב"ס מותר ,אך רק לא ירחץ פניה
ידיה ורגליה .ואם היא מסוכנת אצל הרחיצה אפשר לו להשליך מים עליה ,ואם א"א אלא ברחיצה
ממש מותר .וכ"פ הטהרת הבית (ח"ב עמ' רח) ,והוסיף שכל זה הוא רק בחולה שחלה כל גופו ,אבל אם
חש בראשו וכיוצ"ב והוא מתחזק והולך כבריא אסור.
השו"ע כתב לגבי אישה חולה שאסור לבעלה להקימה להשכיבה ולסמכה ,ומשמע שכשהבעל חולה
הרי היא מותרת לשמש אותו בכל אלו ,דמכיון שתש כוחו אין יצרו מתגבר עליו כ"כ ,וכ"פ הלחם
ושלמה (ס"ק כח) ,רב פעלים (ח"ג סימן יב) ,בדי השולחן (ס"ק קעו) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' רח) ועוד.
והוסיף בטה"ב שגם אם אין במניעת תשמישים אלו חשש של הכבדת חוליו מותר .עוד כתב

(עמ' ריב)

שאם יש לבעל גבס על ידו הימנית באופן שאינו יכול להניח תפילין על זרועו השמאלית ללא סיוע
מאחר ,ואשתו איננה טהורה ,נראה שיכולה להניח לו תפילין ותזהר מאוד שלא תגע בבשרו.
עפ"ד אלו כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' ריג) שאם הבעל סומא אפילו בשתי עיניו ,שיכול להסתדר
בכוחות עצמו בכל עניניו ,אין להקל בו בכל ההיתרים הללו ,כיון שהוא יכול לקום ולשכב בכוחות
עצמו .ובשו"ת פרי השדה (ח"ג סימן קיט) כתב שאין היתר בזה אא"כ תיקח בידה איזה בגד או מקל,
והוא יאחז בצד אחד והיא בצד האחר ,וגם זה הוא רק בשעת הדחק.
כתב השבט הלוי (אות ד) שאם האישה שוכבת בבית החולים וצריך להגביה את המיטה ע"י הפעלת
חשמל ,מותר לבעל להגביה באופן זה ,ואף אם יש צורך להגביה באופן ידני נראה שמותר .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רכו).
סעיף יז':
 טיפול בעל רופא באישתו נידה
כתב בתרומת הדשן (סי' רנב) בשם גדול אחד ,שאם אישה נידה היא חולה ובעלה רופא ,אסור למשש
לה הדפק .והבין הב"י מדבריו שאפילו אין רופא אחר זולתו אסור .גם הרמב"ן (סימן קכז) אסר זאת,
ומדבריו משמע שאין חילוק בין יש רופא אחר לאין רופא אחר ,ומשמע קצת מדבריו שאם החולי
מסוכן ואין רופאים אחרים ,מותר משום פיקוח נפש .והעיר הב"י דאפשר שלטעמיה אזיל
סה"מ ל"ת שנג) שאיסור נגיעה בנידה אינו אלא מדרבנן ,אבל לרמב"ם

(בהשגות על

(סה"מ שם ,והל' איסו"ב פכ"א ה"א)
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דנגיעת ערוה אסורה מן התורה ,גם אם יש פיקוח נפש אפשר שאסור משום דהוי אביזרא דגילוי
עריות ,ונשאר בצ"ע.
כתב השו"ע :אם בעלה רופא ,אסור למשש לה הדפק .והרמ"א כתב :ולפי מה שכתבתי דנוהגין היתר
אם צריכה אליו דמשמש לה ,כ"ש דמותר למשש לה הדפק אם אין רופא אחר וצריכה אליו ויש סכנה
בחליה( ,כך דקדק הב"י מלשון הרמב"ן סימן קכ"ז).
אולם הש"ך (סק"כ) הביא את דברי הב"י ,וכתב עליו שאין נראים דבריו ,שודאי גם לרמב"ם אין איסור
דאורייתא אלא כשעושה כן דרך תאוה וחיבת ביאה ,משא"כ הכא .וכן המנהג פשוט שרופאים
ישראלים ממששים הדפק של אשה אפילו אשת איש או גויה אע"פ שיש רופאים אחרים גויים ,וכן
עושים שאר מיני משמושים ע"פ דרכי הרפואה .ומ"מ כשאין סכנה אסור לבעלה למשש הדפק
כשהיא נדה .והערוך השולחן (סעיף כו) כתב שהשו"ע סובר שבמקום סכנה ודאי מותר ,ואע"פ שבב"י
מסתפק בזה ,מ"מ בשו"ע פשיטא ליה שמותר כדברי הרמב"ן .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"ב עמ' רטו)

שבמקום שיש חשש סכנה אם לא ישמשנה בעצמו ,יש להקל.
בספר מקור חיים (ס"ק סא .הובא בפת"ש יז) כתב שראה מורים שהורו בנידון כזה להניח בגד על הדופק,
ואז מותר לבעלה הרופא למשש הדופק על אותו בגד המפסיק.
כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' ריג) שאם הבעל חולה ואשתו רופאה ,ואין שם רופא אחר ,מותר לה
למשש הדופק שלו ,מכיון שהוא חולה אין חשש .וכ"כ בספר בדי השולחן (באורים ס"ס קצה) .ויש
להחמיר שלא ליגוע בבשרו אלא ע"י הפסק מפה.
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כתוב בהגה"מ (תפלה פ"ד אות ג) בשם ראבי"ה (ברכות סי' סח) :הנשים נהגו טהרה ופרישות בעצמן בעת
נדותן שאין הולכות לבית הכנסת ואף כשמתפללות אין עומדות בפני חברותיהן ,וכן ראיתי בדברי
הגאונים וכשר המנהג ,כדאמרינן בבעל קרי "שמעתי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה וכל
המחמיר בה מאריכין ימיו ושנותיו" והוא הדין באחרים.
כתוב בתרומת הדשן (ח"ב סימן קל"ב) שהוא התיר בימים הנוראים וכהאי גוונא שרבות מתאספות לבית
הכנסת לשמוע תפילה וקריאה שילכו לבית הכנסת ,וסמך על רש"י שמתירו מפני נחת רוח לנשים כי
היו להן לעצבון רוח ולמחלת לב שהכל מתאספין להיות בציבור והמה יעמדו חוץ .והעיר הב"י
שהנשים שלנו לא נמנעו מלהיכנס לבית הכנסת.
רבינו ירוחם (נתיב כ"ו ח"ג .רכג ע"ד) כתב שראה אנשים ונשים טועים לומר שהיולדת צריכה ליזהר
מליכנס בבית הכנסת עד שיעברו ארבעים לזכר ושמונים לנקבה ומנהג טעות הוא וצריך למחות
בידן.

 40מתוך סיכום הלכות ק"ש ותפילה סימן פח.
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כתב הרמ"א

(או"ח סימן פח .וברוב הדפוסים הרמ"א כאן מפנה לעיין באו"ח ,אולם בשו"ע בהוצאת מכון ירושלים

מובאים דברי הרמ"א לקמן במלואם) :יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או
להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר( ,הגה"מ) וי"א שמותרת בכל ,וכן עיקר (רש"י) ,אבל המנהג
במדינות אלו כסברא ראשונה .ובימי לבון נהגו היתר .ואפילו במקום שנהגו להחמיר ,בימים נוראים
וכה"ג ,שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת ,מותרין לילך לבהכ"נ כשאר נשים ,כי הוא להן עצבון
גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ (תה"ד).
החילוק בין ההליכה לבית הקברות ובין כניסה לבית הכנסת היא ,שהכניסה לבית הכנסת נאסרה
לנשים אלו מפני הכבוד (מגן גיבורים ס"ק יא ועוד) .אך ההליכה לבית הקברות נאסרה מחמת חשש
התדבקות החיצונים והקליפות על דבר בלתי טהור (שו"ת פרי השדה ח"ד סימן צד).
המגן אברהם (סק"ב) התקשה ,כיצד הנשים יכולות לברך ברכת המזון בלא להזכיר את השם ,ומצד
שני אינן יכולות ליפטר ממצוה דאורייתא ע"י מנהג שאין לו יסוד .לכן כתב שעכ"פ תשמע ברכת
המזון מאחרים ,ואם אין אחרים תברך לעצמה בלחש ,שהרי אפילו בזמן הגמ' היה בעל קרי מברך ע"י
הרהור .וה"ה לעניין קידוש .גם הפרי חדש כתב לדחות בכל תוקף את מנהג הנשים שאינן מתפללות
ומברכות בימי נידתן וראייתן.
הבנימין זאב (סימן קנג) כתב שנהגו רק שלא ליכנס לבית הכנסת ולא לראות ס"ת וגם כשמתפללים אין
עומדת בפני חברותיה ,ומשום מנהג כבוד עושין כן ולא משום איסור .וכתב המגן אברהם (סק"ב) שכן
עיקר .אולם מנהג הספרדים להקל להגיע לבית הכנסת בימים אלו ,וכפי שכתב בשו"ת יחוה דעת

(ג,

ח .וכ"כ בטהרת הבית ח"ב עמ' רד) ועוד רבים.
לענין הגעה לכותל המערבי ,כתבו האחרונים שדינו כבית כנסת ,כיון שלא קיי”ל כדעת הרדב”ז

(ב,

תרצ) והחכמת אדם (שערי צדק שער משפטי ארץ ס”ח) שהכותל המערבי הוא חומת העזרה שאז אסור
לטמאים לעמוד על ידו ,אלא הוא כותל הר הבית שמבחוץ לו מותר לעמוד .ובשו"ת יביע אומר

(יו"ד

ח"ט סימן יא .וכ"פ בטהרת הבית ח"ב עמ' רד') האריך להוכיח שמותר לנדה להתפלל בכותל ,ולדעתו יכולה
גם ליגע באבני הכותל .ובמשנת רבי עקיבא (ר’ עקיבא סופר ,סי’ י”ב) כתב שלא תגע באבני הכותל בזמן
שהדמים מצויים בה .וכ"כ הדרכי טהרה (עמ' נז) שראוי שלא תגע באבני הכותל בזמן שהדמים מצויים
בה משום כבוד למקדש .אולם לא כתב שום איסור להגיע לכותל המערבי .ודין זה אינו משום איסור
אלא משום כבוד למקדש.
לענין כניסה לקברי צדיקים ,בחיבת ירושלים (מאמר רננו צדיקים ,אות ג) אוסר גם בקברי צדיקים ,וכן
בספר נוגה בשושנים בשם הגר”מ הלברשטאם עפ”י כת”י מהחיד”א שאין אשה נכנסת למערת רשב”י
בימי נידתה ,ובספר באר מרדכי בשם ספר אשר לדוד (הספרדי דף ל”ה) כתב שמותרת להכנס לקברי
צדיקים לבקש רחמים ,וכן כתב בספר גופי הלכות (סו”ס קצ”ה).
המעגלי צדק (ח"ב סוף סליחות ליום ראשון יב ,א) כתב שמיום ראשון של סליחות מקרי 'ימים נוראים' לכל
כה"ג .אך המגן אברהם (סק"ג) כתב שכיון שמותרות לילך לבית הכנסת מותרות ג"כ להתפלל .והוסיף
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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.
הרש"ל כתב (בבאור סמ"ג) שתזהר הנידה שלא לראות בספר תורה בשעה שהחזן מראה לעם .וכ"כ
הט"ז (סק"ב) ,חיי אדם (כלל ג סימן לח) דרכי טהרה (פ"ה אות צז) ועוד.
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סימן קצ"ו  -הפסק טהרה ושבעה נקיים
ובו י"ג סעיפים

סעיפים א'  -ב':
 דין הפסק טהרה
הפסק טהרה זוהי בדיקה פנימית שמטרתה לוודא שהאישה אכן פסקה מלראות ועתה היא יכולה
להתחיל לספור ז' נקיים .ע"י הבדיקה האישה יוצאת מחזקת רואה דם לחזקת שאינה רואה.
האחרונים דנו כיצד בדיקה זו יכולה לברר שנסתם מעיינה ,הרי בדר"כ האישה איננה שופעת דם כל
הזמן ,ויתכן שבזמן הבדיקה לא תראה ,אך לאחר מכן יגיע דם ,וא"כ יתכן שתעשה בדיקה ותהיה נקיה
אע"פ שבפועל לא נסתם מעיינה.
החזון איש (הל' נדה סימן פא ד"ה נראה דאף) כתב דמכיון שאין האישה שופעת אלא פוסקת לפי שעה
וחוזרת ומטפטפת ואין הבדיקה מעידה על המעיין שנסתם אלא בשהתה זמן מרובה ולא הרגישה ולא
ראתה ,ואח"כ בדקה בחורים ובסדקים ולא מצאה ,שכל זמן שמעיינה פתוח לא יתכן שלא תמצא דם
בעד ,ולכן אם רוחצת עצמה ומיד לאחר מכן בודקת אין זה מועיל ,הואיל והוחזקה שמעיינה פתוח
כל שעה ,בדיקה זריזה זו לא מוציאה אותה מחזקת רואה.
 הפסק טהרה  -מדאורייתא או מדרבנן?
האור זרוע (ח"א סימן שלח) כתב שבדיקת הפסק טהרה אינה אלא חששא דרבנן ,דחיישינן הואיל
ומעיינה פתוח שמא התחילה לראות שעה אחת קודם ביה"ש וראתה כל ביה"ש ולא פסקה עד שנכנס
ליל שמיני לנדתה .גם התוס' רא"ש (נדה סט .ד"ה ואי ס"ד) כתב שבדיקת הפסק טהרה אינה נחוצה מן
הדין אלא היא מדרבנן וחומרא בעלמא ,והוסיף שאפילו את"ל שמהתורה בעיא הפסקה ,יש לחוש
שמא אכן פסקה ,ולכן למ"ד טבילה בזמנה מצוה ,צריכה לטבול שמא פסקה ולאו אדעתא.
אולם הרמב"ם (פ"ו מהל' איסו"ב ה"כ) כתב שנידה שבדקה עצמה בתוך ימי נידתה ומצאה שהיא טהורה,
ולאחר מכן לא בדקה עצמה עד לאחר נדתה ימים רבים וכשבדקה מצאה טמאה ,כל אותם ימים שלא
בדקה הרי היא בחזקת טהורה .אבל אם בדקה בתוך ימי נידתה ,ומצאה טמאה ,ובביה"ש לא בדקה
כדי להוציא עצמה מחזקת טמאה ,אלא המתינה ימים ולאחר מכן בדקה ומצאה טהורה הרי זו ספק
זבה .ומשמע שדין הפסק טהרה הוא מהתורה ,משום שמוכח שאם לא עשתה הפסק יש ספק גמור
שמא המשיכה לראות גם אם לבסוף כשבדקה מצאה טהורה .ולכן סובר הרמב"ם שמביאה קורבן
מספק ,ואם ההפסק היה מדרבנן ,לא היה מורה להביא קרבן ,דהוי חולין בעזרה .גם החוות דעת
(באורים סק"ד) כתב בפשטות שדין הפסק בטהרה הוא מהתורה .וכ"כ הסדרי טהרה (סק"ד) ועוד
פוסקים נוספים.
הנודע ביהודה (קמא יו"ד סימן נט) כתב שעיקר בדיקת הפסק בטהרה באופן שתהיה נותנת דעתה אם
תרגיש שדם יוצא מהמקור ,ואם אינה מרגישה שדם יוצא מהמקור נחשב להפסק בטהרה .וכן הסכים
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בשו"ת אבני מילואים (סימן כג) ,ולכן כתב שאישה שיש לה מכה במקור ואינה יכולה להפסיק בטהרה
ע"י עד בדיקה ,אפשר לה שתתן דעתה להרגיש אם נפתח מקורה ,ואם לא הרגישה חשיב להפסק
טהרה ובדיקת ז' נקיים ,דאל"כ אתה אוסרה לעולם .החתם סופר (יו"ד סימן קעז) הסכים שרק
כשתעמוד ותסיח דעתה מכל מחשבות והרהורים ותשגיח על עצמה ותדע שלא נפתח מקורה ,הרי
ספורים לפנינו ,וכל זה בתנאי שעברו עליה הימים שרואה בהם דם בדר"כ ,אבל באישה נידה
שמעיינה פתוח עדיין ,לא מועילה בדיקה זו .ובשבט הלוי (אות ז) הביא דבריהם ,ונראה דכך ס"ל.
אולם החוות דעת (סק"ג .הובא הפת"ש ה) סובר שכל שלא בדקה עצמה כדי להפסיק בטהרה בודאי,
אע"פ שלא הרגישה הרי היא טמאה מהתורה .ולכן אישה שראתה דם ונולדה לה מכה שמוציאה דם
במקור ואינה יכולה לבדוק עם עד אפילו פעם אחת ,הרי היא טמאה לעולם .ובשו"ת בית שלמה

(ב,

כח) כתב שקשה לסמוך על דברי הנוב"י וסיעתו להקל.
בשו"ת זכרון יוסף (יו"ד סימן ט) כתב שגם כל הבדיקות במשך הז' נקיים אינם אלא מדרבנן ,ומ"ש
'וספרה לה שבעת ימים' היינו שאם לא הרגישה שראתה במשך ז' נקיים הרי היא טהורה .ואין לחוש
שמא ראתה ולאו אדעתא ,שהואיל ורוב נשים פוסקות מלראות לאחר ה' או ו' ימים מתחילת ראיית
וסתן ,אזלינן בתר רובא ,ואע"פ שהאישה בחזקת טמאה ,רוב וחזקה  -רוב עדיף .והוסיף שיש רוב
נוסף שהאישה יודעת בעצמה שפוסקת מלראות לאחר ו' ימים (חוץ מרוב נשים דעלמא) .עוד כתב,
שחזקת טומאתה הויא חזקה העשויה להשתנות ,ומבואר בתוספות (קידושין עט ):דלא חיישינן לה.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רכט והלאה) האריך מאוד בסוגיא זו ,וחיזק את דברי הזכרון יוסף ,וכ"פ שם
להלכה.
 ממתי מתחילים 'שבעה נקיים'?
שנינו בנידה (לא :לג).

"משנה :בנות כותים נדות מעריסתן .והכותים מטמאים משכב תחתון כעליון ,מפני שהן בועלי
נדות ,והן יושבות על כל דם ודם .גמרא :תניא ,אר"מ :אם הן יושבות על כל דם ודם  -תקנה
גדולה היא להן ,אלא  -שרואות דם אדום ומשלימות אותו לדם ירוק .דבר אחר :יום שפוסקת
בו סופרתו למנין שבעה .מתקיף לה רמי בר חמא :ותספרנו ,ואנן נמי ניספריה ,דקיימא לן
מקצת היום ככולו!"...
כתב הרא"ש (ריש סימן א) שקושיית רמי בר חמא דיחויא בעלמא היא ,ולאו עיקר היא ,והוא בעצמו
אינו סובר כך ,אלא שתמה ולא היה יודע טעמו של התנא .וכ"כ התוספות (ד"ה דאיהו) ,רשב"א

(תוה"ב

דף קפג ):וראב"ד (בעה"נ סח).
כתב השו"ע :שבעה ימים שהזבה סופרת מתחילין ממחרת יום שפסקה בו .וכך משפטה ,אם תראה ב'
ימים או ג' ופסקה מלראות ,בודקת ביום שפסקה כדי שתפסוק בטהרה.
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 זמן בדיקת הפסק טהרה
שנינו בנידה (סח).

"משנה :נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה ,ובין השמשות לא הפרישה,
ולאחר ימים בדקה ומצאה טמאה  -הרי היא בחזקת טהורה ...ר' יהודה אומר :כל שלא
הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה  -הרי זו בחזקת טמאה .וחכמים אומרים :אפילו בשנים
לנדתה בדקה ומצאה טהורה ,ובין השמשות לא הפרישה ,ולאחר זמן בדקה ומצאה טמאה -
הרי זו בחזקת טהורה .גמרא ...:התניא אמר רבי :שאלתי את רבי יוסי ור' שמעון כשהיו
מהלכים בדרך נדה שבדקה עצמה יום ז' שחרית ומצאה טהורה ,ובין השמשות לא הפרישה,
ולאחר הימים בדקה ומצאה טמאה ,מהו? אמרו לו הרי זו בחזקת טהרה .ששי ,חמישי ,רביעי,
שלישי ,שני ,מאי? א"ל לא שנא .בראשון לא שאלתי ,וטעיתי שלא שאלתי .אטו כולהו לאו
בחזקת טומאה קיימי? וכיון דפסק  -פסק ,ראשון נמי ,כיון דפסק  -פסק .ומעיקרא מאי סבר?
הואיל והוחזק מעין פתוח"
נחלקו הראשונים האם דעת רבנן בתראי במשנה היא כדעת ר' בגמ' ,או היא דעה בפני עצמה? רש"י
כתב (ד"ה אפילו) "ושלש מחלוקות בדבר לתנא קמא שביעי הוא דמטהרתה בדיקת שחרית אבל שני
לא ,ולר' יהודה אפילו בדיקת שביעי שחרית לא מטהרה עד שתפריש בין השמשות ,ולרבנן בתראי
אפילו בשני" .ומשמע שלדעתו חולקים הם זע"ז .גם הרמב"ם (פיה"מ) כתב שרבנן בתראי חלוקים על
ר' ,ואנו פסקנו לחומרא .אולם הרשב"א (ד"ה מעיקרא) כתב שרבנן ור' סוברים שהלכה למעשה אפילו
בראשון .וכ"כ הריטב"א ועוד.
הרשב"א (תוה"ב הארוך ש"ה כד ).כתב דמכיון שרבי אמר 'טעיתי שלא שאלתי' והביא סברא שטהורה
ביום הראשון כבשאר הימים (כיון דפסק פסק) ,וגם בברייתא משמע שיום ראשון כשני ,לכן כל
שהפרישה טהורה ואפילו ביום הראשון הרי זו בחזקת טהורה ,ויש מחמירים בדבר .הב"י הבין שגם
המחמירים לא החמירו אלא באופן שבדקה ביום הראשון קודם ביה"ש ,אבל אם בדקה בביה"ש ,אף
ביום הראשון טהורה לדברי הכל .וכ"כ רבנו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכא).
אבל הרמב"ם (פ"ו מהל' איסו"ב ה"כ) פסק להחמיר כדעת חכמים במשנה ,שבדיקת יום ראשון אינה
בדיקה אע"פ שמצאה בו טהורה ,משום שיום ראשון כולו הוחזק המעין פתוח .גם הרמב"ן

(פ"ב ה"ב)

סובר שבדיקה ביום ראשון אינה עולה כלל לטהרה.
הטור כתב בשם הרא"ש (קיצור פסקי הרא"ש לנדה) שבאיזה יום שתפסוק צריכה לפסוק בביה"ש שהרי
לא חילק בין יום ראשון לשאר הימים ,וכדעת ר' יהודה במשנה .אך א"כ קשה ,מדוע פסק כיחידאה?
לכן כתב הב"י שהרא"ש לא כתב כן לפסק הלכה אלא לרווחא דמילתא ,שכדי להרחיק עצמה מנדנוד
ספק תפסוק תמיד בביה"ש (כ"ש לסוברים שמועילה בדיקה ביום א') ,ומכיון שרצה הרא"ש לכתוב ככלל
כיצד יש לנהוג כתב שבכל יום שתפסוק תעשה זאת בביה"ש ,כדי שלא תבואנה לידי בלבול .ובאמת
אפשר דס"ל כחכמים בתראי או כת"ק ,וכך נראה יותר.
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כתב השו"ע... :אם תראה ב' ימים או ג' ופסקה מלראות ,בודקת ביום שפסקה כדי שתפסוק בטהרה;
ובדיקה זו תהיה סמוך לבין השמשות .והרמ"א כתב :וכן נוהגין לכתחלה; ובדיעבד ,אפילו לא בדקה
עצמה רק שחרית ומצאה עצמה טהורה ,סגי בכך (טור בשם הרשב"א וב"י אף לפי דברי הרא"ש) .גם הגר"א
(סק"ד) כתב שלכתחילה נוהגים להחמיר כר' יהודה.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רנז) הביא את דברי הראשונים שנביא לקמן

(ראב"ד ,רמב"ן ,רשב"א ,רשב"ץ ועוד)

הסוברים שאף אם בדקה שחרית ומצאה טהורה ,שוב אינה צריכה לבדוק כל היום ,וכתב שכך נקטינן
מעיקר הדין ,ושכ"ד השו"ע .ולכן במקרה שיש צורך גמור בדבר ,ויודעת שיקשה עליה לעשות
ההפסק בטהרה סמוך לביה"ש ,יכולה לעשות ההפסק בטהרה אפילו בשחרית .והשבט הלוי

(אות י)

כתב שנשים העובדות אחר הצהרים ואינן יכולות לרחוץ במקומן ,יעשו הרחיצה וההפסק טהרה
מוקדם בבית ,ואחה"צ ישימו המוך דחוק במקום צנוע.
כתב השבט הלוי (אות י) שרצוי לבדוק מעט קודם ביה"ש ,כיון שמצוי שבבדיקת ההפס"ט הראשונה
עדיין אינה נקיה ואם תמתין לרגע האחרון לא תוכל שוב לבדוק ,וכשיש שהות יכולה עדיין לרחוץ
שוב ולבדוק .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' רנח) כתב שטוב שתעשה הבדיקה בתוך חצי שעה קודם שקיעת
החמה .עוד כתב (עמ' רסא) שתניח המוך כעשר דקות קודם השקיעה ,וכל זמן ביה"ש ועוד חמש דקות
לאחר מכן ,בסה"כ חצי שעה.
וכיצד תעשה בדיקה זו? כתב בהגהות חתם סופר שתעמיד רגלה האחת על הספסל ורגלה אחת על
הארץ ,ואז תוכל לבדוק עצמה כראוי בחו"ס .ופשוט שזהו רק בדרך עצה טובה .בטהרת הבית

(ח"ב

עמ' רסה) כתב שאם האישה חולה ואינה יכולה לעשות ההפסק בטהרה והבדיקות אלא כשהיא שוכבת
על גבה ,רשאית להפסיק כך בטהרה .וכ"פ בשו"ת ציץ אליעזר (יד ,עא).
 בדיקת מוך דחוק
כתב הרשב"א (תוה"ב הקצר ב"ז ש"ה כד" ).לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא האשה בודקת יום הפסק
טהרתה במוך דחוק ,ושיהא שם כל בין השמשות ,שזו הבדיקה מוציאה מידי כל ספק".
הב"י כתב ע"ד הרשב"א "ולי מה יקרו דברי הרשב"א" .וכ"פ בשו"ע :ולעולם ילמד אדם

(רמ"א :להחמיר

לכתחלה) בתוך ביתו שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא שם כל בין השמשות ,שזו
בדיקה מוציאה מידי ספק (רשב"א בתה"ק).
עוד כתב השו"ע (ס"ב) :ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו ביום ,צריכה לבדוק עצמה במוך דחוק ושיהא
שם כל בין השמשות .והרמ"א כתב :ובדיעבד אם בדקה עצמה סמוך לבין השמשות ומצאה עצמה
טהורה ,אף על פי שלא היתה המוך אצלה כל בין השמשות ,סגי

(טור בשם הרשב"א וה"ה בשם רמב"ן וב"י

להרמב"ם וכ"מ בש"ס).
הסדרי טהרה (סק"ט) תמה על הרמ"א עמ"ש שבדיעבד אע"פ שלא היה המוך כל ביה"ש סגי ,שהרי
ראשונים אלו שהם לכאורה המקור לדברי הרמ"א ,לא סוברים כך! וא"כ מניין למד הרמ"א שבדיעבד
תועיל בדיקה אף סמוך לביה"ש? הרי בעינן מוך דחוק כל ביה"ש! לכן כתב שהרמ"א הכריע כן
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בדעתו בין הפוסקים .ודעת הסד"ט להחמיר בזה ,שכל שלא היה המוך אצלה כל ביה"ש אינו מועיל
ואפילו בדיעבד .וכ"ד הגר"א (סק"ח) ,חזו"א (סימן צב ס"ק מה) ועוד.
אולם הלחם ושלמה (סק"ד) כתב ליישב קושית הסד"ט מעל הרמ"א ,וכתב שמרוב הראשונים משמע
להקל כדברי הרמ"א .וכ"כ בטהרת הבית (עמ' רפה) ושכ"ד השו"ע

(שלשון 'צריכה' אינו אלא לכתחילה ,כמו

שכתב מרן עצמו בכללי הגמ' דף ס .שבדיעבד שפיר דמי .וכ"כ בכס"מ סוף פי"ד מהל' תפילה).
הערוך השולחן (סי"ז) ביאר את כוונת הרמ"א שהבעל לא יאמר לאשתו שזהו מעיקר הדין ,כדי שלא
להכשילה אם לא תוכל לעשות ותתבטל מפריה ורביה ,ולכן ילמדנה שזוהי רק חומרא לכתחלה ואם
לא תוכל להניח כל בין השמשות תעשה בדיקה סמוך לבין השמשות.
כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' רנח והלאה) שברבים מהמקומות לא נהגו במוך דחוק ,אלא היו בודקות
בדיקה פשוטה סמוך לביה"ש ומיד מוציאות את העד ,ולכן סובר (עמ' רסא) שאישה שקשה לה לתת
מוך דחוק כל ביה"ש ,שהיא רגישה והמוך גורם לה לכאב או שחוששת שע"י המוך הדחוק יצא דם
מהבית החיצון של הרחם ,יכולה להקל להפסיק בטהרה ללא מוך דחוק כל ביה"ש ,כיון שאינו מהדין
אלא חומרא בעלמא למצוה מן המובחר .בשו"ת אגרות משה (ח"ב סימן עט) כתב שאישה שקשה לה
לתת מוך דחוק כל ביה"ש (שלשיטתו הוא כחמישים דקות ,לפי שקיעת ר"ת) יכולה להקל ולהניחו רק עד 15
דקות לאחר השקיעה ,ואם קשה לה ג"כ דבר זה ,הרי הוא כדיעבד ושעה"ד וא"צ מוך דחוק כלל ,אלא
תעשה בדיקה יסודית ודי לה בכך .אולם מ"מ אם אין צורך למהר הטבילה בשביל פו"ר ,טוב שתפסיק
בטהרה רק ביום למחרת (במקרה שראתה באותו יום) ואז הוי רק חומרא בעלמא ויכולה להקל.
אם מתברר שהפסק הטהרה היה מראה טמא ,והמוך הדחוק היה טהור ,מהשבט הלוי (אות יג) והדרכי
טהרה (פי"ג תשובות ותוספות אות ג) משמע שלא מועיל כלום אא"כ בדקה במוך ביסודיות ולא רק
הכניסה אותו בלבד .וכ"כ בשו"ת מעין אומר (ח"ז סימן קצד) .ועיין בספר פוע"ה (פי"ב אות כג) שי"א
שכשיש צדדים נוספים להקל ,מועיל המוך דחוק כהפסק טהרה.
 מה היא בדיקת מוך דחוק?
החוות דעת (סי' קצא סק"ח) כתב שבדיקת מוך דחוק היינו באופן שתמלא את כל בית הרחם במוך ,וגם
תניח מוכים הרבה מחוץ לרחם עד שיכסה את כל בית התורפה ,שאז בודאי אילו ירדה טיפת דם דרך
חורים וסדקים היתה נראית במוך ,אבל אם היתה מוך ברחם בלבד ,הואיל ודרכו להתכווץ בפנים,
עדיין יש לחוש שלא נסתמו כל החו"ס ע"י המוך ,ויכול לצאת דם באופן שלא יגע במוך.
אולם בטהרת הבית (ח"ב עמ' רסא) הביא דבריו וכתב שהיא חומרא יתרה וקשה מאוד לעשותה,
ומבואר בחלק מהראשונים שא"צ 'מוך דחוק' דווקא אלא בדיקה פנימית .גם בשבט הלוי (אות יג) כתב
שכיום לא נוהגים לעשות הפס"ט כדברי החוו"ד ,ולכן הצריך שתעשה בדיקה בחו"ס קודם ההפס"ט,
ולא די בבדיקת ההפס"ט לבד.
בדרכי טהרה (פי"ג אות טו) כתב שלאחר הבדיקה צריכה להניח בתוך אותו מקום מוך דחוק שימלא את
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
מקום ,או לכל הפחות שתלבש בגדים הדוקים .ומשום שעד בדיקה רגיל אינו ממלא את החלל,
תשתמש בעד גדול או בצמר גפן העטוף בעד .ובשהע"ד יכולה להשתמש בטמפון במקום המוך
דחוק ,ובתנאי שהוא מתרחב במגע עם טפת דם ,אינו מתפורר ,אינו מתכווץ ,ואינו דוחה את הטפה.
 בדיקת הפס"ט אחר ערבית או קבלת שבת
כתוב בתרומת הדשן (ח"ב סימן רמח) שאם התחילו הקהל להתפלל ערבית ועוד היום גדול ,י"א שיכולה
לבדוק באותה שעה ותתחיל מיום המחרת .והתה"ד חולק בדבר ,דמכיון שהתחילו הקהל להתפלל
ערבית כבר עשו אותה שעה לילה הילכך חשבינן כאילו הוא מיום המחרת ולכן אין יום המחרת עולה
לה מן המנין דיום שפוסקת בו אינה סופרתו למנין שבעה .והאגור (סי' אלף שעז) כתב שמהר"י מולן
(שו"ת מהרי"ל החדשות סי' צה) סובר כסברא ראשונה ,דאחר תפלת ערבית נחשב יום לענין הפסקה
ואפילו בערב שבת אחר תפילת ערבית וקבלת שבת כי ההיא תוספת לא שייכא לענין נדה.
כתב הרמ"א :וי"א אם התפללו הקהל ערבית ועוד היום גדול ,אינה יכולה לבדוק או ללבוש לבנים
ולהתחיל ולמנות מיום המחרת ,מאחר דהקהל כבר עשו אותו לילה ,י"א דמותר אפילו עשו הקהל
שבת; ונוהגין לכתחלה ליזהר ,ובדיעבד אין לחוש .ומקצת נשים נוהגות שאם פסקה קודם ברכו
וחזרה לראות כתם או דם תוך ימי ספירתה ,אז מפסיקין אפילו לאחר ברכו אם נתקלקלה סמוך
לערב ,וחושבים דבר זה לדיעבד; ואין למחות בידם ,כי כן קבלו מאיזה חכם שהורה להן ,והוא מנהג
ותיקין.41
הש"ך (סק"ד) הבין מדברי הרמ"א שאפילו אם היא התפללה והכניסה שבת מותר ,אולם הביא בשם
אביו (גבורת אנשים ,שו"ת מה"ר מאיר כ"ץ סימן יג) שלדעת הרמ"א אם היא התפללה ערבית אין להקל
אפילו דיעבד .וכ"פ הלחם ושלמה (סק"ח) והבא"ח (צו ,יא).
אולם הדגול מרבבה כתב שאף אם התפללה ערבית תועיל לה הבדיקה בדיעבד ,וכ"פ הערוך השולחן
(סכ"א) ומשמע ממנו שאינו רק בדיעבד .בטהרת הבית (ח"ב עמ' רעד) פסק שבדיעבד יכולה לעשות
הפסק טהרה לאחר שהתפללה ערבית קודם השקיעה ,ואפילו אם הדליקה נרות בע"ש .וכ"כ בדרכי
טהרה (יג ,כז) ,ובשבט הלוי (אות טז).
עוד כתב הש"ך (שם) שגם לדעת המקלים היינו עד כ"ד שעות ,ולכן כשהיום גדול כ"כ חשבינן יום
ולילה שוים ,אבל בתר הכי לכו"ע אסור .לדעתו הכל תלוי בשש שעות אחרי חצות היום ,גם אם זמן
זה הוא לפני השקיעה .אולם הדגול מרבבה כתב עליו שדבריו תמוהים ,שהרי אפילו לענין איסור
סקילה אותה שעה היא כיום ממש ,ולא יעלה על הדעת שתצטרך להמתין כמה שעות לאחר שטבלה,
 41הב"ח הבין בדברי הרמ"א שדוקא בתוך ימי ספירתה אם ראתה דם אחר ברכו יכולה להפסיק בטהרה ,אבל בתחילת
ספירתה אם ראתה אחר ברכו אע"פ שעוד היום גדול אינה מפסקת בטהרה אלא רק ביום המחרת .והב"ח סובר שאף
בתחילת ימי ראייתה יכולה להפסיק בטהרה אפילו אם ראתה דם סמוך לערב .הש"ך כתב שגם הרמ"א מודה לדברי הב"ח,
וכוונתו שאפילו פסקה קודם ברכו ואחרי ברכו חזרה לראות כתם או דם ,לא אמרינן כיון שפסקה קודם לכן הוי לדידה
לילה ,אלא אם נתקלקלה אח"כ יכולה להפסיק אפילו לאחר ברכו .התורת השלמים כתב דאע"ג שדברי הש"ך דחוקים,
מ"מ ראוי לסמוך ע"ז.
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וביאר שמ"ש האגור כ"ד שעות היינו שעות זמניות .וכ"כ המנחת יעקב (תוה"ש סק"ב) ,סדרי טהרה
(סק"ו) ועוד.
לנידון זה ישנה השלכה מעשית לאישה שהפסיקה בטהרה בארצות הברית ובימי ליבונה באה לא"י,
האם היא צריכה להמתין עוד מספר שעות קודם הטבילה.
השבט הלוי (ח"ב סימן צג .ובספרו על דברי הש"ך הנ"ל) כתב שנראה בפשיטות שיכולה לטבול ולשמש
ביום השמיני לפי אופק ארץ ישראל ,כי אנן ימים בעינן ולא שבעה מעת לעת ,שלא יתכן שבאמצע
הלילה יחול זמן טהרתה ,שאנו מצריכים שבע פעמים יום ולילה הגומרים ימי טהרתה ,וה"ה להיפך
שאם נוסעת מא"י לאמריקה הרי היא מפסידה כמה שעות .וכ"פ בשו"ת מנחת יצחק (ו ,פד) ,משנה
הלכות (ז ,קמו) ובטהרת הבית (ח"ב עמ' רעז והלאה) ,והביא ששמע שכן הורה הגרי"ש אלישיב.
אמנם בשו"ת קנין תורה (ב ,נב) הביא דברי המנחת יצחק וכתב דלא ברירא ליה דבר זה ,וחילק בין
שבת להפסק טהרה ,ששבת הוא דין כללי לכל ישראל ,וכל הבא לשם נגרר אחר אנשי המקום,
משא"כ בז' נקיים שהוא דין פרטי על גוף האישה .ולכן כתב שצריך זהירות יתירה מלהקל כ"כ
בהוראה .ובשו"ת דברי שלום (קרויז ,תנינא סימן עט) כתב שיכולה לטבול לפי שעון ישראל ,אך הבעל
ימנע עצמו מתשמיש עד שיושלמו השעות הנ"ל.
 הפסק טהרה לאחר השקיעה בבין השמשות
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רסה-רעד) דן אודות אישה שעשתה הפסק טהרה אחר ששקעה החמה בשלוש
או ארבע דקות ,ולא בדקה עצמה קודם לכן ,אם יועיל לה ההפסק בטהרה למנות ז' נקיים מיום
המחרת או לא.
הב"י ביאר שמ"ש שההפסק בטהרה יהיה בביה"ש ,הוא לאו דוקא שהרי ביה"ש הוא ספק מן היום
ספק מן הלילה ,ומכיון דמספקא לן אם הוא לילה נמצא שיום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה .גם
המנחת יעקב (תוה"ש סק"ב) כתב שהדבר פשוט שאם הוא לילה או ספק לילה ולא בדקה קודם לכן,
אינה יכולה למנות ז' נקיים למחרת מכיון שהוא כבר לילה ואנן בעינן ז' נקיים שלמים .וכ"כ הנודע
ביהודה (מה"ת יו"ד סימן לא) ואחרונים נוספים.
אולם כבר מצאנו בספר נדחי ישראל (לבעל המ"ב ,פמ"א ס"ו) שכתב שאם עשתה ההפסק בביה"ש צריכה
לשאול שאלה אצל מורה הוראה ,ולא כתב בפירוש להחמיר בזה .והערוך השולחן (סכ"א) כתב
שאצלנו המנהג פשוט שעד הלילה בודקת ומתחילה למנות מיום המחרת.
אולם כתב בטהרת הבית (שם .ובמילואים עמ' תקנג) שבניד"ד יש מקום להקל שתחשב לה הפסק טהרה,
משום דהוי ס"ס להקל ,שמא לא ראתה כלל מקודם ביה"ש ,ואת"ל שראתה איזו טיפה ונאבדה שמא
ביה"ש יום הוא וההפסקה שעשתה אח"כ נחשבת קודם הלילה .ויש גם לצרף את סברת ר"ת שסובר
שזמן זה יום הוא .ובשו"ת מעין אומר (ח"ז הל' נידה סימן רטו) הקל בבדיקה בביה"ש הואיל והגר"א סובר
שביה"ש הוא כהרף עין בסוף ביה"ש שלנו .וכ"כ בספר פוע"ה (פי"ב הע ' )37שהורה הגרע"י בע"פ.
האגרות משה (או"ח ח"ד סימן סב) התיר בדיעבד בדיקה בביה"ש ,וציין שבמקומם הוא  9דקות לאחר
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השקיעה ,ובשו"ת באר משה (ב ,סא) כתב בשם האג"מ שבדיעבד התיר לעשות הפס"ט  15דקות לאחר
השקיעה .וכן ראיתי שכתבו להקל בשם הגר"מ אליהו

(אמונת עיתך גליון  109תשרי תשע"ו ,עמ ' ,14-7מאמרו

של הרב עומר שפס).
מנגד ,בספר תורת המשפחה (עמ' לא .לגר"מ שטרנבוך) כתב שבדיקה לאחר השקיעה אינה מועילה כלל,
וכ"כ החוט שני (עמ' רמו) והגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות ח"ב סימן מב ס"א) .ובשו"ת קנה בושם

(יו"ד סימן

צט) החמיר עוד ,שאפילו לאחר שספרה ז' נקיים והסתפקה אם ההפסק טהרה היה קודם השקיעה,
שלאישה זו חסר את אחד מהימים של הז' נקיים.
 ראתה דם ביום הבדיקה ,האם מועילה לה בדיקת שחרית
התוספות (סח :ד"ה אמרו) סוברים שאם ראתה דם בבוקר ,צריכה מן הדין לפסוק בטהרה מן המנחה
ולמעלה מכיון שהוחזקה רואה בשחרית .וכ"פ החוות דעת (ביאורים אות א) ,סדרי טהרה

(אות ל)

והחכמת אדם (כלל קיז ס"ה) דכל שראתה בו ביום אותו יום אינו בחזקת טהרה ,ולא מהני בדיקת
שחרית.
אולם הראב"ד (בעה"נ שער הספירה והבדיקה עמ' סח) ,רמב"ן (פ"ב ה"א) ,רשב"א (תוה"ב קפב ,):מאירי

(נדה

סח ).ורשב"ץ (נדה סח ):כתבו שאף אם בדקה שחרית ומצאה עצמה טהורה ,אינה צריכה לבדוק שוב
כל היום ,ואין חוששים שמא חזרה וראתה בביה"ש או בלילה ,אלא בלילה יכולה להתחיל כבר למנות
ז' נקיים.
כתב הרמ"א :אבל בדיקת שחרית לא מהני ,הואיל ולא ראתה רק יום אחד

(רשב"א ורמב"ן בשם י"א וכ"ד

רמב"ם פ"ו מהא"ב ובפי' משנה סוף פ"ד וברטנורה שם) .אולם לגבי ראתה ב' או ג' ימים כתב הרמ"א שבדיעבד
עולה לה בדיקת שחרית.
א .המעדני מלך (דברי חמודות נדה פ"י אות כה .הביאו הש"ך סק"ו) תמה ,מאי נ"מ בזה אם יכולה לבדוק
באותו יום ,הרי אנו נוהגים להמתין חמישה ימים מיום שראתה בו? ותירץ שהיא נ"מ לאישה שראתה
כתם בימי ספירתה שלכו"ע אפשר להקל .ב .התורת השלמים (סק"ה) תירץ שיש נ"מ לכלה שיכולה
לספור ז' נקיים מיד שתפסוק .ג .בטהרת הבית (ח"ב עמ' רפא) כתב שלדעת השו"ע שלא גזר 'לא שמשה
אטו שמשה' יש נ"מ לאישה שלא שמשה עם בעלה ג' ימים קודם שראתה דם ,שיכולה לעשות הפס"ט
מיד כשפסקה לראות.
בטהרת הבית (עמ' רסד) כתב שהעיקר להקל בזה באישה שראתה ארבעה או חמישה ימים ,וביום
החמישי ראתה דם בשחרית ותיכף לאחר מכן פסקה מלראות ,ובדקה עצמה שחרית ומצאה טהורה,
ולא חזרה לבדוק מן המנחה ולמעלה .אבל אם נזכרה באותו יום שראתה ,אף שעשתה הפסק טהרה
בשחרית ,נכון שתחזור לבדוק סמוך לביה"ש ,דלא חשיב דיעבד כ"כ.
עוד כתב בטהרת הבית (עמ' רפא) שבמקרה שראתה בו ביום חייבת לבדוק דוקא לאחר המנחה,
ואפילו בדיעבד לא מועילה לה בדיקה שבדקה קודם זמן מנחה קטנה ,אבל אם לא הניחה מוך דחוק
בדיעבד די לה בכך ,וכל זה כשראתה דם ממש ,אבל אם ראתה כתם טמא בלא הרגשה ופסקה בו
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ביום ,אף בדיקת שחרית מועילה לה בדיעבד ,ולכתחילה תחזור ותבדוק קודם ביה"ש .גם הדרכי
טהרה (יד ,יח) כתב שבכה"ג גם בדיעבד לא עלתה לה בדיקה שבדקה בשחרית .אלא שלדעתו
לספרדים גם מוך דחוק מעכב בכה"ג ,ואם לא הניחה תחזור לעשות הפס"ט למחרת .ואם ראתה כתם
בלבד ,עולה לה ההפסק גם ללא מוך דחוק .וגם בדיקה בבוקר או בצהרים מוציאה אותה מחזקת
רואה ,והרי זה כהפסק טהרה.
 מהו בין השמשות
שנינו בשבת (לד):

"איזהו בין השמשות משתשקע החמה כ''ז שפני מזרח מאדימין הכסיף התחתון ולא הכסיף
העליון בין השמשות הכסיף העליון והשוה לתחתון זהו לילה דברי רבי יהודה ,ר' נחמיה
אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף עין זה
נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו"
נפסקה הלכה כר' יהודה ,וכתבו הרמב"ם (שבת פ"ה ה"ד) הרי"ף והרא"ש (שם סי' כג) שהלכה כרבה
שפירש בדעת ר' יהודה שבין השמשות הוא משתשקע החמה וכל זמן שפני מזרח מאדימין והכסיף
התחתון ולא הכסיף העליון נמי ביה"ש ,ושיעור ביה"ש זה הוא שלושת רבעי מיל .וכן דעת הגאונים
רב שרירא רב האי ורב ניסים.
אולם התוספות (ד"ה תרי) הקשו מהא דתניא (פסחים צד ).שדעת ר"י היא שזמן ביה"ש הוא ארבעה
מילין ,ותירץ ר"ת שיש שתי שקיעות ,שקיעה ראשונה בזמן ששקעה ברקיע אך היא עדיין מהלכת
אחורי הכיפה ולכן אנו רואים את השמים מאדימים כי השמש לא שקעה לגמרי ,ושקיעה שנייה היא
כשהשמש נכנסת לרקיע ואיננו רואים אדמומית יותר .וכתב הרמב"ן שכן הדברים נראים .והרא"ש
בשבת ופסחים לא הזכיר מאומה מכך ,רק בתענית (סי' יא) הביא דברי ר"ת ונראה דס"ל הכי.
אלא שהגר"א חולק על שיטת ר"ת והאריך בכמה ראיות לדחותו ,ואת הסתירה בין הגמרות תירץ,
לחלק בין צאה"כ דשבת לפסחים ,דצאה"כ דשבת הוא זמן לילה של שלושה כוכבים בינונים ,וזמן
צאה"כ דפסחים הוא לילה ממש ,ועיין בבאור הלכה (סי' רסא ד"ה מתחלת) שהאריך בזה ,והביא דעת
היראים שזמן בין השמשות מתחיל כשיעור זמן שלושת רבעי מיל קודם השקיעה שלנו.
הב"י כתב שביה"ש האמור לעניין בדיקת הפס"ט לאו בדוקא ,שהרי ביה"ש הוא ספק מן היום ספק מן
הלילה ,ואם לא בדקה קודם לכן אין ראוי שתעלה לה ,דכיון שישנו ספק שמא הוא מן הלילה ,נמצא
שסופרת ביום שפסקה! ולכן הסיק שמ"ש ביה"ש הכוונה ביה"ש של ר"ת שעדיין הוא יום גמור ,או
שהוא בזמן הסמוך לביה"ש.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רסא) כתב שגם המחמירים במוצ"ש כדעת ר"ת ,בדין הפסק טהרה הנוהגות
שהמוך יהיה מונח כל ביה"ש די להן לנהוג כשיטת הגאונים.
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סעיף ג':
 לבישת בגדים לבנים לאחר ההפסק
כתב המרדכי (שבועות סי' תשלז) בשם הרוקח (סי' שיז ד"ה שבעה ,וסי' שיח) דיום שפוסקת תבדוק עצמה
לערב ותלבש חלוק לבן שאם תראה עוד יהא ניכר בחלוקה.
כתב האגור (סי' אלף שעא) אשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים נקיים ללבוש תספור שבעה נקיים רק
שהחלוק נקי מדם ,ויש חולקים .וכ"כ הגהות שערי דורא (הל' נדה סימן יט).
כתב השו"ע :ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור ,תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם,
ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים ,ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים .והרמ"א
כתב...:בשעת הדחק ,כגון אשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים ,תוכל לספור ז' נקיים רק שהחלוק
יהיה נקי ובדוק מדם (אגור והגהות ש"ד ס"ס י"ט) .ומנהג כשר הוא כשהאשה פוסקת בטהרה שתרחץ
ולובשת לבנים.
הנה יש להעיר ,שהמרדכי כתב שתלבש בגד לבן ,אולם השו"ע לא הזכיר לבישת לבנים אלא דוקא
בגד בדוק בלא כתם .ורק הרמ"א כתב שמנהג טוב שתלבש לבנים .גם הערוך השולחן (סכ"ב) לא
הזכיר לבישת לבנים אלא רק בגד הבדוק לה .ולכן כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' רצב) שאישה שעלולה
לראות כתמים בתוך שבעה נקיים ,יכולה ללבוש בגדי צבעונים נקיים ,שאינם אוסרים בכתמים
הנמצאים עליהם בלי הרגשה .גם בשו"ת אגרות משה (ח"א סימן צה) כתב שמסתבר שאין לאסור כתם
על בגד צבוע אף בג' ימים ראשונים .אמנם החכמת אדם (כלל קיז ס"ח) כתב שאע"פ שבימי טהרתה
יכולה ללבוש צבעונים להציל עצמה מכתמים ,בשבעה נקיים בעינן שיהיו בגדיה לבנים ממש ,ומ"מ
אף אם תלבש צבעונים אין עיכוב בדבר .וכ"כ הפת"ש (סימן קצ ס"ק כב) בשם ספר עמודי כסף .וכ"ד
השואל ומשיב (רביעאה ח"ג סימן מג) שבספירת שבעה נקיים לא מהני בגדים צבעוניים .גם השבט הלוי
(אות א) כתב שיש איסור גמור ללבוש בגדים צבעוניים בימים אלו ,ורק כשיש לה קושי ליטהר יכולה
לעשות שאלת חכם .והבגד הלבן צריך להיות לבן ממש ולא די בלבישת בגד בהיר.
בשו"ת מעיל צדקה (סימן סג .הובא בפת"ש ג) כתב שאישה שלבשה את בגדי נידותה בימי ז' נקיים ,אם
מכירה בטביעות עין עולים ימים אלו לספירתה ,ואם אין לה טביעות עין אך יש בגד תחתון שנמצא
נקי ,ואם יצא דם היה הבגד התחתון צריך להיות מוכתם ,מועיל לה .אך אם אין הוכחה ואין טביעות
עין אין תולין שהם מימי נדתה כיון שהוא בג"י ראשונים .גם בשו"ת פנים מאירות

(ח"ב סימן קע .הובא

בפת"ש יד) כתב שאם היה תחתיה סדין צבעוני מימי נידתה ונמצא עליו כתם ,אפשר לתלות ולהקל.
וכ"כ בטהרת הבית (ח"ב עמ' רצו) שרק לכתחילה בעינן שהחלוק יהיה בדוק ונקי מדם ,אבל בדיעבד
שכבר התחילה לספור ז' נקיים עלתה לה ספירתה .גם בדרכי טהרה (יג ,ו) כתב שאם לא רחצה ולא
החליפה בגדים משגגה או אונס עלתה לה בדיקתה ,וי"א שאם עשתה כן מפשיעה או זלזול לא עלתה
לה בדיקתה .אולם השואל ומשיב (קמא ,ח"א ס"ס ז) סובר שאם אישה נשארה עם בגדיה המלוכלכים
בדם נדתה ,לא עלו לה ימים אלו למנין ז' נקיים.
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כתב בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד סימן יז אות כח) שאין צורך בימים אלו שתקנח עצמה בבית הכסא
דוקא בנייר לבן ,שהרי גם אם תמצא דם אין אנו מטמאים אותה אלא בתורת ספק (עיין לעיל סימן קצא),
ולכן אין בזה העניין של 'כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת" (נדה יג .).עוד כתב (אות כט) שהנשים
הרוחצות בים ובבריכות אין צריכות שהבגד שכלפי הגוף יהיה לבן ,משום שרשאית לרחוץ ערומה
בלא בגדים כלל ,ולא גרע מה שלבשה איזה בגד אם הוא נקי.
 סדינים ,כרים וכסתות
עוד כתב המרדכי בשם הרוקח (שם) שבלילה תשים סדינים לבנים במטתה או נקיים מכתמים.
כתב השו"ע :ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור ...ובלילה תשים סדינים הבדוקים
מכתמים ,ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים.
החכמת אדם (כלל קיז ס"ח) כתב שגם הכרים והכסתות יהיו נקיים מכתמים .אמנם בשו"ת

שבט הלוי (ג,

קכח .ובספרו אות ג) העיר ע"ז ,דבכרים שתחת מראשותיה ודאי שאין לזה טעם ,וגם במרדכי לא הוזכר
אלא סדינים ,ובימינו עיקר הלכה זו מתקיימת במה שלובשת תחתונים לבנים המהודקים לגופה ,ורק
בזמנם שהיו ישנים בלא בגדים היה צורך בזה ,ומ"מ מצד מנהג ישראל הכשר יש לשים סדינים נקיים
גם היום .גם הבדי השולחן (באורים ,עמ' רצה) כתב שדי בלבישת בגד תחתון המהודק לגופה ,וכן העלה
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רצז) ,ולמעשה כתב (עמ' רצב) שהכתונת הסמוכה לבשרה תהיה לבנה ונקיה ,וכן
בלילה תציע על מטתה סדינים לבנים ונקיים מכתמים .ובדרכי טהרה (יג ,ו) כתב שלכתחילה תשים
על מיטתה סדינים לבנים נקיים ובדוקים ,אולם מעיקר הדין אם החליפה הבגדים הפנימיים די בכך.
 רחיצה לפני ההפסק טהרה
עוד כתב המרדכי בשם הרוקח (שם) שמנהג כשר הוא כשהאשה מפסקת בטהרה לרחוץ וללבוש
לבנים ,אמנם אם אינה רוחצת אלא פניה שלמטה דיה בכך.
כתב הרמ"א :ומנהג כשר הוא כשהאשה פוסקת בטהרה שתרחץ ולובשת לבנים; אמנם אם לא רחצה
רק פניה של מטה ,די בכך (מרדכי בשם רוקח) ,וכן נוהגין ואין לשנות.
בתורת השלמים (סק"ו) כתב שהטעם שנהגו שרוחצות ולובשות לבנים ,הוא שאולי נתלכלך גופה או
חלוקה בכתם ,ותמצאנו בתוך ז' נקיים ,שאז אין תולים להקל .והסדרי טהרה (ס"ק יב) כתב שיש לחוש
שאח"כ תראה ותתלה בכתם זה.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רצז) כתב דמכיון שמרן כתב דין זה בב"י והשמיטו מהשו"ע משמע שאין
להקפיד על רחיצה זו .ומ"מ נכון לנהוג כן לכתחילה .ובשיורי טהרה (תשובה ב) כתב שבדיעבד אם
עבר היום בודאי שאין רחיצת כל הגוף מעכבת כלל ,וגם הרמ"א שהצריך רחיצה אינו אלא לכתחילה,
אבל אם גם את פניה של מטה לא רחצה ,אם עדיין יום הוא יש לה לרחוץ ולהפסיק בטהרה ,ואם עבר
היום והתחילה לספור ז' נקיים בכל עניין מהני אף שלא רחצה כלל .בדרכי טהרה (יג ,ה) כתב שמנהג
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טוב שתרחץ כל גופה ,ואם לא יכולה ,תרחץ רק את אותו מקום ,ואם גם זה אינה יכולה  -די לה
שתקנח את עצמה.
בשו"ת אגרות משה (ח"א יו"ד סימן צה) נשאל בדבר אשה שלא רחצה פניה של מטה לפני הפסק טהרה
ולא מצאה על הבדיקה שום דבר ואחר שחשכה רחצה כל גופה ונגבה באלונטית צבועה ומצאה
כתמי דם ומיד בדקה במוך דחוק והניחתו איזה זמן ולא מצאה עליו דם ,אם יש לתלות הכתמים על
מה שלא רחצה והיה גופה מלוכלך בדמים שמתחלה שנתייבש וגם כיון שהיה בבגד צבוע אין לחוש.
והשיב שמדברי התוה"ש מבואר שאין תולים בג' ימים הראשונים ,ומכיון שעדיין לא היתה בחזקת
טהרה ,הו"ל כספק דאורייתא ואין להקל .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' ש) כתב שיש להקל בניד"ד ,שרק
בדיקה בעומק הוי ספק דאו' ,וכן משום שהמגבת לא היתה בדוקה.
 בדיקת הפסק טהרה מיד לאחר הרחיצה
החזון איש (הל' נדה סימן פא ד"ה נראה דאף) כתב דמכיון שאין האישה שופעת אלא פוסקת לפי שעה
וחוזרת ומטפטפת ואין הבדיקה עד על המעיין שנסתם אלא בשהתה זמן מרובה ולא הרגישה ולא
ראתה ,ואח"כ בדקה בחורים ובסדקים ולא מצאה ,שכל זמן שמעינה פתוח לא יתכן שלא תמצא דם
בעד ,ולכן אם רוחצת עצמה ומיד לאחר מכן בודקת אין זה מועיל ,הואיל והוחזקה שמעינה פתוח כל
שעה ,בדיקה זריזה זו לא מוציאה אותה מחזקת רואה.
האגרות משה (יו"ד ח"ב סימן עא) הסכים לדברים אלו ,והוסיף שאם תחכה זמן קצר כרבע שעה לאחר
הרחיצה ותעשה את הבדיקה  -יועיל .ובשו"ת מהרי"ל דיסקין (ח"א ס"ס ח) כתב שאם תמתין כמה
דקות יועיל .ובפחות מחמש דקות ,הורה הגרי"ש אלישיב (ספר מראה כהן עמ' מד) שלא מועיל אפילו
בדיעבד .ובספר משמרת הטהרה (פ"י סכ"א) כתב בשמו שאם הזמן הוא קודם השקיעה ,יכולה לבדוק
בסמוך לרחיצה אם אח"כ מניחה מוך דחוק למשך זמן שבו מתברר שפסק מעיינה ,וכ"כ בספר לבושי
עוז (ס"ג ה"ח).
והגרש"ז אוירבך (לבושי עוז שם) הורה לעניין דיעבד דבעינן שתפסיק  3דקות ,וכ"כ בספר

חוט שני (עמ'

רלח) .ודעת השבט הלוי (אות ד) שכל דין זה אינו אלא לכתחילה ,אבל לעניין דיעבד אם הזמן סמוך
לשקיעת החמה ואם תמתין לא תוכל לעשות הפסק טהרה ביום זה ,יכולה לעשות הפסק טהרה
ועולה לה בדיעבד .ובספר לבושי עוז (ס"ג) הביא בשם הגרשז"א דבדיעבד אם לא המתינה כלל עלתה
לה בדיקה.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' רסב) הביא דברי החזו"א לעיל וכתב שי"ל שלא כתב כן אלא בנידונו שיש לה
עורקים במקור המזנקים דם נדה ואינה נטהרת לעולם ,אבל בסתם נשים יש לתלות שהמוך שיצא
מלוכלך בדם הוא מדם שהיה בבית החיצון ,ולכן אחר רחיצה וניגוב והמתנה של מספר דקות,
כשחזרה ובדקה ויצא נקי שפיר נחשב הפסק טהרה .וכ"כ הבדי השולחן (באורים עמ' רפח).
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סעיף ד':
 בדיקות בז' נקיים  -מדאורייתא או מדרבנן?
התוס' רא"ש (נידה סט ).כתב שאף לר' חנינא דתחילתן וסופן בעינן ,אינן אלא מדרבנן .וכ"כ ספר
התרומה (סימן פח) .בשו"ת בנין עולם (יו"ד סימן מב) כתב שהשו"ע לא החמיר אלא לכתחילה אבל
בדיעבד או שעה"ד שכבר טבלה גם הב"י מודה שאין להחמיר ,ולכן בתחילה הביא דעת המקלים .ומה
שכתב 'איסור כרת' היינו דמכיון שעיקר ושורש איסור נידה הוא כרת ,יש להחמיר גם באיסור דרבנן
שבו .וכן העלה בטהרת הבית (ח"ב עמ' שז-שיא) שבדיקות אלו לא הוו אלא מדרבנן .וכ"כ החזו"א

(יו"ד

סימן צב אות כו).
אמנם בשו"ת רעק"א (סימן ס) כתב להוכיח שהבדיקות בימי הספירה דאורייתא הן ,וכ"כ הסדרי טהרה
(קצד ,ד .קצו ,יח) והוכיח כן מדברי הב"י שכתב שיש להחמיר משום דהוי ספק כרת ,וכ"כ החוות דעת
(סק"ג) משום שאע"פ שראיית דם בלא הרגשה טהורה מן התורה ,מ"מ אם אירע כן בימי ספירתה
סותר הז' נקיים מן התורה ,ולכן צריכה לבדוק עצמה מהתורה .אלא שיש להעיר ע"ז שלדעת רבים
מהאחרונים ראיית דם בלא הרגשה אפילו בתוך שבעה נקיים אינו כלום.
 כמה פעמים צריכה לבדוק במהלך שבעה נקיים
שנינו בנידה (יא).

"ופעמים צריכה להיות בודקת  -שחרית ובין השמשות ,ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה"
התפארת ישראל ביאר שמדובר על כל המחוייבת לבדוק ,ולא רק העוסקת בטהרות וכד' .אולם
הרמב"ם (פיה"מ) כתב שדין זה מוסב רק על העוסקת בטהרות ,אבל אם לא היתה עוסקת בטהרות
אינה חייבת לבדוק את עצמה לפני שתשמש ביתה .וכ"נ מרש"י (ד"ה ופעמים) ששחרית הוא כדי
להכשיר טהרות של לילה ,וערבית להכשיר טהרות של יום.
נחלקו הראשונים כמה בדיקות צריכה לעשות האישה במהלך ימים אלו :הרמב"ן (פ"ב ה"ד ,פ"ט הכ"ג),
הרשב"א (שם כד ,).הרא"ש (פ"י סי' ה) והגה"מ (פ"ו מהל' איסו"ב אות ד) בשם התוספות (ז :ד"ה ר"א) סוברים
שלכתחלה צריכה לבדוק פעם אחת בכל יום .ומשמע שלכתחלה אינה צריכה לבדוק יותר מפעם
אחת ביום.
מנגד ,כתב הטור בשם ספר המצוות שצריכה לבדוק פעמיים ,אחת שחרית כשעומדת ממטתה ואחת
ערבית כשהולכת לבית הכנסת קודם שיהיה לילה .וכ"כ הסמ"ג (לאוין קיא דף לו ריש ע"ד) ,סמ"ק

(סי' רצג

עמ' שכא) ,ספר התרומה (סי' פז) והמרדכי (סי' תשלז) בשם הרוקח (סי' שיז ד"ה בועל וד"ה שכחה) .הב"י כתב
שנראה שלמדו כן מהגמ' לעיל 'פעמים צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות'.42

 42גם הב"ח (ס"ה) הביא מקור זה לשיטתם ,והקשה עליו רעק"א שהגמ' מיירי לעניין טהרות וזה לא שייך לגבי בעלה.
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כתב השו"ע :בכל יום מז' ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחלה פעמיים בכל יום ,אחת שחרית
ואחת סמוך לבין השמשות (טור בשם סה"ת וע"פ).
השו"ע לא הזכיר אלא שצריכה לבדוק את עצמה ,אולם הרא"ש (קיצור הל' נדה .ובתשובה כלל מז) כתב
שבנוסף לזה צריכה לבדוק גם את חלוקה ,וכ"כ רעק"א ,לחם ושמלה וסדרי טהרה .וכ"פ בטהרת
הבית (ח"ב עמ' שא) ומ"מ בדיעבד אם לא בדקה חלוקה יש להקל ,וכ"כ שבט הלוי.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' שא) כתב שבדיקת שחרית תהיה בקומה ממיטתה ובדיקה שניה סמוך לבין
השמשות .ולא כאומרים שבדיקת שחרית תהיה בנץ החמה .ובשו"ת אגרות משה (ח"ב ס"ס עט) כתב
שהבדיקה השניה תהיה קודם השקיעה ,וכשקשה לה יכולה לבדוק אף בביה"ש ,ואפילו בביה"ש של
ר"ת ,אבל הבדיקה בלילה כמאן דליתא דמי.
 בדיקה בדיעבד ביום הראשון ו/או ביום השביעי
שנינו בנדה (סח-:סט).

"משנה :הזב והזבה שבדקו עצמן ביום ראשון ומצאו טהור ,וביום השביעי ומצאו טהור ,ושאר
ימים שבינתיים לא בדקו :רבי אליעזר אומר :הרי הן בחזקת טהרה ,ר' יהושע אומר :אין להם
אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד ,ר' עקיבא אומר :אין להם אלא יום ז' בלבד .גמרא :תני ,ר'
יוסי ור' שמעון אמרי :נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ,ודברי רבי עקיבא מדברי
כולן ,אבל הלכה כרבי אליעזר .איבעיא להו :הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון ויום שמיני
ומצאו טהור ,ושאר הימים לא בדקו ,לרבי אליעזר מהו? תחלתן וסופן בעינן ,והכא  -תחלתן
איכא סופן ליכא .או דילמא  -תחלתן אף על גב שאין סופן? אמר רב :היא היא ,תחלתן אף על
פי שאין סופן .ורבי חנינא אמר :תחלתן וסופן בעינן ,הכא  -תחלתן איכא סופן ליכא ...כגון
דלא בדקה עד שביעי ,ואשמועינן התם  -תחלתן אף על פי שאין סופן ,והכא קמ"ל  -סופן אף
על פי שאין תחלתן"
הנה מהגמ' מבואר שנחלקו בדעת ר' אליעזר בדיעבד ,לדעת רב מועילה בדיקה או ביום הראשון או
ביום השביעי .ולדעת ר' חנינא הבדיקה מועילה רק כשבדקה ביום הראשון וגם ביום השביעי.
נחלקו הראשונים האם לדעת רב מועילה בדיקה גם באמצע הז' נקיים (בלא בדיקה בתחילה או בסוף) או
שדוקא הבדיקה בתחילה או בסוף מועילה :הראב"ד (בעה"נ שער הספירה עמ' פ) כתב דמסתברא לקולא.
וכ"ד הרא"ש (י ,ה) ,והוסיף שמסתבר שהאמצע עדיף מהסוף ,דאיתחזק בטהרה כל הימים שאחר
הבדיקה .מנגד ,הרז"ה (אות ג) סובר שלא מועילה בדיקה אחת בלבד ,וכ"ד הרשב"א (תה"ב ב"ז ש"ה כד.).
עוד נחלקו הראשונים כמי ההלכה במחלוקת רב ור' חנינא :הראב"ד (שם) פסק הלכה כרב ,וכ"ד
הרא"ש (י ,ה) ,רמב"ם (פ"ו מהל' איסו"ב הכ"ב) ,רשב"א (שם) .מנגד ,הסמ"ג (לאוין קיא דף לו ע"ד) כתב
שהואיל ולא נתברר הלכה כדברי מי ,ראוי להחמיר כדברי רבי חנינא שלא יהא יותר מחמשה ימים
בין בדיקה לבדיקה מלבד יום שפסקה בו שצריכה לבדוק לערב כדי להפריש בטהרה .גם בספר
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התרומה (סי' פח) העלה כדברי סמ"ג וכ"כ הגה"מ (איסו"ב פ"ו אות ו) בשם הרמב"ן ובשם רבינו שמחה.
וסיים הב"י דכיון דכל הני רבוותא מספקא להו אין להקל בדבר שהוא ספק איסור כרת.
כתב השו"ע :ואם לא בדקה בכל השבעה אלא פעם אחת ,לא שנא בדקה ביום ראשון של השבעה או
ביום השביעי או באחד מהאמצעים ,מאחר שבדקה ביום שקודם השביעי ומצאה טהורה ,עלו לה.
אבל אם לא בדקה בכל הז' ,וביום השמיני בדקה ומצאה טהורה ,אין לה אלא יום ח' בלבד ומשלמת
עליו .וי"א שצריך שתבדוק ביום ראשון מהשבעה וביום השביעי ,ואין להקל.
נחלקו האחרונים בדעת השו"ע ,השיורי טהרה (דף נו ע"ג) ,שו"ת תפארת אדם

(יו"ד סימן נא אות א)

ושו"ת שואל ונשאל (ג ,שלב .ז ,קסח) סוברים להקל כדעה הראשונה שהביא השו"ע בתחילה .אמנם
בטהרת הבית (ח"ב עמ' זו-שיא) כתב דמכיון שכאן סתם השו"ע 'ואין להקל' הכי הלכתא ,ורק בשעה"ד
יש לסמוך ע"ז.
נחלקו האחרונים (הובא בפת"ש סק"ו) האם לדעת המחמירים מועילה בדיקה באמצע הז' נקיים

(ולא ביום

הראשון) ובנוסף לכך בדיקה בסוף הז' נקיים :הדגול מרבבה סובר שמועיל אפילו לדעת הסמ"ג,
והעיקר שתפסוק ביום שבדקה כדי שתפסוק בטהרה .וכ"כ השואל ומשיב (בספרו יוסף דעת יו"ד דף צז.):
אמנם בספרו נודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן קכח) כתב שדוקא ראשון ושביעי בעינן .והוסיף שאם בדקה
ביום א' וביום ג' וביום ח' ,היום השלישי יכול לצרף את א' וח' אע"פ שיש בין שמיני לראשון יותר מה'
ימים .וכ"פ הטהרת הבית (ח"ב עמ' שכ) ושבט הלוי (אות ח).
נשאר המוך בלילה :כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' שיב) שאם הפסיקה בטהרה ע"י נתינת מוך דחוק כל
משך זמן ביה"ש עד אחר כניסת הלילה ,נחשב לה כבדיקה ביום הראשון .וכן העלה הלחם ושלמה
(סק"ה) .אמנם הסדרי טהרה (ס"ק יט) כתב שהבדיקה היא משום ספירה ,וספירת לילה לא הויא ספירה.
וכ"פ הדרכי טהרה (יד ,ה) .וכ"ד הגרי"ש אלישיב (אוצרות הטהרה פ"ה ,קו) .ובשיעורי שבט הלוי

(אות יב)

הקל בזה רק במקום עיגון כהוראת שעה.
השו"ע סיים וכתב 'ואין להקל' ,וצריך את שתי הבדיקות גם בדיעבד ,אמנם מצאנו כמה מקומות
שאעפ"כ מקלים בהם:
לנה אצל בעלה :החתם סופר (יו"ד סימ קעח) כתב שבדיעבד שכבר לנה אצל בעלה יש להקל ,אך כ"ז
בבדקה בודאי בא' או בז' ,אבל אם לא בדקה בהם רק מאחד מהאמצעים יש לחוש אפילו בדיעבד.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' שיב) היקל גם אם בדקה רק באחד מהאמצעים .עוד כתב (עמ' תיא) שאע"פ שלא
שמשה יש להקל ,וכ"כ הבדי השולחן (ציונים ס"ק קנח) בדעת החת"ס.
סופרת ז' נקיים לכתם :בטהרת הבית (ח"ב עמ' שיג) כתב שרק בסופרת ז' נקיים לראיית דם בהרגשה
יש להחמיר ,אבל בכתם טמא שלא בהרגשה ,כיון שאינו אלא מדרבנן ,אם לא בדקה אלא בראשון או
בשביעי ,די לה בכך ,מאחר שאין כאן סרך איסור כרת .וכ"פ בשו"ת זכרי כהונה (מערכת ב אות ט).
שכחה אם בדקה ביום הראשון :אישה שבודקת תמיד ביום הראשון והשביעי בלבד ,ובהיותה ביום
השביעי נסתפקה אם בדקה ביום הראשון ,כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' שיג) שיש לדון להקל משום
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ס"ס ,שמא בדקה גם ביום הראשון כהרגלה תמיד ,ושמא הלכה כאומרים סופן אע"פ שאין תחילתן.
וכן התיר בשו"ת בנין עולם (יו"ד סימן מב) ובשו"ת שערי צדק (יו"ד סימן קל) .אולם בשו"ת אבני צדק
(יו"ד סימן פא) כתב שאין לומר בכה"ג ס"ס להקל ,מכיון שהבדיקות מדאורייתא.
שכחה בדיקה ביום השביעי ונזכרה אחר השקיעה :כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' שיד) שאם נזכרה בבין
השמשות תבדוק עצמה מיד ,ואם מצאה עצמה טהורה יכולה לטבול ולטהר לבעלה ,משום דהוי ס"ס
להקל .והוסיף שאפילו נזכרה בביה"ש של ר"ת דהיינו אחר שעה מהשקיעה תבדוק עצמה מיד ,ואם
מצאה עצמה טהורה יכולה לטבול ולטהר .מכיון שרוב נשים נידות הן ,אלא שסופרות ז' נקיים
מחומרת ר' זירא ,שפיר יש לסמוך להקל בצירוף ספק כל שהוא .והשבט הלוי (אות ט) כתב להקל אם
בדקה בביה"ש וכבר טבלה ,ולא כתב כיצד תנהג לכתחילה קודם טבילה.
 אישה שיש לה מכה
אישה שיש לה חבורות ופצעים בתוך חדרי ביטנה ,והבדיקות קשות לה מאוד ,כתב הערוך השולחן
(אות כה-כו) שיש להורות לה כעיקר הדין ,שדי בבדיקה אחת בכל שבעת הימים מלבד ההפסק
בטהרה ,וכן מורין הלכה למעשה .ותמה על השו"ע מדוע החמיר כנגד רוב הראשונים ,ושאף הסמ"ג
והתרומה לא כתבו כן אלא מספיקא .וכ"כ החוות דעת (סק"ג) ,נודע ביהודה

(תניינא יו"ד סימן קכט .הובא

בפת"ש ח) ועוד .גם בטהרת הבית (ח"ב עמ' שיב) כתב שאפשר להקל לאישה כזאת ולסמוך על רוב
הפוסקים הסוברים שאחר ההפסק בטהרה תבדוק בדיקה כדת ביום הראשון או ביום השביעי
לספירתה ודי לה בכך .והחכמת אדם (כלל קיז סי"ב) כתב שבמקום חשש עיגון שאין האשה יכולה
לטהר עצמה יש לסמוך על גדולי הפוסקים דסבירא להו דאפילו לא בדקה עצמה תוך שבעה רק ביום
אחד מכל השבעה באיזה יום שיהיה חוץ מבדיקות הפסק טהרה עלה לה מאחר שבדקה ביום שקודם
השביעי.
החתם סופר (סימן קעז) סובר שדי לה אם תבדוק בדיקת הפסק טהרה בלבד ,שבשעת הצורך לא
החמירו בבדיקת ז' נקיים .ועיין לעיל בתחילת הסימן שהבאנו דברי הפוסקים הסוברים שדי בנתינת
הדעת שלא יוצא ממנה דם ,אף ללא שום בדיקה של הפסק טהרה.
 שטיפות פנימיות בשבעה נקיים
בטהרת הבית (ח"ב עמ' שטו) כתב שאשה שסופרת שבעה נקיים ,ולצורך רפואתה צריכה לקלח מים
לתוך הרחם ע"י מכשיר מסויים ,מותר לה לעשות כן בתוך שבעה נקיים ,ואין לחוש שבשעת השטיפה
היה דם ברחם ונשטף ע"י המים ,דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן ,הואיל ולאחר ההפסק טהרה עומדת
בחזקת טהרה .גם בשו"ת דברי מלכיאל (ג ,סא) כתב להקל בזה אף בתוך שלשה ימים הראשונים
לספירתה .ובשו"ת אגרות משה (א ,צד) כתב שאחר שתבדוק בבקר ביום הראשון וביום השביעי
תעשה הזילופין ,ובימים האמצעיים אם אפשר לה בקלות תעשה הזילופין ג"כ אחר הבדיקה של
הבוקר ,ואם קשה לפניה לעשות ביום תוכל לעשות בימים האמצעיים גם בלילה.
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 ספירה בפה
כתב בספר החינוך (מצוה של) שציווי הספירה בזבה אינו אלא השגחה בימים ,וכן מנהגם של ישראל
בכל מקום .גם הרמב"ן (ויקרא כג ,טו) כתב שבשונה ממצות ספירת העומר שצריך שימנה בפיו ויזכיר
חשבונו ,אצל הזב והזבה אין בזה צורך ,שהרי אם ירצו יעמדו בטומאתם ,אלא בשביל שלא ישכחום
אמרו שיספרו .וכ"כ בתשובת נודע ביהודה (תניינא חיו"ד סי' קכ"ג) ,ובתשובת מהר"ם בר ברוך

(דפוס

פראג סי' רצ"ב) דאינה סופרת דלא דמי לעומר .וכ"כ הרדב"ז (ח"ד סימן אלף קב) שאין צריכה להוציא
המספר בשפתיה משום שאם תרצה יכולה להישאר בטומאתה כל ימיה .וכן העלו הסדרי טהרה

(ס"ק

יח) ,לחם ושמלה (ס"ק טז) ,בא"ח (צו ,יז) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' שכא-שכו) ועוד.
אך מדברי רב נחשון גאון (הובא בכלבו דף קד סוע"ב) משמע שצריכה למנות בפה ,וכ"נ מדברי האגודה
(הובא בסדרי טהרה ס"ק יח) .גם

השל"ה (שער האותיות אות ק ,הלכות ביאה ,סור מרע ד"ה כל הרחקות .הובא בפת"ש

ד) הצריך שבימי ספירת הנקיים תמנה בכל יום ותאמר היום יום כו' כדכתיב (ויקרא טו ,כח) 'וספרה
לה' .גם החכמת אדם (כלל קיז סי"ד) כתב שמהנכון שבכל יום לאחר בדיקת שחרית תאמר בפיה היום
יום אחד לספירה וכן בכל שבעת הימים ,ואפילו בלועזית.
 בדיקה לאור היום
שנינו בנידה (יז" ).ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירין אותן לשבח ...היו בודקין
מטותיהם ביום".
מגמ' זו למד הרשב"א (תוה"ב הקצר סוף ש"ה) שאור היום יפה לבדיקה ,וכ"כ רבינו ירוחם

(נכ"ו ח"ב דף

רכא ע"ד) .והעיר הב"י דמכיון שאינו מעכב כלל לא הזכירוהו הרמב"ם והטור.
כתב הרמ"א :והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר (רבנו ירוחם ורשב"א) ,ובדיעבד מהני אפילו לאור
הנר (כן משמע בב"י).
הסדרי טהרה (סימן קצ סס"ק צג) כתב שמ"ש הרמ"א שהבדיקה תהיה רק לאור היום הוא דוקא בבדיקת
שבעה נקיים ,אבל כשהיא בחזקת טהרה רשאית לראות הבדיקה אף בלילה .ובטהרת הבית

(ח"ב עמ'

שנט) כתב שאם בודקת לאור החשמל אף לכתחילה יש להקל כל שאין שום מראה על העד והוא נקי
לגמרי.
ועיין לעיל (סימן קפח ס"א) מה שהארכנו באופן בדיקת העדים.
 הסיחה דעתה מהספירה
בשו"ת מעיל צדקה (סימן סג .הובא בפת"ש ג) כתב שאם הסיחה דעתה כמה ימים בחושבה שאינם ימי
השבעה נקיים ,אותם ימים שהחזיקה עצמה כטמאה אינם עולים למניין שבעה ,מכיון שלא כיונה
בימים ההם לספירת שבעה ,וכן משום שיש חשש שמא הרגישה ולאו אדעתא ,וכל מלתא דלא רמיא
עליה דאיניש לאו אדעתיה .גם החכמת אדם (כלל קיז סי"ב) כתב שאם הסיחה דעתה מלמנות לנקיים,
אינם עולים לה וצריכה פסיקת טהרה מחדש .גם הסדרי טהרה (ס"ק יח) העלה להחמיר כשהסיחה
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דעתה בתוך ימי הנקיים .וכ"פ הדרכי טהרה (יד ,ט) .ובשו"ת אמרי יושר (ח"ב סימן לד) כתב שבמקרה
שהסיחה דעתה לגמרי צ"ע להקל נגד המעיל צדקה.
אמנם הלחם ושמלה (שמלה ס"ק יג) הקשה ,הרי קי"ל (נדה יג ):שהחרשת והשוטה  -פקחות מתקנות
אותה ומטבילות אותה ,וכיצד יעלו שבעה נקיים לחרשת ולשוטה שאין להם דעת? לכן כתב שמכאן
ראיה שא"צ ספירה כלל אף במחשבה ,אלא שתשב שבעה נקיים מדם .גם בשו"ת תפארת צבי

(סימן יח

אות ד) הוכיח היפך טעמו של המעיל צדקה ,וכ"כ אחרונים נוספים .ובשו"ת בית דוד (סימן ב) כתב
שעד המעיל צדקה לא עלה על לב שום אחד מהמחברים לדבר בו ,ולא נמצא בשום אחד מספרי
הראשונים והאחרונים .גם בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סימן קיד) כתב להקל בזה ,וכ"כ בשו"ת עונג יו"ט

(סימן

פג) .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' שכח-שלח) העלה שאם הסיחה דעתה בחלק מהיום ובסוף היום נמלכה
להמשיך את ספירת הימים הנקיים ,ודאי שעולה לה אותו יום לספירת שבעה נקיים ,ואין להחמיר
בזה כלל .וכ"פ בשו"ת מעין אומר (ח"ז סימן לא).
השבט הלוי (אות ד .ד"ה אמנם נראה) כתב שלמעשה אם לא הסירה את הבגדים הלבנים אינו נחשב
להיסח הדעת ,שהנשים רגילות לבדוק את הבגדים אם אין כתם גם אם מסיחות את דעתן ,וא"כ מוכח
דליכא היסח הדעת ,וגם לדעת המעיל צדקה הוא רק כשעברה עונה אחת אבל לא מקצתה

(אמנם

באבני צדק ספ"ו החמיר גם במקצת היום ,אך רוב הפוסקים מקילים בזה).
הגרש"ז אוירבך והגרי"ש אלישיב (הובאו באוצרות הטהרה פ"ה ,קיז) סוברים שאע"פ שאת הימים שהסיחה
דעתה לא יכולה למנות לז' נקיים ,בכל זאת יכולה להביא בחשבון את הימים הראשונים לפני
שהסיחה דעתה.
לגבי זמן היסח הדעת שפוסל ,דעת הגרי"ש אלישיב

(אוצרות הטהרה קונטרס פניני האומר עמ' תתקא ,ג)

שהיסח הדעת נחשב רק אם הסיחה דעתה יום ולילה שלמים ,מעת לעת .ובדרכי טהרה

(יד ,י .תשובות

ותוספות עמ'  ,191ב) כתב שעד  12שעות לא נחשב להיסח הדעת ויכולה להמשיך לספור .וע"ע בספר
פוע"ה (פי"ב אות עב והלאה) לגבי אישה שעברה ניתוח או טיפול או שהייתה בחוסר הכרה ,האם צריכה
למנות שוב חלק מהימים.
סעיף ה':
 ספירה רק לאחר הפסק טהרה
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א (תוה"ב הארוך והקצר ב"ז ריש ש"ה) :בדקה עצמה ביום שפסקה מלראות ומצאה
טמאה ,ובדקה לאחר שלשה או ד' ימים ומצאה טהורה ,הרי זו בחזקת טמאה עד שתפסוק בטהרה,
שלעולם אינה סופרת עד שתבדוק אם פסקה ,ואז מונה למחרתו.
הש"ך (סק"ט) כתב דה"ה אם ראתה ולא בדקה עצמה ביום שפסקה מלראות ,ובדקה לאחר ג' או ד'
ימים ומצאה טהורה ,הרי היא בחזקת טמאה עד שפסקה בטהרה.
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סעיף ו':
 אלו סוגי בגדים כשרים לבדיקות
שנינו בנידה (יז).

"ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירין אותן לשבח; ובודקין מטותיהם במילא
פרהבא ...מסייע ליה לשמואל ,דאמר שמואל :אין בודקין את המטה אלא בפקולין ,או בצמר
נקי ורך .אמר רב :היינו דכי הואי התם בערבי שבתות הוו אמרי מאן בעי פקולי בנהמא ולא
ידענא מאי קאמרי .אמר רבא :הני שחקי דכיתנא מעלי לבדיקה .איני ,והא תנא דבי מנשה :אין
בודקין את המטה לא בעד אדום ,ולא בעד שחור ,ולא בפשתן ,אלא בפקולין או בצמר נקי ורך!
לא קשיא ,הא  -בכיתנא ,הא  -במאני דכיתנא .ואיבעית אימא :הא והא במאני דכיתנא ,הא -
בחדתי ,הא  -בשחקי"
נמצאנו למדים מהגמ' שלדעה הראשונה דוקא מנא דכיתנא כשר לבדיקות ,וללישנא בתרא הבדיקות
יעשו דוקא בשחקי ולא במנא דכיתנא.
ופירש"י מילא פרהבא  -קוטו"ן מתוך שהוא לבן נראית בו טיפה כחרדל ,לישנא אחרינא צמר נקי ורך.
פקולין  -קוטו"ן .שחקי דכיתנא  -בגדים בלויין של פשתן .ולא בפשתן  -שאינו לבן ואין דם ניכר יפה
אלא בעד לבן .שחקים  -לבנים יותר מן החדשים.
הטור פסק כלישנא בתרא שהבדיקות יעשו בשחקי ,וז"ל :כל בדיקות אלו לא תבדוק לא בבגד פשתן
חדש אפילו שהוא נקי ולבן מפני שהוא קשה אלא בצמר נקי ורך או בצמר גפן או בבגד פשתן ישן
שהוא נקי ורך.
אמנם כתב הרמב"ם (פ"ד מהל' איסו"ב הט"ו) "בגדים אלו שמקנחין בהן צריכין שיהיו של פשתן שחקים
ולבנים והם הנקראים עדים בענין זה" .הב"י הבין שהרמב"ם מיעט כמה דברים :בגד  -ולא דבר שאינו
בגד ,פשתן  -ולא מינים אחרים ,שחוק  -ולאו בשאינו שחוק ,וגם בשחוק הוא דוקא לבן ולא צבוע.
אך התקשה ,דא"כ ממעט גם פקולין וצמר נקי ,והרי של בית מונבז מזכירין אותן לשבח ע"ז .ושמא
י"ל דהרמב"ם סובר שרבא חולק על שמואל ,והמשבחים את בית מונבז סוברים כשמואל ולא קי"ל
הכי .עוד כתב ,דיתכן שהרמב"ם לא התכוון למעט פקולין וצמר נקי אלא בא לומר שהבדיקה צריכה
להיות בדבר שהוא לבן ונקי ורך ,וה"ה לכל דבר כיוצ"ב.
כתב השו"ע ע"פ הטור :כל בדיקות אלו ,בין בדיקת הפסק טהרה בין בדיקת כל השבעה ,צריכות
להיות בבגד פשתן לבן ישן ,או בצמר גפן ,או בצמר לבן נקי ורך.
הרמב"ם כתב שבגדים אלו צריכים להיות לבנים ,אע"פ שתנא דבי מנשה לא מיעט אלא אדום ושחור,
נראה דסובר דלאו דוקא הני אלא ה"ה לכל הצבעים שאין מראה אדמומית ניכר בהם כמו בלבן ,וכ"כ
הרא"ש (קיצור הלכות נידה) וכ"נ מהסמ"ג (לאוין קיא דף לו ע"ד) .וכ"כ הלבוש ,מקור חיים (ס"ק מו) ועוד.
מכאן נחלקו האחרונים כיצד תנהג אישה שאין לה בגד לבן ,האם יכולה לבדוק בבגד צבעוני אחר
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שאינו שחור או אדום :הלבוש והבדי השולחן (באורים עמ' שו) סוברים שאפילו בדיעבד לא מועיל אם
בדקה בשאר בגדי צבעונים .אולם בטהרת הבית (ח"ב עמ' שמא) כתב שבשעה"ד יש להקל בבדיקת בגד
נקי של שאר מיני צבעונים ,ובפרט שיש מקום לומר שעיקר מה שהחמירו בש"ס שתהיה הבדיקה
בבגד לבן דוקא ,זהו לפי זמנם שלא טימאו אלא חמש מראות דמים והיו בקיאים לטהר אף מראה
אדום ,ולכן היו צריכים בגד לבן דוקא ,משא"כ בזמנינו שמטמאים כל מראה אדום.
צמר גפן :הסדרי טהרה (ס"ק כב) כתב שממה שהביא השו"ע בתחילה שיש לבדוק בבגד פשטן ורק
אח"כ הביא את הצמר גפן ,משמע שלכתחילה לא מהני בדיקה בצמר גפן .ובדיעבד אם בדקה אין
לפסול את הבדיקה .אולם בטהרת הבית (ח"ב עמ' שמא) כתב שאין שום טעם לחלק ביניהם ,וגם השבט
הלוי (אות ד) כתב שהמובחר לבדיקה הוא בד לבן העשוי מצמר גפן ,וכ"פ הבדי השולחן (ס"ק צו) ודחה
את דברי הסד"ט .בנשמת אברהם (עמ' רכג) כתב שכיום אין נוהגים לעשות בדיקה בצמר גפן משום
שהדם לעיתים נספג בתוכו ,או שנספג עליו דם והסיבים הללו נשארים בתוך הנרתיק ,וכשיצאו
יאסרו את האישה.
נייר טואלט לבן :השבט הלוי (יו"ד ס"ס ק) כתב שאם עשתה הבדיקה בנייר דק ולבן ,פשוט דמהני עכ"פ
בדיעבד .ובחידושיו להל' נידה (אות ב) כתב שיש לחלק בין סוגי הניירות ,והכל לפי העניין .אך
בטהרת הבית (ח"ב עמ' שד"מ) כתב שיש לחלק בזה ,שאם הוא סוג נייר רך שאפשר להכניסו בחו"ס
והדם נדבק בו ואינו נופל ממנו ,שפיר מהני לבדוק בו בדיעבד ,אבל אם הוא נייר דק וחלק שהדם
נופל ממנו ואינו נדבק ,אין הבדיקה מועילה בו אפילו בדיעבד .גם הבדי השולחן (ס"ק צז) כתב שאף
בדיעבד יש להסתפק אם מהני בדיקה בנייר .ואם הנייר עבה ולא נקרע בקלות יש להקל .אך בדרכי
טהרה (יג ,יט) כתב שאין לבדוק בנייר .וכ"פ בפסקי משנה הלכות (פ"ז ,ד).
הרטבת העד :כתב המהרש"ם (ח"א סימן קמו) שאשה שקשה לה לבדוק בעד יבש כי הבדיקה מכאיבה
לה ,מותר לה ללחלח העד במים קודם הבדיקה ,שע"י כך נקל לה לבדוק יפה .וכ"פ בטהרת הבית
(ח"ב עמ' שמב) .ובשבט הלוי (אות ח) כתב שיכולה למרוח מעט משחה שומנית בנרתיק כמה שעות
לפני הבדיקה כדי לרכך את המקום .והגר"מ אליהו הורה (ספר פוע"ה פי"ב הע ' )86שאם המשחה לא
נספגת דיה בגוף עד מועד הבדיקה ,אין להשתמש בה ,אא"כ ברור שדם יוכל להיראות על עד
הבדיקה.
 אופן עשיית הבדיקה
שנינו בנידה (ה .יב).

"[הֵ ].עד שלפני תשמיש  -אינו ממעט כפקידה .מ"ט? אמר רב קטינא :מתוך שמהומה לביתה.
וכי מהומה לביתה מאי הוי? מתוך שמהומה לביתה  -אינה מכנסת לחורין ולסדקין[ .יב].
והתניא :איזהו שיעור וסת  -משל לשמש ועד שעומדים בצד המשקוף ,ביציאות השמש  -נכנס
עד ,הוי :וסת שאמרו  -לקנוח ולא לבדיקה"
נחלקו הראשונים מהו אופן עשיית הבדיקות לבדיקת הפסק טהרה ,ז' נקיים ומציאת כתם:
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א.

רא"ש (פ"י סו"ס ה) ורשב"א (תוה"ב הארוך ב"ז ש"ה כד :):בבדיקה להפסק טהרה וכן בז' נקיים
צריכה להכניס את העד לחורים ולסדקים ,עד מקום שאבר התשמיש מגיע ,ואם לא עשתה
כן לא הוי אלא קינוח בעלמא ,ולא יצאה י"ח הבדיקה .ולמדו כן מהגמ' (יב ).שבדיקה ללא
חו"ס אינה חשובה לבדיקה .וכ"כ הסמ"ג (לאוין קיא דף לו ע"ד) והסמ"ק (סי' רצג עמ' שכא).

ב.

ראב"ד (בעה"נ שער הספירה עמ' פ) :ישנם ג' בדיקות חלוקות זו מזו ,לגבי מציאת כתם די
בקינוח בעלמא

(שלש נשים שהיו ישנות במטה נדה ס ,:סא .ונמצא עליה דם שאם בדקה עצמה כשיעור

וסת למציאת הכתם אם מצאה טמאה טיהרה את חברותיה וכו') .לגבי בדיקת נדה וזבה בהפס"ט וז'
נקיים בעינן בדיקת בית החיצון והוא עד מקום שהשמש דש .לגבי בדיקת טהרות

(שם ה).

בעינן בדיקת חו"ס בבית החיצון .גם הרי"ף (פ"ב דשבועות הל 'נידה) לא הזכיר הבדיקה כלל,
והרמב"ם (פ"ד מהל' איסו"ב הי"ד והלאה) לא הזכיר אלא לשון קינוח.
ג.

רמב"ן (חי' נדה ה .ובהלכותיו פ"ט הכ"ג) :בבדיקת הפס"ט שהיא להעלותה מטומאה לטהרה
בעינן בדיקת חו"ס ,אבל בכל שאר בדיקות ז' נקיים דבחזקת טהרה עומדת ,בבדיקה כל
דהו סגי.

כתב השו"ע ע"פ הרא"ש וסיעתו :כל בדיקות אלו ,בין בדיקת הפסק טהרה בין בדיקת כל השבעה,
צריכות להיות ...ותכניסנו באותו מקום בעומק לחורים ולסדקים עד מקום שהשמש דש.
הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד ס"ס מו .הובא בפת"ש ט) האריך להוכיח שדעת הרבה פוסקים להקל בבדיקה,
אולם לא מלאו ליבו להקל כיון שיש הרבה פוסקים המחמירים .אך במ"ש השו"ע דבדיקה של הפסק
טהרה ובדיקה של יום ראשון וכו' ,בזה נראה לו להקל ולסמוך על הרמב"ן דרק בדיקה של הפס"ט
צריכה לחורין ולסדקין אבל שאר בדיקות אפילו של יום ראשון די בבדיקה קלה .ועוד ,שמהרמב"ם
והרי"ף משמע שא"צ בדיקה בעומק אלא קינוח בעלמא .גם בשו"ת בנין ציון (ח"א סימן עא) הסתמך
ע"ד הנוב"י .והסדרי טהרה (ס"ק כג) כתב שאפילו לסוברים שצריכה בדיקת חו"ס גם לבעלה ,אין בזה
אלא חומרא דרבנן ,אבל מדאורייתא א"צ לזה .אמנם הלחם ושמלה (שמלה ס"ק יא) תמה ע"ד הנוב"י,
שאין להוכיח מדברי הרי"ף מה דעתו ,משום שלא כתב דבריו על הל' נידה ,ואין להביא ראיות מאיזה
דין מסויים שכתב .גם בטהרת הבית (ח"ב עמ' שמו והלאה) דן בזה והעלה שהעיקר כדעת מרן השו"ע,
אבל כשאינה יכולה לעשות בדיקת חו"ס יש לסמוך על המקלים .וע"ע בח"ג (עמ' קנג) מ"ש בעניין
בדיקת חו"ס.
 עד איזה עומק צריכה לבדוק
הרא"ש (בקיצור הלכותיו) ,הגה"מ (פ"ו אות ד) ,רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכא ע"ד) ועוד הזכירו שצריכה
להכניס את העד עד מקום שאבר התשמיש מגיע .הב"י כתב דאפשר שטעמם הוא משום דקי"ל

(נדה

מ ).שנשים מיטמאות ביציאת הדם לבית החיצון אע"פ שעדיין לא יצא לחוץ ,ועד מקום שהשמש דש
הוא בית החיצון ,לכן צריכה לבדוק עד שם.
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אמנם הב"י התקשה ,שא"א לאישה להכניס העד כ"כ בעומק ,ואם תנסה להכניסו בעומק יכולה
לפצוע את עצמה ויצא דם ,ונמצא מקלקלת .ובאמת בשו"ת תרומת הדשן (ח"ב סימן עח) הרגיש בזה
וכתב שבשאר חיבורים לא כתבו רק בדיקה יפה לחורין ולסדקין וכיון דאי אפשר לנשים כולי האי אין
להחמיר עליהן ביותר והנח להן לישראל וכו' .והוסיף הב"י שהסמ"ג ,סמ"ק ,ספר התרומה

(סימן פז)

והרמב"ן (פ"ב ה"ז ,פ"ט הכ"ג) לא כתבו אלא בדיקת חו"ס ולא ציינו בדוקא עד מקום שהשמש דש ,וגם
מ"ש הרא"ש (עד מקום שהשמש דש) אפשר דהוא לאו דוקא ,דאל"ה היה לו לכתוב דין זה בהדיא.
הב"י כתב דכיון שהרא"ש וסיעתו הצריכו שהבדיקה תהיה עד מקום שהשמש דש ,יצוה בביתו
שבבדיקת הפס"ט ובדיקה אחת מז' נקיים תהיה בענין שיגיע עד מקום שהשמש דש ,ושאר הבדיקות
אף אם לא יגיע שם לית לן בה .מכיון שרוב הפוסקים סוברים שא"צ יותר מבדיקה אחת בז' נקיים,
ואופן בדיקה זו קשה ,יש להחמיר רק בבדיקות המוכרחות .והוסיף שנ"ל שצריך לייחד יום מסויים
שבו תבדוק בדיקה לעומק כדי שלא תשכח ,ועדיף שיהא היום הראשון

(ע"פ דפוסים ראשונים ,ולפני רוב

האחרונים היה כתוב 'ב' היינו היום השני ,ולכן תמהו עליו .ואכמ"ל) כדי שאם תשכח תוכל לבדוק בשאר הימים.
כתב השו"ע :ותכניסנו באותו מקום בעומק לחורים ולסדקים עד מקום שהשמש דש ותראה אם יש בו
שום מראה אדמומית ,ולא שתכניסהו מעט לקנח עצמה .ואם יקשה בעיניה מאוד להכניסו כל כך
בעומק ,לפחות בדיקה של יום הפסק טהרה ובדיקה של יום ראשון מהשבעה תהיינה עד מקום
שהשמש דש .רמ"א :ואם לא עשתה כן בבדיקת יום ראשון ,תעשה פעם אחת כן מבדיקות שאר הימים
(ב"י); מיהו בדיעבד אם לא עשתה כן כלל רק שבדקה עצמה יפה בחורין ובסדקין בעומק היטב כפי
כחה ,אף על פי שלא הגיע למקום שהשמש דש ,סגי לה

(ב"י שכ"ד רוב הפוסקים וכן מהרא"י בפסקיו סימן

ע"ח וב"ח).
הב"ח כתב שמ"ש הרא"ש שהבדיקה צריכה להיות עד מקום שהשמש דש אינו אלא למצוה מן
המובחר .גם הערוך השולחן (סעיף כז-כח) נוטה להקל כדעת הב"ח .ובשו"ת רב פעלים

(ח"ד סימן כ)

כתב שמנהג הנשים במקומו לא לבדוק עד מקום שהשמש דש מחשש שיפצעו .ובטהרת הבית

(ח"ב

עמ' שנג) כתב שכשאין מנהג ברור יש לנהוג לכתחילה כדעת השו"ע ,כל היכא דאפשר ,ואם כואב לה
מאוד ע"י בדיקה זו ,ויש לה צער בכך הוי כשעה"ד וכבדיעבד דמי ,ואינה צריכה לבדוק אלא לפי
כוחה עד מקום שידה מגעת.
החזון איש (יו"ד סי' צב ס"ק כא) כתב שהצורך בבדיקת חורים וסדקים ולא סגי בקינוח בלבד ,הוא משום
שדרך ראיית הנשים להיות מופסקת מעט ומקינוח בלבד אין ראיה שנפסק המעיין ,אבל ע"י בדיקה
בחו"ס מתברר היטב עניין סתימת המעיין .שכל שמעיינה פתוח עומדת טיפת דם בפי המקור ,וע"י
הדחיקה בחו"ס הדם יוצא .גם הישועות מלכו (חיו"ד סימן כח) כתב דקים להו לחז"ל שע"י בדיקה
ומשמוש הפרוזדור היטב מתעורר המעיין ומוציא דם כל זמן שלא נסתם לגמרי.
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 בדיקות לאישה שיש לה טבעת ברחמה או פצעים
אישה שהתקינו לה הרופאים טבעת ברחמה למניעת הריון ,יש לברר האם יכולה לעשות ההפסק
בטהרה והבדיקות בז' נקיים בעוד הטבעת ברחמה.
בשו"ת זכרון יוסף (יו"ד סימן י) דן בזה באורך והעלה להקל ,משום שיש רוב להיתר ,שהרי רוב נשים
פוסקות לראות ביום חמישי או שישי מתחילת ראייתן .ובשעת הדחק יש להקל כראב"ד שא"צ בדיקת
חו"ס .וכן העלה להקל בטהרת הבית (ח"ב עמ' שנד-שנח).
אמנם רעק"א (סימן ס ד"ה וראיתי) הביא דבריו ,וכתב לסתור דבריו מהרשב"א הסובר שבדיקה ללא
חו"ס אינה חשובה כלל לבדיקה .גם הסדרי טהרה (ס"ק כג) כתב שבניד"ד אין להקל ללא בדיקת חו"ס,
משום שיש דבר המעכב הזלת הדם ,ולכן גם לדעת המקלים אין להקל בכה"ג.
הערוך השולחן (סכ"ט) כתב שאם יש לה טבעת ברחמה ,אם יכולה להוציאה ודאי שצריכה לעשות כן.
אבל אם אינה יכולה להסירה מפני שיש בזה חשש סכנה ,תוכל לבדוק ע"י שתכניס המוך לפרוזדור
בעומק ותשהנו שם כל בין השמשות ותבדוק בכל המקומות .ואין חוששים שמקום הטבעת מעכב
הדם .ורק בהפס"ט ובדיקה נוספת צריכה להשהות כמו מוך דחוק ,אבל בשאר הבדיקות תבדוק עד
מקום שידה מגעת.
סעיפים ז'  -ח':
 בדיקת סומא חרשת ושוטה
שנינו בנידה (יג):

"משנה :החרשת והשוטה והסומא ושנטרפה דעתה ,אם יש להם פקחות  -מתקנות אותן והן
אוכלות בתרומה .גמרא :חרשת ,איהי תבדוק לנפשה! דתניא ,אמר רבי :חרשת היתה
בשכונתינו ,לא דיה שבודקת לעצמה  -אלא שחברותיה רואות ומראות לה! התם  -במדברת
ואינה שומעת ,הכא  -בשאינה מדברת ואינה שומעת"
הב"י כתב דמשמע מהגמ' דה"ה ששומעת ואינה מדברת הויא כפיקחת ,וכ"נ מדברי המגיד (פ"ח הט"ו).
כתב הרמב"ן (פ"ב הי"ג) שאותם נשים אם הוקבע להן וסת הרי הן כשאר כל הנשים ,לא הוקבע להן
חוששות מל' יום לל' יום ובודקות ע"י פקחות שזו היא עונת ראייה לרוב הנשים.
כתב השו"ע :הסומא בודקת עצמה ומראה לחבירתה .החרשת ששומעת ואינה מדברת או שמדברת
ואינה שומעת ,הרי הן כפקחות; אבל אם אינה שומעת ואינה מדברת ,וכן השוטה או שנטרפה דעתה
מחמת חולי ,צריכות פקחות לבדוק אותן ולקבוע להן וסתות כדי שתהיינה מותרות לבעליהן .הוקבע
להן וסת ,הרי הן כשאר כל הנשים; לא הוקבע להן ,חוששות משלשים יום לשלשים יום ובודקות על
ידי פקחות.
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ובדין חירשת  -אילמת שלמדה במוסד חינוכי מותאם [או שעברה טיפול רפואי מסייע] והיא
מתנהלת בחייה כפיקחת לכל דבר ועניין ,נחלקו האחרונים האם דינה כשוטה ,או שבשינוי הדעת
נשתנה הדין .המהר"ם שיק (אבה"ע סימן מט) העלה שאף חרש-אילם שלמד בבית ספר לחרשים לא יצא
מכלל ספק אם הוא מחוייב במצוות או לא .גם בשו"ת צמח צדק (ראשון ,סי' עג) פסק שלא השתנה
הדין כיון שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים .ובשו"ת שבט סופר (אבעה"ז סי' כא) הביא שאביו
ה'כתב סופר' ביקר בבית ספר לחרשים אילמים והיה מופתע מהתנהלותם ,עד שעלה ספק בליבו אם
אין דינן כבני דעת גמורים שמחוייבים במצוות .ובטהרת הבית (ח"ב עמ' שסב) כתב שעכ"פ מידי
פלוגתא דרבוותא לא יצאנו ,ובשל תורה יש להחמיר ,לפיכך יש להצריכה בדיקה ע"י חברותיה הן
בהפסק בטהרה ,והן בבדיקות ראשון ושביעי של שבעה נקיים .וכן יש להחמיר בדין הטבילה .ובספר
חוט שני כתב שיש לדון כל מקרה לגופו עד כמה יש לה דעת ,שעיקר הטעם שחרשת חשובה כשוטה
הוא משום שהיא מנותקת מהעולם וזה משפיע לה על הדעת ,ולכן כשיודעת לתקשר עם העולם
באופן מסוים יכולה להיחשב כבת דעת .ובשו"ת אגרות משה (ח"ד יו"ד סימן יז אות כה) כתב שאע"פ
שמלמדים אותם שיוכלו להבין מ"מ עדיין הם מוגדים כחרשים לכל דבר.
סעיף ט':
 כל יד המרבה לבדוק הרי זה משובח
שנינו בנידה (יג .לט).

"[יג ].כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת[ .לט ].ישבה לה ולא בדקה ,שגגה ,נאנסה ,הזידה
ולא בדקה  -טהורה .הגיע שעת וסתה ולא בדקה  -הרי זו טמאה"
כתב השו"ע :האשה שמרבה לבדוק ,בין בימי ספירתה בין בימים שלא ראתה בהם ,הרי זו משובחת
אף על פי שיש לה וסת קבוע.
בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סימן קז סעיף ט) כתב שדווקא בבדיקות שמבררות טהרתה יש שבח ,אבל מה
שהנשים רגילות להסתכל על נייר שקנחה עצמה אחר הטלת מי רגלים וחושבות זה בכלל כל המרבה
לבדוק משובחת ,בעניותי לא יראה כן דאין זה בדיקה אלא קלקול ללא צורך דהרבה פעמים המים
מלוכלכים והיא מקלקלת עצמה ,ובלא"ה הלא זה קנוח מבחוץ שאין לו לכל היותר רק דין כתם שעל
הגוף.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' שע) כתב שכל אישה שיש חשש שריבוי הבדיקות אצלה יגרום לה סריטות
בבשרה בפנים ,ויצא ממנה דם שלא מהמקור ,ותבוא לקלקל עצמה ,עליה להימנע מלהרבות
בבדיקות שאינן מן הדין.
סעיף י':
 צריך שתהא הספירה רצופה
שנינו בנידה (לז .סז)" :ואחר תטהר  -אחר אחר לכולן ,שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם".
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כתב הטור :כל ספירת הז' צריך שיהא רצופין שלא תהא ראיית דם ביניהם שאפילו ראתה בשביעי
סמוך לשקיעת החמה או בין השמשות שהוא ספק יום סותרת כל המנין וחוזרת למניינה עד שיהא
להם ז' רצופין לגמרי .הב"י הסביר שרק בגלל שיש ספק מה ההגדרה של ביה"ש הרי היא סותרת את
מניין הימים ,אבל לדידן לאחר חומרת רבי זירא (נדה סו ).אין בזה נ"מ ובכל מקרה צריכה לישב עוד
שבעה נקיים.
כתב השו"ע :השבעה נקיים צריך שיהיו רצופים שלא תראה דם בהם ,שאם ראתה דם אפילו בסוף יום
השביעי סתרה כל הימים וצריכה לפסוק בטהרה ולחזור ולמנות שבעה נקיים.
הט"ז (סק"ג) תמה ע"ד הב"י שכתב שכל דין זה אינו תקף בימינו ,והרי הביאו בשו"ע! לכן כתב שנראה
שיש בדין זה נ"מ למה דקי"ל אישה שיש לה וסת א"צ בדיקה כלל ,והוא משום שאז היא בחזקת
טהרה ,ובז' נקיים צריכה לכתחילה בדיקה משום שהיא בחזקת טמאה ,קמ"ל כאן דחזקת טומאה
עליה עד שיכלו ז' נקיים רצופים ,ואין לומר שבתום הז' נקיים היא שבה לחזקת טהורה וא"צ בדיקה
אפילו לכתחילה ,אלא הדין הוא שאפילו אם תראה בסוף הז' נקיים ממש סותרת הכל .בשיעורי שבט
הלוי כתב שיש נ"מ לפי דברי החוו"ד שבז' נקיים האישה נטמאת בכל דם אפילו בלא הרגשה ,שאם
ראתה בתוך הז' נקיים הרי היא טמאה מהתורה ואם ראתה לאחר הז' נקיים טמאה מדרבנן בלבד.
 תליה בכתם בג' ימים ראשונים
כתוב בתרומת הדשן הא דכתב ספר התרומה (סי' צב) ובמרדכי (שבועות סי' תשלה דף א ע"ג) ובהגה"מ
(פ"ט מהל' איסו"ב אות ז) מייתי לה דכל השלשה ימים של ספירת ז' נקיים צריכים להיות טהורים לגמרי
ואם מצאה בהם כתם אף על פי שיכולה לתלות במכה או חבורה אינה תולה ,נראה דדוקא בכתם
כגריס ועוד אמרו כן ,אבל פחות מכן דאין צורך לתלותו חבורה או מכה אלא בדם מאכולת ודאי
תלינן לעולם ,דאל"כ אין שום אשה יכולה להטהר ,וכדתניא בפרק הרואה כתם (נח ):דאין לך מטה
שאין עליה כמה טיפי דם מאכולת.
הדרכי משה הביא את דברי המרדכי הנ"ל ,וכתב שדוקא מכה שאינה יודעת שמוציאה דם אין תולים
בה ,אבל מכה שידוע שמוציאה דם אפשר לתלות בה אפילו בג' ימים ראשונים ,שהרי אפילו ברואה
ממש תולים במכה שידוע שמוציאה דם ,וכ"ש כתם דרבנן .ואפשר גם שהתרומה והמרדכי לא
החמירו אלא לחומרא בעלמא ,ובמקום שא"א ליזהר אין להחמיר ולכן התיר בכתם פחות מכגריס.
ולכן אין להחמיר במכה שידוע שמוציאה דם .וטוב להחמיר לכתחילה במכה עוברת בימים מועטים
דאפשר ליזהר מיקרי.
כתב הרמ"א :יש אומרים דבשלשה ימים ראשונים של ימי הספירה אם מצאה כתם אין תולין אותו
להקל כמו שתולין שאר כתמים ,דג' ימים ראשונים צריכים להיות נקיים לגמרי (תרומה ,מרדכי והגה"מ);
אבל אח"כ דינו כשאר כתם ,וכן נוהגין .ודוקא כתם שהוא יותר מכגריס ועוד ,אבל פחות מכגריס
ועוד תולה בכינה אפילו בג' ימים ראשונים (תה"ד) .וה"ה אם היה לה מכה בגופה ויודעת שמוציאה
דם ,תולה בה אפילו ביתר מכגריס ועוד (סברת הרב וכן משמע לשון המרדכי) ,אלא שאין מקילין בשלשה
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ימים הראשונים לתלות במכה שאין ידוע שמוציאה דם או בשאר דברים שתלינן בהם כתם ,כמבואר
לעיל סימן ק"צ.
א"כ ,לדעת הרמ"א תולים במכה שמוציאה דם אפילו בכתם יותר מכגריס ועוד .וכ"כ בתורת השלמים
(ס"ק יד) ,ערוך השולחן (ס"ק לג) ועוד .אולם הש"ך (ס"ק יג) הביא את כל דברי הדרכ"מ ודחאם ,ולדעתו
בג' ימים הראשונים שאינה יודעת בודאי שפסק דם מקורה בכל ענין לא תלינן במכה אפילו יודעת
בודאי שמכתה מוציאה דם ,גם מהב"ח משמע שאין לתלות במכתה אלא כשהיא מלאה שחין ודם
יוצא ממנה תמיד .והט"ז (סק"ד) כתב שהרמ"א מיירי במכה שא"א לה להזהר שפיר ,אז תולה בה ,אבל
כל שאפשר לה להזהר ולא עשתה כן אין לתלות כלל.
אולם ,הנה השו"ע (סימן קצ סעיף מא) כתב שבספירת ז' נקיים יכולה לתלות בחלוק שהשאילה
לחברתה ,והעיר הרמ"א לעיין כאן .ומשמע שדעת השו"ע שאין שום חילוק בין הג' ימים הראשונים
של הז' נקיים לשאר הימים ,ובכולם יכולה לתלות בימי ספירתה כמו בימי טהרתה .וכ"כ המהריק"ש
(הגהות שו"ע סימן קצ סעיף מא) בדעת מרן .גם החיד"א (שו"ת חיים שאל ח"א סימן טו) כתב להקל בנידוננו.
וכן העלה בטהרת הבית (ח"ב סימן שעא-שעט).
השבט הלוי (אות ד) הסביר בדעת הרמ"א שאין תולים בג' ימים ראשונים ,מכיון שעדיין אינה מוחזקת
כ"כ שמעיינה סתום .והחתם סופר (סימן קסה) הקשה ,מניין לנו לחלק בין הג' ימים הראשונים לשאר ז'
נקיים ,הרי מדינא די בבדיקת ראשון ושביעי ,ואם בג' ימים הראשונים עדיין מוחזקת כרואה ,מדוע
לא מצריכים בדיקות להוציאה מחזקה זו?!
 תליה בכתם באופנים נוספים
יושבת ז' נקיים על כתם ומצאה כתם בג' ימים ראשונים :הדגול מרבבה (הובא בפת"ש י) כתב שיש
להקל אם סופרת ז' נקיים על כתם ,ואח"כ מצאה כתם בג' ימים הראשונים .והטעם הוא שכל זמן
שלא הוחזק מעיינה פתוח תולה .וכ"כ בטהרת הבית בשם רבים מהאחרונים .השבט הלוי העיר
שכשראתה גם וסת והז' נקיים הם גם על הראיה הזו ,ודאי דינה ככל אישה ואינה תולה בג' ימים
ראשונים.
תליה בכתם הנמצא כשתבעוה להנשא :הבית שמואל (אבה"ע סימן סג סק"ג) צידד להחמיר בזה ,אולם
הדגול מרבבה (הובא בפת"ש י) כתב שיש להקל בתבעוה להנשא ונתפייסה ומצאה כתם בג' ראשונים.
והטעם הוא שכל זמן שלא הוחזק מעיינה פתוח תולה .גם הסדרי טהרה (סימן קצ ס"ק עד) כתב
שהמיקל לא הפסיד .וכ"פ הערוך השולחן (ס"ק לד) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' שפ והלאה) ועוד.
ז' נקיים להליכה לבית הכנסת :אישה שבדקה עצמה מדמים משום שחפצה ללכת לבית הכנסת

(עפ"ד

הרמ"א לעיל סימן קצה סעיף יז ,דאין לאישה ליכנס לבית הכנסת בימי ראייתה) ,ולאחר ההפסק טהרה בג' ימים
ראשונים ראתה כתם ,העבודת הגרשוני (סימן עט .הובא בפת"ש י) מיקל שאפשר לתלות בימים אלו
ולהחשיב את תחילת ספירתה מהימים שבדקה כדי לילך לבית הכנסת ,וכן נוטה הסדרי טהרה
לג) .אולם הצמח צדק (סימן סה) מחמיר.

(ס"ק
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כתם לאחר הג' ימים הראשונים :בשו"ת תפארת צבי (יו"ד סימן כד .הובא בפת"ש יא) כתב דדוקא אם
מצאה הכתם תוך ג"י ראשונים אינה תולה ,אבל אם מצאה הכתם לאחר ג' ימים אלא שיש לחוש
שראתה את הכתם הנ"ל בתוך ג' ימים ראשונים ולא ידעה עד עכשיו ,תולה במכתה ובנדתה וחושבת
אף ג' ימים הראשונים לספירה .וכן משמע בשו"ת פנים מאירות (ח"ב סימן קע ד"ה איברא) .וכ"כ בטהרת
הבית (ח"ב עמ' שפו) .אולם בשו"ת בית אפרים (יו"ד סימן מה) בשם אחיו מבואר שדעתו אינו כן.
נמצא הכתם על דבר שאינו מקבל טומאה :בשו"ת חמדת שלמה

(יו"ד סימן כ אות יז-יח .הובא בפת"ש יב)

העלה דאם נמצא הכתם ע"ד שאינו מקבל טומאה אף תוך ג' לא חיישינן לה ,כיון דדבר שאינו מקבל
טומאה לא הוי בכלל גזירת כתמים .וכן מדברי המעיל צדקה (סימן סב) נראה פשוט להתיר בכתמים
הנמצאים בבגד צבוע תוך ג"י .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' שפח) ,אגרות משה (יו"ד סימן צה) ועוד.
סעיף יא':
 פולטת שכבת זרע
שנינו בנידה (לג).

"[לג ].בעי רמי בר חמא :פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה? רואה היתה וסותרת ,או
דילמא ,נוגעת היתה  -ולא סתרה? אמר רבא :לפום חורפא שבשתא ,נהי נמי דסתרה ,כמה
תסתור? תסתור שבעה  -דיה כבועלה ,תסתור יום אחד  -ואחר תטהר אמר רחמנא אחר  -אחר
לכולן ,שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם ...בעא מיניה רב שמואל בר ביסנא מאביי :פולטת
שכבת זרע ,רואה הויא או נוגעת הויא? נפקא מינה :לסתור ,ולטמא במשהו ...א"ל :רואה
הויא ...עד כאן לא קאמר ר"ש דיה כבועלה  -אלא לטמא בפנים כבחוץ ,אבל לסתור ולטמא
בכל שהוא  -רואה הויא"
בעיית הגמ' היא האם פולטת ש"ז חשובה ל'רואה' ולכן היא סותרת ,או שמא חשובה ל'נוגעת' ואינה
סותרת ,ולא נפשטה בעיה זו .הרא"ש (פ"ד סימן א) פסק שלכן יש להחמיר בפולטת וסותרת יום אחד.
אולם הגמ' לאחר מכן מסיקה דרואה הויא והילכך כל אשה צריכה שלא תתחיל לספור ז' נקיים עד
יום חמישי לשימושה ,דקיי"ל כרבנן דאמרי (שבת פו ):דשש עונות שלימות בעינן לפליטה שאין שכבת
זרע מסרחת אלא לאחר ו' עונות שלימות .והביא בשם ר' יונה שהחמיר בזה וסבר שדין פולטת שכבת
זרע אינו רק לטהרות .וכן נוהגים בצרפת ובאשכנז .וכ"פ סמ"ג (לאוין דף לז ע"ג) ,סמ"ק

(סי' רצג עמ'

שכא) ,ספר התרומה (סי' צה) והגה"מ (פ"ו אות ב).
הרמב"ם (פ"ו מהל' איסו"ב הט"ז) סובר דפולטת שכבת זרע סותרת אף לבעלה ,שהרי כתב "פלטה שכבת
זרע בתוך ימי הספירה סותרת יום אחד מפני שהוא כזב שראה קרי שסותר יום אחד" .אך לדעתו אינה
סותרת אלא כשנפלט תוך ג' עונות אבל כשנפלט אחר ג' עונות אינה סותרת

(כ"כ בפ"ה מהל' שאר אבות

הטומאה הל' יא-יג) .וטעמו מפני שהוא פוסק כרבי אלעזר בן עזריה (שבת פו .).כך סובר גם האור זרוע
(הביאו בתרומת הדשן).
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הב"י סיכם דמאחר דרוב הראשונים סוברים דאף לבעלה סותרת ,וגם מאחר שכולם זולתי הרמב"ם
ואור זרוע פוסקים כרבי עקיבא דעד שש עונות לא מסרחא שכבת זרע ,הכי נקטינן.
אולם הראב"ד כתב שלא אמרו 'פולטת שכבת זרע' אלא לטהרות בלבד ,אבל לבעלה אינה סותרת.
הרשב"א (תוה"ב הארוך ב"ז ש"ה כו ).נטה לדעת הראב"ד ,והוסיף שכ"נ סברת הגאונים שלא חששו
להזכיר ענין זה ,וגם הרי"ף לא כתבו בהלכות .43אולם כתב בסוף דבריו שבעל נפש יחוש לעצמו.
לסיכום :לדעת הרא"ש צריכה להמתין ו' עונות משעה ששימשה מיטתה .לדעת הרמב"ם צריכה
להמתין ג' עונות לשמושה .ולהלן נראה שדעת תה"ד שצריכה להמתין ה' ימים.
כתב השו"ע :הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה ,אם הוא תוך ו' עונות לשמושה סותרת אותו יום.
לפיכך המשמשת מטתה וראתה אחר כך ופסקה ,אינה מתחלת לספור שבעה נקיים עד שיעברו עליה
ו' עונות שלימות שמא תפלוט; לפיכך אינה מתחלת לספור עד יום ה' לשמושה ,כגון אם שמשה
במוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד יום ה' ,דקיי"ל אין שכבת זרע מסריח עד שיעברו עליו ששה
עונות שלימות מעת לעת; ואם שמשה במוצאי שבת ופלטה ליל ד' ,קודם עת שימושה במוצאי שבת,
עדיין היא עומדת בתוך עונה ששית לשמושה וסותרת ,הילכך יום ה' יהיה ראשון לספירתה .והוסיף
הרמ"א :ותפסוק יום ד' לעת ערב ,ויום ה' עולה למניין.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' שצג) כתב שהספרדים נוהגים להמתין ארבעה ימים קודם הז' נקיים כדעת
השו"ע ,והאשכנזים יקפידו על חמישה ימים קודם הז' נקיים .אולם בדרכי טהרה (יד ,כא) כתב שגם
הספרדים יחמירו להמתין ה' ימים כרמ"א ,כדי לקבוע בדין זה הלכה קבועה לכל הנשים.
 גזירת 'לא שמשה אטו שמשה'
כתוב בתרומת הדשן (סימן רמה) שיש להוסיף עוד יום עד שתתחיל לספור ,היינו ביום השישי
לשימושה .שאם נתיר לה שתתחיל לספור מיום חמישי ,יש לחוש שתשמש בביה"ש ותסבור שעדיין
יום הוא ותפחית יום אחד מספירתה ,לכן הוסיפו עוד יום שגם במקרה שתטעה לא תספור פחות מו'
עונות .גם האגור (סימן אלף שעב) כתב שכך השיב מהרי"ל (שו"ת החדשות סימן צג אות ב).
עוד כתב ,שבארץ אשכנז נוהגים להוסיף יום אחד וממתינות ששה ימים ,ויש שבעה ימים .אף
שהרמב"ם (איסו"ב יא ,יד) הרחיק מאד דעות אלו ,מ"מ יש שנוהגים כך ויש להם קצת טעמים רחוקים.
גם מהר"י קולון (שורש לה) כתב שנשותיהם מחמירות בפולטת שכבת זרע ,ואפילו לא שימשה אטו
שימשה ואפילו אין בעלה בעיר ,וגם הוסיפו משש עונות ועשו חמשה או שבעה ימים.

 43הב"י כתב שלדעתו אין להביא ראיה שאינה סותרת לבעלה ממה שהשמיטו הגאונים והרי"ף דבר זה ,שהרי כמה דינים
השמיט הרי"ף מדיני נדה דאע"פ שודאי הלכתא נינהו אלא לפי שאינם מצויים כל כך השמיטם ,והא נמי לא שכיחא כולי
האי שרוב הנשים נמשכים ימי ראייתן ה' או ו' ימים ואינן צריכות לדין זה ,דבלאו הכי אינן מתחילות לספור קודם לזמן
זה.
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עוד כתב בתרומת הדשן (שם) בשם האור זרוע שגם אם לא שימשה צריכה להמתין מספר ימים אלו,
דלא פלוג רבנן ,וגזרינן לא שימשה אטו שימשה .ותרומת הדשן כתב ע"ז שגם לגבי חומרת הוספת
יום אחד משום חשש דביה"ש ,אין לחלק בין שימשה ללא שימשה.
אולם הב"י סיים דכל דברים אלו חומרות יתירות הן ,ואין להם סמך בגמרא לגבי הדין ,ולפיכך לא
נהגו העולם בכל מקומותינו אלא להמתין ארבעה ימים ולהתחיל לספור מיום חמישי ואילך ,ודוקא
אם שימשה ,אבל אם לא שימשה אינה ממתנת כלל ,ואם שימשה יום או יומיים קודם ראייתה
משלמת עליהם ארבעה ימים מיום שימושה ובחמישי לשימושה מתחלת לספור.
כתב הרמ"א :ויש שכתבו שיש להמתין עוד יום אחד ,דהיינו שלא תתחיל למנות עד יום הששי והוא
יהיה יום ראשון לספירתה ,דחיישינן שמא תשמש ביום הראשון בין השמשות ותסבור שהוא יום,
ואפשר שהוא לילה ,ואם תתחיל למנות מיום חמישי יהיה תוך ששה עונות לשמושה ,על כן יש
להוסיף עוד יום אחד דמעתה אי אפשר לבא לידי טעות

(ת"ה סימן רמ"ה והאגור בשם ר"י מולין וש"ד וכ"כ

מהרא"י ומהרי"ק שורש ל"ה) ,וכן נוהגין בכל מדינות אלו ,ואין לשנות .ויש נשים שנהגו להחמיר עוד
להמתין עד שבעה ימים (שם בת"ה) ,ואין טעם בדבר והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר להקדים עצמו
למצוה .ויש שכתבו שעכשיו אין לחלק בין שמשה עם בעלה ללא שמשה ,וכל אשה שרואה ,אפילו
כתם ,צריכה להמתין ה' ימים עם יום שראתה בו ותפסוק לעת ערב ותספור ז' נקיים

(שם בת"ה בשם א"ז

ומהרי"ק) וכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות (סה"ת וסמ"ג).
הב"ח (אות יב) הביא בשם הר"ש מאוסטרייך (הלכות ומנהגי מהר"ש סימן תעט) טעם מדוע יש הממתינות ז'
ימים מהתשמיש האחרון ,דכיון דנדה דאורייתא טובלת אחר ז' ימי נדה אף שלא היו נקיים אלא
שצריכה שבעה נקיים שמא היא בימי זיבה ,והיו נוהגים בימים קדמונים לטבול ב' פעמים ,אחת אחר
ז' דאורייתא והשניה אחר שבעה הנקיים ,וזכר לאותו דבר נהגו ג"כ להמתין י"ד יום.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' שצב) העלה שאף הנשים שנהגו להמתין ששה ימים ,וסופרות שבעה נקיים החל
מיום שביעי לראייתן ,יכולות להקדים ההפסק שלהן יום או יומיים ,ולנהוג כדעת מרן השו"ע,
להתחיל בספירת שבעה נקיים מיום החמישי לראייתן ,כדי לסמוך הטבילה לחפיפה .עוד כתב שאשה
מעדות המזרח שנהגו במשפחתה להמתין ה' ימים או יותר ונישאת ,יכולה לנהוג לכתחילה כדעת מרן
ולהמתין ד' ימים בלבד .וע"ש מה הדין כשהתחילה לנהוג להמתין ה' ימים.
 מקרים בהם לא גוזרים 'לא שמשה אטו שמשה'
א .אישה שבעלה לא בעיר :הב"ח סובר שדוקא כשבעלה בעיר יש להחמיר גם כשלא שמשה ,אבל
כשאין בעלה בעיר יש להקל דמיד שתפסוק בטהרה סמוך לביה"ש תמנה למחרתו .אמנם דעת הש"ך
(סק"כ) שבכל אופן צריך להחמיר .גם הט"ז (סק"ז) כתב שיש להחמיר ,משום שהמהרי"ק

(שורש לה)

כתב במפורש שנהגו להחמיר אפילו אין בעלה בעיר .וכ"כ הערוה"ש (סל"ט).
ב .המתנה לכלה לפני הז' נקיים :הש"ך (סק"כ) כתב שרק בשעה"ד יש להתיר לכלה שמיד שתפסוק
בטהרה תספור ז' נקיים .אולם הט"ז (סק"ז) היקל לגבי כלה שפירסה נידה סמוך לחופה או אפילו
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לאחר חופתה קודם שנתייחדה עם בעלה ,שאינה ממתנת כלל ,דבזה לא שייך למגזר לא שמשה אטו
שמשה .וכ"פ הערוך השולחן (סל"ט) ועוד .בטהרת הבית (ח"ב עמ' תלג בהע') כתב שבמקום שאין מנהג
קבוע להחמיר בזה פשוט מאוד שיש להקל בכלה ,שמיד שפסקה לראות מפסיקה בטהרה וסופרת
שבעה נקיים החל מיום המחרת.
הט"ז (סק"ה) כתב בשם המהר"ל שבכלה אחר בעילת מצוה תוכל למנות מיום חמישי לשימושה.
והסביר הט"ז שטעמו משום דאין כאן דם נידה אלא דם בתולים ,לכן לא החמירו בו משום תשמיש
בין השמשות ,אבל אם באמת נבעלה בביה"ש נראה ודאי דחשבינן לה כאילו נבעלת בלילה שאחר
אותו ביה"ש אפילו גבי כלה.
ג .כשליל הטבילה יחול בשבת :השל"ה

(שער האותיות אות ק ,הלכות ביאה סור מרע ד"ה מעשה .הובא בפת"ש

טו) כתב שאם לא שימשה עם בעלה ולמחרת ראתה ,מותר לה ללבוש לבנים ביום ד' ולהתחיל לספור
ביום ה' ,כי אם היתה מתחלת לספור ביום ו' אז היה בא ליל טבילה בליל שבת שאחר י"ט ,ומוטב
שנניח חומרא זו כדי לקרב הטבילה לחפיפה .והסדרי טהרה (ס"ק מב .ד"ה ולענ"ד) כתב דנראה לו
דבנדון כזה אף בשמשה יש להתיר שתפסוק ביום ד' לראייתה ותמנה שבעה נקיים מיום ה' .וכ"פ
הערוך השולחן (ס"מ) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' תה-תז) ועוד.
ד .הבעל צריך לנסוע לזמן רב :השבט הלוי (אות ו ד"ה עוד) היקל במקרה שהבעל צריך לנסוע לזמן
רב ,דיש בזה משום פו"ר או צורך גדול ,אבל מ"מ אין להקל בלי שאלת חכם כיון שה'מראה יחזקאל'
מחמיר בזה.
ה .ראתה אחר ערבית ועדיין הוא יום :כתב מהרש"ל (שו"ת סימן פב) שלנוהגים להמתין עוד יום אחד,
אם ראתה אחר ערבית ביום הא' ועדיין הוא יום ,יכולה ללבוש בגדים נקיים בסוף יום ה' ומונה מיום
ו' ואין ספיקא בדבר ,והוסיף שדי להחמיר אם היא התפללה כבר ערבית ועשתה אותו כבר לילה ,אבל
כשלא התפללה ,אפילו התפללו הקהל כבר ערבית לא נחמיר כה"ג לחושבו לילה מאחר שבאה לה
הסבה מן השמים .אולם הש"ך (ס"ק יט) הביא דבריו ,ולדעתו אפשר להקל אפילו התפללה היא.
ו .ראתה דם בזמן דם טוהר :הפת"ש (ס"ק טז) כתב שאישה שנטהרה מטומאת הלידה וראתה דם,
אפשר שיכולה למנות ז' נקיים מיד ובתנאי שלא שמשה ,משום שדם טוהר קל יותר מדם כתם
שמקלים בו .בטהרת הבית (ח"ב עמ' תכט-תלא) כתב שתשב בתוך אמבטיה במים חמים ותנקה עצמה
היטב ,ואז תוכל להתחיל מיד לספור ז' נקיים ,אמנם השבט הלוי (אות ט ד"ה ובדם) החמיר להמתין ה'
ימים כדם רגיל.
ז .ראתה לאחר הטבילה קודם ששימשה :הנודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן קכה) כתב שגם בכה"ג אינה
יכולה למנות ז' נקיים מיד .אך הפני יהושע (ח"א יו"ד סימן יב) היקל בזה .וכ"פ בשו"ת מעיל צדקה

(סימן

לב) משום שלא גזרו במילתא דלא שכיחא ,וכ"ד הסדרי טהרה (ס"ק לט .ד"ה אמר הרב) ,ערוה"ש (סל"ט),
שבט הלוי (אות ט ד"ה ועוד) בשם החזו"א ,טהרת הבית (ח"ב עמ' תיט-תכא) ועוד.
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 המתנת ה' ימים בראתה כתם
כתב הרמ"א :וכל אשה שרואה ,אפילו כתם ,צריכה להמתין ה' ימים עם יום שראתה בו ותפסוק לעת
ערב ותספור ז' נקיים וכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות.
הש"ך (ס"ק כא) סובר שלגבי כתם אפשר להקל כשלא שמשה למנות מיום המחרת של מציאת הכתם,
שגם תה"ד שהחמיר לא החמיר בכתמים שהלכו בהם להקל .אולם הלבוש (סעיף יא) כתב שיש
הסוברים שגם בכה"ג צריכה להמתין ה' ימים וכן נוהגים .ובשו"ת חתם סופר

(יו"ד סימן קפח .הובא

בפת"ש טז) מבואר שדעתו דבדיעבד שכבר ספרה שבעה נקיים מיד אחר מציאת הכתם מבלי המתנת
ה' ימים אפשר להקל גם בשמשה שיעלו לה הנקיים אך אם מצאה הכתם בבדיקת העד אין להקל
אפילו בדיעבד ע"ש.
הט"ז (סק"ח) פירש שהחמירו דוקא באשה טהורה שמצאה כתם שדינה כרואה ממש ,אבל אשה
שלבשה לבנים ומצאה כתם ואפילו רואה ממש בתוך ימים הנקיים ,א"צ להמתין ו' עונות אלא מונה
מחדש שבעה נקיים מיום שתוכל.
השבט הלוי (אות ט) כתב שמנהג העולם להחמיר אע"פ שהם שתי חומרות ,וכן משמע דכתם כדם לכל
דבר ,ואפילו אם רק נוטה לאדום .והוסיף דמסתמא הטעם הוא שלא לחלק בדבר יסודי ששייך לכל
בת ישראל כדי שידעו שתמיד יש להמתין ה' וז' ,והרבה טועות וסוברות דבכתם א"צ להמתין .וכ"פ
הדרכי טהרה (יד ,כה) .גם בטהרת הבית (ח"ב עמ' תכו) כתב שלמנהג האשכנזים יש להחמיר ברואה
כתם אפילו כשלא שימשה .אולם בדעת כהן (סימן פ) פסק כדעת הש"ך שא"צ להמתין ה' ימים אם לא
שימשה.
 אישה שזמן הביוץ שלה חל בתוך ז' נקיים
אישה שאמרו לה הרופאים שהיא יכולה להתעבר רק בתוך השבעה נקיים ,ואז היא עדיין בטומאתה,
ודורשים ממנה לקצר את ימי טומאתה ,כיצד תנהג?
כתב השבט הלוי (אות ו ד"ה וכן) שאם אינה יכולה להתעבר אלא ביום י"א לראיה ויכולה להטהר ,יש
מקום להתיר משום פו"ר .החזו"א (תשובה שהובאה בראש ספר טהרת בת ישראל) כתב שבכה"ג אפשר
להתיר להפסיק בטהרה ביום הרביעי לראייתה קודם שקיעת החמה ,וכ"ד הערוך השולחן (ס"מ).
ובשו"ת אגרות משה (ח"ב יו"ד סימן פד) מיקל כשלא שמשה דבמקום מצוה לא אמרינן לא פלוג ,וכל
גזירת לא שמשה הוא מטעם לא פלוג .בטהרת הבית (ח"ב עמ' תטז והלאה) כתב שאם צריכה לפסוק
בטהרה מוקדם יותר ,יכולה להימנע מתשמיש יומיים קודם עת וסתה ,וביום השני לראייתה תפסוק
בטהרה קודם ביה"ש ותתחיל לספור ז' נקיים מיד לאחר מכן ,וכל זה אפילו לדעת האשכנזים,
ולספרדים פשוט שמותר .וכן העלה הרב הרצוג (שו"ת שואלין ודורשין סימן מ) שא"צ לפרוש חודש מלא,
אלא די בפרישת כמה ימים סמוך לוסת .ובשו"ת הר צבי (יו"ד סימן קנז) כתב שיכולה ללבוש לבנים
ביום הרביעי לראייתה ולהתחיל לספור מהיום החמישי .ואם יש צורך להקדים יותר את זמן טהרתה,
יכולה חודש אחד לא לטבול כלל ולהישאר בטומאתה ,ובחודש הבא יכולה לפסוק בטהרה מיד
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בסיום ימי הוסת ,שבכה"ג לא גזרו .וכ"ד הגרש"ז אוירבך (נועם ,כרך ז עמ' קלד והלאה) שכל עוד לא
שימשה סמוך לוסתה יכולה להפסיק בטהרה מיד .בדרכי טהרה (יד ,כד) הביא את העצה של ההר צבי,
וכתב שכיום אפשר להשתמש בכדורים המשנים את זמן ראייתה.
סעיף יב':
 טעתה במנין הספירה וטבלה ושמשה קודם זמנה
כתב הסמ"ק (שם) שאם טעתה במנין יום אחד וטבלה ושימשה ,צריכה להמתין שש עונות שלימות
וזהו ג' [ד'] ימים ,ואחר תמנה יום אחד נקי ותטבול ,אך סתירה שלאחר שבעה כגון שלא טבלה כראוי
ושימשה הרי זו טובלת בכל עת.
הרא"ש כתב שהדין האחרון הוא גם אם טבלה בליל השביעי של הז' נקיים ,ושמשה ביום השביעי
ונזכרה שטעתה ,יכולה לטבול בערב ביום השבעה נקיים ,משום שאומרים מקצת היום ככולו ונחשב
שספרה ז' נקיים קודם ששמשה .הב"י הבין שדברי הרא"ש אינם חולקים על הסמ"ק ,דמ"ש הסמ"ק
'סתירה דלאחר שבעה לאו סתירה היא' היינו לאחר ליל שביעי ,אולם הש"ך (ס"ק כד) כתב דצ"ע
לדינא ,משום שפשט דברי הסמ"ק משמע לאחר שבעה דוקא.
כתב השו"ע :אם טעתה במנין יום אחד וטבלה ושמשה ,צריכה להמתין ששה עונות שלימות ואחר כך
תמנה יום אחד נקי ותטבול; אך סתירה שלאחר שבעה ,כגון שלא טבלה כראוי ושמשה ,הרי זו טובלת
בכל עת.
הש"ך (ס"ק כג) כתב דמשמע דהכא לא נהגינן להחמיר משום גזירה דבין השמשות וטובלת מיד אחר
ד' ימים ויום א' נקי דהיינו אחר ה' ימים ,דלא שכיח שתטעה במנין ובמלתא דלא שכיחא לא גזרו
רבנן.
כתב הט"ז (סק"ט) דה"ה אם שכחה למנות ב' ימים שתמנה אחר הו' עונות עוד יומיים ,אלא שנקטו
דבר השכיח ,ולא שכיח שתשכח ב' ימים .עוד כתב (ס"ק יא) שצריכה להמתין ו' עונות משום שאותם
הימים שפולטת שכבת זרע אינם עולים לה לנקיות ,וימים אלו אינם סותרים למפרע כמו בדם אלא
לא מחשיבים את הימים הללו ,וכן אין לחשוש שראתה דם וחיפהו ש"ז ,משום שבימים אלו אין
הדמים מצויים.
סעיף יג':
 ניקוי השכבת זרע במקום המתנת הימים
נחלקו הראשונים ,האם אישה שרוצה או צריכה להתחיל למנות את הז' נקיים מיד בסיום ימי ראייתה,
יכולה לקנח או לרחוץ את השכבת זרע ,ובכך 'לחסוך' את הדין של המתנת הימים עד שתתחיל
לספור מחשש לשמא תחפנה שכבת זרע.
א .שנינו במקוואות (ח ,ד) " :האשה ששימשה וירדה וטבלה ולא כיבדה את הבית כאילו לא טבלה".
הרא"ש (ריש פ"ד) דייק ממשנה זו דמשמע שאם כיבדה הבית קודם טבילה לא חיישינן תו לפליטה.

_______________________________________ 338סימן קצ"ו  -הפסק טהרה ושבעה נקיים
ולכן לדעתו אם האישה רוצה להתחיל למנות את הז' נקיים מיד בסיום ימי וסתה ,יכולה לקנח יפה
באותו מקום במוך או בבגד דק להפליט כל הזרע ,או תרחץ במים חמים ויפליטו המים חמין כל
הזרע .וכ"כ הרשב"א (תוה"ב הארוך ב"ז ש"ה כו .הקצר כד.):
ב .הרמב"ן (פ"ב ה"י) הסכים ששטיפה מועילה ,והוסיף דה"ה אם הלכה ברגליה ופלטה כל הזרע.
וטעמו משום דאמרינן (נדה מא" ):אי דאזלא בכרעה בהדי דאזלא שדיתיה".
ג .הרשב"א (שם) ,סמ"ג (לאוין קיא דף לז ע"ד) וספר התרומה (סי' צה) סוברים שמועיל ,אבל לכתחילה לא
תסתפק בזה ,אלא גם תקנח המקום יפה יפה וגם תרחוץ בחמין" ,לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא
מכבדת בית התורף יפה יפה ורוחצת בחמין כדי שלא תבוא לידי ספיקות הללו".
ד .הסמ"ק (סי' רצג עמ' שכב) כתב שאין אנו בקיאים בזה .וההגה"מ

(פ"ו מהל' איסו"ב דפוס קושטא הט"ז)

כתב בשמו שאין לנו עתה לסמוך על בדיקת מוך שתכניס באותו מקום דאין אנו בקיאין בבדיקה זו
ולעולם צריכות להמתין שש עונות שלימות .ומשמע שאפילו בקינוח ורחיצה יחד לא מועיל.
כתב השו"ע :האשה ששמשה מטתה וראתה אחר כך ופסקה ,ורוצה לספור מיום מחרת ראייתה,
תקנח יפה יפה אותו מקום במוך או בבגד להפליט כל הזרע או תרחוץ במים חמין והם יפליטו כל
הזרע .אך הרמ"א כתב :ויש אומרים דאין אנו בקיאין בזמן הזה ואין לסמוך על זה

(הגהות מיימוני פ"ו

וסמ"ק) ,והכי נהוג דהרי כבר נתבאר שאנו נוהגין להמתין אפילו לא שמשה כלל ,כדי שלא לחלק בין
ספירה לספירה ,כ"ש בכהאי גוונא; וכל הפורץ גדר בדברים אלו במקום שנהגו להחמיר ,ישכנו נחש.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' תלג והלאה) התיר לספרדים לרחוץ יפה כדי להפליט כל הזרע ,ובפרט לכלה.
אמנם בדרכי טהרה לא הביא אופן לקצר את הימים ,ומשמע שדעתו להחמיר בזה.
הש"ך (ס"ק כה) תמה על ראיית הרמ"א ,הרי התם לא שייך בקיאות כלל וגזרינן לא שמשה אטו שמשה,
וכתב שלכתחילה אין להקל .אולם במקרה שטעתה בספירה (שצריכה להמתין שש עונות) יכולה לרחוץ
ולקנח ומיד לאחר מכן להתחיל למנות .וכ"כ הב"ח.
 חשש שפיכת זרע לבטלה ברחיצת אותו מקום ובהליכה
הבאר הגולה כתב ע"ד השו"ע ,שמטעם זה נהגו הנשים שלא ללכת לבית המרחץ ג' ימים לאחר
הטבילה ,והמים יסריחו את הזרע ונמצא שכל הזרע נפלט .גם הדרישה (סק"ד) כתב כן ,והוסיף שלפ"ז
יש לה ליזהר שלא ללכת הרבה אחר תשמיש ,משום שכתב הרמב"ן שההליכה מפליטה הזרע .הערוך
השולחן (סמ"ב) הביא מנהג זה ,וכתב "מטעם זה נכון שתזהר האשה שלא תתהפך אחר התשמיש גבה
למעלה וכריסה למטה משום דבזה ג"כ תפליט הזרע ,וכן לא תרבה בהילוך בג' ימים אלו דגם זה
מפלטת זרע וכל אשה הנזהרת מכל אלו תבא עליה ברכה".
הכרתי ופלטי (תפארת ישראל) העיר שאין בזה איסור ,מכיון שרוב הזרע הראוי להריון נקלט מיד,
ומיעוטו נקלט לאחר ב' או ג' ימים ,ומה שנקלט לא יועיל לו כלל רחיצה ,ולכן מותר לרחוץ ,כי מה
שלא נקלט על הרוב לא יקלט עוד ואין כאן השחתת זרע .וכ"כ בשו"ת בית שערים (יו"ד סימן רעג).
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ובשו"ת רב פעלים (ח"ד יו"ד סימן יז) כתב שיש לחלק שלא התירו אלא בדרך מקרה ,אבל לעשות כן
בתמידות כל הימים אפשר שלא התירו ,אלא שהרבה אחרונים התירו בכך ,ולכן המורה להתיר בזה
יש לו ע"מ שיסמוך.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' תלז) כתב שמדברי כל הפוסקים ומרן השו"ע והאחרונים מוכח שההיתר הוא
גם כשעושה כן באופן תמידי.
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סימן קצ"ז  -טבילה ביום
ובו ה' סעיפים

סעיף א':
 חיוב טבילת הנידה
הטור הביא ג' תנאים לכך שטבילת האישה תטהר אותה מטומאתה :א .שתטבול כראוי  -היינו שלא
תטבול לחצאין וכן שלא יהא בה דבר חוצץ .ב .במקום הראוי  -שיהיה במקום הטבילה שיעור המים
הצריכים למקוה ,או שאר דברים הפוסלים את המקוה המבוארים בהלכות מקוואות (סימן רא) .ג .אחר
ימי ספירתה  -שקודם ימי ספירתה אפילו טבלה בכל המימות שבעולם לא עלתה לה טבילה ,והוי
כטובל ושרץ בידו.
מצאנו בראשונים כמה דעות באשר למקור החיוב לטבילת הנידה :א .רמב"ם (ד ,ג) :מ'ורחצו במים'
(ויקרא טו ,יח) שהוא בנין אב לכל טמא שהוא בטומאתו עד שיטבול .ב .סמ"ג (לאוין קיא לו :):מהגמ'
בשבת (סד" ):אלא מה תלמוד לומר והדוה בנדתה  -בנדתה תהא עד שתבא במים" .מכאן לטבילת
הנידה מהתורה .ג .רב יהודאי גאון (תוס' יומא עח :).ק"ו ממגעה שנאמר (שם שם כא) 'והנוגע במשכבה
ירחץ במים' .ד .ר"ת (תוס יבמות מז :ד"ה במקום .הובא ברא"ש פ"י סימן ח) :מכלי מדין ,שנאמר

(במדבר לא כג)

'אך במי נדה יתחטא' ודרשו בע"ז (עה" ):מה ת"ל במי נדה? מים שנדה טובלת בהן ,הוי אומר :ארבעים
סאה" (ועיין בטהרת הבית ח"ב עמ' תמג ,שהביא את דברי האחרונים שהעירו על ראיית ר"ת).
כתב השו"ע :אין הנדה והזבה והיולדת עולות מטומאתן בלא טבילה ,שאפילו אחר כמה שנים חייב
כרת הבא על אחת מהן אלא אם כן טבלו כראוי במקוה הראוי.
סעיף ב':
 טבילה בזמנה מצוה
ביומא (ח ).הובאה מח' לגבי הזאה על הכהן השורף את הפרה ,האם מזין עליו כל יום או רק בשלישי
ובשביעי ,ומח' נובעת ממחלוקת אחרת האם יש מצוה לטבול מיד כשאפשר ולא לדחות את הטבילה:
"רבי מאיר סבר :אמרינן טבילה בזמנה מצוה ,ורבי יוסי סבר :לא אמרינן טבילה בזמנה מצוה.
...אלא ,דכולי עלמא להני תנאי אמרינן טבילה בזמנה מצוה"
ובנדה (ל ).איתא "ורבי יוסי בר' יהודה אומר :דיה לטבילה באחרונה ,ולא אמרינן טבילה בזמנה
מצוה" .ובירושלמי (ב ,ד) איתא "אמר רבי חנינה זאת אומרת שאסור לאשה לשהות בטומאתה".
ופרש"י :טבילה בזמנה מצוה  -דכתיב (במדבר יט)' ,וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ' לא בא זה
אלא ללמד על הטבילה שתהא ביום השביעי.
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נחלקו הראשונים האם טבילה בזמנה מצוה:
ר"ח (הובא בתוס' נדה ל .ד"ה וש"מ .ויומא ח .ד"ה דכו"ע) פסק שטבילה בזמנה מצוה .וכתב הטור שלכן מצוה
שתטבול מיד אחר שיכלו ימי ספירתה .הב"י הסביר את דברי הטור

(שהרי לכאורה דבריו מיותרים ,הרי

פשוט שזוהי הכוונה בטבילה בזמנה!) שיתכן ומשום שהיום יש מצבים בהם האישה לא טובלת בזמנה לפי
מ"ש התורה ,כגון שראתה בימי זיבה ולא היתה צריכה לשמור אלא יום כנגד יום ,וכעת היא סופרת
שבעה ,ונמצא שאינה טובלת בזמנה מן התורה ,והייתה הו"א דמכיון שמהתורה אינה טובלת בזמנה,
אין מצוה לטבול בזמנה ,לכן קמ"ל דמכיון שאינה מתעכבת מלטבול אלא מפני תקנת חכמים,
כשמגיע זמן טבילתה שפיר חשיב זמנה ,ומצוה היא .ולכן לדעה זו יש לטבול גם אם אין בעלה בעיר
וכד' .וכ"ד האור זרוע (סימן שלח) ,בה"ג (סימן מא) ועוד.
מנגד ,ר"ת (הובא בתוס' יומא ח .ד"ה דכו"ע) סובר שטבילה בזמנה לאו מצוה .ומבואר במרדכי

(שבועות סי'

תשנב) דמכיון שכל הנשים שלנו אינן טובלות למוצאי שביעי דראיה  -מפני חומרא דר' זירא ,משמע
שטבילה בזמנה אינה מצוה .ובנוסף ,מכיון שאינה זמנה מהתורה ,שוב אין זה חשוב ל'זמנה' ואין בכך
מצוה .לכן אסר לנשים לטבול בשבת וביוה"כ.
הב"י כתב דבלא"ה סוגיין דעלמא כמ"ד טבילה בזמנה אינה מצוה ,שהרי אין לך אשה טובלת כשאין
בעלה בעיר .ומ"מ הוסיף שנראה דאם בעלה בעיר מצוה לטבול בזמנה ,משום שמצינו שיהושע נענש
על שביטל את ישראל מפריה ורביה לילה אחד (עירובין סג ,):וכן מצינו בספר הזוהר הקדוש

(משפטים

קיא.).
כתב השו"ע :אם בעלה בעיר ,מצוה לטבול בזמנה שלא לבטל מפריה ורביה אפילו לילה אחת.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' תמז והלאה) האריך להוכיח שגם כאשר אין מצות פריה ורביה ,כגון מעוברת או
מניקה וזקנה ,יש מצות עונה ולכן יש מצוה לטבול בזמן .וכ"כ השבט הלוי (אות ג) שהחיוב הוא משום
מצות עונה ולאו דוקא משום פו"ר .והוסיף ,שאפילו כאשר א"א להם לשמש כגון משום בריאות הגוף,
צריכה לטבול משום קריבות והיתר נגיעה ,דנראה שמשועבדת לבעלה גם בלי תשמיש ממש .וכ"כ
הדרכי טהרה (יז ,ב).
 טבילה בשבת
לעיל הבאנו את מחלוקת הראשונים לגבי טבילה בזמנה מצוה .אחת מהנ"מ למח' זו היא האם הנשים
טובלות בשבת.
שנינו בביצה (יח).

"כלי שנטמא מערב יום טוב  -אין מטבילין אותו ביום טוב ,גזרה שמא ישהא .רבא אמר :מפני
שנראה כמתקן כלי - .אי הכי אדם נמי!  -אדם נראה כמיקר"
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מהגמ' עולה שאין איסור טבילה באדם ,בשונה מכלים ,משום שאדם הטובל במקוה נראה כמיקר ,אך
המטביל כלים נראה כמתקנם .לקמן נראה שיש בעיה נוספת בטבילה בשבת ,והיא טבילה במים
חמים ,וכן חשש לסחיטת השיער.
ר"ח סובר שטבילה בזמנה מצוה ולכן מותר לטבול בשבת .גם הרמב"ם (הל' שבת כג ,ח) סובר שמותר
לטבול בשבת משום שנראה כמיקר.
האגור (סי' אלף שפג) ,ר"י הלוי ,ומהרי"ו (פסקים סימן מח) סוברים שרק אם הטבילה בזמנה ממש אפשר
לטבול בשבת ,אבל אם זמנה היה בליל חמישי ונאנסה ולא טבלה ,אינה יכולה לטבול בשבת .מפני
החששות שהוזכרו לעיל .התרומת הדשן (סימן רנה) התיר לטבול בשבת רק כאשר הטבילה בזמנה
ממש ,או אפילו אינה בזמנה אבל בעלה בעיר משום מצות פריה ורביה או מצות עונה ,דאין איסור
טבילה בשבת משום שהאדם נראה כמיקר .אבל אם דחתה את הטבילה לשבת מטעמי נוחות ,אסור
לה לטבול בשבת ,משום שכיום כו"ע זהירים שלא לרחוץ בשבת אפילו להקר כגון בנהר.
מנגד ,ר"ת (הובא בתוס' יומא ח .ד"ה דכו"ע) סובר שטבילה בזמנה לאו מצוה .וביאר המרדכי

(שבועות סי'

תשנב) שלכן אסור לנשים לטבול בשבת.
כתב הרמ"א :ומותרת לטבול ליל שבת

(ר"ח ור' אליה וא"ז ובה"ג וסה"ת וסמ"ג בשם ר' שמואל שהנהיג כך בתו)

אם לא יכולה לטבול קודם לכן( ,ב"י ומרדכי בשם כמה רבוותא ע"ש) .ודוקא אם בעלה בעיר ,אבל בלאו
הכי אסור( ,כן משמע בת"ה סימן רנ"ה) .ואם היה אפשר לה לטבול קודם לכן ,כגון שהיה אחר לידה או
שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת ,י"א שאסורה לטבול (שם ובמהרי"ו בפסקיו סימן מ"ח כדעת ב"י); וכן
נהגו במקצת מקומות ,אבל במקום שאין מנהג אין להחמיר.
השו"ע לא הביא כלל דין זה ,ובב"י כתב להקל ואפילו אפשר קודם השבת ,מטעם דנראה כמיקר.
וכ"פ בשו"ע (או"ח סימן שכו ,ח) "אדם מותר לטבול מטומאתו בשבת".
הט"ז (סק"ד) תמה על הרמ"א ,הרי כמה גדולים אוסרים לגמרי טבילה בשבת ,וגם תה"ד לא התיר אלא
כשלא היה אפשר תחילה .ומדוע היקל הרמ"א במקום שאין מנהג כשבא בעלה בע"ש אפילו היה
אפשר ,וכן אחר לידה?! ולמעשה פסק כתה"ד משום דדבריו ממוצעים ,ולכן כל שאפשר לה לטבול
קודם השבת בלא שום אונס ולא טבלה אסורה לטבול בשבת אפילו אם בא בעלה בע"ש ,וכשלא
אפשר מחמת איזה אונס ,יש להתיר לטבול בשבת בכל דוכתי .גם המ"ב (סי' שכו ס"ק כד) החמיר
כשיכלה לטבול קודם לכן .גם הב"ח (עמ' קעג ד"ה וכ"כ) סובר שבמקום שאין מנהג יש להחמיר,
דחומרא זו היא מדינא .אמנם הש"ך (סק"ג) לא הסכים עם הב"ח ,משום שהדבר ברור דקי"ל טבילה
בזמנה אינה מצוה ,ומוכח מדברי התה"ד שכשאין בעלה בעיר ובא בע"ש אע"ג שהיתה יכולה לטבול
קודם לכן ,מ"מ כיון שלא פשעה במה שלא טבלה קודם מותרת לטבול בשבת .ולכן במקום שאין
מנהג אין להחמיר .וכ"פ הסדרי טהרה (סק"ד) ,והחכמת אדם (קיח ,ח) .גם הערוך השולחן (אות ח) כתב
שהעיקר לדינא להקל כרמ"א ,ורק במקום שנהגו להחמיר אין להקל מפני המנהג.
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בשו"ת רב פעלים (ח"ד או"ח סימן יב) כתב שהמנהג פשוט אצלם להקל בלי פקפוק לטבול בשבת גם אם
יכלה לטבול קודם לכן ,וכ"כ בטהרת הבית (ח"ב עמ' תנב .וח"ג עמ' רנא) ע"פ דברי מרן הב"י .ואין לחשוש
לסחיטה בשער ,מכיון שכל החשש הוא שמא תסחוט בידים ,ומכיון דקי"ל שאין סחיטה בשער
מהתורה ,אין לגזור שמא תסחוט דהוי גזירה לגזירה .גם השבט הלוי (אות י) פסק שיש להקל בטבילת
ליל שבת שלא לחפש חומרות למנוע הטבילה חוץ מפשיעה ,שכל שיש איזו סיבה שרי .והוסיף
שהיום מצוה להתיר לטבול בכל הזמנים שאפשר לטבול ולהטהר ,דהדור חלש והמכשולים רבים.
וכ"כ הדרכי טהרה (יז ,כ) ,וכשטובלת שלא בזמנה בליל שבת עדיף שתטבול בביה"ש.
נחלקו האחרונים מה הדין לנוהגים להחמיר לא לטבול בע"ש ,ועברה וטבלה (פת"ש ה) :בשו"ת חוט
השני (סימן ע) כתב שבדיעבד אם טבלה ,אם בשוגג מותרת מיד ,ואם במזיד יש להחמיר לאוסרה
בשבת לבעלה ,ובמוצ"ש מותרת .וכ"ד התורת השלמים (ס"ק יג) .אך הסדרי טהרה (סק"ה) חולק ,וכתב
דנראה להקל בדיעבד אפילו באותו שבת .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' תנז) .ואם הוא ביו"ט ,כתב
החוט שני שנראה שלמעשה ראוי להחמיר לעושה במזיד משום מגדר מלתא (אע"פ שמעיקר הדין מותר).
וכתב הפת"ש דעכ"פ מותרת בכל מיני קירבה ואהבה .והתורת השלמים (שם) והסדרי טהרה

(שם)

סוברים להקל ביו"ט אף לכתחלה ,אפילו במקומות שנהגו להחמיר בשבת.
 מקרים בהם מותר לטבול בשבת
מצאה שלא טבלה כראוי :המהר"ם מלובלין (סימן עא) כתב שמי שטבלה בליל שישי ואח"כ מצאה
שלא טבלה כראוי ,כגון שמצאה לכלוך תחת הצפורן ,מותרת לטבול בליל שבת ,כי אונסא הוא.
הש"ך (סק"א) כתב שגם באופן שאין לה לכלוך תחת הצפורן ומצריכים אותה לטבול שנית כחומרא
בעלמא ,אפ"ה רשאית לטבול בע"ש ולא אמרינן שאינה טבילה של מצוה .והוסיף שבכל מקום
שמחמירים עליה לטבול שנית מותרת לטבול ממ"נ ,אם היא צריכה לטבול הוי טבילה בזמנה לצורך
מצוה ,ואם אין הדבר מעכב ,א"כ לא מתקן איתתא כלל ומותרת לטבול.
טבילת כלה :כתב מהר"ם מלובלין (סימן נג) שכלה בתולה יכולה לטבול בליל שבת ,ואע"ג שנוהגים
לא לבעול בעילת מצוה עד אחר השבת ,משום דשאר מיני קירבות נמי מצוה הן .ולא דמי לאלמנה
(מובא ברמ"א לקמן) דהואיל ואסור לבוא עליה ביאה ראשונה מפרישים אותה מכל שאר קירבות .ומ"מ
טוב להקדים טבילתה קודם שבת .הש"ך (סק"ג) הביא דבריו וכתב שכן נוהגים.
איחרה ללבוש הלבנים :כתב הנודע ביהודה (תניינא יו"ד ס"ס קלא .הובא בפת"ש ג) שאשה שהיתה צריכה
ללבוש הלבנים ביום ה' ,ונתאחרה והוצרכה ללבוש הלבנים ביום המחרת ולכן נדחתה הטבילה
לע"ש ,נחשבת שוגגת ומותר לה לטבול .גם השבט הלוי (אות ח) כתב שאם איחרה את התחלת הז'
נקיים ,אינו בכלל החומרא ושרי.
חולי :כתב הלבושי שרד (חדושי דינים סימן פז) שאם היה לה אונס ולא יכלה לטבול בזמנה ,כגון קצת
חולי שהיה לה טורח להגיע לבית הטבילה ,או איזה כאב שהמים מזיקים לה ,ונתרפאת בע"ש ,מותרת
לטבול.
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יוצא לדרך :כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש ג) שאם בעלה יוצא לדרך מותרת לטבול בליל שבת
אפילו פשעה ולא טבלה קודם לכן ,וכן לטבול ביום ח' אפשר דשרי .ולכאורה נמשך משיטתו שרק
אונס כללי חשוב לאונס שבגללו מותר להקדים הטבילה ,אך כאן מכיון שהוא יוצא לדרך יש בזה
מצוה ולכן יתכן ואפשר להקל.
 טבילה במוצאי שבת למחמירים בטבילה בשבת
שנינו בנידה (סח).

"והלכתא :אשה חופפת ביום וטובלת בלילה .והלכתא :אשה לא תחוף אלא בלילה( .אלא) קשיא
הלכתא אהלכתא! לא קשיא ,הא  -דאפשר ,הא  -דלא אפשר"
האגור כתב בשם מהר"י מולן דכיון שנדחה ליל טבילתה לא תטבול במוצ"ש משום שלדעת רש"י לא
התירו לחוף בלילה אלא כשאי אפשר .גם המהרי"ל (הל' שבת כח ):סובר שאלמנה שנישאת ואירע ליל
טבילתה בשבת ,מכיון שאינו יכול לבוא עליה ביאה ראשונה בשבת דאין חופה קונה באלמנה ,אינה
טובלת בשבת אלא דוחין טבילתה עד ליל ב' ,שאף במוצ"ש לא תטבול .אמנם הב"י כתב שאין דבריו
נראים ,דכיון שהיא רוצה לטבול אז חשיב כלא אפשר.
כתב הרמ"א :ובמקום שנהגו להחמיר ,גם במוצאי שבת לא תטבול דמאחר שהיה אפשר לה לטבול
קודם לכן אין מרחיקין הטבילה מן החפיפה (אגור ובמהרי"ל) .וכן אלמנה שאסורה לטבול טבילה
ראשונה בליל שבת ,משום דאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת ,אסורה לטבול ג"כ במוצאי שבת
(מהרי"ל) .ויש מקילין ומתירין לטבול במ"ש ,הואיל שלא טבלה בשבת משום חשש איסור (בית יוסף).
הב"ח והש"ך (סק"ה) הסבירו ,דמכיון שצריכה לחוף דוקא ביום (כדעת רש"י נדה סח .ד"ה הא דאפשר) ,ואין
לתקן שתחוף בע"ש ,דאין מרחיקים החפיפה מהטבילה היכא דאפשר .לכן אינה טובלת במוצ"ש.
וכ"כ הט"ז (סק"ה).
הנודע ביהודה (תניינא יו"ד ס"ס קיז .הובא בפת"ש ז) כתב שבכלה אפשר להקל שתחוף בלילה ותטבול,
דבכלה לא שייך מתוך שהיא מהומה לביתה.
 טבילה במים חמים בשבת
בתשובת חכם צבי (סימן יא .הובא בפת"ש ב) אסר לנשים לטבול בליל שבת בחמין ,משום דאסור לרחוץ
כל גופו בחמין בשבת (או"ח שכו ,א) .ולכן תטבולנה בצונן ליל שבת או בהפגת צינתן בלבד עד שלא
יקרא עליהן שם חמין ,או תדחה הטבילה למוצ"ש ,ואם א"א בכל האמור ,יתירו להן לטבול בביה"ש
ולא תבואנה לבתיהן עד הלילה .גם הבית מאיר ורע"א (שו"ת סי' י"ז) אסרו טבילת נשים בחמין .והסדרי
טהרה (סוף סי' קצ"ז) האריך בזה ומסיק דבמקום שנהגו נשים לטבול בשבת אין למחות בידן ,ועיקר
טעמו משום דגזירת רחיצה בחמין קילא משאר שבותין וכמש"כ הרי"ף (פ"ב דביצה) ,ולכן י"ל שבמקום
מצוה כהאי לא גזרו .ולענין מעשה נהגו בזמננו ברוב המקומות שהנשים טובלות בחמין ,וכ"כ בשו"ת
דברי חיים (או"ח סי' כ"ו) דאף שמעיקר הדין אין לטבול בחמין מ"מ כבר נהגו היתר והנח להם לישראל
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וכו' .המ"ב (סי' שכו סק"ז) כתב שתטבול במים פושרים .וכתב (שעה"צ סק"ה) שבשעת הדחק אפשר
לסמוך על הקרבן נתנאל (יובא לקמן)[ .ועיין בשו"ת אבני נזר או"ח סי' תקכ"ו אות י"ב ,י"ג שדן למצוא
היתר באדם הזקוק לטבילה ואינו מכוין לחמימות המים ,דמשום מצוה יש להקל ,ובמי שאינו זקוק
לטבילה רק משום תוספת קדושה כתב דאין להתיר לכתחילה טבילה בחמין אך אין למחות בנוהגים
היתר גם בזה ,ובלבד שלא יתעכב במים אלא יטבול ויצא מיד] .עיין בשו"ת שבט הלוי

(ח"ה סי' מ"ד)

שכתב דלטבילת נשים יש צדדים להקל ,והוסיף דאם אפשר עכ"פ בפושרין צריך להדר אחרי זה.
אמנם ,הקרבן נתנאל (פרק במה מדליקין אות ק) כתב שמותר לטבול בשבת בחמין שאין זה בכלל גזירת
מרחצאות ,וכ"כ מהר"י עייאש (שו"ת בני יהודה ח"ב סימן לב) לקיים מנהג הנשים לטבול בחמין בשבת,
ולכן כתב המנוחת אהבה (ח"ב עמ' שעו) שנשים הנוהגות לטבול בשבת במקוה שהמים בו חמים יש
להם ע"מ שיסמוכו ,וכן אנשים הנוהגים לטבול בשבת במים חמים יש להם ע"מ שיסמוכו ,והוסיף
בהערה שם שמי שאינו רגיל לטבול בשבת ורוצה לטבול בשבת במים פושרים ,ראוי שידחה את
טבילתו לאחר השבת לחוש לדעת האוסרים .אלא שכתב שדברי האחרונים לקיים המנהג אינם
מוכרחים כ"כ ,וכתב להליץ בעד המנהג לטבול בחמין ,ושאין להקשות מדוע בגמ' לא הוזכר היתר
זה ,שהרי הגמ' בתענית (יג ).מביאה שטבילה בחמין לא הייתה קיימת כלל בזמנם "טבילה בחמין מי
איכא"? וגם בזמן הזה יתכן שלא היו גוזרים חז"ל על הטבילה במקוה משום שהאחראים הם אנשים
יר"ש .ואת"ל שהיו גוזרים חז"ל על מקוואות חמים ,כיון שלא גזרו אין בידינו כח לגזור ע"ז .וכ"כ
בשע"ה (סט ,ד ,הע' טז) שלמקלים יש על מה לסמוך .והפתח הדביר הביא את דברי הרב שם חדש שכל
גזירת חז"ל לא הייתה אלא כשמתכוון לנקיון גופו ,אבל אם מתכוון לטהרה אין בזה איסור .וע"ע מ"ש
בשו"ת תפילה למשה (ח"א סימן נא) .וכ"כ בערי"ש (שכו ,יא) שנהגו הנשים לטבול טבילת מצוה [אף
שלא בזמנה .ז"ר ס"ק יח] במים חמים שהוחמו מער"ש.
אולם הגרע"י (לוית חן עמ' קכב' .הליכות עולם ח"ד עמ' רי' .חזו"ע ח"ו עמ' עח .טהרת הבית ח"ב עמ' תס-תסו) כתב
לגבי טבילת נשים שעדיף שיטבלו בביה"ש ,היכא דלא אפשר כיון שהיא טבילת מצוה יכולות הנשים
לטבול בליל שבת אפילו במים חמים.

סעיף ג':
 איסור טבילה ביום
שנינו בפסחים (צ):

"כל חייבי טבילות טבילתן ביום ,נדה ויולדת טבילתן בלילה .דתניא :יכול תהא טובלת מבעוד
יום ,תלמוד לומר שבעת ימים תהיה בנדתה  -תהא בנדתה כל שבעה"

 ________________________________________________ 346סימן קצ"ז  -טבילה ביום
מדברי הגמ' למדנו שלנדה יש דין מיוחד שצריכה להיות בטומאת נידתה ז' ימים שלמים ורק
לאחריהם יכולה לטבול .לכן אישה הטובלת בזמנה יכולה לטבול רק בלילה שלאחר מלאות הז' ימים.
אמנם ,אם אינה טובלת בזמנה ,מהתורה יכולה לטבול אפילו ביום .אבל חכמים גזרו (נדה סז ):שבכל
מקרה לא תטבול ביום:
"אמר רב :נדה בזמנה  -אינה טובלת אלא בלילה ,ושלא בזמנה  -טובלת בין ביום בין בלילה.
רבי יוחנן אמר :בין בזמנה בין שלא בזמנה  -אינה טובלת אלא בלילה ,משום סרך בתה ...אמר
ליה רב פפא לרבא ולאביי :מכדי האידנא כולהו ספק זבות שוינהו רבנן ,ליטבלינהו ביממא
דשביעאה? משום דרבי שמעון ,דתניא אחר תטהר  -אחר אחר לכולן ,שלא תהא טומאה
מפסקת ביניהן .ר' שמעון אומר :אחר תטהר  -אחר מעשה תטהר .אבל אמרו חכמים :אסור
לעשות כן ,שמא תבא לידי ספק"
א"כ מהתורה יכולה הזבה לטבול ביום השביעי ,אולם חכמים תקנו שלעולם לא תטבול ביום שמא
יבוא עליה ותמצא דם לאחר מכן ,ונמצא שבעל זבה ,שראיית דם ביום השביעי אוסרת את האישה
למפרע ,מכיון שנתברר שלא היו שבעה ימים נקיים .ואפילו אם ירצו להמתין ולטבול לאחר השלמת
הז' ימים כדי לטבול ביום אסורות ,מחמת 'סרך בתה' היינו שבתה תהא סבורה שאמה טבלה ביום וכך
תנהג לאחר מכן.
 מהו האיסור ביום השביעי
נחלקו הראשונים מהי כוונת הגמ' 'ואסור לעשות כן' גבי טבילה ביום השביעי .האם הכוונה אפילו
על הטבילה ביום השביעי ,או רק על הביאה .הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ז ל ):סובר שר' שמעון אסר לטבול
ביום השביעי ,שמא תשמש לאחר הטבילה ואח"כ תראה דם ותתבטל הטבילה למפרע .וכ"ד המאירי
(סז ):וראשונים נוספים .אולם דעת הרז"ה (השגה א לשעה"ט .סלע המחלוקות סימן מא) שמותר לטבול ביום
השביעי ,ור' שמעון אסר רק את הביאה ביום ,וז"ל" :ועיקר בעיא דרב פפא לא על הטבילה היתה אלא
על הביאה ומאי ליטבלן תשמיש ולישנא מעליא נקט".
כתב השו"ע :אסורה לטבול ביום ז' .וכתב הש"ך (סק"ו) שיש למחות ביד הטובלות אפילו סמוך
לחשכה.
עיין בטהרת הבית (ח"ב עמ' תסז-תעה) שהאריך להביא מדברי הראשונים והאחרונים ,והעלה שאפילו
בזה"ז אסור לנשים לטבול ביום השביעי לספירתן .ואפילו אם יושבת על כתם טמא אסור לה לטבול
ביום שביעי ,דלא פלוג רבנן.
 טבילה בשביעי כשלא תפגוש את בעלה עד הלילה
הערוך השולחן (אות טו) כתב דלגבי כלה (מובא לקמן) הסכימו כמה מהפוסקים שאם אינה יכולה לבוא
אל החתן קודם הלילה ,אפילו ביום השביעי מותר .ומכאן רצה להתיר לכל אישה ,כל שאין ביכולתה
בשום פנים לבא קודם הלילה ,כגון שהיא רחוקה מן הבעל משך חצי יום או יותר ,דבהכרח שלא יגיעו
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זל"ז עד הלילה ,דאפשר לסמוך בשעת הדחק אפילו ביום ז' דאין כאן שום חשש ,וגם סרך בתה לא
שייך כשרחוקים זה מזו ,ולא תלמד הבת מזה כמו כלה ,וסיים דיש להתיישב בזה.
השבט הלוי (אות ב ד"ה ובתשו') כתב שרק כאשר יש זמן רב עד הלילה אנו חוששים שיבוא עליה
ותראה ותסתור ,אבל בזמן מועט שיחשיך עד שתבוא לביתה לא חיישינן ,ואיכא רק סרך ביתה
שהתירו בכה"ג .גם בטהרת הבית (ח"ב עמ' תפב והלאה) היקל בזה ,ע"ש באורך.
 טבילה ביום השביעי בצורך גדול
בשו"ת עבודת הגרשוני (סימן כ) נשאל כיצד לנהוג במקום שהמקוה נמצא מחוץ לעיר והדלתות
ננעלות בלילה ,ולכן נהגו הנשים לטבול בשמיני בעוד היום גדול ,אלא שבזמן זה אנשים רבים
נמצאים שם ויש בדבר חוסר צניעות ,ולכן שאלה אישה אחת האם לא עדיף שתטבול בשביעי סמוך
לחשכה ותחזור לביתה משחשכה .והשיב שעדיף שתטבול בשביעי .והיתר זה מבוסס ע"ד ר"ת שאם
חוזרת לביתה משחשכה מותרת לטבול מבעו"י בשמיני ,ומשמע שגזירת 'סרך בתה' הותרה במקום
אונס ,וה"ה לשביעי .הסדרי טהרה (סק"ט) הביא דבריו ,וכתב שלכן אם המקוה נמצא רחוק מביתה,
ואפילו אם תטבול מבעו"י א"א לה להגיע חזרה לביתה אלא משתחשך ,מותרת לטבול מבעו"י .גם
החכמת אדם (קיח ,ו) למד שמי שדרה במושב והמקוה רחוק מביתה ,אם יחול ליל טבילתה בע"ש
יכולה לטבול ביום השביעי מבעו"י ,כיון שאינה שבה לביתה אלא משתחשך ,ולא חששו לסרך ביתה
במקום ביטול עונה אחת .וכן העלה בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקא והלאה) .גם השבט הלוי

(אות ב ד"ה

ובתשו') כתב שבשביעי סמוך לחשיכה שייכים כל הקולות של היום השמיני .ובשו"ת אגרות משה

(ח"ג

יו"ד סימן ס) כתב שבזמננו שמדליקים אור בכל בית ואין הולכים לישון עד כמה שעות בלילה ,ובאים
ונכנסים אנשים זרים בבית ,אין לחוש שתתייחד עם בעלה ,ולכן מותרת לטבול ולחזור מבעו"י .מנגד,
בשו"ת דברי יעקב (סימן פג) כתב שח"ו לסמוך על זה ,ואין שום היתר לטבול ביום השביעי בכל אופן
אפילו במקום אונס .ובשו"ת בית שלמה (ב ,מג) והלחם ושמלה (סק"ה) כתבו שגם עבודת הגרשוני לא
בא להקל ,אלא ללמד זכות על אותו חכם שהתיר ,אך הוא בעצמו לא היה פוסק כך.
ע"ע מאמרו של הרב רמי רחמים ברכיהו (תחומין טז עמ'  )128וכן מאמרו של הרב יחיאל פאוסט

(תחומין

יג עמ'  )299אודות טבילה ביום השביעי כאשר ליל שמיני חל בע"ש ,ואין מקוה במקום המגורים.
ולגבי טבילה ביום השביעי במקום אונס ,מדברי הב"ח משמע שכאשר אין לה אפשרות לטבול בליל
שמיני ,וגם בשמיני ובתשיעי לא תוכל לטבול כלל ,מותר לה לטבול לכתחילה ביום השביעי ,ותסתיר
טבילתה עד הלילה (שכן פירש את דברי האגור לקמן ס"ה שצריכה להסתיר טבילתה מבעלה) .וכ"כ הסדרי טהרה
(ס"ק יג) בשם הב"ח .וכ"פ החכמת אדם (קיח ,ה) .ובשו"ת שבט הלוי (תנינא יו"ד סימן קע ס"ה) נשאל אודות
זוג שעליהם לנסוע למרחקים ,והאניה מפליגה בזמן שחל ליל שמיני לספירת ז' נקיים של האישה,
האם יכולה להקדים הטבילה ליום השביעי ,מפני שאם לא תעשה כן לא תוכל לטבול במשך כמה
שבועות ,וכתב ששאל את החזו"א ולא רצה להקל .ולולא דברי קודשו של החזו"א ,כתב שהיה מיקל
באונס גמור כיוצ"ב .בטהרת הבית (ח"ב עמ' תק-תקא) הביא דבריהם והסכים להקל בכה"ג והוסיף דה"ה
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לחייל מילואים שאשתו איננה יכולה לטבול בליל שמיני ,יכולה לטבול בשביעי ותסתיר טבילתה עד
הלילה ,מפני הצורך במצוות פו"ר ,עונה ,והצלה מהרהורי עבירה.
 טבילה בשמיני מבעוד יום
עוד נחלקו הראשונים מה דין טבילה ביום השמיני :תוספות (סז :ד"ה משום) ,רא"ש (הל' מקואות סי' לו),
רשב"א (שם) סוברים שגם ביום השמיני אסורה לטבול ביום מהחשש שהוזכר בגמ' .וכ"נ מדברי
הרמב"ם (יא ,ד) .וכ"כ הגה"מ (אות א) בשם ספר התרומה (סי' קא) והסמ"ג (לאוין קיא לח ,):וכ"ד הר"ן
(שבועות ו .ד"ה אבל אמרו) ורבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכא ע"ד).
מנגד ,הראבי"ה (נדה סי' קצ) ורבינו שמחה (הובאו בהגהות שם) סוברים שלא שייך לחוש האידנא משום
סרך בתה ,שהרי אפילו תטעה בתה לטבול ביום סלקא לה טבילה.
כתב השו"ע :אסורה לטבול ביום ז'; ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה יכולה לטבול
ביום משום סרך בתה.

(פי' דבוק הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום כמוה ולא תבחין שאמה לאחר

שבעה טבלה ולא בשביעי עצמו).
לגבי היקף גזירת 'סרך ביתה' ,המהר"ם מלובלין (סימן עא) נשאל אודות אישה שלא טבלה כראוי
ולאחר ב' או ג' ימים רוצה לטבול בשנית ,האם מותרת לטבול ביום ,והאם אנו חוששים משום ביתה
שתאמר שאימה ראתה דם וטבלה לאחר ג' ימים .הש"ך (סק"ח) כתב שאין לה לטבול ביום ,ואין
חוששים משום ביתה אם תטבול לאחר ג' ימים ,משום שרק לגבי טבילה ביום מצינו גזירה זו.
עוד כתב הש"ך (סק"ח) שאפילו אין לה בת דינא הכי דלא פלוג .וכ"פ הסדרי טהרה (סק"י) .הלחם
ושמלה (ס"ק כב) כתב שיש גם לחשוש שנשים אחרות יטעו ,ולאו דוקא בתה .וכ"פ בטהרת הבית

(ח"ב

עמ' תצז) .אמנם הגר"ש קלוגר (האלף לך שלמה יו"ד סימן רלא) כתב שמהירושלמי (פ"ב דמגילה ה"ה) מוכח
דלא אמרינן בזה לא פלוג .אלא שבתשובה אחרת (שו"ת טוב טעם ודעת תליתאה ח"ב סימן סט) כתב שגם
בכלה שאין לה בת חיישינן בזה משום לא פלוג.
 טבילה סמוך לחשכה ביום השמיני
ר"ת (תוס' נדה סז :ד"ה משום) סובר שביום השמיני אינה צריכה להמתין עד שתחשך ממש ,אלא די לה
לחכות עד סמוך לחשכה ,ותבוא לביתה משתחשך ,כך שאין חשש משום 'סרך ביתה'.
אולם הרשב"ם (הובא ברא"ש הל' מקואות סימן לו) סובר שצריכה להמתין עד שתחשך ,דאע"פ שאינה
באה לביתה אלא משתחשך ,עדיין יש חשש שביתה תשער שטבלה ביום ולכן כשחשכה כבר הספיקה
להגיע לביתה .והביא הב"י שמהסמ"ג משמע שלדעת רשב"ם אין לה לצאת מביתה עד שתחשך ,שגם
אם תחזור לביתה מאוחר יותר ,יש חשש שביתה תחשוב שבמקרה איחרה אמה לחזור משום שבית
הטבילה רחוק ,אך מדברי הרא"ש נראה דלא קפיד רשב"ם אלא שלא תטבול עד שחשכה ,אבל בזמן
היציאה לא קפיד.
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הש"ך (סק"ו) הבין מדברי השו"ע 'אסורה לטבול ביום השביעי' ,דמשמע כדעת הרשב"ם שאפילו
תטבול סמוך לחשכה ותבוא לביתה משתחשך אסור .והב"ח סבור שאפילו ללכת מביתה לבית
הטבילה מבעו"י אסור ,אבל כשיש מרחץ ובית הטבילה באותו מקום ,אין חשש בזה ,שביתה יודעת
שהולכת קודם לכן כדי לחפוף ולרחוץ .וגם הש"ך כתב שיש להחמיר בזה .אמנם הערוך השולחן

(אות

יד) סובר שמותר לה לצאת קודם חשכה מביתה ,והאיסור הוא רק לטבול לפני שחשכה .הסדרי טהרה
(סק"ט .הובא בפת"ש ט) פסק שבמקום ביטול עונה מותר לטבול ביום ז' ולא תבוא לביתה עד שחשכה,
גם החתם סופר (יו"ד סימן קצז) הביא דבריו ,וכתב שעכ"פ תשהה האישה בהליכה מהמקוה לביתה עד
הלילה ,אבל לא מועיל שתלך לבית חברתה באותה העיר ,כי מה לי בית זה או בית אחר ,ולא ניתנו
דבריהם לשיעורים כאלה .ומ"מ המחמיר תע"ב ,והמיקל לא הפסיד.
בטהרת הבית (ח"ב עמ' תצח) כתב שכל שיש צורך קצת ויש סיבה כל שהיא ,אע"פ שאין שם אונס
גמור ,מותר לאישה לטבול ביום השמיני לספירתה סמוך לשקיעה ,ותשהה קצת בבית הטבילה באופן
שתשוב לביתה לאחר צאה"כ .ואפילו אם תטבול ביום השמיני בעוד היום גדול ותשהה בבית חברתה
עד הערב ,שפיר דמי כל שיש צורך קצת בדבר.
 טבילת כלה ביום
כתב הרמ"א :והכלות הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום דהא לא באין אצל החתן עד הלילה,
אבל אחר החופה דינן כשאר נשים (מהרי"ל).
הש"ך (סק"ט) סובר שדין הרמ"א הוא רק לדידן שהכלות אינן טובלות בשביעי ,אבל במקום שהכלות
טובלות בשביעי ,או לדידן אם אירע לה טבילה בשביעי כגון שנתקלקלה בימי ספירתה ,דאז טובלת
מיד לאחר שבעה ,אינה יכולה לטבול ביום ,דהא ביום שביעי לאו משום סרך בתה לחוד אסורה ,אלא
משום שמא תראה ותסתור כל מה שלמפרע ונמצאת זבה למפרע .גם האבני נזר (יו"ד סימן רנ) החמיר
כש"ך ,משום שמדינא אסרו עליה לטבול בשביעי ,שכיון שאסורה לשמש הרי היא כשביעי לנדתה,
כיון שלפי האמת נדה היא ,וא"כ אין נ"מ במה שאינה באה אצל החתן עד הלילה.
אמנם הדגול מרבבה העיר שדבריו צ"ע ,הרי ההיתר הוא משום שאין מביאים אותה אצל החתן ,וא"כ
א"א לבוא לבעילת זבה .ומ"מ בשעה"ד אפשר להקל ,אבל באופן שלא יעמידו החופה עד צאה"כ
ממש ,אבל להעמיד החופה ביום ולסמוך שאין מייחדים אותם עד הלילה לא מהני בזה .גם הפנים
מאירות (ב ,ד .הובא בפת"ש י) חלק על הש"ך בזה .וכך סובר הסדרי טהרה (ס"ק יא) ,וכ"פ בשו"ת רב
פעלים (ח"ד יו"ד סימן יט) ,טהרת הבית (ח"ב עמ' תפה) ועוד .השבט הלוי (אות ב ד"ה והכלות) כתב שעדיף
לטבול ביום השביעי מאשר לעשות חופת נידה ,מפאת המכשולות שיש בזה ,ובתנאי שתהיה החופה
בלילה .ואם החופה בביה"ש יש מקום להקל כיון שהיחוד רק בלילה ,ויעשו ע"פ הוראת חכם.
והנה ,יתכן וי"ל שדוקא במקומות שנהגו לעשות החופה בלילה ,אז יש מקום להקל לכלות לטבול
ביום השביעי לספירתן ,אבל במקום שנהגו לעשות החופה גם ביום ,עדיין יש חשש דשמא תראה
ותסתור ,ואפילו אינן מתייחדים עד הלילה .וכ"כ להחמיר בשו"ת תפארת אדם (סימן נב) .אולם בספר

 ________________________________________________ 350סימן קצ"ז  -טבילה ביום
תשובה מאהבה (דף מד סוף ע"ד) כתב שגם כשמעמידים את החופה ביום לא נהגו לחשוש שמא
תתייחד הכלה עם החתן ביום .וכ"כ הגר"ש קלוגר (ספר מי נדה קונ"א סימו קצז) שלרוב מצויים עם החתן
והכלה בני אדם עד שעת הלילה ,וא"א לחתן לבוא עליה ביום ,ולכן אין לגזור שמא יבואו לידי ספק.
וכ"פ בשו"ת רב פעלים (ח"ד יו"ד סימן יט) ובטהרת הבית (ח"ב עמ' תפח) ועוד רבים מהפוסקים.
סעיף ד':
 טבילה ביום השמיני במקום אונס
שנינו בנידה (סז):

"אתקין רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא ,משום אריותא .רב אחא בר יעקב בפפוניא
משום גנבי .רב יהודה בפומבדיתא משום צנה .רבא במחוזא משום אבולאי"
ופרש"י :אבולאי  -שוערי העיר ועובדי כוכבים הן ,ל"א בנינים של מערות היו בדרך בית הטבילה ואם
תפול שם תסתכן.
כתב השו"ע :היכא דאיכא אונס ,כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צינה או פחד גנבים וכיוצא בו ,או
שסוגרין שערי העיר ,יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום; אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום אף על גב
דאיכא אונס.
החמודי דניאל (הובא בפת"ש יא) כתב דלכאורה נראה דלא מהני אונס אלא אם האונס הוא לכל הנשים
שבעיר .גם השבט הלוי (אות א-ב) העלה שמ"מ למעשה יש להחמיר .אולם הרמב"ם (ד ,ח) כתב "היתה
חולה ,או שהיה שם אונס גנבים ...הרי זו טובלת בשמיני או בימים שלאחריו ביום" .הרי שחולה אינו
אונס כללי לכל הנשים שבעיר ,ואפ"ה טובלת בשמיני ביום .והלחם ושמלה (סק"ח) והמהרש"ם תמהו
על החמודי דניאל מחמת דברי הרמב"ם הללו ,ולכן דחו דבריו .וכן העלה בטהרת הבית

(ח"ב עמ' תצב

והלאה).
 טבילה בשמיני או בשביעי כדי להסתיר הטבילה
ע"פ דברי המקלים לעיל ,העלה בטהרת הבית (שם) שאישה שיש לה בנים גדולים בבית ,וברצונה
להסתיר טבילתה מהם ,או מפני שכנותיה הסקרניות ,יכולה לטבול ביום השמיני ביום ,שנחשב הדבר
כאונס ,וכ"פ הרמ"א בתשובה (סימן יט) שאם ע"י שתטבול בלילה יהיה עסק גדול ,שפיר חשיב דבר זה
כאונס ויכולה לטבול ביום השמיני .וכ"פ בשו"ת מהרש"ל (סימן ו) ,הסדרי טהרה (ס"ק יד) ,שו"ת רב
פעלים (ח"ב יו"ד סימן לג) ועוד גדולים רבים .בספר עבודת הגרשוני (סימן כ) כתב שמותר לאישה לטבול
אף ביום השביעי סמוך לחשכה ,ותחזור לביתה לאחר שחשיכה ,דבריו הובאו בחכמת אדם

(קיח ,ה)

ובשדי חמד (ח"ט קונטרס דברי חכמים סימן קכט).
בשו"ת בית שערים (יו"ד סימן רפ) כתב לחלק ,בין אנשים מבחוץ כגון שכנים ,לבין אנשי ביתה ,שדוקא
אנשים מבחוץ שירגישו שהולכת לטבול יש בזה חוסר צניעות ,ויש חשש שירדוף אחריה איזה רשע,
אבל אנשי ביתה כגון חתן הדר אצל חמיו ,שע"י שלא תאכל בשר בערב טבילתה ,יוודע לו שטובלת
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בלילה ,בכה"ג אין לחשוש .אולם בטהרת הבית (ח"ב עמ' תצה) הביא דבריו ודחאו ,שהרי מדברי הרוקח
מוכח שהטעם שאסרו לטבול בלילה והתירו ביום הוא משום הרהורי עבירה .וכן העיר בשו"ת משנה
הלכות (ט ,קצא).
 טבילה ביום השמיני כשהמקוה מרוחק
בשו"ת חתם סופר (סימן קצז .הובא בפת"ש ט) משמע שגם כאשר המקוה רחוק ומהלך הנסיעה הוא ג'
שעות ,אין להן לטבול ביום השביעי ,אלא ידחו את הטבילה לאחר מכן ,ואם היום השמיני חל בשבת,
תדחה הטבילה ליום א' .אך לאחר מכן ייעץ להם לעשות הפסק טהרה נוסף ביום הרביעי לראייתה,
כדי שהטבילה בע"ש תהיה ביום השמיני ,ולא תבוא אל ביתה עד ליל שבת .אך נשאר בצ"ע היאך
תשהה כ"כ סמוך לשבת בדרך (ולשהות אצל חברתה לא מועיל לשיטתו).
הערוך השולחן (אות יד) כתב שבנות הכפרים שבאות לעיר למקוה וקשה להן ליסע בלילה מחוץ
לעיר ,פשוט שיכולה לטבול ביום ח' ביום דזהו כאונס גמור ,אלא אפילו ביום ז' נכון להתיישב לסמוך
על דעת רבינו תם כיון שלא תבוא לביתה עד הלילה .ולכן בע"ש ועיו"ט ודאי אסורה ביום ז' שהרי
מוכרחת לבא קודם הלילה.
סעיף ה':
 עברה וטבלה ביום השביעי או השמיני
אם עברה וטבלה ביום ,הראב"ד (בעה"נ שעה"ט פט) הביא בשם רב אחא משבחא

(שאילתות ,אחרי סימן צו

ד"ה שאילתא) שלא עלתה לה טבילה .וכ"ד מהר"ם ועוד .ועיין ברז"ה (סלע המחלוקות סימן מא) שכתב
שגם רב אחא לא אמר אלא מדאורייתא ,אבל בזה"ז ודאי שאם טבלה ביום השביעי עלתה לה הטבילה
בדיעבד.
אמנם הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ז לא ).סובר שאין להחמיר כולי האי ,משום שעיקר גזירה זו הוא דבר
רחוק ,שמא זבה היתה ,ושמא תשמש מיד לאחר טבילה ,ושמא תראה בו ביום ותסתור ספירתה
למפרע ,ומתוך חששות רחוקות לא נחמיר כ"כ .גם רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ב דף רכב ע"ד) סובר שהכל
מודים שאם עברה וטבלה בשמיני ביום בלא אונס יראה דעלתה לה טבילה .גם הרמב"ם (יא ,יז) כתב
שבדיעבד עלתה לה טבילה מאחר שטבלה בזמנה אפילו היתה זבה ודאית.
אך הרז"ה (השגה א לשעה"ט) סובר שמותר לטבול אפילו ביום ז' .וכ"ד הרשב"א לעניין דיעבד.
כתב השו"ע :אם עברה וטבלה בח' ביום בלא אונס ,אפילו הכי עלתה לה טבילה; וכן אם עברה
וטבלה בז' ביום ,עלתה לה טבילה.
אמנם הב"ח פסק להחמיר דביום השביעי לא עלתה לה טבילה וצריכה טבילה שנית בלילה .וכתב
הש"ך (ס"ק יא) דטוב להחמיר היכא דאפשר ,כיון שכ"ד ראשונים נוספים .וכ"כ הדרכי טהרה (יז ,ט).
והחכמת אדם (קיח ,ו) הביא דברי הש"ך ,וכתב שזהו דוקא כשלא באה לביתה עד שחשכה ,אבל אם
באה לביתה קודם שתחשך צריכה טבילה שנית ,שבזה יש חשש קרוב שבעלה יבוא עליה.
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כתב בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקו) שאישה שטבלה בשביעי ,אע"פ שלדעת השו"ע עלתה לה טבילה,
מ"מ צריכה להיזהר ביום השביעי גם באיסור קריבה ,כגון חיבוק ונישוק ,וטוב להיזהר גם בשאר כל
הקריבות ,כגון למסור מידו לידה ,ושאר ההרחקות.
כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש יג) שאם הוא יום המעונן וכד' ויש ספק אם טבלה ביום או בלילה או
שטבלה בביה"ש ,אינה צריכה להחמיר ולטבול שנית.
 הסתרת הטבילה מהבעל
כתב הרמ"א :ומכל מקום לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה ,ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה
(ב"י בשם האגור).
מדברי הרמ"א משמע שגם אם טובלת ביום השמיני ביומו צריכה להסתיר הטבילה מבעלה ,והעיר
ע"ז הגר"א שהעיקר הוא דדוקא בשביעי .וכ"כ הערוך השולחן (אות יד) וטהרת הבית (ח"ב עמ' תצז).
אולם הסדרי טהרה (ס"ק טז) כתב להחמיר גם בשמיני .שהרי הב"י סו"ס לא כתב על דברי האגור שהם
חומרא יתירה .וכ"פ בשו"ת רב פעלים (ח"ב יו"ד סימן לג).
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44

ובו מ"ח סעיפים

סעיף א':
 מקור לדיני חציצה
בשעת הטבילה במקוה צריכים המים לבוא לכל מקום ומקום בגוף האישה

(רמב"ם הל' מקואוות א ,ז.

ראב"ד בעה"נ עמ' פח .רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז ל .רא"ש הל' מקואות סי' כט .ועוד) .לכן שומא עלינו לברר האם גם
חציצה על חלק מהגוף חשובה לחציצה או שמא רק אם היא על כל הגוף .וכן האם כל דבר הנמצא
על האישה חוצץ או שצריך להיות דבוק לגופה וכד'.
הנה שנינו בסוכה (ו).

"חציצין הלכה למשה מסיני ...חציצין דאורייתא נינהו ,דכתיב ורחץ במים  -שלא יהא דבר
חוצץ בינו לבין המים!  -כי אתאי הלכתא לשערו ,כדרבה בר בר חנה .דאמר רבה בר בר חנא:
נימא אחת קשורה  -חוצצת ,שלש  -אינן חוצצות .שתים איני יודע - .שערו נמי דאורייתא
נינהו ,דכתיב ורחץ את בשרו במים  -את הטפל לבשרו ,ומאי ניהו  -שערו!  -כי אתאי הלכתא
 לכדרבי יצחק .דאמר רבי יצחק :דבר תורה ,רובו ומקפיד עליו  -חוצץ ,ושאינו מקפיד עליו -אינו חוצץ .וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו
המקפיד - .וליגזר נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד ,אי נמי משום רובו
שאינו מקפיד!  -היא גופא גזירה ,ואנן ניקום וניגזר גזירה לגזירה?"
ובבבא קמא (פב ).שנינו:
"דתניא :ורחץ את בשרו במים  -שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים ,את בשרו  -את הטפל
לבשרו ,ומאי ניהו? שער!"
לכאורה דרשת הגמ' כאן 'שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים' מיותרת! שהרי הגמ' בסוכה למדה
כבר שנלמד מהלל"מ שרובו חוצץ ולא מיעוטו! התוספות (סוכה ו :ד"ה דבר) התייחסו לשאלה זו ,וכתבו
שמהגמ' בב"ק נלמד לבית הסתרים (כדאיתא בקדושין כה .).יש להעיר שמהתוס' עולה שחציצה בבית
הסתרים הוי מדאורייתא .אולם הריטב"א (קידושין שם) סובר דהוי מדרבנן.
כתב השו"ע :צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת; לפיכך צריך שלא יהיה עליה שום דבר החוצץ.
ואפילו כל שהוא.
השבט הלוי (אות ב) כתב שדיני חציצה אינם קשורים בהכרח לדיני טבילה ,אלא הוא דין נוסף והוא
הלכה למשה מסיני .שהרי מיעוט שאינו מקפיד אינו מעכב אע"פ שהמים אינם מגיעים לאותו מקום.
 44להרחבה בכל דיני החציצה בדברי הפוסקים באשר לתכשירים רפואיים ,עיין בקונטרס של ר' אברהם בורשטיין
"חציצות בטבילה כתוצאה מתכשירים רפואיים" .אשר נעזרתי בו רבות במהלך הלימוד והכתיבה ,ותודתי נתונה לו ע"כ.
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 הגדרת הקפדה
הרמב"ם (פיה"מ מקואות ט ,ג) כתב שמקפיד היינו שאכפת לו קיום הדבר ורוצה לסלקו ,ואינו מקפיד
היינו שלא אכפת לו באותו הדבר ואינו שם לב אם ישאר על גופו או לא ישאר .רש"י (סוכה ו ):כתב
'אין מקפיד'  -אין סופו לטלו ,אך בעירובין (ד ):פירש 'מקפיד'  -שמצטער עליו.
כתבו הרא"ש (הל' מקואות סי' כו) והר"ן (שבועות דף ז .ד"ה דבר תורה) בשם

הראב"ד (בעלי הנפש שער הטבילה

עמ' צג) שאפילו אינה מקפדת עליו עתה בשעת טבילה ,כיון שדרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו
חוצץ .אך האבני נזר (שו"ת יו"ד סימן רסז ס"ג) הביא את דעת הר"ן (חולין עב ).שהגדרת הקפדה היא דוקא
על שעת הטבילה ,אולם העיר שרוב הראשונים לא ס"ל הכי.
כתב השו"ע :ואם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו ,חוצץ...
בשו"ת זכרון יוסף (יו"ד סימן י ד"ה ולענין .הובא בפת"ש א) כתב שמ"מ בעינן דוקא שמקפדת לעתים
מזומנות ,אבל אם אינה מקפדת רק פעם אחת לזמן מרובה ,לא

(וכך יש לפרש את לשון השו"ע 'אין מקפדת

עליו עתה' אלא בעוד כמה ימים ,אך לא לזמן רחוק) .הגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות ח"ג סימן קכז) ג"כ כתב
שודאי שוחט וקצב שידיו מלוכלכות בדם שאינו חוצץ ,לא יכנס כך לשבת ויו"ט ,וכן לא יופיע כך
בשמחת מרעים ,אלא ודאי שאף שבזמנים מסויימים הוא מקפיד על כך ,מ"מ בשאר ימות השנה
שאינו מקפיד אינו חוצץ .ושאני טבעת שאם יזדמן לה לישה כמה פעמים היום או מחר שמסירה
אותה (אולם המהר"ם בן חביב בס"ס נא כתב שכל שמקפיד בשבת ויו"ט בזה ,אפילו בחול הוי חציצה .וכ"נ מהמאירי).
הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן סד .הובא בפת"ש טז) כתב אודות טבעת שנתנוה תוך עומק הפרוזדור
לצורך רפואה ,דחשיב מקפיד מכיון שמתלכלך תמיד בימי נידתה וצריכה להסירה בעת שתפסוק
בטהרה לנקותה ,וגם בעת הלידה מסירה אותה .אולם החתם סופר (יו"ד סימן קצב) כתב שההסרה בימי
הלידה אינה חשובה להקפדה ,שהסרת הטבעת בעת הזאת אינה משום הקפדה ,אלא כדי לפנות
מקום לולד לצאת .והראיה מטבעת של איש שאין בו אבן שאינו חוצץ ,אע"פ שבעת נטילת לולב
והנחת תפילין מסירו .והעולה מדבריו שכל עוד ההסרה אינה מטעם עצמי אלא מסיבה חיצונית
כלשהי ,אין אנו מחשיבים את ההסרה הנ"ל להקפדה.
האבני נזר (יו"ד סימן רנג אות א) השווה את דיני קיימא בהלכות קושר בשבת לדיני חציצה .וז"ל" :נראה
דמה שקרוי קשר של קיימא לענין שבת הוא דקרוי אינו מקפיד .אבל מה שבודאי לאיזה זמן יסירנו
משם דלא חשיב של קיימא לענין שבת .הוא הדין דחוצץ .ובאמת טעם אחד לשניהם משום דלא
מבטל ליה לגמרי" .גם בשו"ת חלקת יואב (יו"ד סימן ל) כתב שאם יש הכרח להשאיר את החציצה יותר
מז' ימים אינה חוצצת .דמכיון שקשר לז' ימים הוי קשר של קיימא מדרבנן ,במיעוטו המקפיד דהוי
רק מדרבנן יש להקל .אמנם בטהרת הבית (ח"ג עמ' מח) העיר שדווקא לדעת הרא"ש יש חילוק מזמן
לזמן ,אך לדעת הרי"ף והרמב"ם אין חילוק בזה (כמ"ש הפמ"ג סימן שיז משב"ז סק"א) .ומעתה אפילו
במיעוטו דהוי מדרבנן אין להקל ,כיון דגבי שבת אינו חשיב בר קיימא כלל אפילו מדרבנן.
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הישועות יעקב (סק"א) כתב שלכאורה לאחר שתקנו חכמים שגם רובו שאינו מקפיד חוצץ ,א"כ אף
שאינו מקפיד כלל על עצם הלכלוך ,אבל מ"מ בשעת טבילה ודאי מקפיד להסיר הלכלוך מעליו כדי
שתעלה לו טבילתו גם מדרבנן ,וא"כ הלא הו"ל ממילא רובו המקפיד ,וא"כ אמאי אינו חוצץ מה"ת.
בשו"ת מנחת שלמה (תניינא ,ב ,עו) הביא דבריו וכתב שכל שהקפידא היא רק מחמת הכשר הטבילה
אין זה קרוי כלל קפידא ,משום דכיון שפסול הטבילה הוא דבר המסתעף מן הקפידא ,לכן אין
המסובב יכול להיות גם סיבה ,שהמסובב הוא רק אחר הסיבה ולא קודם .גם בטהרת
כתב שאם ההקפדה אינה אלא מצד האיסור אינה חשובה להקפדה

הבית (ח"ג עמ' ח)

(וכמו שמצינו בדין פסיק רישא דלא

ניחא ליה ,דאם לא ניחא ליה רק מצד האיסור נידון כפ"ר דניחא ליה) .וע"ש שהביא תירוצים נוספים לקושיא
הנ"ל .ובשו"ת אחיעזר (ח"ג סימן לג אות א) כתב שמהתורה אינו חוצץ אלא במקפיד על כל הרוב ,אבל
כאן אינו מקפיד אלא על חלק מהרוב ,שאם נסיר חלק מהרוב לא ישאר אלא מיעוט שאינו מקפיד
שמותר אף מדרבנן ,וכיוצ"ב תירץ הגר"ח מבריסק

(הובא בקובץ הערות בהוספות שבסוף הספר על יבמות עח:

אות ד).
 גדרי הקפדה
נחלקו הראשונים מה הדין כאשר אישה מסויימת אינה מקפידה בדבר שרוב הנשים מקפידות:
מהרמב"ם (מובא לקמן) עולה שהכל תלוי בקפידה של האישה הספציפית ,ואם אינה מקפדת לא חשיב
לחציצה .כ"כ בדעתו הב"י ,וסיים דצ"ע .אמנם הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לב ).סובר שבטלה דעתה אצל
כל אדם ,דאל"כ נתת דבריך לשיעורים .וכ"פ רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ג).
כאשר האישה מקפדת בדבר שרובן אינן מקפידות :כתב הב"י ש'מספקא לי' ,ונראה מהרמב"ם

(פ"ב

מהל' מקוואות הט"ו) שכתב "שערה אחת שנקשרה חוצצת והוא שיהא מקפיד עליה" ,דמשמע שאע"פ
שאין דרך העולם להקפיד בשערה אחת הקשורה ,אם היא מקפידה הרי זו חציצה .וכ"נ מהטור לגבי
צואה ובצק שתחת הציפורן .אמנם הרשב"א (תוה"ב שם לא ):כתב "דכיון דאין דרכן של אנשים להקפיד
אע"פ שזה מקפיד בטלה דעתו" .ומשמע שהכל תלוי בדרך הקפדתן של רוב הנשים.
כתב השו"ע :ואם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו ,חוצץ אפילו אם אינה מקפדת עליו עתה ,או
אפילו אינה מקפדת עליו לעולם כיון שדרך רוב בני אדם להקפיד עליו ,חוצץ.
הב"ח והש"ך (סק"א) סוברים דמכיון שיש זמן שמקפדת ,הרי זה חוצץ לעולם אע"פ שרוב פעמים אינה
מקפדת.
הט"ז (סק"ב) ביאר בדברי השו"ע שהם ב' דינים ,אם דרך בנ"א להקפיד ע"ז אע"פ שאין רוב בנ"א
מקפידים ,ואישה זו רגילה להקפיד ג"כ ע"ז בפעמים אחרות אלא שעכשיו אינה מקפדת ,או אפילו
אינה מקפדת אף פעם אך רוב בנ"א מקפידים ,הרי זה חוצץ .אבל אם מקצת בנ"א מקפידים וזו אינה
מקפדת לעולם ,לא הוי חציצה .וכ"פ השבט הלוי (אות ד).
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וכאשר רוב הנשים אינן מקפידות והיא מקפידה ,הבאנו לעיל מח' הרמב"ם והרשב"א בזה .הב"ח
סובר כרמב"ם שחשיב חציצה בכה"ג .וכ"פ הש"ך (סק"ב) והט"ז (סק"ג) .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ג עמ' ח),
והוסיף שאם כבר טבלה צריכה לחזור ולטבול בלי שום חציצה ,אך לא תברך משום סב"ל.
מדברי הפנים מאירות (ב ,קמז .יובא לקמן) עולה יסוד חשוב .שכל שיש אישה במצב מסויים שיש עליה
חציצה ,ושאר נשים מקפידות על חציצה זו ,אבל אם היו במצב של האישה הנ"ל לא היו מקפידות,
אזי חשיב כאינו מקפיד .וכן העלה השואל ומשיב (תנינא ח"ג סימן קח) שכל שיש נשים במעמד הלז
שאינן מקפידות ,חשוב אינה מקפדת ואינו חוצץ.
 דין 'רובו' בחציצה
שנינו ביבמות (עח).

"דאמר רבי יצחק :דבר תורה ,רובו ומקפיד עליו  -חוצץ ,רובו שאינו מקפיד עליו  -אינו חוצץ,
והא אמר רב כהנא :לא שנו אלא רובו ,אבל כולו  -חוצץ!"...
א"כ ,למדנו מדברי הגמ' שכשהדבר החוצץ חופה את כל הגוף ,גם אם אינו מקפיד עליו הרי חציצה זו
מהתורה .ואם החציצה חופה רק את רוב הגוף ,תלוי במידת ההקפדה של האדם ,וחכמים גזרו גם על
רובו שאינו מקפיד וגם על מיעוטו המקפיד.
ויש לברר מה הטעם שחכמים גזרו בזה (מיעוט המקפיד ,ורובו שאינו מקפיד) :האבני נזר

(יו"ד סימן רסז אות

ד) כתב שיש להבין את טעם הגזירה על מיעוטו המקפיד אטו רובו המקפיד ,הרי בכל התורה לא
גזרינן מיעוט אטו רוב (לדוג' :עומד מרובה על הפרוץ .רוב סימנים בבהמה .צלתה מרובה מחמתה ועוד) .ויישב,
שבטבילה בעינן שכולו יהיה בתוך המים ,ואם יצא אצבע או שערה אחת לחוץ ,לא עלתה הטבילה.
ובחציצה מיעוטו אינו חוצץ מהתורה ,ויש חשש שיבואו לטעות שחציצה אינה פוסלת כלל .שאם
חציצה הוא חסרון בטבילה ,הרי חסרון בטבילה פוסל מהתורה גם במיעוטו .ולכן גזרו בזה חכמים.
בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן קנט-קס) כתב שמהתורה מיעוט המקפיד בטל לגוף ,וזהו דין מהתורה ולא
תלוי בדעת בני אדם האם מקפידים .החזו"א (יו"ד סימן צה ססק"ג) כתב שהטעם הוא משום שאינו חשוב
כדי לחוץ בין גופו לבין המים ,וכיון שכולו תוך המים ורובו נוגע במים ,החשיבתו תורה טבילה.
ולגבי גזירת רובו שאינו מקפיד :האגרות משה (יו"ד סימן צז ענף א ד"ה והנה תלוי) הביא שיש שני דרכים
לפרש מה הטעם שכש אינו מקפיד אינו חוצץ :א .כשאינו מקפיד הרי החציצה מתבטלת לגוף ונחשב
כחלק מהגוף .ב .מכיון שכולה במים ,אע"פ שאין המים מגיעים לכל הגוף ,סו"ס חשובה כטובלת ואין
חציצה מועטת מעכבת טבילה זו .וככל דיני התורה ש'רובו ככולו' ומכיון שרוב הגוף במים ,המיעוט
אינו מעכב .בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן קנט) כתב שחציצה המעכבת מגע של הגוף עם המים הוי כאילו
לא טבל

(דלא כרוצים לומר שהגדרת הטבילה היא שכל גופו יכנס למים ,אלא שחדשה תורה שחציצה פוסלת בטבילה

ובא ההלל"מ דאין חוצץ אלא ברוב המקפיד) .והסביר שרוב שאינו מקפיד אינו מעכב בטבילה ,משום דין
ביטול ,שכל שאינו מקפיד עליו בטל לגוף .והביא את לשון רש"י (עירובין ד :ד"ה ושאינו) דשאינו מקפיד
עליו הוי כגופו.
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עוד שנינו בסוכה

(ו).

"דאמר רבי יצחק דבר תורה ,רובו ומקפיד עליו  -חוצץ ,ושאינו מקפיד עליו  -אינו חוצץ .וגזרו
על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד"
התוס' (לקמן) הבינו בדברי רש"י (ד"ה רובו) שפירש שהכלל של ר' יצחק נאמר בשיער ,אבל בבשר גם
מיעוט שאינו מקפיד עליו חוצץ "רוב שערו מטונף בטיט ,או קשור אחת אחת ,ומקפיד עליו  -חוצץ".
אך תוספות (ד"ה דבר תורה) הביאו פירושו ,וחלקו עליו ,משום שמכמה מקורות עולה שכלל זה נאמר
גם בבשר ולא רק לגבי השער .וכ"כ הרא"ש (חולין פ"ח סו"ס טו) ,וכ"ד הרמב"ם

(פ"א מהל' מקוואות הי"ב)

וכ"נ שהוא דעת הרשב"א.
כתב השו"ע :ואם הוא חופה רוב הגוף ,אפילו אין דרך בני אדם להקפיד בכך ,חוצץ .והוסיף הרמ"א:
ולכתחלה לא תטבול אפילו בדברים שאינם חוצצין ,גזרה אטו דברים החוצצים (הגהות ש"ד).
הט"ז (סק"ד) ביאר בדברי הרמ"א ,שמדובר על מיעוט שאינו מקפיד עליו שלכתחילה לא תטבול עמו,
אבל בדיעבד לא גזרינן גזירה לגזירה.
סעיף ב':
 חוטים החוצצים
שנינו במקוואות (ט ,א):
"אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות רבי יהודה אומר של
צמר ושל שער אינם חוצצין מפני שהמים באין בהם"
ואיתא בשבת (נז).

"תנן לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועה שבראשה ולא תטבול בהם
עד שתרפם"
"תנן התם ,ואלו חוצצין באדם :חוטי צמר וחוטי פשתן ,והרצועות שבראשי הבנות .רבי יהודה
אומר :של צמר ושל שער  -אין חוצצין ,מפני שהמים באין בהן .אמר רב הונא :וכולן בראשי
הבנות שנינו .מתקיף לה רב יוסף :למעוטי מאי? אילימא למעוטי דצואר ,ודמאי? אילימא
למעוטי דצמר ,השתא רך על גבי קשה חוצץ  -רך על גבי רך מיבעיא! ואלא למעוטי דחוטי
פשתן ,השתא קשה על גבי קשה חוצץ ,קשה על גב רך מיבעיא! אלא אמר רב יוסף :היינו
טעמא דרב הונא ,לפי שאין אשה חונקת את עצמה"
"איתיביה אביי :הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהן ,אבל לא בחבקין שבצואריהן ,ואי אמרת אין
אשה חונקת עצמה חבקין שבצואריהן אמאי לא?  -אמר רבינא :הכא בקטלא עסקינן ,דאשה
חונקת את עצמה ,דניחא לה שתראה כבעלת בשר"
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ופירש"י בחוטים שבקליעת שערה .אולם התוספות (ד"ה במה) והרא"ש (שבת פ"ו סי' א) הקשו על דבריו,
ופירשו שמדובר על חוטין הנתונים על שערות ראשן .והוכיח הרא"ש מלשון המשנה 'ולא תטבול
בהם עד שתרפם' ,שדווקא בשערות שעל ראשה מועיל רפיון ,משא"כ בשערות ראשה ממש שלא
מועיל רפיון כ"כ ,כיון שאין המים נכנסים בקליעה עד שתסתור אותה לגמרי.
מהמשך הגמ' עולה שהאישה אינה מהדקת את החוטים שבצוארה אלא קושרת אותן בריוח שיהיו
רפויים ,ולכן אמר רב הונא שדוקא בכרוכין בראש הם חוצצין ,אבל אם כרוכין בצואר אינם חוצצים
משום שאינם מהודקים ,לפי שאישה אינה חונקת את עצמה .ומשמע שבשאר מקומות הגוף כיון
שטעם זה לא שייך  -חוצצין ,וק"ו מכרוכין בשער שחוצצין אע"פ שהוא קשה ,וכ"ש ע"ג רך.
כתב השו"ע :אלו הדברים שחוצצין ,חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שכורכין בהם השיער בראש ,לא
תטבול בהם עד שתרפם; ואם הם בתוך קליעת שערה אינו מועיל בהם רפיון .ואם הם כרוכים בשאר
מקומות בגוף ,לא תטבול בהם עד שתרפם ,חוץ מאם הם כרוכים בצואר שאינם חוצצין לפי שאינה
מהדקן; אבל קטלא ,שהיא רצועה חלקה ורחבה שכורכת סביב צוארה ,חוצצת ,מפני שחונקת עצמה
בחוזק כדי שיהיה בשרה בולט ותראה בעלת בשר ,ומתוך שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה
(רש"י).
הט"ז (סק"ה) הסביר שחוטי צמר חוצצין מכיון שמקפדת להסירם בשעת חפיפה או רחיצה שיכנסו שם
המים ,הרי יש זמן שמקפדת ולכן חוצץ לעולם וא"צ שיהיה על רובה.
בשו"ת פני אריה (סימן יב .הובא בפת"ש ג) נשאל על אשה שנושאת ספוג באזנה לשאוב הזוהמא ושכחה
ליטול הספוג בשעת טבילה ,וכתב שלא ידע בזה הלכה ברורה ע"כ תטבול שנית בלא ברכה.
סעיף ג':
 חציצה בחוטים ארוגים
שנינו בשבת (נז).

"בעא מיניה רב כהנא מרב :תיכי חלילתא [שרשרות של חוטין חלולות ועגולות ואינה יכולה
למתחן ולהדקן על השער בחזקה והמים נכנסין בהם] מאי? אמר ליה :אריג קאמרת? כל
שהוא אריג  -לא גזרו [דלא מצי לאהדוקי שפיר] .איתמר נמי ,אמר רב הונא בריה דרב יהושע:
כל שהוא אריג  -לא גזרו .ואיכא דאמרי ,אמר רב הונא בריה דרב יהושע :חזינא לאחוותי דלא
קפדן עלייהו ,מאי איכא בין הך לישנא ובין הך לישנא? איכא בינייהו  -דטניפן; להך לישנא
דאמר כל שהוא אריג לא גזרו  -הני נמי ארוג ,ולהך לישנא דאמרת משום קפידא; כיון דטניפא
 מקפד קפדא עלייהו"הגמ' עוסקת באיסור יציאה בשבת עם תכשיטים מסויימים לרה"ר .ופרש"י ששאלת הגמ' היא האם
תכשיטים אלו מהוים חציצה בטבילה ולכן לא תצא בהם בשבת משום גזירת טבילת מצוה ,או שאין
הם חוצצים ולכן גם אם תצטרך לטבול בשבת אין חשש שתוציאם.
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עוד פרש"י בפירוש 'חזינא לאחוותי דלא קפדן עלייהו' שהכוונה שכשרוחצות בחמין אינן מקפידות
ליטלן מראשן ,ומשמע שאפילו בשביל הנאת רחיצה המים נכנסים בהם ,ולכן גם לענין טבילה א"צ
להתירן ומותר לצאת בהם בשבת ,שאין חשש שתסירם משום טבילה או הקפדה.
נחלקו הראשונים האם ארוג צריך שיהא גם חלול כרשת בשביל שלא יהווה חציצה ,או שא"צ בזה:
הראב"ד ע"פ רב אחאי גאון (בעה"נ שער הטבילה עמ' צו) אסר גם בארוגים ולא התיר אלא בחלולים עשוי
מעשה רשת .שהן רפויות יותר מהארוגות ,שהארוגות בגלל שהם עשויות שתי וערב מהודקות הן
מאוד ,אבל החלולות שעשויות כרשת הרי הן רפויות מאוד ,ולכן המים נכנסים בהן .מנגד ,הטור
סובר שאין הן חוצצין .גם הרמב"ם לא כתב דין זה כלל בהלכות מקואות ,וכתב הב"י שנראה שמפרש
שכל הבעיא היא רק לעניין שבת ,דפשיטא שאין הן חוצצין ,שהרי המים נכנסים בהן .ובהלכות שבת
(יט ,ט) כתב 'כל שהוא ארוג לא גזרו לצאת בו בשבת' ולא חלק בין חלול לשאינו חלול ,ומשמע דבכל
גווני שרי.
כתב השו"ע :אם החוטין האלו חלולין ,עשוין מעשה רשת ,אינם חוצצין (טור בשם ראב"ד).
הש"ך (סק"ה) הקשה ,הרי בהל' שבת (או"ח ריש סימן שג) כתב סתם 'אם הם מעשה אריגה ,מותר שא"צ
להסירם בשעת טבילה' ,ולא מחלק בין עשוים חלולים מעשה רשת או לא ,משמע דסבר ליה
כהחולקים על הראב"ד .וסיים דיש ליישב .השבט הלוי כתב שבפשטות י"ל שסמך עמ"ש בהל' טבילה
שביאר היטב כל חילוקי הדינים .עי"ל ,שלעניין הוצאה דבזה"ז הוי מדרבנן סומכים על המקלים.
סעיף ד':
 חוטי שיער
שנינו במקוואות (ט ,א) "רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אינם חוצצין מפני שהמים באין בהם".
נחלקו הראשונים בפירוש הגמ' לעיל 'כיון דטניפא מקפד קפדא עלייהו' :רש"י פירש שהמים ממחים
את הטיט ומלכלך את הבשר בעלייתן מהמים ,ומכיון שמורידות אותן אסור לצאת בהן בשבת.
הרא"ש (שבת פ"ו סי' ב) הביא את פירוש רש"י וכתב שי"מ 'דטניפן' כגון שהחוטין מוזהבים ויפים
ומיטנפים מחמת המים ,ולכך מקפידות להסירן בשעת טבילה שלא יתלכלכו.
לדעת רש"י כל החשש הוא טלטול בשבת ,אבל מותר לטבול איתם .מנגד ,דעת רבותיו של רש"י
שספק הגמ' הוא לגבי חציצה ,ולדעתם חוטים מלוכלכים חוצצים ואסור לטבול בהם .רש"י הקשה
עליהם ,הרי מהגמ' מוכח שהם אינם מהודקים ולא שייך לומר בו שהוא חוצץ! הב"י תירץ ,שהיא
גופא המח' בין הלישנות שבגמ' ,האם דבר שאינו מהודק ואעפ"כ מקפידה להורידו חשוב לחציצה.
עוד תירץ ,שכשהן מוזהבות או כשהן מלוכלכות ,ע"י הזהב או הלכלוך הן מתהדקות טובא וחייצי
לל"ב.
כתב השו"ע :חוטי שער אינם חוצצין .והוסיף הרמ"א :ואם היו מוזהבות ,חוצצין ,דמקפדת עליהם
שלא תטנפם; וכן אם היו מטונפים תחלה ,מקפדת עליהם שלא תתלכלך מהן במים ,וחוצצין (טור).
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הרמ"א הביא את התירוץ הראשון של הב"י ,אך הערוך השולחן (אות יח) הביא את הפירוש השני של
הב"י ,שע"י הזהב או הטינוף הם נעשים מהודקים יותר והוי חציצה .הלבושי שרד

(אות קצו ,הובא

בפת"ש ד) הביא שרק כאשר היא מפחדת להתלכלך ולכן לא תטבול כראוי ,אנו חוששים ,ולכן אם
בדיעבד טבלה כראוי עלתה לה טבילתה (כפירוש הפרישה) .אבל בכל מקרה שהמים נכנסים ,אפילו
החציצה היא על הרוב ומקפיד שרי .אלא שלכתחילה מחמירים בכל הרפויין להסירן .וכ"כ השבט
הלוי (אות ב).
הש"ך (סק"ו) ביאר ,שהגהת הרמ"א קאי גם על הסעיף הקודם ,ולכן אם החוטי שיער היו מוזהבים ,ג"כ
חוצצין.
סעיף ה':
 שערות קשורות
לעיל הבאנו מהמשנה במקוואות (ט ,א) "רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אינם חוצצין מפני
שהמים באין בהם" .ובגמ' בשבת (שם ):מובא שחכמים מודים לר' יהודה בחוטי שער.
עוד שנינו בנידה (סז).

"אמר רבה בר רב הונא :נימא אחת קשורה  -חוצצת ,שלש  -אינן חוצצות ,שתים  -איני יודע.
ור' יוחנן אמר :אנו אין לנו אלא אחת"
הרא"ש (הל' מקואות סי' כו) ביאר את דברי ר' יוחנן שאם היו רוב שערותיה קשורות כל אחת ואחת
לבדה ,הויא חציצה.
הרמב"ם (מקוואות ב ,טו) סמ"ג (לאוין קיא דף לח ע"ד) ועוד פסקו הלכה כר' יוחנן .מנגד,

הר"ן (שבת כו .ד"ה

מודים) כתב שדוקא בראשי הבנות אין שער חוצץ ,לפי שאי אפשר להדקו יפה ,אבל לקשור נימא אחת
בעצמה או נימא בחבירתה  -מתהדקות הן בענין שאין המים נכנסים שם .והעיר הב"י שמפשט לשונו
משמע שפוסק כרבה בר בר חנא ,וכ"פ הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לא ):ורבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכה .).ותמה
הב"י ,היאך פסקו כמותו כנגד ר' יוחנן? וכתב דאפשר דמשמע להו שר' יוחנן אינו חולק בהדיא על
רבה בר בר חנא ,אלא שאמר שהוא לא שמע אלא דין של אחד בלבד דהויא חציצה ,אבל לא פירשו
לו מה הדין בשתים.
הרמב"ם (הל' מקוואות ב ,טו) כתב בפירוש נימא אחת או שתים ,וז"ל "שתי שערות או יתר שהיו קשורין
כאחת קשר אחד אינן חוצצין מפני שהמים באין בהן ,ושערה אחת שנקשרה חוצצת והוא שיהיה
מקפיד עליה" .ומשמע שכשהשערה קשורה בעצמה נקראת אחת ,וכששתים מקושרות יחד בעצמן
חשוב כשתים ,ואם שתים מקושרות זו עם זו יש לדון כיצד לדונם ,וכתב הב"י שיותר נראה שחשוב
כאחד ,דמה לי קשורה בעצמה לקשורה עם חבירתה .וכ"כ הרשב"א (תוה"ב שם) שאם הן קשורות אחת
אל אחת חוצץ.
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ולענין שתים ,כתב הב"י שנראה מהרמב"ם דכשהן קשורות בעצמן מיקרי שתים ,אבל כשהן קשורות
עם שתים אחרות ואפילו עם אחת שלש מיקרי .אבל מהרשב"א (שם) נראה דשתים דאמרינן היינו
שתים קשורות עם שתים ,ושלש דאמרינן היינו שלש קשורות עם שלש ,וכ"נ מהר"ן.
כתב השו"ע :שתי שערות או יותר שהיו קשורים ביחד קשר אחד ,אינם חוצצין.

(רמ"א :ואין חלוק בין אם

קשר ב' שערות עם שתי שערות ,או שקשר ב' שערות בפני עצמן .ב"י בשם רשב"א ור"ן); ושערה אחת שנקשרה,
חוצצת והוא שתהא מקפדת עליה ,אבל אם אינה מקפדת עליה עלתה לה טבילה עד שיהא רוב
שערה קשור נימא נימא בפני עצמו.
השבט הלוי (אות ב) כתב שאפשר שאחד הטעמים של הנוהגים לגזוז השיער הוא שמא יהיו קשרים
וקשה להבחין והוי מיעוט המקפיד ,והביא בשם הזוהר שבשיער יש אחיזת הטומאה .טעם נוסף,
שלפעמים יש חשש זיעה קרושה תחת השערות שקשה להסירה וצריך לגזוז השיער .וכן משום
חציצה שבית הסתרים עומד ליקצץ.
 הגדרת 'רוב הגוף'
נחלקו הרמב"ם והגאונים בהגדרת 'רוב הגוף' מדאורייתא :הרמב"ם (מקוואות ב ,טו) סובר ששערו של
אדם חשוב כגופו לענין טבילה ,ואין אומרים שדי ברוב השיער כדי שיחשב כחציצה המעכבת ,אלא
אע"פ שכל השיער קשור נימא נימא אם אינו מקפיד עליו עלתה לו טבילה אא"כ נצטרף לחוצץ אחר
על גופו ונמצא הכל רוב גופו .וכ"ד הרשב"א (עירובין ד ,).מאירי (סו ):ועוד [עיין בחכמת אדם

(כלל קיט

סס"ה) שנסתפק האם יש לצרף את שיטת הרמב"ם לספק ספיקא או שמא הו"ל כיחיד כנגד רבים ואף
לס"ס אין מצרפים אותו .ובטהרת הבית (ח"ג עמ' טז) כתב שאם יש שעת הדחק כדאי הוא הרמב"ם
לסמוך עליו בשעה"ד].
אולם הגאונים סוברים שאם רוב שערו קשור נימא נימא בפנ"ע חשיב לחציצה המעכבת .וכתב
הראב"ד שהעיקר כדברי הגאונים .ורבנו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכה ).כתב שכדבריהם נראה מהתלמוד ,וכ"ד
הרא"ש (הל' מקוואות סימן כו) ,והר"ן (שבועות ז .ד"ה ד"ת) .טעמם ,הוא משום שיש שני פסוקים מהם אנו
לומדים ,אחד לבשרו ואחד לשערו ,דהא כתיב (ויקרא יד ,ט) 'ורחץ את בשרו במים' ודרשינן 'את' את
הטפל לבשרו שהוא שערו.
הנ"מ בין הטעמים תהיה כאשר החציצה היא ברוב הגוף ואין חציצה בשיער .לגאונים הוי חציצה
שהרי הגוף נידון בפנ"ע ,ולרמב"ם לא הוי חציצה כיון שמצרפים את הראש לגוף .וכן אם החציצה
היתה ברוב השיער ,לדעת הגאונים הוי חציצה ולרמב"ם לא הוי חציצה.
השו"ע פסק כדעת הגאונים..." :עד שיהא רוב שערה קשור נימא נימא בפני עצמו".
נחלקו האחרונים מה הדין כאשר יש על רוב השערות חציצה ,אך החציצה שבכל שערה ושערה אינה
בכל השערה אלא רק במיעוטה ,ואם נחשיב רק את המקום החוצץ אין בו רוב ביחס לכל השערות.
בשו"ת משיבת נפש (יו"ד סימן יב אות יז) מצדד דבעינן שהחציצה תהיה ברוב שטח השיער ,וכאן מדובר
שנקשרו השערות הרבה קשרים בכל שערה ושערה ,וכ"כ האבני נזר (יו"ד סי' רסג) .אך מציאותית קשה

 ________________________________________________ 362סימן קצ"ח  -דיני חציצה
להעמיד כך את המקרה .מנגד ,מדברי החכמת אדם (קיט ,ה) והפנים מאירות (סימן קמז) מוכח כפשט
דברי מרן שדי שברוב השערות תהיה חציצה אע"פ שאין הן רוב שטח השער.
עוד נחלקו מה דין שיער שאר הגוף :הפרישה (ס"ק כג) נסתפק האם בעינן רוב שער שבכל הגוף ,או
שאפילו רוב שיער של אותו מקום שנקשר שם חוצץ .החכמת אדם (קיט ,ג) כתב שכל מקום נידון
בפנ"ע ,ולכן אם רוב שערות ראשה קשורות הוי חציצה ,אע"פ שאינם רוב השערות שבכל גופה ,וכ"ד
הערוך השולחן (סעיף כה) ,שו"ת רב פעלים (ב ,כב) ועוד .מנגד ,הפרדס רימונים

(פתיחה לסי' קצח עמ' יז

אות ג) תפס ששער כל המקומות בגוף נידון כולו כאחד ,וכ"כ בשו"ת אגודת אזוב (יו"ד סימן יא) ,שו"ת
אמרי יושר (א ,קצז) ועוד.
 טבילה עם צמות או 'ראסטות'
מקרה העולה פעמים הוא טבילה עם צמות קבועות או עם 'ראסטות' ,שהמים לא יכולים להיכנס
כראוי לשיער ,הן מפאת הקשירה שלא מאפשרת כניסת מים כראוי לכל מקום בשיער ,והן הלכלוך
המצטבר בשיער .אולם עיין בספר פוע"ה (פי"ט אות טז ,והע'  )38שהביאו בשם הרי"צ רימון שהביא
סברא להקל ,עפ"ד הרשב"א (לקמן סעיף יז) בדין שיער צבוע ,שלמרות שהוא על כל השיער אינו חוצץ
כיון שמקפידה שהשיער יהיה צבוע בדווקא ,וה"ה לראסטות שקבוצת נשים זו מקפידה שכך יהיה
שערן! לדעתן ,זהו הנוי של השיער! ולכן במקרה דיעבד או דחק ,שאחרת עלולה לא לטבול ,נראה
להקל.
ועיין בקונטרס 'מבעד לצמתך שערך כעדר העיזים' (לרב רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא) שדן בארוכה
בעניין צמות וראסטות אלו .והביא תשובות מכמה וכמה רבנים .ויש שהקלו שבמקום שאם נאמר לה
לפרק את הצמות היא לא תטבול מחמת שיש בדבר טירחה מרובה וכד' ,יש להקל .וע"ש באריכות.
וע"ע בתחומין (חלק לז עמ'  )209מ"ש בעניין טבילה עם ראסטות.
סעיף ו':
 שיער הנדבק מחמת הזיעה
שנינו במקוואות (ט ,ב-ג)

"אלו חוצצין באדם ...קלקי הלב והזקן ובית הסתרים באשה .אלו שאין חוצצין קלקי הראש
ובית השחי"
'קלקי' היינו דבר ארוג משער עיזים ,ואדם שיש לו שער על לבו ונקשר זה בזה מחמת הזיעה וכן
בזקן ,נקרא כך.
כתב השו"ע :שיער שכנגד הלב ושבזקן הנדבק זה בזה מחמת זיעה ,חוצץ; שבראש ושבבית השחי,
אינו חוצץ .והוסיף הרמ"א :ואותן שיש להן כמין קליעות שערות דבוקות זו בזו ,ונעשית בלילה על
ידי שד וסכנה להסירם ,לא חייצי (מרדכי ה"נ בשם ראב"יה ובאגור ובהגהות ש"ד).
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הפנים מאירות (ב ,קמז .הובא בפת"ש ה) כתב שהרמ"א הוצרך להביא טעם אחר להיתר השערות
הדבוקות (ולא הסתפק בטעם שאין מקפדת) ,משום שבכה"ג אפילו אם רוב שערות דבוקות לא חייצי.
כתב בספר חמודי דניאל (הובא בפת"ש ו) לגבי דברי הרמ"א ,דנראה שהיא צריכה להשהות במים עד
שיכנסו בהם המים היטב.
אישה שנוהגת להסיר מקצת שערות של גבות עיניה לנוי ,ושכחה וטבלה מבלי להסירן ,כתב בטהרת
הבית (ח"ג עמ' כה) שהדבר פשוט שעלתה לה טבילה ,דעיילי בהו מיא שפיר .וה"ה שיש להקל לאישה
שרגילה להסיר השיער מרגליה ושכחה להסירן וטבלה .אך בשו"ת עולת יצחק (ר"ס קצח) כתב
להחמיר באלו.
 שיער בית הערוה
עוד שנינו שם:
"ובית הסתרים באיש רבי אליעזר אומר אחד האיש ואחד האשה כל המקפיד עליו חוצץ ושאין
מקפיד עליו אין חוצץ"
בתוספתא (ו ,ח) מובא שיש חילוק בין בית הסתרים של אישה רווקה או נשואה ,שבנשואה חוצץ
שמקפידה שתמיד יהיה נקי ,כדי שלא תתגנה על בעלה ,וברווקה אינו חוצץ משום שלא מקפידה
בכך.
כתב השו"ע :ושבאותו מקום ,באיש אינו חוצץ; ובאשה ,בנשואה חוצץ ,בפנויה אינו חוצץ.
הב"י העיר ,שלא היה צריך הטור לכתוב את דין האיש וכן לא את דין הפנויה ,שהרי אין לזה נ"מ
לדידן ,אלא שנמשך אחר דברי המשנה .אולם הב"ח כתב דקמ"ל שאם הייתה נשואה דומיא דפנויה
שבעלה אינו מקפיד ,אפ"ה חוצץ דאזלינן בתר רוב הנשואות .גם הט"ז (סק"י) הביא דבריו.
בשו"ת אדמת קודש (ח"ב סימן י) דן באישה ששכחה להסיר את שער בית הערוה ,אבל יודעת בבירור
שרחצה היטב את השיער של בית הסתרים ,והעלה שלפי מנהג הספרדים צריכה לחזור ולטבול
שנית ,ואפילו אם מעולם לא הקפידה לא היא ולא בעלה ,משום דאזלינן בתר רוב נשים נשואות
דקפדי בהכי ,ובטלה דעתה אצל כל אדם .וכ"ש אם מקפדת בשאר פעמים .גם בשו"ת איש מצליח
(ח"ג יו"ד סימן כט) כתב שרק בדיעבד בקושי יש לסמוך להקל .אולם החיד"א (שיו"ב סק"ב) כתב שפשוט
שמותרת לבעלה ,שהרי בכל ימי טהרתה ועיבורה שעל פי רוב אי"צ לטבול תקופה ארוכה ,לא נוהגת
להסירם .ורק לפני טבילה מסירה אותם משום שכן נהגו להורות לנשים לעשות כן ,וזה לא חשיב
קפידה כלל .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ג עמ' כג) משום שגם הקפידא שנהגו בעדות הספרדים אינה קפידא
עצמית אלא משום המנהג שנהגו כן הנשים.
ובאשר למנהג הספרדים כתב בשו"ת תבואות שמש (יו"ד סימן נג) שבתחילה היו הנשים במרוקו
נוהגות להעביר לגמרי שער בית הערוה בסם ,ושוב נתבטל מנהג זה ע"י נשים רבות ,ונשתרבב המנהג
להיפך ,ומקפידות להניחו ולא להסירו ,ויש להתיר להן לנהוג כן .אולם בשו"ת אבני ישפה

(ח"ג יו"ד
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סימן פג) כתב שמכיון שהספרדיות נהגו להסיר שער בית הסתרים ,אין אחת מהן רשאית לפרוש מן
המנהג ,ואם תעמוד במירדה נקראת פורצת גדר ואל תטוש תורת אמך .גם הבא"ח (שמיני יא) כתב
שהמנהג להסיר השיער ,וכ"כ אחרונים נוספים.
בדרכי טהרה (טז ,עז) כתב שאישה שבעלה אינו מקפיד אינה צריכה להסירו ,אך תקפיד לנקותו
כראוי .וכתב שבנות ספרד נהגו להסירו ,ובדיעבד אם שכחה להסירו והיה נקי מלכלוך ולחה ,ולא
נדבקו השערות מחמת זיעה או שאר דברים החוצצים ,אינו חוצץ .השבט הלוי (אות ד) כתב שמנהג
האשכנזיות לא להקפיד להסיר השיער.
 דיבוק השערות לצורך רפואה
כתב הפנים מאירות (ב ,קמז .הובא בפת"ש ה) שאישה שחלתה והרופאים אומרים שאין לה תקנה אא"כ
יפזרו בראשה סמים כתושים ועי"ז השערות מסתבכים ,וא"א להדיח השערות במים משום שהדבר
פוגע בתהליך הרפואה .יש לפקפק אם תוכל לטבול כך ,משום שגם המרדכי שהיקל ,היקל דווקא
כאשר הקליעות נעשות ע"י השערות עצמן ,משא"כ בזה שנעשים ע"י דבר אחר .והעלה דאין להקל
אא"כ נשארו רוב שערותיה שלא נקלעו דאז הוי מיעוט שאינו מקפיד ולא חייצי אלא מדרבנן,
וסמכינן שפיר ארופא מומחה שאומר שיעלה לה רפואה ע"י זה והוי רביתה .וטעמו הוא משום שצ"ל
שאם יארע לאשה אחרת חולי כזה ורופא מומחה אומר שא"א לה להתרפאות אלא ע"י תרופה זו לא
היתה מקפדת עליה ,א"כ הוי בכולן אינה מקפדת .אולם הסדרי טהרה (שיורי טהרה ס"ק יט) הביא דבריו,
ופקפק עמ"ש שגם שאר נשים אילו היה להן חולי כזה לא היו מקפידות ע"כ ע"פ רופא מומחה,
דסברא קלושה היא.
החתם סופר (ו ,פב) כתב שאם רוצים לדבק את שערות האישה בשעוה לצורך רפואה ,פשוט שחוצץ,
ולכן הפנ"מ לא דן אלא במקרה שהסמים עצמם לא חוצצים ,אבל בשעוה שלא שייך לומר הכי רביתא
פשיטא שחוצץ.
סעיף ז':
 לפלוף שבעין
שנינו במקוואות (ט ,א-ד)" :אלו חוצצין באדם ...לפלוף שחוץ לעין .אלו שאין חוצצין...לפלוף שבעין".
ובגמ' (נידה סז ).איתא "אמר מר עוקבא :לפלוף שבעין ,לח  -אינו חוצץ ,יבש  -חוצץ אימתי נקרא יבש
 משעה שמתחיל לירק".בטעם הדבר שלח אינו חוצץ ,כתבו התוספות (שם) שבלח המים עוברים תחתיו משא"כ ביבש.
והרמב"ן והמאירי כתבו שעל לפלוף לח אין מקפידים ,אך על לפלוף יבש מקפידים.
ובבאור המשנה והגמ' נחלקו הראשונים ,ויש בזה כמה שיטות:
א .תוספות (ד"ה לפלוף) ,ורמב"ם (פ"ב ה"ד ויא) ע"פ הב"י :לח שבתוך העין אינו חוצץ ,משום
שלחלולית העין אינה מניחתו להיות יבש .אבל חוץ לעין אפילו לח חוצץ.
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ב .רא"ש (הל' מקואות סי' כה) :בתוך העין לא שייך יבשות ,ואע"פ שהוא יבש הרבה ,מפני
שדמעה מלחלחתו במקום דיבוקו ואינו חוצץ .ודוקא חוץ לעין חוצץ .וכ"נ מדברי רבנו
ירוחם (נתיב כ"ו ח"ה דף רכד ע"ד).
ג .סמ"ג (לאוין קיא דף לח ע"ד) :בעין אינו חוצץ דוקא בלח ,אבל אם היה יבש חוצץ .ולדעתו
החילוק הוא רק בין לח ליבש ,ובעין סתמו לח ומחוץ לעין סתמו יבש.
ד .רמב"ם (ב ,כ) ע"פ הטור :בתוך העין חילק בין תוך שלושה ימים ולאחר שלושה ימים,
ומחוץ לעין חוצץ אפילו תוך ג' ימים .הב"י כתב שלפי דעת הרמב"ם העיקר הוא האם
התחיל להוריק.
כתב השו"ע :לפלוף (פי' צואת העין) שחוץ לעין ,חוצץ אפילו הוא לח; ולפלוף שבעין אינו חוצץ ,ואם
היה יבש ,חוצץ; והוא שהתחיל להוריק (כן דברי התוספות וסמ"ג בשם ר"ת ורמב"ם).
הש"ך (ס"ק יג) העיר ,שלדעת רבים מהראשונים חציצה זו אינה אלא לטהרות ,אבל לבעלה לא חשיב
חציצה .ועוד ,דמידי דרבנן הוא ובדרבנן הלך אחר המיקל.
 צואת האף והאוזן
הרמ"ע מפאנו (סימן קי .הובא ברעק"א) נשאל על לפלוף יבש שבתוך החוטם ,מהו שיחוץ בטבילה כדרך
שחוצץ אפילו בתוך העין אם הוא יבש .והשיב :הכלל בחציצה שלא נתנה תורה למלאכי השרת ,ומה
שהוא חלל הגוף אפילו ראוי לביאת המים אינו צריך אלא במקום שדרכו להיות מתגלה לפעמים כגון
תוך העין ובית הסתרים והקמטים ,ונכון מאד ליזהר על שפת החוטם בפנים שלא יהא בו לפלוף יבש
אבל בחלל הפנימי פשיטא שאינו מעכב ,והמחמיר לא הקפיד אלא בצואת החוטם ואין צואה אלא
יוצאה קצת לאפוקי הדבוקה בגובה החוטם או בחללו בפנים שאינה יוצאה עדיין.
בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן קסו) נשאל אודות אישה שטבלה ,ובבוקר נזכרה שלא נקתה את אוזניה היטב
בעומק להוציא משם את צואת האוזן ,וכעת בדקה באזניה ע"י קיסם והוציאה בראש העץ מעט ליחה,
האם יש לחשוש בזה משום חציצה .והשיב עפ"ד הרמ"ע ,שלכאורה ממקום שלא נראה מבחוץ ואין
יכולת ליגע שם רק בעץ דק וארוך ,ומקום זה ודאי הוי בית הסתרים דלא בעינן ביאת מים רק
מדרבנן .והעיקר ,כיון שבדרך רחיצה אין דרכן לנקות יותר מזה א"כ הוי בכלל דבר שאינו מקפיד
ובמיעוטו אינו חוצץ בדיעבד.
 טבילתה של חולת אוזנים
ישנם מצבים שונים בהם הרופאים ממליצים להקפיד שלא להכניס מים לאוזנים .עיין בתחומין

(ח"ה

עמ'  )275מאמרו של ד"ר ישראל ברמה ,המציע פתרונות שונים לבעיות שונות של מחלות אוזניים,
לטענתו בחלק מתשובות הפוסקים מובאות פתרונות הגרועים יותר מהטבילה במקוה עצמו.
ישנם שני סוגים של מחלות בהם הטבילה בעייתית:
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א .כאשר קיים חור בעור התוף :אסור שיכנסו מים לתוך האוזן ,משום שהיא איננה עמידה בפני
זיהומים

(הסכנה איינה הרטיבות שבמים ,אלא המים שאינם סטרילים .ולו יצוייר מקוה עם מים סטרילים לא היתה כל

בעיה לטבול בו) .בשו"ת משפטי עוזיאל (יו"ד ח"א סימן כט) התלבט לגבי הפתרון שהאישה תטבול קודם
את אצבעה במים ,ולאחר מכן תטבול כולה כשהאצבע בתוך האוזן .אך לכאורה פתרון זה אינו פותר
את הבעיה ,משום שיתכן ויכנסו טיפות מים לאוזן .ומבחינה רפואית הפתרון לא הועיל .וכן לגבי
הפתרון של סתימת האוזן ע"י שמן דגים ,הדבר לא מועיל מבחינה רפואית .בשו"ת מהרש"ם

(א ,ז)

התיר לטבול עם צמר גפן ובתנאי שמניחה באוזנה כל הזמן ,ובתנאי שיהיה תחוב עמוק בתעלת האוזן
שלא יראה מבחוץ .בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ה סימן לא וחלק ו' סימן מא אות ו) מתיר לסתום את האוזן גם
אם הסתימה היא רק לשעת הטבילה .אולם גם אז צריך להקפיד שלא תראה הסתימה מבחוץ ,אלא
צריך לתחוב את צמר הגפן עמוק פנימה.
ד"ר ישראל ברמה העיר שמבחינה רפואית רצוי מאוד לא ללכת עם צמר גפן קבוע באוזן ,הדבר גורם
לדלקות וכד' .לכן כתב שהפתרון הוא פשוט ,ניתוח להשתלת עור התוף.
בשו"ת אגרות משה (ח"א ס"ס קא) כתב שאישה שצוו לה הרופאים שלא יכנסו מים באזנה ,יכולה
לטבול צמר גפן בשמן ולדוחקו שלא יראה מבחוץ  -כך שלא תהא מקפדת עליו .בשו"ת חלקת יואב
(סימן ל) דרש שצמר הגפן יהיה תחוב באזנים שבעה ימים קודם לטבילה על מנת שיהיה בטל לגבי
האוזן ויחשב כדבר שאינו מקפיד

(לשיטתו שמדמה את הגדרת ביטול לפי הלכות קושר ,שקשר של קיימא הוא

קשר לשבוע) ,וכ"פ בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן קע) .הגרש"ז אוירבך (נשמת אברהם עמ' רלו) כתב שדי אם
תלך עמו חודש .האבני נזר (יו"ד סי' רסב) כתב שצריכה ללכת כך חצי שנה .הבא"ח (שמיני ,י) אסר
לגמרי טבילה עם צמר גפן .אך בטהרת הבית (ח"ג עמ' סו) חלק עליו וסובר שיכולה לטבול עמו כך גם
ללא השארת הצמר גפן לזמן ממושך ,מכיון שהוא מקום בלוע ,וזוהי שעת הדחק.
ב .כאשר כורתים חלק מהאוזן החיצונית או עור התוף :במציאות כזאת אין בדר"כ אפשרות לשחזר
אוזן נורמאלית .אין גם אפשרות לתחוב צמר גפן ,והדבר עלול להיות מסוכן .ובמקרים רבים אף לא
מועיל מפני חדירת מים .בעיה נוספת לחולות אלו היא סחרחורת ואי שיווי משקל כאשר הן מכניסות
את הראש למים ,שיכולה לגרום לטביעה אפילו במים רדודים .לכן הפתרון הוא לתת חומר
שמתאימים אותו למבנה התעלה והפתח של אוזן החולה .יוצקים אותו כשהוא רך בדיוק לפי מבנה
האוזן וכשהוא מתקשה ,הוא נשאר כך ואוטם לחלוטין את האוזן.
השבט הלוי (אות ב .ובשו"ת ח"ב סימן קא) כתב שבמכה הנמצאת בגובה האף מותר לשים צמר גפן
בעומק במקום שא"צ אפילו ראוי לביאת מים ,וכן כשיש מכה בעומק האוזן וצריך לשים צמר גפן עם
תרופה כדי שלא ינזק ,דשם הוי כבית הבליעה ואינו חוצץ ,ולפ"ז א"צ לנקות בעומק האוזן ממש .ולכן
כשיש חור בעור התוף ויש סכנה שיכנסו מים ,אפשר להניח צמר גפן בעומק האוזן ואינו חשיב
לחציצה .ובמקום שיש סכנה ממשית אפילו לטבול פעם אחת ,אפשר להקל ע"י שאלת חכם לכסות
את כל האוזן כדי שלא יכנסו משם מים למוח.
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 עין מלאכותית
השואל ומשיב (תנינא ח"ג סימן קח) כתב דנראה דחציצה לא שייכא אלא רק כשמקפדת להסירה מפני
שהדבר רע לה ,אבל כאן שנעשה כן לנוי ,ואדרבה מקפדת היא להניחה כדי שלא תתבזה ,הילכך לא
שייך לומר שמקפדת ,ואינה חוצצת .וכ"פ בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן קסא) דהוי מיעוט שאינו מקפיד,
וכל שהוא לנוי אינו חוצץ .גם בטהרת הבית (ח"ג עמ' כז) פסק שאפילו לכתחילה יכולה לטבול עם
העין הנ"ל כיון שהיא רוצה שתשאר שם ולא תהיה בעלת מום ,ומ"מ מהיות טוב נכון שתסיר את העין
הזאת ואח"כ תטבול .ובשו"ת אגרות משה (יו"ד סימן קד) השיג ע"ד השואל ומשיב ,אך לדינא הסכים
להקל .וטעמו שבבית הסתרים אינו חוצץ ,אלא מדברים הנדבקים במעט דבק וטיט ,שנעשה אינו
ראוי לביאת מים ,אבל דברים שאינם מודבקים אלא מונחים שם ,אין חוצצים בבית הסתרים ,שא"צ
שיבואו שם מים.
אולם בשו"ת שבט הלוי (יו"ד ס"ס צז) כתב להקל רק בדיעבד כשכבר טבלה ,אך לכתחילה תסיר את
העין הנ"ל קודם הטבילה .במיוחד כשמקפידה להוציאה בשעת רחיצה דהוי 'מקפיד' .ובשו"ת מנחת
יצחק (ג ,פב) כתב שלכתחילה כיון שיכולה להסירה בנקל בלא צער וכאב ,צריכה להסירה קודם
הטבילה דלא עדיף משן תותבת ,ואם כבר טבלה עם העין של זכוכית ,יש לצדד להקל בדיעבד.
 עדשות מגע
כיום ישנן ארבע סוגי עדשות מגע :א .עדשות קשות ,הצמודות פחות לעין ,שיש לנקותן בכל יום .ב.
עדשות רכות שצמודות יותר לעין .גם אותן יש לנקות בכל יום .ג .עדשות רכות קבועות ,נשארות
כחודשיים ורק לאחר מכן צריך לנקותן .ד .עדשות רכות חד פעמיות ,שלאחר שבוע או כמה שבועות
נזרקות (וע"ע בתחומין י"ח עמ'  ,115מ"ש באריכות).
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ס"ס קד) כתב לגבי העדשות הצריכות ניקוי בכל יום ,דכיון שהעדשות הן
בבית הסתרים שא"צ ביאת מים ,רק ראוי לביאת מים ,וגם אינן מהודקות בדבק ,אינן חוצצות .ואם
שכחה להסירן א"צ טבילה נוספת ,ומ"מ לכתחילה מהיות טוב צריכה להסירן קודם הטבילה .וכ"ד
הגרש"ז אוירבך (נשמת אברהם עמ' רלז) לגבי עדשות הקבועות .מנגד ,הגרב"צ אבא שאול
עמ' רלא) סובר שרק בדיעבד טבילתה כשרה .וכ"ד הרב רבינוביץ

(טהרת יעקב

(שיח נחום סימן סב .קובץ הדרום כ"ד)

משום שהעדשות רפויות מעט ויש שם נוזל ,ולעיתים העדשה צפה על העין .בטהרת הבית

(ח"ג עמ'

כו) פסק שאם רגילה להסירן בשעת השינה ,לכתחילה יש להסירן בשעת הטבילה ,ובדיעבד אם טבלה
עמהן ולנה עם בעלה אין הן חוצצות ,כיון שאינן מהודקות .השבט הלוי (אות ב ד"ה עדשות) כתב
שלכתחילה יש להוציא העדשות שבעין ,ובדיעבד הטבילה כשרה דאינן מהודקות ,וגם המוציאים
אותן בלילה אינו משום הקפדה ולכן חשיב כאינו מקפיד .ומ"מ יש בזה חשש של עצמה עיניה ביותר,
ולכן אם כבר לנה עם בעלה בדיעבד יש להקל ,ובלא לנה תחזור ותטבול ,ואף בעדשות רכות בדר"כ
אינן מהודקות ביותר ,ואם הן מהודקות ביותר יש לבדוק המציאות שיתכן ואף בדיעבד לא עלתה לא
טבילתה.
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בשו"ת מנחת יצחק (ו ,פט) כתב שאם דרכה להוציאן בכל לילה ,צריכה להסירן קודם הטבילה ,ואם
לא הסירתן הרי צריכה לעצום את עיניה ביותר שלא יבואו המים לתוך עיניה ,וא"כ אף בדיעבד לא
עלתה לה הטבילה .וצריכה לטבול שוב .וכ"ד הגרי"ש אלישיב

(אוצרות הטהרה קונטרס פניני האומר עמ'

תתקיב) .הדרכי טהרה (טז ,כא) פסק שאם הרגילות היא להוציאן יום יום  -חוצצות .ובדיעבד אם טבלה
עמהן  -אם מקפידה להסירן לפני השינה או לפני הרחצה חוצצות ולא עלתה לה טבילה ,ואם אינה
מקפידה להסירן אינן חוצצות ועלתה לה טבילה.
אם העדשות אינן מוחלפות בכל יום ,כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' כז) שאם אינה מסירתן לא בשעת
שינה ולא כאשר מתרחצת ,אינן חוצצות ,ומותר לטבול עמהן אף לכתחילה .בדרכי טהרה
כתב שאינן חוצצות ,אף שלעיתים מוציאים אותן לניקוי

(טז ,כא)

וכד' (ועיין שם אות ו שכל האמור אינו אלא בדיעבד,

אך לכתחילה תהיה נקיה מכל חציצה).
סעיף ח':
 כחול שבעין
שנינו בנידה (סז).

"אמר שמואל :כחול שבתוך העין  -אינו חוצץ .ושעל גבי העין  -חוצץ .אם היו עיניה פורחות -
אפילו על גבי העין אינו חוצץ"
ופירש"י פורחות  -פותחת ועוצמת תדיר תדיר .בין כך ובין כך אינו חוצץ  -לפי שפריחתה מעבירתו
ואינו עב על גבי העין ואין בו ממש .לישנא אחרינא דומעות שהדמעה מלחלחת את הכחול ואינו
חוצץ.
כתב הרמב"ם (מקואות ב ,כא) "כוחל שבעין אינו חוצץ ,שעל גב העין חוצץ ,ואם היו עיניה פורחות אף
על גבי העין אינו חוצץ" .וביאר הב"י שהרמב"ם מפרש 'פורחות' היינו פתוחות ,ולא יותר מדאי דא"כ
הטבילה לא עלתה לה גם ללא הכחול ,אלא היינו שאינן סגורות תמיד אלא שפותחתן וסוגרתן .הב"ח
והט"ז (ס"ק יב) פירשו שמנהגה כך ,וכן משמע לשון הטור שכתב נפתחות דהיינו שלא בכוונה.
כתב השו"ע :כחול שבעין אינו חוצץ ,ושחוץ לעין חוצץ; ואם היתה פותחת ועוצמת

(פירוש סוגרת)

עיניה תדיר ,אף שחוץ לעין אינו חוצץ.
השבט הלוי (אות ב) כתב שאם מדובר על כחול לנוי ,מדוע מחוץ לעין הוא חוצץ ,וכתב דצ"ל שאינו
מקום שרגילים לשים כחול ,וי"מ שלכחול יש יותר ממשות מאשר לצבע .ובזמנינו צריך לברר אם דין
האיפור שנשים מושחות את העין ככחול או כצבע ,ואם אין בו ממשות דינו כצבע ,ואם יש בו ממשות
דינו ככחול ,אך עדיין יש לברר אם יותר ע"י פתיחת ועצימת העין ,וכפי הנראה הוא דבוק והצבע
נשאר וחוצץ אפילו בפותחת עיניה ,ולכן הוא חוצץ ,ואמנם יש טעם להקל לפי שהוא נוי אך זהו אינו
לכתחילה אלא רק בנשים שקשה להשפיע עליהן שלא יעשו כך.
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מנגד ,בטהרת הבית (ח"ג עמ' כח-כט) כתב שכל צבע העשוי לנוי אפילו יש בו ממש ,אינו חוצץ .ואם
אין בו ממש ,אפילו אינו לנוי אינו חוצץ .עוד כתב ,שאודם שפתים מן הדין אינו חוצץ ,אולם טוב
ונכון לכתחילה להסירו קודם טבילה ,ולא תטבול כשהאודם על שפתותיה .ואם עברה וטבלה עם
האודם ,אינה צריכה לחזור ולטבול .וכן איפור שהוא סביב לעין שנעשה לנוי אפילו יש בו ממש ,מן
הדין אינו חוצץ ,וטוב לכתחילה להסירו קודם הטבילה ,ובדיעבד עלתה לה טבילה וא"צ לחזור
ולטבול .השבט הלוי (סעיף יז ,ד"ה ושכיח) כתב שאודם הוי חציצה ,ורק בדיעבד שא"א להוריד או
בנשים שאינן רוצות להוריד מקילים לצורך כעיקר הדין.
עוד כתב בטהרת הבית (שם) שמי שעושה איפור קבוע סביבות עיניה ,שהאיפור עומד ומתקיים שנים
רבות ,אין כאן משום חציצה לטבילה כלל.
כתב הדרכי טהרה (טז ,טז-יז) שאיפור שהנשים מקפידות להסירו לעיתים קרובות  -חוצץ .ואם אינן
מקפידות להסירו אף בשעת רחיצה ,רק שאינן מחדשות אותו תמיד  -לכתחילה תורידנו ,ובדיעבד
אינו חוצץ .ולגבי איפור שאין בו ממשות מותר לטבול בו אף לכתחילה.
 קרם גוף
הש"ך (ס"ק יד) הביא בשם בה"ג שכשטובלת אין למשוח את הגוף במשחה ,והביא ברייתא

(שאינה

מוזכרת בגמ') אמר רבי יהודא כל השמנים אין חוצצים חוץ משמן המור ונהגו בנות ישראל בעצמן
שאין סכות שמן בשעת טבילה כל עיקר .וכ"כ בטהרת הבית (ח"ג עמ' עט) שמין הדין שמן אינו חוצץ,
אבל נהגו בנות ישראל שאין סכות שמן כלל לפני טבילתן.
כתב השבט הלוי (על הש"ך הנ"ל) שאין למשוח שמן קודם הטבילה ,ואם משחה קודם צריך שאלת
חכם .אולם בטהרת הבית (ח"ג עמ' עט) כתב שרק משחה עבה חוצצת .וגם הנשמת אברהם

(עמוד קכט)

כתב שרק במשחה עבה יש להחמיר .והוסיף בטה"ב שמשחה שנמשכה על העור ,ואינה נרגשת
במישוש הידים ,אינה חוצצת כלל ,וכ"ש דבדיעבד אינה צריכה לחזור ולטבול.
הדרכי טהרה (טז ,לח) כתב שנהגו בנות ישראל שלא למרוח משחות ,אבקות ושמנים ביום הטבילה.
ואעפ"כ ,אם מרחה האישה  -אין לה לאחר הטבילה משום כך ,רק שתרחץ פניה היטב מן המשחה.
ואם תשאר על פניה ממשות של קרם או משחה ,הרי זה חוצץ .אבל דבר הנספג בעור אין בו חציצה.
סעיף ט':
 דם וריר שבמכה
איתא בתוספתא (מקוואות ו ,ה)

"סם יבש שעל גבי מכה והכוחל שבעין הרי אלו אין חוצצין .הדם והדיו ...יבשין חוצצין לחין
אין חוצצין"
לגבי הריר שבתוך המכה ,שנינו במשנה (מקוואות פ"ט מ"ב ומ"ד):
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"אלו חוצצין באדם ...וגלד שחוץ למכה .ואלו שאין חוצצין ...וגלד שעל המכה"
ופירש הר"ש "גליד שחוץ למכה  -ריר היוצא מן המכה מתייבש ונעשה גליד".
ובגמ' (סז ).איתא:
"אמר רמי בר אבא הני ריבדי דכוסילתא עד תלתא יומי לא חייצי מכאן ואילך חייצי"
נחלקו הראשונים מה הטעם שעד שלושה ימים אינו חוצץ:
א.

רש"י :עד שלושה ימים גלדן רך ומחובר והוי כגוף הבשר ולא חייצי.

ב.

מרדכי (שבועות סי' תשמח) בשם ר"י :תוך ג' ימים להקזה הדם שעל נקבי ההיקז עדיין לח,
ונכנס בו מים ולכן אינו חוצץ .לאחר ג' ימים הדם נעשה יבש ונדבק בדוחק על הבשר,
ואפילו אם יצטער אם יסיר הגלד מעל גבי המכה ,או אבעבועות שחין שאין דעתו להסיר
עתה וקרוי אינו מקפיד ,מ"מ רגילות הוא להסיר הכל או תמתין עד שתתרפא ותוכל
להסיר .וכ"פ סמ"ג (לאוין קיא דף לח ע"ד) וספר התרומה (סי' קג).

ג.

רא"ש (הל' מקואות סי' כה) :לאחר ג' ימים הגלד נקרש ויוצא מן המכה ולכן הוא חוצץ ,אבל
מה שבתוך המכה הוא רך תמיד.

בשונה מהרא"ש שחילק בין דם לריר .הרמב"ם (פ"ב ה"א והלאה) מחלק בין גלד שחוץ למכה דהוא
חוצץ אף תוך ג' ימים ,לגלד שבמכה שאינו חוצץ ,ובדם שריטה מחלק בין תוך ג' ימים לאחר ג' ימים.
כתב השו"ע :דם יבש שעל המכה ,חוצץ; וריר שבתוכה ,אינו חוצץ .יצא הריר מתוכה ,כל תוך ג' ימים
לח הוא ואינו חוצץ; לאחר מכאן ,יבש הוא וחוצץ .לפיכך אשה בעלת חטטים צריכה לחוף במים עד
שיתרככו.
הש"ך (ס"ק טו) כתב שאם הקיזה דם תוך שלשה ימים אינו חוצץ מכאן ואילך חוצץ כל זמן שהגלד
עליו עד שיתרפא כהוגן.
החתם סופר (יו"ד סימן קצ .הובא בפת"ש ז) כתב שהדעת נותנת דבעינן מעת לעת ,ולא אמרינן בזה מקצת
היום ככולו .וכיון דמיעוט המקפיד אינו אלא מדרבנן המקיל לא הפסיד והמחמיר תבא עליו ברכה.
בטהרת הבית (ח"ג עמ' לד) הביא את דברי החת"ס.
 פצעים
הט"ז (ס"ק יד) הביא בשם מהרש"ל "וגרב לגבי טבילה צריכה להסיר אף על פי שכואב לה הרבה
ואשתו של מהר"ח או"ז היתה צריכה לעמוד לפניו ערומה שהיה רואה שלא היה גרב עליה שלא היה
מאמין לה שהיתה מסירה שהיתה נערה והיה כואב לה ,וכן עשה השר מקוצי לאשתו" [ואף דאסור
להסתכל במקומות המכוסים שבה ,כתב הפת"ש אות ח בשם בנו של הנוב"י יו"ד סימן קכב ,שעשה
כן לאחר שטבלה] .אך השבט הלוי (על הט"ז ד"ה צריכה) כתב שי"א שהגהת המהרש"ל חולקת על
השו"ע ,דבשו"ע לא הצריך להסירם אלא רק לרכך ,והביא שהעיקר שא"צ להסירם ולגרום עי"ז
פצעים ודם ,ורק כשיכולים להוריד הוי זהירות לכתחילה ,ולעיתים כשמוציא עלול להיות דם ויכול
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להתייבש ויצא שכרו בהפסדו .אמנם בחתך עלול להיום דם יבש עליו והוי חציצה .בטהרת הבית

(ח"ג

עמ' לה) כתב שגם אם המוגלה יצא ונשאר קרום ע"ג הפצע ,אינו חוצץ ,וגם פצע סגור שיש בו מוגלה
אינו חוצץ .הדרכי טהרה (טז ,מד-מה) סובר שבכל מקום שיש חציצה ,צריכה לנקות את הפצעים אף
אם הדבר יגרום לה צער גדול ,ואם אינה יכולה לנקותם תרככם ותנקם ככל שתוכל ואח"כ תטבול.
ואם לא ניקתה אותם כלל ,צריכה לחזור ולטבול אא"כ חזרה לביתה.
כאשר הפצע נתרפא לגמרי והגלד עומד ליפול כי כבר יש עור חדש תחתיו המכסה את כל הפצע,
ואפשר להוריד את הגלד ללא כאב או דימום ,דעת הגרש"ז אוירבך (נשמת אברהם עמ' רלח) שמועיל
בכה"ג לרכך את המקום ,אך טוב להסירו בעדינות לפני הטבילה .רק בתנאי שבטוחה שלא תפצע את
עצמה.
לגבי שלפוחית מים ,כתב השבט הלוי (אות א) דכיון שסגור ומחובר לגוף מכל הצדדים ,אינו חציצה
אא"כ פתוח ויש בו מוגלה ,והנשים טועות ועושות בו חור ,ועי"ז נעשה שאלה ,דכל זמן שסגור אין בו
חציצה.
לגבי שטף דם פנימי ,כתב השבט הלוי (אות ג) שאין בו משום חציצה.
סעיף י':
 רטיה שעל המכה
שנינו במקוואות (ט ,ב)" :אלו חוצצין ...והרטיה שעליה" .וכ"פ השו"ע :רטיה שעל המכה ,חוצצת.
בגלות עליות (דף קיט ע"ד) כתב שדוקא גוף הרטיה חוצצת ,אבל אם לאחר שהסירה את הרטיה נשארו
לכלוכי הרטיה של המשחה ואין שם ממשות ,רק הלחות של הרטיה ,וכן בסכה עצמה שמן ונשאר
קצת ממשות על גופה ,וא"א להסיר לגמרי את הלכלוך עד שתתרפא ,תדיח את ממשות המשחה עד
כמה שאפשר ועל השאר אין לחוש משום חציצה .הביאו בטהרת הבית (ח"ג עמ' לז בהע') .השבט הלוי
(אות א) כתב שיש לחוש בכל סוג של משחה ,ורק אם ודאי לח יש לדון אם חוצץ ,וצריך שאלת חכם.
 תחבושת
לגבי רטיה הדבוקה חזק מאוד למשך כמה חודשים ,באופן שא"א להסירה כלל מהגוף ,דא"כ יש בכך
צער גדול וכאב עצום ,וכן חשש לניתוק עור ובשר עם הרטיה ,כתב בטהרת הבית

(ח"ג עמ' לז ,נ)

שנראה שרטיה זו אינה חוצצת לטבילתה ,דהוי כמיעוטו שאינו מקפיד עליו שאינו חוצץ ,ואדרבה
מקפדת היא להשאיר הרטיה עליה (והביא בשם רעק"א שכל שיש צער בהסרתו אינו חוצץ) .ובלבד שתדיח
אותה היטב במים חמים ככל מה שאפשר .גם בשו"ת דברי חיים (ח"ב יו"ד סימן סה) כתב להקל לטבול
עם רטיה זו ולא הוי חציצה .הכתב סופר (יו"ד סימן צא) כתב להתיר משני טעמים :א .כל לרפואה אינו
מקפיד עליו ואינו חוצץ דכל מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא ,ובניד"ד שאין מסירים אותה
אלא מחכים שתפול מאליה וזהו סימן לרפואתה לא מקרי חציצה .ב .מכיון שא"א להסיר את הרטיה
בלי כאב גדול ,עד שיש חשש שבהסרתה יקרע העור והבשר עימה ,אין בזה חציצה .וסיים דמכיון
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שמיעוט המקפיד אינו אלא חומרא דרבנן יש להקל בזה .אמנם בשו"ת תשובה מאהבה

(ח"ג הל' נידה

סימן קצח ס"י) כתב שגם בכה"ג המשנה ששנינו 'הרטיה שעל המכה חוצצת' ,אינה זזה ממקומה ,והוי
חציצה .גם השבט הלוי (אות ב ד"ה ובשו"ת) כתב שאין מתירים למעשה מלבד בשעת הדחק גדול ,וצריך
שאלת חכם.
 גבס
בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן קסה) כתב לגבי גבס שאין לה סכנה אם תסיר את הגבס כעת ,ולכן חשיב
חציצה (בשונה מתחבושת שנידונה לעיל שאין אפשרות להוציאה קודם הזמן) .ובפרט שהוא דבר שבפרהסיא
שתגרום אי זהירות בחציצות .בטהרת הבית (ח"ג עמ' סב) תמה עליו מדוע לא הביא את השיטות
המקלות בזה .ולמעשה פסק בטה"ב להקל לטבול עם הגבס כאשר אסור להסירו למשך ג' חודשים.
אך אם נותרו כמה ימים להסירו ,טוב שהבעל ימשול ברוחו וימתין עד שיוסר הגבס ,ותוכל לטבול
בהיתר לכל הדעות .גם בשו"ת ציץ אליעזר (ד ,ט) הקל כשאי אפשר להסיר ,ואם תסיר תגרם סכנה
מועטת לאבר וכאב גדול.
אמנם בשיעורי שבט הלוי (אות ב) החמיר עפ"ד התשובה מאהבה אפילו בשבר פתוח וסכנת אבר,
ואפי' בגבס שהונח לזמן רב ,ואין מתירים למעשה מלבד בשעת דחק גדול ,וסיים שצריך שאלת חכם.
בדרכי טהרה (טז ,נב) כתב שאם יכולה להסירו לפני הטבילה  -עדיף ,כיוון שאם לא תסיר עלולים
להצטבר מים מתחתיו ולהתעפש ,ויש חשש שתטבול שלא כראוי ,ואם אי אפשר :אם יכולים מים
להכנס -תטבול עימו אך רק עפ"י הוראת חכם ,ואם לא  -תשאל חכם.
סעיף יא':
 חץ או קוץ התחוב בבשר
שנינו במקואות (י ,ח):
"חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה חוצץ ואם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו"
ופירש הרא"ש בזמן שהוא נראה מבחוץ אי אפשר שלא יהיה מקצתו על הבשר וחוצץ ,ואם אינו נראה
טובל ואוכל בתרומתו ואפילו החץ טמא.
ואיתא בתוספתא (פ"ח ה"ד):
"נכנס לו חץ ביריכו ר' אומר אינו חוצץ וחכמים אומרים הרי זה חוצץ במה דברים אמורים
בשל מתכת אבל בשל עץ הרי זה חוצץ ואם קרם עליו העור מלמעלה הכל מודים שאינו חוצץ
שכל הבלועין באדם ובבהמה בחיה ובעופות טהורין"
הר"ש (מקוואות פ"י מ"ח) הביא תוספתא זו ,ופירש דבשל מתכת עיילי מיא טפי משל עץ ,שאינו נדבק
כל כך עם הבשר .א"נ בשל מתכת יש סכנה טפי כשמוציאו ודבר שאינו מקפיד אינו חוצץ.
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המרדכי (שבועות פ"ב סו"ס תשמז) כתב בשם ר"י שדוקא בנראה חוצץ אם לא קרם עליו העור ,אבל אם
הוא כל כך בעומק שאינו נראה אינו חוצץ אפילו בלא קרימת עור .וכ"כ סמ"ג (לאוין קיא לט ).וספר
התרומה (סי' קה) .אבל הרמב"ם (מקוואות פ"ג ה"ח) והרא"ש (הל' מקואות סי' כז) ורבינו ירוחם

(שם רכה).

כתבו את לשון המשנה בלבד ,והבין הב"י שסוברים שרבי וחכמים נחלקו רק כאשר אינו נראה
מבחוץ ,ואפילו הכי גזרו רבנן אטו כשהוא נראה מבחוץ ,ורבי לא גזר .והלכה כרבי ,שחץ הנראה
מבחוץ חוצץ ,ושאינו נראה מבחוץ אינו חוצץ .אך הש"ך (ס"ק יז) כתב לחלוק על הבנת הב"י בדברי
הראשונים הנ"ל ,ולדעתו כולם מסכימים דבקרם עליה בשר מותר ,ולא הוצרכו לכתוב כן משום
שהדבר פשוט.
הב"י ביאר שישנם כמה הבנות מה חשוב לחץ הנראה ומה חשוב לחץ שאינו נראה :רבי וחכמים
נחלקו במקרה שהחץ משוקע בבשר ובכל זאת נראה מבחוץ ,ובמקרה כזה סוברים חכמים שחשיב
לחוצץ ,דגזרו בו אטו כשאינו משוקע (וכשקרם עליו עור לא גזרו ,אע"פ שאלולי העור היה נראה) .ורבי לא
גזר .או שחולקים כאשר שווה לבשר ,שלדעת חכמים א"א שלא יהיה מקצתו על הבשר ,ורבי סבר
כיון שאינו בולט אין מקצתו על הבשר

(ואם קרם עור מלמעלה מודו רבנן שאינו חוצץ ,דכיון שקרם עליו עור אין

מקפידים להוציאו ,ומיעוט שאינו מקפיד אינו חוצץ).
כתב הטור דקוץ דינו כחץ ,וכ"כ הרא"ש (שם) ורבינו ירוחם .וכתב הרשב"א (תוה"ק ב"ז סוף ש"ז) "אשה
שנכנס לה קוץ לא תטבול עד שתעקור אותו בכדי שלא יראה ממנו בחוץ כלום או שלא תרגיש בו
ותקפיד עליו".
כתב השו"ע :חץ או קוץ התחוב בבשר ,אם נראה מבחוץ ,חוצץ; ואם אינו נראה ,אינו חוצץ.
הש"ך (ס"ק טז) כתב דנראה שפוסקים לקולא בהבנה מה חשוב ל'אינו נראה' ,והיינו כל שהוא שווה
לבשר קרי נראה ,וכשהוא משוקע הוי אינו נראה .וכשהוא משוקע גם אם נראה מבחוץ חשיב לאינו
נראה ,כיון שאינו נראה בשווה לבשר .וכ"כ הלבוש (אות יא) וטהרת הבית (ח"ג עמ' סג) .מנגד ,הב"ח
סובר שחץ הנראה אע"פ שמשוקע בבשר חוצץ.
כתב הט"ז (ס"ק טו) שאם עלה עליו קרום של בשר בכל עניין אינו חוצץ ,ואפילו נראה תחת הקרום.
וכ"כ הש"ך (ס"ק יז).
 תפרים
לעיתים כאשר יש חתכים וכיוצ"ב נצרכים לתפרים ,כגון אחר לידה או ניתוח ,ויש לברר האם תפרים
אלו חשובים לחציצה.
ותחילה יש לחלק בין סוגי התפרים ,ישנם תפרים הנימוחים ונמסים מאליהם ,ישנם תפרים שאינם
נמסים אלא נופלים מאליהם .ויש תפרים שצריך להוציאם ע"י רופא.
לגבי תפרים הנמסים ,כתבו בטהרת הבית (ח"ג עמ' סה) ,שבט הלוי (אות ג ד"ה ובחוט) ,הגרש"ז אוירבך
(תשובה בספר מראה כהן עמ' קפג) ,דרכי טהרה (טז ,ס) ועוד שאינם חוצצים .אולם דעת הגרי"ש אלישיב
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(מראה כהן פ"ז הערה לב) והחוט שני (עמוד רעו ,ובתשובה במראה כהן עמ' קפח) שחוצצים ,מפני שהתפרים
עשויים להישאר לזמן מסויים עד שימסו.
לגבי שאר תפרים הנמצאים בכלל המקומות בגוף ,השבט הלוי (אות ג ד"ה ובחוט) כתב שמין חוט
שעומדים להוציאו חוצץ (ואפילו בבית הסתרים) ,ואף אם יחתכנו לא מהני כיון דא"א לחותכו לגמרי
וצריך להשאיר מעט כדי שיוכלו למושכו ,משא"כ בחוט הנימוח אף בנשאר מעט אין מקפידין .גם
הגרי"ש אלישיב (צהר ג' עמ' סב-סג) סובר שהתפרים נחשבים כקוץ תקוע ואסור לטבול כך ,וכן החמיר
בחוט שני (ס"ק יז) .ובנשמת אברהם (סק"ה) כתב בשם הגרש"ז אוירבך שאע"ג שרוצה שהתפרים יהיו
על בשרה ,כיון שזה מחמת אונס  -נקרא מקפידה .הדרכי טהרה (טז ,ס) כתב שאם זמן הוצאתם קרוב
 תמתין להוצאתם ותטבול ,אך אם תצטרך להמתין זמן רב או שאינה יכולה לעכב את טבילתה ,כגוןשבעלה יוצא לנסיעה ארוכה וכד' ,יכולה לטבול עמהם ,ובלבד שלא יהיה סביבם דם קרוש .והוסיף
(בתשובות והוספות אות טו) שאם קרם עור על התפרים אינו חוצץ ,ואם לא קרם עור אבל הוא שקוע
בבשר ,ואינו גבוה מפני העור אינו חוצץ ,ואם הוא גבוה מפני העור חוצץ .בטהרת הבית

(ח"ג עמ' סה)

כתב שנראה להקל בשעת הדחק ,שהרי גם במי שנתחב לה קוץ ,ונראה לעין כל רואה ,מבואר בב"י
בשם הרשב"א שאם אינה מקפדת אינו חוצץ ,וכאן שא"א להסיר התפרים ,ובהסרתן יש לה צער רב
אין חוטי התפירה חוצצים דהו"ל מיעוטו שאינו מקפיד ,שאינו חוצץ ,ויכולה לטבול עמהם.
אם התפרים נמצאים בתוך הפה (כגון לאחר טיפול שיניים) :בשו"ת אגרות משה (ח"ב יו"ד סימן פז) כתב
שתפרים לאחר עקירת שן שאינם נראים לעין כלל ,נראה דחשוב למקום בלוע ,וממילא לא אכפת לן
בחציצה .ואם הוא נראה מסתבר שנחשב מקפדת שלא ישארו שם התפירות וחוצץ משום דאף שהוא
בית הסתרים בעינן ראוי לביאת מים .ובשו"ת דובב מישרים (ג ,מ) היקל גם אם התפרים נראים.
הגרש"ז אוירבך (שערי טבילה לה ,ג) פסק שיש לדחות את הטבילה אם התפירות נשארות עד ל' יום.
השבט הלוי (אות ג) כתב שאפשר בשעה"ד לחתוך את החוט עד לגובה הבשר ,אך ע"פ שאלת חכם.
הגר"מ אליהו (תשובות ותוספות עמ'  )223פסק שאם מרגישה את החוטים בנגיעה בלשון חוצץ ,ואם לא
מרגישה לא חוצץ.
לגבי תפרים בנרתיק (מצוי בעיקר לאחר לידה .ובזמנינו תופרים בחוטים נמסים) :כתב הדרכי טהרה

(טז ,פא)

שדינם כשאר מקומות .וכ"כ השבט הלוי (שם).

סעיף יב':
 לכלוכי צואה שעל הבשר
שנינו במקוואות (ט ,ד)" :אלו שאין חוצצין ...ולכלוכי צואה שעל בשרו" .אך העירו הר"ש והרא"ש
שלעיל (שם מ"ב) איתא דגלדי צואה שעל בשרו חוצצין .ופרשו שכשיש זיעה מרובה על בשרו
מתייבשת ונעשית כמין גליד.
כתב השו"ע :לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה ,אינם חוצצין; נגלד כגליד ,חוצץ.

מלמולין שעל הבשר _________________________________________________ 375
סעיף יג':
 מלמולין שעל הבשר
כתב השו"ע ע"פ המשנה (שם) :מלמולין שעל הבשר ,חוצצין.
ופירש הטור (הביאו הש"ך יז והט"ז טז) :כשאדם לש עיסה או מגבל טיט ומשפשף ידיו זו בזו נופל מהן
כמו חוטין אם נופלין על בשרו חוצצין.
סעיף יד':
 טיט החוצץ
שנינו במקוואות (ט ,ב):
"אלו חוצצין ...וטיט היון וטיט היוצרים וגץ היוני .איזהו טיט היון? זה טיט הבורות שנאמר
(תהלים מ) 'ויעלני מבור שאון מטיט היון' .טיט היוצרין כמשמעו ,ר' יוסי מטהר בשל יוצרין
ומטמא בשל מרקה .וגץ יוני אלו יתדות הדרכים"
הטור כתב שטיט הבורות טיט היוצרים וטיט של דרכים ,אם הם נדבקים בבשר והם יבשים חוצצים.
שהרי אם לא יבשו ודאי הם עוברים כשהיא נכנסת במים לטבול ,ושאר טיטין אפילו יבשו בבשר אינם
חוצצין לפי שהם עוברין בשעה שהיא נכנסת למים לטבול ,דאל"כ מאי איכא בין הני שלשה טיטין
לשאר טיטין.
אבל הרמב"ם (פ"ב מהל' מקואות ה"א) סובר שג' טיטין הללו אף כשהם לחים הם מדובקים מאוד ואף ע"י
שפשוף עם המים אינם עוברים עד שישפשפם הרבה ,ושאר כל הטיטין היבשים פשוט שהם חוצצים,
שבכניסתו למים אינו נמחה ונעקר עד שישפשפנו.
כתב המרדכי (שבועות סו"ס תשמח) בשם היראים (ירה"ש סי' כו כח ).שבכל הדברים ששנינו שאינם
חוצצים ,הוא מטעם הקפדה ,ולכן אם מקפידה על שאר דברים הרי הם חוצצים ,ואפילו במיעוט
ובלח .וכ"כ הרוקח (סימן שעז).
כתב השו"ע :טיט היון וטיט היוצרים וטיט דרכים הנמצא שם תמיד ,אפילו מימות החמה ,כל אלו
חוצצין; ושאר כל הטיט ,כשהוא לח אינו חוצץ שהרי הוא נמחה במים; וכשהוא יבש ,חוצץ

(רמב"ם

וסמ"ג) (רמ"א :ומיהו אם היא מקפדת אפילו בדבר לח חוצץ .רוקח ומרדכי הלכות נדה).
סעיף טו':
 דיו ,חלב ,דם ,דבש ושרף
שנינו בתוספתא (מקואות פ"ו ה"ה)

"הדם והדיו והדבש והחלב ושרף התות ושרף התאינה ושרף השקמה ושרף החרוב יבשין
חוצצין לחין אין חוצצין ושאר כל השרפין בין לחין בין יבשין הרי אלו חוצצין שהן של שעף"
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הרמב"ם (מקוואות ב ,ב) גרס כגירסא שלפנינו שמוזכר 'שרף התות' ,וכ"כ רבינו ירוחם וסמ"ג

(עשין רמח

רמב .):אך הר"ש והרא"ש לא הזכירו זאת בגירסתם.
כתב השו"ע :הדיו ,החלב והדבש והדם ,שרף התאנה ושרף התות ושרף החרוב ושרף השקמה

(פירוש

מין ממיני התאנים) ,יבשים ,חוצצין; לחים ,אינם חוצצין .ושאר כל השרפים ,אפילו לחים ,חוצצין.
הרמ"א (סעיף יד) כתב שאם היא מקפדת אפילו בדבר לח חוצץ .וכתב הש"ך (ס"ק יט) שהגה זו שייכת
גם על סעיף זה ,שאם היא מקפדת על הדיו החלב וכו' הרי הם חוצצים .וכ"פ השבט הלוי (אות ג).
אולם בטהרת הבית (ח"ג עמ' עה) פסק שאם הם לחים ,אפילו היא מקפדת עליהם אינם חוצצים .והביא
שעיקר דין זה תלוי במח' היראים והתוס' ,שלדעת היראים לחים אינם חוצצים משום שאין דרך בנ"א
להקפיד על הלחים (ואם יקפידו הוי חציצה) .אך התוס' סוברים שלחים אינם חוצצים משום שהמים
מחלחלים (ולפ"ז אין נ"מ אם האישה מקפדת או לא) .והלכה כתוס' ולכן בכל אופן אינם חוצצים.
סעיף טז':
 דם שנסרך בבשר
כתב הרמב"ם (שם) "ודם שנסרך בבשר אפילו לח חוצץ" .וכ"כ רבינו ירוחם .אמנם הסמ"ג

(סימן רמ"ח)

כתב שדם לח הוי חציצה משום שדרך האנשים להקפיד עליהם ,אך העיר שבגמ' בזבחים (לה ).מובא
'שבח הוא לבני אהרן שיהלכו עד ארכובותיהם בדם ,והא הוי חציצה לח הוא ולא הוי חציצה' משמע
דאף בבשר לח אינו חוצץ.
כתב השו"ע :דם שנסרך בבשר ,אפילו לח ,חוצץ.
רש"י (מנחות כא .ד"ה סריך) ביאר :סריך  -שמתחיל להתייבש ולהדבק קצת חוצץ .שכשתולין בו אצבע
נמשך והולך חוט ממנו (ופוסק הדם) .הש"ך (סק"כ) הבין שעיקר החילוק הוא האם נסרך או לא ,אך אין
נ"מ האם נסרך בבשר או בדבר אחר .והביא בשם בה"ג שדם שנתבשל בין לח בין יבש חוצץ.
סעיף יז':
 צבע
כתבו הרא"ש (הל' מקוואות סימן כז) ,הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לב ).והרמב"ן (סימן קכד) שנשים הצובעות
את פניהם ושער ראשן ,אין הצבע חוצץ משום :א .הצבע הוא נוי להן ואינן מקפידות ,אלא עשאוהו
במתכוון .ואדרבה ,חוזרות ומחדשות אותן תמיד לנוי .ב .אין בו ממש ,אלא חזותא בעלמא .ולכן
חשוב כגוף השער (כמו בגד צבוע) ולא כדבר נוסף .והוסיפו ,שכל אישה שאומנותה לצבוע כיון שדרכה
בכך אינה מקפדת.
רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכה ).הוסיף שאשה ששוחטת תמיד כמו טבח ויש עליה דם וכן כל שמלאכתה
בכך אינה מקפדת.
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כתב השו"ע :צבע שצובעות הנשים על פניהן וידיהן ושער ראשן ,אינו חוצץ .וכן מי שהוא צבע וידיו
צבועות ,אינו חוצץ .והוסיף הרמ"א :וכן מי שאומנתו להיות שוחט או קצב וידיו תמיד מלוכלכות
בדם ,אינו חוצץ ,שרוב בני אומנות זו אינן מקפידים (ב"י בשם ר"י).
הב"ח כתב שכחול שחוץ לעין חוצץ משום שיש בו ממשות ,אבל בצבע אין בו ממשות אלא מראיתו
של צבע בלבד .ומוכח מדבריו שהבין בדברי הרשב"א וסיעתו דלא סגי בטעמא דנוי ,אלא בעינן נמי
שאין בו ממש .וכ"כ הפרישה (ס"ק יח) ,והסדרי טהרה (ס"ק לג) בדעת מרן

(שכתב דמי שהוא צבע וידיו

צבועות אינו חוצץ ,משמע שבסתם אדם חוצץ אף שצבע אין בו ממש משום דסובר דאין לסמוך על הטעם השני לבד).
אמנם הט"ז (ס"ק יז) כתב שאישה שמצאה שחרורית על גבה לאחר הטבילה ,א"צ טבילה אחרת מכיון
שזה אינו קפידא .הרי סובר שכל טעם לחודיה סגי להתיר שלא יחצוץ .וכן עולה מדברי הש"ך

(ס"ק

כא) .וכתב בטהרת הבית (ח"א עמ' קב והלאה) שא"א לומר שאם יש ממשות בצבע ,אפילו הוא לנוי ואינה
מקפדת עליו שיהיה חוצץ .שהרי לא גזרו על מיעוט שאינו מקפיד עליו .ולדעתו העיקר להקל בזה.
גם החכמת אדם (קיט ,יא) כתב שמ"ש הרשב"א והרא"ש בטעם ב' שאין ממשו של הצבע נרגש אלא
מראיתו ,הוא רק לסניף .דאע"פ שיהיה צבע שיש בו ממש ,אם עשוי לנוי אינו חוצץ.
כתב השבט הלוי (ד"ה ושכיח) שאם הידים מתלכלכות בחמרים חריפים או ביוד ששמים על הפצע ,די
בהסרת הממשות ,והנשאר הוא חזותא וסומכים דחזותא לאו מילתא ואינה חציצה.
סעיף יח':
 צואה שתחת הצפורן
שנינו במקוואות (ט ,ב)

"ואלו חוצצין ..ובצק שתחת הצפורן .ואלו שאינן חוצצין ...צואה שתחת הצפורן"
כתבו הר"ש והרא"ש (מ"ד) דאיתא בתוספתא (פ"ו ה"ה) צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר ,והבצק
שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר ,הרי אלו חוצצין .וכ"פ הרא"ש (הל' מקואות סי' כו) הרשב"א

(תוה"ק

ב"ז ש"ז לב ).ורבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ד) .אבל הרמב"ם (פ"ב מהל' מקואות הל' א ,יד) לא חילק בין
כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר כלל ועיקר .וכתב הב"י דצריך טעם למה דחה תוספתא זו מהלכתא.
וכתב דאפשר דמשמע ליה שתוספתא זו חולקת על המשנה

(שחילקה רק בין צואה לבצק ,ולא הזכירה את

החילוק בין כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר).
כתב סמ"ג (לאוין קיא דף לח ע"ד) בשם ר"ת שאפילו בטיט ובצק ,אם הוא כ"כ מעט שאין מקפיד ,חשיב
למיעוטו שאינו מקפיד ואינו חוצץ .וביאר הב"י שמדובר על מיעוט שאפילו הנשים הנשואות לא
מקפידות עליו.
הטור כתב שאין דרך בני אדם להקפיד בכך .אך הב"י התקשה ,דא"כ מדוע סתמו במשנה ובתוספתא
לאיסורא? לכן כתב שדרך כל הנשים הנשואות להקפיד שלא יהא שום צואה תחת הציפורן שלא
כנגד הבשר ,כדי שלא יאמרו בעליהן שלא התנקו מצואתן אפילו במקומות הגלויים .לכן לעולם
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חשיב חוצץ גם אם היא אינה מקפדת ,בטלה דעתה .ובצק חוצץ בכל מקום משום דבאיזה מקום
שימצא הבצק בציפרנים איכא למיחש שתתגנה על בעלה ,באמרו שמאכילתו זוהמת ציפרניה
שבשעת לישה מטלת זוהמתה בעיסה ולכן נכנס בצק בציפרניה.
כתב הרשב"א (שם) שהמקום המוגדר כ'לא כנגד הבשר' הוא המקום שהציפורן עודף על הבשר.
והוסיפו הרשב"א הרא"ש (הל' מקואות סי' לה) והר"ן (שבועות ו :ד"ה קילקי) דמכיון שאין הנשים יכולות
לכוין בדיוק מהו כנגד הבשר ,נהגו ליטול ציפורניהן בשעת טבילתן.
כתב השו"ע :צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר ,חוצץ; כנגד הבשר ,אינו חוצץ .ובצק שתחת
הצפורן ,אפילו כנגד הבשר חוצץ .ואיזהו שלא כנגד הבשר ,זה שהצפורן עודף על הבשר .ולפי שאינן
יכולות לכוין מה נקרא כנגד הבשר או שלא כנגדו ,נהגו הנשים ליטול צפרניהם בשעת טבילה.
 נטילת הצפרניים בשבת ,יו"ט וחוה"מ
שנינו בשבת (צד):

"משנה :הנוטל צפרניו זו בזו או בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו ...רבי אליעזר מחייב,
וחכמים אוסרין משום שבות .גמרא :אמר ר''א :מחלוקת ביד אבל בכלי חייב ...ואמר רבי
אלעזר :מחלוקת לעצמו אבל לחבירו דברי הכל פטור"
הרמב"ם (ט ,ח) פסק כדעת חכמים במשנה ,וכ"כ הטור .מנגד ,כתב הר"ן (לו .מדפה"ר ד"ה גמ') בשם ר"ח
שפוסקים הלכה כר"א משום דאיסורא דאורייתא הוא ,ולחומרא עבדינן.
בביאור הפטור על גזיזת ציפורניים ע"י חברו ,כתב רש"י שאם הוא גוזז לעצמו יכול לאמן את ידו
לתקן בלא כלי ולכן חייב ,אבל לחברו אינו יכול לאמן את ידו ליטול יפה בלי כלי .המאירי כתב
שהפטור בחברו הוא משום שהדבר מאוס ואין הדרך לעשות כך.
התוספות (צד :ד"ה אבל) כתבו שכל סוגיית גוזז היא כשיטת ר' יהודה המחייב במשאצל"ג ,שהרי
כשגוזז אינו צריך לצמר הנגזז .אמנם הריב"ש (סימן שצד) כתב שגזיזת ציפורניים היא מלאכה הצריכה
לגופה .והטעם :לשיטת הרמב"ן משום שבעצם הנטילה הרי הוא נהנה ואין זה משנה אם נהנה מהדבר
הנגזז או בגוף האדם ,ולשיטת התוס' ששיטתו היא שהכל תלוי בתכלית שהמלאכות נעשו במשכן,
מצאנו שבמשכן נטלו את הצמר כדי לייפות את עור הבהמה.
כתבו הסמ"ג (לאוין קיא לט ).וספר התרומה (סימן קד) נהגו הנשים לחתוך הציפרנים קודם טבילה ,מפני
חששא של טיט ובצק תחת הציפורן .ואם אירע לה טבילה בחול המועד תחתכם בשיניה או דרך
שינוי ,דאין לגלחם במספריים ,ושמא הוא הדין בסכין ,הילכך נכון ששפחתה גויה תגלחם ,דאע"ג
דאמירה לגוי שבות במקום מצוה מותר .ואם אין לה גויה תנקר בעצמה בטוב הטיט שתחת הציפורן
ודיה .אמנם הרי"ף (מו"ק י ).פסק דבחול המועד מותר אף בגנוסטרי .וכ"כ המרדכי (שבועות סי' תשמז).
השו"ע (או"ח שמ ,א) פסק לעניין שבת" :אסור ליטול שערו או צפרניו ,בין ביד בין בכלי ,בין לעצמו בין
לאחרים".
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הט"ז (יו"ד סי' קצח ס"ק כא) העלה ,דמכיון שכל עניין נטילת הציפורניים הוא רק מצד המנהג שהחמירו
על עצמם ,אם אירע בשבת ויו"ט ששכחה ליטול הצפרניים ,לא תאמר לגויה שתחתוך לה ,שכיון
שאין מצוה גמורה בנטילת צפרנים ,דהא אפשר בניקור תחתם לחוד ,למה נבטל בזה שבות ,דאמירה
לגוי שבות הוא .וכן הישראלית מסייעת לגויה ,ויש בזה איסור ממש .לכן רק בחוה"מ תאמר לגויה
שתחתוך לה ,אבל לא בשבת ויו"ט .גם הבאור הלכה (ד"ה חייב) סובר שגזיזת ציפורניים יש בה איסור
תורה ,ולכן נוטה שלא להתיר לגזוז ציפורניים לאישה ששכחה ליטול אותן בליל טבילתה שחל בליל
שבת על ידי גוי ,והתיר לה על ידי גוי רק אם יעשה כן בידיו ולא בכלי .אמנם כשאי אפשר באופן זה
התיר לעשות כן על ידי גוי אף בכלי משום שכאן אין עיקר כוונתה להתנאות בזה ואינה עושה כן אלא
לצורך טבילתה ,ואפשר שיש לראות זאת כמלאכה שאינה צריכה לגופה.
אולם הש"ך (נקודות הכסף שם) חלק עליו ,שאפילו תיטול הציפורניים בכלי ,לרוב הפוסקים אין כאן
איסור דאורייתא .ועוד ,שאיסור 'מסייע' נאמר דוקא במקיף ,אבל בשאר אזהרות לא שייך לומר
שחייב משום מסייע ,דמסייע אין בו ממש .ומכיון שיש מצוה בנטילת ציפורניים ,לא גזרו אמירה לגוי
במקום מצוה .ואפילו בכלי היה נראה להתיר ,אך מכיון שאפשר ליטול שלא בכלי ,למה נתיר בכלי
בכדי.
אך צ"ע בזה ,כי אפשר שזה נכון רק על פי הריב"ש שהכל תלוי במגמות המשכן ,וכאן אין לה כוונה
לצורך הגוף ,אבל לשיטת הרמב"ן שהנטילה היא המלאכה ,וכל שהיא נהנית ממנה נחשב צריכה
לגופה אין היתר זה פשוט ,אלא אם נסמוך בשעה כזו על שיטת התוס' והגר"א הנ"ל .ולכן אולי עדיף
לנקר היטב את הציפורניים שתהיינה נקיות לגמרי ,ותטבול באופן זה ,דבלאו הכי אין גוי מצוי כל כך
בזמננו במקומות טבילה (וע"ש כיצד תנהג אם יש אפשרות שיכולה לומר לנכרית שתטול צפרניה בשבת) .וכן
כתבו רבים מן הפוסקים האחרונים ,הובאו דבריהם בשו"ת

יביע אומר (יו"ד ח"ב סימן יג .ובטהרת הבית ח"ג

עמ' צג) .עוד כתב (שם עמ' ק) שבחול המועד מותר לכתחילה לגזור צפרנים ,וכ"ש לצורך הטבילה.
הדרכי טהרה (טז ,סח) כתב שבדיעבד יכולה לנקות יפה יפה את הציפרנים ולטבול .ובחוה"מ יכולה
לקצוץ ללא שום שינוי.
סעיף יט':
 נפיחות במקום הציפורן
כתב המרדכי (שבועות סו"ס תשמז) דאשה שיש לה נפח על מקום הציפורן ולא היתה יכולה לא לחתוך
ולא לחטט ,אם נפוחה כל כך שאין הטיט שתחת הציפורן נראה  -אינו חוצץ ,ואם לאו חוצץ .ולמד כן
מדתניא (מקואות פ"י מ"ח) גבי חץ התחוב באדם שאם אינו נראה אינו חוצץ.
כתב השו"ע :אם יש לה נפח על מקום הצפורן ואינה יכולה לא לחתוך ולא לחטט ,אם נפוחה כל כך
שאין הטיט שתחת הצפורן נראה ,אינו חוצץ.
כתב הש"ך (ס"ק כד) שלפי המקור שהביא הב"י לדין זה ,משמע שא"צ שיהא נקרם עור ובשר על
הטיט ,אלא כל שהטיט בעומק שאינו נראה בשוה לבשר אינו חוצץ כדלעיל גבי חץ.
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בטהרת הבית (ח"ג עמ' צב) הביא דברי השו"ע ,וכתב דמכיון שיש צער לחטט אחריו מסתמא אינה
מקפדת עליו ,וכיון דהוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ .והוסיף שכאשר יש לאישה ציפורן
חודרנית שמרימים את הציפורן כלפי מעלה ודרכם לא לחותכה זמן מה ,אינה חוצצת.
סעיף כ':
 האם הציפורן עצמה חוצצת
כתב המרדכי (שם סי' תשנא) שהראבי"ה הביא בשם הגאונים ,דוקא בצק שתחת הציפורן חוצץ אבל
הציפורן עצמה אינה חוצצת ואפילו אם היתה גדולה ועומדת ליחתך ופורחת ועוברת מכנגד הבשר
אינה חוצצת ,וטעמא משום דהציפורן הוי מגוף האדם .וכ"כ בספר התרומה (סי' קד).
כתב השו"ע :דוקא בצק שתחת הצפורן חוצץ ,אבל הצפורן עצמה אינה חוצצת .ואפילו אם היתה
גדולה ועומדת ליחתך ופורחת ועוברת מכנגד הבשר ,אינה חוצצת .והעיר הרמ"א :מיהו כל זה דוקא
שאין צואה או בצק תחתיו בשעה שטבלה.
 שכחה ולא נטלה ציפורניה
בהגהות שערי דורא (הל' נידה סימן טו ד"ה ואם) כתב שאם שכחה ולא נטלה צפרניה קודם טבילה אינה
חוצצת ובלבד שלא יהא בתוכם טיט ,ומ"מ טוב להחמיר ותטבול פעם ב' משום דא"א שלא תהא
בתוכם טיט.
כתב הרמ"א :ומאחר דכבר נהגו ליטול הצפרנים ,אפילו אם צפורן אחת נשאר בידה וטבלה ,צריכה
טבילה אחרת( .הגהות ש"ד) וכן נוהגין.
הב"ח כתב שנראה לו אפילו אם ברי לה שלא היה שם צואה תטבול פעם שנית ,שהרי איכא למאן
דס"ל דאם הצפורן עומדת ליקצץ הוי חציצה .אולם המהרש"ל העתיק מתשובת מהר"ם

(דפוס לבוב

סימן תפז) שכל שבודקת ציפורניה קודם הטבילה ואין שם טיט וצואה עלתה לה טבילה .גם הט"ז

(ס"ק

כא) תמה על הב"ח ,הרי כל הפוסקים כתבו דאינו אלא מנהג בעלמא ליטול הצפרנים ,ואינו מן הדין.
לכן לדעתו כל מה שמצינו שצריכה לטבול שנית בשכחה ליטול ציפורניה ,היינו כל זמן שלא שמשה
עם בעלה ,אבל אם אחר ששמשה נזכרה אין להחמיר עליה ולהצריכה לטבול פעם נוספת כיון שאין
זה אלא חומרא בעלמא .הש"ך (ס"ק כה) כתב שלא נמצא בשום מקום החומרא לטבול שנית ,אולם
כתב שחוששים לדעת הראב"ן הסובר שאם הציפורן עומדת להיקצץ הרי היא חוצצת ,ולכן תחזור
ותטבול שנית ,אפילו לאחר ששמשה.
בטהרת הבית (ח"ג עמ' פג) פסק שאם שכחה ולא נטלה ציפורן אחת ,ותחת הציפורן אין דבר שחוצץ
אינה צריכה טבילה אחרת .אך הדרכי טהרה (טז ,ע) כתב שאם לא שמשה עדיין עם בעלה נהגו לחזור
ולטבול.
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 אינה יודעת אם היה טיט תחת ציפורניה
דעת הט"ז (ס"ק כא) שאינה צריכה לטבול שנית ,שבכל אופן זהו רק מיעוט שאינה מקפידה עליו
שאינו חוצץ ,וכאן יש ספק אם היה ,וספק דרבנן לקולא .מנגד ,דעת הסדרי טהרה (ס"ק לט) דמכיון
שהוחזקה באיסור נידה ,צריך להוציא אותה מחזקתה ,ולכן תטבול שנית מכיון שלא עלתה לה
טבילתה ללא בדיקה.
דעת החמודי דניאל (הובא בפת"ש י) להקל בצפרני הרגלים שאינה צריכה טבילה אחרת גם אם אינה
יודעת אם היה נקי .וכתב שאפשר אפילו יודעת שלא היה נקי א"צ טבילה אחרת שברגלים אין דרכן
של הנשים להקפיד .וכ"כ הלחם ושמלה (סק"כ) .גם הבא"ח (ש"ב שמיני ,ד) כתב שאם שכחה צפורן של
רגליה יש להתיר .הערוך השולחן (אות מח) כתב שדברי טעם הם (דעת המקלים) ,אך למעשה צ"ע .וכ"כ
השבט הלוי (אות ה) וטהרת הבית (ח"ג עמ' צא) .אמנם עיין בבדי השולחן (סי"ח ביאורים ד"ה שלא) שצידד
להחמיר בזה.
 ציפורניים צבועות
כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' קא) שנשים המגדלות ציפורניים וצובעות אותן לנוי בלאק וכיוצ"ב ,יש
להעלים עין מהן ולאפשר להן לטבול עם צפרניהן ,מאחר שמן הדין אין שם חשש חציצה ,ורק לאחר
טבילתן טוב להוכיחן בדרכי נועם ובמתינות .הדרכי טהרה (טז ,עא) כתב שלכתחילה צריכות לקצצן,
ובדיעבד אינן חוצצות ,וראוי שלא לגדל צפרנים כיון שנהגו בנות ישראל לקצץ את הצפרנים .ואם
צובעת את צפרניה צריכה לנקותן היטב ,ואם אינה יכולה תצבע אותן בצורה טובה ,ואם טבלה עם
צבע סדוק או מקולף לא עלתה לה טבילתה כיון שנשים מקפידות ע"ז.
סעיף כא':
 צפורן מדולדלת שפירשה
איתא בתוספתא (שם):
"האבר והבשר המדולדלין באדם הרי אלו [אין] חוצצין ר' יוחנן בן יוסף אמר צפורן שפירש
רובה הרי זה אינה חוצצת"
הר"ש (מקואות פ"ט שם) והרא"ש (הל' מקואות סו"ס כו) הביאו תוספתא זו .ובמשנה (פ"ט מ"ד) איתא
שציפורן המדולדלת אינה חוצצת.
מהטור נראה שפסק להלכה כר' יוחנן בן יוסף ,שהרי כתב שרק אם פירשה מיעוטה חוצצת .אבל
הרמב"ם (מקוואות פ"ב הי"ד) כתב שציפורן המדולדלת אינה חוצצת ,ולא חילק בין פירשה רובה
לפירשה מיעוטה .וכתב הב"י דאפשר שגם הרמב"ם סובר שהלכה כר' יוחנן בן יוסף ,אלא שסובר
ש'פירשה רובה' לא בא למעט פירשה מיעוטה ,אלא לרבותא ,שאפילו רובה אינה חוצצת וכ"ש
מיעוטה .או שסובר שבא למעט פירשה מיעוטה ,אלא דמכיון שנאמרה בשם יחידי ,רבנן חולקים עליו
והלכה כמותם.
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כאשר הציפורן עצמה נעקרה ממקום חיבורה באצבע ,כתב הב"י דנראה דגם לרמב"ם כל שפירשה
רובה אינה עשויה להתרפאות וכאילו נתלשה כולה דמי ,הילכך אם נמצא עליה דבר חוצץ אינו חוצץ.
אבל אם פירשה מיעוטה כיון שעשויה להתרפאות  -מהגוף היא חשובה ,והילכך כל שנמצא בה דבר
חוצץ אפילו אם הוא על המקום שפירש בלבד הוא מעכב לדברי הכל.
הב"י כתב שצריך ביאור מדוע לדעת הטור ציפורן שפירשה מיעוטה חוצצת :א .טעמו של הרמב"ם
שציפורן אינה חוצצת בכל מקרה ,הוא משום שגם כשהיא מחוברת לגוף עומדת ליקצץ ואפילו הכי
לא חייצא .ובדעת הטור כתב דכיון דפירשה רובה הרי יכולה להסירה בידה ,וכיון דאינה מסירתה
אינה מקפדת עליה והוי ליה מיעוטו שאינו מקפיד דאינו חוצץ ,אבל כשפירשה מיעוטה איכא למימר
דמקפידה ומה שאינה מסירתה ביד היינו משום דכיון שלא פירשה אלא מיעוטה אינה נוחה ליתלש
ביד הילכך כיון דקפדה עלה חוצצת .ב .עוד ביאר ,כיון שרובה מחובר לגוף הרי היא כגוף ואם נמצא
עליה דבר חוצץ מעכב כדרך שהוא מעכב בשאר מקומות הגוף אבל כשפירשה רובה כבר אינה
נחשבת מהגוף ולפיכך אם נמצא עליה דבר חוצץ אין בכך כלום .ונראה דאפילו נמצא במיעוטה
המחובר נמי אינו חוצץ דמיעוטה בתר רובה גריר .ולדעת הרמב"ם מכיון שהציפורן עומדת ליקצץ,
כל מה שכנגד אותו מיעוט חשוב כקצוץ ודבר החוצץ עליו אינו מעכב.
כתב השו"ע :צפורן המדולדלת שפירשה מיעוטה ,חוצצת; פירשה רובה ,אינה חוצצת.
הב"י כתב שהעיקר לדעתו הוא כפי פירושו השני ,שהחציצה המדוברת היא חציצה הנמצאת ע"ג
הציפורן ולא הציפורן עצמה .אמנם הדרכי משה דחה פירוש זה שהוא דחוק ואין הלשון מורה עליו
כלל ,ולדעתו הציפורן עצמה היא החוצצת משום שפירשה ,וכ"ד הב"ח ,ש"ך (ס"ק כו) ,לבוש

(סעיף כא)

ועוד.
הש"ך (ס"ק כז) הסתפק ,האם לדידן שמצריכים אותה לטבול שנית אם לא חתכה הציפורן ,ה"ה שגם
כאן תצטרך לטבול פעם שניה .או שי"ל דכיון דמן הדין אפילו נשאר צפורן אינו חוצץ  -כל שידוע
שלא היה שום צואה תחתיו ,ורק נהגו להחמיר ,הוא דוקא כאשר כל הציפורן נשארה ,אך כתב שזהו
דוחק.
כתב הט"ז (ס"ק כב) שהטעם שהחלק הדבוק אינו חוצץ הוא משום שמקום הסדק מתרחב ויכולים
לבוא שם מים והוי ראוי לביאת מים .בשונה מאבר ובשר המדולדלים דמכיון שאין דרך להניחו כך
כשהוא תלוי ועומד  -דהוה כאב לה הרבה ,הרי הוא מחזיקו תמיד אל הגוף ולכן אינו ראוי לביאת
מים שם.
החתם סופר (סימן קצה .הביאו הפת"ש יב) כתב אודות כלות שטובלות ושערותיהן ארוכות ועתידין לקוץ
אחר בעילת מצוה ,שאין כאן בית מיחוש ,משום שהכלל 'כל העומד' הוא דוקא כשעומד להעשות
מיד בלי הפסק דבר אחר ביניהם (תוספות ב"ק עו ,:כתובות נא ,).וכאן השערות אינן עומדות להתגלח
אלא רק לאחר בעילת מצוה ,ומכיון שהבעילה מפסקת בין הטבילה לגילוח לא שייך לומר עומד
לקוץ כקצוץ.
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סעיף כב':
 אבר ובשר מדולדלים
שנינו לעיל שהאבר והבשר המדולדלים באדם הרי אלו אינם חוצצים .לפני הב"י היתה הגירסא
'חוצצים' ולכן כתב שצריך טעם לדבר מדוע אבר ובשר המדולדלים חוצצים ,בשונה מציפורן שאינה
חוצצת .וביאר :א .שאע"פ שלא היה מגולה מעולם מ"מ מעת שנדלדלו אבר ובשר זה ואינם יונקים מן
הגוף אינם חשובים מן הגוף אלא הם חשובים כקטועים ,והוי כאילו נתגלה מקום חיבורם ונראה לבוא
שם מים דהא ליקטע עומדים ,ועכשיו כשזו באה לטבול נמצאו אבר ובשר זה חופים על מקום
חיבורם ומונעים אותו מלבוא במים והוי ליה כבית הסתרים שאם יש עליהם דבר חוצץ מעכב
בטבילה .ולמד כן מהמשנה (מקואוות י ,ה) גבי ידות הכלים שעתיד לקוץ מטביל עד מקום המדה,
והטעם (חולין עג ).משום דכל העומד ליחתך כחתוך דמי .ב .עוד ביאר ,שהכוונה ב'אבר ובשר
המדולדלים חוצצין' ,היינו לומר שאם נמצא בהם דבר חוצץ לא עלתה לה טבילה ,דכיון שהם
מחוברים לגוף אף על פי שהם מדולדלים כגוף הם חשובים.
כתב השו"ע :אבר ובשר המדולדלים ,חוצצים.
בשו"ת שבט הלוי (ב ,צו) כתב אודות שיניים מדולדלות שעתידים להיעקר אם חשובים לחציצה .וכתב
לחלק בין בשר המדולדל שהאדם אינו חפץ בו ומחכה שיפול מגופו ,ובין שיניים שלעיתים אנשים
הולכים כך שנים רבות כל זמן שאינו כואב ,וגם כשכואב מקפידים שלא להוציא את השן הטבעי
שלהם אם אינו נחוץ ביותר ,וכל הנידון הוא במקום החתך שהוא בית הסתרים ,לכן פסק שאין מקום
להחמיר בזה .ובשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סימן קד) כתב אודות שיניים תותבות שנדלדלו ואינו כואב לה,
ואינה רוצה להסירו על זמן בלתי מוגבל ,שאין להחמיר ויכולה לטבול בלי שום חשש.
 קילופי עור
כתב הסמ"ג (סימן רמ"ח עשין רמב ):בשם ר"י שיבלת בכל מקום שתהיה בגוף ותבלול בעין אינם חוצצים
 שהם בטלים בגוף ,וכן תלתולים של בשר וכיוצא בהם ויתרת אפילו עומדת ליחתך ,אינם חוצצין.כתב הרמ"א :אבל יבלת או יתרת ואינן מדולדלין ,אינם חוצצים( .ב"י בשם סמ"ג סימן רמ"ח בשם ר"י).
בטהרת הבית (ח"ג עמ' פב) כתב שקילופי עור שנשארות תלויות בעור הבשר ,הנוצרים משיזוף בשמש,
אינן חוצצות לטבילה ,דהוה ליה כמיעוט שאינו מקפיד עליו שאינו חוצץ .גם השבט הלוי כתב שעור
שנקלף מחמת שיזוף ,א"צ לטרוח להוריד אלא רק מה שאפשר בלי כאב .וכ"פ בשו"ת הר צבי

(יו"ד

סימן קסז) ,והוסיף שגם אם השיזוף ברוב הגוף ,וקי"ל שברוב הגוף הוי חציצה אע"פ שאינו מקפיד,
מ"מ מאחר שבחלק הגבוה של הבשר עיילי ביה מיא ,וכל השאלה היא רק על החלק הדבוק בעור ,לא
הוי חציצה כיון שהוא מיעוט שאינו מקפיד .הדרכי טהרה (טז ,נח-נט) כתב שאם נכוה העור ויש בו
כמין בועות מלאות נוזלים ,אם הכויות טריות וקלוף העור יכאיב ,אינה צריכה לקלפן .ועור שהתקלף
והתייבש על גופה ,צריכה לשפשפו ולהסירו ,ואם לא ירד אינו חוצץ.
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סעיף כג':
 תכשיטי אישה
שנינו בתוספתא (פ"ו ה"ד):
"ושאמרו אין חוצצין לא מטמא ולא מטמאין חוץ מקרום שעל גבי המזבח והאגד שעל גבי
המכה והקשקשים שעל גבי השבר והשירים והנזמים והקטלאות והטבעות אוצין חוצצין רפין
אין חוצצין"
הר"ש (ט ,ד) הביא תוספתא זו .ופירש שכל הדוגמאות המובאות לאחר מכן (כלומר אגד וקשקשין) דינם
כקרום שאינו חוצץ .ושירים נזמים וקטלאות וטבעות חוצצין .גם מהרא"ש (הל' נידה סימן כו) נראה
שתופס עיקר כפירוש זה ,שלגבי חציצה לא הביא אלא ההיא דהשירים והטבעות וכו' והשמיט ההיא
דאגד וקשקשין וכו' .וכ"כ הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לג ).וכך הם דברי רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכה.).
אך מדברי הרמב"ם (ב ,ד) נראה שרק קרום שע"ג המכה אינו חוצץ ,אבל כל שאר התכשיטים
המובאים במשנה חוצצים.
הרא"ש (שם) תמה מדוע טבעת דחוקה חוצצת ,הלא היא מיעוט שאינו מקפיד! והביא בשם הראב"ד
(שער הטבילה עמ' צג) לפי שמקפדת להסירה בשעת לישה ,וכיון שיש זמן שמקפידה ע"ז ,אע"פ שבשעת
הטבילה אינה מקפדת הוי חציצה .וכ"כ הרשב"א (שם) דאע"פ שתכשיטים אלו הם נוי לאישה ,מכיון
שלפעמים מקפידה בהם הרי הם חציצה.
כתב השו"ע :השירים והנזמים והטבעות והקטלאות אם הם רפוים ,אינם חוצצים; ואם הם מהודקים,
חוצצים .וכן הדין באגד שעל המכה וקשקשים שעל השבר.
הב"ח פסק דבאגד וקשקשים אפילו רפויים חוצצים ,דלא עיילי בהוא מיא שפיר .והביאו הש"ך

(ס"ק

כח).
 טבילה לחולת עינים
בשו"ת שיבת ציון (סימן מב .הובא בפת"ש טו) נשאל אודות אישה שיש לה כאב עיניים ,וציוה עליה
הרופא שלא יבואו מים כלל על עיניה אפילו מחוץ לעינים פן תאבד מאור עיניה .וכתב שלא יועיל לה
לתת אגד רפוי על עיניה ,מכיון שיש לה תועלת והנאה שהאגד יהיה מהודק ,יש חשש שתהדק מפני
הפחד .אך יש תקנה אחרת שתתן אישה אחרת את ידיה על עיניה ותדיח הידים תחלה שתהיינה טופח
ע"מ להטפיח ,ודוקא באישה אחרת מועיל ,אחרת יהיו קמטים בידי האישה הטובלת ולא תעלה לה
הטבילה .ולעניין החפיפה היקל שדי לה שתרחץ ותחוף כל גופה וראשה חוץ מהעינים וסגי לה בעיון
לראות במראה או בבדיקה ע"י אשה אחרת שלא יהיה לפלוף וגם שלא יהיו ריסי עיניה דבוקות.
בשו"ת אבני נזר (יו"ד סימן רסב) הביא שא"צ שאישה אחרת תכסה את עיניה ,אלא אף היא יכולה
לכסות את העיניים ,רק שתקפיד שקיפולי הזרוע לא ימנעו את המים מלהגיע לשם .ונראה שכ"ד
הטהרת הבית (ח"ג עמ' קסה .וע"ע שם בעמ' עד).
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 טבלה בטעות עם טבעת
השו"ע פסק שטבעת מהודקת חוצצת ,ורפויה אינה חוצצת .והנה הרמ"א (או"ח סימן קסא ס"ג) כתב
לגבי נטילת ידיים עם טבעת "וקצת נהגו להקל ברפויה ,אבל יש להקפיד" .אמנם כאן בהלכות נידה
לא הזכיר חומרא זו .ומצאנו באחרונים כמה אופנים ליישב קושי זה ,ובכך יוצא שישנם כמה שיטות
באשר לשאלה מה הדין כאשר טבלה האישה עם טבעת:
א.

בדיעבד עלתה לה טבילה :בשו"ת זרע אמת (יו"ד סימן פז) כתב שבהל' נט"י מיירי לענין
לכתחילה ,שצריך להסירה וכ"ש לעניין טבילת נידה .אך ביו"ד מיירי בחציצה בדיעבד,
ולכן כתב שרפויים אינם חוצצים  -בדיעבד .וכ"כ בשו"ת תפארת אדם (יו"ד סימן נד) ועוד.
גם בשו"ת מקום שמואל (סימן נה) פסק כהשו"ע .גם בשו"ת הב"ח (החדשות סימן מא) כתב
שחלילה לומר דברפוי לא עלתה לה טבילה והאומר זה ראוי לנזיפה .גם בטהרת

הבית (ח"ג

עמ' קיג) פסק כאומרים שעלתה לה טבילה.
ב.

גם בדיעבד לא עלתה :בית הלל (סק"ג .הובא בפת"ש יג) :אם בנטילת ידים החמיר הרמ"א,
ודאי שלגבי הלכות חציצה יש להחמיר ,ולכן לדעתו טבעת חוצצת אפילו בדיעבד .ורק אם
שימשה כבר אחר הטבילה בטבעת רפויה א"צ טבילה אחרת.

ג.

החמודי דניאל מחמיר שאפילו אם עברה לילה אחד אחר טבילה זו בטבעת רפויה ,יש
להחמיר להצריכה טבילה אחרת ,ורק אם היתה רפויה מאוד יש להקל.

מה דין אישה שאין דרכה ללוש בעצמה? בספר שיורי טהרה (ס"ק מד .הובא בפת"ש יד) כתב שמדברי
הגינת ורדים בגן המלך (סימן קכג) מבואר שבכה"ג אין הטבעת שעל ידה חוצצת אפילו מהודקת מאוד,
וכ"כ האליה רבה (או"ח סי' קסא סק"י) בשם המהרש"ל (יש"ש חולין פ"ח סימן כא) שטבעת של אנשים אינה
חוצצת כיון שאין מקפידים .אא"כ היא טבעת שיש בה אבן טובה

(אמנם בטהרת הבית עמ' קטז הביא שיש

שחלקו והתירו אף בטבעת עם אבן יקרה) .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קיד) ע"פ אחרונים רבים .וכ"פ בשו"ת
ציץ אליעזר (ח"כ ס"ס כו) .אמנם הסדרי טהרה כתב שאין להקל כיון שהשו"ע סתם שטבעת מהודקת
חוצצת ,ולא חילק .אך אפשר דבדיעבד אם שימשה יש להקל בנדון זה .הערוך השולחן (סנ"ב) כתב
שחלילה להקל בזה.
בשו"ת באהלה של תורה (לגר"י אריאל .ח"א סימן כח) כתב שיש מקום לחלק בין ימיהם לימינו ,בימיהם
הנשים היו לשות בכל יום ,ואפילו כמה פעמים ביום ,ואז האישה היתה מקפדת על הטבעת .אך
בימינו שהאישה אופה לכל היותר פעם בשבוע ,ויש לה מיקסר ,היא לא לשה בידיים אלא לעתים
נדירות ביותר (יש להעיר שגם כיום יש נשים רבות הלשות בידים פעם בשבוע .ש,ב) ,ולכן י"ל שאינה מקפדת על
הטבעת ,והיא אינה חוצצת ,וצ"ע .למעשה כתב שיש להקל לאישה שאינה מצליחה להסיר את
טבעתה כעת ,ואם יכולה לסובב את הטבעת ,תסובב אותה בתוך המים

(וכ"כ השבט הלוי ,כאשר קשה

לחתוך את הטבעת) .ולאחר שטבלה עם הטבעת לא תמהר להסירה ע"י צורף ,כדי שיהיה לה דין של
קביעות לפחות שלושים יום.
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בשו"ת דבר משה (יו"ד סימן כח) כתב שכאשר האישה טבלה ושימשה ולמחרת נסתפקה אם טבלה עם
הטבעת שבידה ,והטבעת קצת רפויה בידה שמתגלגלת מכאן לכאן ,ואינה נופלת מאליה .מכיון שאין
אנו בקיאים מה נקרא רפוי אם עדיין לא שימשה יש להצריכה לטבול פעם נוספת ,אך אם שימשה
ראוי להקל כדין שכחה ציפורן אחת .ויש ספק ספיקא ,שמא הסירה טבעתה מעל ידה בשעת הטבילה,
ושמא הטבעת נקראת רפויה .ובטהרת הבית (ח"ג עמ' קיז) פסק דמכיון שהטבעת אינה מהודקת ביותר,
אף אם ודאי טבלה עם הטבעת ,ואפילו עדיין לא שימשה ,אינה צריכה טבילה אחרת .אולם הסתפק
באישה שטבלה עם הטבעת שבידה ויש לנו ספק אם היא מהודקת או רפויה .והעלה שהעיקר שאין
כאן אלא ספק דרבנן ולקולא .וכ"ש באישה שאין דרכה ללוש ,שאין דרכה להקפיד להסיר הטבעת
בשום פעם ,שיש להקל אפילו במהודקת.
 נזמים
שנינו בתוספתא (ו ,ח):
"ושאמרו חוצצין ושאמרו אין חוצצין לא מטמא ולא מטמאין חוץ מקרום שעל גבי המזבח
והאגד שעל גבי המכה והקשקשים שעל גבי השבר והשירים והנזמים והקטלאות והטבעות
אוצין חוצצין רפין אין חוצצין"
הרשב"ץ (ח"ג סימן רפ) הביא תוספתא זו ,וביאר שנזמים אלו נזמי האף (וכן מבואר בשבת נט ,):אבל נזמי
האוזן לא מסתבר שחוצצים ,שהרי לא מקפידה עליהם כלל ,והוי מיעוט שאינו מקפיד עליו שלא גזרו
עליו כלל .וכן מוכח מכך שלא אסרו בשבת לצאת עם נזמי האוזן ,דמוכח שיכולה לטבול בהם .וכתב
השבט הלוי (אות ב) שלמעשה מקלים כרשב"ץ לצורך גדול .אולם הסדרי טהרה (ס"ק מד) כתב בשם
הב"ח שאין חילוק בין נזמי האף לנזמי האוזן ,ובשניהם רפויים אינם חוצצים ומהודקים חוצצים.
בטהרת הבית (ח"ג עמ' קיט-קכ) כתב שתסיר את נזמי האוזן ,ובמיוחד בזמנינו שנזמי האוזן מהודקים
חוצצים ,מפני שכמעט רוב הנשים מחליפות הנזמים מדי פעם בפעם ,כל פעם בזוג נזמים אחר ,לפי
צבע הבגד שלובשות ,וגם נשים רבות מוציאות את הנזמים מאוזניהן בשעה שהולכות לישון,
ומקפידות על כך .אך נזמי זהב קלים שרגילות לישון בהן ,וגם כשמתרחצות אין מסירות אותן
מאזניהן ,אינן חוצצות .ואם בדיעבד טבלה עם שרשרת שהיתה ענודה על צוארה ,והיא רפויה ,ועיילי
התם מיא ,בדיעבד עלתה לה טבילה.
 חציצה באמצעי מניעה
התקן :לגבי התקן תוך רחמי אין שום בעיה ,מכיון שנמצא בתוך הרחם .אלא שכדי שיוכלו להוציא
בבוא העת את ההתקן ,ישנו חוט היוצא החוצה שבו מושכים את ההתקן ,ודנו הפוסקים האם חוצץ.
הציץ אליעזר (יא ,סג) כתב שאינו חוצץ ,וכ"כ המנחת יצחק (ו ,פז) באישה שילדה כבר והמקום רחב
יותר .הגרש"ז אוירבך (נשמת אברהם ס"ק יב  )1סובר שיש להיזהר שהחוט היוצא מההתקן לא יהיה דבוק
לכותלי הפרוזדור .וכ"כ הדרכי טהרה (טז ,פ) .והגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות ח"ג סימן קעד) כתב שיש
לבקש מהרופא לקצר את החוט.
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טבעת (נובה רינג) :הדרכי טהרה (טז ,פ) כתב שאם נמצאת בסוף הפרוזדור ומכסה את הרחם ,יש
להוציאה לפני הטבילה .ואם אינה יכולה להוציאה כלל ,והוצאתה כרוכה בפניה לרופא או בכאבים
וכד' יכולה לטבול עם הטבעת .בספר אבני שהם (מג ,סק"ו) כתב שנראה שאינה חוצצת מדינא וצירף
כמה סברות :א .עומדת להשאר למעלה משבועיים מהטבילה .ב .אין הקפדה להסירה אפי' בזמן
תשמיש .ג .י"א שהמקום בלוע וגם לסוברים שהוא בית הסתרים די בכך שאינה מהודקת כ"כ באופן
שאם יכנסו מים יוכלו להגיע לכל מקום .ד .גם לרמ"א שצריכה להסיר לכתחילה זה דווקא ביכולה
בקלות ,ועוד שעלולה לשכוח להחזיר ולטמא עצמה בחינם וכמ"ש העה"ש שאם יש צורך רפואי
מותר .ולכן סיים שהבאה להחמיר תבוא עליה ברכה אך אם יש חשש כלשהו שתשכח להחזיר  -מוטב
להורות לה לטבול עמה לכתחילה .בשו"ת שיח נחום (סימן סא) כתב שנראה לדעתו שאע"ג שהטבעת
מוחזקת ע"י שרירי הנרתיק ונוגעת בהם ,מ"מ הטבעת אינה דבוקה בדפנות ,מכיוון שלעולם יש
נוזלים והפרשות בנרתיק הגורמים לה להיות תמיד רטובה וכאילו צפה ,ולכן אינה חוצצת ,וחשיב
ראוי לביאת מים ,שאם ייכנסו מים הם יתחברו עם הנוזלים שבפנים .ולכן לדעתו אף לכתחילה אינה
צריכה להוציא את הטבעת.
סעיף כד':
 נקיון השיניים
שנינו בקידושין (כה ).ובנדה (סו):

"לענין טבילה  -כטמון דמי ,מ"ט? ורחץ בשרו במים אמר רחמנא ,מה בשרו מאבראי אף כל
מאבראי ...אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק :מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה,
ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה ,והצריכה רבי טבילה אחרת .נהי דביאת מים לא בעינן ,מקום
הראוי לבוא בו מים בעינן .דאמר רבי זירא :כל הראוי לבילה  -אין בילה מעכבת בו ,ושאינו
ראוי לבילה  -בילה מעכבת בו"
כתבו הרא"ש (הל' מקוואות סימן לה) והטור צריכה לחוץ שיניח שלא יהא שום דבר דבוק בה שאם
טבלה ונמצא שום דבר ביניהם לא עלתה לה טבילה.
הסמ"ג (לאוין קיא לח ):הוסיף ,דה"ה אם נמצא ביניהן בשר או פירורין או שאר דברים שחוצצין .ומפרש
שאע"פ שא"צ שיכנסו מים לתוך הפה ,מ"מ בעינן שיהא הפה ראוי להכניס בו מים.
כתב השו"ע :צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם דבר חוצץ ,שאם טבלה ונמצא שום דבר דבק בהם
לא עלתה לה טבילה.
הב"ח למד מלשון הטור שאינו חוב עליה אלא צריכה לחוש לטובתה שאם טבלה ונמצא שום דבר
ביניהם לא עלתה לה טבילה .והוסיף שכיוצ"ב כתב התה"ד (סימן קפד) גבי שחיטה ובנה יסודו על
דקדוק זה .אולם הש"ך (סק"ל) כתב עליו דלא נהירא ,דדוקא לגבי שחיטה אפשר לדייק שאנו
מצריכים לבדוק את הסכין אחר כל שחיטה ,שאם לא יבדוק ותמצא הסכין פגומה ,כל הבהמות ספק
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נבילות .ולכן אפשר ללמוד שזוהי 'עיצה טובה' ,אבל ודאי שאין בזה איסור עצמי .בשונה מזאת ,לגבי
בדיקת דברים החוצצים יש חשש שלאחר מכן לא תבדוק (שאין חובה לבדוק לאחר הטבילה) ונמצא
שטבלה עם דבר החוצץ (חשש שלא קיים בשחיטה ,שיש חובה לבדוק הסכין לאחר מכן).
אישה ששכחה לבדוק בפיה בין שיניה ,וכשחזרה מטבילתה הוציאה מבין שיניה משהו רך ,ומסופקת
אם היא חתיכת בשר שאכלה בבוקר ,או מאכל אחר .כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' קכא) שאינה צריכה
לטבול בשנית .משום שישנם הסוברים שהצריכותא לביאת מים היא רק מדרבנן ,וגם לסוברים שהיא
מהתורה רק בעצם שמהודקת יש בעיה ,אך בבשר אין הדרך להקפיד כ"כ .אמנם הביא שיש החולקים
ע"ז וסוברים שיש להחמיר.
 סתימות ,גשר ,פלטה ,כתר וכיוצ"ב
 שן העומדת לעקירה :שן הגורמת לאישה כאבים ,והרופא אומר שצריך לעוקרה ,אעפ"כ כתב
בטהרת הבית (ח"ג עמ' קכד) שאינה חוצצת .וכ"כ החוט שני (עמ' תמ) ועוד.
 שן מתנדנדת :לעיל (סכ"ב) עסקנו בדין אבר ובשר המדולדלים ,והעולה משם הוא שחשובים
כקטועים ומקום חיבורם לגוף אינו ראוי לביאת מים ,והו"ל כבית הסתרים שאם יש שם דבר
חוצץ מעכב הטבילה .ולכאורה גם לגבי שן המתנדנדת כיון שעומדת להינטל ע"י הרופא ,הוי
כאילו הוסר ,ומקום חיבורו אינו ראוי לביאת מים וחוצץ .אמנם לפי מ"ש הב"י שם ,רק אם יש
דבר החוצץ ע"ג השן הרי היא חוצצת ,אבל בלא"ה אין השן עצמה חוצצת ,דהכי רביתייהו .אלא
שהב"ח ,הט"ז והש"ך כתבו שהעיקר כפירוש הראשון שהביא שם הב"י ולא כפירוש השני
(שהבאנו) .בטהרת הבית (ח"ג עמ' קכט) פסק שאינה חוצצת בטבילה ,משום דחשיב מיעוטו שאינו
מקפיד שאינו חוצץ .וכ"פ בשו"ת אבני נזר (יו"ד סימן רס) .גם השבט הלוי

(יו"ד סימן צו .וח"ט סימן

קפה) כתב לחלק בין בשר המדולדל שהאדם אינו חפץ בו ומחכה שיפול מגופו ,ובין שיניים
שלעיתים אנשים הולכים כך שנים רבות כל זמן שאינו כואב ,וגם כשכואב מקפידים שלא
להוציא את השן הטבעי שלהם אם אינו נחוץ ביותר ,וכל הנידון הוא במקום החתך שהוא בית
הסתרים ,לכן פסק שאין מקום להחמיר בזה .אמנם הבדי השולחן (ס"ק קסב) כתב שאם הוחלט
אצלה להוציאו ,כגון ע"י פקודת רופא ,נראה שחוצץ אפילו הוא ראוי עדיין להשתמשות ,כיון
שעומדת להוציאו תו לא נחשב עוד כגופה וחוצץ במקום מושבו בפיה ומונע משם ביאת מים.
 שן תותבת קבועה :כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' קלב) שאם אינה יכולה להסירה כלל ,אינה חוצצת
בטבילה ,בין אם היא מכסף ,זהב או עצם .דכיון שנעשה בחוזק ולהשתמש בו פשיטא שאינה
מקפדת עליו ואינו חוצץ .וכ"פ החכמת אדם (קיט ,ח).
 שן תותבת שאינה קבועה :החכמת אדם (שער בית הנשים כלל קיט בינת אדם סימם יב) כתב שאף
שיכולות להסירן בשעת הטבילה ,כיון שהוא לנוי אינו חוצץ .וכ"פ בשו"ת זרע אמת

(ב ,פה)

משום דהוי מיעוט שאינו מקפיד ,ואדרבה מקפיד שיהיה עליו תמיד .ומדברי כמה אחרונים
מבואר שאם דרכה להסירו בכל עת בודאי שחוצץ .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קלג) שאם דרכה
להסירו מידי פעם לנקותו ,צריכה להסירו קודם הטבילה ,ואם לא הסירה אותו טוב שתחזור
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ותטבול בלא ברכה .ואם כבר לנה עם בעלה אין לה לחזור ולטבול .עוד כתב ,שאם ספק לה אם
טבלה עם השיניים התותבות ,אפשר להקל .גם בדרכי טהרה (טז ,לא) כתב שיש להוציאן לפני
הטבילה ,ובדיעבד אם לא הוציאה וחזרה לביתה לא תטבול שוב.
 סתימה :החכמת אדם (שם) החמיר משום שברצונה היה להסירו אלא שאינה יכולה .הלחם
ושמלה (אות ס) הקל אם אינו נראה .אמנם בשו"ת אבני צדק (יו"ד סימן פט) הקל בזה בכל מקרה
כיון דהוי מיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצץ .והוסיף האבני נזר (סימן רנח) שלא יתכן שדבר
שצריכה אותו לרפואה יחשב למקפדת עליו .וכ"פ להקל בטהרת הבית (ח"ג עמ' קלז) .וכ"פ
בשו"ת אגרות משה (יו"ד ס"ס צז) ,וכתב שאף החכ"א היה מודה לזה בזמנינו ,דהוא איירי במקרה
שהסתימה מפריעה לאכילה וכיוצ"ב ,משא"כ בזמנינו .וכ"פ המנחת יצחק (ו ,פו) ,שבט הלוי

(אות

ב) ,דרכי טהרה (טז ,לא).
 סתימה זמנית :בטהרת הבית (ח"ג עמ' קלט) פסק שאם א"א להוציאה אלא ע"י רופא ,אינה חוצצת
בטבילה .ואין חילוק אם נעשית רק לימים אחדים או לזמן ארוך ביותר .וטעמו ,שכשקצוב לה
זמן מסויים אינו דומה לאישה המקפדת על הטבעת להסירה בעת שלשה ,שבכל שעה ושעה
יכולה להזדמן לה עיסה .והאגרות משה (יו"ד סימן צז) כתב דכיון שאין האישה מקפדת עתה על
הסתימה ,אע"פ שבהגיע הזמן להסירה היא מקפדת להסירה ,מ"מ כה"ג לא חשיבא מקפדת.
והביא בטה"ב סברא נוספת להקל ,שאין האישה מקפדת שיהיה נקב השן מגולה ,שהרי מיד
נסתם בסתימה קבועה ,ואע"פ שעל סתימה זו מקפדת להוציאה לאחר זמן ,לא חשיבא מקפדת.
וכ"כ בשו"ת הר צבי (יו"ד ס"ס קסט) ובשו"ת מנחת יצחק (ח ,קיא) .מנגד ,בספר טהרת ישראל

(סעיף

צ) כתב שתמיד יחצוץ משום שהוא זמני .הדרכי טהרה (טז ,לא) כתב שאם הסתימה אינה בצבע
השיניים וגם בחזית הפה ,אם מתביישת בכך חוצצת ,וראוי שתעשה שאלת חכם.
 כתר :כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' קמג) שכתר מזהב או מכסף שעושה הרופא על שן חולה ,אף
אם נעשה באופן זמני ,ע"מ להחליפו אח"כ בכתר קבוע ,אינו חוצץ .וכ"ש אם הוא כתר קבוע
שאינו חוצץ .וכן העלה בשו"ת מנחת יצחק (א ,כג) ובדרכי טהרה (טז ,לא).
 גשר :בשו"ת מנחת יצחק (ו ,פו) העלה להקל בזה ,אם א"א להסירן בלי כאב אלא ע"י רופא אומן
(ודן שם האם השיניים נידונים בפנ"ע ואז הוי רובו החוצץ ,או שדנים את כל הגוף יחד) .ובשו"ת אגרות משה
(יו"ד סימן צו) כתב שאם נעשה לחיזוק השיניים ,ואינו מעכב האכילה ולא משנה טעם המאכלים,
אפשר שאין למחות במקלים בזה ,אפילו הוא מהודק ,כיון שהוא בבית הסתרים ,דהוי מדרבנן,
וגם הוא רק מיעוט ,דהוי תרי דרבנן .וכ"פ להקל בשו"ת שבט הלוי

(יו"ד סימן צח אות ט .ח"ה סימן

קיז .ח"י סימן קנ) .הדרכי טהרה (טז ,לא) כתב שגשר אינו חוצץ ,ובלבד שתנקה היטב את חוט
הכסף או הנירוסטה .אולם הגרי"ש אלישיב (שערי טבילה עמ' קנב אות ד) החמיר בזה.
 המנהג שלא לאכל בשר ביום הטבילה
כתב הרא"ש (שם) "וראיתי נשים כשרות שנוהגות שלא לאכול בשר ביום לכתן לבית הטבילה מפני
שהוא נכנס בין השינים יותר ממאכל אחר ואף על פי שבודקות וחוצצות השינים חוששות דילמא
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משתייר מיניה ולאו אדעתה ,ומנהג יפה הוא" .גם רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכד ).הזכיר מנהג זה וכתב
שהוא מנהג יפה.
כתב השו"ע :ויש נוהגים שלא לאכול בשר ביום לכתן לבית הטבילה ,מפני שהוא נכנס בין השינים
יותר ממאכל אחר; ואף על פי שבודקות וחוצצות השינים ,חוששת דילמא תשתייר מיניה ולאו
אדעתה ,ומנהג יפה הוא .והוסיף הרמ"א ..:ואין לה לעסוק כל היום קודם הטבילה בבצק או בנרות
של שעוה ,שלא ידבק בה (ש"ד) ,וכן נהגו.45
כתב הט"ז (ס"ק כה) דאע"ג שהשו"ע כתב 'מנהג יפה הוא' על ההמנעות מאכילת בשר ,פשוט שאם לא
נהגה כן א"צ לעכב הטבילה בשביל זה .והוסיף שבשבת ויו"ט המנהג שאוכלות בשר רק שתזהר לנקר
ביותר אחרי כן .כתב השבט הלוי שבכל סעודה הנחשבת לסעודת מצוה מותר לה לאכול בשר כאשר
יש לה שייכות לשמחה ,ולכן בפורים ובחוה"מ יכולה לאכול בשר .וכ"כ בטהרת הבית

(ח"ג עמ' קכד.

וחזו"ע פורים עמ' קעח) ,והעיר בטה"ב שאם עושים סעודת פורים בלילה לא תאכל בה בשר .אולם
בשו"ת משנה הלכות (ז ,צו) נטה קו להחמיר ,משום שאשה די לה לשמוח בבגדי צבעונין ותכשיטין,
ולכן בפורים ודאי שלא תאכל בשר ביום טבילתה.
תבשיל שבישלו בו שומן בשר כגון מרק ,כתב המקור חיים (סק"פ) שמותר לה לאוכלו .מפני שאין
השומן נכנס כ"כ בין השיניים.
בשו"ת בית דוד כתב שמותרת לאכול כבד של בהמה ,משום שהאיסור לאכול בשר הוא מפני החוטים
שיש בו ונכנס בין השיניים ,אבל כבד דינו כגבינה ולחם ומותר .וכ"פ הטהרת הבית (ח"ג עמ' קכז).
מנגד ,בספר אורחות יושר (עמ' רסא) כתב לאסור אכילת כבד ביום טבילתה ,וכ"פ בשו"ת ברכת חיים
(סימן כב) ועוד.
לעניין אכילת דגים ,כתב המהרי"ל (הל' נישואין) שהכלה סועדת עם חברותיה ואוכלת דגים מפני
שאינם חוצצים בין השיניים .וכ"פ בשו"ת משנה הלכות (יב ,צז) ,שבט הלוי (אות ד) ,טהרת הבית

(ח"ג

עמ' קכז) ועוד.
 אכילה בין החפיפה לטבילה
כתב הרמ"א :ואין לה לאכול בין הרחיצה לטבילה (הרא"ש בה"נ).
כתב בשו"ת זרע אמת (ג ,קיח) שאע"פ שלשון הרא"ש המובא בב"י הוא 'נהגו הנשים שאינן טועמות
כלום בין הרחיצה לטבילה' ,מ"מ מלשון הרמ"א ששינה וכתב שאסור לה 'לאכול' מוכח שלשתות
קפה או תה מותר ,שבמשקים אין לחוש לחציצה ,אלא דמהיות טוב תרחץ פיה אח"כ .וכ"כ בטהרת
הבית (ח"ג עמ' קכח).

 45לענ"ד ,יש ללמוד מכאן שאישה שמסירה שערות מגופה ע"י שעוה ,צריכה לעשות זאת שלא ביום הטבילה ,לכאורה כך
מוכח מדברי הרמ"א הנ"ל .ובשו"ת מעיין אומר (ח"ז סימן כד) כתב שאם הורידה שיער לפני הטבילה ע"י שעווה ולמחרת
בבוקר אחרי שלנה עם בעלה גילתה שיש לה שעוה ,חשיב כמיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצץ .ונראה שתלוי בגודל
החציצה.
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אישה שחל ליל טבילתה בע"ש ,וכבר רחצה וחפפה מבעו"י ,כתב הסדרי טהרה (ס"ק מט) שאין לה
לאכול סעודת ליל שבת קודם טבילתה .דמכיון שהוא סמוך לטבילתה חיישינן שמא לא תנקר יפה
בין שיניה מתוך שהיא מהומה לביתה .בטהרת הבית (ח"ג עמ' קכט) הביא דבריו ,והעיר שאם יש בבית
בחורים גדולים או אורחים ,וכשהיא נעדרת מהסעודה יבחינו כולם וידעו שהוא ליל טבילה ,יכולה
לאכול עמהם ,וקודם הטבילה תנקה היטב בין שיניה .רק שלא תאכל בשר בסעודה .וכ"פ השבט הלוי
(אות ו) .ובאמת שכן מפורש בסדרי טהרה (סי' קצז סק"ט) שבמקום שיש בושה מהמשפחה יש ללמד
זכות על אותן הנשים הטובלות בביה"ש ביום השביעי כדי שלא ירגישו בטבילתן .ומשמע שכדי
להסתיר ליל הטבילה ביטלו חז"ל את גזירת 'סרך ביתה' ,וה"ה לאכילה בין החפיפה לטבילה שיש
להקל בכה"ג.
סעיף כה':
 דין 'בית הסתרים'
שנינו בקידושין (כה).

"והאמר רבין אמר רב אדא אמר רבי יצחק :מעשה בשפחה של בית רבי ,שטבלה ועלתה ונמצא
עצם בין שיניה ,והצריכה רבי טבילה אחרת! נהי דביאת מים לא בעינן ,מקום הראוי לבוא בו
מים בעינן; כדרבי זירא ,דאמר רבי זירא :כל הראוי לבילה  -אין בילה מעכבת בו ,ושאינו ראוי
לבילה  -בילה מעכבת בו"
נחלקו הראשונים האם דין הראוי לביאת מים בבית הסתרים הוא דין מהתורה או מדרבנן .התוספות
(סוכה ו :ד"ה דבר תורה) סוברים דהוי מן התורה ,ולכן לא תלינן לקולא .מנגד ,הרמב"ן ,הרשב"א
והריטב"א (כולם בסוגיא כאן) סוברים דהוי רק מדרבנן ,ולכן תלינן לקולא .ומדברי מרן השו"ע

(סכ"ו)

משמע שסובר דהוי מדרבנן ,כיון שתלה לקולא שהחציצה בבית הסתרים היתה רק לאחר הטבילה.
וכ"כ בדעתו ,בשו"ת נודע ביהודה (קמא ,יו"ד ס"ס סד) ועוד .ובשו"ת רעק"א (סימן ס) כתב שהעיקר כמ"ד
דהא דראוי לביאת מים בעינן בבית הסתרים ,הוי רק מדרבנן.
אלא שהאחרונים התחבטו בשאלה ,כיצד יתכן שבית הסתרים הוי מדאורייתא ,הרי מהתורה בעינן
שיהא רובו המקפיד?! לכן כתב האבני נזר (יו"ד סימן רסג) בשם התפילה למשה (הו"ד בסד"ט ס"ק יז) שכל
מקום ומקום שיש בו כינוס שער נדון בפנ"ע .וה"ה שהשיניים נידונים בפנ"ע .מנגד ,החזו"א

(יו"ד סימן

צה סעיף ג) סובר שחציצה בבית הסתרים מצטרפת לחלקי הגוף האחרים וביחד הם יוצרים את הרוב,
ולכן במקרה שמקפיד יהיה אסור מהתורה .אבל אין בית הסתרים נידון בפנ"ע.
מצאנו דין יחודי בבית הסתרים ,כאשר יש דבר החוצץ שהאדם חפץ שישאר שם ,כמו טבעת חוץ
רחמית או סתימות בשיניים ,הרי חציצה זו בטילה לגוף ואינה חשובה לחציצה .האחרונים נחלקו
כמה זמן ישאר הדבר בגוף כדי שיחשב כמותו ויתבטל אליו .החלקת יואב (סימן ל) אזיל לשיטתו
והשווה לדיני קושר בשבת ,שכל קשר שאינו לשבוע אינו חשוב לקשר של קיימא ,וה"ה לכאן .האבני
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נזר (סימן רנג אות ג) הצריך חצי שנה .והגרש"ז אוירבך (נשמת אברהם) כתב שנהגו מורי הוראה עד ל'
יום.
הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן סד .הובא בפת"ש טז) חידש שישנו דין 'בלוע' ,והיינו כל מקום שאין לשם
כל גישה ,כגון אותו מקום שאפילו השמש אינו מגיע לשם גם בשעת גמר ביאה ,אינו צריך להיות
ראוי לביאת מים וא"צ להסיר החוצצים משם בשעת טבילה .גם בשו"ת זכרון יוסף (יו"ד סימן י) הסכים
שבמקום בלוע א"צ אפילו ראוי לביאת מים .וכ"כ הערוך השולחן (סנ"ה) שמורין הלכה למעשה.
עוד כתב הנודע ביהודה (מהדו"ת יו"ד סימן קלה .הובא בפת"ש שם) בשם רב אחד שרצה להקל ,שרק
במקום שהמים יכולים להגיע בעצמם כמו הפה אם הוא פתוח וכן נקבי החוטם והאזנים ,אלא
שהכתוב גילה לנו שא"צ לביאת מים  -צריכים עכ"פ ראוי לב"מ .אבל אותו מקום של אשה אפילו בית
החיצון ,כיון שאף אם תרחיק ירכותיה לא יכנסו המים רק קצת בהתחלת המקום ,ולכן כל שהוא
לפנים ממקום שהתינוקת יושבת ונראית אין צריכה אפילו ראוי לב"מ .אך הנוב"י דחה ראיותיו .אולם
בשו"ת אבני נזר (יו"ד סימן רנה-רנו) כתב שכל שהוא בעומק הרחם דבלא"ה לא יכנסו שם המים ,מה
חציצה שייך בו .גם רעק"א בתשובה (סימן ס) כתב שכיון שבלא חציצה אינה ראויה לביאת מים ,למה
יגרע בה חציצה.
 לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים
כתב הראב"ד (בעה"נ שער הטבילה עמ' צא) שמעובדא דשפחת בית רבי למדנו שאם לא הדיחה את בית
הקמטים ובית הסתרים 46שלה ונמצא בהן דבר חוצץ  -לא עלתה לה טבילה ,ואם לא נמצא עליה דבר
חוצץ אע"פ שלא בדקה קודם טבילה עלתה לה טבילה .שהרי שפחתו של רבי לא בדקה את שיניה
קודם הטבילה ,ורק משום שנמצא עצם בין שיניה הצריכה טבילה אחרת ,הלא"ה לא.
כתב השו"ע :אם לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים שלה ונמצא בהם דבר חוצץ ,לא עלתה לה
טבילה .ואם לא נמצא עליה דבר חוצץ ,אף על פי שלא בדקה קודם טבילה עלתה לה טבילה; ואינו
דומה לבדיקת הגוף וחפיפת הראש.
הלבוש (סכ"ה) והדברי חמודות (הל' מקואות אות צב) כתבו שהטעם שאם לא בדקה בבית הסתרים
עלתה לה טבילה ,הוא משום שבבית הסתרים יש מקום לדבר החוצץ להשאר ולהדבק בבית קמטיה,
וודאי לא היה שם ,דא"כ למה יפול לאחר הטבילה?! הש"ך (ס"ק לב) כתב עליהם שא"צ לדחוק כך,
והשוני בין הקולא שבבית הסתרים לחומרא בחפיפה הוא ,שבחפיפה בעינן ביאת מים ,ובבית
הסתרים די שיהא ראוי לביאת מים .וכיוצ"ב כתב הט"ז (ס"ק כו).

 46כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' קמד) שבית הסתרים היינו בתוך האף בפנים ,תוך האוזן ,אותו מקום ,תוך הפה .בית
הקמטים היינו בית השחי ,בין הרגלים ,תחת הדדים ,ובין אצבעות הרגלים ,קמטים בבעלת בשר וקמטים שיש לזקנות.
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הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן סד .הובא בפת"ש טז) כתב אודות טבעת שנתנוה תוך עומק הפרוזדור
לצורך רפואה ,דחשיב מקפיד מכיון שמתלכלך תמיד בימי נידתה וצריכה להסירה בעת שתפסוק
בטהרה לנקותה ,וגם בעת הלידה מסירה אותה .אולם החתם סופר (יו"ד סימן קצב) כתב שההסרה בימי
הלידה אינה חשובה להקפדה ,שהסרת הטבעת בעת הזאת אינה משום הקפדה ,אלא כדי לפנות
מקום לולד לצאת .והראיה מטבעת של איש שאין בו אבן שאינו חוצץ ,אע"פ שבעת נטילת לולב
והנחת תפילין מסירו .והעולה מדבריו שכל עוד ההסרה אינה מטעם עצמי אלא מסיבה חיצונית
כלשהי ,אין אנו מחשיבים את ההסרה הנ"ל להקפדה .ובשו"ת משפטי עוזיאל (מה"ת חיו"ד סימן ל) כתב
שהסרת הטבעת בשעת בדיקת ז' נקיים אינה מחשיבה אותה למקפדת על הטבעת ,משום שהוא רק
כדי לפנות מקום לטהרת דמיה באותו מקום.
הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן סד .הובא בפת"ש טז) חידש שישנו דין 'בלוע' ,והיינו כל מקום שאין לשם
כל גישה ,כגון אותו מקום שאפילו השמש אינו מגיע לשם גם בשעת גמר ביאה ,אינו צריך להיות
ראוי לביאת מים וא"צ להסירה בשעת טבילה .גם בשו"ת זכרון יוסף (יו"ד סימן י) הסכים שבמקום
בלוע א"צ אפילו ראוי לביאת מים .ובשו"ת הרמ"ע מפאנו (סימן קי) כתב שבחלל הפנימי פשיטא
שאינו מעכב .וכ"כ עוד אחרונים רבים (הביאם בטהרת הבית ח"ג עמ' קמז) .הגולות עליות (דף קיב ):כתב
שאין הטבעת שברחם חוצצת בטבילה ,משום דהא דבעינן בבית הסתרים מקום הראוי לביאת מים,
כדי שלא תשתנה מדרך גדילתה ,וכאן אין שינוי ,כי לעולם לא יבואו שם מים.
עוד כתב הנודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן קל"ה) לענין בדיקת הנקיים אם הוא באופן שפי הרחם מכוון
נגד חלל הטבעת וכל פה המקור מכוון ג"כ כנגד חלל הטבעת ,א"כ בשעת הפסק טהרה תתן צמר גפן
תוך מטלית של פשתן נקי באופן שיהא עב קצת עכ"פ כמו רוחב חלל הטבעת ותכניס העד הזה עמוק
דרך חלל הטבעת עד נגד פי המקור ויהא אצלה מקודם בה"ש עד אחר צה"כ וגם ביום א' תעשה כן
ובשאר ששת הימים תבדוק כפי האפשר לה.
בשו"ת זכרון יוסף (יו"ד סימן י) כתב לענין הבדיקה שיכולה לבדוק א"ע כשאר נשים במוך ,שתכניס
לאמצע הפרוזדור עד קרוב למקום שהשמש דש ותניחהו שם כל ביה"ש בשעת הפרשתה לטהרה ,וכן
תעשה גם באחד מימי הספירה בשחרית או ערבית וגם תבדוק צד שמאל רחמה ,ואף שצד הימין
ומקום הטבעת א"י לבדוק אין בכך כלום ,רק תעשה מה שביכולתה לבדוק .ובשאר ימים די לה
בבדיקה קלה .אמנם בשו"ת רעק"א (סימן ב) הביא בשם הגאון מליסא שחלק עליו לענין הבדיקות,
דבעינן דוקא בדיקת חורין וסדקין ,ומשמע דאינה בדיקה כלל בלא חו"ס .אלא שכתב שיכולה להכניס
העד עמוק ממש יותר ממקום שהשמש דש ,ואם לא תמצא דם הוי הוכחה שהמקום נקי.

 47חלק מהדברים הובאו בפסקאות אחרות ורוכזו כאן ע"מ לסדר הדברים.
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בטהרת הבית (ח"ג עמ' קמו) כתב שאין לחוש לחציצה בטבעת

(ששמים לדוג' כאשר ישנה בעיה של צניחת

רחם) ,ורשאית לטבול עם הטבעת .וכן יכולה לבדוק בדיקת הפסק בטהרה ושאר בדיקות של ז' נקיים
גם כשהטבעת בגופה ,אלא שתשתדל לבדוק עצמה היטב כמה שתוכל.
סעיף כו':
 לא בדקה לפני טבילה וגם לא לאחר הטבילה
כתב השו"ע ע"פ הראב"ד (שם) :אם לא בדקה קודם טבילה בין שיניה ולא בית הסתרים שלה ,ואחר
טבילה נמי לא בדקה עד שנתעסקה בכתמים ובתבשילין ,ואחר כך בדקה ומצאה עצם בין שיניה או
דבר חוצץ בין סתריה ,תלינן לקולא ואמרינן דבתר טבילה עיילי בה .וכ"כ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קמד).
אמנם הש"ך (ס"ק לג) הביא בשם הרוקח (סימן שיט) שחולק ע"ד הראב"ד ,ולדעתו אם נמצא חציצה בין
שיניה לאחר הטבילה צריכה טבילה נוספת ,גם אם לא ידוע לנו ממתי החציצה נמצאת שם .המחצית
השקל כתב שהרוקח חולק גם על הסעיף הקודם וסובר שגם אם לא נמצאה חציצה ,לא עלתה לה
טבילה .וכ"כ הלחם ושמלה (ס"ק כז) ,אלא שהעיר שמדברי הש"ך לא משמע כך .וכן העלה בשו"ת
שבט הלוי (ב ,קא) שאם לא מצאה אינה צריכה לטבול שוב.
סעיף כז':
 סגירה חזקה של השפתיים ושאר אברים
שנינו במקוואות (ח ,ה):
"נדה שנתנה מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה ,אבל טמאה היא על גב רוקה .נתנה
שערה בפיה ,קפצה ידה ,קרצה שפתותיה ,כאילו לא טבלה"
ופירש הר"ש "קרצה שפתותיה  -מלשון כדי לקרוץ בציפורן ,שהדביקה שפתותיה ולא נכנסו המים
בפיה ,ונהי דביאת מים לא בעינן בבית הסתרים ראוי לביאת מים בעינן .וקצת היה נראה דקרצה היא
לשון דוחק שדוחקת שפתותיה ביותר כמו פתחה עיניה ביותר או שעצמה עיניה ביותר" .והרא"ש
(בפירוש המשנה) כתב כפירוש השני שהביא הר"ש .וכ"כ הר"ש בעצמו

(מקואות פ"י מ"ח ד"ה מפני שהוא)

שדבריו האחרונים עיקר.
כתב השו"ע :נתנה שערה בפיה או קרצה שפתותיה או קפצה ידה בענין שלא באו המים בהם ,לא
עלתה לה טבילה.
כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש יז) אבל אם קרצה שיניה לא הוי חציצה .וכ"פ הבא"ח (שמיני ,טז),
טהרת הבית (ח"ג עמ' קס) ועוד .אמנם הלחם ושמלה (שמלה סק"ל) כתב שאין להקל בזה ,מחמת הטעם
הראשון שכתב הר"ש,

שבקרצה שיניה אין ראוי לביאת מים .וכתב עליו בשו"ת דברי יואל (יו"ד סימן עד

אות ב) שאין להסתמך עליו ,מכיון שבשמלה דרכו לכתוב פלפולים שונים בקושיות ותירוצים ,אף
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במה שאינו נוגע לדינא כלל ,ונודע שאין לסמוך על סברות ,אלא במה שיש ראיה ברורה מדברי
הראשונים.
כתב הבא"ח (שמיני ,טז) שאין האישה צריכה לפתוח פיה בשעת הטבילה ,ולא תקפוץ פיה יותר מדי,
אלא תשיק שפתותיה זו לזו דיבוק בנוני .וכ"כ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קנח) .דלא כתפארת צבי

(ס"ק כג)

הסובר שכיון שאין אנו בקיאים מה נקרא 'קריצה' צריכה האישה לפתוח פיה קצת בטבילתה.
סעיף כח':
 אחיזת יד חבירתה
שנינו במקוואות (ח ,ה):
"האוחז באדם ובכלים ומטבילן טמאין ואם הדיח את ידו במים טהורים ,רבי שמעון אומר ירפה
כדי שיבואו בהם מים"
נחלקו הראשונים מה הדין אם אוחזת יד חבירתה ברפיון :כתב הרמב"ם (מקוואות ב ,יא) "האוחז באדם
ובכלים ומטבילן הרי הן בטומאתן ,ואף על פי שריפה ידיו עד שבאו המים בהם גזירה שמא לא
ירפה" .טעמו ,משום שת"ק ור"ש חולקים בזה גופא ,שר"ש סובר שאם מרפה עלתה הטבילה ,ות"ק
פוסל והלכתא כת"ק .וכך סובר ג"כ הרמב"ן (הל' נדה פ"ט הט"ו).
אבל הרשב"א (תוה"ק שם לב ).כתב "רפתה ידיה עד שבאו המים יראה לי דכל שכן דעלתה לה טבילה".
לדעתו אין לגזור שמא לא תרפה ,משום שגם בטבעות הרפויים לא מצאנו שגזרו משום דחוקים .וגם
בטבילת העבדים אמרו (יבמות מו" ).בקולר שבצואר שהרפוי אינו חוצץ" .אלא שלכאורה צדקו דברי
הרמב"ם שפסק כת"ק! אולם הב"י כתב לבאר ,דאפשר שהרשב"א מפרש שדברי ר"ש קאי רק על
'הדיחה ידיה במים' ,ובלא הדיחה ידיה לא איירי ר"ש.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :לא תאחוז בה חבירתה בידיה בשעת טבילה אלא אם כן רפתה ידה ,כדי
שיבואו המים במקום אחיזת ידיה; ואם הדיחה ידיה במים תחלה ,שרי ,שמשקה טופח שעל ידיה חבור
למי המקוה .והסביר הט"ז (ס"ק כז) שמרן פסק כרשב"א ודלא כרמב"ם ,משום שכדאי הם הטור
והרשב"א לסמוך עליהם ,בפרט במילתא דרבנן ,דמדאורייתא אינו חוצץ אלא רובו ומקפיד .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"ג עמ' קסא).
מנגד ,הב"ח פסק כרמב"ם וסיעתו שאפילו ברפתה לא עלתה לה טבילה ,גזרה אטו לא רפתה ,ואע"ג
דבעלמא לא גזרינן ברפוי ,הכא שאני דמתוך שהוא בהול ומתפחד פן ישמט מידיו הוא דוחק את ידיו
עליו שלא במתכוין .וכ"כ הרא"ה (בדק הבית ב"ז ש"ז לב ):דהכא באוחז בחבירו שחבירו נשען עליו עשוי
הוא ומצוי שלא ירפה ,ושפיר שייך למגזר .וכ"נ מדברי הש"ך (ס"ק לה).
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הש"ך (ס"ק לז) סובר שהדחת הידים במים מועילה דוקא במי מקוה אבל לא במים תלושים .וכ"כ
הרמ"א (קכ ,ב) גבי טבילת כלים .48וכ"פ הבא"ח (שמיני ,יד) ,חכמת אדם (קכא ,יג) ועוד .מנגד ,הט"ז

(ס"ק

כז) סובר שיכול להדיח ידיו אפילו במים תלושים .שהרי כשיתחברו למי המקוה יהיו ג"כ כשרים .וכ"פ
הפר"ח (סימן קכ סק"ט) ,והפרי תואר (סק"ו) .וכ"כ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קסד) ,ורק על הצד היותר טוב
תטביל במי מקוה.
הט"ז (שם) כתב שישנה מחלוקת נוספת בין הרמב"ם לרשב"א ,שלדעת הרמב"ם אפילו אם אוחזו בכח
אין חוצץ כל שהדיח ידיו תחילה ,ולדעת הרשב"א לא ידחוק הרבה אלא יאחזנו כדרך כל האדם.
ולפ"ז מ"ש השו"ע כרשב"א שמועיל רפתה ידיה ,ואח"כ כתב דמהני אם הדיחה ידיה תחלה אפילו
בלא רפתה ,נ"ל אף על גב דלא רפתה מ"מ צריך שלא תאחוז חברתה בה בכח ,דאל"כ לא מהני הדחה
תחלה .אמנם בטהרת הבית (ח"ג עמ' קסא) כתב שבדיעבד אף אם אחזה ידיה בכח עלתה לה טבילה,
וכן עולה מדברי מרן שלא חילק בזה .וכ"כ בשו"ת משפטי עוזיאל (מה"ת יו"ד סימן כט).
כתב הדרישה מכאן שיש היתר גמור שבשעה שהאשה טובלת וחברתה דוחפת אותה במים שיכולה
לאחזה בידה בשעת הדחיפה אם הדיחה ידיה תחלה במים וא"צ להפריד ידיה ממנה ,ולא כמו
שנוהגין נשי דידן שמפרידין ידיהם מהם בשעת דחיפה וסבורים שאין שום צד היתר שיכולים לאחזה
בידים .וכתב עליו הט"ז (שם) שיפה כתב ,שלא חששו הפוסקים שמא תאחז הרבה בכח .מנגד ,הש"ך
(ס"ק לו) סובר שאין להורות קולא בדברים שנהגו איסור ,שהמשנה והפוסקים לא איירי אלא בדיעבד
אך לא לכתחילה ,ועוד דבכמה וכמה דברים מחמירים לענין נדה שלא מן הדין ואפילו דיעבד.
כתב המשאת בנימין (סימן פא) שאשה שאינה יכולה לעמוד על רגליה ,יש לטובלה ע"י שתאחזנה שתי
נשים בזרועותיה וידיחו ידיהם תחילה במים עד שיהא טופח על מנת להטפיח ,אבל אין לה תקנה
שישכיבוה על הסדין ויטבילוה ,דסדין מקבל טומאה ואסור.
סעיף כט':

49

 הכובש את חברו במי מקוה מצומצמים
שנינו בתוספתא (ה ,י) שהקופץ למקווה הרי זה מגונה ,וכן הטובל פעמיים הרי זה מגונה .וכן האומר
לחברו כבוש ידך עלי במקוה הרי זה מגונה.
וכ"פ הרמב"ם (א ,ט) "האומר לחבירו כבוש ידך עלי במקוה הרי זה מגונה" .ובפיה"מ משמע שטעם
הפסול הוא משום חציצה.
הב"י כתב דנראה שמדובר במקוה שיש בו ארבעים סאה מצומצמים ,שכשזה מכניס ידו במקוה
לכבוש עליו ,חיישינן שמא יוציאנה קודם שיטבול זה ונמצא טובל במקוה חסר ,שהרי חסרו ממנה
המים שטפחו בידו של זה שהכניסה לכבוש עליו .ובסימן ר"א מבואר שגם שאר הדינים המובאים
 48הדברי חמודות (מקוואות אות צז) הקשה ,הרי כשהמים נוגעים במי המקוה נעשים מחוברים ומתכשרים! הש"ך (שם
סק"ז) הביא דבריו והסביר ,שללא המים הוי חציצה והמים באו לאפוקי מתורת חציצה ולכך בעינן שיהו מי מקוה.
 49ע"ע בסימן רב סעיף סב.
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בתוספתא שייכים דוקא במקוה מצומצם .אולם הריב"ש (סימן רצג) כתב דהרמב"ם פירש דאפילו
במקוה שיש בה יותר מארבעים סאה הרי זה מגונה .משום שנראה כמשחק ואינו מתכוון לטבול.
ובמסכת דרך ארץ רבה איתא (פ"י ה"ד) "ואל יאמר אדם לחבירו רום ידך עלי בבית המרחץ ,והאומר,
אין יוצא משם כשהוא שלם .אמר ר' יהודה במה דברים אמורים במים המועטין ,אבל במים מרובין
הרי זה משתבח".
כתב השו"ע :הטובל במקוה שאין בה אלא מ' סאה מצומצמין ,אם אמר לחבירו :כבוש ידיך עלי
במקוה ,הרי זה מגונה.
כתב השבט הלוי (ד"ה ולמעשה) שכיום אין מקוה מצומצם כיון שעושים יותר מהשיעור ,וגם דאין ידוע
השיעור המדויק ונותנים מים הרבה יותר מהצורך ,ולכן מותר לכבוש היד ברפיון ,וכן עושים למי
שמפחדת לטבול.
סעיף ל':
 הגבהת הרגליים בשעת הטבילה
כתבו הראב"ד (בעה"נ שער הטבילה עמ' צט) והרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לא ):שאם לא היה שם טיט אינה
צריכה להגביה רגליה בשעת טבילתה ,ואף על פי שדורסת על הרצפה אין בו משום חציצה לפי
שהמים מקדימין לרגליה .ולא עוד אלא שיש שם טופח על מנת להטפיח שהוא חיבור עם שאר המים
לטומאה ולטהרה .וכ"כ הרא"ש (הל' מקואות סימן כא) גבי הטבלת מיטה במים כאשר רגלי המיטה
שוקעות בטיט .וכ"ד המאירי.
כתב השו"ע :אינה צריכה להגביה רגליה בשעת טבילתה אם אין שם טיט ,אעפ"י שדורסת על הרצפה
אין כאן חציצה ,מפני שהמים מקדמים לרגליה.
הש"ך (סק"מ) התקשה ,דמשמע שאם יש שם טיט צריכה להגביה רגליה ויכולה לטבול שם ,והרי לקמן
(סעיף לג) פסק שכשיש שם טיט לא תטבול כלל! ויישב שאה"נ דכאשר אין טיט א"צ להגביה רגליה,
אבל בשיש שם טיט לא תטבול כלל.
הט"ז (סק"ל) סובר שלא לחינם כתב הב"י בשם הרא"ש שכשהכניסה רגליה לשם כבר קדמו המים
ונגעו ברגליה .דמשמע שדווקא במי מקוה שקדמו ,אבל אם היו לחות ממים תלושים לא מהני

(ולא

דמי לאוחזת ביד חברתה שמועיל גם במים תלושים ,דהתם מיירי שאינה אוחזת בכח) .ולדעת הרמב"ם לאו דוקא
מי מקוה אלא אפילו מים תלושים.
סעיף לא':
 טבילה בכלים ועל גבי כלים
שנינו בנידה (סו):
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"אמר רבא :אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול .סבר רב כהנא למימר :טעמא מאי -
משום גזירת מרחצאות ,הא על גבי סילתא  -שפיר דמי .א"ל רב חנן מנהרדעא :התם טעמא
מאי  -משום דבעית ,סילתא נמי בעיתא"
ההו"א לאסור משום גזירת מרחצאות הוא משום שדרך מרחצאות שלהן לישב על גבי אצטבאות של
אדמה דדמי לכלי חרס ,ואתי למימר טבילה עולה בהן .ולבסוף מסיקה הגמ' שהחשש הוא שתפחד
שלא תיפול ולא טבלה כמו שצריך.
מה הדין בדיעבד כאשר טבלה האישה ע"ג כלי? הטור כתב דמכיון שכל האיסור הוא לא עצמי אלא
גזירה שמא לא תטבול יפה,

אם טבלה בדיעבד עלתה לה טבילה .אמנם הראב"ד (שם עמ' פח .הביאו הר"ן

שבועות ו :ד"ה גרסי' בגמ' אשה) סובר שדוקא בכלי חרס עלתה לה טבילה בדיעבד דמשום שאינו מקבל
טומאה מגבו ואינו ראוי למדרס ,אין בו משום גזירת מרחצאות .אבל בכלי עץ אפילו בדיעבד לא
עלתה לה טבילה .וכ"כ רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה דף רכה ע"ד ,רכו ):וכ"פ הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז ל .).אך
הרא"ש (יבואר לקמן) סובר שגם על אחורי כלי חרס לא עלתה לה טבילה .ומסכים לראב"ד שאם טבלה
ע"ג אחורי כלי עץ לא עלתה לה טבילה .ומחמיר עוד דעל גבי אחורי כלי חרס לא עלתה לה טבילה.
כתב הרמב"ם (מקואות פ"א הי"א) "לא תטבול על גבי כלי חרס או סל וכיוצא בהן מפני שמפחדת ולא
תעלה לה טבילה" .לכאורה משמע מדבריו שאם טבלה לא עלתה לה טבילה .אולם כתב הב"י
שמוכרע לומר ברמב"ם שבדיעבד אינו פוסל את הטבילה ,שכך משמע מלשונו שלא כתב לשון שלא
עלתה לה טבילה .הרא"ש (הל' מקוואות סימן לב) הביא בסתם את האיסור לטבול ע"ג כלים.
הר"ש כתב שיש לתמוה על המשנה (פ"ה מ"א) 'מעין שהעביר על גבי השוקת פסול' ,דמכיון שהם
מחוברים למעין מדוע אינם כשרים? והרי אפילו בתוך הכלי אפשר לטבול! ותירץ שיש לחלק בין
כלים התלושים דכשרים להטביל בתוכם לכלים הקבועים שהמעין נגרר על גבם דגזרי בהו רבנן
להטביל בתוכם דילמא אתי בהו לידי תקלה ,דפעמים שקובעים אותם במקום מוצא המים ואין שם
כשפורפרת הנוד ונמצאו כל המים העוברים על גביו פסולים .אולם הרא"ש (שם) כתב דכיון דכלי
מפסיק בין מים שיצאו חוץ לשוקת ובין המעין ,וכן התלמי מפסיק בין המעין לבריכה לא מיקרי
מחוברים .והבין הב"י שהוא חולק על הר"ש ,ופוסק שאסור לטבול בכלים בין שהם מחוברים בין
שהם תלושים בין בתוכם בין על גבן.
עוד כתב הב"י בדברי הרמב"ם (שם) ,לדבריו מה בא רבא לחדש שלא תטבול ע"ג כלים ,הרי זו משנה
מפורשת .ועוד ,טעם האיסור הוא משום שמפחדת ,ומשמע שאם הם קבועים שאין חשש זה מותרת
לטבול ,והרי המשנה עוסקת בטבילת כלים שלא שייך בהם פחד .ועוד ,המשנה אוסרת ע"ג ספסל,
שגם באדם אין פחד לעמוד עליו .לכן פירש שהמשנה עוסקת בכה"ג שכל מי המעיין עוברים על
הספסל .ואע"פ שאין לו בית קיבול גזרו שלא יטבילו על הכלי עצמו גזירה אטו כלי שיש לו בית
קיבול .עוד ביאר הב"י ברמב"ם ,שע"ג אחורי הכלים מטבילים ,דכיון ששינו את הנחתם מהרגיל,
הרואים יודעים שהניחו אותם בצורה אחרת רק משום שכך אפשר לטבול ע"ג אך לא בצורה אחרת.
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כתב השו"ע :אין טובלין בכלים .לפיכך אם היה טיט במקום שטובלת ,לא תעמוד על גבי כלי עץ
שמקבלין טומאה מגבן ,ולא על גבי נסרים שראויים למדרסות ולא על שום כלי הראוי למדרס
ותטבול ,משום גזירת מרחצאות של כלים; עברה וטבלה ,לא עלתה לה טבילה .אבל נותנת היא
חבילי זמורות תחת רגליה ,מפני הטיט (רשב"א) .וכן לא תעמוד על גבי כלי חרס ולא על גבי בקעת
ותטבול; ואף על פי שאין כלי חרס מטמא מגבו ולא ראוי למדרס חשש חכמים הוא שמא תפחד שלא
תפול ולא תטבול כראוי .עברה וטבלה על גבי אלו ,עלתה לה טבילה; ולפי זה מקוה שיש בו שליבות
(פי' מדרגות) של עץ ,אם טבלה על גבי השליבות

(רמ"א :אפילו אם הם מחוברים לכותלי המקוה .תשובת

הרשב"א) לא עלתה לה טבילה דפשוטי כלי עץ הם ,וצריך לעשות במקומן מדרגה של אבנים ותהיה
המדרגה רחבה ד' ,מקום הנחת הרגל ,כדי שיהא בה שיעור מקום לבל תפחד ליפול ממנה.
הב"ח חלק על השו"ע ,ולדעתו גם בדיעבד אם עברה וטבלה ע"ג כלי חרס וכו' לא עלתה לה טבילה.
הש"ך (ס"ק מג) תמה עליו ,הרי ממסקנת הגמ' משמע שאין גזירת מרחצאות בכלי חרס .וגם הגזירה
היא רק לכתחילה ,וגם לסוברים שגם בדיעבד שייכת הגזירה ,היינו רק בכלי המק"ט אבל בכלי חרס
אינו נאסר.
הפנים מאירות (ג ,מב .הובא בפת"ש יח) כתב שמותר לחבר טסין של נחושת בקרקעית המקוה ובכתלים
כדי שיחזיקו מימיו .משום שהטסים אינם מקבלים טומאה קודם שנתחברו למקוה ,דהו"ל כגולמי
מתכות.
כתב הנודע ביהודה (תניינא יו"ד סימן קלח) במקוה שהיתה עמוקה והנשים מפחדות לירד שם לטבול,
ולקחו כסא והעמידו לתוך המקוה וקשרוהו בחבלים כדי שיעמדו על הכסא בשעה שטובלת ,יש
לגעור בהם .ואין לסמוך על סברות להתיר בזה כיון שהוא מפורש לאיסור .הברכי יוסף הביא בשם
שו"ת זרע אברהם (יו"ד סימן כ) שאין לתת כסא אפילו לנערה הטובלת מדם בתולים ,שאין לעשות כן
לכתחילה .ומ"מ אין להצריכה טבילה אחרת ,משום שהרמב"ם והרא"ש לא הזכירו כלל גזירת
מרחצאות .וכתב השבט הלוי (אות ב .ובשו"ת ח"ד סימן קז) שלכאורה הטעם משום שבדם בתולים לא
גזרו כ"כ כיון שאינה טבילה מדאורייתא.
כתב המהרש"ם (ג ,פג) שחשש ביעתותא במדרגות צרות הוא רק אם טובלת לבד ,אבל כשיש אישה
העומדת ע"ג שפיר דמי ,שהרי היא רואה אם טובלת כראוי .אמנם השבט הלוי (אות ז) העיר ,שיש לדון
בזה ,דאפשר שהחשש בפחד אינו רק חשש על גוף הטבילה שלא תכנס כולה ,אלא גם שמא לא
תטבול בצורה הנכונה משום שממהרת ,ולזה לא מהני גם אשה שעומדת ע"ג דאינה מבחנת בזה.
עוד כתב המהרש"ם (ג ,שסה) שאם עושים בצד דבר שתחזיק בו מותר משום שאינה מפחדת ,וחציצה
ליכא בנגיעה כיון שהמים מקדימים ,וכתב השבט הלוי (אות ז) שבשעת הצורך יש להקל .וכן העלה
בטהרת הבית (ח"ג עמ' קפא).
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כתב בספר שערי טוהר (דף מד ):שאישה ששכחה וטבלה עם נעלי בית ,אפילו הן רפויים לא עלתה לה
טבילה מאחר שעמדה ע"ד המק"ט .וכן העלה בשו"ת שבט הלוי (ט ,קפה) .מנגד ,הבדי השולחן התיר
מטעם שהנעלים הן דרך לבוש האדם ,ולבושו בטל לגביו .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קעט).
 מקוואות עם נסרים ומדרגות לעמוד עליהם
מדברי הרשב"א והשו"ע עולה שאין לטבול ע"ג כלים ,וכן לא לעמוד ע"ג מדרגות בשעת הטבילה
מחשש לביעתותא.
האחרונים התעסקו בשאלה מה דינם של מקוואות שעשויים נסרים למטה ומדרגות לעמוד עליהם
בשעת הטבילה .הדרישה (אות ז) כתב שמצינו לגבי סיכוך בסולם ,שמותר לסכך בו משום שאינו
מקבל טומאה ,שאינו עשוי להנאת מדרס אלא רק שיעלו וירדו בו ,וה"ה לעניין טבילה שרי ולא גזרו
בה .גם הב"ח (עמ' ר ד"ה מבואר) כתב שכאשר קונים את הנסרים לבנין ,ומעולם לא היו כלים ולא
נתייחדו להיות כלים ,אם חיברו אותם לכותלי המקוה והם רחבים ד' שאין בהם משום ביעתותא אין
שם כלל איסור לעמוד עליהם ולטבול .ואין כאן משום גזירת מרחצאות מכיון שמעולם לא היה
עליהם שם כלי אלא שם בנין מתחילה .וכתב שדברי השו"ע נכונים רק כאשר הנסרים היו כלים/סולם
קודם לכן .וכן הסביר הש"ך (ס"ק מה) את דברי השו"ע .גם בשו"ת שארית יוסף (סימן ס) כתב דהרשב"א
לא איירי אלא בנסרים ושליבות העשויים למדרס ,אבל כשלא נעשו אלא לעמוד עליהם במים ולטבול
אינם ראויים לטמא מדרס .וכ"פ המהר"ם פדוואה (סימן לא) דמכיון שהנסרים במקוה אינם עשויים
לעמוד עליהם לטבול ,הרי הם אינם חשובים מיוחדים למדרס ,שיוצאים מתורת כלי וחשובים כתקרת
הבית ,ובפרט לאחר שנקבעו במסמרות .וכן משום שהנסרים נתונים על קורות ומים צפים עליהם הוי
כבנין ,וגם אם היו כלים מדאו' הרי הם בטלים עתה .הט"ז (ס"ק לא) דחה את דברי מהר"ם ,שמ"מ
הרואה יטעה כאשר יטבלו ע"ג הנסרים ,ומאי אכפת לנו שאין עליהם שם כלי?! וכן תמה כיצד הבנין
מבטל כלי ,והרי אפילו בנין גמור אינו מבטל כלי .והביא עוד מההיתרים שכתבו הפוסקים לעיל.
וסיים שלא שקטה דעתו בשום היתר לנסרים שבמקוה לפ"ד הראב"ד והרשב"א .אלא שהוסיף שיש
היתר מחמת ששאר הפוסקים לא ס"ל כראב"ד ,והאיסור אינו מחמת קבלת טומאה אלא משום
טעמים אחרים ,שלא שייך לעשות מהנסרים מעבר למים ולכן לא גוזרים בהם .והיוצא שהט"ז מסכים
לדעת המהר"ם ושאר האחרונים ,אך לא מטעמם .שהם תלו הכל בקבלת טומאה ,והט"ז תלה ההיתר
מסילון הקבוע שאינו פוסל את מי המעיין שעוברים ע"ג.
מנגד ,הלבוש (סל"א) התרעם על המקואות שעושים מנסרים לעמוד עליהם בשעת הטבילה ,וכתב
שלא מלאו ליבו לפסול מקוואות אלו משום שבלובלין יש כמה קהילות שעושים כך ,וישבו בה גאוני
עולם ,וכולם ראו ולא מיחו בידם.
המהר"ם מלובלין (סימן צז .הובא בש"ך ס"ק מה) כתב שאין להוציא לעז על הראשונים ,אך הוסיף דמ"מ
כאשר מזדמן לידי שמתקנים או בונים מקוה חדש ,אני מצוה תמיד לתקנה בדברים שאינן ראוים
למדרס ,כדי שתהא כשרה אליבא דכו"ע .והסדרי טהרה (ס"ק סג ד"ה ואף שדברי .הובא בפת"ש יט) כתב
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שבמקום שאין אבנים מצויים אפשר לתקן בנסרים שאין כל אחד רחב כ"כ שיהא ראוי למדרס בפנ"ע
כי אם ע"י חיבור הרבה נסרים ,ואז לא הוי ראוי למדרס קודם שחיברו למקוה.
החתם סופר (יו"ד ס"ס רא) כתב אודות מקוה העשוי בקרקע מבנין לבנים ,ונתנו עליו נסרים עבים כדי
שלא יזובו מימיו בין הלבנים ויבלעו בו ,והנסרים משולבות ע"י ברזלים ,וצוה המורה לעשות בהם
נקבים כשפופרת הנוד לצאת אליבא דהשו"ע ומהר"ם .והחת"ס כתב שאינו נכון ,שהנקבים מועילים
להוציא מתורת כלי אבל לא מתורת מדרס .ואדרבה הוא מגרע ,דמכיון שהנסרים מונחים ע"ג לבנים,
הרי הנקבים כעת עשויים לקבלה והו"ל כלי קיבול ממש .וכן יש לחוש שהמים יהיו זוחלים ויפסל
המקוה עי"ז .לכן כתב שהרוצה לחוש לחומרא יעשה רצפת אבנים בלא נסרים כלל ,והמיקל לא
הפסיד אפילו עם הברזלים .אך עכ"פ יסתום את הנקבים הללו

(ועיין בפתחי תשובה ס"ק יט מ"ש להעיר על

דבריו).
סעיף לב':
 סילון המחובר בקרקע המקוה
הרא"ש (כלל לא סימן ג) נשאל האם מותר לעמוד על סילונות שהם בקרקעית המקוה והמים עוברים
דרך הסילונות למקום אחר .והשיב שאין כאן חשש של ביעתותא כיון שהסילונות קבועים בקרקע.
וכן אין הגזירה בכלים הקבועים שמא יקבעו אותם במקום מוצא המים ונמצאו כל המים עוברים ע"ג
הכלים .וסתם סילונות העשויות להוליך מים אין להם לבזבזין והם פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים
טומאה ואינם פוסלים בשאיבה.
כתב השו"ע :סילון של עץ הקבוע בקרקעית הטבילה ,אם אין לו לבזבז

(פירש מסגרת שאז אין לו בית

קבול) ,מותרת לעמוד עליו ולטבול.
הש"ך (ס"ק מו) העיר ,שהטור לא הזכיר התנאי שאין לו לבזבז ,והשו"ע כן הזכירו .והסביר שהטור
סובר שהעיקר כטעם הראשון שהביא הרא"ש להתיר ,והטעם השני אינו אלא לרווחא דמילתא ,אך
השו"ע סובר שלחלק מהראשונים רק בהצטרף שני התנאים יהיה מותר ,שלשיטתם גם כלי תלוש
שקבעו בקרקע אסור (בשונה מהרשב"א וסיעתו שהתירו בכה"ג).
סעיף לג':
 טבילה במקום טיט
שנינו בנידה (סו :סז).

"אמר רב שמואל בר רב יצחק :אשה לא תטבול בנמל ,אף על גב דהשתא ליכא  -אימר ברדיוני
נפל"
ופרש"י :בנמל  -פורט"ו מקום שהספינות נקבעות שמעלות טיט וחוצץ .ברדיוני נפל  -הטיט מעליה
ברדיוני איני יודע לשונו ונראה שהוא לשון שיכשוך שכששכשכה רגליה במים בצאתה נפל.
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הרא"ש (הל' מקואות סימן לג) התקשה ,הרי במסכת מקואות (ז ,ז) משמע שבכה"ג לא הוי חציצה,
שמובא שם על המטביל מיטה אע"פ שרגליה שוקעות בטיט העבה טהורה ,מפני שהמים מקדימים.
ויש מחלקים בין כלי לאדם ,שהאדם כבד יותר .אך לטעם שהמים מקדימים אין סברא לחלק .הר"ן
(שבת כט :ד"ה ודאמרינן ועביד) תירץ ,שבמיטה אין סדקים ולכן לא חששו להטבילה בטיט ,אך באדם
הטיט נכנס לו בין האצבעות ונדחק שם .ובאמת שהר"ש חילק בין סוגי הטיט ,שבטיט היון ושל
יוצרים לא מהני קדימת מים ,ובטיט העבה אינו נדבק כטיט יון ושל יוצרים ולכן מועיל בה קדימת
מים .ומכאן יישב הב"י את דברי רש"י ,שבנמל שכיח טיט היון שלא מועיל בו קדימת מים.
הראב"ד (בעה"נ שער הטבילה עמ' צט) כתב לגבי 'הטביל בה את המיטה' שי"א דה"ה לאדם ,ומה שאסרו
לה לטבול בנמל הוא רק משום הטיט שבשפת הנהר שהוא שוה למים.
כתב השו"ע :לא תטבול במקוה שיש בקרקעיתו טיט ,משום חציצה ,אלא אם כן תתן עליו זמורות
וכיוצא בהם ,דבר שאינו מקבל שום טומאה; ואם טבלה ,י"א שלא עלתה לה טבילה

(ראב"ד ורש"י אבל

רוב הפוסקים מתירין).
הש"ך (ס"ק מז) כתב דאפשר שמה שטובלים היום במקום שיש טיט הוא משום שרק בטיט היון יש
בעיה של חציצה ,וכיום סתם טיט אינו כמו טיט היון .וגם רוב הפוסקים מתירים לטבול בנהר שהוא
מקום שיש בו טיט .הדגול מרבבה (הובא בפת"ש סק"כ .וכ"פ בשו"ת נודע ביהודה תניינא ס"ס קלו) כתב
שאעפ"כ צריכה להגביה רגליה בשעת הטבילה .ולכן אם יש מקוה אחר ללא רפש וטיט יש לטבול בו,
כיון שצריכה לקפוץ באויר בעודה תחת המים ,קרוב לודאי שאין הנשים נזהרות בזה .גם בטהרת
הבית (ח"ג עמ' קסח) העיר שממ"ש השו"ע (סעיף ל) שאם אין שם טיט א"צ להגביה רגליה ,מכלל שאם
יש טיט צריכה להגביה רגליה .אולם בשו"ת אור שמח (ח"ב סימן ה) כתב שדברי הדגו"מ אינם מוזכרים
בכל הראשונים ולכן א"צ להגביה רגליה.
סעיף לד':
 טבילה במקום שיש חשש שיראוה
לעיל למדנו על האיסור לטבול במקום הנהר ,וביאר שם רש"י שהוא משום הטיט שיש בו ,ולכן אפילו
בדיעבד לא עלתה לה טבילה .אך

ר"ת ורבנו יחיאל (הובא בתוספות סו :ד"ה אשה ,וברא"ש הל' מקואות סי' לג)

ביארו שהחשש בטבילה בנהר הוא מפני שרוב בני אדם מצויין שם והיא בושה וממהרת לטבול ואינה
מדקדקת בטבילה ,ולפ"ז בדיעבד עלתה לה טבילה ,ואם עשתה כמין גדר סביבה טובלת לכתחלה

(כן

פירשו את הסיבה שאבוה דשמואל עביד מפצי לבנתיה ביומי תשרי) .וכ"כ הר"ן (שם) ,הרי"ף (שבועות ו ,):הרמב"ם
(א ,יא) ורשב"א (תוה"ב ב"ז ש"ז לב.).
כתב רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכו ):מכאן יש למחות בנשים שטובלות בנהרות או בשפת הים במקום
שיראות מן הגוים .הב"י התקשה מדוע כתב דוקא 'מן הגויים' ,הרי אפילו כשיש חשש שיראוה
ישראלים יש למחות בידן מלטבול שמחמת יראתן מלהתבייש ימהרו ולא יטבלו כהוגן .הדרכי משה
(אות יד) כתב שמ"ש רבנו ירוחם אינו מחמת הבושה אלא שיראה שהגויים יזיקו לה.
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כתב השו"ע :לא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני אדם ,מפני שמתוך כך ממהרת לטבול ואינה
מדקדקת בטבילה; ומיהו בדיעבד ,עלתה לה טבילה.
בשו"ת בית שלמה (סימן קעא) דן האם כאשר יש צפרדעים במים חיישינן לביעתותא ,וכתב שאין
להוסיף על גזירת חז"ל .והשבט הלוי כתב שכיום ודאי יש בזה חשש כיון שלא רגילים לכך ,ובים יש
יותר חשש משום הזפק שנדבק וחוצץ .והחול ים עצמו אינו חוצץ משום שהוא דק מאוד.
בשו"ת אגרות משה (ב ,צא) נשאל אודות מקוה שנמצא במקום פרוצים ונכרים שאפשר שיסתכלו
בשעת טבילת הנשים .והשיב שפשוט שהדבר אסור אם יודעת שמסתכלים עליה כשהיא ערומה ,וגם
יש חשש שלא תטבול כהוגן כאמור לעיל.
סעיף לה':
 טבילה בקומה זקופה
שנינו בנידה (סז).

"אמר ריש לקיש :האשה לא תטבול אלא דרך גדילתה .כדתנן :האיש נראה כעודר ומוסק זיתים,
אשה נראת כאורגת וכמניקה את בנה"
ופירש"י לא תטבול אלא כדרך גדילתה  -כלומר לא תדחק זרועותיה על בשרה ולא רגליה ושוקיה זה
בזה אלא כדרך הליכתה ושמושה תמיד ומה שנכסה וקמוט ואין מים באין בו לא איכפת לן ואינה
צריכה לפשט בית קמטיה וסתריה אלא כדרכן תמיד .כעודר  -בבית השחי וכמוסק זיתים בבית
הערוה דאם יש לו נגע בבית השחי אין צריך להגביה זרועותיו יותר מדאי להראותו אלא כעודר
שמגביה ואינו מאנס עצמו ומה שיוכל כהן לראות יראה ואם לא יוכל לראות טהור ובבית הערוה א"צ
לכוף ולשוח יותר מדאי אלא כמוסק זיתים אחר שנשרו מן האילן ומלקטן על הארץ .כאורגת  -בבית
השחי ואם בבית הערוה היא כופפת עצמה כמניקה את בנה.
אמנם התוספות (ד"ה וכמניקה) חלקו עליו במה שכתב בכמניקה את בנה לענין בית הערוה ,דבתורת
כהנים (תזריע פרשת נגעים פרשה ג פרק ד) תני לה גבי הדד ,כלומר דכמניקה את בנה היינו לענין הגבהת
הדד קצת מעל החזה .וכ"כ סמ"ג (לאוין קיא דף לח ע"ג).
הרא"ש (הל' מקואות סי' לה) כתב 'כדרך גדילתה' פירוש שאינה צריכה להרחיב ירכותיה זו מזו יותר
מדאי ,וגם לא להגביה זרועותיה יותר מדאי ,אלא כמו שרגילה להיות תמיד שלא תפתח עיניה ביותר
ולא תעצים עיניה ביותר ולא תקפוץ פיה ותרחיב ירכותיה ותגביה זרועותיה כדרך הילוכה .וכן פירש
הר"ן (שבועות ו :ד"ה ולית הלכתא).
לגבי אופן עמידת ירכותיה ,המשנה הביאה שעומדת כעורכת ,וביאר הר"ש שמפסקת את רגליה .וכן
פירש הרא"ש (במשנה) .והר"ן (שם) הביא 'עורכת' ,ומשמע דס"ל שכך צריכה לעמוד בשעת טבילה .גם
מהתוספות (סז .ד"ה פתחה עיניה ביותר) עולה שצריך להרחיב ירכותיה קצת .אבל הרמב"ם

(א ,י)

והרשב"א לא הזכירו אלא כאורגת וכמניקה את בנה בלבד ,משמע דסבירא להו דבדוקא נקט ריש
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לקיש הני תרי אבל לכעורכת לא חייש .וצריך טעם למה נשתנית כעורכת משארא .וביאר הב"י שכל
מקום המתגלה בשעת מלאכה ,הרי הוא אינו חשיב ל'בית הסתרים' ,ואזלינן כל אחד בתר עבודתו,
ולכן מקום המתגלה בשעת מלאכה של האישה אינו חשוב למקום הגלוי אצל האיש ,וה"ה להיפך,
דכל אחד ואחד בדידיה משערינן.
נחלקו הראשונים מה הדין בדיעבד :הרשב"ץ (ח"א סימן יז) כתב בשם הראב"ד

(שער הטבילה עמ' צד)

שאם שינתה מדרך גדילתה ,אינה טבילה וצריכה לחזור ולטבול .אמנם מדברי הרמב"ם (ב ,כב) משמע
שכל הדברים הללו לא נאמרו אלא לטהרות ולא לבעלה ,דדברים אלו אין חוצצין אלא מדבריהם.
כתב השו"ע :לא תטבול בקומה זקופה ,מפני שיש מקומות שמסתתרים בה; ואל תשחה הרבה עד
שידבקו סתריה זה בזה ,אלא שוחה מעט עד שיהיו סתרי בית הערוה נראים כדרך שנראית בשעה
שהיא עורכת; ויהיה תחת דדיה נראה כדרך שנראה בשעה שמניקה את בנה; ויהיה תחת בית השחי
נראה כדרך שנראה כשאורגת בעומדין ,ואינה צריכה להרחיק ירכותיה זו מזו יותר מדאי וגם לא
להרחיק זרועותיה מהגוף יותר מדאי ,אלא כדרך שהם בעת הילוכה; ואם שינתה ,כגון ששחתה ביותר
או זקפה ביותר ,עלתה לה טבילה (ערוך וסמ"ג ורשב"ץ ורמב"ם); ויש מי שאומר שלא עלתה.
הט"ז (ס"ק לח) התקשה ,מדוע בסעיף ל' אמרינן שהמים מקדימים וכאן פוסלים אפילו בדיעבד ,הכי
נמי נימא הכי ,שהקדימו המים לאותן קמטים קודם שנדבקו ע"י השחיה או הזקיפה הרבה!

(הנקודות

הכסף כתב שהקמטים מהודקים ביותר ויש חשש שלא יתחברו בטופח ע"מ להטפיח .בשונה מרגלים שיש השקה).
ותירץ שיש חשש שידבקו הקמטים שהם בגוף למעלה מן המים ,נמצא שבביאתה למים הם כבר
מודבקים .ולכן כתב שאם הכניסה תחילה עד צוארה במים הוה טבילה בדיעבד בכל גוונא .ולכן נכון
לכל אישה לעשות כן.
האגרות משה (א ,קו) כתב שאין סברא להקל לסמוך על הסוברים שאם שחתה ביותר עלתה לה
טבילה ,כיון שגם השו"ע הביא את השיטה דס"ל שלא עלתה לה טבילה .אולם בטהרת הבית

(ח"ג עמ'

קסו) כתב שכל דבריו תמוהים ,שהרי העיקר כדעה שהביא מרן בראשונה ,וכן סוברים אחרונים רבים,
וכן עולה מדברי השבט הלוי ועוד.
סעיפים לו'  -לז':
 גובה המים
כתב הרשב"א (ח"ג סו"ס רכד) שגובה המים צריך להיות לפחות עד חצי החזה ,אך כל זה הוא דוקא אם
טובלת כשהיא עומדת ,אבל אם שוטחת כל גופה בקרקע עלתה לה טבילה ,דאל"ה תצטרך לכוף
קומתה הרבה ויהיו לה הרבה קמטים המעכבים את ביאת המים .עוד כתב (סי' תתי"ח) שכל עוד אינה
צריכה להתהפך כביניתא עלתה לה טבילה ,ואפילו נשתטחה וטבלה מותר .אלא שלכתחילה חוששים
שמא לא תשתטח יפה כל שהמים מרודדין ביותר .וכתב עוד (סי' תתי"ט) שבמקום ותיקין אין ראוי
לסמוך על מקו ה כזה שמא לא תטבול בו יפה יפה עד שיהיה בו ממעל לטבורה זרת לפחות .וכ"כ
הרשב"ץ (שם).
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כתב רבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה דף רכה ע"ד) שהבעיה היא רק שלא תקפל עצמה קצתה על קצתה ,אבל אם
היא מתפשטת לגמרי אין לחוש כלל.
כתב השו"ע :צריך שיהיה המקוה גבוה ממעל לטיבורה זרת ,לפחות .יש מי שאומר שאעפ"י שאין
בגובה מי המקוה לעלות בהם כל גופה אלא אם כן פניה וגופה כבושים בקרקע ,שפיר דמי

(ועיין לקמן

סימן ר"א בדיני מקוה).
הש"ך (סק"נ) הביא את דברי בה"ג שבמקום שאין די מים ,מיגנדרא כביניתא ושפיר דמי.
הבאר הגולה כתב שזרת בגובה הוא חצי אמה של ששה טפחים .וכתב בטהרת הבית

(ח"ג עמ' קסח)

שהוא  24ס"מ ,ובשיעורי שבט הלוי כתב שגם לדעת החזו"א הוא  25ס"מ.
הלבושי שרד (חידושי דינים סק"ר) כתב שזה אינו ברור כ"כ ,ולכן בעת תיקון המקוה ראוי שיהא דווקא
י"ב גודלין ,וכשמתמעטים המים לא יפחות מי' גודלין .ומשמע ממנו שפחות מי' גודלים גם בדיעבד
לא עלתה לה טבילה .גם האגרות משה (א ,קו) כתב שפחות מכשיעור זה תעלה לה טבילה רק אם
תשכב על קרקע המקוה .אולם בשו"ת דברי מלכיאל (ב ,נח) כתב ששיעור זרת מעל טיבורה אינו
לעיכובא ,אלא לכתחילה .וכ"כ בשו"ת מהרש"ם (ח"ג ס"ס טו) שבדיעבד או שעת הדחק יש להקל אם
המים עולים למעלה מן המתנים מעט ,בלי שום פקפוק .וכ"נ מדברי טהרת הבית (ח"ג עמ' קסט).
סעיף לח':
 פתיחת הפה בשעת הטבילה
שנינו במקוואות (ח ,ה):
"נדה שנתנה מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה ,אבל טמאה היא על גב רוקה .נתנה
שערה בפיה ,קפצה ידה ,קרצה שפתותיה ,כאילו לא טבלה"
ופירש הר"ש "קרצה שפתותיה  -מלשון כדי לקרוץ בציפורן ,שהדביקה שפתותיה ולא נכנסו המים
בפיה ,ונהי דביאת מים לא בעינן בבית הסתרים ראוי לביאת מים בעינן .וקצת היה נראה דקרצה היא
לשון דוחק שדוחקת שפתותיה ביותר כמו פתחה עיניה ביותר או שעצמה עיניה ביותר" .והרא"ש
(בפירוש המשנה) כתב כפירוש השני שהביא הר"ש.
כתב השו"ע :אינה צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו בה המים ,ולא תקפוץ אותה יותר מדאי; ואם
קפצה ,לא עלתה לה טבילה ,אלא תשיק שפתותיה זו לזו דיבוק בינוני.
סעיף לט':
 עצימת העיניים
שנינו בנידה (סז" ).א"ר יוחנן :פתחה עיניה ביותר ,או עצמה עיניה ביותר  -לא עלתה לה טבילה"
ופירש"י פתחה עיניה ביותר הויא חציצה למעלה ,עצמה עיניה ביותר הויא חציצה למטה.
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נחלקו הראשונים מה הדין בדיעבד ,ושורש מחלוקתם היא האם דברי ר' יוחנן קאי גם על נידה או רק
על טומאה וטהרה :מדברי הרא"ש (כלל כט דין ב) משמע שגם בדיעבד לא עלתה לה טבילה .וכ"כ
התוספות (ד"ה פתחה עיניה) בשם רש"י בתשובה (סימן קפז) .אמנם גירסת ר"ח ,ר"ת והרמב"ם (ב ,כב) לא
כך ,ולשיטתם בדיעבד עלתה לה טבילה.
כתב השו"ע :לא תעצים עיניה ביותר ואל תפתחם ביותר ,ואם עשתה כן יש אומרים שלא עלתה לה
טבילה (ב' דעות בטור ופוסקים עב"י).
המעדני מלך (הל' מקואות אות קלח) תמה ,מדוע בקפצה פיה כתב שלא עלתה לה טבילה ,וכאן משמע
שמיקל? ותירץ הש"ך (ס"ק נא) שגם מ"ד כאן שעלתה לה טבילה מודה בקרצה שפתותיה שלא עלתה
לה טבילה .וביאור העניין הוא משום שכשעצמה עיניה אין הקמטים מעכבים כ"כ את המים מלבוא
בהן (ע"פ הר"ן) ,ורק בקריצת שפתותיה חיישינן.
סעיף מ':
 השגחה על טבילתה
כתב הרא"ש (שם סימן כח) שתעמיד אשה על גבה בשעה שהיא טובלת שתראה שלא ישאר משער
ראשה צף על פני המים .וכ"כ הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לב.):
הראב"ד כתב שאם כרכה שער ראשה בדבר שאינו חוצץ בחוטי שער וטבלה בינה בין עצמה עלתה
לה טבילה .וכ"כ הרשב"א (שם) ורבינו ירוחם (שם רכה .).וביאר הב"י שהטור שהביא דברי הרא"ש
והראב"ד ,נראה שבא ללמדנו כיצד תנהג כאשר אין אישה עומדת על גבה .דמר אמר חדא ומר אמר
חדא ולא פליגי .אולם הב"ח הבין שהרא"ש והראב"ד חולקים.
כתבו הכל בו (סי' פו נה ).והאגור (סי' אלף שפז) בשם הר"מ ,אשה שטובלת צריכה להוליך עמה אשה
יהודית או בעלה או נערה שהיא גדולה יותר מי"ב שנים ויום אחד לראות אם טבלה כדין ,אבל לא
נכרית הואיל ואתחזק איסורא.
כתב השו"ע :צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויום אחד בשעה שהיא טובלת
שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים; ואם אין לה מי שתעמוד על גבה ,או שהוא
בלילה ,תכרוך שערה על ראשה בחוטי צמר או ברצועה שבראשה ,ובלבד שתרפם או בשרשרות של
חוטים חלולות או קושרת בגד רפוי על שערותיה.
בשו"ת אגרות משה (א ,קה) פסק שאישה שאינה שומרת טהרת המשפחה בעצמה ,פשוט שאסור
למנותה להשגיח על הנשים הטובלות .וכ"נ מדברי טהרת הבית (ח"ג עמ' קעב).
בשו"ת נודע ביהודה (תנינא יו"ד סימן תכב) כתב שבמקום שאין אישה יהודיה שתשגיח עליה בעת
טבילתה ,יכול בעלה ללכת עמה ולהשגיח עליה ,ואע"פ שאסור לבעל להסתכל על אישתו נדה
במקומות המכוסים ,מכיון שהוא עוסק בטבילתה ומחזר לטהרתה אין לחוש שיכשל בה .ובאמת
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שבב"י מובא שגם בעלה יכול ללכת עימה ,והשו"ע השמיט זה משום שמילתא דלא שכיחא היא שלא
תמצא יהודיה שתלך עימה.
אישה שטבלה בינה לבין עצמה ללא שאישה אחרת תשגיח עליה ,כתב רעק"א

(סימן קיד .הובא בפת"ש

כב) לדייק מדברי הטור ,שרק אם כרכה שערותיה וכו' עלתה לה טבילה ,אבל בלא זה ,אם טבלה לבד
לא עלתה לה טבילה אפילו בדיעבד .אולם הסדרי טהרה (ס"ק עט) כתב שאם היא אשה זריזה ואינה
נבהלת מן המים ,וכשטבלה תפסה שערה עד שהמים עלו עליה היטב ,בשעת הדחק יכולה לסמוך
ע"ז .וכ"כ הערוך השולחן (אות פז) ,טהרת הבית (ח"ג עמ' קעד) ועוד.
בשו"ת אגרות משה (ח"א חו"מ סימן מא) כתב "האשה שממונה להשגיח על הטבילה צריכה לידע מה
להשגיח שהחפיפה תהיה בטוב ולא יהיו חציצות ,ולראות שכל הגוף והשערות יהיו במים .וגם
שתהיה בסבר פנים יפות לכל הנשים להמשיכן לקיים מצות נדה וטבילה .ותהיה מוחזקת לנאמנת
ויראת השי"ת .ואף אם לא נמצא אלא מי שאינה מכסה שערותיה מצד שהרבה נשים מזלזלות
בעוה"ר ,יש למנותה אם מוחזקת שהיא זהירה באיסור נדה ובטבילה כדין ,דלא נעשית חשודה
לאיסור נדה החמורה ,וגם שיש להחשיבה כשוגגת כיון שהרבה מזלזלות בעוה"ר".
סעיף מא':
 הטובלת כאשר בנה ע"ג
כתב הרמב"ם (ב ,יב) "המפשלת בנה לאחורה וטבלה לא עלתה לה טבילה שמא היה טיט ברגלי
התינוק או בידיו ונדבק באמו בשעת טבילה וחצץ ואחר שעלתה נפל" .גם הרא"ש (שם סימן לד) הביא
דין זה .אולם שאר הראשונים השמיטוהו משום שלא גרסו כך בגמ'.
הב"י כתב שיש הגורסים שם גם 'הנותנת תבשיל לבנה' שהוא מהוה חציצה מחשש שנשאר עליה
שיירי מאכל .אולם הרמב"ם לא הביא דין זה .וכתב לבאר שכשנותנת תבשיל לבנה יודעת שדרך
התבשיל לידבק ובודאי נזהרת ולפיכך מותרת לבעלה ,אלא דלטהרות החמירו .אבל מפשלת את בנה
אינה עשויה ליתן אל לבה שיש טיט בידי התינוק או ברגליו ולפיכך חששו לה אף לבעלה.
כתב השו"ע :המפשלת בנה לאחוריה כשהיא ערומה ,וטבלה ,לא עלתה לה טבילה שמא היה טיט
ברגלי התינוק או בידיו ונדבק באמו וחצץ בשעת טבילה ואחר שעלתה נפל.
הב"ח חולק על דברי השו"ע ,וסובר שעלתה לה טבילה .דס"ל דלא איתחזק איסורא כיון שלא ראינו
עליו טיט ,ואע"פ שקטן מטפח בשרצים ואינו נקי .ובלחם ושמלה (ס"ק לט) הוכיח כדעת מרן שאפילו
בדיעבד לא עלתה לה טבילה.
סעיף מב':
 צרורות וקסמים בסדקי רגליה
כתב הרמב"ם (שם ה"ח) "נכנסו צרורות וקיסמין בסדקי רגליו מלמטה חוצצין" .ותמה הב"י ,הרי
בתוספתא (פ"ח סוף ה"ד) איתא "נכנסו צרורות וקסמין בסדקי רגליו מלמטה רבי עקיבא אומר אינו
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חוצץ מפני שהוא כבית הסתרים" .ולא מצינו מי שחולק עליו ,והו"ל לפסוק כוותיה! ותירץ דמשום
שהתנא נקיט ליה בשמו משמע שיחידאה הוא בסברא זו ,וכולהו רבנן הוו פליגי עליה.
כתב השו"ע :נכנסו צרורות וקסמים בסדקי רגליה מלמטה ,חוצצים.
סעיף מג':
 רטיה על בית הסתרים
כתב השו"ע ע"פ הרמב"ם (שם ה"ט) :אספלנית ,מלוגמא ורטיה שעל בית הסתרים ,חוצצין; אף על פי
שאינם צריכים שיכנסו בהם המים ,צריכים שיהיו ראוים ולא יהא בהם דבר חוצץ.
 עשיית צרכים קודם הטבילה
כתב הרמ"א :יש אומרים שהאשה צריכה להטיל מים קודם טבילה אם היא צריכה לכך .גם צריכה
לבדוק עצמה בגדולים ובקטנים שלא תהא צריכה לעצור עצמה ולא יהיו ראוים לביאת מים .גם
צריכה להסיר צואת החוטם (ש"ד וראב"ן סימן שכ"ו דף ס' ע"ג).
כתב הש"ך (ס"ק נה) שכל זה אינו מעכב בדיעבד .וכן משמע בב"ח .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קמו).
סעיף מד':
 שערות דבוקות
כתב השו"ע ע"פ הרמב"ם (שם ה"ט) "היתה בו שערה אחת או שתים חוץ למכה ראשה מודבק למכה,
או שהיו שתי שערות ראשם מודבק בטיט או בצואה ,או שהיו שתי שערות בריסי עיניו מלמטה ונקבן
והוציאן בריסי עיניו מלמעלה וכן אם היו ב' שערות ריסי עיניו של מטה מדובקות בריסי עיניה של
מעלה ,הרי אלו חוצצים".
הלבוש (סמ"ד) העתיק 'ונקבו ויצאו' והיינו שהשערות נקבו ויצאו דרך אותו נקב למעלה .וכתב הט"ז
(ס"ק לט) שהוא יותר נכון.
סעיף מה':
 טבילה באבק שעל רגליה
איתא בתוספתא (פ"ח ה"א) "היו רגליו מליאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו ארבעים סאה טהור".
הרמב"ם (שם ה"י) למד שרק בדיעבד טהור ,אבל לכתחילה לא יעשה כן .וכתב "לא יטבול אדם בעפר
שעל רגליו ואם טבל אינו חוצץ" .ומשמע שבכל עניין המים מעבירים את הלכלוך .אבל הר"ש

(פ"י

מ"ד) כתב "היו רגליו מליאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו מ' סאה טמא ,שפשף או שטבל בחמין
טהור" .ומשמע שכשאינם חמין ולא שפשף ,בדיעבד נמי טמא .וטעמו ,משום שכשהרגלים מלאות
אבק ומטבילן בלא נקיון ,האבק הופך לטיט ונדבק ברגליו.

טבילה עם בגדים ____________________________________________________ 409
כתב השו"ע :לא תטבול באבק של רגליה; ואם טבלה ,יש מי שאומר שאינו חוצץ ויש מי שאומר
שחוצץ ,אלא אם כן שפשפה או שטבלה בחמין.
בשו"ת פני אריה (סימן ו .הובא בפת"ש כג) כתב לגבי חציצה בתפילין לאנשים אשר קווצותם תלתלים
ונפזר על ראשיהם אבק לבן ,דכיון שעשוי לנוי הרי כגופו של שער ואינו חוצץ בתפלין של ראש .אך
הוסיף שאין ללמוד מזה שתהא אשה מותרת לטבול עם האבק זה שעל ראשה ,דמיד כשיבואו
השערות במים אזיל ליה הנוי ולא עדיף תו מאבק שעל רגלים.
סעיף מו':
 טבילה עם בגדים
שנינו בביצה (יח" ).נדה שאין לה בגדים  -מערמת וטובלת בבגדיה".
ופרש"י :שאין לה בגדים  -טהורים ,להחליף וללבוש אחר טבילתה ,והיום יום טוב ,ואינה יכולה
להטביל את אלו שעליה .מערמת וטובלת  -כשהיא לבושה ,וסלקא לה טבילה אף לכלים ,ולא מוכחא
מלתא שהיא מתקנת  -דלטבילת עצמה נכנסה .וכתב המאירי שאין בהם משום חציצה ,דמיירי
בבגדים רחבים.
כתב הרמב"ם (א ,ז) "כל הטמאין שנטבלו בבגדיהן עלתה להם טבילה מפני שהמים באים בהן ואינם
חוצצין וכן נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה" .וכ"כ הרא"ש (מקואות סי' כח).
כתב השו"ע :נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה.
הש"ך (ס"ק נו) כתב שדוקא בבגדים רפויים עלתה לה טבילה .וכ"כ הראב"ן (ס"ס שכז קלח ,א) "דוקא
אשה בבגדיה שהם רחבות שכך היה מנהג נשים שלהן כמו שעדיין נהגו הנשים של ארץ כנען אבל
איש בבגדיו שהן קצרים ודבוקים לבשר ולא מצי מיא עייל בהו או אשה בזמן הזה בבגדים קצרים
לא".
בשו"ת מנחת יצחק (ד ,לה) כתב לגבי טבילה עם בגד ים ,שאינו מועיל ,מכיון שהבגד צמוד לגוף
והמים לא נכנסים לכל מקום ומקום שבו .גם בשו"ת בצל החכמה (ב ,מב) העלה שלא תועיל טבילה
בבגדים אלו.
סעיף מז':
 כינים הדבוקים בבשר
כתב הרוקח (סי' שעו ד"ה ידות הכלים) שמין כנים שדבוקים בבשר ונושכים בעור במקום שער ,ונדבקים
בחוזק בבשר ,צריך להסיר ע"י חמין ולגוררן בציפורן למטה בשעת טבילה .אבל אם אינו יכול להסירן
הוי כטיט שתחת הציפורן או בצק מועט שאינו מקפיד.
כתב השו"ע :מין כנים שדבוקים בבשר ונושכים בעור במקום שיער ונדבקים בחוזק בבשר ,צריך
להסירן ע"י חמין ולגורדן בצפורן; ואם אינו יכול להסירן ,אינו חוצץ.
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הש"ך (ס"ק נח) כתב דמשמע שאם יכולה להסיר הכינים ולא הסירה ,אפילו בדיעבד הוי חציצה.
החמודי דניאל (הובא בפת"ש כה) כתב נראה דאותן כנים קטנים מתים הדבוקים בשער צריך להסירן
דהוי חציצה.
סעיף מח':
 כוונה בטבילה
שנינו בחולין (לא).

"אתמר :נדה שנאנסה וטבלה  -אמר רב יהודה אמר רב :טהורה לביתה ואסורה לאכול
בתרומה ,ור' יוחנן אמר :אף לביתה לא טהרה .א"ל רבא לר"נ ,לרב דאמר :טהורה לביתה
ואסורה לאכול בתרומה ,עון כרת הותרה ,איסור מיתה מיבעיא? אמר ליה :בעלה חולין הוא,
וחולין לא בעי כוונה ...היכי דמי נדה שנאנסה וטבלה? אילימא דאנסה חבירתה ואטבלה ,כוונה
דחברתה כוונה מעלייתא היא! ועוד ,בתרומה נמי אכלה דתנן :החרשת ,והשוטה ,והסומא,
ושנטרפה דעתה ,אם יש להן פקחות מתקנות אותן  -אוכלות בתרומה! א"ר פפא :לר' נתן -
שנפלה מן הגשר ,ולרבנן  -שירדה להקר"
כתב הרמב"ם (א ,ח) "כל הטובל צריך להתכוין לטבילה ואם לא נתכוין עלתה לו טבילה לחולין,
אפילו נדה שטבלה בלא כוונה כגון שנפלה לתוך המים או ירדה להקר הרי זו מותרת לבעלה".
הר"ן (חולין ז .ד"ה הא הפילה) סובר שהלכה כרב משום דמשמע בגמרא דרב נחמן בר יצחק סבר כוותיה.
ועוד ,דבגמ' (חגיגה יט ).סוגיין כרב דאמר חולין לא בעו כוונה .וכ"פ סמ"ג (עשין רמח רמב ).וכתב שכ"פ
רבינו חננאל .וכ"פ הרמב"ם .אולם הרשב"א (חולין לא :ד"ה ולענין) כתב נראה לי דקיי"ל כרבי יוחנן
(ביצה ד ,).דכל רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן .ועוד ,דבשל תורה הלך אחר המחמיר .וכ"פ הגהות
אשרי (חולין פ"ב סי' ח) והרוקח (סו"ס שעט) ,משום דבירושלמי (מגילה פ"ב סוף ה"ה) משמע דרבי חנינא
סבירא ליה כרבי יוחנן והוה ליה רב יחיד לגבייהו.
כתב השו"ע :נדה שטבלה בלא כוונה ,כגון שנפלה לתוך המים או שירדה להקר ,הרי זו מותרת
לבעלה .והוסיף הרמ"א :ויש מחמירין ומצריכין אותה טבילה אחרת

(ב"י בשם רשב"א ור' ירוחם ורוקח

והגהות אשיר"י); ויש להחמיר לכתחלה.
כתב הט"ז (סק"מ) שאם חברתה אנסה אותה וטבלה ,הוי טבילה לכו"ע ,שכוונת חברתה הוי שפיר
כוונה .וכ"פ הש"ך (ס"ק ס).
כתב החמודי דניאל (הביאו הפת"ש כו) אם היה בעלה חולה ר"ל וספרה שבעה נקיים וטבלה בכדי
שתוכל ליגע בו ולא כוונה לתשמיש ,נראה דאותה טבילה מהני אף לתשמיש.
עוד כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש כח) לכאורה נראה דוקא חברתה אבל איש לא מהני .ובספר
לבושי שרד (סימן צ) כתב דיש להסתפק אם נכנסה להקר ואח"כ נתכוונה ולא הגביה רגליה בשעת
טבילה אי מהני שלא להצריכה טבילה אחרת ,ויש להקל.
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 הסתרת הטבילה מאחרים
שנינו בעירובין (נה):

"אליעזר איש ביריא אומר :יושבי צריפין כיושבי קברים ,ועל בנותיהם הוא אומר ארור שכב עם
כל בהמה .מאי טעמא? עולא אמר :שאין להן מרחצאות ,ורבי יוחנן אמר :מפני שמרגישין זה
לזה בטבילה .מאי בינייהו?  -איכא בינייהו נהרא דסמיך לביתא"
ופרש"י שכשאין להם מרחצאות הולכות למקום רחוק לרחוץ ,ונשותיהן נזקקות למנאפין ,לפי שהעיר
עזובה מאין איש .עוד כתב שמרגישין זל"ז בטבילה ,היינו שאין להן מקוואות ,והולכות הנשים לטבול
במקום רחוק ,וקוראה לחברתה ומרגישין השכנים ,ויש רשע רודף אחריהן ומתייחד עמהן וכו'.
היינו ,מדברי רש"י עולה שהחשש הוא רק כשיש חשש לניאוף או ייחוד עם אדם זר .חשש זה כמעט
ואינו מצוי היום ,או אינו מצוי כלל .לכן לדבריו משמע שלא תהיה בעיה שהאישה לא תסתיר את זמן
הטבילה .אך יתכן שגם רש"י מודה שיש בזה משום מידת הצניעות שלא יתפרסם הדבר.
אלא שיש להעיר על רש"י ,הרי מפשטות הגמ' עולה שהאיסור הוא כאשר האישה אינה מסתירה את
זמן הטבילה והשכנים מרגישים בזה ,ורש"י חידש שמדובר במציאות מסויימת על אנשים רשעים
שינצלו מצב זה לדבר עבירה וכד'.
והנה מצאנו בהגהות אשרי (עירובין שם) שהביא דברי הגמ' ולאחר מכן כתב "נראה לי ,בשביל זה נהגו
הנשים להיות צנועות בליל טבילתן שלא ילך במהומה ,אגודה" .ומשמע שהאיסור הוא בכל מצב אם
לא מסתירות את זמן טבילתן .וכן הרוקח (סימן שיז) כתב "בנות ישראל הולכות לטבול בצנעה פן
ירגישו בהן וראייה קשה מיכן מפני העין" .גם הרמ"א (שו"ת סימן יח) כתב שרואים את חומרת הענין
להסתיר את הטבילה מכך שהתירו במקום אונס שיש פחד מחיות וליסטים לטבול ביום השמיני ולא
הצריכו שתלך עם ליווי לטבול בלילה .עוד כתב שעדיף לעשות גם את החפיפה וגם את הטבילה
בלילה ,ובלבד שלא ירגישו בהם האנשים הנמצאים בסמוך למקוה שבאות לטבול .ופירש שם את
דברי הגמ' שלא יזונו עיני העם בהן ,ואיכא חשש הרהורא לכאן ולכאן .וכ"כ בשו"ת מהרש"ל (סימן ו).
הלבוש כתב שיש שכתבו שאין לאישה להודיע עת טבילתה ,וכן נהגו הנשים להסתיר ליל טבילתן
שלא לילך במהומה או בפני הבריות שלא ירגישו בהן בני אדם.
כתב הרמ"א :יש שכתבו שיש לאשה להיות צנועה בליל טבילתה ,וכן נהגו הנשים להסתיר ליל
טבילתן שלא לילך במהומה או בפני הבריות ,שלא ירגישו בהן בני אדם; ומי שאינה עושה כן ,נאמר
עליה :ארור שוכב עם בהמה.
בשו"ת כפי אהרון (ח"א יו"ד סימן ט) כתב שהמנהג בירושלים לטבול בשמיני מבעוד יום ,מכיון שבכל
הדירות יש שכנים רבים ,ואם תשוב האישה מן המקוה בלילה יתפרסם הדבר לשכנים ,והוא עוון
פלילי ,ומנהג יפה הוא מה שנוהגות .וע"ע מ"ש בזה לעיל סעיף ג' "טבילה בשמיני או בשביעי כדי
להסתיר הטבילה".
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בשו"ת משנה הלכות (ט ,קצא) כתב שאם בליל טבילה ירגישו בהם נשים אחרות יהרהרו זו בזו שזו ג"כ
טבלה הלילה ועושה מצוה ומה"ט אמרו בכלה הכל יודעין כלה למה נכנסת לחופה וכל המנבל פיו
כו' (כתובות ח .):ולגבי האפשרות שכמה נשים תסענה יחד לטבול מפני הסכנה ,כתב שעדיף במקרה
כזה לדחות את הטבילה ליום השמיני ביום ,מלגלות לאחרות ולנהוג ח"ו הטבילה בפרסום שיתפרסם
הדבר לשכנים שיש בזה משום צניעות ובכלל ארור שוכב עם בהמה ח"ו.
בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סימן קיח אות ב .ובשיעוריו אות ח) כתב שדווקא בדבר שהוא פרסום גדול ,כגון
מ"ש בתשובת מהר"י אסאד (סימן שיז) על בעלת חנות שאם תסגור החנות מוקדם ירגישו בזה ,דווקא
בכה"ג שהוא פרסום גדול יש לדחות את הטבילה .אבל מה ששכיח טובא שהחתנים הולכים לבית
חמיהם ,והגיע ל"ט והיא רוצה לדחות רק מחשש שמא ירגישו אינו נראה לדחות ,דיעשו ככל האפשר
להצניע והולך בתום הולך בטח ובפרט בלא קיים פרו ורבו .וע"ע בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקמז) על
החובה להסתיר את הטבילה מנשים סקרניות וכד'.
בשם הגרי”ש אלישיב זצ”ל פורסם שיש לדחות את הטבילה גם בכדי למנוע פרסום של הטבילה
ליחידים.
וע"ע בשו"ת בית שערים (יו"ד סימן רפ) שכתב לחלק בין אנשים מבחוץ כגון שכנים ,לבין אנשי ביתה,
שדוקא אנשים מבחוץ שירגישו שהולכת לטבול יש בזה חוסר צניעות ,ויש חשש שירדוף אחריה איזה
רשע ,אבל אנשי ביתה כגון חתן הדר אצל חמיו ,שע"י שלא תאכל בשר בערב טבילתה ,יוודע לו
שטובלת בלילה ,בכה"ג אין לחשוש .אולם בטהרת הבית (ח"ב עמ' תצה .ח"ג עמ' קפח) הביא דבריו
ודחאו ,שהרי מדברי הרוקח מוכח שהטעם שאסרו לטבול בלילה והתירו ביום הוא משום הרהורי
עבירה .וכן העיר בשו"ת משנה הלכות (ט ,קצא).
 נידה אחר טבילתה
שנינו בפסחים (קיא).

"האי מאן דפגע באיתתא בעידנא דסלקא מטבילת מצוה ,אי איהו קדים ומשמש  -אחדא ליה
לדידיה רוח זנונים ,אי איהי קדמה ומשמשה  -אחדא לה לדידה רוח זנונים .מאי תקנתיה?
לימא הכי :שפך בוז על נדיבים ויתעם בתהו לא דרך"
כתב הרמ"א :ויש לנשים ליזהר כשיוצאות מן הטבילה שיפגע בה חברתה ,שלא יפגע בה תחילה דבר
טמא או גוי; ואם פגעו בה דברים אלו ,אם היא יראת שמים תחזור ותטבול (ש"ד וכל בו ורוקח).
הש"ך (ס"ק סא) הביא בשם השערי דורא ,כגון כלב או חמור או עם הארץ או עובד כוכבים או חזיר או
סוס או מצורע וכיוצא בהן .אבל ברוקח וכל בו איתא שאם פגע בה סוס תעלה ותשמש שבניה עומדין
נאה בדבורן שומעים ומבינים לומדים תורה ואינם משכחין וממעטים בשינה ולא עוד אלא שאימתן
מוטלת על הבריות.
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כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' קצ) שכיום שיש בלניות המפקחות על הטבילה ,די להן כשפוגעות ונוגעות
בה תחילה ,ואז אף אם תפגע אח"כ בבעלי חיים טמאים או נכרים ,אין לה לחוש כלל.
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כתב המרדכי בשם הראבי"ה ששמע שקוראים תגר ומלעיזים על בנות ישראל שנכנסות לאחר
הטבילה למרחץ ,ורבנו שמואל בן נטרונאי כתב שלא עלתה להם טבילה .וראייתם משבת (יד ).שגזרו
על הבא ראשו ורובו במים שאובים לאחר הטבילה ,משום שהיו אומרים שלא אלו מטהרים אלא אלו
מטהרים ,ורש"י פירש שם שזוהי הגבלה על כל יום הטבילה.
אך לדעת המרדכי הטבילה אינה נפסלת ,ואפילו לכתחילה נראה שיכולה להיכנס לאחר הטבילה ,כי
הגזירה על הבא ראשו ורובו במרחץ הייתה על כך שפוסל בתרומה .וכן התיר המהר"ם ועוד.
הרמ"א (סימן רא סעיף עה) פסק שלאחר הטבילה במי מקוה כשרים ,מותרת ליכנס למרחץ כדי שתחמם
עצמה; אבל לחזור ולרחוץ אח"כ ,יש אוסרים ,וכן נהגו .וכתב הלחם ושמלה דכיון שהעיקר כדעת
המקלים אין למחות ביד המקלים לשפוך מים חמים על גופה ,אפילו במקום שהמנהג להחמיר.
בפוסקים מצאנו דעות לכאן ולכאן :הציץ אליעזר (יא ,סד) התיר לעשות מקלחת לאחר הטבילה אם
בלי זה היא לא תרגיש טוב מסיבה כל שהיא .ואם אפשר תשפוך את המים שלא בבת אחת על הראש
והגוף ,ואז זהו היתר גמור בלא שום פקפוק .האגרות משה (יו"ד ,ב ,צו) כתב שאישה הצריכה לכך
(איסטניסטית) ודאי מותר בכל דרך שהיא .ובשו"ת שבט הלוי (ה ,קכה) כתב שחומרא זו היא רק בסמוך
לטבילה ,אבל לאחר שכבר נכנסה לביתה ובעלה נגע בה ,אפילו אם דעתה לשמש את ביתה מאוחר
בלילה ,מותרת לרחוץ בחמין .ובשו"ת יביע אומר (יו"ד ח ,יט .וכ"כ בטהרת הבית ח"ג עמ' קצה) התיר בכל
גווני ,שהרי מרן לא הזכיר חומרא זו.
 חימום מקוה בימי חול
שנינו בנדה (סו ):שאישה לא תעמוד ע"ג כלי חרס ותטבול ,טעם האיסור הוא משום 'גזירת
מרחצאות' ,היינו שדרך המרחצאות להיות ע"ג אצטבלאות הדומות לכלי חרס ,ואתי למימר שטבילה
עולה בהם.
הר"ש (הובא במרדכי שבועות סי' תשנ) כתב ע"פ גמ' זו שאסור לחמם את המקוה ,כגון למלא במקוה מים
שאובים חמים ולהכשירו ע"י השקה לנהר ,שמתוך כך יבואו לטבול במרחץ ,שהרי מקוה חם נראה
כלפי חוץ כמרחץ לכל דבר ,והוסיף שגם ר"ת אסר לשפוך למקוה מים חמים ע"מ לחממו .והמהרש"ם
(ח"ג סימן קמ) למד בכוונתם שחששו לשאובין.
אבל ההגהות מרדכי (שבועות ט ).הביא בשם הראבי"ה שמותר לחמם מקוה שהרי לא מצינו שגזרו ע"ז,
והביא ראיה מנידה (סח ).ששאל רב נחמן את אשתו של ריש גלותא האם לא הביאה קדרות לחמם
בהם המים .אך רש"י שם פירש גמ' זו לעניין החפיפה לפני הטבילה.
 50מתוך סיכום הלכות מקוואות סעיף עה .וכן הפיסקה הבאה.
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מרן השו"ע (רא ,עה) כתב שיש מי שאוסר להטיל יורה מלאה מים חמין לתוך המקוה לחממו ,וכן
למלאת מקוה מים חמין ולחברו לנהר בשפופרת הנוד .והרמ"א כתב שיש מקילין ומתירין להטיל
חמין למקוה כדי לחממו ,ומ"מ יש להחמיר אם לא במקום שנהגו להקל אז אין למחות בידן.
אך כיום נהגו לחמם את כל המקוואות שטובלים בהם .בטעם המנהג מצאנו כמה הסברים :החתם
סופר (סימן ריד) כתב שירדה חולשה לעולם .המהרש"ם (ג ,קמ) כתב דכיון שמנהג זה נפוץ כיום
והתפרסם שישנם מקוואות חמים ,נתבטל טעם הגזירה ,ואע"פ דקי"ל שכל דבר שנאסר במניין אף
שבטל הטעם צריך מנין אחר להתירו ,היינו דווקא בתקנת חז"ל ולא בדבר שהיה משום גזירה.
ובשו"ת מנחת יצחק (ז ,פה) כתב דכיון שחימום המים לא נעשה בצורת הוספת מים ,אלא ע"י
רדיאטור ודאי מותר כיון שאינו בכלל הגזירה.
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ובו י"ג סעיפים

סעיף א':
 תקנת עזרא לחפיפה
שנינו בב"ק (פב).

"עשרה תקנות תיקן עזרא :ושתהא אשה חופפת וטובלת  -דאורייתא היא! דתניא :ורחץ את
בשרו במים  -שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים ,את בשרו  -את הטפל לבשרו ,ומאי ניהו?
שער! אמרי :דאורייתא לעיוני דלמא מיקטר ,אי נמי מאוס מידי משום חציצה ,ואתא איהו תיקן
חפיפה"
א"כ ,מהתורה די לאישה לעיין בגופה קודם הטבילה שאין עליה דבר חוצץ ,בא עזרא ותיקן שיחפפו
קודם הטבילה .וכ"כ הרמב"ן (הלכות נדה פ"ט ה"ב וה"ג) "מדין תורה צריכה שתהא הטובלת מעיינת
בעצמה סמוך לטבילה ובודקת כל גופה שמא יש בה דבר שחוצץ בטבילה ועזרא ובית דינו תקנו
שתהא חופפת בכ"מ שער שבה במים חמין".
אלא שהרמב"ם (מקוואות ב ,טז) לא הזכיר כלל ענין עיון ובדיקת הגוף ,למרות שראינו שהוא מהתורה.
השמלה (ס"ק יב) כתב שיתכן שמהתורה דוקא עיון שמא נקשרו השערות הוא חובה ,אבל בשאר הגוף
א"צ בדיקה .וההוכחה לכך משפחתו של רבי שלא בדקה את עצמה ,ורק משום שמצאה עצם בין
שיניה הצריכה טבילה נוספת ,הא לאו הכי לא היתה צריכה לטבול שוב.
כתב השו"ע :וכן צריכה האשה לעיין בעצמה ובבשרה ובודקת כל גופה סמוך לטבילתה ,שלא יהא
עליה שום דבר מיאוס שחוצץ.
אישה שאינה יכולה לחוף כל גופה ,כתב בשו"ת גבעת שאול (סימן סד) שאין לה לבטל טבילה בזמנה
משום מנהג זה .אך השמלה (סק"ט) כתב שתדחה טבילתה עד שתוכל לקיים המנהג ,ורק אם לא
חפפה כל הגוף וכבר טבלה ,אין חפיפת שאר הגוף מעכבת בדיעבד.
 עיון ובדיקה מהתורה
כתב הר"ן (שבועות ו .ד"ה הך חפיפה) דבעיא עיוני בכולי גופה ,דלגבי חציצה מקום שער ושאר הגוף
שוים הם .אלא דאתא עזרא ותיקן דלא ליסגי במקום שער עיוני משום דשכיחי בה קיטרי והצריך
חפיפה .ומשום דחפיפה מדרבנן בעלמא מקלים בה ,אך דוקא כשחזרה ועיינה בשעת הטבילה.
ומדבריו עולה שהעיון אינו צריך להיות במים אלא בהסתכלות ובדיקה שמא יש דברים חוצצים על
גופה .וכ"כ הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ז לא.):
מנגד ,הראב"ד (בעה"נ שער הטבילה דיני חפיפה) סובר שהבדיקה תהא דוקא ע"י רחיצה ,אלא שא"צ דוקא
במים חמים ודי לה במים קרים ,והעיקר שיהא עם מים.

 ___________________________________________ 416סימן קצ"ט  -דיני בדיקה וחפיפה
שנינו בנידה (סו):

"אמר רבא :לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במים"
כתב מהר"י קולון (שורש קנ"ט) דנראה דבמים דוקא אמר ,מדלא קאמר שתהא אשה מדחת קמטיה
סתם .דיין ושאר משקין בהשאר לחלוחיתו בתוך הקמט ישאר שם כתם היין או המשקה ההוא ,ולכן
נקט במים.
כתב השו"ע :צריכה להדיח בית השחי ובית הסתרים שלה במים,

(רמ"א :ולא בשאר משקין .מהרי"ק שורש

קנ"ט).
כתב החמודי דניאל (הובא בפת"ש א) שלכאורה נראה שבשאר המקומות בגוף שאין שם קמטים מותר
בשאר משקין.
הט"ז (סק"ד) כתב שע"י משמוש הגוף ודאי הוי עיון מהתורה ,ומכ"ש לפי תקנת עזרא בחפיפה
ושטיפה .והסביר שהשו"ע סובר שתחמיר על עצמה ובמקום העיון תעשה חפיפה בכל הגוף .ודבר
פשוט שאם מעיינת ובודקת עצמה בשעת חפיפה דיה בכך ,וא"צ בדיקה מיוחדת דוקא .אך הסדרי
טהרה (סק"ה) סובר שצריכה לעיין חוץ מהחפיפה בכל הגוף ,שמא יש שם דבר החוצץ שאינו עובר
ע"י הדחה וסריקה .וכ"פ הדרכי טהרה (יח ,א) שלאחר שחפפה צריכה לעיין היטב.
 מהי החפיפה שתיקן עזרא
הרמב"ן (שם) הסביר שחפיפה היא רחיצה במים ,וכ"כ הרשב"א (נדה סו .):וכ"פ השו"ע" :ולסרוק שיער
ראשה יפה במסרק שלא תהיינה שערותיה נדבקות זו בזו ...ותחוף כל גופה ותשטוף במים חמין
בשעת חפיפת גופה ושערה".
אלא שהרמב"ם (שם) לא הצריך שתסרוק במסרק אלא ביד ,שאם יש קשר תתירנו בידיה .וכ"כ
הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז) "וסורקת במסרק או מפספסת בידיה היטב" ,וכ"כ המאירי והוסיף שנאה
הדבר לסרוק במסרק.
עוד מצינו ברש"י שפירש :חפיפה  -במסרק להרחקה דמילתא .הסדרי טהרה ביאר שלפ"ז מ"ש עזרא
תיקן שתהא חופפת וסורקת אינו שני דברים אלא הוא פירוש מה הכוונה לחופפת .ולדעתו החפיפה
היא גירוד שעי"ז השערות מופרדות זמ"ז .וביאר שלדעת רש"י צריכה גם שטיפה במים.
הש"ך (סק"א) כתב שעכשיו נהגו לסרוק שער ראשן במסרק ,ושאר שער שבה מפספסת אותן בידיה
יפה יפה .וכ"כ החכמת אדם (קכ ,ב) ,הבא"ח (שמיני ,יא) ועוד .אולם הערוך השולחן (אות ו) כתב
שמדברי השו"ע משמע שרק את שיער הראש יש לסרוק אבל לא שיער שבשאר מקומות .והטעם,
שבשאר מקומות מועטים השערות בכמותם ובאיכותם ,ודי להם בחפיפה בידים ,משא"כ בשערות
הראש שצריכים לסורקם במסרק דוקא.
הנודע ביהודה (מהדו"ק יו"ד סימן נג .הובא בפת"ש ב) כתב שאם אישה מסופקת אם עיינה בשערותיה ,הרי
זה ספק דאורייתא וצריכה טבילה מחדש .ואם ברור לה שעיינה רק שמסופקת אם סרקה ,אז הוי ספק
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דרבנן ,ומ"מ צריכה טבילה אחרת ,כיון שיש חזקת איסור .ועוד ,דהוי דבר שיש לו מתירין .וכתב
הפת"ש דמשמע קצת דאף במסופקת אם עיינה ג"כ מותר .ואם מסופקת על העיון לא נתיר מטעם
סירכא נקט ,דאפשר דהט"ז לא אמר אלא בספק דרבנן .אולם בטהרת הבית (ח"ג עמ' רסז) הביא כמה
אחרונים שחלקו על דברי הנוב"י וסוברים דמכיון שכבר טבלה ויצאה ממנה חזקת טומאה דאורייתא,
ובשער לכו"ע לא שייך חציצה במיעוטו אלא רק מדרבנן ,יש להקל בספקא דרבנן .והוסיף ,שאם כבר
נסגר המקוה אינו חשיב לדבר שיש לו מתירין ,כיון שאינו ביומו (עפ"ד הצל"ח פסחים ט.):
 חפיפה שלא במקום שער
יש לברר האם תקנת עזרא לחפיפה היא דוקא בשער ראשה ,או לכל הגוף? ונחלקו בכך הראשונים:
התוספות (סו :ד"ה אם) והרא"ש (הל' מקואות סי' לז) כתבו שה"ר שמעיה מפרש דהא דתיקן עזרא שתהא
אשה חופפת אכל הגוף קאי ,שהרי בכל הגוף שייך חפיפה .וודאי שמצריך חפיפה גם בראש שהוא
העיקר ,ועשוי להסתבך ולהתקשר וגם זוהמא וזיעה מצויים בו יותר.
אולם התוספות והרא"ש דחו ראיותיו ,וכתבו שר"ת פירש (ספר הישר סימן קעט) דחפיפה אינה שייכת
אלא בראש ,ואחת מהראיות לכך היא מדברי רבא שתהא אשה מדיחה קמטיה במים ,מכלל דשאר
הגוף לא בעי הדחה .ועוד ,שעיקר החשש הוא בראש .וכן לשון חפיפה לא שייך אלא בראש ,כדתנן
(נזיר מב ).נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק .מדברי התוספות והרא"ש משמע שסוברים כדעת ר"ת.
וכ"ד הרמב"ם (ב ,טז) "תקנת עזרא היא שתהיה אשה חופפת את שערה ואח"כ תטבול".
אעפ"כ כתבו התוספות (שם) שאפילו שאין ראיה שתצטרך חפיפה בגוף אלא די בעיוני בעלמא כמו
דין תורה בראש ,אין לעשות מעשה אלא צריך לחוף כל הגוף וכן מנהג כל הנשים לרחוץ כל הגוף
עכשיו .וכ"כ המרדכי (שבועות סימן תשמח) שנכון להחמיר לעשות חפיפה בכל הגוף ולסרוק שערה
במסרק פן נתקשרו השערות .וכ"כ סמ"ג (לאוין קיא דף לח ע"ד) והרא"ש.
דעה נוספת של הרשב"א והרמב"ן שיש חובה לחפוף כל מקום שיש שיער בגופה ,היינו לא רק
שערות ראשה וכן א"צ את שאר הגוף שאין בו שיער.
לסיכום :מצאנו ג' דעות לגבי תקנת עזרא בחפיפה :א .ר' שמעיה  -החפיפה בכל הגוף ,גם במקום
שאין שערות .ב .רשב"א ,רמב"ן ועוד  -כל מקום שיש שער בגופה .ג .ר"ת ורמב"ם  -רק בשערות
ראשה.
בראשונים מצאנו מספר טעמים מדוע תיקן עזרא חפיפה דוקא לשער הראש ולא לכל גופה .א .אור
זרוע :דרך השערות ליקשר ולידבק יחד .ב .בשער הראש נח להדבק דברים ,ולחלק מהראשונים
שהחפיפה היא על כל שערות הגוף ,טעם זה שייך בכל שער .ג .שערות הראש הן ארוכות ומהודקות,
משא"כ שאר שערות הגוף (פרישה אות ד בדעת ר"ת).
כתב השו"ע :ותחוף כל גופה ותשטוף במים חמין בשעת חפיפת גופה ושערה.
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הש"ך (סק"ב) כתב שהסכמת הפוסקים דתקנת עזרא אינו אלא בחפיפת שער ,אלא שנהגו להחמיר
לחוף ולהשתטף כל הגוף ,ולכן מקלים בכמה דברים בחפיפה .אבל מה שצריכה לעיין בכל גופה שלא
יהא דבר חוצץ ,מדאורייתא הוא.
 ישיבה באמבטיה
בשו"ת המהרי"ל (החדשות ,סימן צג) כתב "ומנהג לרחוץ בגיגית במים קודם טבילה" .והוסיף שהעיקר
הוא העיון והחפיפה ,שהרי את שער הראש א"א לשרות ,וסגי במה שמנקים אותו .ובשו"ת מהר"ם
בריסק (ח"ג סימן יב) כתב שמנהג זה דומה לבשר קודם מליחה שצריכים להדיחו במים ובעינן שריה
דוקא .אלא שיש לדחות ראייתו ,דהתם נעשה כדי להוציא הדם הבלוע בבשר ,משא"כ הכא שדי
שיהא גופה נקי מכל דבר חוצץ.
כתב השבט הלוי (ח"ב סימן קא) "בזמן האחרון נעשה מנהג כשר שהיא תשב באמבטי ותחוף כשיעור
שעה ומנהג צדיקים הוא ,אבל בנשים מעוברות ובפרט בג' חדשים הראשונים אם רואות דם וטובלות
וידוע דאז מים חמים יכולים להזיק ולעורר ראית דם והפלה פשיטא דבכה"ג אנו נתיר לה לרחוץ
בחמין שלא כדרך ישיבה במים ,ותזהר האשה אז שגם לא תטבול בחמין ביותר".
סעיף ב':
 חפיפה במים חמים
שנינו בנידה (סו):

"ואמר אמימר משמיה דרבא :אשה לא תחוף אלא בחמין ,אבל לא בצונן ,ואפילו בחמי חמה.
צונן מאי טעמא לא  -משום דקרירי ,ומשרו מזייא"
ופרש"י :דמשרו מזיא  -מקשין את השערות ואין לכלוכן עובר .הרמב"ם (ב ,יח) והטור כתבו שהצוננין
מקלקלין ומקבצין השיער ומתקשר.
כתב הר"ן (שבועות ו .ד"ה הך חפיפה) שהנשים שלנו נוהגות לשטוף כל גופן בשעת הטבילה במים חמים,
ואף בזמן התלמוד נראה שהיו נוהגות כן ,מדאמרינן בגמרא (סח' ).דודי חסרת עבדי חסרת טשטקי
חסרת' ומדאצרכה כולי האי משמע שדרכן לשטוף בחמין.
מצאנו מספר טעמים למנהג חפיפה במים חמים :א .ר"ן א' (שם) :הטעם שנהגו לחוף כל הגוף במים
חמים הוא משום מקומות השער שיש בו .ב .ר"ן ב' :זהו מנהג ,ומהתורה די בעיון ובדיקה בכל הגוף.
ג .ר"ת :אם לא תחוף קודם לכן ותמצא לאחר הטבילה דבר חוצץ תצטרך לחזור ולטבול ,אבל
כשבדקה הרי אנו תולים שהחציצה הגיעה לאחר הטבילה .ד .העמק שאלה (שאילתא צו אות ג) :אם לא
תחוף תצטרך שאישה אחרת תבדוק אותה בכל המקומות שהטובלת אינה יכולה לראות .ה .תוס'
(שם) :חששו לסוברים שעזרא תיקן חפיפה בכל הגוף ולא רק בשער .וכ"כ הב"ח .ו .מאירי (נדה שם):
זהו מנהג שנהגו סלסול בעצמן ,כדי שהנקיות תהא כמו שצריך בכל הגוף ,ונאה לעשות כן.
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נחלקו הראשונים האם יכולה לחוף בחמי חמה :ר"ח (הובא ברא"ש מקואות סימן כד) גרס 'לא תחוף
בקרירי ואפילו בחמה חמה' ,ופירש שאפילו בחמי חמה אסור לחוף .מנגד ,הרמב"ם ,הרשב"א ועוד
סוברים שיכולה לחוף בחמי חמה.
כתב השו"ע :חפיפה שבמקום שיער לא תהיה במים קרים ,לפי שמסבכין את השיער ,אלא במים
חמין; ומיהו אפילו בחמי חמה סגי.
 רמת חום המים
נחלקו האחרונים מהי רמת החום שצריכים להיות המים בעת החפיפה :בספר הרוקח (סימן שיב) כתב
שאף במים פושרים בלבד סגי .וכ"כ הפרדס (הגדול ,סימן קנז) ,שבולי הלקט (ס"ס רסד) ועוד .אולם
בשיעורי שבט הלוי (אות ב) כתב שבשו"ת מהר"ם שיק (או"ח סימן קסב) משמע שאוסר במים פושרים,
ובדיעבד אפשר לסמוך בפושרים הנוטים לחום .וכ"פ בשו"ת קנין תורה (ח"ג ס"ס עב).
הבא"ח (שמיני ,יא) כתב שדי אפילו בפושרים .גם בטהרת הבית (ח"ג עמ' רמ) פסק שגם במים פושרים
מותר .וכ"פ החכמת אדם (קכא ,א) .השבט הלוי (אות ב) כתב שודאי בדיעבד אפשר להקל בפושרים
הנוטים לחמימות ,וכן כשאין מקוה אחר ,ואף אם אח"כ נזדמנו לה חמין.
אם חפפה במים קרים ,כתב השבט הלוי (שם) שאפילו ראתה שאין שערותיה קשורות ,מ"מ כשתהיה
לה אח"כ אפשרות לחוף בחמין צריכה לחוף .והדרכי טהרה (טו ,ח) כתב שאם בדיעבד חפפה במים
קרים ועדיין לא הלכה לביתה ,תחפוף בחמין ותטבול שוב .ובטהרת הבית (ח"ג עמ' רמ) כתב
שלכתחילה יכולה לחוף בפושרים ,ובדיעבד אף אם חפפה בקרים עלתה לה טבילה (עמ' רמה).
 חפיפה בנתר ואהל
עוד שנינו שם:
"אמר רבא :אשה לא תחוף לא בנתר ולא בחול .בנתר  -משום דמקטף ,ובחול  -משום
דמסריך"
ופרש"י :לא תחוף  -שערה .מקטף  -נותק שער ומתבלבל וחוצץ .סריך  -מדביק השער וחוצץ.
כתב מהר"י קולון (שורש קנ"ט) שהדעת מכרעת דחפיפה דנתר ואהל ומים קרים שאסרו אינו אלא
לרווחא דמילתא ,אבל בדיעבד אם חפף בנתר או באהל או במים קרים ,וראה ועיין יפה בשערו שאינו
נקשר ולא מסובך זה בזה גם לא נקטף סברא דבדיעבד שרי.
הטור כתב שהאיסור לחוף הוא בכל הדברים שמסבכים השער ,גם אם לא הוזכרו במפורש .אבל
מהר"י קולון (שורש קנ"ט) כתב שהדעת מכרעת דאין לנו אלא מה שאמרו חכמים .ולכן התיר לאשה
שהוזהרה מפי הרופאים שלא תחוף ראשה במים ,שיכולה לחוף ביין ,ולא חיישינן לסיבוך או משרי
מזיא .שאם החפיפה צריכה להיות דוקא במים הול"ל 'אשה לא תחוף אלא במיא חמימי' .מיהו ,נכון
והגון שקודם לכן תבדוק ג' פעמים האם היין מסבך את שערה יותר.
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כתב השו"ע ...:ולא תחוף בנתר הנקרא בערבי :טפל (רמב"ם בפי' המשנה פ"ב דכלים) ובלע"ז :גריד"א
(ריב"ש) ,לפי שמחתך השיער וחוזר ומסתבך ,ולא באהל ,לפי שמסבך השיער ,ולא בכל דברים
המסבכים השיער .והוסיף הרמ"א :וכל זה לכתחלה ,אבל אם חפפה בנתר וכיוצא בו וראתה בעצמה
שאין שערות שלה קשורין ומסובכין ,שרי (ש"ך ד :רק בדיעבד) .ואשה שצוו אותה הרופאים שלא תחוף
ראשה במים ,רק ביין ,יש לשאול לרופאים אם היין מסבך השערות ,ואם אומרים שאינו מסבך יש
לסמוך עליהן; ואם אין הרופאים בקיאין בדבר ,יש לאשה לנסות עצמה תחילה אם היין אינו מסבך
השערות( ,ש"ך ה :וא"א לבדוק אם מסבך או לא ,שאין טבע השערות של כל אדם שוה).
סעיף ג':
 זמן החפיפה
שנינו בנידה (סח).

"הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש :דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ,ברם כך אמרו
משמיה דרבי יוחנן אשה לא תחוף בערב שבת ותטבול במוצאי שבת ,ותמה על עצמך היאך
חופפת ביום וטובלת בלילה  -הא בעינן סמוך לחפיפה טבילה וליכא! והלכתא :אשה חופפת
ביום וטובלת בלילה .והלכתא :אשה לא תחוף אלא בלילה .קשיא הלכתא אהלכתא! לא קשיא,
הא  -דאפשר ,הא  -דלא אפשר"
הראשונים נחלקו מה פירוש תירוץ הגמ' "הא דאפשר ,הא דלא אפשר".
א .רש"י :אם חופפת בליל טבילתה יש חשש שלא תחפוף כמו שצריך משום שממהרת
לטבילתה מתוך שמהומה לביתה .ובמוצאי יו"ט כשאינה יכולה לחוף לפני כן ,לא תחוף
אלא בלילה .התוספות (ד"ה כך) ביארו שלשיטת רש"י מותר לחוף בליל טבילה אלא שטוב
יותר לחוף ביום מפני שמהומה לביתה .וכ"ד הרא"ש (מקוואות סימן לו).
ב .שאילתות (אחרי ,שאיתא צו) :ביום חול כשיכולה לחוף בליל טבילה לא תרחיק החפיפה
מהטבילה כלל ,וכשלא יכולה כגון ביו"ט או שבת ,אז תחוף ביום שלפני הטבילה .ולדבריו
כל זמן שתוכל אין לחוף אלא בלילה .וכ"פ הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז ל ,):רמב"ם

(ב ,טז)

והרי"ף (הובא בר"ן שבועות ז ד"ה לא קשיא).
ג .תוספות (ד"ה והלכתא ,וד"ה הא) בשם ר"ת' :הלכתא אשה חופפת ביום וטובלת בלילה'
הכוונה כשהטבילה במוצ"ש חופפת בע"ש .והלכתא שלא תחוף אלא במוצ"ש ,והכוונה
שכשמוצ"ש הוא חול תחוף במוצ"ש ,וכשמוצ"ש הוא יו"ט תחוף בע"ש .והגמ' עסקה רק
במציאות שיש הפסק של יום בין החפיפה לטבילה.
כתב הרא"ש (הל' מקואות סי' לז) ,שיותר טוב לחוף ביום דחיישינן שמא לא תחוף כהוגן בלילה דמתוך
שמהומה לביתה לא חייפא שפיר .וכ"כ המרדכי (שבועות סי' תשמט) בשם ספר התרומה (סימן ק) שטוב
ונכון שתכנס במרחץ בעוד היום גדול ותחוף עצמה בנחת ולא בחפזון ולא תצא עד לערב ,וגם לדעת
השאילתות כשנשארת עד הלילה מותר ,וכך יוצאת אליבא דכו"ע .וכ"כ התוספות שכששוהה עד
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הערב חשוב לחפיפה אריכתא שכל שעה עוסקת בחפיפת גופה ושערה .ועוד יש שמחמירות ,אף על
פי שחופפות נושאות עמהן מסרק וסורקות עצמן בבית הטבילה.
כתב השו"ע :חפיפה צריכה להיות לכתחלה סמוך לטבילתה .והמנהג הכשר שתתחיל לחוף מבעוד
יום ועוסקת בחפיפה עד שתחשך ,ואז תטבול .וכן מנהג כשר שאף על פי שחפפה ,תשא עמה מסרק
לבית הטבילה ותסרוק שם .והוסיף הרמ"א :ובשעת הדחק שצריכה לחוף ביום ,או שא"א לה לחוף
ביום וצריכה לחוף בלילה ,יכולה לעשות (ב"י בשם הפוסקים ובשם הרמב"ם פ"ב דמקואות) .ובלבד שלא
תמהר לביתה ותחוף כראוי.
הש"ך (סק"ו) כתב שלדעתו העיקר כדעת רש"י ,וביאר שאם חלו שני ימים טובים לאחר השבת ,כך
שיש מרחק של ג' ימים מהחפיפה ועד הטבילה ,בכה"ג חשיב 'לא אפשר' ותחפוף קודם הטבילה.
והוסיף ע"פ שו"ת מהרש"ל (סימן ו) ושו"ת הרמ"א (סימן יט) שתחוף בלילה ותעסוק בחפיפה דוקא
שעה אחת שלא תהא מהומה לביתה.
הט"ז (סק"ו) כתב שמה שהתירו חפיפה ביום ,ודאי שלאחר מכן צריכה עיון ובדיקה בכל גופה קודם
הטבילה.
כתב בשו"ת אגרות משה (ח"ג סימן נו) "הרוצה לעשות החפיפה כמה שעות קודם טבילתה ,הנה אין
לאשה מן הסתם להקל לעשות כן ,אף שיש נשים שטועות שאז יותר נוח בשבילן ,ויכולה לעשותו
ביותר המתנה ודקדוק ,אלא יש לעשות החפיפה סמוך לטבילה כפי שאפשר".
הדרכי טהרה (טו ,יא) כתב שכיום כל אישה תעשה את החפיפה בזמן שיותר נח לה ,ואם חופפת ביום
תשמור את עצמה מכל דבר שיכול לחצוץ .וכל הפעולה הזאת תארך כשעה כדי שתהא בניחותא.
השבט הלוי (ש"ך ו ד"ה שעה וד"ה ונראה) כתב ששיעור זה הוא דוקא שעה ,ובשעה"ד גדול אפשר להקל
בחצי שעה ,ושיעור שעה הוא כולל כל צרכי החפיפה והרחיצה וגזיזת צפרנים ,וא"צ לשהות במים
שעה .וכשחופפת ביום לא היתה תקנה זו לשהות שעה ,משום שאין חשש שמהומה לביתה .ולמעשה
כתב שקשה כיום לנהוג לשהות שעה משום שיש עומס במקואות ,ולכן אפשר לעשות הכל בבית
ולפני הטבילה לעשות בדיקה שאין חציצה על הגוף .בטהרת הבית (ח"ג עמ' רמט) כתב שתמשיך
רחיצתה וחפיפתה במשך כשעה אחת.
כתב הפנים מאירות (ח"א סימן ח .הובא בבאה"ט ח) נדה שחל ליל טבילתה במוצ"ש ,וביום שישי היתה
עדיין בימי אבלה ,מותרת לעשות חפיפה ביום שישי בחמין כדי שתטבול בזמנה לבעלה .וכ"פ הערוך
השולחן (סי' שפא סק"ח) וגשר החיים (פכ"א ס"ג אות א) .אמנם בטהרת הבית (ח"ג עמ' רמו) תמה עליהם,
שאין ברחיצה זו שום מצוה כלל ,ואף לרמ"א אינו אלא מנהג .גם הסדרי טהרה (ססק"כ) כתב שיש
להורות שלא תרחוץ כלל בע"ש .וכ"פ החכמת אדם (הל' אבלות ,מצבת משה סימן ה) ,ושבט הלוי.
כתב הבית הלל (סק"א) אם לא היה בעלה בעיר ובא בלילה ,שלא היתה יודעת שיבוא בלילה ,מותרת
לחוף בלילה ולטבול.
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סעיף ד':
 טבילה במוצ"ש
ע"פ המחלוקת שהבאנו לעיל נמצא ,שלדעת רש"י אם חל טבילתה במוצאי שבת וא"א לה לחוף
מבעוד יום ,די לה בחפיפת ליל טבילתה .ולדעת השאילתות שעיקר זמן החפיפה הוא בלילה ,נוהגת
כבכל יום וחופפת בלילה קודם טבילתה.
כתב הטור שמ"מ מנהג יפה שתרחץ ותחוף יפה בערב שבת ובמוצאי שבת תחוף מעט ותסרוק
שערותיה.
כתב השו"ע :חל טבילתה במוצאי שבת ,שא"א לחוף מבעוד יום ,תחוף בליל טבילתה .והוסיף
הרמ"א :ומ"מ מנהג יפה הוא שתרחץ היטב בערב שבת ,ובמוצ"ש תחזור ותחוף ותסרוק מעט (טור).
הש"ך (סק"ט) כתב שלדעתו עיקר הדין הוא שתרחוץ ותחוף היטב בע"ש ,וגם במוצ"ש תחוף ותרחץ.
בשו"ת שבט הלוי (ח"ב סימן קא) כתב שאם חפפה לפני שבת ,יותר מסתבר שצריכה לסרוק שוב מאשר
לחפוף שוב ,דבמעט זמן מע"ש עד מוצ"ש השערות מסתבכות.
סעיף ה':
 טבילה בערב שבת
כתב הטור נזדמנה לה טבילה בליל שבת שאי אפשר לחוף בלילה די לה בחפיפת יום .הב"י כתב
שעיקר החידוש הוא דוקא לדעת השאילתות שבדר"כ סובר שיש לחפוף בלילה ,קמ"ל שבכה"ג תכוף
ביום .אבל לדעת רש"י פשוט שגם במציאות כזאת תחפוף ביום כמו בכל פעם ,והוא לכתחילה .לכן
התקשה הב"י מדוע הטור כתב דבריו כאילו הם אליבא דכו"ע .ועוד ,בסעיף הקודם סתם דבריו
אליבא דרש"י וכאן סתם דבריו אליבא דהשאילתות.
כתב השו"ע :נזדמנה לה טבילה בליל שבת ,תחוף ביום.
הט"ז (סק"ח) העיר ,שגם בזה צריכה ליזהר מלעסוק בדברים הנזכרים לאחר מכן ,אלא דדרך הנשים
שטובלות בליל שבת שאינן זזות מבית המרחץ עד שטובלות ,ולכן לא הזכיר ע"כ כאן.

סעיף ו':
 טבילה לאחר יום יומיים מהחפיפה
שנינו בנדה (סז):

"אמר רב הונא :אשה חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי בשבת  -שכן אשה חופפת בערב
שבת וטובלת במוצאי שבת .אשה חופפת באחד בשבת וטובלת ברביעי בשבת  -שכן אשה
חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי יום טוב שחל להיות אחר השבת .אשה חופפת באחד
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בשבת וטובלת בחמישי בשבת  -שכן אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שני ימים טובים
של ראש השנה שחל להיות אחר השבת .ורב חסדא אמר :כולהו  -אמרינן ,שכן  -לא אמרינן,
היכא דאפשר  -אפשר ,היכא דלא אפשר  -לא אפשר .ורב יימר אמר :אפילו שכן  -נמי אמרינן,
לבר מאשה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת ,דלמוצאי שני ימים טובים של ראש
השנה שלאחר השבת ליתא ,דאפשר דחופפת בלילה וטובלת בלילה .דרש מרימר :הלכתא כרב
חסדא ,וכדמתרץ רב יימר"
ופרש"י :והלכתא כרב חסדא  -לחומרא ,דאמר שכן לא אמרינן דהיכא דטבלה מוצאי יום חול לא
תחוף מאתמול .ובמאי דאמר רב חסדא כולהו אמרינן דהיכא דטבלה במוצאי ב' ימים טובים של ראש
השנה אחר השבת חופפת בע"ש לית הלכתא כוותיה אלא כדמתרץ רב יימר חייפא בליליא וטבלה
בליליא.
ליל טבילה בע"ש שלאחר שני י"ט :כתב הראב"ד (בעה"נ שער הטבילה עמ' צח) בשם השאילתות

(אחרי סי'

צו) אפילו אם יו"ט חל בימים חמישי  -שישי שא"א לחוף בהם ,וזמן טבילתה הוא בע"ש ,חופפת
ברביעי וטובלת בזמנה .ואין לה לקשור שערות ראשה שמא יתקשרו זב"ז .גם התוספות

(סח .ד"ה כך)

סוברים שתחוף ברביעי .אולם הב"י הבין בדברי הרמב"ם (ב ,טז) שמעיקרא אין לה להפסיק בין יום
החפיפה ליום הטבילה יותר מיום אחד ,ורק כשיש לה שעת הדחק או חולי יכולה להקדים לחוף מיום
ראשון והטבילה אינה אלא עד ליל שלישי ,אך לא יותר מזה.
ליל טבילה במוצ"ש שהוא ליל יו"ט :כתבו התוספות (שם) שאם ליל טבילתה חל במוצ"ש והוא יו"ט
או במוצאי יו"ט והוא ע"ש ,שבכה"ג ודאי תחוף לפני כן ולא תפסיד עונתה הואיל ואינה יכולה לחוף
בליל טבילתה ולא ביום שלפני טבילתה .וכ"פ הרשב"א (תוה"א ב"ז ש"ז לא ,:וקצר שם ע"א) וכ"כ הר"ן
(שבועות ז .ד"ה לא קשיא) והטור .מנגד ,הרא"ש (הל' מקואות סי' לז) סובר שתדחה טבילתה ,שאין להרחיק
את החפיפה מהטבילה כ"כ הרבה זמן ,ובקושי התירו לחוף ביום ולטבול בלילה .וכ"ד רבינו ירוחם
(נכ"ו ח"ה רכה.):
כתב השו"ע :חל ליל טבילתה במוצאי שבת והוא יום טוב שאי אפשר לחוף ,אז תחוף בערב שבת; וכן
אם חלו ב' ימים טובים ביום חמישי וששי ,וחל ליל טבילתה בליל שבת ,תחוף ביום רביעי בשבת
ותקשור שערותיה כדי שלא יתבלבלו.
הט"ז (סק"ט) כתב ע"פ הדרישה (אות ה) שכשצריכה לטבול בליל שבת ,ויום טוב ביום שישי ,צריכה
לרחוץ קמטיה וסתריה ביו"ט קודם לשבת.
 זהירות בימים שבין החפיפה לטבילה
הראב"ד למד מדברי השאילתות (לעיל) שצריכה לשמור על עצמה בנתיים מכל דבר החוצץ כמו
שצריכה לשמור מקשירת שערה .אך כתב שיש לחלק ,שאת שאר גופה יכולה לבדוק בשעת הטבילה,
אבל את השער אינה יכולה לתקן ביו"ט ולכן צריכה לשומרו.
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כתב הרא"ש (סימן לז) שאם מרחיקה את החפיפה מהטבילה תזהר מלתת תבשיל לבנה ,ומלהתעסק
בכל דבר שיבוא לידי חציצה.
הב"י התקשה בדברי הרא"ש .א .לגבי נתינת תבשיל לבנה הקשה ,מדוע נגיעה באוכל שלא לצורך
בנה אין בה בעיה ,והרי נוגעת בתבשיל! וגם אם תזהר שלא ליגע באוכל ,ידים עסקניות הן וא"א שלא
תיגע בהן .ב .היה נכון יותר להזהיר שיבדקו כל גופן בשעת טבילה ,ואם ימצאו דבר חוצץ יסירוהו,
ומדוע תסמוך על בדיקה שעשתה לפני כן הרי יכולה לבדוק בשבת ויו"ט! וא"כ ,מדוע שלא תגע
בתבשיל ובכל מה שתרצה עד שעת בדיקה סמוך לטבילה .ג .בדיקה זו היא מדאורייתא

(ע"פ תוספות,

רמב"ן ,רשב"א ור"ן) ,ולכן אין סיבה להקדים אותה אם אפשר לבדוק ולעיין בגופה סמוך לטבילה .ד.
זוהי חומרא דאתיא לידי קולא ,שתסמוך על זהירותה מליתן תבשיל לבנה ומלהתעסק בדברים
החוצצין ,ולא תחזור לבדוק ולעיין גופה בשעת טבילה .לכן ביאר ,שמנהג אותן נשים היה עפ"ד
הסוברים שעיון ובדיקה אינה מדאורייתא אלא בכלל תקנת עזרא הוא .וא"כ בשעה שנעשית החפיפה
נעשית הבדיקה והעיון ואין להפרידם זה מזה .ולכן צריכה ליזהר מליתן תבשיל וכו' כדי שתוכל
לסמוך על הבדיקה שעשתה סמוך לחפיפה .או דמכיון שדרך הנשים לחוף ולבדוק יחד ,ועכשיו
שאינה חופפת יש חשש שתשכח גם לבדוק .או שטעם הנוהגות כך הוא מפני שחוששות שמא מתוך
שדרך לסמוך חפיפה ובדיקת הגוף יחד אם אתה מצריכן לבדוק גופן שמא יבואו לחפוף ולסרוק
ביו"ט ,אלא שזה חשש רחוק .ולדעת הב"י עדיף להזהירן שיבדקו קודם הטבילה מאשר להזהירן שלא
ליגע בתבשיל .ולכן לא הזכירו הרשב"א והר"ן זהירות זו.
כתב הרמ"א :גם תזהר בימים שבין החפיפה לטבילה מכל טינופת ,ושלא ידבק בה שום דבר; גם
מנגיעת תבשילין ,או מנתינתן לבניה הקטנים ,תיזהר ,אם אפשר לה ליזהר ,אם הם דברים הנדבקים
(טור וכן כתב הב"י בשם הרא"ש וסמ"ג וסה"ת) .ואם אי אפשר לה ליזהר ,כגון שאין לה מי שיעשה במקומה
או שצריכה ליגע בהן בשעת אכילה ,אין לחוש ,ומ"מ תרחוץ ידיה כל פעם שלא תבא לידי חציצה.
 בדיקה קודם הטבילה
כתב הרא"ש (סימן לז) שאם מרחיקות החפיפה מהטבילה ,מחממות קיתון של מים להדיח בית
הסתרים ובית הקמטים כבית הלל (שבת לט ):דמתירים להחם חמין ביום טוב לרגליו אבל לא כל גופו,
וגם קושרות שערותיהן יפה שלא יתלכלכו .הסמ"ג (לאוין קיא לח ):וספר התרומה (סי' ק) הוסיפו שאם
מרחיקה את החפיפה מהטבילה ,תשמור עצמה ביום שבנתיים במה שיכולה מכל טינוף ,ובליל
טבילתה תנקר ותחצוץ שיניה מפני המאכל שאכלה בימים שבנתיים שלא ישארו פירורין ולא בשר
ולא עצם.
כתב הר"ן (שבועות ז .סוד"ה לא קשיא) שרק בחפיפה שהיא תקנת עזרא מקילין ,אבל העיון בגוף שאם
תמצא דבר חוצץ הוא מדאורייתא ,לא מקילין .וכ"ד הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לא" ).שלא דחו זמנה של
טבילה מפני חפיפה שתהא סמוך לטבילה כיון שאי אפשר ובלבד שתהא מעיינת ובודקת היטב בשעת
טבילה כל גופה ושערות ראשה שלא יהא דבר חוצץ".
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כתב הכל בו (סי' פו דף נד ע"ד) "אני תמה היאך אשה יכולה לטבול בליל שבת ויום טוב והיאך תנצל
מסחיטת שער ולכך אני אומר שראויה הטבילה לידחות עד מוצאי שבת ויום טוב" .אך כתב הב"י
שאין דוחים את דברי כל הני רבוותא דשרו לטבול ביום טוב ושבת.
כתב השו"ע :ובשעת טבילה תעיין ותבדוק היטב כל גופה ושערות ראשה ,שלא יהא דבר חוצץ,
ותדיח בית הסתרים במים חמים שהוחמו ,אפילו ביום טוב ,וכן תחצוץ שיניה בטוב בשעת הטבילה
שלא ישאר פירורין ולא בשר ולא עצם.

(רמ"א :וע"ל סימן קצ"ז אם לא חל טבילתה במוצ"ש ,אם תוכל לטבול

במוצ"ש).
הש"ך (ס"ק יא) כתב שמ"מ צריכה גם לעיין בשעת חפיפה כדי שלא להפריד ביניהם ,ובנוסף לכך
תעיין קודם הטבילה כדי לבדוק שאין עליה דבר חוצץ.
כתב בשו"ת משאת בנימין (סימן ה) דאפשר דבחמין שהוחמו ביום טוב אסור לרחוץ שאר אברים חוץ
מפניו ידיו ורגליו ,ומסיק לענין רחיצה ללבון דבין בשבת בין ביום טוב ובין בט' באב ובין ביוה"כ
תלבש ותציע כדרכה כשאר ימות השנה .והרחיצה צריך לשנות קצת ,שלא תרחוץ רק באותו מקום
ובין ירכותיה בין בחמין בין בצונן .ובשבת ויו"ט בצונן אפילו כל גופה ,ובחמין דוקא באותו מקום ובין
ירכותיה ,ודוקא בחמין שהוחמו מע"ש ומעיו"ט .גם תזהר מאיסור סחיטה שלא תרחוץ בבגד רק
בידיה ,וכל זה מדינא אבל כמדומה לי שלא נהגו הנשים לרחוץ ולא ללבוש לבנים בשבת ויו"ט,
ואפשר משום שאין כל אשה יודעת לחלק בין חמין שהוחמו מע"ש ויו"ט או הוחמו בשבת ויו"ט .גם
אינה יודעת ליזהר מדין איסור סחיטה והיכא דנהוג נהוג והיכא דלא נהוג יש להתיר להן .הש"ך

(ס"ק

יב) כתב שטעם מנהגן שאין לובשין לבנים בשבת ,משום שאז היו צריכין לטבול במוצאי שבת והיו
מרחיקין הטבילה מן החפיפה ,והא ראיה שביו"ט לובשים לבנים ובשבת הוא שנהגו שלא ללבוש.
סעיף ז':
 חפיפה בע"ש וטבילה ביום השבת
כתבו התוספות (סז :ד"ה משום) והרא"ש (הל' מקואות סי' לז) שרבנו משולם התיר בעירו לחוף בערב שבת
ולטבול ביום שבת כי היו יראות לטבול בלילה .אולם ר"ת שלח לו דתרי קולי בהדי הדדי לא מקילין,
קולא דסרך בתה ,וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה .וכ"כ המרדכי (שבועות סי' תשמז) ,סמ"ג

(לאוין קיא

לח ,):סמ"ק (סי' רצג עמ' שכג) ,ספר התרומה (סי' קא) ורבינו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכה.):
כתב השו"ע :במקום שיראות לטבול בלילה ,אין להתיר לחוף מערב שבת ולטבול ביום שבת ,דתרי
קולי בהדדי לא מקילינן; קולא דסרך בתה ,וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה.
סעיף ח':
 לא טבלה סמוך לחפיפה
כתב הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לא ).חפפה ועיינה עצמה בחול ביום וטבלה בערב או למחרתו שלא טבלה
סמוך לחפיפה עלתה לה טבילה בדיעבד ,אע"פ שלא היתה חפיפה ובדיקה סמוך לטבילה .אבל אם
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לא חפפה כלל לא עלתה לה טבילה אף על פי שעיינה בעצמה בגופה ואפילו חפפה מיד אחר
הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא קשורה אפ"ה לא עלתה לה טבילה שאני אומר שמא
בשעת טבילה היה קשור ועכשיו ניתר או נישר עם המסרק .ואין צריך לומר אם חפפה במקום שער
ולא עיינה בשאר גופה שלא עלתה לה טבילה ,שזו צריכה לעיין ד"ת ,אף על פי שלא מצאה עליה
דבר החוצץ.
הרשב"א הביא את דברי הראב"ד שהסביר ,שהטעם שאם טבלה ולא חפפה לא עלתה לה טבילה
אע"פ שעיינה ,משום שתקנת עזרא היא שלא מספיק עיון אלא בעינן חפיפה.
כתב השו"ע ע"פ הרשב"א :בימי חול (רמ"א :וכל שכן ביום טוב) ,אם חפפה ועיינה עצמה היום וטבלה
בליל יום אחר ,עלתה לה טבילה בדיעבד ,אף על פי שלא היו חפיפה ובדיקה סמוך לטבילה; אבל אם
לא חפפה כלל ,לא עלתה לה טבילה אף על פי שעיינה בעצמה בגופה ,ואפילו חפפה מיד אחר
הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא קשורה ,לא עלתה לה טבילה; ואין צ"ל אם חפפה
במקום שיער ,ולא עיינה בשאר גופה ,שלא עלתה לה טבילה ,שעיון הגוף הוא דבר תורה.
אם חפפה ראשה במים חמים אבל לא סרקה שערותיה במסרק וגם לא פספסה בידיה ,נחלקו
האחרונים .דעת השבות יעקב (ח"ב סימן עה) שעלתה לה טבילה ,כיון שחשיב למקצת חפיפה .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"ג עמ' רסו) ,גם בשו"ת שבט הלוי (ח"ב ס"ס קא) כתב שנראה פשוט שאם אמרה
שפספסה השערות בין אצבעותיה שיהיו מופרדות ,שלא הרגישה כלום ,וגם היה עיון יש להקל
בפשיטות .אך החכמת אדם (קכ ,ב) סובר שלא עלתה לה טבילה ,ואפילו אם חפפה ופיספסה אבל לא
סרקה שערותיה דינא הכי ,וצריכה לחזור ולטבול .ורק אם כבר שימשה עם בעלה יש להקל לה שלא
תטבול פעם נוספת.
אישה שחפפה וסרקה והתרחצה וטבלה ,ולאחר מכן נסתפקה אם עיינה יפה בגופה ובשערותיה,
קודם טבילתה ,נסתפק בזה בשו"ת יהודה יעלה (אה"ע סימן רנד) ,וכתב דמכיון שעיון הוי מדאורייתא
הילכך מחמרינן בספקו .אולם הערוך השולחן (אות כא) כתב שכל שחפפה ראשה וגופה ממילא נכלל
עיון הגוף בזה .ועפ"ד כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' רסט) שאינו אלא חששא דרבנן ,הילכך אמרינן
סירכא נקטא ואתיא ,שדרכה של אישה לעיין בשעת חפיפתה ,וא"צ לחזור ולטבול.
כתב בטהרת הבית (ח"ג עמ' ער) שכל עוד טבלה תוך שלוש שעות לחפיפה א"צ לחזור ולחפוף שוב
קודם הטבילה ,אלא די שתסרק ותעיין בגופה כראוי ותטבול .ואם חפפה בתחילת הלילה ואחרי
ארבע או חמש שעות הלכה לטבול ,כיון שהוא בתוך עונה אחת א"צ לחפוף שנית.
סעיף ט':
 עיון בבית הסתרים
כתב השו"ע ע"פ הראב"ד (בעה"נ שער הטבילה ריש דיני חציצה) :בד"א ,בשאר כל הגוף ,אבל בבית
הסתרים כיון שאין צריכים לביאת מים ,אם לא עיינה אותם קודם לכן ואחר כך עיינה אותם ולא
מצאה בהם שום דבר ,עלתה לה טבילה.
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הט"ז (ס"ק יא) הסביר שטעם הקולא כאן היא משום דכיון שהוא נסתר אין דרך לבוא שם דבר החוצץ,
ומשום הכי אין בזה חשש אם לא במידי דמוכח ,כגון בההיא דסעיף י"ב .הלבוש (סכ"ה) והדברי
חמודות (הל' מקואות אות צב) כתבו שהטעם שאם לא בדקה בבית הסתרים עלתה לה טבילה ,הוא
משום שבבית הסתרים יש מקום לדבר החוצץ להשאר ולהדבק בבית קמטיה ,וודאי לא היה שם,
דא"כ למה יפול לאחר הטבילה?! הש"ך (סי' קצח ס"ק לב) כתב עליהם שא"צ לדחוק כך ,וכתב שהשוני
בין הקולא שבבית הסתרים לחומרא בחפיפה הוא ,שבחפיפה בעינן ביאת מים ,ובבית הסתרים די
שיהא ראוי לבית מים .הערוך השולחן (שם אות נו) כתב שי"א דהא דבעינן בבית הסתרים ראוי לביאת
מים הוא מדרבנן ,אך העיר שמכל הראשונים משמע שהוא מהתורה.
סעיף י':
 טבלה ונמצא עליה דבר חוצץ
שנינו בנדה (סו):

"אמר רבא :טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ ,אם סמוך לחפיפה טבלה  -אינה צריכה
לחוף ולטבול ,ואם לאו  -צריכה לחוף ולטבול .איכא דאמרי :אם באותו יום שחפפה טבלה -
אינה צריכה לחוף ולטבול ,ואם לאו  -צריכה לחוף ולטבול .מאי בינייהו? איכא בינייהו:
למסמך לחפיפה טבילה ,למיחף ביממא ולמטבל בליליא"
ופרש"י :איכא בינייהו כו'  -ללישנא קמא בעינן סמוך לחפיפה טבילה .הב"י כתב שנראה שיש עוד
איכא בינייהו כשחפפה בסוף היום וטבלה תיכף בלילה ,דלל"ק הרי סמוך היא ,ולל"ב לא באותו יום
היא.
הרי"ף (שבועות ו ):והר"ן לא גרסי אלא איכא בינייהו סמוך לחפיפה טבילה בלבד ,וכ"נ שהיה גורס
רש"י .לדעתם רק כאשר חפפה סמוך לטבילה עלתה לה טבילה.
שיטה נוספת של הרשב"א (תוה"ק לא .והארוך שם ע"ב) שאם חפפה באותה עונה שטבלה בה עלתה לה
טבילה ,אבל לאחר זמן זה אינו נחשב לסמוך ולא עלתה לה טבילתה.
עוד מצאנו שכתב הרמב"ם (מקוואות ב ,יז) "אם באותו היום שחפפה טבלה אינה צריכה לחוף פעם
שנית ,אלא חוזרת וטובלת מיד בלבד .ואם לאו צריכה לחוף פעם שניה ולטבול" .ולדעתו רק אם
חפפה באותה עונה עלתה לה טבילה.
כתב השו"ע :חפפה ועיינה וטבלה ,ובעלייתה נמצא עליה דבר חוצץ ,אם בתוך עונה שחפפה טבלה,
אינה צריכה טבילה אחרת; ואם לאו ,צריכה טבילה אחרת[ .רמ"א :אף על פי שהיתה החפיפה סמוך
לטבילה ,כגון שחפפה ביום סמוך לערב וטבלה בתחילת הלילה ,הואיל והיה בשתי עונות

(ב"י בשם

הרמב"ם)] .ולהרמב"ם ,בין כך ובין כך צריכה טבילה אחרת ,אלא שזו אינה צריכה לחזור לחוף וזו
צריכה (וכן דעת רבינו ירוחם).
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כתב הש"ך (ס"ק יד) שיש פוסקים שאין מחלקים בין תוך עונה אלא בין סמוך לטבילה או לא ,שאם
החפיפה סמוך לטבילה אין צריך לחזור ולחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחזור ולחוף ולטבול .וכ"ד
הראב"ד .ויש להחמיר כשתי הדעות.
בשו"ת שב יעקב (ח"א סימן מו .הביאו הפת"ש ו) כתב שיש להחמיר כהרמב"ם .אולם בטהרת הבית

(ח"ג

עמ' רסב) ועוד אחרונים תפסו כדעת השו"ע.
סעיף יא':
 נתעסקה בדבר לאחר הטבילה ונמצא ממינו על גופה
שנינו בחולין (י).

"טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ ,אף על פי שנתעסק באותו המין כל היום כולו  -לא עלתה
לו טבילה ,עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן"
הקשו התוספות (ד"ה עד שיאמר) מברייתא זו על דברי רבא 'אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף
ולטבול' .ותירצו (נדה סו :ד"ה אם סמוך) דההיא דחולין בשלא טבל סמוך לחפיפה .הרשב"א תפס תירוץ
זה עיקר ,ולכן כתב על אותה ברייתא בחולין שמדובר כגון שחפף קודם טבילה ,דאי לא חפף אפילו
לא נמצא עליו דבר חוצץ לא עלתה לו טבילה .וכן כשלא חפף סמוך לטבילה ,דאי בשחפף סמוך
לטבילה אפילו נמצא עליו דבר חוצץ אינו חוזר וטובל.
אולם הב"י ביאר שלדעת הרמב"ם בכל מקרה לא עלתה לה טבילה עד שתאמר ברי לי שלא היה עלי
קודם טבילה .הראב"ד כתב לחלוק על הרמב"ם ,והסביר הב"י שמחלוקתם נובעת מהגירסאות
השונות שהיו להם בגמ'.
כתב השו"ע עפ"ד הרשב"א :במה דברים אמורים ,כשלא נתעסקה באותו המין אחר טבילה ,אבל אם
נתעסקה בו בין טבילה לבדיקה אינה צריכה טבילה אחרת ,שאני תולה אותו במין שנתעסקה בו; אבל
אם לא חפפה קודם טבילה ,אין תולין בו אף על פי שנתעסקה בו אחר טבילה.
הב"ח פסק להלכה כדעת הרמב"ם ,דאפילו נתעסקה באותו המין אין תולין להקל עד שתאמר ברי לי
שלא היה עלי בשעת טבילה .והוסיף הש"ך (ס"ק טז) שכ"ד הרשב"א ,התוס' ועוד ,שכולם סוברים שאין
חילוק בין נתעסקה באותו המין או לא .וביאר שגם דעת השו"ע להחמיר בזה ,וכן עיקר .אולם בטהרת
הבית (ח"ג עמ' קסט) פסק שאנו הולכים כדעת השו"ע ,בפרט דהוי מילתא דרבנן ,ולכן אם נתעסקה
באותו המין של החציצה אחר החפיפה והטבילה ,א"צ טבילה אחרת.
הב"ח הסביר שהשו"ע כתב מה הדין כאשר לא חפפה (אע"פ שכבר כתב דין זה לעיל סעיף ח) ,דמיירי
שחפפה ראשה אבל לא כל גופה ,דבגופה אין אלא מנהג בעלמא .ואם טבלה בדיעבד עלתה לה
טבילה .אבל נמצא עליה דבר חוצץ אפילו דיעבד לא עלתה לה טבילה אף על פי שנתעסקה באותו
המין .והט"ז (ס"ק יב) כתב דג' חלוקות יש בזה :דאם תוך העונה שחפפה טבלה אינה צריכה טבילה
אחרת .ואם יש עונה צריכה טבילה אחרת אא"כ נתעסקה אח"כ ,והיינו שעל כל פנים אין בין חפיפה
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לטבילה אלא עונה אחת .אבל אם יש ביניהם הרבה כגון שחפפה בע"ש וטבלה במוצ"ש דחפיפה זו
לא מיקרי קודם טבילה כלל אלא רחוק ממנה אז לא מהני נתעסקה אח"כ.
סעיף יב':
 נמצא מאותו המין בבית הסתרים
הראב"ד סובר שאם לא בדקה קודם טבילה בבית הסתרים שלה ,ואחר טבילה נמי לא בדקה עד
שנתעסקה בכתמים ובתבשילין ,ואחר כך בדקה ומצאה דבר חוצץ בין סתריה ,תלינן לקולא ואמרינן
דבתר טבילה עיילי בה .וכ"כ בטהרת הבית (ח"ג עמ' קמד) .אמנם הש"ך (סי' קצח ס"ק לג) הביא בשם
הרוקח (סימן שיט) שחולק ע"ד הראב"ד ,ולדעתו אם נמצא חציצה בין שיניה לאחר הטבילה צריכה
טבילה נוספת ,גם אם לא ידוע לנו ממתי החציצה נמצאת שם.
כתב השו"ע :בד"א ,בשאר כל הגוף ,אבל בית הסתרים ,אם לא עיינה אותם קודם טבילה ואחר טבילה
גם כן לא עיינה עד שנתעסקה בדבר החוצץ ,ואחר כך נמצא בהם מאותו המין ,תולין להקל .וכ"פ
בטהרת הבית (ח"ג עמ' רעב).
המחצית השקל (שם) כתב שהרוקח סובר שגם אם לא נמצאה חציצה ,לא עלתה לה טבילה .וכ"כ
הלחם ושמלה (ס"ק כז) ,אלא שהעיר שמדברי הש"ך לא משמע כך .וכן העלה

בשו"ת שבט הלוי (ב ,קא)

שאם לא מצאה אינה צריכה לטבול שוב.
סעיף יג':
 נתעסקה בדברים החוצצים בין החפיפה לטבילה
שנינו בנידה (סז).

"אמר רב גידל אמר רב :נתנה תבשיל לבנה וטבלה ועלתה  -לא עלתה לה טבילה ,אף על גב
דהשתא ליכא  -אימר ברדיוני נפל"
מהגמ' עולה דחיישינן שמא בעלייתה מן הטבילה נפל .וסובר הטור שאנו חוששים דוקא כשהוא
תבשיל העשוי לידבק ,כלומר שהוא גריס של פול או רבב וכיוצא בזה מדברים העושים חציצה .וכ"ד
הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לא .).ולכן סובר הרשב"א שלא עלתה לה טבילה אא"כ עיינה בנפשה לאחר
נתינת התבשיל או לאחר עסק הדברים החוצצים.
הרמב"ם (ב ,יט) כתב " נדה שנתנה תבשיל לבנה לא עלתה לה טבילה מפני השמנונית שעל ידיה".
ואח"כ כתב (הכ"ב) "במה דברים אמורים לענין טהרות אבל להתירה לבעלה הרי זו מותרת אף על פי
שנתנה תבשיל לבנה או שהיה בה שרט ישן וכו' שכל הדברים האלו וכיוצא בהם אינן חוצצין אלא
מדבריהם ולענין טהרות גזרו לענין ביאה לא גזרו" .וביאר הב"י דרב גידל איירי בתבשיל שאינו נדבק
לגמרי ,ו מכיון שבסתם תבשיל יש שמנונית חיישינן שמא נדבק בידיה וחייץ מדרבנן לטהרות אבל לא
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לבעלה ,ומשמע שאם התבשיל היה מדברים החוצצים מדאורייתא אף לבעלה חיישינן וצריכה
לטבול.
כתב השו"ע :חפפה קודם טבילה ,ובין חפיפה לטבילה נתעסקה בדברים החוצצין ,או שנתנה לבנה
תבשיל הראוי לידבק בה ,לא עלתה לה טבילה אפילו אם בדקה מיד אחר טבילה ולא מצאה עליה
שום דבר חוצץ ,שאני אומר בעלייתה מהמים נפל ממנה ,וצריכה טבילה אחרת .והעיר הרמ"א :מיהו
אם בדקה עצמה קודם טבילה וראתה שלא נדבק בה שום דבר ,א"צ טבילה אחרת

(הגהת ש"ד ומרדכי

וב"י בשם הרשב"א); אבל מותרת ללבוש בגדיה בין חפיפה לטבילה ,ולא תקח תנוק אצלה

(ב"י בשם

הרמב"ם וע"ל סימן קצ"ח).
כתב הב"ח שאם היה תבשיל ביד בנה או שהיה מלוכלך בטיט ולקחה אותו על ידיה ערומה ,ואח"כ
טבלה ולא עיינה נפשה  -לא עלתה לה טבילה ,דדמי לנתנה תבשיל לבנה ,וכ"כ הש"ך (סק"כ).
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סימן ר'  -דיני ברכת הטבילה
ובו סעיף אחד

 אימתי מברכת על הטבילה
שנינו בפסחים (ז):

"כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן .בי רב אמרי :חוץ מן הטבילה ושופר .בשלמא טבילה
 דאכתי גברא לא חזי ...אלא אמר רב חסדא :חוץ מן הטבילה בלבד איתמר"נחלקו הראשונים כיצד תנהג אישה הטובלת מטומאת נידתה ,האם תברך קודם שתטבול כדין 'כל
המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן' ,או שמא תברך לאחר הטבילה כמו גר שאינו מברך קודם
טבילתו כיון דלא חזי ,וכדברי רב חסדא 'חוץ מן הטבילה' ,והיינו כל טבילה.
פרש"י (ד"ה דאכתי) כגון טבילת בעלי קרי ,דקיימא לן בברכות (כ ):שאסור בדברי תורה ובברכה,
דעזרא תיקן טבילה לבעלי קריין לדברי תורה ,ומשום ההיא טבילה תקון בכל הטבילות ברכתן
לבסוף .וכ"כ בה"ג (סימן מא) שתברך לאחר שתעלה מן הטבילה.
התוספות (שם) והרא"ש (פסחים פ"א סו"ס י) הביאו דברי הגאונים (לקמן) ,וכתבו בשם ר"י שאעפ"כ אין
לגעור בנשים שמברכות אחר הטבילה כיון שבטבילת גר אינו יכול לברך ,לא חילקו .ומשמע שהבא
לימלך מורין לו כדעת הגאונים (כך כתב בשמו הב"י ,דלא כדברי הטור שמשמע שיש לנהוג כך לכתחילה).
אבל הרי"ף (פסחים ד ).כתב בשם הגאונים דלא אמר רב חסדא אלא בטבילת גר בלבד שאינו יכול
לומר 'אשר קדשנו במצוותיו וצונו' עד שיטבול ,משום דמל ולא טבל כאילו לא מל .אבל שאר חייבי
טבילות מברכים ואחר כך טובלים ,דנדה שלא פלטה שכבת זרע וזב שלא ראה קרי קורין ומתפללים,
ולכן אין להם שום מניעה לברך אף קודם טבילה .הר"ן (שם ד"ה חוץ) והתוספות

(פסחים ז :ד"ה על)

הוסיפו בשם הגאונים שאפילו רואה קרי יכול לברך קודם טבילתו וה"ה לפולטת שכבת זרע ,משום
דאיתא (ברכות כב ).שבטלו את טבילתם .גם הרמב"ם (פי"א מהל' ברכות ה"ז) כתב "אין לך מצוה שמברכין
אחר עשייתה אלא טבילת הגר בלבד שאינו יכול לומר אשר קדשנו במצותיו וצונו שעדיין לא נתקדש
ולא נצטוה עד שיטבול".51
הראב"ד (שער הטבילה עמ' ק) והרא"ש כתבו שתברך לפני הטבילה קודם שתפשוט חלוקה ,משום
דכשהיא ערומה אסורה לברך .ואם לא בירכה קודם שפשטה תברך לאחר שתכנס עד צוארה במים,
ואם הם צלולים עוכרתן ברגליה ומברכת (ע"פ הגמ' בברכות כב.).
כתב השו"ע :כשפושטת מלבושיה ,כשעומדת בחלוקה ,תברך :אשר קדשנו במצותיו וצונו על
הטבילה ,ותפשוט חלוקה ותטבול; ואם לא ברכה אז ,תברך לאחר שתכנס עד צוארה במים; ואם הם
 51הר"ן כתב שלדבריהם בשאר חייבי טבילות אין מברכים 'לטבול' בלמ"ד  -שכך היה צריך לברך משום שהוא נוסח של
ברכה שמברכים עובר לעשייתן ,היינו מפני שלא רצו להתקין לה ב' מטבעות וכיון שבטבילת גר צריך לברך ב'על' ,אף
כשמברכים לפני הטבילה קבעוה ב'על'.
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צלולים ,עוכרתן ברגליה ומברכת .אבל הרמ"א כתב :ויש אומרים שלא תברך עד אחר הטבילה

(טור

בשם בה"ג דף פ"ה ע"ב ורש"י ורמב"ן סימן שכ"ח וש"ד) ,וכן נוהגים שלאחר הטבילה ,בעודה עומדת תוך
המים ,מכסית עצמה בבגדה או בחלוקה ,ומברכת.
השל"ה (שער האותיות ,קדושה ,עב :ד"ה מחלוקת) כתב שחסידים ואנשי מעשה יזהירו לנשותיהן שאחר
שיטבלו פעם אחת יברכו ברכת הטבילה ,ויחזרו לטבול פעם שניה כדי לצאת י"ח כל הפוסקים .וכן
הובא בערוך השולחן (אות ד) ,וכ"פ הדרכי טהרה (יח ,א) .אולם בשו"ת חקרי לב (ב ,לא) תמה ,דמאחר
שטבלה פעם אחת ,כבר קיימה מצות טבילה ,וא"כ מנהג זה הוא היפך הפוסקים והשו"ע שהורו לברך
קודם הטבילה .וביאר בכוונת השל"ה ,שתעשה האישה תנאי ,שאם הלכה כאומרים שהברכה צריכה
להיות אחר הטבילה תהיה עולה לה טבילתה הראשונה לשם מצוה ,ואם הלכה כאומרים שצריכה
לברך קודם הטבילה לא תעלה לה הטבילה הראשונה .וכשמכוונת בהדיא שלא תעלה הטבילה גריעא
טפי מטבילה שלא בכוונה העולה לה .אך בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקי והלאה .ח"ג עמ' רה) חילק שרק
במצוה חיובית יכול לכוין שלא לצאת ,אבל טבילה שהיא הכשר מצוה להטהר לבעלה ,כשם שאינה
צריכה כוונה בטבילתה כך אם נתכוונה שלא לשם טבילה ,אפ"ה עלתה לה .ולכן לדעתו בכל אופן
תברך קודם הטבילה.
בשו"ת הר הכרמל (יו"ד סימן כה .הביאו הפת"ש א) כתב שאף במקום שאין נוהגין כן אלא מברכות קודם
הטבילה ,היינו דווקא בחול ,אבל בשבת כשטובלת יש לאשה לברך אחר הטבילה או קודם טבילה
בלחש בין שפתיה .וטעמו הוא (וכ"כ השבט הלוי אות ז) שהיתר הטבילה בשבת הוא משום דנראה כמיקר
ואינו כמתקן ,וכשמברכת מוכח דהטבילה לטהרה .אולם השבט הלוי (שם) כתב שיש לחלק ,דבכלים
מעיקר הדין אסור להטביל ,וכשעושה דרך הערמה אינו ניכר ומותר ,אבל באדם משמע

(ביצה יח):

דמעיקרא לא גזרו ואפילו כשלא שייך לומר שנראה כמיקר.
 ברכת הטבילה כשהיא ערומה

52

שנינו בברכות (כד).

"האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע ,אבל לא האיש.
תרגמה רב נחמן בר יצחק :כגון שהיו פניה טוחות בקרקע"
הארחות חיים (ולפנינו ליתא .הובא בב"י או"ח סי' עד ס"ד) כתב שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן
לבושות החלוק אע"פ שאין הפסק למטה מן החזה ,לפי שערותן למטה מאד ואין לבן רואה את
הערוה ורק כשהן ערומות בעינן טוחות בקרקע כדי שתתכסה ערותן.
כתב השו"ע  :יש מי שאומר שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן לבושות החלוק ,אף על פי שאינן
מפסיקות למטה מהלב .והרמ"א כתב :ואם הן ערומות ,צריך שתהא ערוה שלהן טוחות בקרקע או

 52מתוך סיכום הלכות תפילה סימן עד סעיף ד.
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שיושבות על שאר דבר ,דאז אין לבן רואה ערוה שלהן .מה שאין כך באיש

(ב"י בשם א"ח ועיין לקמן סי'

ר"ו סעיף ג').
הב"ח (יו"ד עמ' רכב ד"ה אבל) חולק ע"ד השו"ע ולדעתו אסור לנשים לברך ולהתפלל בלא הפסק למטה
מהלב .ולא מועיל כלל חיבוק זרועותיה ,וצריך שיהיו המים עכורים או שתלבש חלוקה ולשים ידה
על החלוק למטה מלבה דאז הוי הפסק .אך הש"ך (יו"ד סימן ר סק"א) סובר שישנו איסור אפילו לבה
מכוסה ,משום גילוי ערוה .ולא בגלל לבו רואה את הערוה .ולדינא הסכים עם פסק השו"ע ,וכ"ד
הט"ז (או"ח סימן עד סק"ד) .וכ"פ המ"ב (שם ס"ק טז) ע"פ כמה פוסקים.
בדומה לדברי הש"ך כתב המגן אברהם (סק"ח) שהאיסור כאן אינו משום שליבה רואה את הערוה,
אלא משום שיש איסור עצמי כשערותה מגולה גם אם היא אינה רואה אותה .גם הט"ז (סק"ד) כתב
שיש בזה איסור גם ללא שרואה את הערוה משום 'לא יראה בך ערות דבר' .ולכן הסיק שיכולות
הנשים להתפלל אם יש לה מלבוש ונתכסית מלפניה ומלאחריה ,וא"צ להפסק בין הלב לערוה.
 מים צלולים ככיסוי לערוה
שנינו בברכות (כה" ):ת"ר :מים צלולין  -ישב בהן עד צוארו וקורא ,ויש אומרים עוכרן ברגלו".
הדרישה סובר שצריך שהערוה תהיה מכוסה משום כבוד השכינה

(ולא משום ליבה רואה את הערוה ,שהרי

ערותן למטה מאוד) ולכן לדעתו צריך שיהיו המים עכורים ,דמים צלולים כמי שאינם דמי.
מנגד ,הט"ז (סק"ג) והש"ך (סק"א) פסקו שלפי דברי השו"ע כאן מותרת האישה לברך ברכת הטבילה
כשהיא עומדת בתוך המים אף שהיא עדיין ערומה ואע"פ שהמים צלולים ,דמשום גילוי ערוה אין
בזה דהמים נחשבין כמו כיסוי (ואזלי לשיטתייהו שאין בעיה של ליבו רואה את הערוה אלא משום גילוי ערוה).
ויותר טוב שיהיה לבה למעלה מן המים דזה שרי אף באיש ,או שתחבק זרועותיה להפסיק בין לבה
לערוה וכולה תהיה במים ובכך יש יותר צניעות ,וכ"פ החכמת אדם (כלל קכא סי"ד) .גם הדרכי טהרה
(יח ,א) כתב שאם המים צלולים תערבב אותם בידה שלא תראה ערותה ,ותברך .השבט הלוי

(סיכום

ההלכות אות ח) פסק שבשעת הברכה תסתכל חוץ למים שלא תראה הערוה ,ואין צריך לעכור המים
אפילו בצלולים ,דהמים הוי כיסוי ,ולכתחילה תחבר ידיה במים צלולים להפסיק בין הלב לערוה ,ולא
תגע בידה בכפות ידיה.
אך בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקז ותקכא .ח"ג עמ' רב) פסק שתברך על הטבילה כשעודה לבושה בחלוק
בחדר הסמוך לחדר שבו נמצא המקוה .שכן מסתבר דעת השו"ע .ואם נכנסה למקוה תכסה עד
צוארה במים ותברך .וכ"פ בברכת ה' (ח"א פ"ז אות ה) ,והוסיף שנכון להורות לנשים הטובלות
שתחבקנה זרועותיהן מתחת ללבן בשעה שמברכות על הטבילה.
 ברכה כנגד ערוה באישה אחרת
לעניין אשה הרואה מקום מגולה אצל חברתה ,הרמ"א (או"ח סימן עה ס"א) כתב שדעת הרא"ש להחמיר
בזה .אבל הרשב"א (כד .ד"ה אמר) סובר שכל האיסור הוא משום הרהור ,שהרי היא עצמה יכולה לברך
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כשהיא ערומה ,ומכיון שכך גם לנשים אחרות אין הרהור ומותרות .וכ"ד הפרי חדש ,אליה רבה

(שם

סק"ב) וגר"א .וכתבו שגם הרא"ש מודה לזה .וכ"פ בשו"ת תפילה למשה (ח"ז סימן ו).
המ"ב (סי' עד ס"ק טז) כתב :ואם יש עוד נשים ערומות עומדות בבית הטבילה פשוט דצריכה בעת
הברכה להחזיר פניה וגופה מהן ואף אם נימא דמקום המקוה הוא רשות בפני עצמו לא מהני.
 ברכה במקוואות חמים
מדברי המגן אברהם (סימן מה סק"ב) משמע שמקואות שלנו דמחממים אותם ונפישי זוהמא דינם
כמרחץ ממש .הפרי מגדים (א"א סימן מה סק"ב) כתב שבמקוה שיש בו מים חמים יש פנים לכאן ולכאן
אם דינו כמרחץ .והמקואות העומדים במרחץ גופייהו ,במרחץ ודאי אסור לברך ברכת הטבילה
ואפילו במים צ"ע די"ל הבלא דמרחץ נפיש ובמים נמי אסור .החתם סופר (יו"ד סימן רז) כתב שלדעת
היעב"ץ (מור וקציעה או"ח סימן פד) פשוט שבבית הטבילה שרוחצים ג"כ בחמין אסור לגמרי לברך ,אלא
יש לנהוג לברך קודם שתכנס ולא תפסוק בדבור ,ואף אם לא מחשב תכיפה ,מ"מ הפסק נמי אינה
נחשבת .ובברכת ה' (ח"א פ"ז אות מא) כתב שאסור להרהר שום ברכה במקוה שבזמנינו ,וגם בתוך
המים אין להרהר שום דבר .גם בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקכב .ח"ג עמ' רכג) פסק שתברך בחדר החיצוני.
ועיין בשער הציון (סי' תרו ס"ק כב) שנוהגים להקל לומר וידוי בתוך המים.
מנגד ,הציץ אליעזר (ו ,כה) ,שבט הלוי (אות ח) ודרכי טהרה (יח ,א) פסקו דמכיון שאינן רוחצות בחדר
הטבילה שהוא רשות בפנ"ע ,וגם המקוואות שלנו נקיים מותר לברך בהם.
 כיסוי הראש בשעת הטבילה
כתב החסד לאלפים (או"ח סימן ב אות ח) אסור להזכיר ה' בגילוי הראש ,וכיסוי בידו לא מהני ,אלא ביד
חברו .וצריכות להיזהר בזה הנשים הטובלות לעניין ברכת הטבילה .בשו"ת יביע

אומר (ח"ו סימן טו אות

יא) הביא דברי החס"ל בשתיקה ,ויתכן שסובר כמותו .וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי

(ח"ז בהשמטות לאו"ח

ס"ס א) .וכך המנהג היום בהרבה מקוואות שהבלנית מכסה את ראשן של הטובלות בשעה שמברכות.
 ברכה על טבילה לאחר ראית דם בתולים
בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקמב) פסק שכלה שנבעלה בעילת מצוה וראתה דם בתולים ,צריכה לברך על
טבילתה ,משום שהיא תקנת חז"ל ,וכ"ש לפמ"ש שא"א לדם בתולים בלא דם נדה .אבל אם לא ראתה
דם כלל ,אע"פ שחייבים לפרוש זמ"ז עד שתספור ז' נקיים ותטבול ,אינה מברכת על טבילתה ,משום
שאינו אלא ספק ,וגם הדבר שנוי במחלוקת.
 ברכה על טבילה לאחר ראית כתם טמא
הגר"ש קלוגר (שו"ת טוב טעם ודעת קמא סימן רצז) העלה שאף לדעת הרמב"ם דס"ל שאין לברך בספק
דדבריהם ,מ"מ יש לברך על טבילת כתמים ,דכיון שגזרו על טומאת כתמים עשאוהו כודאי וצריך
לברך ,ולטומאת כתמים אין היתר ,לכן חמורה .וכ"פ בטהרת הבית (ח"ב עמ' תקלח) ,ובתנאי שטמאה
ודאי .אבל אם ראתה דם שהיה ספק במראהו והחכם טימא את האישה מספק ,אין לה לברך משום
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סב"ל .ואם אפשר טוב שתשמע הברכה מחבירתה הטובלת עימה ותכוון לצאת י"ח הברכה .ועיין
במאמרו של הרב דוד יוסף שליט"א (אור תורה רעט ,אייר תשנ"א סימן קיג) שכשהיה בכתם שיעור כגריס
ועוד צריכה לברך על טבילתה ,משום שכך המנהג ואין אומרים סב"ל במנהג.
אמנם המלבושי טהרה (סק"א) פסק שאין לברך על טבילת כתמים משום סב"ל.

