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פתח דבר
אודה ה' בכל לבב על אשר זיכני ל היות מיושבי בית המדרש ,ואשר זיכני ברחמיו בחכמה ובדעת לסדר ולחלק סיכום
תמציתי בהלכות נדה ולהאיר לרבים אורן.
מלפנים זאת ,שכל מחבר חבור מקדים הקדמה בראש חיבורו .מהם נהגו להודיע ולהיוודע מה ראו על ככה ומהו תוכן
חיבורם ,מהם נהגו להקדים תכלית כוונת תועלת חיבורם ,ומהם עקבותיהם עקב ענווה ויראת ה' הקודמת לחכמתם.
והיות והיה לבעל דין מקום לומר ,מה לתבן את הבר ,ובמקום דזיקוקין דנורא ובעורין דאשא ,מאן מעייל בר נפחא לתמן.
מ"מ ,ראיתי לחבר חיבור זה עקב ראותי אריכות רבה או השמטת דברי ם בשאר חיבורים דומים לחיבורי זה ,לכך ראיתי
לחבר חיבור תמציתי בתכלית ,אשר יועיל ללומדי הלכות נדה לסיכום ולזיכרון הדברים לאחר כל אריכות השקלא וטריא
אשר בדברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו.
לזה ,קראתי שם חיבורי "חלקת אליהו" כדרך מטרת הקונטרס אשר הינה "לחלק ולסדר" כל סעיף וסעיף על הסדר,
בתמציתיות ובסיכום מסודר .בכדי שיהיה לתועלת ללומדי הלכות נדה המבקשים לעשות סדר בסידור ה"בסיס להלכה" והם
הטור וב"י יחד עם השו"ע ונושאי כליו על דף השו"ע.
פעמים רבות מאריך הלומד בלימוד דפי הב"י ,או בפת"ש ארוכים וכדו' ,ובסוף לימודו מבקש "לסכם" בראשו את כל
הדעות ומה יצא לו מכל עיון ההלכה – והוא הבסיס לכל זכירת מה שלמד יום שלם.
לכך ראיתי לחבר "סיכום מתומצת ומסודר" בלי תוספות מרובות – דווקא בשביל שלא יסתבך הלומד בשיטות נוספות אשר
לא למדם על הדף בבחינת תפשת מרובה לא תפשת.
בחיבור זה באתי בעיקר לחבר ולשלב את דברי הב"י יחד עם דברי השו"ע ונושאי כליו ,תוך שילוב לשון הראשונים
והאחרונים המובאים ,למען תועלת הלומד ,בכדי שיוכל למצוא ולהיזכר בדברים שלמד.
ברצוני להדגיש כי אין חיבור זה תחליף ללימוד מתוך ספרי הב"י והאחרונים ,כי עיקר הלימוד בנושאי הלכה זה להתייגע
ולעמול בהבנת הסוגיות ועיון עמוק בדברי הראשונים והאחרונים ,וכל חיבור זה לא נועד אלא לסייע לחזרה ולזכירה את מה
שנלמד בעיון ובעומק.
ובעמדי בשערי חיבורי ,הנני רואה חובה לעצמי להודות בפי רבים ,למו"ר הרה"ג משה פנירי שליט"א ראש בתי ההוראה
"אפיקי מים" בכל תפוצות ישראל בארץ ובעולם .המומחה הכי גדול בדורנו בהלכות נדה .אשר הדרכנו ומדריכנו בשימוש
מעשי מעמיק ויסודי להיות מורי הוראות בישראל ,בטרחה והשקעה גדולה על חשבון זמנו היקר.
ברצוני להודות למו"ר רה"י הג"ר אליהו ציון סופר שליט"א ,אשר הדריכנו ללמדנות התורה ויראת ה' ,בתוך מחיצות אוהל
תורתו בישיבה המעטירה ישיבת רכסים בחבורא קדישא ומעלייתא.
ברצוני להודות למו"ר הרה"ג עמי מזרחי שליט"א אשר לימדנו והדרכנו בדרך הברורה בלימוד ההלכה ,עד הגיענו לכדי
חיבור זה.
ברצוני להודות לידידי היקר והנעלה הרה"ג דניאל נהוראי שליט"א ,אשר עזרני בהגהת קונטרס זה ,ואשר בחכמתו ובינתו
השכיל לחקור לדקדק ולאזן כל פרט בקונטרס ,עד כדי עשייתו סולת נקייה מכל טעות ושגיאה.
ברצוני להודות להורי היקרים אא"ר שלום הי"ו וא"מ אורנה תחי' אשר עזרוני רבות רבות ,ולא חסרו מאונם ומהונם
בטרחה בגוף נפש וממון מתוך אהבה רבה ,ברצונם לראותנו עוסקים בתורת ה' כדרך ישראל סבא ,ימלא ה' כל משאלות
ליבם לטובה ,ויזכו לראות כל יוצאי חלציהם ת"ח עובדי ה' כשאיפת ליבם ,באריכות ימים ושנים עד ביאת גואל צדק בב"א.
ואני אברך ולי נאה לברך את נוו ת ביתי רעיתי היקרה עקרת הבית ועזרתי בחיים מרת נעמה תחי' מנשים באוהל תבורך,
אשר לרוב מסירותה הגדולה בכל מכל כל הגענו עד הלום .ואשר כל התעלותי בתורה בזכותה היא .יהי רצון שנזכה יחדיו
לראות כל זרענו לימודי ה' עוסקים בתורה ,ומזכים את הרבים ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,ולא תמוש התורה מפינו ומפי
זרענו ומפי ז רע זרענו עד עולם .ונזכה לבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב.
אברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל ולגמור חיבור זה ,אוחילה לאל אחלה פניו שיזכני שיתפשטו חיבורי אלו בכל
ישראל ,למען אהיה בכלל מצדיקי הרבים ,ויזכני לחבר עוד חיבורים הרבה לזכות הרבים.
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סימן קפג

סימן קפג
ימי נדה וימי זיבה
מקור :נדה (עב - ):אחד עשר יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני.
מחלוקת בגדר הדין ,לר"א בן עזריה :הלכה למשה מסיני ,לר"ע :נלמד מן הכתוב.
נחלקו הראשונים מהם ימי זיבה מהם ימי נדה
הרמב"ם  :כל ימיה של אשה מיום שיקבע לה וסת עד שתמות או עד שיעקר הוסת ליום אחר  -לעולם תספור מיום
הוסת ז' לנדה ואחריהן י"א לזבה ,וכך הלאה לעולם.
רמב"ן ורש"י  :אין זיבה אלא בי"א יום שאחרי נידותה שראתה הוסת .וכל פעם לפי אותו הוסת האחרון( .ב"י)
» נפק"מ בדיני הזיבה:
א .בדין ראתה בימי נידה או בימי זיבה והאם הינה זבה גדולה או זבה קטנה.
ב .בדין ספירת ז' נקיים וסתירתם( .ב"י)
פירוט שלבי דיני נידה וזיבה
❏ ז' ימים הראשונים לוסתה הינה נידה – ולעולם טובלת בליל שמיני אם פסקה קודם בין השמשות – ואינה
טובלת קודם.
❏ אך בי"א הימים שאח"כ אלו הם ימי הזיבה:
• ראתה יום אחד או יומיים – הויא זבה קטנה ומשמרת יום אחד (שומרת יום כנגד יום) וטובלת בלילה שאחרי
ומותרת.
• ראתה ג' ימים – הויא זבה גדולה – וצריכה לספור ז' ימים נקיים.
» זמן טבילתה – מהנץ החמה של יום ז'.
מקור :נדה (סז" - ):ואחר תטהר" -ר"ש אומר :אחר מעשה תטהר ...אבל אסרו חכמים כן שמא תבוא
לידי ספק.
נחלקו הראשונים מה אסרו חכמים
רש"י ותוס' :אסרו גם הטבילה.
טור :לא אסרו אלא תשמיש ,אך טבילה מותרת.
❏ אין הבדל בין זבה גדולה לבין זבה קטנה – בשניהם אסרו הרש"י והתוס'.
❏ הקשה הב"י :סתירה בדברי הטור ,כאן התיר טבילה ביום ז' ,אך בסי' קצ"ז אסר הטבילה?
א .דעת הטור כדעת הרש"י והתוס' – כאן הוי מדאורייתא דמותר ,ושם אסר מדרבנן.
ב .דעת הטור כדעת הרמב"ם – דר"ש אסר רק תשמיש כדי שלא יבואו לידי ספק .ואנו הוספנו גם
טבילה כדי שלא יבואו לידי ספק.
» ראתה ביום י'
מקור :נדה (עב - ):מחלוקת  ,ר' יוחנן :עשירי כתשיעי ושומרת .ר"ל :עשירי כי"א ואינה צריכה שימור.
» ראתה ביום י"א
מקור :נדה (עא - ):מחלוקת  ,ב"ש :מטמאים וחייבים קרבן ,ב"ה :פוטרים מקרבן.
שמשה ואח"כ ראתה  -מחלוקת ,ב"ש :מטמאין ופטור מקרבן .ב"ה :הרי זה גרגרן.
בשיטת ב"ה :רב ששת :גרגרן ואסור .רב אשי :גרגרן ומותר.
להלכה – מחלוקת
רמב"ם :אסור לשמש כל יום י"ב.
טור :יום י"א לא צריך שימור( .כרב אשי או מפני שאין נפק"מ לדינא).
» ראתה יום י' ויום י"א – מחלוקת
טור :לכו"ע צריכה שימור.
ב"י :לר"ל לא בעי שימור.
❏ אחר הי"א ימים – חוזרת לימי הנדות ,ואם תראה דם תהיה נדה וסופרת ז' ימים נקיים.
אא"כ נעשית זבה גדולה בתוך הי"א דאין מתחלת ימי הנדות אלא אחר ז' הנקיים.
תקנת רבי
מקור :נדה (סו - ).התקין רבי בשדות ראתה יום אחד – תשב ששה והוא .שנים – תשב ששה והן .שלשה תשב שבעה
נקיים.
טעם התקנה:
לרי"ף :שמא תטעה בדמים הגורמים לטעות בתיקון הוסתות.
לרמב"ן :בנוסף לשמא תטעה בדמים ,יש חשש שמא תטעה בין נדה לזבה( .ב"י)
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חומרת בנות ישראל
מקור :נדה (סו - ).בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים.
מהי החומרה – מחלוקת
ר"ן :דאע"ג שאינה אלא ראייה אחת.
י"א בב"י :מפני שהוא מועט כחרדל.
י"א בב"י :מפני שהיה מראה הדם כחרדל.
לא גזרו חומרה זו בכתמים( .ב"י)
»
מסכם הט"ז :דג' חששות היה בזה
א .במראה דם שיטעו לטהר ע"כ החמירו לטמא כל מראה אודם.
ב .חשש לענין ימי נדה ,לכן הצריך עוד ו' נקיים.
חשש שתטעה בימים בין זיבה לנדה ,ע"כ צריכה בכל מקום ז' נקיים( .ט"ז)
ג.
פסק השו"ע – ואפי' לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל יושבת עליו ז' נקיים.
גדר דם נדה
❏ צריך שיצא מן המקור.
מקור :ברייתא בתורת כהנים (פ"ד פ"ו) " -והיא גלתה את מקור דמיה" לימד על הדמים שאינם אלא מן המקור.
❏ ה' מיני דמים הם – אדום ,שחור ,כקרן כרכום ,וכמימי אדמה ,וכמזוג.
מקור :נדה (יט - ).משום דאמר קרא "דמיה" "דמיה" הרי כאן ארבעה ...שחור אדום הוא אלא שלקה.
❏ אפי' טיפה כלשהי.
מקור :נדה (מ - ).ומטמאות בכל שהן אפי' כגרעין חרדל ופחות מכן.
❏ בין באונס בין ברצון.
מקור :נדה (לו" - ):דמה" -מחמת עצמה ולא מחמת ולד ...כשהוא אומר "כי יזוב זוב דמה" -הרי אונס אמור.
❏ משתרגיש בו שנעקר ויצא לבית החיצון אע"פ שלא יצא.
מקור :נדה (מ - ).כל הנשים מתטמאות בבית החיצון ,שנאמר" :דם יהיה זובה בבשרה".
» בגדר ההרגשה – ג' מיני הרגשות
א .נזדעזע גופה – טמאה.
ב .נפתח מקורה – טמאה.
ג .זיבת דבר לח – מחלוקת
נודע ביהודה :כהרגשה וטמאה.
חת"ס :אינה כהרגשה[ .וכן הכריע בטהרת הבית]
» מצאה דם בבדיקה בלא הרגשה ,או אחר תשמיש בלא הרגשה ,או אחר הטלת מי רגלים – מחלוקת
שב יעקב :ספק דאורייתא[ .וכן הכריע בטהרת הבית]
כו"פ :דאורייתא.
לכו"ע – בקינוח ,או שלא הכניסה בעומק – הוי דרבנן( .פת"ש)
❏ בגדר עקירת הדם מבית הפנימי – ספק אם עיקר הטומאה בעקירת הדם מבית הפנימי לחיצון אע"פ שלא יצא
לחוץ ,או שמא יציאת הדם מבית החיצון לחוץ ג"כ נחשבת לראייה טמאה.
והכריע הפת"ש :כל שאינה בודקת בכל הבית החיצון ,חיישינן שמא יצא עוד מפנימי – דהוחזק מעיינה פתוח.
ונפק"מ לספק לעיל כאשר יצא מן המקור שלא כדרך ראייה( .פת"ש)
❏ אין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה( .ב"י ורמ"א)

❏ חיוב שבעה ימים בנדה אע"פ שלא ראתה דם אלא יום אחד – מחלוקת
רמב"ם :אין מחמירים בזה.
יש מקומות שנהגו להחמיר( .ב"י)

ב
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סימן קפד
סעיף א'
שיעור וסת
• וסת שאינו קבוע – כעונה בינונית ל' יום.
מקור :נדה (ט):
• וסת קבוע – בזמן הידוע( .שו"ע)
חיוב בדיקה
מקור :נדה (יב - ).בעא מיניה ר' זירא מרב יהודה אשה מהו שתבדוק עצמה לבעלה? א"ל :לא תבדוק ...א"כ ליבו
נוקפו ופורש.
נדה (יג - ).כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת.
נחלקו בזה הראשונים
הטור :לפני תשמיש לא תבדוק דליבו נוקפו.
הגהות מיימוניות  :אחר תשמיש לא תבדוק דליבו נוקפו להבא( .ב"י)
» בדעת ההגהות מיימוניות
מהר"י מולין :המחמיר יחמיר והמיקל לא הפסיד.
אור זרוע :טוב להחמיר( .ד"מ)
הכריע השו"ע :דלא תבדוק היינו לפני תשמיש.
❏ כשאין לה וסת קבוע
• מחלוקת ראשונים [אין דעות בב"י] אם צריכה בדיקה.
• בדיקה תוך ל' כשאין וסת קבוע – מחלוקת
ש"ך :אין צריכה בדיקה.
כו"פ :צריכה בדיקה.
• אם הוחזקה דאין לה וסת קבוע – צריכה לעולם בדיקה – לכו"ע( .פת"ש)
❏ כשיש לה וסת קבוע
מחלוקת ראשונים
רמב"ם :צריכה אחר תשמיש.
טור :אין צריכה( .ב"י)
הכריע השו"ע – מותר לבא עליה כמו שירצה שלא בשעת וסתה.
כל זמן שאינה ישנה לגמרי( .ט"ז)

סעיף ב'
חיוב הפרישה קודם הוסת
מקור :שבועות (יח ):נדה (סג - ):מייתי לה מקרא.
גדר הדין
מחלוקת ראשונים
ר"ן :מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא הוא.
ספר התרומה :מדאורייתא( .ב"י)
הכריע הש"ך – דהוי דרבנן.
ומסביר הנו"ב :דהיינו דלא אמרינן שכבר ראתה הוי דרבנן ,אך לענין לפרוש מאשתו סמוך לוסתה להבא הוי
דאורייתא( .פת"ש)
שיעור הפרישה
 אותה עונה – לכו"ע חובה.
מקור :נדה (סג - ):הלכה כר' יהודה.
אם עברו ושמשו – צריכים כפרה( .פת"ש)
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 עונה קודם
מחלוקת ראשונים
טור וב"י :אין צריך.
אור זרוע :פורש עוד עונה נוספת קודם( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע וט"ז :אין צריך.
ב"ח וש"ך :צריך.
לכו"ע :אם יש לה וסת קבוע אף האו"ז יודה שאין צריך לפרוש קודם( .ש"ך)
» קבעה וסת בליל טבילתה – לא החמירו לאוסרה – ואין להחמיר עונת או"ז.
ויותר עדיף שתתחיל מיום ה' או ד' ותקל בחומרת הרמ"א.
ומ"מ ,חומרת הרמ"א עדיפה על חומרת האו"ז.
» שינתה וסתה שעד שמיטהרת נטמאת – אינה צריכה לנהוג בחומרת האו"ז.
ואף בחומרת הרמ"א תקל – ולכל הפחות תמתין ג' עונות.
 עונת אביאסף  -לפי שעות
מחלוקת ראשונים
האביאסף :יום או לילה בימי ניסן ותשרי – י"ב שעות ,וחצי יום וחצי לילה בימי תמוז וטבת
ב"י :רק אותו היום או הלילה – ולא לפי שעות( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ב"ח  :כאביאסף ,וראייתו מר"פ תינוקת דהוי עונה י"ב שעות דווקא.
שו"ע וט"ז  :אין הולכים לפי שעות ,דא"כ תמצא שאסורה גם בלילה שאחריו.
ודחה ראיית הב"ח דשם ראתה מחמת דם בתוליה ולא מחמת דם נדה .ואפשר שאף האביאסף יודה שמחשבין ו'
שעות קודם.
 יום ולילה קודם בנשי דידן
מחלוקת
נה"כ :כל היום והלילה שלפניו.
ח"ד :אין להחמיר בזה( .פת"ש)
❏ אישה המשנית וסתה לאחר או להקדים ב' או ג' ימים
מחלוקת ראשונים
הגהות מימוניות :יפרוש ממנה כל ב' או ג' ימים קודם.
טור :אין צריך אלא אותה עונה בלבד( .ב"י וד"מ)
הכריע הרמ"א – כהגהות מימוניות.
❏ וסת התלוי בשינוי הגוף – אין צריך פרישה באותה העונה ,אלא רק באותו זמן שעתידה לראות כגון שרואה
בתוך ג' לזמן המקרה( .ב"י ורמ"א)
❏ ממה פורש?
מחלוקת ראשונים
רשב"א ורמב"ן :רק מתשמיש ,אך כל שאר קריבות מותר.
תרומת הדשן :אסור בחיבוק ונישוק( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע ורדב"ז :אין אסור אלא תשמיש .דאין לחדש חומרות על ישראל.
ב"ח :המחמיר תע"ב.
ט"ז :אסור בחיבוק ונישוק שהוא מביא לידי חשק( .ב"י ט"ז פת"ש)

[בטהרת הבית פסק כשו"ע ,אך צידד דהמחמיר לפרוש מאשתו בעונת וסתה אף מחיבוק ונשוק תבע"ב .וכן אם חושש להוצאת שז"ל יש לו
להחמיר בחו"נ.
ומ"מ לא יישן עמה במטה אחת באותה עונה ,פן תראה באמצע השינה ולא תרגיש עד אור הבוקר ,ונמצא ישן עם הנדה .והמחמיר שלא לישן
עימה במטה אחת בעונת וסתה ,אפילו הוא בבגדו והיא בבגדה תע"ב].

סעיף ג'
קטנה
קטנה – אינה צריכה פרישה.
הטעם :מפני שהיא מוחזקת באינה ראויה לראיות.
» ראתה ג' פעמים – מחלוקת
ט"ז :חוששת ,אע"פ שלא קבעה וסת ,דמוחזקת לראיות.
נה"כ :אינה חוששת( .פת"ש)
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סעיף ד'
רגילה לראות בהנץ החמה
מחלוקת ראשונים
ראב"ד :נאסרת כל היום וכל הלילה.
רא"ש :רק ביום.
הטעם להיתר :דוסתות דרבנן וסמוך לוסתה הוי ספק דרבנן ולקולא( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :רק ביום .דביום היא טמאה ותלינן בו את תחילת הקלקלה( .ט"ז)
ב"ח :ראוי להחמיר ביום ובלילה( .ש"ך)
ה"ה הרואה בין השמשות – דינה כרואה בהנץ החמה( .ש"ך)
»

סעיף ה'
רגילה לראות ראייה מרובה
מקור :נדה (סג - ):מחלוקת תנאים ,היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה.
ר' יוסי :אינה אסורה אלא עם הנץ החמה.
ר' יהודה :כל היום שלה.
ואוקימנא לה ברגילה למחזי בסוף ליליא.
נחלקו בזה הראשונים
איכא מ"ד  :ר' יוסי אסר רק שעת הוסת ,אך ר' יהודה אסר כל עונת הוסת והוא לילה ויום.
איכא מ"ד :ר' יוסי אסר רק תחילת הוסת – שעת הוסת עצמה .אך ר' יהודה אסר כל העונה – כל הלילה ,אך ביום
התיר.
בדעת הראב"ד :מחלוקת ראשונים
לרא"ש :איכא ב' דעות ,והראב"ד ס"ל כסברא בתרא ,ולשי' ר' יהודה ,אסור כל הלילה וגם שעת הוסת
אחר הנץ החמה.
לב"י :איכא ג' דעות ,והראב"ד מוסיף על שי' ר' יהודה דמלבד הלילה ,אסור גם כל שעת הוסת ביום.
להלכה :פסק השו"ע – כראב"ד דאסור כל הלילה ושעת הוסת ביום.
אך הש"ך חלק דצריך להוסיף גם את היום שלפניו – כחומרת או"ז.

סעיף ו'
וסת שנמשך ב' או ג' ימים
מחלוקת ראשונים
הראב"ד :כולן חשובין כעונה אחת.
הרז"ה :אינה צריכה לפרוש אלא עונה ראשונה בלבד.
מקור :נדה (יא - ).נדה אינה צריכה להיות בודקת ,הניחא לר"ל דאמר אין אשה קובעת וסת בימי נדתה
(משמע דאינה צריכה לבדוק לדעת עונתה).
נדה (סג - ):מחלוקת ר' יוסי ור' יהודה בהיתה למודה לראות בהנץ החמה – אסורה רק בשעת וסתה.
[קשה ,גבי תינוקת שופעת ,דאזלינן מראייה שנייה? שאני התם דלהחזיקה בדמים הוא] (ב"י)
»
פסק השו"ע – כרז"ה ,דאינה צריכה לפרוש אלא עונה הראשונה ,ואם עברה ולא ראתה מותרת.
❏ קשה ,סתירה בין סעיף ה' לסעיף ו' ,בסעיף ה' צריכה לפרוש כשיעור משך הוסת ,בשונה מסעיף ו' דאזלינן בתר
ההתחלה?
ב"ח :ב סעי' ה' רואה ראיה מרובה מקודם הנץ החמה עד תוך היום ,אבל כאן בסעי' ו' אינה אלא ראיה אחת ,וכל
מה שרואה אח"כ דמים יתירים הוא דנתווספו בה.
פרישה  :בסעי' ה' ההמשך הוא דבר מועט ,סברא הוא שגם הוא יצטרף ,אך כאן בסעי' ו' הוא ב' וג' ימים( .ש"ך)
נפק"מ :בפסקה באמצע ,לפרישה לא אזלינן בתר ההתחלה.
[בשי' הט"ז משמעות לכאן ולכאן]
❏ פוסקת הרואה ג' ימים
• כשלא הוקבעו הימים – חוששת לכולם.
• כשהוקבעו הימים – אינה חוששת אלא לראשונה( .פת"ש)
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סעיף ז'
מעוברת ומניקה
מקור :נדה (ט - ).מעוברת ומניקה דיה שעתה.
שם (י - ):אשכחן דר' יוחנן משוה מניקה למעוברת.
שיעור סילוק דמים במעוברת

מחלוקת ראשונים
רז"ה :כשעברו עליה ג' עונות ולא ראתה.
רשב"א :דיה שעתה בכל מעוברת( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,אין צריך לפרוש כלל.
הגהת מהרש"ל :כרז"ה ,דווקא שעברו עליה ג' עונות.
מוסיף הרש"ל :דאף מניקה צריכה ג' עונות.
❏ חזרת חזקת הוסת במעוברת ומניקה
מחלוקת בדעת הש"ך מתי חוששת לוסת שאינו קבוע
פת"ש :אפי' ראתה רק פעם אחת.
המ"י בתוה"ש :אם ראתה ג' פעמים( .פת"ש)
❏ שעת הוסת עצמה – מחלוקת
פרישה :צריך לפרוש.
ש"ך :אפי' בתוך וסתה מותר בלא בדיקה( .ש"ך)
גדר מניקה  -כל כ"ד חודש מלידתה
מקור :נדה (ט - ).מחלוקת ר"מ ורבנן ,לרבנן אפי' גמלתו ומת כל כ"ד חודש.
הטעם :מתוך צער הלידה מתפרקים איבריה ודמה מסתלק ואינו חוזר עד כ"ד חודש( .ב"י וש"ך)
❏ האם חודש העיבור בכלל – מחלוקת
ש"ך :אינו עולה למנין כ"ד.
כו"פ :עולה למנין כ"ד( .פת"ש)

סעיף ח'
נחבאת במחבוא
מקור :נדה (לט - ).הגיע שעת וסתה ולא בדקה טהורה – שחרדה מסלקת את הדמים.
נחלקו הראשונים האם צריכה בדיקה לכתחילה
רשב"א :מתני' לכתחילה ,ומותרת לכתחילה ,ואינה צריכה בדיקה.
טור :מתני' בדיעבד ,ומותרת רק בדיעבד ,וצריכה בדיקה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,לכתחילה ואינה צריכה בדיקה כלל.
רמ"א :כטור ,ורק בדיעבד מותר ,וצריכה בדיקה.
❏ קושיית הב"י על הטור :דהא בגמ' יליף ר' יוחנן דין מעוברת מדין הבא במחבוא? והיאך נחלוק ביניהם?
הב"י תירץ :בהו"א ,דבאמת גם במעוברת הוי רק בדיעבד.
אך במסקנה הסיק :דמעוברת חזינן דכל המעוברות דמיהן מסולקין ,אבל במחבוא – לא ברור לכולם דתהא
מסולקת דמים ולכן חוששת לכתחילה.
הב"ח תירץ :דהיה לטור ורא"ש גירסא אחרת בגמ'.
הט"ז תירץ :דבמחבוא לא תשמש עד אחר שעבר כל שע ת הוסת ,משא"כ במעוברת שכבר היא מסולקת דמים ואין
חשש לאסור אותה אפי' בשעת הוסת.
❏ לשמש בשעת החרדה  -אסור לשמש בשעת החרדה דשמא בעת תשמיש יצא הפחד מליבה( .ט"ז ופת"ש)
❏ צירוף לוסת  -ראתה במחבוא – אינו מצטרף למנין קביעות וסת( .פת"ש)
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סעיף ט'
שאר נשים צריכות בדיקה ביום הוסת
» הכל לפי וסתה:
• אם יש לה שעה קבועה – תבדוק רק באותה שעה.
• אם אין לה שעה קבועה – תשים מוך דחוק כל אותה העונה.
• רואה ב' וג' ימים – ג"כ תשים מוך דחוק כל אותם הימים( .פת"ש)
בדיעבד שעבר הוסת ולא בדקו
מקור :נדה (טז - ).מחלוקת תנאים
ר"א :טמאה נדה ,ר' יהושע :תבדק.
להלכה – תבדק.
נחלקו הראשונים בדעת ר' יהושע אם עבר הוסת:
ר"ח :אם בדקה ומצאה טהורה – טהורה ,אך לכתחילה צריכה בדיקה בשעת הוסת.
הר"ן :לא בדקה ולא הרגישה – טהורה בלי בדיקה.
לכו"ע – אם היה לה וסת שאינו קבוע – טהורה.
לכו"ע – עונה בינונית אסורה עד שתבדק( .ב"י)
הביא השו"ע את ב' הדעות ,ודעת הר"ן בסתמא.
» לדעת המחמירים עד שתבדוק – אם אחרה זמן מה אחר הוסת – מחלוקת
ב"י :טהורה ,ולא אמרינן שמא נפל.
ב"ח :יש להחמיר( .ש"ך)
להלכה – מחלוקת
ט"ז :כב"י טהורה.
נקוה"כ :כב"ח ויש להחמיר.
הכריע הפת"ש שאין לחוש לחומרא זו.
❏ אשה שאין לה וסת
כתב הטור :דטהורה בלא בדיקה.
והקשה הפרישה :דהרי פסק בסי' קפו דאסורה בלא בדיקה?
ותירץ הט"ז :ודאי אשה שהרגילות שלה שאינו קבוע – אסורה בלא בדיקה.
אך הטור כאן דיבר באשה שיש לה וסת קבוע כשאר נשים ,אלא שכעת שינתה פעם אחת לראות בכ"ה – דכעת אם
לא בדקה טהורה( .ט"ז)
❏ בדקה עצמה ונאבד העד – אסורה [וכ"ש אם פשעה באבידתו או השליכתו] ,דאין ראיה שלא הרגישה( .פת"ש)
[בטהרת הבית חלק בזה ,דאם נאבד העד תבדוק עצמה שנית ,ואם יצא העד נקי בבדיקה השניה – טהורה .ואם לאו – הרי היא טמאה].

❏ הטילה מים בשעת וסתה ולא בדקה – טמאה ,דאימור ארגשה וסברה מי רגלים ,והוי מדאורייתא.
ואפי' בדקה עצמה אחר הוסת ומצאה טהורה – ג"כ טמאה( .פת"ש)
»
❏ עבר ג' פעמים יום וסתה ולא בדקה ולא הרגישה – וסת קבוע לא נעקר ,אך וסת שאינו קבוע אפשר שנעקר אף
בפעם אחת( .פת"ש)
❏ וסת שע"י מקריים שבגופה – אפי' בוסת שאינו קבוע אסורה לשמש עד שתבדוק( .פת"ש)

סעיף י'
היוצא לדרך
מקור :יבמות (סב ):עירובין (ק - ):היוצא לדרך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לוסתה.
נחלקו הראשונים במה פוקדה
הרשב"א :פוקדה אפילו בתשמיש.
ר"ת :אסור בתשמיש ופוקדה בדברי ריצוי.
סמ"ג :מותר אפילו בתשמיש ,ומ"מ ,המחמיר תע"ב( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,מותר אפילו בתשמיש.
רמ"א וש"ך  :כסמ"ג ,המחמיר תבוא עליו ברכה ,אך כל שאר מיני קורבה מותרים.
» קשה לרמ"א ,הרי גם אין יוצא לדרך מותר בדברי ריצוי?
י"ל ,דביוצא לדרך חייב בכך( .ט"ז)
❏ טעם ההיתר  :דוסתות דרבנן ,ובמקום מצוה לא גזרו( .ב"י וט"ז)
❏ שיעור היציאה לדרך :י"ב מיל( .פת"ש)
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❏ ההולך לדבר מצוה – אין צריך לפקוד את אשתו( .ב"י)

מקור :שם
❏ אשתו נידה ועתידה לטבול
» תוך עונה [י"ב שעות] – צריך להמתין.
יותר מתוך עונה – אין צריך להמתין( .רמ"א ש"ך)
» ההולך לדבר מצוה – אין צריך להמתין.
ההולך לדבר הרשות שיש בו צורך גדול – אין צריך להמתין( .ש"ך)
»
❏ אישה העומדת לצאת סמוך לטבילתה שלא ברשות בעלה – לא נכון לעשות כן( .פת"ש)

❏ אישה שנזדמן ליל טבילתה בלילה סמוך לוסתה  ,כגון שמצאה כתם טמא והגיע זמן טבילתה בלילה שהוא
וסתה תמיד לראות – מחלוקת
כנסת יחזקאל :מותרת לקיים עונה.
ס"ט וח"ד :אסורה( .פת"ש ובה"ט)
» אסורה אפי' בוסת קבוע.
» אסורה אפי' בכלה ,ומותרת לטבול אף בליל שבת.
» צירוף מצות עונה עם יציאתו לדרך – סמוך לוסתה – אסור ,דפרישה הסמוך לוסתה דאורייתא הוא.
(פת"ש)

סעיף י"א-י"ב
הבא מן הדרך
מקור :נדה (טו - ).כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהם הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה.
הגיע שעת וסתה – מחלוקת אמוראים
רב הונא :אסור ,דוסתות דאורייתא.
רבה בר בר חנה :מותרת ,דוסתות דרבנן.
אמר רב שמואל משמיה דר' יוחנן :אשה שיש לה וסת – בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה דהוי ס"ס.
להלכה:
 קודם שעת וסתה – לכו"ע מותרת כרבב"ח.
 אחר שהגיע שעת וסתה – מחלוקת ראשונים
טור :אסורה ,ודווקא קודם שעת וסתה מותרת ,דנקטינן כר' יוחנן שם בגמ'.
רמב"ם :מותרת אף אחר זמן וסתה .דאין הלכה כר' יוחנן דס"ל וסתות דאורייתא( .ב"י)
לכו"ע – הניחה בחזקת טמאה – חייב לשאול.
פסק השו"ע – כטור ,דחייב לשאול אחר שהגיע וסתה.
ואפי' שוכבת אצלו – חייב לשואלה( .פת"ש)
»
אך אם שהתה אחר הוסת שיעור שתספור ותטבול – בא עליה בלי לשאול[ .אולם בטהרת הבית צידד דכיום בזמנינו אם ראתה
בודאי ,אסור לבעלה לבוא עליה עד שישאלנה ,כיון שאין דרך הנשים בזמנינו לטבול כשבעליהן מחוץ לביתם].

»
»

בין ערה בין ישנה – אך לא בישנה לגמרי.
בין בגדולה בין בקטנה על אף שבושה לטבול( .ב"י וש"ך)

❏ חשש לוסתות הגוף – אין חוששין ומותר בלי לשאול.
הטעם :אימור לא קפצה ולא ראתה.
אבל חוששת לעונה בינונית( .שו"ע)
באילו וסתות הגוף מדובר – מחלוקת
שו"ע :כל וסתות הגוף בכלל ,דלא חיישינן.
ש"ך :דווקא בקפצה לא חיישינן – דהוא תלוי במעשה דידה ,אך שאר וסתות כפיהוק ועיטוש  -חיישינן דאינו תלוי
במעשה דידה.
» בביאור שי' השו"ע דכתב" :מוסתות הגוף כגון קפיצה וכיוצא בה" – נחלקו הפוסקים.
הש"ך  :ניסה לתרץ דהשו"ע מודה בשאר וסתות שאינו תלוי במעשה דידה ,ואיירי בוסתות כקפצה – אך
דחה הדברים.
תוה"ש תירץ" :כיוצא בה" -היינו אכלה שום ופלפל – ולעולם ס"ל כש"ך.
ח"ד תירץ :ד"כיוצא בה" -היינו ,אפי' פיהוק ועיטוש ,וכגון שהיה לה וסתות הגוף עם וסת הימים – כגון
עיטוש בר"ח( .פת"ש)
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סעיף א'
אשה בחזקת טמאה – אסורה
אך נאמנת לומר טבלתי
מקור :נדה (יב - ).החמרים והפועלים הבאים מבית האבל ומבית המשתה – נשיהם להם בחזקת טהרה ,במד"א
בשהניחן בחזקת טהרה.
טהורה – היינו שאומרת לו טבלתי – ולא שאומרת שלא היתה טמאה( .ב"י)
»
אפי' בגדיה מלוכלכים – נאמנת( .ב"י ורמ"א)
»
אפי' שוכבת אצלו – לא מהני עד שתאמר טהורה אני( .פת"ש)
»
❏ עברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול – נאמנת( .רמ"א)

מאי קמ"ל? – מחלוקת
ט"ז :אפי' בספק אם ראה אותה שרגילה ללבוש לבנים ביום ו' ועכשיו א"א בכך – נאמנת.
נקוה"כ :דגוף הדין השמיענו שנאמנת לבעלה.
❏ אישה החשודה באיסור נדה
» זינתה בנדה – נאמנת.
» הכשילה לבעלה:
• בשעת וסתה – אינה נאמנת ,עד שתעשה תשובה.
• שלא בשעת וסתה – נאמנת.
» בימות החורף דהטבילה טרחה – אינה נאמנת.
במקום שנותנים שכר על הטבילה – אין נאמנת( .פת"ש)
»

סעיף ב'-ג'
חזרה בה – אינה נאמנת.
מקור :כתובות (כב).
כגון אמרה דרך שחוק אמרתי תחלה – אינה נאמנת( .ש"ך) [וצידד בטהרת הבית דאם מכיר בה שהיה דרך שחוק והיתול נאמנת].
אפילו במיגו אינה נאמנת( .פת"ש)
»
» דווקא אחר כדי דיבור אינה נאמנת.
אך תוך כדי דיבור נאמנת( .ב"י ורמ"א)
מי שרוצה להחמיר – רשאי ואין זו חסידות של שטות( .ב"י ורמ"א)
»
נתנה אמתלא לדבריה  -נאמנת.
מקור :ירושלמי כתובות (פ"ב ה"ה)  -מחלוקת ,רב לא חייש לה ,אך שמואל לא עבד עובדא בנפשיה.
כגון ,קטטה ,או מפני בושת אחותך ואמך ,או סברתי שטמאה אני ובדקתי( .ב"י רמ"א וש"ך)
» אחר ל' יום – לא מהני אמתלא.
אא"כ האמתלא הינה באופן שצריך להאריך ל' יום – דנאמנת( .פת"ש)
» אמרה שביום ד' זמן טבילתה ואח"כ אמרה ג':
• ביום הג' – יש להחמיר אע"פ שהתורה האמינה לה ,מ"מ בעל נפש יחוש ,דלמא יצרה תקפה.
• אך לפני יום הג' – נאמנת( .פת"ש) [דלא כטהרת הבית שמטהר אם האישה מוחזקת לבעלה שהיא כשרה וצנועה ,דנאמנת
אפילו אם אמרה כן סמוך ממש לזמן טבילתה].
❏ אמרה בפני רבים שהיא טמאה – מחלוקת
ט"ז :לא מהני אמתלא.
תוה"ש :מהני אמתלא( .ט"ז פת"ש)
לא היה אפשר לה בענין אחר – מהני אמתלא לכו"ע.
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הוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדים המיוחדים לנדה – אינה נאמנת.
מקור :קידושין (פ - ).הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה – לוקה עליה משום נדה.
» נקט בעלה לוקה ולא היא לוקה?
לרבותא ,דאפי' הוא שיש לו צד טיבותא במה שלא הגידה לו – לוקה( .ט"ז)
הטעם :דלאו כו"ע ידעי מן האמתלא ,וא"כ על מה סמכה כשהחזיקה עצמה נגד כולי עלמא.
משא"כ באומרת לבעלה טמאה אני – אפשר שסמכה עצמה שאח"כ תאמר לו את האמתלא( .ט"ז)
❏ נתנה אמתלא לדבריה אחר שראוה לובשת בגדי נידותה – מחלוקת ראשונים
רמב"ן :אינה נאמנת ,דלעשות מעשה כולי האי אינה לובשת.
טור :נאמנת ,וכי עדיף הוחזקה בשכנותיה מאומרת בפירוש( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ן ,דאינה נאמנת.
» לא היה לה אפשר ללא לבישת בגדי נידותה [כגון שסברה שראתה כתם וטעתה] – מחלוקת
ש"ך :מהני אמתלא לעולם.
כו"פ :לא מהני( .פת"ש בסעי' ב')
» הסתירה עיבורה בהסכמת בעלה  -מעשה בילדה ג' פעמים ומשום עין הרע אומרת טמאה אני – מותר
לבעלה לבא עליה בסתר.
» מחלוקת בטעם ההיתר
רמ"א :היתה חזקה אך מותרת.
ט"ז :אין היא בכלל הוחזקה נדה – כיון שגילתה דעתה תחילה שלא יהיה ממש במעשה שתעשה
אח"כ לא אזלינן בתר המעשה.
» הסתירה מחמת ג' הריונות משום עין הרע ולא ידע בעלה מזה – מחלוקת
ש"ך :נאמנת[ .וכן הכריע בטהרת הבית]
ט"ז :אינה נאמנת ,דדווקא כשבעלה יודע האמת מהני( .ט"ז סעי' ב' ש"ך סעי' ג')
❏ באה ושוכבת אצל בעלה אחר טענתה – נאמנת כנתנה אמתלא( .רמ"א)
ומ"מ ,צריך בעלה לשאול אותה למה באה אצלו דצריך להוציא האמתלא מפיה( .ש"ך)
»

❏ אמרה פלוני חכם טיהר אותי ומכחישה אותו חכם – נאמן לטמאה.
נאמנת וטהורה].
» ודווקא החכם עצמו אך לא אחר.
אך לענין ממון אין נאמן אלא בשנים( .ב"י וט"ז)
»

[וצידד בטהרת הבית דאם הוא כתם בלא הרגשה

סעיף ד'
היה משמש עם הטהורה ואמרה לו טמאה אני
מקור :שבועות (יז :יח - ).לא יפרוש מיד מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו.
למעשה :ינעץ ציפורני ידיו ורגליו ,ולא יסמוך עליה ,עד שימות האבר ,ויתמלא פחד ורתת מאימת הקב"ה על
העבירה( .שו"ע ורמ"א)
❏ כפרתו
דרך הכפרה – מחלוקת
ב"י  :יתענה מ' יום ,ויכול כל שבוע יום אחד ,ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ,ואם אינו רוצה להתענות יתן י"ב
פשיטים לצדקה.
ד"מ :יכול כל שבוע ב' ימים ,יתן י"ב פשיטים כל יום.
» עשיר יתן יותר קצת מעני.
בשר ויין לא יאכל בליל התענית( .רמ"א)
»
וה"ה בליל סיום התענית( .פת"ש)
יחמיר בתשובתו( .רמ"א)
»
» ג' ימים רצופים הוי כמ' יום ,ולאדם חלש בב' ימים.
אך עדיף לצום מפוזרים( .פת"ש)
❏ במזיד – יצום ס"ב יום.
ואם חטא פעמיים בכניסה וביציאה – יתענה ב' פעמים ס"ב יום.
באשה יש להקל יותר דתשושי כח הן( .פת"ש)
»
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הרגישה באמצע תשמיש ולא הגידה לו

• הבעל – ודאי אנסו גמור הוא.
• האשה
»

– ספק אנוסה דיצר אלבשה או שמא לבעלה אין יצר אלבשה( .פת"ש)
כשצריך כפרה אין חילוק אף אם לא הגיע לגיל כ'( .פת"ש)

❏ ה"ה שימש סמוך לוסתה בשוגג – צריך לפרוש באבר מת.
❏ דווקא כשמוצאת דם באמצע תשמיש ,אך רק אומרת מרגשת אני – אין צריך לפרוש.
אא"כ אומרת מרגשת אני בבירור שהוא דם( .פת"ש)
❏ ג' חילוקי מקרים יש בזה:
א .אשה שיש לה וסת בשעת וסתה – שניהם צריכים כפרה אפי' בדקה קודם תשמיש.
ב .אשה שאין לה וסת כלל – צריכה בדיקה תמיד לפני תשמיש.
» ואם לא בדקה – אין זה אונס.
» ואם בדקה והרגישה:
אמרה לו פרוש ופרש מיד – שניהם צריכים כפרה.
אמרה לו רק שטמאה ופרש מיד – רק הוא צריך כפרה ולא היא.
וזהו דברי המחבר והרמ"א.
ג .שמשה שלא בשעת וסתה (ויש לה וסת) – אפי' לא בדקה תחלה מקרי אונס( .פת"ש)
❏ אשה שפשטה חלוקה בלילה קודם השינה ומצאה בבוקר כתם

– אין צריכה כפרה .דלא הו"ל למידע( .פת"ש)

❏ בא על אשתו ביום ל"א
• לא הרגישה קודם – הבעל שוגג והיא פטורה דאנוסה.
• לא הודיעה לו כלל – הוא אנוס והיא קרובה למשמשת נדה( .פת"ש)
❏ אירע לה פחד וראתה רק מאוחר אחר תשמיש – אין צריכים כפרה( .פת"ש)

❏ מצאה כתם והראתה לחמותה וטמאה ,ואח"כ הראתה למרשעת וטיהרה – ונהגה כמרשעת – צריכה כפרה היא
וגם המרשעת שהחטיאתה( .פת"ש)

יא

סימן קפו

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

סימן קפו
סעיף א'-ב'
בדיקת אשה קודם תשמיש ואחר תשמיש
 אשה שיש לה וסת קבוע
מקור :נדה (טז - ).מחלוקת ,ב"ש :צריכה ב' עדים על כל תשמיש ותשמיש או תשמש לאור הנר .ב"ה :דיה ב' עדים
כל הלילה.
בעל נפש – מחלוקת אמוראים ,ר' זירא :מדברי כולם נלמוד בעל נפש לא יבעול וישנה .רבא :בועל ושונה.
נחלקו בזה הראשונים
כל הפוסקים :אינה צריכה בדיקה כלל לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש (כדי שלא יהא ליבו נוקפו).
רמב"ם  :צריכה לבדוק אחר תשמיש היא בעד שלה והוא בעד אחר ,והצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש( .ב"י)
הביא השו"ע את דעת כל הפוסקים בסתמא ואת הרמב"ם כדעה נוספת.
הכריע הרמ"א כדעת כל הפוסקים.
בתולת דמים בחזקתה עומדת ואינה צריכה בדיקה לבעלה( .פת"ש)
»
 אשה שאין לה וסת קבוע
מקור :נדה (יא - ).פעמים צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש ביתה ...אמר
שמואל אשה שאין לה וסת אסורה לשמש.
אשה שאין לה וסת – מחלוקת תנאים – ר"מ :יוציא ולא יחזיר עולמית .ר' חנינא בן אנטיגנוס :משמשת בשני עדים.
נחלקו בזה הראשונים
כל הפוסקים :אינה צריכה בדיקה כלל כאותה שיש לה וסת.
רמב"ן ורשב"א  :ג' פעמים הראשונים צריכה בדיקה אחר תשמיש הוא בעד שלו והיא בעד שלה .ואח"כ תהיה
מותרת( .ב"י)
» קודם תשמיש – מחלוקת
ב"י :צריכה אף קודם.
ד"מ :לא משמע כן.
» בשיטת הרי"ף – מחלוקת
רמב"ן רשב"א ורא"ש :דעת הרי"ף כפי' ר"ח וכר' חנינא צריכה בדיקה ומשמשת בעדים ג"פ ראשונים.
ש"ך :דעת הרי"ף כדעת כל הפוסקים ,דאינה צריכה בדיקה לא לפני ולא אחרי.
רמב"ם ורא"ש :תמיד צריכה בדיקה לעולם קודם תשמיש ואחר תשמיש( .ב"י)
» האם גם הבעל צריך לבדוק – מחלוקת
רמב"ם :גם הבעל צריך אחר תשמיש.
רא"ש :אינו מצריך( .ב"י)
הביא השו"ע את דעת הרמב"ן והרשב"א בסתמא ,ואת דעת הרמב"ם והרא"ש כדעה נוספת.
אך הש"ך חלק :כדעת כל הפוסקים שאין צריכה כלל.
ואם רצתה להחמיר על עצמה ולבדוק – אין מניחין לה דא"כ יהא ליבו נוקפו( .ש"ך)
»
הכריע הפת"ש :דבמקום שנהגו להקל אין להחמיר ,אך בלאו הכי אין להקל וכדעת השו"ע והרמ"א( .פת"ש)
לכו"ע – אם ראתה פעם אחת בליל התשמיש אפי' מופלג מהתשמיש – מחוייבת בדיקה אחר תשמיש ,דאתייליד
רעותא.
אין לה וסת – צריכה ג' פעמים.
יש לה וסת – מספיק פעם אחת( .פת"ש)
אופן הבדיקה
אין צריכין לבדוק אחר כל תשמיש ותשמיש – אלא מקנחין עצמן כל הלילה ולמחר בודקין.
קודם תשמיש – צ"ע אם צריכה לבדוק לאלתר( .פת"ש)
»
❏ לא נחלקו המקילים אלא בבדיקת חורין וסדקין אך לכו"ע צריכה קינוח ולהשהות העד על גופה( .פת"ש) [וצידד
בטהרת הבית שאף למחמירים כשו"ע ,יכולה לעשות הבדיקה רק בקינוח ולא בבדיקת חו"ס]
❏ קנחה עצמה בעד ואבד – לא תשמש עד שתבדוק( .ב"י ורמ"א)
מקור :נידה (טז - ).בדקה בעד ואבד אסורה לשמש עד שתבדוק.
❏ סוג הבגד – מפשתן שחקים ולבנים ,וכן פקולין וצמר נקי ורך( .ב"י)

❏ מעוברת ומניקה

– אין צריכות בדיקה כלל .דמסולקות דמים הן( .פת"ש)
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סעיף ג'
אשה שאינה רואה בפחות מי"ד ימים
אין לה קבע עד י"ד יום

– וכל הי"ד יום אין צריכה בדיקה כיש לה וסת( .שו"ע)

סעיף ד'
בדיקה בעד שלו
יכולה אשה לבדוק בעד שלו – ונאמנת( .שו"ע)

סעיף ה'
הרואה מחמת תשמיש ג' פעמים – אסורה.
מקור :נדה (יא - ).אשה שאין לה וסת – מחלוקת תנאים – ר"מ :יוציא ולא יחזיר עולמית .ר' חנינא בן אנטיגנוס:
משמשת בשני עדים.
❏ דווקא ברואה בשעת תשמיש.
❏ צריך ג' רצופים כשור המועד.
❏ דווקא שהיתה כך מתחילת נישואיה – תצא בלא כתובה ,אך אם רק אח"כ – תצא עם כתובה( .ב"י)
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סעיף א'
רואה מחמת תשמיש
מקור :נדה (סה - ):הרואה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד
שתתגרש ותנשא לאחר ,נשאת לאחר וראתה דם ...לא תשמש עד שתתגרש ...נשאת לאחר ...לא תשמש עד שתבדוק
את עצמה.
פסק השו"ע – דמשמשת עם הראשון ג' פעמים ,ואם רואה מחמת תשמיש ,תנשא לאחר וגם איתו תיבעל עד ג'
פעמים ,ואם רואה דם גם איתו ,תנשא לאחר ואם גם עימו תראה ג' פעמים – לא תבעל עד שתבדוק בשפופרת.
נשאת לאחר – כיון שאין כל האצבעות שוות( .ט"ז)
»
אינה נאסרת בבעילה ראשונה לבעל ג' – כיוון שאין כל הכוחות שוות( .ט"ז)
»
❏ ראתה לאחר זמן – אינה אסורה מדין רמ"ת.
ואפי' ראתה כך פעמים רבות אינה אסורה( .ב"י)
❏ שיעור הזמן
מקור :נדה (יד - ).איזהו לאחר זמן? כדי שתרד מן המטה ותדיח את פניה ...ת"ק :אינה מטמאה את בועלה .ר"ע:
מטמאה את בועלה.
» קושיית הב"י :סתירה בגמ' ,בגמ' איתא כדי שתרד מן המטה ,במתני' איתא כדי שתושיט ידה תחת הכר
או תחת הכסת?
ותירץ :בכדי שתושיט ידה שניהם טמאים מספק ,בכדי שתרד מן המטה בעלה טהור( .ב"י)
נחלקו בזה הראשונים
י"א בראב"ד :בכדי שתושיט ידה תחת הכר או תחת הכסת.
ראב"ד  :אין אנו בקיאין כעת בשיעור וכל סמוך לביאה נאסרת( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :בכדי שתושיט ידה תחת הכר או הכסת ותטול עד לבדוק בו ותקנח עצמה.
רמ"א :אין אנו בקיאין ותמיד סמוך נאסרת.
וצ"ע ברמ"א אם גם מחמירים כשראתה בג' אנשים( .ש"ך)
דווקא בראתה סמוך לתשמיש ,אבל לא ראתה סמוך לתשמיש אינה נאסרת מדין רמ"ת( .רמ"א)
»
אך מ"מ מכאן ואילך אסורה לשמש ב' תשמישים באותו לילה( .פת"ש)
וכן אם ראתה אחר תשמיש זמן מופלג – מותרת ,וכ"ש אם ראתה רק בבוקר( .ש"ך)
»
בדקה מיד ולא מצאה ,ואח"כ מצאה – אפי' תוך שיעור זה – אינה נאסרת( .ש"ך)
»
ואפי' אם לאחר ראייה זו שהתרנו ,ראתה שוב ב' פעמים בשעת תשמיש מותרת( .ש"ך)
»
❏ בכמה פעמים נאסרת – ברואה ג' פעמים.
» ממתי מתחילים למנות הג' פעמים – מחלוקת
ט"ז וש"ך :עם הראייה הראשונה עוד ב' פעמים.
ראב"ד ותוה"ש  :הראייה הראשונה אינה מן המניין כיון שבתחילה לא בדקה ,אלא מכאן ואילך צריכה ג'
פעמים( .פת"ש)
❏ ג' הפעמים צריכים להיות רצופים( .שו"ע)
ואין צריך בג' לילות רצופים ,אלא ג' תשמישים בלא הפסק תשמיש שאינו רמ"ת( .ש"ך)
אם לא היו רצופים – לא נאסרה( .רמ"א)

»
»
»

אם בדקה ומצאה דם ב' פעמים ,ואח"כ שמשה כמה פעמים בלא בדיקה כלל ,ואח"כ שמשה ובדקה
ומצאה דם – הוי כג"פ רצופים ואסורה( .פת"ש) [דלא כטהרת הבית דאינה נאסרת].
אשה שאמרה שראתה ג"פ רצופים ,ואח"כ כשחקר הרב אמרה שבפעם השנייה לא בדקה – אין זו חזרה
מדבריה הראשונים ואינה בכלל רמ"ת[ .כיון שלא היה במשמעות דבריה ענין איסור ברור]( .פת"ש)
ממתי צריכה לומר לבעלה שנאסרה בכדי שתהיה נאמנת שלא נתנה עיניה באחר – מחלוקת
שיבת ציון  :בכל הג' פעמים תיכף אחר תשמיש ,דאז הוי מילתא דעבידא לאיגלויי ואז אין חשש לנתנה
עיניה באחר.
פת"ש  :בשני פעמים הראשונים אפי' אם אמרה אחר זמן נאמנת ,ורק בפעם שלישית צריכה לומר לו מיד,
כיון שאינה נאסרת מיד אלא רק לאחר ג"פ.
לכו"ע – שייך לחשוש שמא עיניה נתנה באחר ,דבדידה תליא מילתא ויכולה שלא לבדוק( .פת"ש)
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❏ דין רמ"ת כשיש וסת קבוע או אינו קבוע
• כשאין לה וסת קבוע – לכו"ע נאסרת ברואה מחמת תשמיש.
• כשיש לה וסת קבוע – מחלוקת
נו"ב  :שוב אינה חוששת לרואה מחמת תשמיש .דס"ל דרמ"ת הוי מדין וסת ,וממילא וסת מחמת אונס אינו בדין
וסת קבוע ,וכשיש כבר וסת קבוע אינה חוששת לוסת זה שאינו קבוע.
ח"ד  :הויא רואה מחמת תשמיש ,דרואה מחמת תשמיש אינה וסת ,רק מטעם חשש חולה הממלאה ונופצת( .פת"ש)
❏ ראתה שפע דם – אין להתירה להינשא לאחר דודאי יורד מן המקור ,ואף בבדיקת שפופרת יש לפקפק בה( .פת"ש)

❏ מעוברת ומניקה
גם במעוברת ומניקה שראו ג"פ מחמת תשמיש – הוי דין רמ"ת( .פת"ש)
[והיתה הו"א לתלות זאת במחלוקת ט"ז וש"ך לגבי וסת שאינו קבוע בימי הנקתה]( .פת"ש)
» אם נתעברה בביאה שלישית שראתה מחמת תשמיש – תמתין עד שיהיה הוכר עוברה – ומותרת לבעלה.
» אך אם תראה גם בימי עיבורה – תחזור לאיסורה.
» אולם במקום הדחק יש לסמוך על הראב"ד ולא לאוסרה אלא בביאה רביעית ,ולא תשמש עד שתשאל
לרופאים( .פת"ש ה)
» ראתה ג' פעמים ואח"כ נתעברה וילדה – אחר שתטבול בימי הטוהר – מחלוקת
ס"ט :מותרת לשמש אח"כ אחר שתטבול בימי הטוהר.
נו"ב  :אינה עוקרת ימי הטומאה ,ואף לא מהני מה ששמשה ולא ראתה( .פת"ש ז)
❏ בדיקה במעוברת – לא מהני בדיקה כל ימי עיבורה וימי הנקתה.
» אך אם בדקה כבר:
אם לא מצאה דם כלל – אסורה.
אך אם מצאה דם בצדדים – מותרת.
» וכשבדקה עצמה בימי העיבור וההנקה – מהני רק לימי העיבור וההנקה ,וימי העיבור מהני אף לימי
ההנקה( .פת"ש בסעי' ב')

❏ זקנה
שפסקה מלראות ,ועכשיו מרגשת צער וכאב ,ורואה דם מחמת תשמיש – אינה צריכה בדיקת שפופרת( .פת"ש)

»

אם ראתה בילדותה ג"פ מחמת תשמיש – מחלוקת
שבו"י :לא מהני מה שהזקינה אח"כ.
ס"ט :פקפק בזה ,וצ"ע לדינא( .פת"ש)

❏ נמצא על העד של האיש
אם נמצא ג' פעמים על עד שלו
» דווקא שהוכן העד לבדוק בו ,אך אם נמצא על כותנתו – אינו אלא ככתם.
ואפי' נמצא בכתונת שלה – י"ל דבא לאחר זמן וטהורה( .פת"ש)
»
❏ אשה ששלחה את סדינה לראות כתמים ,ויש ספק אם מצטרף לכתם ,ויש לתלות גם בבעלה שקינח בסדין אחר
תשמיש והסדין היה נקי ובדוק – יש לצדד להקל ,ושתבדוק אז אח"כ ,ותתקן מה דאפשר לשמש בליל שניה ,ויבדוק
הגבר אחר קינוח ,וכן יבדקו במי רגליו( .פת"ש)
– אסורה( .רמ"א)

❏ לכמה בעלים מותרת לינשא – מחלוקת ראשונים
סמ"ג :ב' בעלים ,דבתרי הוי חזקה כרבי.
כל הפוסקים :ג' בעלים ,דבג' הוי חזקה כרשב"ג( .ב"י)
פסק השו"ע – דבג' בעלים נאסרת.
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סעיף ב'
צורת הבדיקה
מקור :נדה (סה - ):כיצד בודקת 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 הצדדים הוא בא.
נדה (סו - ).שפופרת אפגורי מפגר לה? ...אמר שמואל :בשפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה.
פסק השו"ע – נוטלת שפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה ונותנת בתוכה מכחול ובראשו מוך ומכנסת באותו מקום
עד מקום השמש.
נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ,ואם לאו בידוע שהוא מן הצדדים.
» דרך ההכנסה בשפופרת:
מתחילה מכנסת השפופרת עד מקום שהיא יכולה ,ואח"כ מכנסת המכחול בתוך השפופרת ובראשו מוך,
ודוחקת אותו עד שתגיע המוך לצוארי הרחם.
וכן כשמוציאה – מוציאה תחילה המכחול מתוך השפופרת( .פת"ש)
❏ סוג השפופרת – דווקא של אבר.
» ה"ה של שאר מתכות.
» אך של ברזל  -לא ,דמסרטט.
של עץ – לא ,דמסרטט( .ש"ך)
»
בדיעבד שבדקה בשל עץ ולא נמצא דם – מהני .אך אם נמצא בצדדים – אין לה הקולא דצדדים ,ולא
מועילה הבדיקה לא לקולא ולא לחומרא( .פת"ש)
❏ גודל השפופרת – כאבר בינוני( .פת"ש)

❏ אופנים נוספים בבדיקה:
• בדיקה שלא בשפופרת רק במוך ועץ כעובי ואורך האבר קודם בדיקה בשפופרת – מחלוקת
אמונת שמואל  :היה נוהג כך ,ואז אם יצא נקי יועיל להתירה ,ואם נמצא דם יבדוק בשפופרת.
תוה"ש :הוי בדיקה שלא לצורך.
» לכו"ע – אם כבר בדקו בדיעבד ויצא נקי או לא בראשו – מועיל.
• מילוי כיס מפשתן כמדת אבר ,תוך מילויו במוכין בדוחק – אין מועיל להתירה כי קשה להכניס רך כל כך בעומק,
אך מועיל לאוסרה( .פת"ש)
❏ שיעור ההכנסה לאבר – מחלוקת
ש"ך  :אין צריך לדחוק אלא עד שהיא יכולה ומשערת בעצמה לפי אומד דעתה ואין לחוש שמא לא הכניסה כשיעור
דישה.
חת"ס :צריכה שתכניסהו בכל האפשרי עד שיגיע לפתח בית הרחם( .ש"ך ופת"ש)
אחר הבדיקה – תוצאות הבדיקה
 נמצא דם על ראשו – בידוע שהוא מן המקור ואסורה( .שו"ע)
ואסורה לכל  -אף לאחר( .ש"ך)
»
» ושוב אין מועיל לה שום בדיקה ,אפי' תמצא אח"כ בצדדי השפופרת – נשארת לעולם באיסורה אם הוא
בבעל שלישי ,אך בבעל ראשון יש לה תקנה.
וכן אין לסמוך על רפואת רופאים אחר הבדיקה.
» אא"כ תפיל חררת דם – דחוזרת להיתרא.
אם עברה ושמשה ג' פעמים ולא מצאה דם – הותרה( .פת"ש)
»
 אם לא נמצא דם בעליון – בידוע שהוא מן הצדדים – ומותרת( .שו"ע)
• אם לא נמצא דם כלל – מחלוקת
ח"ד ומהר"ר צנזור :אפי' ראתה אח"כ כמה פעמים תולין דמן הצד הוא ,ואינה נאסרת לעולם.
נו"ב וס"ט  :די להקל עד ג' פעמים שתראה דם .ורק אם ראתה דם מן הצדדים אינה נאסרת לעולם( .פת"ש)
• אם נמצא דם מן הצדדים – מותרת לעולם.
» לעניין ז' נקיים – מחלוקת
נו"ב :ספק ,ומראה פנים לכאן ולכאן.
מהר"י הורוויץ :אינה צריכה נקיים.
ח"ד :צריכה תמיד ז' נקיים אחר כל דם שמוצאת( .פת"ש) [בטהרת הבית הכריע כמהר"י הורוויץ אך צידד דהמחמיר
תע"ב]

»

הקשה הב"י  :הרי אף אם נמצא דם בצדדים שמא בא הדם מן המקור ומה שלא נמצא על המכחול הוא
משום שאין כל האצבעות שוות ואין כל הכוחות שוות?
ותירץ :דלא אמרינן שהאצבעות והכוחות שוות אלא להקל ולא להחמיר( .ב"י ט"ז)
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סעיף ג'
בדיקה לבעלה הראשון
מקור :נדה (סו - ).א"ל ר"ל לר"י :ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל ראשון? א"ל :לפי שאין כל האצבעות
שוות .א"ל :ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי? לפי שאין כל הכחות שוות.
פסק השו"ע – ד עיקר הבדיקה הינה בבעל שלישי ,כי אם תבדוק ותמצא דם תהיה אסורה לעולם.
❏ בדיקה בבעל ראשון  -כשרוצה בכל זאת לבדוק – בבדיקה אחר תשמיש שלישי – מחלוקת ראשונים
מרדכי :אסורה מתשמיש שלישי אפי' בבדיקה.
ר"י :מועילה בדיקה גם אחר תשמיש שלישי( .ב"י)
» בדעת רש"י שכתב :דאין צריכה בדיקה בבעל ראשון ,כי מוטב שתתגרש ותתקן ולא תבוא לידי כרת,
הלכך מתגרשת עד שתתחזק בג' אצבעות – נחלקו בשיטתו:
תוס' ורא"ש :אסורה לראשון מתשמיש שלישי אפי' בבדיקה.
ב"י :מותרת לראשון בבדיקה[ ,אך תלוי הדבר ברצונה כי יכולה להיאסר]( .ב"י)
לכו"ע אם מצטערת בשעת תשמיש וקשה לה מאד – יש להקל בבדיקה בבעל הראשון( .ב"י ורמ"א)
»
הביא השו"ע את ב' הדעות ,את דעת ר"י בסתמא ,ואת דעת המרדכי כי"א.
והכריע הרמ"א כדעת ר"י ומותרת לבדוק.
יש לסמוך על היתר דבדיקת שפופרת אפי' לבעל נפש ,ובוא וראה כמה קשים גירושין( .ב"י)
»
» אף המתירין בבדיקה ,היינו דווקא אם תמצא דם בצדדי השפופרת ,אבל אם לא תמצא כלל – לכו"ע לא
מהני( .פת"ש)
❏ אם בדקה ומצאה דם על ראש המוך – אסורה לעולם ולא תינשא לאחר.
❏ ואם אח"כ בדקה שוב ולא מצאה דם – מותרת לבעל שני ,אך אסורה עדיין לראשון( .פת"ש)
❏ בדיקה בבעל שלישי – בבדיקה אחר ביאה שלישית בבעל שלישי – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :אינה מותרת אפי' בבדיקה ,גם בבעל שלישי.
חכמי הצרפתים :בבעל שלישי כולם מודים שיכולה לעמוד תחתיו בבדיקה( .ב"י)
מהשו"ע בסעי' א' – מבואר כחכמי הצרפתים ,דאם תבדוק מותרת.

סעיף ד'
שמשה סמוך לוסתה בדין רמ"ת
מקור :נדה (סו - ).ואם יש לה וסת תולה בוסתה.
דנו הראשונים בפי' הגמ'
טור :אם שימשה סמוך לוסתה אנו תולין ראייתה בוסתה ולא ברואה מחמת תשמיש.
רש"י  :אם יש לה וסת לקלקול הזה שאינה רואה כל שעה מחמת תשמיש ,אלא רק לפרקים – תולה בוסתה
ומשמשת בלא בדיקה( .ב"י)
צידד הב"י :ששני הפירושים אינם חולקים ושניהם להלכה.
ופסק בשו"ע – אם שמשה סמוך לוסתה  -אנו תולין ראייתה בוסת ולא ברמ"ת.
❏ קשה ,הרי לאו ברשיעי עסקינן ,וכיצד שמשה סמוך לוסתה שאסור מדינא?
א .לשו"ע :לא קשה כלל ,דביוצא לדרך מותר לשמש סמוך לוסתה.
» לר"ת קשה ,דגם ביוצא לדרך אסור לשמש?
ב .פרישה :כגון אם ראייתה תחילת היום ,דמותר כל הלילה שלפניו[ .ודחה הש"ך :דאין לתלות בהכי
לקולא].
ג .ש"ך :מיירי שעברה ושמשה.
ד .ש"ך :ר"ת יפרש ואם יש לה וסת כרש"י או כמרדכי [כדלקמן] ,ולא כפי' הב"י.
ה .ש"ך :מיירי בקטנה או שלא הביאה סימנים עדיין שאין צריך לפרוש ממנה כל שלא קבעה וסתה ג"פ( .ש"ך)
כגון שרואה מט"ו יום לט"ו יום ,דאז מקילים לה לשמש סמוך לוסתה כדי שתוכל לקיים פו"ר( .פת"ש)
ו.
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❏ שיטת המרדכי  :אשה שיש לה וסת קבוע שהיתה רואה נדה – תולה בוסתה שיכולה לומר זה הדם שהיתה רואה
טהור.
ונחלקו הפוסקים בביאורו
ב"י  :הבין דמילתא באפי נפשה היא ,ואינו קשור לרואה מחמת תשמיש מחמת מכה[ .והוי חידוש דין דכל דם נוסף
תולה כהמשך לוסתה].
ט"ז  :חדא מילתא היא לדבריו שאח"כ דתולה במכתה ,והיינו ,שאם יש לה מכה אע"פ שאין ראוי לתלות בה כל כך
אילו לא היה לה ווסת ,מ"מ עכשיו שיש לה ווסת תלינן בה( .ט"ז)
❏ ה"ה ,הרואה סמוך לוסתות הגוף כפיהקה או עטשה וכדו' – הרי זו תולה בוסתה ולא ברמ"ת( .פת"ש)
❏ אם ראתה אחר ששימשה סמוך לוסתה ,ואח"כ ראתה עוד ב' פעמים מחמת תשמיש – אין מצורף לאוסרה.
(פת"ש)

סעיף ה'
יש לה מכה באותו מקום
מקור :נדה (סו - ).בודקין אם משונה הדם.
❏ בזמן הזה – מחלוקת ראשונים
רמב"ן :אין תולין ,דאין אנו בקיאין בשינוי שבין מכתה לראייתה.
רא"ש :תולין ,עד שיודע שמשונה מכתה מראייתה( .ב"י)
ע"פ מי מבחינים – סתירה בדברי הטור האם ע"פ חכם או כל אדם( .ב"י)
»
ותירץ הפרישה :דאם שניהם לפניו לא נלך לקולא כיון דאפשר לברר( .ש"ך)
» דווקא בראתה אחר תשמיש אין צריכה בדיקת הבחנה – דאימור שמש עכרן.
אך שלא בשעת תשמיש צריכה בדיקה אם משונה( .פת"ש)
» אם הוציאה דם ע"י שדחקה אצבעה במקום – אפי' משונה – תולה במכתה.
ורק כשיצא מעצמו – בודקין אם משונה( .פת"ש)
פסק השו"ע – כרא"ש ,דאף בזמן הזה תולין במכה ,אא"כ משונה דם ראייתה ממכתה.
אפי' בדקה עצמה בשפופרת ומצאו על המוך – תולין במכה( .ש"ך)
»
רואה שלא בהרגשה ואפי' ע"י בדיקה – תולה במכה( .פת"ש)
»
» דווקא אם יש לה מכה במעיים שיכול להגיע אל המקום ,וכן אף אם בשאר איברים ויכול להגיע ע"י
בליעה באיברים – אין תולין במכה( .פת"ש)
אפי' המכה במקור עצמו – תולין במכה( .פת"ש)
»
» אם בשעת הרגשת הכאב מן המכה מוצאה דם – מוכח דמן המכה הוא ,ואף כשלא תראה באותו זמן –
תולין במכה( .ט"ז)
אם יש לה מכה שרגילין נשים אחרות לראות דם – תולין במכה אע"פ שאינה יודעת( .ט"ז)
»
❏ בימי ליבונה – מחלוקת
נו"ב :בחזקת טמאה.
ברית אברהם :בחזקת טהרה( .פת"ש)
» ממתי חזקת טהרתה – מחלוקת
מרדכי :ג' ימים.
חת"ס :ג' בדיקות ערבית שחרית וערבית( .פת"ש)
 יש לה וסת קבוע – שלא בשעת וסתה – תולה במכתה.
❏ אך כשאינה יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם – כשאינה מרגשת ממש שהדם שותת ויורד מן המכה – מחלוקת
ראשונים
רשב"א :תולה במכתה ,דאין עיניה בין מכתה.
ספר התרומה :דווקא כשיודעת בודאות ,אך רק בספק אינה תולה במכה.
הכריע הרמ"א – כרשב"א.
» בדעת הרשב"א – מחלוקת.
לרמ"א ולשו"ע  :אין צריך לדעת ,לא אם מוציאה כעת דם ,ולא אם בכלל מוציאה דם.
לש"ך  :אין צריך לדעת אם כעת מוציא דם ,אלא צריך לדעת שמוציאה דם( .ש"ך)
» האם צריכה לעשות בדיקה במוך – מחלוקת
רמ"א :אין צריכה.
ט"ז :צריכה בדיקה.
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» הקשה הט"ז על הרמ"א דהא פוסק לקמן בסעי' ז' כמהרא"י דצריך בדיקה ,וכן קשה ממי רגלים?
תירץ הנקוה"כ:
א .דגם המהרא"י היה מיקל ושם שאני דהוי מצד אחד.
ב .ודאי היא דאי אפשר בבדיקה ,גם המהרא"י מודה דאין צריכה בדיקה .דכאן תמיד תמצא דם
אף אם זה מן המכה.
❏ גם כשתולין במכה – האם נטמאת לז' נקיים – מחלוקת
ש"ך :צריכה להמתין ז' נקיים.
ב"ח :אין צריכה ,ומותרת לגמרי( .ש"ך)
» בדעת הרמ"א – מחלוקת
ש"ך :כשיטתו דצריכה.
נו"ב :מטהר לגמרי כב"ח( .פת"ש)
» כשראתה מחמת תשמיש – מחלוקת
כנסת יחזקאל  :אינה צריכה ז' נקיים .דאין טהרה לחצאין ,והיות ולא טימא לרואה מחמת תשמיש,
טהורה גם לז' נקיים.
ס"ט :צריכה ז' נקיים תמיד( .פת"ש)
כל ההיתר אינו אלא בכניסה ,אך ביציאה צריך לצאת באבר מת( .פת"ש)
»
 אין לה וסת קבוע
• ספק אם בא הדם מן המקור או מן הצדדין – מחלוקת
רמ"א [ונו"ב ולשו"ע ] :תולין במכה ,דהוי ספק ספיקא ,ספק מן הצדדין ,וספק אם מן המכה.
ש"ך :טמא אם אינה יודעת שמכתה מוציאה דם .ואין ס"ס.
» אם אין לה חזקת טהרה כגון שהיתה טמאה נידה – מחלוקת
נודע ביהודה ואחרונים :לא מהני ס"ס כנגד חזקת איסור.
ש"ך בדעת הרשב"א :מהני ס"ס גם כנגד חזקת איסור( .פת"ש)
» אם כבר ספרה ימי ליבון – מחלוקת רש"י ותוס'.
» לכו"ע אף לרמ"א – אם ראתה בבדיקה או בשעת תשמיש לא מועיל הס"ס ואסורה.
ולכן עדיף לה שלא תבדוק שלא תטמא לעולם( .פת"ש)
אף לרמ"א מתירים דווקא כשהמכה במקור ,אך אם הינה בצדדין – טמאה דאין ס"ס( .פת"ש)
»
• ודאי בא מן המקור כשאין לה וסת קבוע – חייבת לדעת שמכתה מוציאה דם( .רמ"א)
» אך אם אינה בימי טהרה אלא בימי טומאה – אינה תולה במכתה.
אא"כ יש לה וסת קבוע וראתה שלא בשעת וסתה – תולה להקל.
ק"ו שיש להקל בימי מניקתה( .פת"ש)
דווקא אם המכה במקור מועיל לדעת אם מכתה מוציאה דם ,אך מן הצדדים אין לטהרה( .פת"ש)
»
אם מכתה מוציאה דם – אין צריכה לישב ז' נקיים ,דהוא תוך ל'( .ש"ך)
»
» ספירת ל' לראייתה ברואה מחמת תשמיש ואין לה וסת קבוע – מחלוקת
ברית אברהם :תולה מראייתה האחרונה.
כנסת יחזקאל :כתב היפך זה( .פת"ש)
❏ בשעת וסתה – מחלוקת ראשונים
סמ"ג :אינה תולה.
רמב"ם :תולה ,דוסתות דרבנן.
הכריע הרמ"א – כסמ"ג ,דאינה תולה.
אם מרגשת עתה שדם יצא מן המקור – מחלוקת
ש"ך :אפי' בשעת וסתה טהורה.
ב"י וד"מ :טמאה.
❏ אם רק יודעת שמכתה מוציאה דם ,אך לא הרגישה כעת – לכו"ע אינה תולה במכתה( .רמ"א וש"ך)
» עבר עליה שעת וסתה ולא בדקה ולא הרגישה ואח"כ בדקה ומצאה טמאה – תולין במכה אם ידוע
שהמכה מוציאה דם( .פת"ש כו)
❏ לסמוך על הרופאים שזו מכה
רופאים עכו"ם
תשובת ש"י :אין לסמוך ,אא"כ יסכים עמו אחד מבעלי הוראה למעשה.
תשובת פ"י :סומכים עליהם להתירה לבעלה( .באה"ט) [וכן הכריע בטהרת הבית]
» לכו"ע ,אין הרופאים נאמנים על גוף ידוע לומר שמפיל שומות ושערות ,אא"כ במקום פיקוח נפש.
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❏ נמצא לה בעומק הפרוזדור נקב קטן ולא נמצא דם ,והעידה החכמה שבדקה פעם אחרת באשה אחרת ומצאה
דם – מחלוקת
מעיל צדקה :מקילים ,דיש שריג שמשתרג.
חכם צבי :טוב להחמיר( .פת"ש)
❏ גילדעני אדער – כשרואה דם ומרגישה כאב בפי הטבעת – מחלוקת
שמש צדקה :ספק ,ואין להקל אלא בכתמים.
נו"ב :אין תולין בזה ,דאין רגילות בזה.
חת"ס :תולין ,דיכול לבא לאותו מקום( .פת"ש)

סעיף ו'
נאמנות האשה על המכה
מקור :נדה (סו - ):מחלוקת תנאים ,רבי :נאמנת .רשב"ג :אינה נאמנת.
פסק השו"ע – כרבי ,דנאמנת אשה לומר מכה יש לי באותו מקום( .שו"ע)
ואפי' בשעת וסתה ואפי' אינה יודעת שמכתה דרכה להוציא דם( .ש"ך)
❏ אם אומרת ברי לי שדם זה אינו מן המקור – מחלוקת
רמ"א :נאמנת וטהורה.
תוה"ש דגמ"ר וח"ד :פקפקו בזה.
אך לכו"ע נאמנת אם יש עוד צד לקולא( .פת"ש)
»

סעיף ז'
אם מוצאת דם רק ממקום אחד
אם מוצאת דם רק ממקום אחד בצדדין – יש לתלות במכה.
וכ"ש אם מרגשת כאב באותו המקום בשעת הבדיקה – דתולה במכה( .שו"ע)
» ומועיל אף שאינה יודעת שהמכה מוציאה דם.
ומועיל אף באשה שאין לה וסת( .פת"ש)
»

סעיף ח'
הרוצה להתרפאות – לסמוך על רופא שנתרפאה.
מקור :ירושלמי שבת (פ"ו ה"ב)  -נאמן הרופא לומר קמיע זה מומחה וריפאתי בו ג' פעמים.
 קודם שתתחזק ג' פעמים – לכו"ע מועיל.
 אחר שנתחזקה – מחלוקת
סמ"ק  :צ"ע אם מותר לה לסמוך גם על רופא מומחה יהודי.
ריצב"א :על יהודי – סומכת .על גוי אינה סומכת .אא"כ ניכר שהועילו לה הרפואות דיכולה לסמוך אף על גוי( .ב"י)
הביא השו"ע את ב' הדעות ,דעת הסמ"ק בסתמא ודעת הריצב"א כיש מי שמתיר[ .ובטהרת הבית צידד דכיום סומכים גם
על רופא גוי ,כיון שדבריו יכולים להתברר ע"י רופא אחר לא ישקר]

»
»
»

אם רופא זה עשה רפואה זו לאשה אחת קודם שהתחזקה – מחלוקת
ב"ח :מועיל אף לאשה שכבר התחזקה.
פת"ש  :אינו מועיל לאשה שהתחזקה ,שמא לזאת שלא נתחזקה גם ככה היה פוסק( .ש"ך ופת"ש)
אם יש רגלים לדבר ,כגון שעתה התשמיש יותר קשה לה – דסומכת( .פת"ש)
אין ראיה לרפואה מגוף עכו"ם לגוף ישראל – דאינהו אכלי שקצים( .פת"ש)
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סעיף ט'
הבהילוה והפילה חררת דם
מקור :נדה (סו - ).ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמר ליה לאבדן זיל בעתה אזל בעתה ונפל ממנה חררת דם ,אמר רבי
נתרפאה זאת.
כתב הרמב"ן דבזמנם :מועיל לרפאותה ,אא"כ תראה פעם אחת מחמת תשמיש.
בזמנינו :אינו מועיל אלא שלא להוציאה מבעלה בלבד.
» האם הפוסקים חולקים על הרמב"ן שחידש דין זה בזמנם – מחלוקת
ב"י :אף אחד לא חולק.
ד"מ  :חולקים ,דא"כ לא היה להם לכתוב דין היתר בשפופרת( .ב"י וד"מ)
❏ הרגישה זיבת דבר לח וקפצה בבהלה ונשפך ממנה דם הרבה – יש להקל רק בכהאי גוונא.
דבהלה אינה ביעותא ,וגם שפע דם אינו כחררה( .פת"ש)
❏ ממלאה ונופצת – אין לה תקנה.
מקור :נדה (סו).

סעיף י'
הרואה בליל טבילתה
❏ ראתה פעם אחת או פעמיים מחמת תשמיש בליל טבילתה [ועדיין לא קבעה ג"פ].
• ליל טבילה הבא [השני] – חוששת וצריכה לפרוש.
» בזקנה – מחלוקת
נו"ב :אין ראיה ראשונה מן המנין.
חת"ס :חוששת.
בכוונת הנו"ב – חת"ס :טעות סופר ,ומדובר על בדיקה לפני תשמיש.
פת"ש :מדובר שלא ראה על עד שלו גם כן.
אם ראתה בליל טבילה בלא תשמיש – אין צריך לפרוש( .פת"ש)
»
• ליל טבילה שלישי – אינה חוששת .שאין חוששת לוסת קבוע אלא לילה [פעם] אחת בלבד.
אם לא שמשה בליל טבילה שני – אסורה ,דלא נעקר הוסת( .פת"ש)
»
• ראתה בלילה שני שאחר הטבילה – אסורה בליל שני ,שמא טבילה דאתמול גרם.
אך אם ראתה ביום ג' או ד' שאחר הטבילה – אינה חוששת( .פת"ש)
❏ ראתה ג' פעמים אחר טבילה בביאה ראשונה:
 אם אינה אחר לידה – נאסרת.
» אם עברה ושמשה קודם הטבילה – מחלוקת
ט"ז :קבעה וסת ואסורה.
ח"ד וש"ך :מותרת( .פת"ש)
» ראתה ג' פעמים ביום ידוע לחודש – מחלוקת
מ"י :אינה אסורה.
ח"ד :אסורה( .פת"ש)
אך לכו"ע אם יש צדדים לצרופי כמים קרים וביעתותא – מותרת בליל שני ויפרוש באיבר מת.
» האם מותרת בליל שני לטבילתה – מחלוקת
מ"י :מותרת.
א"ש :אסורה( .פת"ש)
 אך אם הינה אחר לידתה:
• כשאינם רצופין – מחלוקת
ש"ד :יש להתיר דתולין בדם לידתה.
מהרי"ל :מחמיר בזה( .ד"מ)
» כגון ג"פ אחר כל לידה ובנתיים לא ראתה .או כגון ג"פ רצופין אחר ביאה ראשונה שאחר טבילה בלבד אך
אח"כ אינה רואה – מחלוקת בדעת הרמ"א [בפי' דברי ההגה ש"ד]
ט"ז :נאסרת ,דאיכא חזקת איסור שרואה אחר לידה.
ש"ך :מותרת ,דתלינן בלידה.
» עבר ובא עליה באיסור – ולא ראתה – מחלוקת
ט"ז :אינו מועיל להתירה דאיכא חזקת איסור.
ש"ך :מועיל להתירה( .פת"ש)
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» האם מועילה בדיקה – מחלוקת
עמודי כסף :מהני אחר טבילה ,אא"כ התגלה דמן הצדדים הוא.
ח"ד :לא מהני( .פת"ש)
אם היו ראיות בהיתר בינתיים – מותרת .אך ז' נקיים צריכה( .פת"ש)
»
ואם לא ראתה אחר הלידה ואח"כ ראתה – אין תולין במכתה( .פת"ש)
• כשרצופין – אפי' אחר לידה  -אסורה עד שתבדוק בשפופרת( .רמ"א)
» מתי נאסרת – מחלוקת
ש"ך :דווקא אחר לידתה ל"ג יום לזכר וס"ו לנקבה.
כו"פ :אסורה תמיד( .פת"ש)
אם ספק לה אם אחת מן הג' היו תוך מלאת – ספק דרבנן לקולא ,ומותרת בליל שניה( .פת"ש)
»
❏ כשצריכה האשה בדיקת שפופרת – אם עברה ושמשה מועיל ועדיף משפופרת.
» מתי? מחלוקת
רמ"א :אפי' בפעם אחת בלבד מועיל.
אפי רברבי :צריך ג' פעמים( .ש"ך)

סעיף י"א
רואה מחמת תשמיש עם וסת הפלגה
❏ ראתה פעמיים:
• אם עברה ושמשה – חוששת פעם אחת בלבד ,ואם לא ראתה אינה חוששת יותר.
• אם לא עברה ושמשה – חוששת לעולם( .שו"ע ופת"ש)
» אך חוששת עדיין לוסת החודש.
ואע"ג שאין חוששים בוסתות הגוף לוסת החודש?
אין זה אלא בוסת שבא מעצמה כפיהוק ועיטוש ,אך וסת שבא באונס כקפיצה או תשמיש חוששת גם
לוסת החודש( .ש"ך)
❏ ראתה ג' פעמים – קבעה וסת וחוששת עד שיעקר ג' פעמים( .שו"ע)
» אם עברה ושמשה ולא ראתה – נתבטל אפי' בפעם אחת .דהרי נתבטל הפלגתה.
אא"כ ראתה שוב דחוששת שוב .עד שיעקר ג' פעמים( .פת"ש)
❏ אשה הרואה מחמת תשמיש רק בביאה שנייה אחר ג' או ד' יום מליל טבילתה – מותרת עד אותו יום ג' או ד'
הרגילה אז לראות .אך טוב שתוועץ ע"י בקיאות( .פת"ש)

סעיף י"ב
איסור השהייתה בבית של הרואה מחמת תשמיש
מקור :כתובות (כז - ):המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו כ"ש עימו בבית.
הטעם:
א .דהיות והוי איסור דרבנן חיישינן טפי דקל בעיניו ועלול לעבור על האיסור.
ב .כיון דאסורה לו עולמית( .ב"י)
❏ אא"כ רוצה להשהותה – מותר ע"י שליש ועדים כשבא אצלה( .שו"ע)
כשאינו דר בשכונתה – מותר אף בלי עדים ,דזהו עדיה( .ש"ך)
»
» אם לא קיים פריה ורביה – מחלוקת
ש"ך :כופין אותו לגרשה.
פת"ש :בזמן הזה אין כופין על הזיווגים( .ש"ך ופת"ש)
» להשהות אשה שאינה יכולה ליטהר – ספק האם דינה כרואה מחמת תשמיש או שמא רואה מחמת
תשמיש קייל דטהורה באותו זמן( .פת"ש)
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סעיף י"ג
בתולה בדין רואה מחמת תשמיש
מקור :תוספתא נדה (פ"ט ה"ז)  -כולן בודקין אותן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורים.
נדה (יא - ):תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת ,מחלוקת ,ב"ש :נותנים לה ד' לילות .ב"ה :עד שתחיה המכה...
לא שנו אלא שלא פסקה מחמת תשמיש ,אבל פסקה מחמת תשמיש וראתה טמאה.
פסק השו"ע – לעולם תולים בדם הבתולים  -עד שתשמש פעם אחת ולא תראה ,דמאז אין תולין.
וכשמותרת – טהורה אפי' ראתה ד' וה' פעמים( .ד"מ)
»
» האם צריך שיהיה לה צער בתולים – מחלוקת
ב"י ורמ"א  :צריך ,דבעינן ידיים מוכיחות שזהו דם בתולים.
ב"ח  :אין צריך ,ותמיד תולין בבתולים( .ט"ז)
אם בתשמיש הראשון לא ראתה ,ואח"כ ראתה – אין תולין( .ד"מ ופת"ש)
»
אם לא בדקה עצמה פעם אחת – אין תולין בדם בתולים( .פת"ש) [דלא כטהרת הבית]
»
❏ אם לא פסקה לראות מלילה ראשון – האם נטמאת מן הדם – מחלוקת
רב אחד :טהורה ,דמכאן ואילך לא גזרו לטמא דם זה.
פנים מאירות :טמאה וצריכה ז' נקיים לעולם.
אך מ"מ ,כשיש ספק נוסף שמא בא מן הצדדים – טהורה ,דספק דרבנן לקולא( .פת"ש)
❏ ב' פעמים לא ראתה מחמת תשמיש אך אח"כ ראתה ג' פעמים – אך טוענת שבב' הביאות לא בא ביאה גמורה –
נאמנת ,ומותרת לבעלה אחר טבילה ,אך לא ישמשו בליל טבילה אלא בליל שני( .פת"ש)
❏ אשה שנתגרשה מבעלה ראשון כי לא היה לו קישוי  ,ואח"כ ראתה מחמת תשמיש וטוענת שבתולה היא –
נאמנת וטהורה ואפי' אין לה וסת קבוע( .פת"ש)
❏ בתולה שלא פסקה מלראות אך טוענת שמרגשת שהדם מן המקור ולא מן הבתולים – מחלוקת
חת"ס :נאמנת ,וצריך לגרשה.
שיבת ציון  :אינה נאמנת ,שמא עינה נתנה באחר ,דהוי דבר דלא עבידא לאיגלויי( .פת"ש)
❏ אם יוצא לגבר דם מפי האמה

– תולין בו וטהורה( .רמ"א)

סעיף י"ד
אשה פצועה
אשה שלא יכולה לטבול מחמת פצעים ומכות – תצא מתחת בעלה כדי שיקיים פריה ורביה( .שו"ע)
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סעיף א'
סוגי מראות הדמים
מקור :נדה (יט - ).חמשה מיני דמים טמאים באשה – האדום ,והשחור ,וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג .וכו'
ר' יוסי :איזהו אדום כדם המכה ,והשחור כחרת עמוק .עמוק מכאן טמא ,דיהה מכאן טהור .וכקרן כרכום מן
הברור שיש בו .כמימי אדמה מבקעת בית כרם ומיצף מים .וכמזוג  -שני חלקים מים ,ואחד יין שרוני.
פסק השו"ע – כל מראה אדום בין אם הוא כהה הרבה או עמוק – טמאים ,וכן כל מראה שחור – טמא.
כמימי תלתן וכמימי בשר צלי
מקור :נדה (יט - ).מחלוקת ,ב"ש :מטמאים .ב"ה :מטהרים לגמרי .ת"ק :תולין.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ן :כת"ק ,תולין.
רא"ש :כב"ה ,טהור לגמרי( .ב"י)
» הקשה הב"י :מדוע כיום לא התירו לב"ה אלא לבן וירוק בלבד?
י"ל ,דכיון שנוטים לאדמימות ואין אנו בקיאים  -מטמאים אותם ,בשונה מלבן וירוק שאין כלל מראה
אדמימות( .ב"י)
הירוק
מקור :נדה (יט - ).מחלוקת ,עקביא בן מהללאל :מטמא .חכמים :מטהרים לגמרי .ת"ק :תולין.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :טהור ,אפי' כמראה השעוה או הזהב וכ"ש ירוק ככרתי או כעשבים[ .דלא נחלקו אלא בירוק כאתרוג וכזהב].
מהר"ם מינץ :אסור גם בירוק.
רש"ל :אין להקל במהירות אם הוא כמראה השעוה וכ"ש כזהב – אא"כ יש צדדים אחרים וסברות מוכיחות שאינו
נדות.
ס"ט :טהור ,מ"מ בעל נפש יחמיר לעצמו לפי ראות הענין.
❏ כחול – בכלל ירוק הוא( .רמ"א)
חום
כעין קליפת ערמונים וכמו משקה קפה

– טהור( .פת"ש)

לבן
אפי' כמראה בגד לבן שנפל עליו אבק שהוכהה לבנוניתו – טהור( .ב"י)

❏ הרגישה שנפתח מקורה ומצאה על העד לחלוחית לבן סמיך – מחלוקת
תרומת הדשן :חוששים מפני הטועים.
ב"י :חומרות יתירות הן ולית דחש להו.
פסקו השו"ע והרמ"א דאין להחמיר ,והביא הרמ"א את דעת הת"ה כיש מחמירין.
לכו"ע – אם לא הרגישה – טהור( .ב"י)
לכו"ע – אם אינו סמיך אלא כמראה – טהור( .נ"ל ממשמעות הב"י)
❏ רחצה במרחץ ב' וג' שעות ויצא ממנה סמיכות לבן ועב – מחלוקת
ב"ח בשם מהר"י מרגלית :טמאה ,שדרך הדם להתלבן מחמת רחיצה.
ט"ז :טהורה ,והמחמיר יחמיר לעצמו ולא לאחרים( .ט"ז)
❏ מראה בעודו לח האם יחכה עד שיתייבש – מחלוקת
ב"ח  :לא יורה בו דבר עד שיתייבש ,דלפעמים כשיתייבש ימצא אדום בקצותיו.
ט"ז :אין להחמיר בזה ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות( .ט"ז) [וכן הכריע בטהרת הבית להקל]
» אם כשהיה לח היה מראה טהור ואח"כ מצא מראה טמא – מחלוקת
חכם צבי :טהורה ,דאזלינן בתר היציאה מן הגוף הן לטמא והן לטהר.
שבות יעקב :יחמיר .ולזילותא לא חיישינן( .פת"ש)
❏ נדמה בלילה ככתם טמא וביום שהוא יבש נראה שהוא מראה טהור:
• אם בלילה נסתפק – יש להקל ולטהר.
• אם נתחזק לודאי טמא – אין להקל( .פת"ש)
❏ ראה ביום והיה נראה כטמא ואחר שעה רואה שנשתנה לטהור – יש לאוסרו( .פת"ש)
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❏ אשת חבר ששאלה לחכם וטיהר – מותר לבעלה להחמיר על עצמו כיון שכן דרכן של פרושים אף דבשעת
הנישואין לא היה פרוש שכן דרכו להתעלות( .פת"ש)
❏ אישה שנפתח מקורה ומצאה כתם גדול ממראה טהור שבתוך הכתם ישנו נקודה אדומה קטנה – מחלוקת
גבעת שאול :טהורה ,דתלינן במאכולת.
מוהר"ר מרדכי מטיקטין :פקפק בזה( .פת"ש)

סעיף ב'
נאמנת לומר כזה ראיתי
מקור :נדה (כ):
הטעם :מפני שאין מחזיקין אותה במשקרת לפי שהתורה האמינתה שנאמר" :וספרה לה" – לעצמה( .ב"י)
❏ אך הביאה לפנינו דם והחזקנוהו בטמא – אינה נאמנת( .שו"ע)
מקור :נדה (כ - ):ספק שלא נפשט ,ולכן מכריעים לחומרא.
אין לסמוך על חברתה שהראתה לה דמה ואמרה לה כדם זה שלך הראיתי לחכם וטיהר לי( .ש"ך)
»
אפי' על עצמה אינה יכולה לסמוך וצריכה להראות לחכם( .פת"ש)
»
אם מביאה דם ראשון ואומרת כזה טיהר לי חכם – אינה נאמנת( .פת"ש)
»
❏ ראיית דמי אשתו
בעל יכול לראות דמי אשתו( .ש"ך)

אך אם אירע לה שאלה בענין הטבילה אינו יכול להורות – דאיתחזק איסורא.

(פת"ש) [דלא כטהרת הבית דיכול להורות

להקל בהכל]

סעיף ג'
הכניסה שפופרת והוציאה דם – טהורה.
מקור :נדה (כא - ):בעיא דאיפשיטא ,וטעמא דטהורה משום ד"בבשרה" אמר רחמנא – ולא בשפופרת.
ודווקא בשפופרת דקה שבדקוה( .ש"ך)
»
אישה שנעקר המקור שלה ונופלים ממנה חתיכות אפילו הן מבוקעות:
❏ חתיכות קטנות
מקור :נדה (כא - ):המפלת חתיכה אע"פ שמלאה דם ,אם יש עמה דם טמאה ,ואם לאו טהורה .שר"א אומר:
"בבשרה" ולא בשפיר" ,בבשרה" ולא בחתיכה .וחכמים אומרים :אין זה דם נדה אלא דם חתיכה.
אביי אמר :בשפופרת כו"ע לא פליגי דאין דרכה של אשה לראות דם בשפופרת והכא בחתיכה עצמה קא מיפלגי:
ר"א אומר :דרכה לראות דם בחתיכה ,ורבנן סברי :אין דרכה.
רבא אמר :דכו"ע אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה ,והכא באשה טהורה ומקור מקורו טמא קמיפלגי.
נחלקו הראשונים בביאור מחלוקתם
רש"י  :נחלקים בדם הנראה בבקעים בחתיכה אם טמא או טהור.
רא"ש בשם הר"ש מקוצי :נחלקים בטעם הפסוק "בבש רה" ולא בשפופרת ,ר"א ממעט מטעם הפסקה ,אך רבנן
ממעטי משום שאין דרכה לראות כך.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :טהורה.
ב"ח :צ"ע אם יש להקל.
לכו"ע ,אם החתיכות נופלות בלא דם – טהורה( .ש"ך)
❏ אם היתה רואה דם ממש כשהחתיכות בבית החיצון – מחלוקת ראשונים
ב"י בשם הרא"ש :טמא.
ד"מ בשם הטור  :טהור ,מפני שתולה שמהחתיכות הוא ,ובשעה שנעקר לא היה דם אלא מהחתיכה.
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להלכה – מחלוקת
ב"י :דווקא במכה בצדדין מטהר במכה ,אך מכה מן המקור טמא.
וכן צריך לתת החתיכות במים פושרין לראות אם לא נמוחו לידע שאינן דם.
הד"מ תמה על הב"י :הרי אף במכה במקור תולים הדם מן המכה.
וכן אין צריך בדיקה במים אם נימוחו – דאף דם ממש טהורה.
הט"ז נוקט כשיטת הד"מ :דאף ביציאת דם טהורה ,אך מטעם אחר :דלא אסרה תורה אלא כשהמקור נשאר
במקומו והדם יוצא ממנו ,מה שאין כן כאן שהמקור עצמו מוליך הדם עמו ואין זה דרך ראייה שאסרה תורה( .ב"י
ד"מ וט"ז)

»
»
»

אפילו בשעת וסתה – מחלוקת
ט"ז :טהורה ,דאף כאן ראייתה משונה.
ב"ח  :דדין זה אינו מותר אלא בין וסת לוסת( .ט"ז)
האם צריכה לבדוק בשעה שנעקרה – מחלוקת
ב"ח :צריך.
ט"ז :אין צריכה לבדוק בשעת נפילתה( .ט"ז)
אם נפלה החתיכה קודם שעת וסתה ובשעת וסתה ראתה דם – טמאה( .פת"ש)

❏ חתיכה גדולה
מקור :נדה (כא - ):מחלוקת ,המפלת חתיכה  -ל ת"ק :אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה אפשר לפתיחת הקבר
בלא דם .לר' יהודה :בין כך ובין כך טמאה .אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :כרבי יהודה ,ולכן מחלק בין חתיכה קטנה המותרת ,לחתיכה גדולה האסורה.
» אם לא נגמרה צורת הולד – מחלוקת
רא"ש :אפי' לא נגמרה צורתו – טמאה ,דא"א לפתיחת הקבר בלא דם.
השאילתות :כשלא נגמרה צורתו אפשר שיצא בלא דם.
רמב"ם :כת"ק ,ולכן אם אין דם טהורה( .ב"י)
❏ לכו"ע – חתיכה שדם אגור בתוכה – טמאה.
❏ לכו"ע – נמצא בחתיכה עצם – טמאה לידה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש ,דחתיכה גדולה טמאה ,אפי' לא ראתה כלום .לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,ואפילו
בנפל שלא נגמרה צורתו.

סעיף ד'-ה'
יצא ממנה צורת בריה כמין קליפות שערות או יבחושים אדומים.
 יבשים לגמרי – תלוי אם נימוחו בשרייה.
מקור :נדה (כא - ).אמר רבא :כי לא נימוחו בריה בפני עצמה היא.
פסק השו"ע – אם נימוחים תוך מעת לעת בשרייה במים – טמאה .אך אם לא נימוחו – טהורה.
❏ גדר השרייה
כמו מים שנשאבו בקיץ מהנהר או ממעיין ועמדו בבית שחום הבית מחממתן.
סתם פושרים בכל מקום איננו עולה מחמימות הרוק.
❏ זמן השרייה  -של מעת לעת (שו"ע)
מקור :נדה (כב - ):ספק בגמ' אם מעת לעת או לא – ונשאר בתיקו.
והכריעו הראשונים לחומרא – מעת לעת.
❏ משך זמן השרייה בפושרין – כל משך מעת לעת( .שו"ע)
מקור :נדה (נו - ).מחלוקת ,יהודה בן נקוסא :מעת לעת תחילתן אע"פ שאין סופן .רשב"ג :צריכין שיהיו פושרין כל
מעת לעת.
 אינם יבשים לגמרי אלא עם דם – טמאה( .שו"ע סעי' ה')

»

»

קשה ,הרי אין דרכה לראות בכך?
א .ט"ז :כיון שיש דם מוכח שגם הנהו הם דם אע"פ שלא נימוחו.
ב .ט"ז :אפשר שדרכה של אשה לראות לפעמים כך.
ג .ש"ך  :כאן מדובר שלחלוח הדם הוא ע"ג החתיכות ,בשונה מלעיל שהדם בתוך החתיכות בבקעים
דאז אין דרכה לראות בכך.
אם נתמעכו או נימוחו רק מקצתם – טמאה( .רמ"א)
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❏ בדקה ג' פעמים ולא נימוחו
• אשה שאין לה וסת – צריכה בדיקה תמיד.
• אשה שיש לה וסת – אין צריכה בדיקה.
» מתי אין צריכה – מחלוקת
רמ"א :דווקא שאינה בעת הוסת.
ש"ך :אפי' אינה בשעת הוסת ,דאינה רואה דם ,ווסתות דרבנן( .ש"ך)
אם ראתה דם עמו – טהורה ,דהוחזקה שממכה הוא( .פת"ש)
»
❏ מיעך בציפורניו
• אם מיעך ולא נימוחו – איננה צריכה שרייה במים וטהורה.
• אם מיעך ונימוחו – טהורה אם נשרה במים ולא נימוח.
מקור :נדה (כב - ):מחלוקת ,ת"ק :תטיל למים ובפושרין .רשב"ג :ממעכתו ברוק על גבי ציפורן.
❏ יבחושים עם לובן
• לובן מועט – לכו"ע טהורה.
• לובן מרובה – מחלוקת
חינוך ב"י :טמאה.
פת"ש :טהורה( .פת"ש)
❏ ראתה קרטין ונאבדו – מחלוקת
בית יעקב  :מותר מטעם ס"ס .ואפילו אומרת שראתה מראה אדום.
ס"ט  :אסורה ,דאין ס"ס משם אחד( .פת"ש)

סעיף ו'
הפילה חתיכת דם
 חתיכה קטנה – מחלוקת ראשונים
הראב"ד :טמאה ,ואין מועילה בדיקה.
הרז"ה :מועילה בדיקה שאם אינו נימוח טהורה( .ב"י)
לרז"ה ,בודק בשפופרת דק שבדקים דהולכים לחומרא( .ב"י)
»
לא שנא מעוברת ולא שנא אינה מעוברת( .ב"י)
»
הביא השו"ע את ב' הדעות ,ואת דעת הראב"ד בסתמא.
והש"ך הכריע ע"פ הירושלמי כראב"ד דאין מועילה בדיקה כלל.
 חתיכה גדולה – לכו"ע טמאה ,משום פתיחת הקבר.

כז
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סעיף א'
עונה בינונית
מקור :נדה (טו - ).הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה ,אמר ר"ל :והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה.
 אין לה וסת קבוע – לכו"ע חוששת לוסת בינונית.
 יש לה וסת קבוע – מחלוקת ראשונים
רש"י :חוששת אף בוסת קבוע.
רשב"א :אינה חוששת ,דכל שיש לה וסת דמיה מסולקין עד זמן וסת( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דאינה חוששת.

סעיף ב'
וסת ההפלגה
❏ נקבע בד' פעמים שביניהן ג' זמנים.
מקור :נדה (סג - ):אין האשה קובעת לה וסת עד שתקבענו שלש פעמים[ .והרי אין ג' הפלגות ללא ד' ראיות].
❏ אפי' קודם שקבעתו ג' פעמים חוששת לו.
מקור :נדה (סג - ):היתה למודה להיות רואה ביום ט"ו שינתה ליום עשרים  -זה וזה אסורים ,שינתה ג' פעמים ליום
עשרים ,הותר ט"ו וקבעה לה יום עשרים.
❏ ואע"פ שחוששת לראיה החדשה ,אם לא קבעתו ג' פעמים ,נעקר בפעם אחת.
מקור :נדה (סד).
❏ ה' מיני וסתות הן:
וסת ההפלגות ,וסת הימים ,וסת התלוי במעשה לבד,

וסת מורכב התלוי בימים ובמעשה ,וסת הדילוג( .ב"י)

סעיף ג'
וסת לשעות
מקור :א .נדה (סג - ):היתה למודה להיות רואה ליום כ' לשש שעות ,והגיע זמן כ' ולא ראתה – מחלוקת ,ר' יהודה:
אסורה לשמש כל שש שעות .ר' יוסי :מתיר עד שש וחוששת לשש.
ומוכח שלא נחלק ר' יהודה כיון דלמודה ביום כ' כוליה יומא זימניה הוא ,אך בלמודה לשעה אחת ודאי
מהניא לה.
ב .נדה (סו - ).ממעשה דההיא איתתא דאתי לר' יוחנן דכל אימת דהוה סלקא מטבילת מצוה הויא חזיא דמא ,א"ל
ר"י :לכי והבעלי ע"ג הנהר.
ומוכח דלא חשש ר' יוחנן אלא לאותה שעה בלבד.
פסק השו"ע – בקבעה וסת לשעות אינה חוששת אלא שעתה בלבד.
ואף בעקירתו נעקר הוסת בשעה אחת – ואפי' בלא בדיקה( .שו"ע)
❏ הגדרת וסת לשעות – הוא כגון אחר טבילתה או שאר דברים כיוצא בזה שרגילה לראות מחמת אותו הזמן( .ט"ז)

סעיף ד'
עבר עונת וסתה ולא הרגישה – האם אסורה עד שתבדוק ותמצא טהורה
 בוסת קבוע – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אסורה לשמש בוסת קבוע עד שתבדוק ותמצא טהורה .יליף לה מברייתות בנדה טז.
רמב"ם  :אם עברה ולא בדקה טהורה בלא בדיקה( .ב"י)
פסק השו"ע [ובב"י] – כרשב"א ,דאסורה לשמש עד שתבדוק ותמצא טהורה.
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 בוסת שאינו קבוע – לכו"ע אין צריכה בדיקה( .שו"ע)
» קשה ,מסי' קפ"ו דפסק השו"ע דצריכה בדיקה אף בוסת שאינו קבוע?
ט"ז  :כאן מיירי שיש לה כבר וסת ,אלא ששינתה עכשיו בוסת חדשה ולא קבעתו ג' פעמים .אך כשאין לה
וסת קבוע מעיקרא – צריכה לבדוק.
נקוה"כ  :כאן מדובר שיש לה וסת אלא שאינו קבוע .אך שם מיירי שאין לה וסת כלל וכל פעם היא
מוחזקת ברואה – לכן צריכה אז בדיקה.
❏ עונה בינונית – הינה כוסת קבוע לענין בדיקה ,ואסורה לשמש עד שתבדוק( .שו"ע)
אבל לענין עקירה נעקר בפעם אחת כוסת שאינו קבוע( .פת"ש)

סעיף ה'
וסת הפלגה בדילוג
מחלוקת
ליש מחמירין כרב – בד' ראיות.
לפוסקים כשמואל – בה' ראיות.
הכריע הש"ך :להחמיר כשתי הסברות גם כאן.
❏ דלגה ב' ימים ב' ימים (כגון :כט ,לא ,לג ,לה) – מחלוקת
רשב"א :קבעה וסת ,וחוששת לל"ז.
רא"ה :לא קבעה וסת ,ואינה חוששת( .ש"ך)
❏ אם דילגה למפרע (כגון :כט ,כח ,כז) – מחלוקת
באה"ט וש"ך :קבעה וסת.
כו"פ :מפקפק בזה( .פת"ש)

סעיף ו'
וסת הימים מימי החודש או מימי השבוע
(כגון ג"פ באחד בשבת ,או ג"פ בה' בחודש) – קבעה לה וסת.
מקור :נדה (יא - ).קפצה וראתה ג' פעמים קבעה לה וסת לימים.
❏ אין מדקדקין על חודש מלא או חסר
מקור :נדה (סד - ).גבי פלוגתא דרב ושמואל מוכח דאפי' אחד מלא ואחד חסר.
❏ ע"פ מה קובעים החודש לראייה – מחלוקת
רא"ה  :ע"פ מולד הלבנה לשעה שנראה ראוי לקבוע חודש .ולא לקידוש החודש ולתקיעת שופר.
רשב"א  :הכל לפי תיקון בי"ד מתי קדשו החודש ,אפי' שלא ע"פ מולד הלבנה .וכן בשנים מעוברות וחודשים מלאים
וחסרים – כך הוא אף משפיע בחידושי הגוף( .ש"ך)
❏ נקבע וסת לכ"ב יום – מחלוקת
ח"ד :חוששת להפלגה ולא לימים .נפק"מ להפסקה.
כו"פ :הניח בצ"ע( .פת"ש)

סעיף ז'
וסת ההפלגה בדילוג  -כמה וסתות צריך
מקור :נדה (סד - ).מחלוקת ,ראתה ג' חודשים ט"ו ט"ז י"ז ,רב אמר :קבעה לה וסת לדילוג ,ט"ו ממניינא .שמואל
אמר :עד שתשלש בדילוג ,כיון שלאו בדילוג חזיתיה לאו ממניינא הוא.
לכו"ע – אם ראיותיה לא היו למנין ימות החודש ,אלא בימי וסת כגון מט"ו לט"ו ימים ,ראייה ראשונה אינה מן
המניין.
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נחלקו בזה הראשונים
ר"ח וראב"ד :כרב ,דהלכתא כרב באיסורי.
רמב"ם ורמב"ן :כשמואל ,דפריך לשמואל מברייתא( .ב"י)
הביא השו"ע את ב' הדעות .את דעת הרמב"ם ,בסתמא ואת דעת הר"ח כי"א.
להלכה – מחלוקת
לט"ז :מחלוקת ,לשו"ע :להחמיר כרב .לב"ח :לחומרא דשניהם חוששים.
לש"ך :לכו"ע חוששים לחומרא דשניהם.
❏ לשמואל ,האם הוסת הראשון מספיק שיהיה אינו שווה – מחלוקת
דרישה :מועיל.
ט"ז וש"ך :אינו מועיל דצריך כולם שוות( .ט"ז וש"ך)
❏ גם אם לא ראתה ברביעי

– חוששת לחמישי( .פת"ש)

סעיף ח'
וסת הפלגה בדילוג חלילה
מקור :נדה (סד - ).מחלוקת רב ושמואל דלעיל.
ר"ח :פירש פלוגתא דרב ושמואל בזה.
רא"ש :לא פירש אלא בוסת ההפלגה בדילוג בלבד.
להלכה – כו"ע ,מודים דבוסת ההפלגה בדילוג חלילה – קבעה לה וסת.
כגון :ראתה טו ניסן ,טז אייר ,יז סיוון .ושוב טו תמוז ,טז אב ,יז אלול .ושוב טו תשרי ,טז חשון ,יז כסליו.
❏ בכמה ראיות קבעה – מחלוקת
דרישה  :מחלוקת רב ושמואל ,לרב :אפילו לא היה לה וסת קודם ,לשמואל :דווקא היה לה וסת קודם.
ש"ך :לכו"ע סגי בג"פ בכל ענין( .ש"ך)
להלכה – מחלוקת
ש"ך :ג' פעמים סגי.
תוה"ש :יש להחמיר כב' הדעות( .פת"ש)
ה"ה ,בג' פעמים בב' חודשים וחוזר חלילה קבעה לה וסת( .ט"ז וש"ך)
»
» ה"ה ,אם הדילוג הוא ביותר מג' ימים דהיינו ,שראתה ד' פעמים בד' חודשים ג' פעמים בדילוג דקבעה לה
וסת בכך( .ט"ז)

סעיף ט'
וסת לר"ח בדילוגים
וסת לר"ח בדילוגים (כגון ר"ח ניסן ,ר"ח סיוון ,ר"ח אב) – קבעה לה וסת.
אך אם אינם רצופים בשווה – לא קבעה( .שו"ע)
» בכמה ראיות קבעה – מחלוקת
דרישה וט"ז  :מחלוקת רב ושמואל ,לרב :אפילו לא היה לה וסת קודם .לשמואל :דווקא היה לה וסת
קודם.
ש"ך :לכו"ע כיוון שראיותיה שוות לעולם בר"ח גם שמואל מודה( .ש"ך)

סעיף י'
ראתה בדילוג ובשלישית סירגה
ראתה בדילוג ובשלישית סירגה (כגון ,ט"ו ניסן ,ט"ז אייר וי"ח סיוון) – לא קבעה וסת.
מקור :נדה (סד).
אך אם תראה בי"ט בתמוז קבעה לה וסת לל"ב יום ,דניסן מלא ואייר חסר והוי ל"ב יום בהפלגה( .ש"ך)
»

ל

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

סימן קפט

סעיף י"א
וסת הדילוג – ממתי חוששים
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :אין חוששין עד שתקבענו לגמרי.
רמב"ם :חוששין כבר מתחילה( .ב"י)
» בדעת הרמב"ם – מחלוקת
הרב המגיד :חוששין מתחילה.
ב"י :אין מוכרחת שיטתו( .ב"י)
פסק השו"ע – אין חוששת עד שתקבענו( .שו"ע)

סעיף י"ב
וסת ההפלגה בסירוג
וסת ההפלגה בסירוג (כגון :ר"ח ניסן ,ר"ח סיון ,ר"ח אב) – ראייה ראשונה מן המניין לכו"ע( .שו"ע)
הטעם  :היות וכאן הוי קביעות לר"ח ,הוי ג"כ ר"ח הראשון מן המניין כי בו לבד ג"כ שייכות הוסת מצד
שהוא ר"ח( .ט"ז)
❏ ומ"מ ,שווה לדילוג שחוששת בתחילה לוסת הסמוך לה בלבד ולא יותר( .שו"ע)
❏ ואפילו ראתה בתחילת ראייתה בר"ח אדר ואח"כ בר"ח ניסן – קבעה לה וסת לסירוגין.
אך אם ראתה גם בר"ח שבט ,כלומר ר"ח שבט ר"ח אדר ור"ח ניסן ואח"כ סירגה – אין עולה מן המנין דאין שם
סירוג בזה( .ש"ך)
❏ ואם ראתה להיפך ,ניסן סיון אב אלול תשרי – חוששת לוסת שווה ולא לסירוג( .פת"ש)
❏ נקרא דווקא וסת הסירוג – כיון שסתם נשים וסתן מל' לל' ,א"כ זו שראתה מב' חודשים לב' חודשים סירגה
מדרך שאר נשים( .ש"ך)
❏ עקירת הוסת – אף היא צריכה להיות משך ו' חודשים בג' סירוגים( .פת"ש)

סעיף י"ג
קביעות וסת ביום או בלילה
צריך שיהיו ג' הראיות
ואם ראתה ג' פעמים ביום או בלילה בתחילה ואח"כ ראתה עוד אחד לבסוף – חושש לשניהם.
אך אם ראתה הג' לבסוף – חוששת רק לאחרונה( .שו"ע)
❏ בוסת ההפלגה – מחלוקת
חכם אחד  :צריך שיהיו שווים בעונת יום או לילה .כמו בוסת החודש.
נו"ב  :אין מקפידים בזה ,וכך הוא בין ביום ובין בלילה .בשונה מוסת החודש שהיום גורם( .פת"ש)
 -כולן ביום או כולן בלילה( .שו"ע)

❏ וסת החודש ווסת ההפלגה
ראתה בר"ח ניסן ,ובכ' בו
• לא ראתה גם בא' אייר – לכו"ע חוששת לט' באייר ,שמא קבעה לכ' יום בהפלגה.
• ראתה בא' אייר – מחלוקת
ב"י :אין צריך לחוש לט' באייר ,דאומרים שראייתה בכ' היתה תוספת דמים.
ד"מ וט"ז :צריכה לחוש לט' בו משום ראיית כ' בניסן.
ש"ך וב"ח :צריך לחוש להפלגה מראיית ר"ח אייר – והיינו י"ב יום.
 -חוששת לשניהם עד שתקבע לאחד מהם( .רמ"א)

❏ עונה בינונית ועונת החודש – מחלוקת
ט"ז  :עו"ב לאו היינו עונת החודש .והיא יום ל' לראייתה ,ואם החודש מלא חוששת גם ליום הקודם משום עו"ב.
ש"ך :עו"ב לעולם הוא יום החודש ,ושיעור עונה בינונית היינו יום ל"א כסתם חודש דהוא מלא.
ח"ד  :עו"ב לאו היינו וסת החודש ,אלא הינו יום ל"א .ולכך ,אם החודש חסר חוששת ליום שאחריו משום עו"ב,
ואם החודש מלא אינה חוששת ליום הקודם( .פת"ש)
» גם לש"ך :יש חילוק בין עונה בינונית לחודש – דאילו וסת החודש כל זמן שלא נקבע ועבר זמנו ולא בדקה
מותרת בלא בדיקה ,ובעו"ב אסורה עד שתבדוק( .פת"ש)
» אם הפסיקה הפלגה שלישית בין ב' הפלגות שוות – מחלוקת
ח"ד :לכו"ע קבעה וסת מכ' לכ'.
ש"ך :לא משמע כך( .פת"ש)
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❏ אינה חוששת לוסת הדילוג עד שתקבענו – מחלוקת
רמ"א :חוששת.
אך הב"י :חולק על זה.
» כיצד מדובר?
א .כשלא קבעה וסת – ותלוי במחלוקת רמב"ן וראשונים בס"ז.
ב .בהיה לה וסת קבוע ,ואינה מן המניין( .ש"ך)
❏ דווקא בחשש דוסת החודש ווסת הפלגה אינה חוששת לשני ,אך כששניהן הם חששות דוסת החודש ,כגון :ג'
פעמים בר"ח וג' פעמים בכ"ה – חוששת לשניהן( .פת"ש)
❏ ראתה ראיות שנמשכו ראייתם – כאשר ג' פעמים נמשכו לתאריך י"ז בחודש – מחלוקת
רמב"ן וטור :חוששת לדילוג ולוסת השוה בי"ז לחודש.
רז"ה :אין כאן וסת כלל ,דהולכים אחר תחילת ראייתה.
הכריע הרמ"א – כרז"ה שאין כאן וסת כלל.
❏ בדעת הרמב"ן בכמה ראיות חושש – מחלוקת
ב"י  :כשמואל בד' ראיות ,אלא שמדובר בהיה לה וסת קודם שהתחילה לראות בדילוג דגם לשמואל סגי בג' ראיות.
רש"ל :כשמואל ,אלא שמדובר לגבי לקבוע וסת בי"ח לחודש הבא (דהוא הראיה הרביעית).
ט"ז :הרמב"ן פוסק מעיקר הדין כשמואל ,אך מחמיר להלכה כרב דבג' ראיות סגי[ .הנקוה"כ חלק על דברי הט"ז]
» הקשה הט"ז על הב"י והרש"ל :כיצד כתב הרמב"ן שחוששת לשאר הימים כוסת הדילוג ,הרי עדיין לא
נקבע הדילוג?
ותירץ הנקוה"כ :מדובר שכשתראה אח"כ תקבע וסת הדילוג ,וקראהו ע"ש העתיד .ורק שהיות ולא נקבע
עד עכשיו לא קראוהו כקבוע.

סעיף י"ד
היה לה וסת קבוע ,ושינתה וסתה מוסת ההפלגה וחזרה לראות כבתחילה
מקור :נדה (סג :סד - ).עקרה ג' פעמים יום כ' וראתה ב' פעמים ל' וחזרה וראתה ביום כ' הותר יום ל' ונאסר יום כ'
מפני שאורח בזמנו בא.
❏ כתב הרמב"ן :ששינתה פעמיים ליום ל' וראתה ביום כ' – וסתה נקבע שוב ליום כ'.
❏ כיצד מדובר? [מחמת קושית הט"ז דבגמ' משמע שג' פעמים לא ראתה ואילו ברמב"ן משמע ב' פעמים?]
א .ט"ז בפירושו הראשון  :מדובר בוסת הפלגת החודש ,והיינו כ' כ' כ' לחודש ,ואח"כ ל' ל' לחודש ושוב כ' לחודש –
שאע"פ שעברו ג' פעמים שלא ראתה בכ' לחודש ,ראייתה בפעם הרביעית בכ' לחודש מחזירה וסתה לכ' לחודש.
ב .ט"ז בפירושו השני  :מדובר בוסת הפלגה לימים ,דהיינו מעשרים לעשרים יום ,ושינתה לשלושים יום.
» ונחלקו בזה
לרא"ש :ראתה ב' פעמים ביום ל' ,כי אם לא תראה ג' פעמים יעקר יום כ'.
לת"ה הארוך :איכא טעות סופר ,ולא ראתה ג' פעמים ביום כ' ,ובכל זאת לא נעקר יום כ' בחזרתו( .ט"ז)
ג .ש"ך בנקוה"כ  :מדובר בוסת הפלגה לימים ,והיינו מעשרים לעשרים וכעת ראתה ל' ל' ול"ה – שראתה ג' פעמים
יותר מהפלגת עשרים יום.
❏ בחזרת יום כ' אינה חוששת יותר ליום ל'
מתי אינה חוששת ליום ל' – מחלוקת
מעדני מלך  :דווקא בגלל שחזרה לוסת כ' הקבוע ,אך בוסת שאינו קבוע לא מהני.
ש"ך :אפילו בוסת שאינו קבוע עקרה וסת הל'( .ש"ך)
❏ ראתה ב' פעמים ביום ל' וחזרה לראות בכ' ,אך שוב ראתה ביום ל' – מחלוקת
ש"ך :בטלה הפלגת ל' מחמת ההפסקה.
ס"ט וח"ד :השיגו על דבריו( .פת"ש)
❏ ממתי מחשבים את חזרת וסתה
מקור :נדה (לט - ):מחלוקת אמוראים .רב פפא :מנינן מיום שהיתה ראויה לראיית לימודה .רב הונא בריה דרב
יהושע :מנינן לראיית דילוגה.
פסק השו"ע – כרב הונא בריה דרב יהושע ,דמנינן מראיית דילוגה.
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סעיף ט"ו
פסקה מלראות כוסתה הקבוע בוסת ההפלגה
בראיות שונות ,או בג' עונות שלא ראתה – בטלה וסתה הקבוע.
ואינה חוששת לו כלל אא"כ חזרה לראות שוב כוסתה הקבוע( .שו"ע)
❏ כמה עונות לא ראתה – מחלוקת
ב"י וט"ז :ג' עונות ,אך בפחות לא ביטלה קביעות וסתה.
רש"ל ב"ח וש"ך :אפי' פעם אח ת ביטלה ושוב אינה חוששת להפלגתה עד שתחזור לראות שוב ותפליג מאותה
הראייה.
» ואפי' לעונה בינונית אינה חוששת.
❏ חזרת וסתה – מחלוקת
ט"ז :אפי' פעם אחת חזרה לאותו זמן  -חוזרת להפלגתה הקבועה.
שו"ע ונקוה"כ :דווקא בראתה ב' פעמים( .ט"ז ונקוה"כ)
וכן כתב בפת"ש דבעינן ב' ראיות כדי שיהא מינכר הפלגתה לכ' יום.
אחר שחוזרת לראות צריכה גם לחוש להפלגה גדולה של ג' עונות ,וכן גם לעונה בינונית( .פת"ש)
»

סעיף ט"ז
ה"ה בוסת החודש
כגון קבעה לר"ח  -עוקרתו בג' .ואם לא קבעה וסת אחר  -חוזרת לקביעותו בפעם אחת( .שו"ע)
וחוזר הוסת למקומו אף כאשר יש ב' וסתות קבועים( .פת"ש)
»

❏ עברו ב' ר"ח ולא ראתה ,ושוב נתעברה ועברו ימי העיבור וההנקה ושוב הגיע ר"ח ולא ראתה – האם עוקרת
וסתה כעקירה ג"פ – מחלוקת
לדעת המחבר :נחשב עקירה ומצטרף.
לדעת יש מגדולי המורים :לא משכחת דין זה כלל.
אך לכו"ע בפעם אחת חוזרת לוסתה הראשון( .פת"ש)

סעיף י"ז
וסתות הגוף
❏ וסת הקפיצות
מקור :נדה (יא - ).אמר רב הונא :קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה ג' פעמים קבעה לה וסת.
נחלקו הראשונים כיצד מדובר
רז"ה :מדובר בוסת פשוט של קפיצות בלבד ,ולא בוסת המורכב לימים.
רשב"א ורמב"ם :רב הונא בוסת מורכב איירי.
פסק השו"ע – כרשב"א ורמב"ם .ובוסת הקפיצות בלבד אינו אלא מפני האונס ,ואפי' ראתה הרבה פעמים( .שו"ע)
אלא שחוששת לו רק כוסת שאינו קבוע ,וחוששת לוסת החודש ולהפלגה ,אפי' בפעם אחת( .רמ"א וש"ך)
אך כשראתה ג' קפיצות עם ימים שווים קבעה לה וסת( .שו"ע)
» יש לה שעה קבועה לראיית וסת הקפיצה ,וכן אם הקפיצות היו מכוונים לשעה שישית של היום – אינה
חוששת רק לאותה שעה( .פת"ש)
בוסת שאינו קבוע חוששת לעונה בינונית ,אך בוסת קבוע אינה חוששת כלל( .פת"ש)
»
» צירוף ב' וסתות בוסת הגוף – כגון שראתה בקפיצה עם פיהוק יחד – ספק אם מצרפים לקבוע כך וסת,
וצ"ע( .פת"ש)
❏ קפצה ביום א' וראתה ,ושוב קפצה ביום א' וראתה ,וקפצה ביום שבת וראתה יום א'.
מקור :נדה (יא - ).ב' לישנות בגמ' לישנא קמא :קפיצה דאתמול גרמה דקבעה לה וסת לימים ולקפיצות .לישנא
בתרא :כיון דליומא דחזאי לא קפצה איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גרים בלחוד.
ונחלקו בזה הראשונים
טור ורשב"א  :ב' הלישנות אינן חולקות ואזלינן לקולא ,ותולין ראיית א' בשבת בקפיצה של אתמול ,וקבעה וסת
ליום א' ולקפיצה ,ולא רק לימים בלבד.
רמב"ם :ב' הלישנות חולקות ,הרי נודע שהיום גרם לה ולא הקפיצה ,וקבעה וסת לימים בלבד( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דקבעה וסת לימים בלבד.
ש"ך :הכריע כטור ,וקבעה וסת אף ליום א' ולקפיצה.
» הטעם לש"ך :א .וסתות דרבנן נקטינן לקולא .ב .הוי חומרא דאתי לידי קולא דכעת לא ראתה ביום א'
עקרה וסתה( .ש"ך)
» קשה לשו"ע ,דבפיהוק פסק כטור ,וכאן בקפיצה פסק כרמב"ם?
שאני פיהוק דלא מיקרי אונס ,דפיהוק הוא מצד טבע האשה להיות כן משעת ראייתה ממותרי הליחה.
(ט"ז)

»

»
»

אם כל הג' פעמים ראתה ביום הקפיצה רק בפעם ד' ראתה ביום שלאחר הקפיצה – מחלוקת
מחבר :איגלאי מילתא דיומא קא גרים.
רמ"א :לא קבעה רק להרכבה.
ש"ך :תולין בקפיצה דאתמול( .פת"ש)
אם כל הג' פעמים קפצה ביום שקודם הראייה – קבעה וסת לימים בלבד ,ולא לקפיצות( .פת"ש)
אם קפצה גם באמצע ימי הפלגת קפיצה והיום – תולין בימים ולא בקפיצה( .פת"ש)

סעיף י"ח
ה"ה קפיצות עם וסת החודש
קפיצות עם וסת החודש – קבעה בקפיצה באותו תאריך בחודש( .שו"ע)
ואפי' ראתה באמצע בלי קפיצה – לא נתבטלה ההפלגה( .פת"ש)
»
אף חזרתה – צריכה להיות באותם הזמנים( .ש"ך)
ואם חזרה וראתה שוב בר"ח – חוזרת לוסתה הקבוע בפעם אחת( .פת"ש)
»

סעיף י"ט
סוגי וסתות הגוף
מקור :נדה (סג - ).אלו הן הוסתות :מפהקת ,ומעטשת ,וחוששת בפי כריסה ,ובשפולי מעיה ,וכמין צמרמוריות
אוחזין אותה ,וכן כיוצא בהן ,וכל שתקבע לה ג' פעמים הרי זה וסת.
❏ גדר מפהקת – מחלוקת
רש"י :אדם שפושט איבריו.
ופרק ר"א דמילה :אדם הפותח פיו.
ערוך :קול היוצא מן הגרון מתוך מאכל שאכל( .ב"י)
❏ גדר מתעטשת – מחלוקת
שו"ע :היינו דרך מטה.
רמב"ם :היינו דרך מעלה.
הכריע הש"ך :דשניהם אמת( .ש"ך)
❏ וסתות הגוף נוספות
חוששת בפי כריסה ,ובשיפולי מעיה ,או שאחזוה צירי הקדחות (שו"ע)
❏ ראשה ואיבריה כבדים עליה( .שו"ע)
מקור :נדה (סג – ).וכן כיוצא בהן לאתויי מאי? ...לאתויי אשה שראשה ואיבריה כבדים עליה ורותחת וגוסה.
❏ ישנה עוד וסת – בשופעת דם טמא מתוך דם טהור [אך אינו נוהג היום].
וה"ה בראתה תחילה מוגלא ואחר זה דם( .פת"ש)
❏ קביעות הוסת – בג' פעמים ,בכל פעם שיקרה ,ואפי' לא בא בזמן ידוע.
[בשונה מוסת הקפיצות? דשם אינו בא מחמת אונס]( .ש"ך)
ואם יבוא וסת הגוף לזמן ידוע כר"ח – קבעה וסת הגוף עם החודש( .שו"ע)
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❏ בא המיחוש שלא בעיתו
אם קבעה כבר וסת קבוע – מחלוקת
שו"ע :אינו חושש כוסת קבוע ,אך חושש כוסת שאינו קבוע.
רמ"א :אינה חוששת לגמרי( .ט"ז)
אך קודם שקבעה  -חוששת לשניהם יחד עד שתקבע( .רמ"א)
וכן אסורה כל אותו היום של הוסת( .פת"ש)
»
❏ בכמה פעמים נקבע וסת הגוף
מקור :נדה (סג – ).מחלוקת ,רבי :בפעם אחת .רשב"ג :בג' פעמים.
פסק השו"ע – כרשב"ג ,דבג' פעמים קבעה לה וסת.

סעיף כ'
וסת הפיהוק עם וסת הימים
• ראתה ר"ח ,ר"ח ,ולא בר"ח – קבעה לפיהוק בלבד.
• ראתה ר"ח ,ר"ח ,ור"ח בלי פיהוק – קבעה לר"ח בלבד.
• ראתה ר"ח ,ר"ח ,ופיהוק בכ"ט וראתה בר"ח – לכו"ע קבעה לפיהוק ור"ח.
» קשה ,מאי שנא מסעיף י"ז גבי קפיצות דפסק השו"ע דלא כטור וס"ל דקבעה לר"ח בלבד?
א .שאני קפיצה דמחמת אונס הוא.
ב .יותר מסתבר גבי פיהוק מקפיצה ,דהפיהוק של אתמול גרם להיום ,מאשר בקפיצה של אתמול שלא
מסתבר שגרמה לוסת רק היום( .ש"ך)

סעיף כ"א
וסת הפיהוק עם וסת הימים בר"ח כשעדיין לא קבעה
וסת הפיהוק עם וסת הימים בר"ח כאשר לא קבעה עדיין הוסת – חוששת לשניהם ,לפיהוק לבד ולר"ח לבד.
[הש"ך מוכיח כשיטתו דלא ציין השו"ע דצריכה גם לחשוש לעו"ב ,דמוכח דעונת החודש היא עו"ב].
❏ ואינה חוששת עד שתבדוק( .שו"ע)
» קשה ,דהרי לעיל סעי' ד' איתא דבוסת שאינו קבוע עברה עונתו מותר – ולא צריכה בדיקה?
ט"ז [ :הו"א כאן לכתחילה כאן דיעבד אך דחה זאת ,ובמסקנתו תירץ ]:דפיהוק גרע טפי ,שדרך טבע
האישה לפהק בשעת ראייתה או סמוך לו – והוה ריעותא שהיא טמאה ,וחמור יותר משאר וסת שאינו
קבוע.
נקוה"כ :לעיל סעי' ד' מדובר בוסת החודש התלוי בזמן – וכשעבר הזמן אינה חוששת .אך כאן בפיהוק
תלוי הוסת במעשה הפיהוק ,ורוצה לשמש בסמוך לו  -לכך צריכה לבדוק כל עונת הפיהוק.
ובאמת ,אם יעבור זמן מופלג מהפיהוק אינה צריכה לבדוק.

סעיף כ"ב
וסת הפיהוק עם חשש להפלגה
כגון ראתה ב' פעמים א' ול' – חוששת להפלגה בסוף יום הל' ,וכן ליום הקבוע בחודש( .שו"ע)

סעיף כ"ג
וסת הפיהוק אינו תלוי בוסת

הימים ,ונקבע אף לפיהוק לבד( .שו"ע)
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צירוף בוסתות הגוף לקבוע וסת
❏ פיהוק ועיטוש [כפיהוק אחד וב' עיטושים] – אין מצטרפים.
❏ באכלה שום בצל ופלפלין – מצטרפים.
» וה"ה סתירת הוסת נסתרת רק באחד מהם ולא בכולם.
אך אין מצרפים שאר מינים חריפים יחד עימם( .פת"ש)
»
❏ וסת לאכלה דברים חריפים – באכלה שום בצל ופלפלין.
מקור :נדה (סג - ).אמר רב הונא בר חייא ...לאתויי אכלה שום וראתה ואכלה בצלים וראתה כססה פלפלין וראתה.
נחלקו בזה הראשונים
הרשב"א  :אין הלכה כרב הונא ,ואינה קובעתו כוסת ,אלא רק עם הימים ,דוסת האכילות הוי כוסת הקפיצות
שאינם כוסת בפני עצמן דבשניהם ע"י מעשה בא האורח.
תוס' ורא"ש  :הלכה כרב הונא ,וקובעתו כוסת בפני עצמה אפי' בלי ימים .ואף קובעת בשלושה סוגים חלוקים אלו.
(ב"י)

הביא הרמ"א את ב' הדעות.
» קשה על הטור ,דכאן פסק כרשב"א ,אך בוסת הקפיצות ס"ל דקבעה בפני עצמה?
ס"ל כאן ,דהיות וראשית דברי רב הונא דקבעה וסת בפעם אחת אינם להלכה ,ה"ה דנדחו כל דבריו ואינם
להלכה( .ב"י)

סעיף כ"ד
כמה זמן אסורה בוסת הגוף
 כשהראייה מובלעת בתוך זמן הוסת – אין לה אלא שעתה ,ולאחר שעת הוסת אינה חוששת.
מקור :נדה (סג - ):ממחלוקת ר' יוסי ור' יהודה דלא נחלקו בוסת הגוף ,משמע דלכו"ע אין לה אלא שעתה.
 כשאין הראייה מובלעת בוסת ,אלא נמשכת גם אחר הוסת – מחלוקת ראשונים
רשב"א :מתחילה ועד סוף.
רז"ה :רק בתחילה בלבד( .ב"י)
» קשה על הרשב"א  ,דלגבי שופעת ב' או ג' ימים הכריע כרז"ה דאינה צריכה לפרוש אלא עונה ראשונה
בלבד ,בשונה מכאן?
הב"י תירץ :דטעמו של הרשב"א דשיעור התחלת הוסת היא עונה אחת ,ובכל מקום חוששים לעונה אחת
לקולא ולחומרא( .ב"י)
הב"ח תירץ :דס"ל לרשב"א לחלק בין רואה ראיה אחת מרובה ,לבין מזלפת ב' וג' ימים דראיה ראשונה
היא תחלת הוסת ,והדם שבשאר הימים דמים יתירים הוא דאיתווספו בה( .ש"ך)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דחוששת מתחילה ועד סוף אותה העונה.
ואם מתחלת קודם – פורשת אף קודם ,גם לפני הוסת ,וגם כל הוסת( .ש"ך)
»
אף אחר הוסת אסורה כל אותה הוסת( .ש"ך)
»

סעיף כ"ה
וסת הפיהוק שבא ליום ידוע
וסת הפיהוק שבא ליום ידוע
» קשה ,סתירה בדברי השו"ע בשי' הראב"ד ,דלעיל בסעי' כ"ד פסק דאין לה אלא שעתה ,אך כאן פסק דכל
העונה עונתה?
הב"ח :השאירו בתימה.
ט"ז  :דלעיל דיבר לפני שעת הוסת דמותר ,היות והיום ווסת הגוף הם שגרמו הראייה ,אך קודם אין
לחשוש.
בשונה מכאן שמדובר אחר ראיית וסת הגוף – דביום קבוע אסור מההתחלה ,אך בלא יום קבוע מותר
תיכף.
נקוה"כ  :לעיל מדובר כשיש לה יום קבוע לאותם הסימנים אך לא קבעה בהם וסת קבוע כגון שראתה גם
בשאר ימים [והוי רק כוסת הפיהוק].
בשונה מכאן שהוסת בא לזמן ידוע ונקבע ביום קבוע – דאז על אף שקבעה וסת לפיהוק מ"מ נקבע הוסת
כוסת הימים.
– כל אותו היום אסורה כוסת הימים( .שו"ע)
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סעיף כ"ו
וסת הגוף כוסת הימים
❏ וסת שאינו קבוע נעקר בפעם אחת.
❏ וסת הקבוע נעקר בג' פעמים.
❏ קבעה וסת הגוף עם הימים נעקר דווקא בג' פעמים וסת הגוף באותם הימים.
ואם היה וסת הגוף ללא הימים או ימים ללא וסת הגוף – לא עקרה הוסת( .שו"ע)
אולם מועיל הדבר שנעקר לעניין שאין צריכה לפרוש כל אותו היום כל זמן שלא פיהקה( .פת"ש)

סעיף כ"ז
קטנה
מקור :נדה (ט - ):תנוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה פעם ראשונה ושנייה דיה שעתה ,פעם שלישית הרי היא
ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה.
אמר רב גידל אמר רב :פעם ראשונה ושנייה דיה שעתה ,שלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה.
נחלקו הראשונים כמי הברייתא
רשב"א  :דברי הכל היא ,ואפי' לרבי דבתרי הוי חזקה ,דכל שלא הגיע זמנה לראות אין לה דמים וראייה ראשונה
שראתה אינה אלא כמקרה.
יש מגדולי המפרשים :כרבי אתיא ,דלרשב"ג אינה מוחזקת עד שתראה ד' ראיות.
❏ קשה על הרשב"א ,דס"ל דרב גידל הוי לכו"ע ,ואילו בג' ראיות קובעת וסת ההפלגה ,והרי לרשב"ג
דהוא ההלכה בעינן ד' ראיות ולא ג'?
ב"י תירץ :ראייה ראשונה קורא לראייה ראשונה שראתה לאחר ראייה שראתה אחר שעברו עליה ג'
עונות ,וקרי לה ראשונה מפני שהיא ראייה ראשונה שראתה בסוף עונת קטנה.
ט"ז תירץ :מדובר בהפסקה שנייה אחר הפסקה ראשונה שראתה אז ראייה אחת דהוי הפלגה מן העבר
בוסת הקודם ,ולזה בב' הפלגות נוספות הוי ג' הפלגות לקבוע וסת.
❏ גדר קטנה – כל שלא הגיעה לגיל הנעורים ואפי' הביאה ב' שערות ,דשומא נינהו( .שו"ע וט"ז)
או אפי' הגיעה לגיל הנערות אך לא הביאה ב' שערות( .שו"ע)

❏ כמה ראיות לקביעת וסת
• בשאר וסתות בג' ראיות.
• בוסת הפלגה – לכו"ע בד' ראיות קובעת.
» וסת הפלגה בב' ראיות אחר ראייה ראשונה שאחר הפסקה – מחלוקת
שו"ע וטור :לא מצטרף הוסת מן העבר להפלגה.
ט"ז :מצטרף להפלגה( .ט"ז)
❏ עקירת וסתה
שונה משאר נשים ,שבג' עונות שפסקה – אינה חוששת לוסת הראשון כלל וחזרה לקדמותה ,ואפי' חזרה לראות
באותן עונות שהיתה למודה לראות אינה חוששת יותר .דכאילו לא היתה רואה מעולם.
❏ באילו עונות פוסקת – מחלוקת
שו"ע וש"ך :ג' עונות בינוניות.
דרישה  :ג' עונות מהעונות הראשונות שהיה קבוע לה בתחילה( .ש"ך)
❏ בראיות שאחר ההפסקה
• ג' שוות – קבעה לה וסת.
• ג' שאינן שוות – מחלוקת
ט"ז :הוי דינה כאשה שאין לה וסת קבוע וחוששת לו.
נקוה"כ :אינה חוששת לו כלל ,עד שתקבע וסת קבוע.
❏ ראתה ג' ראיות מג' עונות מכוונות – נתגלה שדילוג הראשון אינו סילוק דמים אלא שינוי וסת.
אך אם אינן שוות – אין קובעת אלא בד' שוות( .שו"ע)
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סעיף כ"ח-כ"ט
זקנה
מקור :נדה (ז - ).ד' נשים דיין שעתן מפני שהן מסולקות דמים  -וחד מינייהו זקנה...
איזו היא זקנה? כל שעברו עליה ג' עונות סמוך לזקנתה.
פסק השו"ע – זקנה שעברו עליה ג' עונות משהזקינה ולא ראתה הרי זו מסולקת דמים ,ואינה חוששת לוסתה
הראשון.
» לחשוש לוסת שאינו קבוע – מחלוקת
רמ"א :אינה חוששת.
ט"ז :חוששת כוסת שאינו קבוע( .ט"ז)
❏ גדר זקינה
מקור :נדה (ז - ).איזו היא סמוך לזקנתה? מחלוקת ,ר' יהודה :כל שחברותיה אומרות עליה זקנה היא .ר' שמעון:
כל שקורין לה אמא ואינה בושה.
בשיטת ר"ש ,מחלוקת ר' זירא ורב שמואל בר רב יצחק ,חד אמר :כל שאינה בושה .וחד אמר :כל שאינה מקפדת.
ירושלמי (פ"א ה"ד) – שאינה ראויה להקפיד.
❏ מיהם ר"י ור"ש – מחלוקת
ב"י :התנאים ,ר' יהודה ורבי שמעון.
ט"ז :אינם תנאים אלא האמוראים רב יהודה ור' שמעון בן לקיש( .ט"ז)
להלכה – כר"ש ,דכל שקורין לה אמא.
» ובדעת ר"ש – מחלוקת
רמב"ם :ואינה מקפדת.
שו"ע :ואינה חוששת( .ט"ז)

סעיף ל'-ל"א
חזרת דמיה של זקנה
מקור :נדה (ז - ).מדבעי גבי תינוקת שלא הגיע זמנה לראות – הדר קא חזיא בעונות מאי .ולא בעי גם גבי זקנה –
משמע דשונה.
פסק השו"ע – דחוזרת בג' ראיות שוות כתינוקת.
אך אם חזרה לראות בעונות קטנות שהיתה למודה לראות בהן – חזרה לוסתה הקבוע הראשון ,בשונה מקטנה.
(שו"ע)

סעיף ל"ב
יכולה אשה לקבוע וסת בתוך וסת
כגון :ג' בר"ח ,ורביעית בב' וכן בחמישית ובשישית( .שו"ע)
❏ מחלוקת כיצד גורסים
ט"ז  :בב' לחודש ,וקמ"ל רבותא דאע"ג דראיית ר"ח הוא קבוע תחילה ,אימא שאין לחוש אלא בר"ח לחוד ,ולא בב'
לחודש שהוא ממעין פתוח – קמ"ל דחוששת לשניהם.
ש"ך :בכ' לחודש ,דהרי בב' הוי ב' ימים רצופים דהולכים תמיד אחר תחלת הראיה( .ט"ז וש"ך)
» הסתפק הנו"ב :בראייה הרביעית האם צריכה לחוש לכ' בחודש הבא ,שמצד אחד הוי וסת קבוע ואינה
חוששת ,אך מאידך כבר קבעה וסת קבוע ורק אח"כ התחילה שאינו קבוע ושמא וסת קבוע שני הוא.
ונשאר בצ"ע( .פת"ש)

סעיף ל"ג
מעוברת ומניקה
מקור :נדה (ז - ):מעוברת ומניקה דיין שעתן ,איזו היא מעוברת? משיודע עוברה ומניקה עד שתגמול את בנה.
נתנה את בנה למניקה ,גמלתו ,או מת – מחלוקת ,ר"מ :מטמא מעת לעת .חכמים :דיה שעתה.
נדה (ח - ).מעוברת משהוכר עוברה ,וכמה הכרת העובר? שלשה חדשים.
נדה (ט - ).היתה מניקתו ד' או ה' שנים – מחלוקת ,ר"מ :דיה שעתה .ר' יהודה ור' יוסי ור"ש :מטמאה מעת לעת
ומפקידה לפקידה.
פסק השו"ע – כר"י ור' יוסי ור"ש ,דרק כל כ"ד חודש דיה שעתה ואפי' אינה מניקה.
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הטעם :משום דאיבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת עד כ"ד חודש( .ב"י)

»

הפילה נפל – יש לה דין מניקה.
ואפי' הפילה רוח דינה כמניקה( .פת"ש)

❏ קביעת וסת בימי עיבורה והנקתה
מקור :נדה (יא - ).אע"פ שאמרו דיה שעתה ,צריכה להיות בודקת ,חוץ מן הנדה והיושבת על דם טוהר.
מחלוקת ראשונים
רמב"ן :קובעת וסת בימי מניקתה ,דלא ממעטינן בגמ' הכא אלא ימי טוהר דידה.
רשב"א והר"א :אינה קובעת לא בימי עיבורה ולא בימי מניקתה .דאמרינן דיין שעתן ,ואם קובעת הרי היא ככל
הנשים( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דאינה קובעת וסת אפי' מת הולד או גמלתו – דמים מסולקים מהן כל זמן עיבורה וכל כ"ד חודש.
ב"ח  :כרמב"ן ,דקובעת וסת ,שהרי הטור הביא דבריו( .ש"ך)
אך דחה הש"ך את דברי הב"ח :דאין לפסוק כאחרונים כשדברי הראשונים אינם מפורסמים .ועוד שהרשב"א חולק
במפורש ,ואף הראב"ד והריטב"א מסכימים עימו והו"ל הרמב"ן יחיד לגבייהו ,ועוד שכן הוא המנהג ,ועוד שקי"ל
וסתות דרבנן ולקולא( .ש"ך)
» לשו"ע ,אינן קובעין וסת דווקא להחמיר ,אך להקל אמרינן דקבעה וסת.
וקובעת כפי מה שקבעה בהפלגה או לימי החודש( .פת"ש)
❏ לחשוש לראייה
• בימי הטוהר  -ל"ג לזכר ,וס"ו לנקבה – מחלוקת ראשונים
י"א ברשב"א :משמע מהגמ' דאז אפי' מיחש נמי לא חיישא ,משא"כ בשאר ימי מניקתה דחוששת.
ר"א והרשב"א :מיחש חיישן ,ומהגמ' משמע דרק לקבוע הוא שאינה קובעת אז.
• אחר ימי הטוהר – לכו"ע חוששת לראייה.
פסק השו"ע – כרשב"א ,דתמיד אף בימי הטוהר ,חוששת לראיה שתראה כדרך שחוששת לוסת שאינו קבוע.
אך אינה חוששת לוסת בינונית( .פת"ש)
»
» בזה חמור דין מעוברת מדין זקנה ,והטעם :שזקנה אין לה דם בטבע ,משא"כ מעוברת שיש לה אלא
שהעובר מעכב( .ט"ז)

סעיף ל"ד
מעוברת ומניקה
❏ ביטול וסתה  -בתחילת העיבור וההנקה
מקור :נדה (ז - ).המעוברת והמניקה דיין שעתן ,ור' יוסי חולק.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :עוברה משהוכר עוברה ,ומניקה כל כ"ד חודש אינה חוששת לוסתה הראשון ,אפי' היה לה וסת קבוע.
רז"ה :דווקא עם עברו עליה ג' עונות.
פסק השו"ע – כרשב"א .דמשהוכר עוברה אינה חוששת לוסתה הראשון.
❏ חזרת וסתה – אחר העיבור וההנקה
 בוסת קבוע
מחלוקת ראשונים
רשב"א :חוזרות לחוש לוסתן מיד אחר שעברו ימי העיבור וההנקה .חוץ מוסת ההפלגה שצריך שתפליג מראייה
אחת.
א .הוכחה מנידה (י - ):דדווקא בימי העיבור וההנקה ,אך אח"כ מטמאה.
ב .טעמא דנפטרה משום שראשה ואיבריה כבדים ,והרי כבר עבר לה.
יש מגדולי המורים :אינה חוזרת לוסתה עד שתראה פעם אחת באותו הוסת הקבוע.
רמב"ן :חוזרת לוסתה עד שתראה פעם אחת ואפי' לא בעת וסתה.
רמב"ם  :לא הזכיר דין זה .א .דווקא לענין טהרות אינה חוששת ,אך לפרישה חוששת ליום וסתה עד שתעקרנו .ב.
אינה צריכה בדיקה ,אבל בשעת וסתה חוששת היא לבעלה.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,דחוזרות לחוש מיד ,מלבד וסת ההפלגה.
ואינה עוקרת הוסת אלא אחר ג' פעמים( .ש"ך)
ש"ך :כרמב"ן ,עד שתראה פעם אחת.
הטעם :דרבים פסקו כמותו .ועוד דוסתות דרבנן( .ש"ך)
 בוסת שאינו קבוע – לכו"ע אינה חוששת לו כלל( .פת"ש ,ועי"ע בסי' קפד סעי' ז' דנחלקו בזה בפת"ש שם)

לט
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סימן קצ
סעיף א'
דיני כתמים
מקור :נדה (נח - ):לא אמרו חכמים הדבר להחמיר אלא להקל שנאמר" :ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה
בבשרה" -דם ולא כתם.
נדה (נט - ).וכתמים עצמן דרבנן.
נדה (נז - ):אמר שמואל" :בבשרה" אמר רחמנא ,עד שתרגיש בבשרה.
פסק 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.
הטעם שגזרו :גזרו חכמים להחמיר על דברי תורה ,כדי שלא יבואו להקל בנדה גמורה( .ב"י)
» קשה ,הא הוי ס"ס ,ספק אם יצא ממנה או מעלמא ,ואת"ל ממנה אימור לאו מן המקור אתי?
י"ל ,כיון דרוב דם שיוצא מהאשה שאין לה מכה אתי ממקור לא נחשב זה לספק כלל( .ט"ז)
❏ בזמן הזה מונין לכתמים ז' נקיים מיום המציאה.
מקור :נדה (נג - ):כתמים צריכים הפסק טהרה.
והוסיף הב"י :דלכך ,לא תתחיל לספור עד יום ה' לשימושה כדין רואה ממש ,דכתמים צריכין ז' נקיים( .ב"י)
❏ דין זיבות בכתמים – מחלוקת ראשונים
רמב"ם  :אם אין בכתם שיעור כדי זיבות שהיא סופרת ז' נקיים מיום שנמצא בה הכתם ואותו היום הוא ממנין
השבעה .ורק בכתם שיש לחוש שיעור ג' כתמים  -תצטרך ז' נקיים חוץ מיום מציאת הכתם[ .דעל אף שחומרת בנות
ישראל לא היתה כלל בכתמים ,מ"מ תקנתו של רבי היתה אף בכתמים].
ראב"ד  :תמיד אחר יום מציאת הכתם מונה ז' נקיים.
פסק השו"ע – כראב"ד ,דתמיד צריכה הפסק טהרה ,שתבדו ק עצמה ותמצא טהורה ,ואחר כך תמנה שבעה נקיים
חוץ מיום המציאה כאלו ראתה ודאי( .שו"ע)
❏ הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום – טמאה( .שו"ע)
הטעם :שאני אומר דם יצא כחרדל ונתקנח או נימוק( .ט"ז)

»
»
»

»

»

תלוי מה הרגישה – דווקא שנפתח מקורה ,אבל בהרגשה שנזדעזעו אבריה – אם לא מצאה דם טהורה,
שתלינן זו בשאר מקרים( .פת"ש)
דווקא שהרגישה גם שנפתח מקורה ,וגם הרגישה זיבת דבר לח – טמאה.
אך אם רק במקרה אחד – טהורה( .פת"ש)
מתי בדקה?
• בדקה אחר תוך שיעור וסת – לכו"ע טמאה.
• אך בדקה עצמה בתוך שיעור וסת – מחלוקת
ח"ד :טמאה.
כו"פ :טהורה( .פת"ש)
אם מצאה בעד שאינו בדוק מראה טהור ובתוכו טמא פחות מכגריס – מחלוקת
ג"ש :טהורה.
ח"ד :טמאה ,משום דרוב פתיחות המקור למראות טמאות הן.
חת"ס :דווקא בהרגשות דאורייתא כפתיחת פי המקור או זעזוע הגוף או עקיצה – טמאה .אבל בהרגשת
זיבת דבר לח – טהורה.
ומחלק בין כתונת לעד שאינו בדוק – דבעד צ"ע להקל ,אך בכתונת אין מצויים בו מראות כשרות יותר
טוב לתלות מגופה( .פת"ש)
מעוברת ומניקה – מחלוקת
תוה"ש :טהורה.
חת"ס :דעתו להחמיר בזה.
לכו"ע – מצאה ג"כ מראות טהורות יכולה לתלות הרגשתה בזו( .פת"ש)

❏ ראתה טיפות דמים ע"י ליחה לבנה מרובה – מחלוקת
שב יעקב :הוי כלא בהרגשה והוי ככתם ,דתלינן ההרגשה ברוב הליחה.
ס"ט :לא הוי ככתם( .פת"ש)

מ
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❏ התעטשה בחוזק וכח וע"י כח גדול של עיטוש ,לפי דעתה ניתז ממנה למטה מי רגלים ,אך בערב מצאה בכתונת
כתם קטן פחות מכשיעור גריס:
• אם הרגישה שיצא ממנה כמה טיפין – לכו"ע טהורה ,דרגילות כך לצאת לנשים מי רגלים ,ואחזוקי איסורא לא
מחזקינן .ואם היה דם היה נמצא הרבה טיפין.
• אם הרגישה שיצא ממנה רק מעט – מחלוקת
שב יעקב ותפארת צבי :תלינן כתם זה בהרגשה וטמאה.
ס"ט :אפילו בכה"ג תלינן להקל( .פת"ש)
וה"ה אם רגילה ביציאת ליחה לבנה ומוחזקת בזה אפי' הרגישה – טהורה( .פת"ש)
»
❏ אשה שהרגישה ובדקה עצמה מיד בתוך שיעור וסת ,והניחה העד עד הבוקר ולא מצאה כלום – יש לטהרה
ותלינן שהיה מראה טהור שנתייבש.
ואם לא הניחה עד הבוקר אלא ראתה מיד ולא מצאה כלום – טמאה [לח"ד].
אם לא בדקה רק לאחר שיעור וסת – אם לא מצאה כלום – טהורה .אך אם מצאה דם כלשהו – טמאה( .פת"ש)
❏ אשה שנדמה לה בשעת שינה כאילו היא מרגישה שנפתח מקורה ,והקיצה ותיכף בדקה ולא מצאה – בימי
טהרתה הוי ס"ס ,אך בימי ספירה הויא טמאה( .פת"ש)
❏ גזירת הכתמים על הבגדים – גזרו אף על כתם [יותר מכגריס] על בגד דטמאה( .שו"ע)

»

נמצא הכתם על בגד האיש – מחלוקת
פנים מאירות :אין לו דין כתם[ .וכן הכריע בטהרת הבית]

מוהר"ר יחיאל העליר :הרי זו טמאה [כדאיתא בתוספתא נמצאת על חלוק בנה השוכב בצדה ה"ז
טמאה].
לכו"ע – אם קנח עצמו בו – טמאה( .פת"ש)

סעיף ב'-ד'
כתמים בתינוקת
❏ לא גזרו כתמים בקטנה.
מקור :נדה (ה - ).כל הנשים כתמן טמא למפרע ,ונשים שאמרו חכמים דיין שעתן כתמן כראייתן ,חוץ מתינוקת שלא
הגיע זמנה לראות שאפילו סדינים שלה מלוכלכים בדם אין חוששין לה.
פסק השו"ע – דאפי' הביאה ב' שערות אינה מטמאה.
❏ קטנה שיש לה בעל – מחלוקת
רש"ל ב"ח וט"ז :כל אשה שיש לה בעל חוששת לכתמיה ואפי' קטנה .ואין להקל כנגד המנהג.
שו"ע וש"ך :אין חוששין ,ואין בזה מנהג ועוד דדבר שאינו מצוי הוא( .ט"ז וש"ך)
» ראיית הרש"ל מדם בתולים – מחלוקת.
רש"ל :מוכיח איסורו מדם בתולים שקטנה נטמאת.
הב"ח  :סובר בדין כרש"ל ,אך דוחה ראייתו דדם שבגופה יש להחמיר יותר מבכתמים( .ט"ז)
הש"ך  :דחה לגמרי הראייה ,דטעם חומרת בתולים אינה מחמת חשש לדם שיצא מן המקור ,אלא משום
דבעילת מצוה לכל מסורה ,ומשום דהחתן יצרו תקפו לכן השוו מידותיהן והחמירו( .ש"ך)
❏ כתמי קטנה שודאי באו מגופה – מחלוקת
ש"ך :טהורה ,מאחר דאינו אלא מדרבנן לא גזרו.
ח"ד :טמאה אפי' שלא בהרגשה ,דהא אינו יכול לתלות בשוק של טבחים( .פת"ש)
הגיעה לכלל שנים – חוששין לכתמה.
❏ אך אם בדקוה ולא הביאה סימנים – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אם לא בדקוה כגדולה ,אך אם בדקוה ולא הביאה כקטנה.
רש"י  :לעולם ,אפי' בדקוה ולא הביאה סימנים כגדולה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דכקטנה היא .ואם בדקוה ולא הביאה ב' שערות ,אין חוששין לכתמה  -בין שהיא בתולה
בין שהיא בעולה.
❏ ממתי תהיה מוחזקת בדמים בקטנותה [או בבגרותה כשלא הביאה עדיין סימנים]
מקור :נדה (י - ).מחלוקת ,כתם שבין שנייה לשלישית – חזקיה אמר :טמא ,כיון דאילו חזאי מיטמאה כתמה נמי
טמא .ר' יוחנן אמר :טהור ,כיון דלא אתחזקה בדם כתמה נמי מטמא.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :בראייה שלישית טמאה ,ומחלוקת חזקיה ור"י אליבא דרשב"ג.
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רש"י  :רק בראייה רביעית נטמאת ,ומחלוקת חזקיה ור"י אליבא דרבי .וראייה ראשונה שבתינוקת שלא הגיע זמנה
לראות אינה אלא במקרה ועראי ואינה ראויה להצטרף( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דבראייה שלישית חוששת לכתמה .אך בראייה שנייה אינה חוששת.
❏ קטנה שהיתה שופעת
מקור :נדה (י - ):ושופעת כל שבעה אינה אלא כראייה אחת ...מדלפת אינה כפוסקת אלא כשופעת.
מהו מדלפת – מחלוקת ראשונים
רש"י  :טיף אחר טיף .אבל ראתה ופסקה ג' פעמים ביום אחד  -הרי זו מוחזקת כראתה ג' פעמים.
רמב"ם  :אינו דווקא טיף טיף ,אלא כל הראיות דוסת אחד מיקרי מדלפת ,ואינה מוחזקת לראות אלא בג' וסתות.
(ב"י)

הביא השו"ע את דעת הרש"י בסתמא .ואח"כ הביא את דעת הרמב"ם כיש מי שאומר.
» מקשה הט"ז על הטור ושו"ע שכתבו" :היתה שופעת או מזלפת" .הרי שופעת ומזלפת הם אותו הדבר?
הב"ח והש"ך תירצו :שופעת היינו ששופעת בהפסק בין זו לזו ,אך מזלפת טיפין טיפין בלא הפסק.
הט"ז תירץ :שופעת הוא ששופעת ממש כי נהרא בלי הפסק אך לא ז' ימים אלא ב' או ג' ימים שחייה
בכך ,ומזלפת הוא בטיפין וגם בלי הפסק – ושניהם בלי הפסק ,אך בהפסק הוי כראייה אחרת( .ט"ז)
❏ קטנה שהיתה רואה ופסקה מלראות ג' עונות
מקור :נדה (ט - ):בג' עונות.
פסק השו"ע – תינוקת שפסקה מלראות ג' עונות – חזרה לקדמותה וכתמה טהור.
ואפי' חזרה לראות בעונה שהיתה למודה – אינה מטמאת אלא עד שתחזור ותראה ג' פעמים( .ש"ך)
»
❏ קטנה שהגיעה זמנה לראות וראתה כתם – מחלוקת
מקצת מפרשים :אין כתמה טמא.
רשב"א  :כתמה טמא ,כיון שהגיעה זמנה לראות הרי היא ככל הנשים( .ב"י)

סעיף ה'
שיעור הכתם – כגריס של פול.
מקור :נדה (נח - ):מחלוקת אמוראים ,בשיעור גריס ממש ,רב הונא :גריס אינה תולה פחות מגריס תולה .רב
חסדא :גריס תולה ,יותר מגריס אינה תולה.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :כרב חסדא ,וכגריס טהור.
ספר התרומה :כרב הונא ,וכגריס טמא( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דלא גזרו על הכתם ,אא"כ יש בו כגריס ועוד.
שיעור הגריס – כ-ט' עדשים ג' על ג'( .שו"ע ורמ"א)
»
מקור :נגעים (פ"ו מ"א)  -גופה של בהרת כגריס הקלקי מרובע מקום הגריס תשע עדשות.
שיעור הט' עדשים הם ל"ו שערות שבגוף האדם ולא בראשו ,הקבועים בפרק הזרוע שבין כף היד ובין
הפרק ,הן ואוירן ועוד מסביב סביב שיעור חצי אווירן( .פת"ש)
אם נזדמן לה גריס יותר גדול משערין כאותו הגודל( .שו"ע)
»
כיון שלא הזכירו פול של מקום פלוני ולא פול הבינוני אלא בסתם ,לכך משערין בפול שיזדמן לנו( .ב"י)
אנו לא בקיאין בשיעור הגריס( .פת"ש)
»
» גריס בזמנינו הוא יותר גדול ממן הפאסולי – מחלוקת
חכם צבי :מחשבים כגריס.
כו"פ :צריך לשער יותר( .פת"ש)
» והוסיף החת"ס :וכן מאכולת דזמנינו על אף שקטנה היא בהרבה מחשבים לפי גודל גריס שהיה
בזמניהם ,דלא פלוג רבנן[ .בשונה מלקמן סעי' ל"ו בעד שאינו בדוק]
» אין לשער אלא כפי שבא לפנינו
אם הדם נצרר במקום אחד – אין צריכין לשער אלא כפי שבא לפנינו.
וכן אם ניכר שהתפשט הכתם מחמת לכלוך הגוף – טמאה כפי שבא לפנינו.
אך הכל לפי עיני המורה אם צבור במקום אחד הרבה חשבינן כאילו נתפשט( .פת"ש)
❏ אפי' הכתם ארוך תולין בכינה( .שו"ע)
מקור :נדה (נט - ).כתם ארוך מצטרף.
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❏ מתי תולה בכגריס
מקור :נדה (נח - ):מחלוקת תנאים ,רשב"ג :דווקא הרגה המאכולת תולה .חכמים :אפילו לא הרגה תולה עד
כפשפש .ר"ח בן אנטיגנוס :אע"פ שלא הרגה משערים עד כגריס.
פסק השו"ע – כר"ח בן אנטיגנוס ,דאפי' לא הרגה תולה בכינה.
❏ כתם שחור שקטן מכגריס – מחלוקת
מעיל צדקה :טהורה ,ותולין במאכולת.
ס"ט :טמא ,דא"א לתלות במאכולת שהוא אדום ולא שחור.
לכו"ע – במקומות שמצויין פרעושים שלכלוך שלהם שחור – תולין במאכולת ,והכל לפי ראות עיני המורה( .פת"ש)

סעיף ו'
כתם [פחות מכגריס] הנמצא על בגדה או על בשרה
 כתם הנמצא על בגדה – לכו"ע לא גזרו וטהור.
 כתם הנמצא על בשרה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :גם על בשרה טהורה.
רמב"ם :על בשרה טמאה ,וחוששין בכלשהו.
» הטעם לרמב"ם:
א .כדמוכח מהגמ' בנדה (נז ):ספק בבשרה טמא.
ב .מפני שכל הגוף בדוק הוא אצל דם המאכולת( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ב"ח :כרשב"א ,וטהורה.
ש"ך :כרמב"ם ,ואין להקל בזה( .ש"ך)
 נמצא גם על בגדה וגם על בשרה יחדיו – מחלוקת
ס"ט :תולה במאכולת.
» ואפי' הכתם שבבגדיה שלא כנגד הכתם שעל בשרה ,שכן דרך החלוק להתהפך הנה והנה.
ח"ד :טמאה בכל שהוא לרמב"ם( .פת"ש)

סעיף ז'
הרגה פשפש או הריחה ריחו
לכו"ע ,כשהרגה או הריחה פשפש ממש – תולה עד כתורמוס אפילו במקום שאינן מצויים.
הטעם :דהוי כנתעסקה בכתמים( .ב"י)
מקום שמצויים בו פשפשים – לתלות בפשפש כתורמוס [כשלא הרגה או הריחה ריחו].
מקור :נדה (נח - ):מחלוקת  ,רשב"ג :רק אם הרגה את המאכולת הרי זו תולה בה .חכמים :בין כך ובין כך תולה.
ר"ח בן אנטיגנוס :תולה עד כגריס של פול.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :אף במקום שיש רגילות ,כל שלא הרגתו ולא הריחה – אינה תולה בו.
דבזה נחלקו התנאים והלכה כר"ח בן אנטיגנוס.
רשב"א  :במקום שמצוי לכו"ע תולין בו אפילו לא הרגתו ולא הריחתו .ורק במקום שמצוי קצת אין תולין.
דנחלקו התנאים רק במקום שמצוי קצת ,אך במקום שמצוי הרבה לכו"ע תולין ,ובמקום שאין מצוי כלל לכו"ע אין
תולין( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ב"י :שיכל את ידיו מלהכריע בשו"ע.
ב"ח [וס"ט]  :כרא"ש ,אף במקום רגילות דווקא כשהרגה או הריחה תולה בו.
ש"ך וט"ז [ומהר"א ברודא]  :כרשב"א ,דמקום שמצויין פשפשים יש להקל ולתלות עד כתורמוס אפילו לא הרגתו
או הריחתו( .ש"ך ט"ז ופת"ש)
במקום שתולין בפשפש אין חילוק בין ארכו כרחבו או לא( .ט"ז)
»
❏ לתלות גם בתורמוס וגם במאכולת – צ"ע כאשר הרגה פשפש ומצאה תורמוס ועוד( .פת"ש)
❏ לתלות בב' פשפשים – אין תולין אלא באחד ולא בשנים ,כפי שאין תולים במאכולת( .ב"י)

מג

סימן קצ

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

סעיף ח'-ט'
צירוף לגריס מטיפין הרבה
מקור :נדה (נח - ).בעי ר' ירמיה :כשיר כשורה מהו? טיפין טיפין מהו? לרוחב ירכה מהו? ת"ש ...דלמא דעביד
כרצועה.
נדה (נט - ).כתם ארוך מצטרף ,טיפין טיפין אינן מצטרפין.
❏ היכן נמצאו הטיפין לצירוף
 על חלוקה – לכו"ע אין מצטרפין וטהורה.
 על בשרה – מחלוקת ראשונים
רשב"א ור"א ורבותינו הצרפתים  :דווקא על בגדיה אין מצטרפין ,אבל על בשרה מצטרפין.
דטיפין קטנים היינו לצירוף כגריס ,ובעי דר' ירמיה לחומרא – כשהוא על בשרה .ומה דאיתא בגמ' (נט ).דאין
מצטרפין  -היינו כשהן על בגדיה.
רא"ש :תמיד אף על בשרה מקילים ואין מצטרפין.
דבעי דר' ירמיה אינה לעניין צירוף ,אלא לעניין אם צורתן מוכיחה עליהם שאינה מגופה – ופסק לחומרא.
הביא השו"ע דעת הרא"ש בסתמא ,ודעת הרשב"א כי"א[ .וצידד בטהרת הבית דראוי להחמיר]
❏ הב"ח הקשה סתירה מפסק השו"ע דיוצא שהרמב"ם מקל יותר.
אך הש"ך דחה :דאין הכרע בדברי הרמב"ם כלל( .ש"ך)
❏ צירוף בבגד עם קמטים – אם אינו תפור פשוט שאין מצטרף.
ואפי' אם תפורין – צ"ע אם מצטרפין ,דעכ"פ יש אויר ביניהם( .פת"ש)
צורת הכתם
מקור :נדה (נח – ).בעי ר' ירמיה :כשיר כשורה מהו? טיפין טיפין מהו? לרוחב ירכה מהו?
❏ מהו כשיר כשורה – מחלוקת ראשונים
רא"ש  :כשורה היינו טיפין עשויין כשורה ,טיפין טיפין היינו עשויין בשינוי שהם מעורבבים.
רשב"ם :כשורה היינו הרבה שורות ,וטיפין טיפין עשויים כשורה או כשיר( .ב"י)
פסק השו"ע – דכל צורה שהיא מטמאת .הואיל והוא כנגד בית התורפה טמאה ,ואין אומרים אילו נטף מן הגוף לא
היה כזה.

סעיף י'
כתם על דבר שאינו מקבל טומאה
מקור :נדה (נט - ):ג' נשים שלבשו חלוק אחד או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם – מחלוקת ,ת"ק :כולן
טמאות .ורבי נחמיה :מטהר.
נחלקו בזה הראשונים
ר"ח ורמב"ם :כרבי נחמיה ,וטהור.
ראב"ד :כת"ק ,וטמא( .ב"י)
פסק השו"ע – דטהורה ,דכל שאינו מקבל טומאה לא גזרו עליו.
❏ הדבר שאינו מקבל טומאה נמצא על דבר המקבל טומאה – כיון שנטמא משום משא גם האשה טמאה( .פת"ש)
❏ נמצא על בנין מחובר – מחלוקת
מ"י :להחמיר ,כיון שמקבל טומאת נגעים.
כו"פ :אינו מקבל טומאה ,ורק מה שמקבל טומאה מדרבנן נטמא( .פת"ש)
❏ נייר – מחלוקת
נו"ב :נייר שלנו מקבל טומאה ,דלא גרע מלבדים דמקבל טומאה.
שו"ת שיבת ציון בשם גדול אחד  :יש חילוק בין נייר שלנו לנייר שלהם ,דמבלויי סחבות או עשבים כתושים שהוא
מעשה לבדים  -בודאי מקבל טומאה .אך נייר בדורות הקודמים העשויים מעלי אילנות וקליפות עצים לקבל הדיו -
אינם מקבלים טומאה.
חת"ס :אפי' נייר שלנו אינו מקבל טומאה ,אך בבדיקת עד שאינו בדוק מחמירים בנייר.
❏ שמשה מיטתה או הטילה מי רגלים ואח"כ מצאה כתם על דבר שאינו מקבל טומאה – מחלוקת
ס"ט :נשאר בספק ,דספק בדאורייתא הוא.
חמדת שלמה :טהורה( .פת"ש)
❏ בית הכסא – אינו מקבל טומאה( .רמ"א)
» הדף שיושבים נעשה מן דף שהיו עורכין עליו שהיה בעבר מקבל טומאה – כיון שקבעוהו אינו מקבל
טומאה( .פת"ש)

מד

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

סימן קצ

בגדי צבעונים – לא גזרו וטהורה.
מקור :נדה (סא - ):מחלוקת ,ת"ק :מטמא .ור' יונתן :מטהר.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ן :כת"ק ,מטמא.
רמב"ם :כר' יונתן ,מטהר( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע ושו"ת תשובה מאהבה :אין חוששין כלל.
דגמ"ר :קשה להקל נגד שלושה חמורי עולם( .פת"ש)
❏ תנאים נוספים בקולת בגד צבוע
» בבגד הסמוך לבשר כחלוק וכתונת – לא הקילו כלל.
ולא הקילו אלא דווקא בבגד שעל החלוק( .פת"ש) [דלא כטהרת הבית]
הלובשת כדי להציל בימי נדתה ובימי ליבונה – לא מועיל .ודווקא אם תלבש תמיד – היקלו( .פת"ש) [דלא
»
»
»

כטהרת הבית]
וכן בג' ימים ראשונים – אין תולין( .פת"ש) [דלא כטהרת הבית]

בגד מנומר גוונים לבנים וצבעונים ומתפשט על הלבן והצבוע ואם נצרף יהיה טמא – מחלוקת
מעיל צדקה :אין הכתם שעל הצבע מצטרף ,אבל שני הלבנים מצטרפים[ .וכן הכריע בטהרת הבית]
ח"ד :גם הצבע מצטרף( .פת"ש)

סעיף י"א-י"ב
בכל המקומות שבגופה שאפשר שבא מן המקור – טמאה.
מקור :נדה (נז - ):על בשרה כנגד בית התורפה – טמאה ,ושלא כנגד בית התורפה – טהורה .על עקיבה ועל ראש
גודלה – טמאה .על שוקה ועל פרסותיה – מבפנים טמאה מבחוץ טהורה ,על הצדדין מכאן ומכאן טהורה.
ראש גודלה מאי טעמא? משום דבהדי דפסעה עביד דמתרמי.
על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה ,בעי בגמ' מבפנים עד היכא? ...עד מקום החבק וחבק עצמו כלפנים.
❏ נמצא על מקום החבק  -טמאה( .גמ')
נחלקו הראשונים בפי' "מקום החבק" מהו:
רש"י  :מקום מתיחת הגידים שחובקים הירך והשוק ,וכנגד אותו מקום.
ערוך בפי' א' :כשנועלים השוק באנפילאות שיש בהם לולאות – מקום הלולאות היינו חבק.
ערוך בפי' ב'  :כשכופפת שוקה על ירכה מה שמכוסה מן הבשר ע"י כפיפת השוק על הירך הוי מקום החבק ע"ש
שמחבקים זה את זה.
רמב"ם  :מקום המדובק ממש ,וחבק עצמו היינו מקום גבול סוף מקום חבק מצד זה לצד זה שהוא נראה מבפנים
ומבחוץ( .ב"י)
פסק השו"ע – [כרמב"ם] ,נמצא על כל אורך שוקה ופרסותיה מבפנים ,והם המקומות הנדבקים זה בזה בעת
שתעמוד ותדבק רגל ברגל ושוק בשוק – טמאה.
❏ נמצא על קשרי אצבעות ידה
מקור :נדה (נח - ).נמצא על קשרי אצבעותיה טמאה מפני שהידים עסקניות הן.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :דווקא כשבדקה עצמה ולא נטלה ידיה אח"כ טמאה ,אך בסתמא אינה טמאה.
רמב"ן ורמב"ם :אין חילוק ותמיד טמאה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ן ורמב"ם ,דתמיד טמאה אפי' בסתמא( .ש"ך)
» דווקא מן הסתם חוששים שמא נגעה.
אך אם אמרה ברי לי שלא נגעתי באותן המקומות שאפשר ליפול שם דם מן המקור – נאמנת( .פת"ש)
צריך שיהיה שיעור לכתם [אף לשי' הרמב"ם]( .פת"ש)
»
» דווקא על קשרי אצבעות טמא ,אבל על גב היד אינו מטמא כלל בכתמים .וכ"ש כשלא בדקה סמוך לזה,
או שבדקה ונטלה ידיה( .פת"ש)
❏ נמצא על רגליה
• על ראש הגודל – לכו"ע טמאה.
• על גב הרגל ושאר האצבעות – מחלוקת
ב"ח :כחוץ משוקיה ופרסותיה וטהורה.
רמ"א :טמאה.
דרישה :צ"ע.
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» בשיטת הב"י – מחלוקת
ט"ז :אפשר שגם הב"י מודה שטהורה כיון שהוא רחוק מצד פנים.
נקוה"כ :טמאה כמשמעות השו"ע.
❏ נמצא על עקבה – טמאה( .שו"ע)
הטעם :שמא נגעה באותו מקום בישיבתה( .ט"ז)
והיינו בישיבה כדרך הישמעאלים שמשימין רגליהם תחת עגבותיהם( .ט"ז)
»

נמצא הכתם על בגדיה
נמצא על חלוקה בלבד
מקור :נדה (נז - ):על בשרה  -ספק טמא ספק טהור – טמא.
על חלוקה  -ספק טמא ספק טהור – טהור.
ה"ד? ...והא תנן ,מן החגור ולמטה  -טמא ...והתנן ,ראתה דם על בשרה שלא כנגד בית התורפה טהורה.
ותירצה הגמ' ב' תירוצים :אב"א :מחגור ולמטה כגון שעברה בשוק של טבחים ,על בשרה  -מגופה אתאי ,דאי
מעלמא אתאי על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי .על חלוקה  -מעלמא אתאי ,דאי מגופה אתאי על בשרה מיבעי ליה
אשתכוחי.
אב"א :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.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם  :גם תירוץ בתרא מיירי בעברה בשוק של טבחים ,ולכך על חלוקה טהורה בין שנמצא על חלוקה לבד בין
שנמצא על חלוקה ובשרה כאחד.
רשב"א  :תירוץ בתרא מיירי בשלא עברה ,הלכך על בשרה טמאה היינו אפי' על בשרה וחלוקה .אך על חלוקה לבד
טהורה דאם איתא מגופה הוי ליה לאישתכוחי על בשרה.
נפק"מ :בנזדקרה ונמצא על חלוקה בלבד מן החגור ולמעלה ,ואינה יודעת דבר שתתלה בו.
לרמב"ם :טמאה .לרשב"א :טהורה.
אך אם אפשר לתלות כעברה בשוק של טבחים – לכו"ע תולה.
אך בשאר כל הדברים שוים הם דבנמצא על בשרה בלבד אפי' עברה בשוק של טבחים טמאה כתירוצא קמא.
להלכה
❏ למעלה מחגור – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א דטהורה ,הטעם :שאילו בא מן המקור היה נמצא גם על בשרה( .שו"ע)
ב"ח :כרמב"ם ,דהרשב"א יחיד בהוראה זו( .ש"ך)
וצידד הש"ך כשו"ע ,דהרשב"א וסייעתו רובא נינהו ,ועוד דבכתמים שומעים להקל.
ואפי' נזדקרה ונמצא על בגד העליון – טהורה( .שו"ע)
»
» אם מגיע החלוק לשם כששוחה הרבה – מחלוקת
חכמת אדם :גם אז טהורה ,כשלא ידעה ששחתה הרבה.
ס"ט :נשאר בזה בצ"ע( .פת"ש)
אפי' אם החלוק לא היה בדוק – תלינן דבא מן הכתמים שנתעסקה ולא מגופה( .פת"ש)
»
❏ למטה מן החגור – לכו"ע טמאה ,בין מלפניה בין מלאחריה בין מן הצדדים טמאה – שהבגדים חוזרין הנה והנה.
אך אם יכולה לתלות בשוק של טבחים וכדו' – תולה וטהורה.
נמצא על בשרה לבד
• לא נזדקרה – מן החגור ולמטה  -טמאה ,למעלה  -טהורה.
• נזדקרה – בכל מקום בבשרה טמאה.
גדר נזדקרה  -היינו ,דווקא כשנתהפכה ראשה למטה ורגליה למעלה( .ש"ך)
»
הטעם שלא תולין דבא מעלמא:
רשב"א :טעמא כיון דמגופה קא חזיא ובגופה לחוד ,אשתכח רגלים לדבר ,וחזקה מגופה בא ולא תלינן.
תוס'  :נתנו טעם אחר ,דלגבי חלוקה חיישינן דהגביהה חלוק העליון ,אבל להגביה את כולן אין רגילה שלא יראה
בשרה( .ב"י)
❏ עברה בשוק של טבחים ונמצא על בשרה לבד וכדו' – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :אין תולין אפי' עברה בשוק של טבחים וטמאה.
ר"א :אם יש לתלות תולה.
פסק השו"ע – כרמב"ם ,דאפי' יכולה לתלות אינה תולה כשנמצא על בשרה לחוד.
❏ מכה בגופה – אף שנמצא רק על בשרה
אם נמצא במקום שיכולה לתלות – תולה במכתה.
אך אם נמצא במקום שאינה יכולה לתלות כמכה בכתפה – אין תולה במכתה( .שו"ע)
תוך ג' ימים ראשונים של ספירת ז' נקיים – לא תלינן אף במכה( .ש"ך)
»
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» אם ודאי מוציאה המכה דם וידעה שנגעה במכה [וה"ה אם נגעה בדם בשר ודגים]  -טהורה ,שדבר ידוע
שהנוגע בדם ודאי נדבק בידים( .פת"ש)
❏ נתעסקה ממש בידיה בכתמים – ונמצא על בשרה:
• נמצא על ידיה – לכו"ע תולה.
• נמצא על שאר גופה – מחלוקת
ט"ז :לא תלינן ,אע"ג שנמצא גם על ידיה.
ס"ט  :תולה אף בגופה ,ואמרינן דמן הידים נתלכלכו.
» ואע"ג שלא מחזקינן דם ממקום למקום? דווקא כשלא ידעה בודאי שנגעה ,אך בודאי נגעה כן מחזקינן.
(פת"ש)

נמצא על בשרה ועל חלוקה
דווקא אם אין לה במה לתלות – טמאה.
אך אם יכולה לתלות בעסק הכתמים ,או בשוק של טבחים – טהורה.
הטעם :דאי מגופה אתא על בשרה לחוד איבעי ליה לאשתכוחי( .ט"ז)
» ועל אף שבחלוק בלבד הקלו דא"כ היה צריך להיות גם על בשרה?
י"ל ,דעדיין אין כאן הוכחה שמגופה בא כיון שלא נמצא על הבשר לחוד( .ט"ז)
❏ בזמנינו – בגד העליון
כיום אינה חוששת לדם בבגד העליון כלל.
הטעם:
א .דווקא בכתונות תחתונות אמרינן דנתקפלו התחתונות ,אך במלבושים גמורים וכמלבושים שלנו –
אינה חוששת בעליון ,שא"א לומר בהם שנתקפלו.
ב .וכן דווקא בבגדים שלהם שהיו פתוחים מבית הצואר עד למטה ,אך כיום שלובשת חצאית ממותניה
ולמטה  -א"א שיבא דם ממקום התורפה ולא מטמאינן אם נמצא בבגד העליון( .פת"ש)

סעיף י"ג
נמצא כתם על בית יד חלוקה
מקור :נדה (נז - ):ראתה על בית יד של חלוקה אם מגיע כנגד בית התורפה – טמאה ,ואם לאו טהורה.
פסק השו"ע – דאם מגיע בית ידה כנגד בית התורפה אפי' אינו יכול להגיע שם אא"כ תשחה הרבה – טמאה .ורק
אם אינה יכולה להגיע כלל – טהורה.
» כיום ,שנוהגות הנשים לקשור הבית יד – אם נמצא כתם טהורה.
ותשער רק בכדי שתוכל ליגע בפי הטבעת – ורק עד לשם חוששין( .פת"ש)

סעיף י"ד
היתה פושטת חלוקה ומתכסה בו בלילה
מקור :נדה (נז - ):היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה בכל מקום שימצא בו דם טמא וכן בפוליוס.
פסק השו"ע – היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה בכל מקום שימצא בו דם טמאה.
❏ וכן במעפורת שמכסה בו ראשה או חוגרת בו:
• אם לא קשרה ראשה היטב – טמאה.
• אך אם קשרתו היטב ,ומצאתו על ראשה – טהורה( .שו"ע)

סעיף ט"ו
שתי נשים שכיסו ראשן בחלוק אחד
ונמצא עליו כתם למעלה מן החגור – שתיהן טמאות.
אך אם רק אחת כיסתה ראשה – אע"פ ששתיהן לבשוהו – רק אותה שכיסתה טמאה( .שו"ע)
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סעיף ט"ז
יש לה מכה בצוארה ונמצא בחלוקה למטה
אם פושטתו ומתכסה בו – תולה במכתה.
» ולא רק בצוואר ממש תולה בו ,אלא אפי' בצדדי הצוואר שאז א"א ליגע שם מהמכה – תולין בו ע"י
שפושטתו ומתכסה בו( .ש"ך)
הטעם :כיון דכתמים דרבנן תולין בהן להקל( .ב"י)

סעיף י"ז
מצאה ב' כתמים למעלה ולמטה מן החגור
מקור :נדה (נט - ).תניא ,היו עליה טיפי דמים למטה וטיפי דמים למעלה – תולה בעליון עד כגריס.
 אם אין בתחתון כגריס ועוד
• אם יש בעליון כגריס ועוד – תולין התחתון בעליון – וטהורה.
הטעם :שאני אומר כמו שהעליון בא מעלמא ,כך גם בא התחתון( .שו"ע)
ודווקא שיודעת שלא נזדקרה – דאל"כ בסתמא שאינה יודעת  -טמאה( .שו"ע)
»
הטעם שחוששין לשמא נזדקרה :דשאני הכא שיש עוד ריעותא אחרת בכתם התחתון ,והוי ב' תליות
לקולא ,וכולי האי לא מקילינן( .ש"ך)
תולה דווקא שמצאה ב' הכתמים מאותו צבע אדום באדום ,אבל שחור באדום אין תולין( .פת"ש)
»
• אך אם אין בעליון כגריס ועוד – אין תולין וטמאה( .שו"ע)
 אם יש בתחתון כגריס ועוד

– טמאה ,ואין לתלות בכנה( .שו"ע)

❏ אם מצאה הכתמים למעלה מהחגור על חלוקה ,ולמטה מן החגור על בשרה – צ"ע אם הוי כנמצא על בשרה
וטמאה( .פת"ש)

סעיף י"ח
כתמים דרבנן – ותולין בכל דבר שיכולה לתלות.
מקור :נדה (נח - ):עברה בשוק של טבחים ספק ניתז עליה ספק לא ניתז עליה – תולה.
הטעם :כיון שכתמים דרבנן ,מקילין בהם ותולה בכל דבר שיכולה לתלות( .שו"ע)
דוגמאות לדברים שתולה בהן:
כגון :ש 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( .שו"ע)
❏ אבל אם נמצא על בשרה  -אינה תולה.
אא"כ ,יש לה מכה בגופה אז תולה בה ,אפילו על בשרה אם הוא במקום שאפשר לדם לנטוף משם.
ואפילו נתרפאת ,אם אפש ר לה להתגלע ולהוציא דם על ידי חכוך – תולה בה ,ואע"פ שעכשיו עלה עליה קרום ואינה
מטפטפת( .שו"ע)
❏ אשה שיוצא דם מחוטמה לפעמים ורוצה לתלות בזה – נראה אם דרכה בכך דבהכאה מועטת נוטף דם מחוטמה
יכולה לתלות( .פת"ש)
❏ תלייה בצואת תרנגולים – תלינן ,שלפעמים הם אדומים( .פת"ש)
❏ השואפות טאבק – ונופלת ליחה מחוטמיהן על בגדן ונעשה כתם אדום – יש לתלות בו( .פת"ש)
❏ בגד אדום של תינוקות – ודאי יש לתלות ,דפעמים מטיל מים ומוציא צבע.
וה"ה בתי שוקיה מבגד אדום – יש ג"כ לתלות בו – והכל לפי ראות עיני המורה( .פת"ש)
❏ נשות הקצבים – יכולה לתלות כל כתמיהם בדם שנתלכלכה בידיהם( .פת"ש)
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סעיף י"ט
תלייה בבעלה ובבנה
מקור :נדה (נח - ):ותולה בבנה ובבעלה.
פסק השו"ע – דתולה בבנה ובבעלה אם נתעסקו בכתמים ,או אם יש בהם מכה.
אפי' נמצא על בשרה לבד – תולה בבנה ובבעלה( .פת"ש)
»
❏ אבל אם היו עסוקים בהם אך לא נמצא בהם דם – אין תולה בהם( .שו"ע)
אך אם היה נודע שהיה נמצא בהם דם ,אע"פ שעכשיו אין בהם דם – תולין( .ש"ך)
❏ אף אם היו עסוקים בדבר שדרכו לינתז כגון שחיטה – תולין( .שו"ע)
אך אם נמצא על בשרה בלבד  -אינה תולה .ורק כשנמצא גם על חלוקה תולה( .פת"ש)
»
❏ סוג המכה שתולין בבנה ובבעלה
• אם מוציאה דם ממש – לכו"ע תולין.
• אך אם חיתה המכה ויכולה להתגלע – מחלוקת
חת"ס :כשו"ע דתולין.
חת"ס בשם חכם אחד :אין תולין( .פת"ש)

סעיף כ'
מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה
מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה ובשעת תשמיש נמצא דם בעד האשה
» דווקא אם יוצא ממנו שלא בשעת הטלת מי רגלים  -טהורה.
אך אם היה דרכו להוציא דם רק בשעת הוצאת מי רגלים – לא מהני לטהר האשה ולתלות בבעלה( .פת"ש)
אף אחר ב' או ג' ימים מצאה דם בעת שרגילה לפלוט – תולה בו( .פת"ש)
»
– תולה בבעלה( .שו"ע)

❏ שכבת זרע אדומה – תולה בבעלה( .ב"י בסוף הסימן)

מקור :תוספתא דזבים (פ"ב ה"ב)
❏ מוכת שחין – כתמיה טהורין.
» אפי' בג' ימים ראשונים – מחלוקת
מוהר"ם :טהורה.
ר"פ :טמאה( .ב"י בסוף הסימן)

סעיף כ"א
מכה לפניה ומצאה מאחריה
אם יש לה מכה לפניה ומצאה כתם מאחריה – תולה במכה שלפניה( .שו"ע)

סעיף כ"ב
ספק עברה בשוק של טבחים
מקור :נדה (נח - ):עיר שיש בה חזירים אין חוששין לכתמים.
אמר רב אשי :עיר שיש בה חזירים  -אין חוששין לכתמים .אמר ר"נ בר יצחק :והא דדוקרת כעיר שיש בה חזירים
דמיא.
פסק השו"ע – אם הטבחים והמתעסקים בכתמים יושבים במקום ידוע – אין תולה.
אבל אם דרכם להתעסק כאן וכאן – תולין אפי' בספק ,שמא נתעסקו במקום שעברה.
❏ בזמן הזה האם חוששים לחזירים – מחלוקת ראשונים
תוס' :האידנא אין לתלות בחזירים אם מצאה כתם.
רמב"ם :גם כיום יש לתלות( .ב"י)
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סעיף כ"ג-כ"ד
תלייה ממין למין
מקור :נדה (נט - ).ב' איכא דאמרי בשי' רבא .אמר רבא :נמצא עליה מין אחד תולה בו כמה מינים ,מיתיבי...
נתעסקה שאני.
איכא דאמרי :אמר רבא :נתעסקה במין אחד תולה בו כמה מינים ...כי קאמר רבא דאיעסקא בתרנגולא דאית בה
כמה מיני דמא.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א ור"א  :בנתעסקה תולין מין באינו מינו .דאין ב' הלשנות חולקות ,ופוסק כלישנא קמא דרבא ,ונוקט את
שניהם להלכה ,ומפרש דנתעסקה שאני היינו כשלא חששה לבדוק ולא הקפידה ואח"כ מצאה.
רמב"ם ר"ח :אין תולין ממין למין .דהלישנות דרבא חולקות ,ופוסק כלישנא בתרא דרבא( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ור"ח ,דאין תולין ממין למין .ומאדום לשחור ומשחור לאדום אין תולין.
אך מאדום לאדום ומשחור לשחור – אפי' אינו ניכר תולין.
❏ בתרנגולת

– לכו"ע תולין בה אדום ושחור וכרכומי( .שו"ע)

סעיף כ"ה
שתי נשים שנתעסקו בציפור אחת
מקור :נדה (נח):
כגון ,שתי נשים שנתעסקו בציפור אחת שאין בו דם אלא כסלע ונמצא על כל אחת כסלע:
 באו לישאל בבת אחת – לכו"ע שתיהן טמאות.
 באו בזו אחר זו – מחלוקת
ש"ך בנקוה"כ (וב"ח בשי' הט"ז) :טהורות.
ט"ז ודרישה (וב"ח בשי' הש"ך) :טמאות.
» הטעם שטמאות בזו אחר זו – מחלוקת
ט"ז  :בכתמים שכל שאין בו לתלות בשום דבר הוי ספיקא טמא ואין לך היתר רק אם יש בשום דבר
לתלות שמסתבר שמשם בא הכתם ,ובשתי נשים ויש כאן סלע יתירה אין סברא לתלות באחת יותר
מחבירתה.
דרישה בפי' א'  :דווקא במידי דרבנן אמרינן כן ,וכאן הוי ראיית דם גמור מן התורה( .ודחה הט"ז דאף
בדאורייתא אומרים כן ,ועוד שכאן הוי מדרבנן).

»

דרישה בפי' ב'  :דאיכא למימר דמהצפור בא על כל אחת כחצי סלע ,והחצי השני הוא דם מקורה דכל
אחת( .ט"ז)
הטעם שטהורות בזו אחר זו
דבדרבנן תולי ן להקל כדמוכח מהגמ' ,וכתמים רק מדרבנן אסורים ,לכך טהורות( .נקוה"כ)

סעיף כ"ו-כ"ז
תליית המיעוט במרובה
מקור :נדה (נט - ).בעי ר' ירמיה :נתעסקה בכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד מהו?
ת"ש ,נתעסקה באדום אין תולה בו שחור במיעוט אין תולה בו מרובה ...מהו דתימא שקול כגריס ציפור שדי בי
מיצעי זיל הכא ליכא שיעורא זיל הכא ליכא שיעורא ,קמ"ל.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :אין תולין כלל כפשטא דברייתא דמועט אין תולין בו מרובה  -ואפי' מרובה במקצת.
רמב"ם ורשב"א  :תולין עד כגריס יותר ,דתולין בדם שנתעסקה בו וכגריס במאכולת .ובגמ' מועט ומרובה היינו
מרובה יותר מכגריס( .ב"י)
השו"ע והרמ"א הכריעו להקל ,והביא הרמ"א את דעת הרא"ש כיש מחמירין.
ולכך ,נתעסקה בכגריס ונמצא עליה ב' גריסין – תולה להקל.
אך נתעסקה בגריס ונמצא עליה ב' גריסין ועוד – אין תולה להקל לכו"ע.
❏ נתעסקה בפחות מגריס ונמצא עליה ב' גריסין – מחלוקת
ב"י  :טהורה ,כך גרס ברמב"ן ,דאמרינן שדי הפחות מכגריס של העסק בי מצעי וזיל הכא ליכא שיעורא.
ט"ז וש"ך  :טמאה ,והגירסה ברמב"ן היא אחרת ,דמה שונה הוא מכגריס ונמצא ב' גריסין ועוד דטמאה[ .ובטהרת
הבית הכריע דלא כשו"ע וכתב דטוב להחמיר ,אא"כ יש צורך בדבר להקל]
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סעיף כ"ח-כ"ט
שני גריסין וכינה מעוכה בו
מקור :נדה (נט - ).מחלוקת ,נמצא עליה כגריס ועוד ,ואותו ועוד רצופה בו מאכולת – רבי חנינא :טמאה .רבי ינאי:
טהורה ,משום דכיון דרצופה מאכולת ,מוכחא מילתא דהאי ועוד דם מאכולת הוא.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :כרבי חנינא ,טמאה.
רא"ש רמב"ן ורשב"א :כרבי ינאי ,טהורה .דכל בדרבנן הלך אחר המיקל( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש רמב"ן ורשב"א ,דמצאה כשני גריסין וכינה מעוכה בו – טהורה.
וה"ה כב' תומוסין ופשפש מעוך בו – טהורה.
הטעם :שהגריס הא' ודאי מכינה המעוכה בו ,והגריס השני מכינה אחרת.
» קשה ,מאי שנא מסעי' כ"ו דאפי' אינה מעוכה בו טהורה?
י"ל ,ד שאני התם דנתעסקה בכגריס ,בשונה מכאן שלא נתעסקה( .ש"ך)

סעיף ל'
אין צריכה לדמות הכתם לדבר שהיא תולה בו – אא"כ תדע שזה שחור וזה אדום.
מקור :נדה (נח - ):מדין תלייה בבנה ובבעלה ,וממעשה דר' עקיבא שטיהר אשה שהיה לה מכה ולא הצריכה להביא
הכתם לפניו ולגלע המכה ולהוציא דם.
❏ בזמן הזה לתלות בכתמים – מחלוקת ראשונים
י"א בטור  :אין לתלות בכתמים בזמן הזה ,שאין אנו תולין אלא בדומה לו ואין אנו בקיאין במראה דמים.
טור :תולין גם בזמן הזה.
ופשוט דמוכח מכל הסימן בשו"ע דתולין גם בזמן הזה.

סעיף ל"א
בדיקת כתם ע"י העברת ז' סמנים
מקור :נדה (סא - ):שבעה סמנין מעבירין על הכתם רוק תפל ומי גריסין ומי רגלים שהחמיצו ונתר ובורית קימוניא
ואשלג .העביר עליו ז' סמנים ולא עבר הרי זה צבע.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א  :חוששת לו מן הסתם והוי בחזקת טמא ,עד שתעביר עליו ז' סמנים – לא עבר ודאי טהורה .עבר – טמאה,
שאין לך דם שאינו עובר ע"י ז' סמנים .דבדיקת סמנים בגמ' איירי גם לבעלה.
רמב"ן :אין לסמוך ע"י בדיקת סמנים ,שלא הוזכרה בדיקת סמנים אלא לטהרות.
רמב"ם :מחלוקת מהי שיטתו:
לרשב"א  :הוי דעה שלישית ,וס"ל ,שאין האישה חוששת לו כלל ,עד שתדע בבירור שהוא דם ע"י בדיקת
הסמנים.
להרב המגיד והב"י  :ס"ל ממש כרשב"א ,דחוששת לו מן הסתם ,אא"כ תבדוק .שאין ספק דדבריהם
להקל ,שהרי כבר אנו יכולים לעמוד על עיקרו של דבר בבדיקה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דכל עוד שאינה מעברת עליו סמנים – טמאה ,עד שתעביר ולא יעבור.
ועכשיו אין לנו העברת ז' סמנים ,מפני שאין אנו בקיאים בקצת משמותם( .שו"ע)

סעיף ל"ב
בדיקה ע"י חזרת פעולת המעשה
מקור :נדה (נח - ).ההיא איתתא דאשתכח לה דמא במשתיתא אתאי לקמיה דרבי ינאי ,א"ל :תיזיל ותיתי.
פסק השו"ע – האשה שהיתה עוסקת במלאכתה ונמצא דם במקום שעברה – תחזור להתעסק כמו שעשתה – אם
יזדמן שתעבור על מקום שבין רגליה טמאה ,ואם לאו טהורה.
ודווקא שמצאה על דבר שהיה בדוק לה מתחילה( .שו"ע)
»
ודווקא שנמצא על דבר שמקבל טומאה( .רמ"א)
»

נא
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סעיף ל"ג – ל"ה
בדקה עצמה בעד הבדוק ונמצא עליו מאכולת
מקור :נדה (יד - ).נמצא על עד שלו טמאים וחייבים בקרבן ,נמצא על שלה – אותיום טמאים וחייבים בקרבן .נמצא
על שלה לאחר זמן טמאים מספק ופטורים מן הקרבן ...וניחוש דילמא דם מאכולת הוא?
אמר ר' זירא :אותו מקום בדוק הוא אצל מאכולת .וא"ד :דחוק הוא אצל מאכולת.
מאי בינייהו? איכא בינייהו דאשתכח מאכולת רצופה.
נחלקו הראשונים בפי' הגמ'
במה נחלקו הלישנות – מחלוקת
רשב"א  :נחלקו הלישנות גם לענין אם טמאה לבעלה .ופסקו כלישנא קמא דאותו מקום בדוק הוא ,ובמאכולת
רצופה טמאה.
רש"י  :נחלקו הלישנות רק לענין לשרוף את התרומה ולהתחייב בקרבן ודאי .אך לענין שתהא טמאה לכו"ע אפי'
נמצאת מאכולת רצופה טמאה( .ב"י)
❏ כיצד הוי דאשתכח מאכולת רצופה – מחלוקת
רשב"א :נמצאה המאכולת על הכתם.
רש"י  :נמצאה מעוכה על העד אך רחוקה מן הכתם( .רש"י אינו חולק ,אלא דהוי לשי' דבעינן ודאי בכדי לשרוף את התרומה)( .ב"י)
פסק השו"ע – אשה שבדקה עצמה בעד הבדוק לה ונמצא עליו אפי' טיפת דם כחרדל בין עגול בין משוך  -טמאה.
וכן אפי' נמצא על הכתם מאכולת מעוכה  -טמאה.
❏ בדקה בעד הבדוק והנחתו בקופסא ואחר שעה בדקה אותו ומצאה עליו דם כלשהו – בין עגול בין משוך טמאה.
(שו"ע)

מקור :נדה (יד - ).מחלוקת רבי ור' חייא בבדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ,ולמחר נמצא עליו
דם.
ולכו"ע ,לא נחלקו אלא מפני שהעד לא היה בדוק ,אבל אם היה בדוק לכו"ע טמאה.
❏ בטור כתוב" :ולמחר מצאה עליו דם אפי' כל שהוא או שהניחתו בקופסא וכו'".
וקשה ,כיצד מדובר שהיה בעד מונח ברישא?
הב"י תירץ :מיירי שהיה מונח במקום מגולה ,וזו ואין צריך לומר זו קאמר.
הפרישה תירץ :הרישא במצאה עליו דם אפי' כלשהן  -מדברת בעד בדוק דטמאה .והסיפא :או שהניחתו בקופסא
מדברת בעד שאינו בדוק שאף אז טמאה.
הט"ז תירץ" :ולמחר" שברישא הוא טעות סופר וצריך לתקן :ומצאה עליו דם אפי' כלשהו [מיד אחר הבדיקה,
דטמאה] .או שהניחתו בקופסא ולמחר מצאה וכו' .והחידוש הוא שבין מיד ובין למחר טמאה( .ט"ז)
❏ בדקה עצמה בעד בדוק  -והניחתו תחת הכר או תחת הכסת.

מחלוקת ראשונים
טור בשם הרא"ש :אין חילוק בין עגול בין משוך בכל ענין טמאה בכל שהוא.
רשב"א ורמב"ם  :בהניחתו תחת הכר והכסת יש לחלק בין עגול למשוך ,דבעגול טהורה ,ובמשוך טמאה .דכיון שלא
הרגישה רגלים לדבר שלא בא מגופה ולפיכך תולין במה שאפשר לתלות( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א .ד בדקה עצמה בעד הבדוק לה והניחתו תחת הכר או תחת הכסת ,ונמצא עליו דם – אם
משוך טמאה ,שחזקתו מהקינוח .ואם עגול ואין בו כגריס ועוד טהורה.
אין הבדל אם מצאה למחר ,או מצאה מיד סמוך לבדיקה( .פת"ש)
»
» בג' ימים ראשונים  -כשאין בו כגריס וטהורה – מחלוקת
דגמ"ר :טמאה ,דהא כתם טמא בג"י ראשונים.
מעיל צדקה :טהורה אף בג"י ראשונים( .פת"ש)
» קושיית הב"י על הטור ,מהיכן הכריח דדעת הרא"ש דלעולם אין לחלק ותמיד טמאה?
הב"י תירץ :מזה שהעתיק הרא"ש את הגמ' סתם ,משמע שאינו מחלק כלל דאם לא כן לא היה שותק
מלכתוב כן במפורש ,אלמא דאין חילוק בין עגול למשוך.
הט"ז תירץ :מזה שכתב הרא"ש "שטמאה משום נדה" ,והוא דבר שאינו צריך ,שהרי רק בזמן התלמוד
היה נפק"מ בזה לעניין טהרות ,אך בזמנינו אין נפק"מ בזה ,ומזה שכתב כך בהלכות לזמנינו מוכח דס"ל
דטמאה לגמרי אפי' בכלשהו ואין חילוק( .ב"י וט"ז)
❏ אם יש מקום לתלות
הוסיף הרמ"א :דאם יש מקום לתלות – תולה אפי' אם הוא יותר מכגריס.
❏ כשבדקה ויש מקום לתלות בדבר אחר כרגילה להוציא דם מבית הרעי ובשעת הבדיקה נגעה שם – מחלוקת
ט"ז  :אפי' בעד הבדוק תולה בה שלא בשעת וסתה .דאין כאן ספק דאורייתא כיון שלא הרגישה בדם מן המקור.
מורה אחד :הורה להחמיר בזה( .ט"ז)
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בשעת וסתה – מחלוקת
ט"ז :אין תולה ,אלא רק שלא בשעת וסתה.
ח"ד :יש לתלות אפי' בשעת וסתה( .פת"ש)
כשאין לה חזקת טהרה כבימי ליבונה – מחלוקת
מאיר נתיבים :גם בימי ליבונה תולה.
חכם אחד  :אין תולה ,היות והינה בחזקת טומאה( .פת"ש)
לכו"ע בג' ימים ראשונים אינה תולה בזה( .פת"ש)

❏ בדקה עצמה בעד בדוק  -וטחתו בירכה
מקור :נדה (יד - ).איתמר ,בדקה בעד הבדוק לה וטחתו בירכה ולמחר מצאה עליה דם .אמר רב :טמאה נדה.
❏ באיזה שיעור כתם טמאה – מחלוקת ראשונים
רשב"א  :דווקא כשנמצא עליו כגריס ועוד טמאה ,דיוצא מדין מאכולת .אך פחות מכן תלינן במאכולת.
רמב"ם :אפי' בפחות מכגריס טמאה ,הואיל ובדקה בו הוי רגלים לדבר.
פסק השו"ע – כרשב"א ,דעד כגריס ועוד טהורה.
❏ לכו"ע – במשוך ,הוי רגלים לדבר דדם קינוח הוא ,הואיל ובדוק היה לה מתחילה.
מקור :נדה (נח - ):עד שהיה נתון תחת כר ונמצא עליו דם  -אם עגול טהור ,ואם משוך טמא.
❏ האם יש חילוק בין משוך לבין עגול
מחלוקת ראשונים
טור בשם הרא"ש :אין חילוק בין עגול בין משוך בכל ענין טמאה בכל שהוא.
רשב"א :בין בעד תחת הכר והכסת בין בטחתו ביריכה  -יש לחלק בין עגול למשוך ,דבעגול טהורה ,ובמשוך טמאה.
דכיון שלא הרגישה רגלים לדבר שלא בא מגופה ,ולפיכך תולין במה שאפשר לתלות.
רמב"ם  :ויש לחלק בין עד שתחת הכר והכסת ,לבין טחתו ביריכה .דרק בתחת הכר ובכסת יש לחלק בין עגול
למשוך ,אך בטחתו בירכה אין לחלק ותמיד טמאה.
הטעם לרמב"ם :מחלוקת
ט"ז :הרמב"ם לשי' דכל כתם שעל בשרה טמאה בכלשהו ואין תולין כלל.
ש"ך :תחת הכר וכסת שונים דשם המאכולת מצויה ,מה שאין כן ביריכה.
להלכה – הביא השו"ע את דעת הרשב"א בסתמא ,ואת דעת הרמב"ם כי"א.
והרמ"א הכריע כדעת הרמב"ם.
ואף הש"ך הביא דעת הב"ח שפסק כרמב"ם.

סעיף ל"ו
עד שאינו בדוק [שאין חזקתו בדוק ולא מלוכלך]
מקור :נדה (יד - ).מחלוקת  ,בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם – מחלוקת ,רבי
אומר :טמאה משום נדה (כלומר טומאת ודאי) .ורבי חייא אמר :טמאה משום כתם.
לכו"ע אינה טמאה אלא בכגריס ועוד אבל בפחות תלינן במאכולת.
ובזה נחלקו ר' יוסי ור"מ ,ר"מ כרבי ,ר' יוסי כר' חייא.
נחלקו בזה הראשונים
ר"ח ורא"ש :הלכה כר' יוסי וכר' חייא ,דמטהר משום דם נדה אך טמא משום כתם.
רמב"ם  :כרבי ,דטמאה נדה כל שיש בו כגריס ועוד .דר' חייא שקיל וטרי בשיטתו.
הרשב"א :סבר בתחילה כר"ח ,אך סיים דהמחמיר תבוא עליו ברכה( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ח ורא"ש [ו כהכרעת הרשב"א] ,דטמאה כתם בלבד ,ואם נמצא כגריס ועוד טמאה .ורק בפחות
מכך טהורה.
ומצדד הפת"ש  :דבזמנינו ,שאין מצויה מאכולת גדולה כגריס ,מידי ספיקא לא נפיק ויש לשער בשיעור קטן כדם
מאכולת שנמצא בזמנינו [וכן בפשפש המצוי באותו מקום].
❏ עד שחזקתו מלוכלך
אם בדקה עצמה בעד שחזקתו מלו כלך ,כגון שלקחה עד ממקום שדמים מצויין שם ,שחזקתו שכבר היו בו כתמים,
ובדקה עצמה בו ונמצא עליו כתם – אף לרא"ש טהורה ,אפילו יותר מכגריס( .רמ"א)
אין טהורה אלא דווקא שלא בשעת וסתה ,אך בשעת וסתה חוששין( .פת"ש)
»
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סעיף ל"ז
בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה ,וטחתו בירכה.
ואחר כך נמצא עליו דם – טהורה אפילו כגריס ועוד( .שו"ע)

❏ כיצד מדובר? – מחלוקת
ט"ז עט"ז והמ"מ :טהורה כשנמצא על העד[ ,כפשטות לשון השו"ע].
וטהורה כיון דאיכא ספק ספיקא ,שמא לא מן העד הוטח על ירכה .ואפילו אם תמצא לומר מן העד כיון שאינו בדוק
לה – שמא מלפני כן היה שם.
וכך מסבירים הם את דעת השו"ע כשיטתם ,דטיהר אף כשנמצא הדם על העד.
ש"ך  :אין טהורה כשנמצא על העד ,שהרי אין כאן ס"ס כלל ,דהכל אחד הוא ,ומיד איכא למימר שמא מהמקור בא
על העד ,וכה"ג לא מקרי ס"ס כלל.
ומכ"ש כשטחתו בירכה ונמצא עליה יותר מכגריס  -דכה"ג ליכא חשש מאכולת כלל וודאי אינה טהורה ,שהרי כיון
שנמצא כגריס ועוד – אין לומר שמן המאכולת שבירכה הוא.
וס"ל שגם דעת השו"ע כשיטתו ,ולא טיהר אלא כשנמצא דם על ירכה ולא על העד .וצ"ע( .ש"ך וט"ז)
❏ בדקה בעד שאינו בדוק והניחתו אחר הבדיקה במקום שיש לתלות הכתם – כ"ש דטהור ,אפילו ביותר מכגריס.
אבל הניחתו במקום שאין דם שכיח – טמאה ,אם הוא יותר מכגריס( .רמ"א)

סעיף ל"ח
איזהו עד הבדוק
נחלקו בזה הראשונים
יש מרבותיו של הרשב"א :אינו נקרא עד הבדוק לה אלא שבדקתו ולא הניחתו עד שבדקה בו.
אבל הניחתו אין זה נקרא עד הבדוק לה – שאני אומר כשהניחתו נכתם.
» והקשה עליהם הרשב"א ,דמאי שנא עד שאינו בדוק מדין ג' נשים שלבשו חלוק אחד דכולן טמאות?
ותירצו התוס' ,דגם בג' נשים היה צד לטהר כולן ,אלא דטמאות מדין ב' שבילין .ודחה הרשב"א דמדוע
כשאחת לא באה לישאל אין מטהרים.
רשב"א  :כל שבדקתו בין היא בין חבירתה ולא נודע שנכתם בו כתם מצד אחר ,ולא העבירתו בשוק של טבחים ,ולא
בצד המתעסקין בכתמים – הרי זה בחזקת בדוק.
ועד שאינו בדוק היינו ,כל שהיא נוטלתו ממקום מוצנע שדרכן של נשים להצניע ולהכין להן עדים ואינן מוליכות
בשוק ולא מתעסקים בהם בכתמים על הרוב משום כך טמא.
אך כשלקחה חלוק מן השוק – אין מי שמטמא.
רמב"ן :עד הבדוק לה כגון שבדקתו ולא זז מתוך ידה עד שבדקה בו .ועד שאינו בדוק כגון שהזמינה מוכים לבנים
ונקיים וכיוצא בו אלא שלאחר זמן קנחה בהם ולא בדקה אותן עכשיו בשעת בדיקה – ומשום כך טמא.
אבל אם לקחה עד שאינו בדוק כלל – לכו"ע אינה חוששת כלל ,דאין סברא לומר שאם לקחה בגד מן האשפה וקנחה
בו שיהא טמא( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,ועד הבדוק היינו ,כל שבדקתו ,בין היא בין חברתה ,ולא נודע שנכנס בו כתם ,ולא העבירתו
בשוק של טבחים ,ולא בצד המתעסקים בכתמים – הרי זה בחזקת בדוק.

סעיף ל"ט
מצאה כתם בחלוקה הבדוק ושאינו בדוק
אין האשה טמאה משום כתם שמצאה בחלוקה ,אא"כ היה בדוק לה קודם שלבשתו.
אבל אם אינו בדוק קודם שלבשתו ,ולבשתו בלא בדיקה ומצאה בו כתם – טהורה( .שו"ע)
❏ קשה מסעיף ל"ו דבעד שאינו בדוק – טמאה ביש בה כגריס ועוד .ואילו כאן בחלוק שאינו בדוק טהורה?
הט"ז תירץ :בדוק דהכא – הינו ממש עד שאינו בדוק דסעי' ל"ו .והדינים מכוונים ממש .ששניהם טהורים בלקחה
מן השוק.
דבסעי' ל"ו מדובר שהצניעתו בחזקת נקי ,דבזה מדברת הגמ' בעד שאינו בדוק.
אך כאן נקט השו"ע לשון אינו בדוק – כלומר אין לה שום ידיעה ממנו .ומה שכתב אא"כ בדקה אותו – הכוונה שאף
כשלא בדקה אותו בבירור רק שהיה לה בחזקת בדוק.
הב"ח תירץ" :אינו בדוק" דהכא ,הינו ממש גדר "אינו בדוק" דבסעי' ל"ו.
אלא שחלוקים הדינים ,דבעד שקנחה עצמה בו גרוע יותר מחלוק שאינו בדוק שלא קנחה עצמה כלל רק שמצאה
כתם( .ט"ז)
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סעיף מ'
בדקה והשאילה חלוקה לחברתה ונמצא בו כתם.
מקור :נדה (נח - ).בדקה חלוקה והשאילתו לחבירתה היא טהורה וחבירתה תולה בה .אמר רב ששת :ולענין דינא
תנן ,אבל לענין טומאה היא טהורה וחבירתה טמאה.
פסק השו"ע – בדקה חלוקה ופשטתו ומצאה טהורה והשאילה לחברתה ,ולבשה ומצאה בו כתם – הראשונה
טהורה ,והשנייה טמאה.
❏ קשה  ,בדיקה הראשונה למה לי ,הרי כיון שמצאה טהורה אחר ההפשטה ,לשם מה צריכה בדיקה?
הדרישה :הניחו בצ"ע.
הב"ח :אם לא מצאה טהורה כשפשטתו – לא מהני לה הבדיקה שקודם ללבישה[ .והקשה הט"ז הרי כבר כתב
בהמשך ששניהם טמאים].
הפרישה" :מצאה טהורה" -הכוונה לאשה ולא על החלוק .והיינו ,שכיון שבתחילה בדקה החלוק ,ואח"כ מצאה
היא עצמה טהורה – מוקמינן לה אחזקתה .אך השנייה טמאה דאמרינן כאן מצאה כאן היה.
הט"ז  :בבדקה לפני הלבישה ,שהרי בדיקה שאחר ההפשטה אינה מועילה אא"כ בדקה מתחילה .והחידוש שצריך
בדיקה בכוונה מכוונת ,אך בבדיקה בהעברה בעלמא אינה מועילה כבדיקה.
הש"ך  :בבדקה אותו בתחילה ואח"כ לבשתו ואח"כ פשטתו ,ומצאו טהור .והשאילתה לחברתה( .ט"ז וש"ך)
» לא בדקתו כלל – מחלוקת
ב"ח :טמאה.
ש"ך :שתיהן טהורות .דרק בבדוק טמאה( .ש"ך)

סעיף מ"א
השאילה חלוקה לנכרית או לנדה
מקור :נדה (נט - ):השאילה חלוקה לנכרית או לנדה – הרי זו תולה בה ...אמר רב :בנכרית הרואה ,ממאי? דומיא
דנדה ,מה נדה דקא חזיא ,אף נכרית דקא חזיא.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א  :כוונת רב אינה בנכרית נדה ,אלא בנכרית שרואה שהגיע זמנה לראות וראתה .לאפוקי לא הגיע זמנה
לראות וראתה.
רמב"ם  :כוונת רב בנכרית נדה[ .אך באינה נדה שראתה פעם אחת אינה תולה].
בדעת הרמב"ם – מחלוקת
הרב המגיד  :סובר כרשב"א ,ולנכרית שראתה פעם אחת קוראה נדה ,שהרי אינה יוצאה לידי טהרה.
ב"י  :חולק על הרשב"א ,ומה שלא קרא גם לנכרית "נדה" ,משום דנכרית אינה טמאה נדה[ .ודלא כה"ה,
דא"כ גם קטנה שראתה תהיה נדה].
פסק השו"ע – כרשב"א ,וכש לבשה חלוק הבדוק לה ,ופשטתו ,והשאילתו לישראלית נדה או לעכו"ם שהגיע זמנה
לראות וראתה פעם אחת ,אע"פ שאינה רואה בימי השאלת החלוק ,ואח"כ נמצא בו כתם – תולה בהן וטהורה.
❏ וה"ה ,אם בדקתו והשאילתו להן ,ואחר כך לבשתו היא ומצאה בו כתם – שתולה בהן( .שו"ע)
❏ ואפילו אם היא בספירת שבעה נקיים – תולה בהן( .שו"ע)
אך בג' ימים הראשונים של ז' נקיים אין מקילין בכתמים לתלות בדבר אחר( .רמ"א)
»
ודווקא שמצאה יותר מכגריס ועוד ,אבל בפחות מכן תולין בכינה אפי' בג' ימים ראשונים( .ש"ך)

סעיף מ"ב
תלייה בנשים טמאות אחרות
מקור :נדה (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 וביושבת על דם טוהר ובבתולה שדמיה טהורין.
תרומות (פ"ז מ"ה)  -קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ,שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך
תרומה נפלה.
פסק השו"ע – 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 .ובעלת החלוק טהורה ,וחברתה
ששאלתו מקולקלת.
» הקשה הפת"ש על השו"ע ,מדוע בקטנה צריכה להיות שלא ראתה מעולם? ולא תירץ.
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❏ יושבת על דם טוהר
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד :תולה בה ,שאם החמירו עכשיו בנות ישראל על עצמן שלא לבעול על דם טוהר ,לגבי עצמם החמירו ,אבל
להציל חבירתה מספק כתמים שלא יהו שתיהן מקולקלות ,מעמידים אותן על דינן.
רמב"ם  :תולה בה ,ומטעם אחר :היות והוא תלוי במנהג ,אפי' במקום שנהגו איסור תולין ,שהרי אם תלך ותקבע
דירתה במקום שנהגו היתר יהיה מותר לה להיבעל על דם טוהר.
רמב"ן :אין תולה ,לפי שבזמן הזה אסור לבעול על דם טוהר( .ב"י)
פסק השו"ע – כראב"ד וכרמב"ם ,דהשאילתו ליושבת על דם טוהר ,תולה בהן ואפילו בזמן הזה.
❏ סופרת ז' שלא טבלה [ושומרת יום בשני שלה].
מקור :נדה (ס - ).מחלוקת ,רשב"ג :תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה ובסופרת שבעה שלא טבלה לפיכך היא
מתוקנת וחברתה מקולקלת .רבי :אינה תולה ,לפיכך שתיהן מקולקלות.
ושוין שתולה בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה.
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד :כרשב"ג.
רמב"ם :כרבי ,משום דהלכה כמותו מחבירו( .ב"י)
פסק השו"ע – כראב"ד ,ואם השאילתו לסופרת ז' שלא טבלה ,תולה בה .ובעלת החלוק טהורה ,וחברתה ששאלתו
מקולקלת.
» עברו ימי זיבה ,אף שעדיין לא טבלה – אינה תולה בה ,מאחר שטומאתה הראשונה כבר פקעה ,ואם אנו
תולין בה אנו מביאין לה טומאה מחודשת ,ומדוע נטמאה מחדש( .פת"ש)
» נשואה שישנה עם פנויה ונמצא כתם – תולין בפנויה ,דאין דעת הפנויות לטבול ואין סופרות לכוונת ז'
נקיים – מקרי זבה שלא ספרה ותולין בה( .פת"ש)

סעיף מ"ג
השאילתו לבעלת כתם
מקור :נדה (ס - ).בעא מיניה ר' יוחנן מרבי יהודה בר ליואי ,מהו לתלות כתם בכתם? ...א"ל :אין תולין ,מה טעם?
לפי שאין תולין.
פסק השו"ע – 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.
❏ וכ"ש ,אם השאילתו לטהורה ,וחזרה ולבשתו  -ששתיהן צריכות לחוש( .שו"ע)
כיצד מדובר?
א .קמ"ל ,דאע"ג שחזרה ולבשתו ,והחלוק הוא אצל הראשונה ,אפילו כן השנייה ג"כ טמאה.
ב .מיירי שהראשונה בדקתו קודם שפשטתו ,דכעת אינה טמאה עד שתחזור ותלבשנו( .ש"ך)
» קשה ,הרי הוי כאן ספק דרבנן?
כיון שאם תתלה שזו מקולקלת ,מה ראית שתקלקל לזו יותר מזו( .ש"ך)

סעיף מ"ד-מ"ה
תליית כתמה בעצמה בשינוי מצביה האישיים
פסק השו"ע – דתולה אם לבשה חלוק בימי נדתה ולא בדקתו ,ולבשתו בימי טהרתה.
וכן ,מעוברת שלבשה חלוק שלבשתו כשלא היתה מעוברת .וכן במניקה וזקינה – תולה בעצמה בימים שהיתה במצב
ראיית דם.
הטעם :דלמה לא תתלה בעצמה כשם שתולה בחבירתה( .ב"י)
» תלייה בעצמה אף בג' ימים ראשונים – מחלוקת
רמ"א  :דווקא בדבר אחר אינה תולה בג' ימים ראשונים ,אבל במכה שבגופה שמוציאה דם תולה בה ,וימי
נידתה של עצמה ודאי הוי כמכה שבגופה.
ש"ך :אינה תולה אלא אחר ג' ימים ראשונים( .ש"ך בסעי' מ"א)
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סעיף מ"ו
חלוק שלבשתו בלא בדיקה ,ואפשר לבודקו במקדיר או מגליד
מקור :נדה (נו - ).כתם שנמצא בחלוק  -מטמא למפרע עד שתאמר בדקתי את החלוק הזה ולא היה בו כתם ,או עד
שעת הכבוס ,ומטמא בין לח בין יבש...
איבעיא להו :עד שעת כבוס חזקתו בדוק ,או דלמא חזקתו מתכבס? למאי נפק"מ ,דאמר כיבס ולא בדק אי אמרת
חזקתו בדוק הא לא בדק אי אמרת חזקתו מתכבס הא מתכבס .אי נמי ,דאשתכחה בסטרא.
ת"ש :דתניא ,א"ר מאיר :מפני 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[ .ואין הכל תלוי אלא בבדיקת הכיבוס].
ר' אחא אמר :תחזור ותכבסנו ,אם נדחה מראיתו  -בידוע שלאחר כבוס .ואם לאו  -בידוע שלפני הכבוס[ .אע"פ שלא
בדקתו בתוך הכיבוס – תכבסנו עכשיו ,כיון דאפשר למיקם אמילתא אם דהו מראיו אם לאו].
רבי אומר :אינו דומה כתם שלאחר הכבוס לכתם שלפני הכבוס ,שזה מקדיר וזה מגליד[ .אין חוזר ומכבסו אלא
בודק מראיו עכשיו אם מקדיר או מגליד].
ש"מ חזקתו בדוק .ש"מ.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :בכתמים דרבנן לה קל ,ומיהו אם אפשר למיקם אמילתא אם מקדיר או מגליד חוששים לשי' רבי .שאז אין
זה כספיקא ,דספק הבא ממיעוט הכרה אינו ספק.
ראב"ד ורמב"ן  :כרבי ,כיון דאיכא למיקם עלה דמילתא בדקינן לכתם במקדיר טהורה ,ואם מגליד טמאה.
רמב"ם :כר"מ ,הכל תלוי בבדיקה ,וטמא למפרע עד שתאמר בדקתי את החלוק הזה ולא היה עליו כתם.
פסק השו"ע – כרשב"א ,בכתמים דרבנן להקל ,ומיהו אם אפשר למיקם אמילתא אם מקדיר או מגליד חוששים.
לכך:
 אם החלוק אינו לפנינו:
• נתכבס ע"י ישראלית
חלוק שלבשתו בימי נדתה ונתכבס ,וחזרה ולבשתו בזמן שהיא טהורה בלא בדיקה.
אם נתכבס ע"י ישראלית ואינה בפנינו לשאול ,חזקה בדקתו בשעת כבוס ,ואינה תולה בה.
ואם היא בפנינו ואומרת שלא בדקתו  -תולה לומר שמתחלה היה ולא עבר ע"י הכיבוס( .שו"ע)
» צידד הש"ך  ,דבזמן הזה לא חזינן דדרך בנות ישראל בודקות – ויש להחמיר תמיד.
• נתכבס ע"י שפחה או עובדת כוכבים – אפילו אינה לפנינו ,תולה לומר שמתחלה היה( .שו"ע)
ואינה נאמנת אף אם היא לפנינו ואומרת שבדקתו( .ש"ך)
»
 אם החלוק לפנינו:
• אם אפשר לעמו ד על הברור ,כגון שמכרת במראיתו ,אם מקדיר דהיינו שנכנס לתוך הבגד ,בידוע שקודם כבוס
היה .ואם מגליד ,דהיינו שאינו נכנס לתוך הבגד ,בידוע שאחר כבוס היה.
• ואם אינה בקיאה בכך – חוששת להחמיר.
הטעם :דאין זה ספק ,דספק הבא ממיעוט הכרה אינו ספק ,דאם אין זה בקי ומכיר אחר יכיר( .ש"ך)

סעיף מ"ז
לבשה חלוק הבדוק לה ,ופשטתו וכבסתו והשאילתו לחברתה ,ונמצא עליו כתם:
אם מגליד – בידוע שמהשניה היא והיא טמאה והראשונה טהורה.
ואם הוא מקדיר – בידוע שמהראשונה היא ,והיא טמאה והשניה טהורה( .שו"ע)
❏ הטעם – מחלוקת
עט"ז  :טמאות מספק ,ואין הולכים לקולא ,כיון דלא הוי ספק כיון דהוא בא ממיעוט ההכרה.
ש"ך :כיון דשתיהן טהורות אין לתלות באחת יותר מחבירתה ,מאי חזית דקלקלת לזו יותר מזו.
נפק"מ ,בנאבד .דהוי ספק מעליא ,ולש"ך בכל זאת טמאות – דמאי חזית דמקלקלת לזו יותר מזו( .ש"ך)
»

סעיף מ"ח
שתי נשים שלבשו חלוק אחד בדוק ונמצא בו כתם
מקור :נדה (נח - ).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 – היא טמאה וחבירתה טהורה( .ב"י ע"פ
גרסת הרב המגיד בגמ')
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❏ כששתיהן שוות בגובהן:
אם הוא מהחגור ולמטה  -שתיהן טמאות .ואם הוא למעלה מהחגור
❏ כשלא היו שוות בגובהן כגון שהיתה אחת גבוהה ואחת נמוכה:
אם הוא מהחגור ולמטה לארוכה כשם שהוא לקצרה – שתיהן טמאות.
ואם הוא מהחגור ולמטה לקצרה ,ולמעלה מהחגור לארוכה – קצרה טמאה ,וארוכה טהורה( .שו"ע)
❏ אם כיסו בו את ראשן
אם שתיהן כסו בו את ראשן – שתיהן טמאות.
אך כשרק אחת מהן כיסתה את ראשה – רק אותה שכסתה טמאה( .שו"ע)
 -שתיהן טהורות( .שו"ע)

סעיף מ"ט
שלו ש נשים שלבשו חלוק אחד ,או שישבו על ספסל אחד זו אחר זו
 כשכולן שוות  -ואח"כ נמצא עליו כתם – כולן טמאות.
והוא שיהא הספסל מדבר המקבל טומאה( .שו"ע)
»
» אם אינן באין לשאול בבת אחת אלא בזו אחר זו – מחלוקת
ט"ז :טמאות ,דהא אין סברא לתלות באחת יותר מחבירתה.
ב"ח :חולק ,דטהורות( .ט"ז כאן ,ובסעי' כ"ה)
 כשאינן שוות  -כשהיתה אחת מהן ראויה לראות יותר מחברתה – אותה שאינה ראויה לראות תולה בראויה.
כגון :שהיא זקנה או מעוברת או מיניקה או שלא ראתה דם מימיה( .שו"ע)

סעיף נ'
שלוש נשים שישנות במטה אחת
כשלא בדקה שום אחת מהן ,או שבדקו שלושתן ונמצאו טהורות
מקור :נדה (ס - ):שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן כולן טמאות.
נדה (סא - ).שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית כולן טמאות ...אימתי בזמן שעברו דרך
מרגלות המטה...
מאי שנא רישא דלא מפליג ומאי שנא סיפא דקמפליג? אמר רבי אמי[ :רישא] במשולבות.
 משולבות זו בזו – כולן טמאות.
❏ בגדר משולבות – מחלוקת ראשונים
רש"י :תכופות ודבוקות יחד.
רשב"א  :היו משולבות זו בזו כשליבות הסולם שרגליהן מעורות זו בזו.
פסק השו"ע – כרשב"א ,דמשולבות היינו שרגליהן מעורות זו בזו ונמצא דם תחת אחת מהן  -כולן טמאות.
 כשאינן משולבות זו בזו:
• כשעלו דרך מרגלות המטה – מטמאין אותה שנמצא תחתיה ואת חברתה הסמוכה לה.
ולא חוששין שמא תתהפכנה אחת על השנייה ,דהעיקר לזה מפני שכתמים דרבנן( .ש"ך)
»
לכך פסק השו"ע – נמצא דם תחת האמצעית  -כולן טמאות.
נמצא תחת הפנימית  -היא ואמצעית טמאה ,והחיצונה טהורה.
נמצא תחת החיצונה  -היא והאמצעית טמאה ,והפנימית טהורה.
• אך כשעלו דרך החיצונה – כולן טמאות ,שאולי דרך עברתה נטף ממנה.
❏ בסוגי הסדינים
• נמצא על סדין העליון (שפרוס מעליה) – לכו"ע ,בין כמשולבות בין אינן משולבות  -כולן טמאות ,מפני שהוא עשוי
להתהפך אילך ואילך.
• נמצא על סדין התחתון (ששוכבת עליו) – מחלוקת
טור :אין חילוק וטהורה ,כיון דאין מתהפך.
רש"ל :טמאה ,דהא עינינו הרואות שגם התחתון דרכו להתהפך.
לכו"ע – בכסת שתחת הסדין ,אין מתהפך כלל – וטהורה( .ט"ז)
פסק השו"ע – כטור ,דבסדין התחתון טהורה דאין דרכו להתהפך.
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❏ באשה אחת במיטה – טמאה תמיד( .ב"י וש"ך)

הטעם:
א .שהמטה כולה מקומה.
ב .ועוד דדם זה מהיכן בא( .ב"י וש"ך)

סעיף נ"א
שלוש נשים שישנות במטה אחת
ובדקו חלקן ,ונמצאו מתוכן טמאות או טהורות
מקור :נדה (סא - ).בדקה אחת מהן ונמצאת טהורה  -היא טהורה ושתים טמאות .בדקו שתים ומצאו טהורות  -הן
טהורות ושלישית טמאה .שלשתן ומצאו טהורות  -כולן טמאות.
וכן פסק השו"ע – אם בדקה אחת או שתים ומצאו טהורות – הן טהורות ,והאחרת שלא בדקה טמאה.
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.
❏ שיעור בדיקת עצמה אחר מציאת הכתם
מקור :נדה (ס - ):מחלוקת ,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.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ן ורשב"א :צריך שתבדוק מיד תיכף למציאת הדם  -בין לטומאה בין לטהרה .דהלכה כבר פדא.
ואם לא בדקו מיד – כולן טמאות ,אף אותן שמצאו טהורות.
» ואין צריכה בדיקה ממש אלא מספיק קינוח.
רא"ש :אין צריכה לבדוק מיד – בין לטומאה בין לטהרה .דהלכה כר' אושעיא.
» דבכתמים הלך אחר המיקל .ועוד דאפי' לבר פדא אין הדברים דמו כולי האי אהדדי.
רז"ה  :לטומאה צריכה לבדוק עצמה מיד .אך לטהרה אינה צריכה לבדוק מיד ,אלא אפילו לאחר זמן (דאין לנו אלא
ארישא דמתניתין)( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ן ורשב"א ,מה שתולים באותה שמצאה טמאה ,לטהר האחרת ,וכן מה שמטהרים לאותה
שמצאה טהורה – דווקא שקינחה עצמה בעד שבידה מיד תכף למציאת הדם.
אבל אם שהתה כדי שעור בדיקה ,דהיינו כדי שתקנח בחורין ובסדקים – אין הבדיקה מועלת לטמאה לטהר
האחרת ,ולא לטהורה לטהר עצמה.
❏ האם יש חילוק בין מטה לחלוק לעניין תלייה – מחלוקת ראשונים
ראב"ד  :יש לחלק בין חלוק למטה ,לפי שהמטה שלשתן ישנות בה בבת אחת ובעודן ישנות בה בדקה אחת מהן
ומצאה טמאה – היא טמאה ומצלת על חברותיה.
אבל חלוק שלובשות אותו בזו אחר זו – אע"פ שבדקו הראשונות ומצאו טמאות ואפילו בתוך שיעור וסת של מציאה
אינן מצילות על האחרונה.
רמב"ם  :אין לחלק בין חלוק למטה ,וה"ה בחלוק אם בדקה אחת מהן מיד ומצאה טמא – מצלת על חברותיה( .ב"י)
משמעות השו"ע – כרמב"ם ,וכפי שנקט לקמן בסעי' נ"ב ,והביא דוגמא לדין מחלוק.

סעיף נ"ב-נ"ג
שלוש נשים שישנות במטה אחת
כשאין הנשים שוות זו לזו
מקור :נדה (ס - ):כיצד תולות זו בזו? עוברה ושאינה עוברה תולה עוברה בשאינה עוברה מניקה ושאינה מניקה...
פסק השו"ע – במה דברים אמורים ,כשכולן שוות .אבל אם אחת ראויה לראות יותר מחברתה – שאינה ראויה
תולה בראויה.
כגון :זקנה וילדה (אפילו כשיש לה וסת קבוע) .או מעוברת שהוכר עוברה ושלא הוכר עוברה .או בתולת דמים שלא
ראתה מעולם ובתולה שראתה .או מניקה ושאינה מניקה( .שו"ע)
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❏ ה"ה ,ביש לה וסת אינה תולה באין לה וסת.
וכן ,יש לה וסת ולא הגיע וסתה
❏ לתלות בעצמה בשינויי מצביה האישיים
כשם שתולה בחברתה – כך תולה בעצמה.
כגון :אם לבשה חלוק בזמן שאינה מעוברת ,ואח"כ לבשתו בזמן שהיא מעוברת ,ונמצא עליו דם ,תולה בימים
הראשונים שלא היתה מעוברת.
❏ וכן ה"ה אם היתה מיניקה או זקנה או טהורה.
אולם ,אם היו כולן שוות מיניקות או זקנות ,או אחת זקנה ואחת מיניקה – אין תולות זו בזו( .שו"ע)
– אינה תולה בהגיע שעת וסתה( .ט"ז וש"ך)

❏ כשהן נעורות במטה או על ספסל
מקור :נדה (ס - ):שתי נשים שהיו טוחנות ברחיים של יד ונמצא דם תחת הפנימית שתיהן טמאות [שהחיצונה
דוחקת ליקרב לפנים לצד הרחיים] .תחת החיצונה החיצונה טמאה והפנימית טהורה בינתים שתיהן טמאות.
פסק השו"ע – דווקא כשהן ישנות במטה – חוששין להשמטה מהאחת לשנייה.
אך היו שלשתן ערות 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( .שו"ע)
» הקשה הט"ז  ,מדוע צריכה לומר ברי לי ,והרי הוי מילתא דלא רמיא עליה דאיניש ולאו אדעתא – ותהיה
מותרת?
ותירץ  :כאן מדובר שהוי מציאת הכתם סמוך לשכיבתן ,ובזמן קצר כזה צריכה לדעת – כיון שהוא דבר
שאינו רגיל קצת.
אבל אם יש זמן רב אחר שכיבתן אין צריכה לדעת וגם החיצונה טמאה.
הנקוה"כ חלק עליו ותירץ אחרת :כשאומרת ברי בודאי אמת אומרת ,דהא איסורא קעבדא וודאי לא בעי
למעבד איסורא .ולכך אין לחלק בין זמן קצר לזמן רב( .ט"ז ונקוה"כ)
❏ ה"ה ,בישבו שלש נשים על ספסל אחד.
אם נמצא ביניהן – השתים שנמצא ביניהן טמאות ,והאחרת טהורה.
ואם עלו דרך החיצונה – תולין במקום שעברה בו הטמאה.
וה"ה ,בטוחנות ברחיים שאין פנימית דוחקת לבוא לצד החיצונה( .שו"ע)
❏ ה"ה ,שתולין בנתעסקה בכתמים.
כגון :שנמצא דם בחלוק או מיטה או ספסל – אם נתעסקה אחת בכתמים ,כולן טהורות ,שכולן תולות בה והיא
תולה בכתמים( .שו"ע סעי' נ"ג)

סעיף נ"ד
אין בכתמים משום וסת
כגון :שמצאה כתם בר"ח ,אפילו שלוש פעמים – לא קבעתו ולא עוקרתו.
❏ חוץ מכתמי עד הבדוק לה – שהם מטמאים בכל שהן ,והרי הן כראיות לכל דבר( .שו"ע)
» אבל בעד שאינו בדוק ,אע"ג דגם בו יש איסור ,מ"מ אין בו איסור נדה רק משום ספק טומאה ולא הוי
כראיה ממש( .ט"ז)
❏ היתה רגילה בשעת מציאת הכתם לראות מראה לבן וירוק הכשרים ,ומצאה על חלוקה גם מראה אדום סביב
הכתם הלבן כדמות דבר לח המתפשט בבגד ונראה כאילו האדום הוא המשך של הלבן – מחלוקת
רמ"א  :טמאה ,דהיות וגם הירוק והלבן מגיעים מן המקור ,גם המראה האדום הינו מן המקור וטמאה.
ט"ז :טהורה ,ואין כאן רק כתם בעלמא ואזלינן לקולא אם יש דבר לתלות בו .דאין חזקה לפתיחת המקור למראה
טהור כלל למראה אדום שנחוש לו.
» לכו"ע – במקרה שלפי ראות העין האדום הוא קץ של מראה הטהור דהיינו שהוא הולך ומתפשט סביב
המראה הטהור – ודאי טמאה( .ט"ז)
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סימן קצא

סימן קצא
אשה שמצאה דם בהשתנה
מקור :נדה (נט - ):האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם – מחלוקת ,ר"מ אומר :אם עומדת טמאה ואם יושבת
טהורה .ר' יוסי אומר :בין כך ובין כך טהורה...
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 :הלכה כרבי יוסי.
נחלקו בזה הראשונים
הרמב"ם והרשב"א  :טהורה תמיד ,בין עומדת בין יושבת טהורה ,ואין חילוק בין מזנקת לשותתת .דר' יוסי טיהר
בהכל.
תוס' ורא"ש  :בעומדת ושותתת אף לר' יוסי טמאה ,דאיכא תרתי לריעותא .אך בעומדת ומזנקת – טהורה .וכן
יושבת בכל עניין טהורה .דעומדת אפשר לזנק ,והסוגיא הינה בין לר"מ בין לר"י ,ולר"מ בעינן תרתי לטיבותא,
ואילו לר"י החולק בעינן רק חדא לטיבותא.
מהר"ם מרוטנבורג  :אין טהורה אלא ביושבת על שפת הספל ,ומזנקת לתוך הספל ,ונמצא הדם בתוך הספל .דר'
יוסי לא טיהר אלא במה שמטמא ר"מ ,ובעינן ג' לטיבותא.
ר"ן :כמהר"ם מרוטנבורג  -דאין טהורה אלא ביושבת על שפת הספל ,מזנקת ,ובתוך הספל.
אלא שמוסיף דאף כאשר נמצא הדם בתוך הספל וגם על שפת הספל – טהורה לר"י ,דס"ל :דלא נחלקו ר"מ ור' יוסי
אלא דר"מ חייש למיעוטא ואילו ר' יוסי לא חייש למיעוטא ,דכל היכא דרגלים לדבר להיתרא טהורה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
השו"ע :כרמב"ם וכרשב"א ,דטהורה תמיד.
רמ"א :הביא את דעת הרא"ש ואת דעת המהר"ם מרוטנבורג .והכריע כמהר"ם מרוטנבורג ,ואין טהורה אלא
ביושבת על שפת הספל ,ומזנקת לתוך הספל ,ונמצא הדם בתוך הספל.
לרמ"א ,היושבת באמצע הספל – טמאה( .ש"ך)
»
» זקנה שמצאה דם בהשתנה – מחלוקת
פנים מאירות :יש לטהר בכל עניין ,דאם הקילו בכתמים כ"ש כאן.
פת"ש  :אין לטהר ,שהרי גם בכתמים לא הקילו בזקנה( .פת"ש)
» קשה לט"ז על לשון הרמ"א ,למה כתב אצל מקלחת לתוך הספל ,ואצל שותתת כתב על שפת הספל? וראה
אחרים שתירצו זאת.
והט"ז עצמו תירץ :דהיות ומקלחת א"א אלא כשמרחבת רגליה זו מזו ומשימה את הספל בין רגליה
נמצא שיורדין מי רגלים עם הדם – "לתוך הספל" ,ולא על שפת הספל.
אבל בשותתת ועומדת – היינו שסומכת רגליה זו אצל זו ואז אי אפשר לה לקלח רק שותתין ממנה בנחת
והספל משימה סמוך לבין רגליה ועל כן שותת – "על שפת הספל"( .ט"ז)
❏ שיטת הר"ח – מחלוקת
הג"ה מיימוניות :כשמטהר ר' יוסי אין מטהר אלא לנידה אך לכתם – לבעלה – טמאה.
ר"ן :אין זו שיטת הר"ח.
מקור :א .נדה (נט - ):איש ואשה שעשו צרכיהם ור' יוסי טיהר ...ותירצה הגמ' דה"מ דיעבד אך לכתחילה לא –
דמוכח דאין דיעבד אלא לטהרות אך לא לבעלה.
ב .נדה (יד - ).ממחלוקת רבי ור' חייא בעד שהניחה בקופסא ,ותלו הדבר במחלוקת ר' יהודה ור' יוסי – ומוכח דאף
לר' יוסי ור' חייא טמאה כתם ,ורק לגבי נידה טיהר.
הש"ך מסביר :דר' יוסי מטהר אפי' לכתחילה טהרות ,ואין לחלק בין בעלה לטהרות לגבי לכתחילה ודיעבד וכן
מוכח מהגמ' ,ולפי דברי הר"ח מתור צת קושיית הר"ן :איך אפשר ששמואל ורבי אבא תרוויהו ס"ל כר' יוסי ושקלו
אליבא דר"מ – דס"ל דמה שלר"מ בדיעבד לר"י מותר לכתחילה( .ש"ך)
❏ אשה שרגילה לראות דם במי רגליה [ולא רק במקרה בודד]:
 אם מרגשת כאב בשעה שמטלת מים – מחלוקת
מהר"ש והג"ה ש"ד :יש להתיר אפי' אחר שמקנחת עצמה ,דהא איכא ידים מוכיחות שיש לה מכה המכאיב לה
והוא הגורם לדם .ודומה למוגלא ולא לדם[ .אך אם רואה רק לפעמים עם מי הרגלים טמאה].
מהרי"ל  :יש מחמירין [כיון שמצאה דם על העד] ואין להתיר רק באשה שיש לה וסת [שרגילה לראות ולאו דווקא
קבוע] ,ולהצריכה בדיקה שאם יהיה נקי המוך טהורה ,דמוכח שאינו מהמקור.
» למהרי"ל ,יש להחמיר דווקא באשה שרגילה לראות תמיד רק עם מי הרגלים ,אך אם רואה גם לא במי
רגלים אין להחמיר( .ש"ך)
הכריע הרמ"א – כמהרי"ל להצריכה בדיקה.
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» דרך הבדיקה  -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( .רמ"א)
» כמה בדיקות צריך בכדי שתהיה טהורה – מחלוקת
רמ"א :ג' פעמים ,ומותרת שלא בשעת וסתה.
דגמ"ר  :מועיל בפעם אחת ,שכבר נודע בזה שיש לה מכה .ורק לעקור וסת צריך ג"פ( .פת"ש)
» אם אינה כואבת בעת הטלת המים אך מוצאת דם במ"ר ,או שכואב לה בעת ההטלה אך אינה מוצאת דם
תוך המי רגלים – מחלוקת
צ"צ  :אין להתירה ,ואפי' מרגשת כאב קודם לכן ואח"כ אין להתירה.
ס"ט :טהורה ע"י הבדיקה.
שבו"י  :יחמיר לכתחילה ויהיה מתון בדין זה( .פת"ש)
» תועלת הבדיקה של המהרי"ל להשתמש בה במקרה אחר – מחלוקת
ש"ך :המהרי"ל מסתפק בו אם בדיקה זו מעלייתא היא.
נו"ב  :בדיקה זו מועילה ,ואף למהרי"ל בדיקה מעלייתא היא ,ורק כשבא להתירה לעולם התנה שיהיה לה
וסת והרמ"א הצריך שתרגיש כאב.
ח"ד  :אין מועילה הבדיקה ,אלא רק כשיש לה כאב או מכה ואין ידוע אם מוציאה דם( .פת"ש)
» נבדקה בדיקת מהרי"ל ונמצאה טהורה ,וראתה דם בשעת וסתה ובאה לפסוק בטהרה לספור ז' נקיים –
אינה חוששת לדם היוצא עם מי הרגלים.
אך באשה שפסקה לגמרי לראות אלא תמיד רואה עם מי רגליה – צריכה בדיקת מהרי"ל( .פת"ש)
 אם אינה מרגשת כאב בהטלה:
• אם לא מצאה דם במי רגליה – טמאה.
• אך אם מצאה דם במי רגליה וגם על העד – מחלוקת
מרדכי והגהות מיימוניות  :טמאה היא ,דלא התירו אלא רק דם שנמצא בתוך המי רגלים.
רא"ש ור"ן :טהורה בכל גווני ,דאמרינן כיון דעם מי רגלים בא ודאי לאו דם מקור הוא .ואף ר"מ מודה דהוי
מיעוטא דלא שכיחא.
הכריע הרמ"א – דיש להחמיר.
ואינה צריכה בדיקה אחר זה ,ואפילו אם היתה רגילה לראות .ואם בדקה ג' פעמים ונמצאה טהורה שוב
אינה צריכה בדיקה.
ואם רואה רק לפרקים יבדוק שלא תקבע לה וסת.
❏ אשה שרואה מין קרטין קרטין כמין חול בשעה שהיא עושה צרכיה – טמאה.
הטעם:
א .דהוי כמין חול אך בכחול היינו מתירים.
ב .אחר כך היתה מוצאת שם דם ממש ,אך אם אינה מוצאת דם ממש טהורה( .ב"י)
פסק הרמ"א – דאם מוצאת כחול – טהורה ,שדרכו להוולד בכליות.
ואם מצאה דם ממש – טמאה( .ש"ך)
»
» האם צריך להטילם למים לראות אם נימוחו – מחלוקת
ב"י :צריכה ,כדין חתיכות בסי' קפח.
ד"מ  :אין צריכה ,וטהורה בלא בדיקה ואפי' אם נימוחו במים .דהכא שאני כיון שהיא רואה עם מי רגליה
כחצץ או כחול( .ש"ך)
» מצאה על עד קרטין קטנים כחודה של מחט אף שאינם חדין כדרך החול בצירוף כאב שיש לאשה בכל
עת ,ופעמים מוצאת הקרטין מתוך הרגש הכאב ולפעמים רק אח"כ – מחלוקת
ט"ז  :מותרת ,מטעם הרגשת הכאב ואף אם אינה מרגישה כאב איזה שבועות תלינן במכה .ומכ"ש
בקרטין אלו הרגילין להיוולד בכליות.
ח"צ :אוסר ,והמתיר בזה עובר על איסור כרת( .ט"ז ופת"ש)
❏ איש ואשה שהטילו שניהם מים בספל ונמצא בו דם
מקור :נדה (נט - ):מחלוקת ,ר' יוסי :טהורה .ר' שמעון :טמאה.
פסקו הב"י והרמ"א – דטהורה.
הטעם :דהוי ס"ס( .ב"י וש"ך)
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סעיף א'
דיני כלה הנכנסת לחופה
מקור :נדה (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...
א"ל :בפירוש אמר רבא לא שנא גדולה לא שנא קטנה ,גדולה טעמא מאי? משום דמחמדא ,קטנה נמי מחמדא.
פסק השו"ע – תבעוה לנשא ונתפי יסה ,צריכה לישב שבעה נקיים ,בין גדולה בין קטנה ,שמא מחמת חמוד ראתה
טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו .ומונה ז' ממחרת יום התביעה.
» גדר דם חימוד
הוא מדרבנן ,דהם החמירו בגזירה זאת .ומן התורה מותרת גמורה( .ט"ז)
❏ מה צריכה לעשות בז' נקיים
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א  :אינה צריכה הפסק טהרה ולא בדיקה כלל לא בתחילת ימי הספירה ולא בסוף – אלא כל שממתנת ז' ימים
אחר תביעה הרי זו טובלת וטהורה.
ורק צריכה לבדוק שלא הרגישה בדם תוך ז'.
דהא מוכח מרב חביבא שאע"פ שלא בדקה כנסה.
ר"ן :צריכה הפסק טהרה ובדיקה בימי ספירה כאשה שראתה דם.
רמב"ן :אינה צריכה הפסק טהרה ,אך צריכה לכתחילה בדיקה אחת תוך שבעה.
רא"ש  :אינה צריכה הפסק טהרה ,אך צריכה לכתחילה בדיקה בכל יום מז' הימים ,ורק בדיעבד אם בדקה רק פעם
אחת בלבד מועיל לה( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע ורמ"א :כרא"ש ,אינה צריכה הפסק טהרה .שאע"פ שלא בדקה ביום התביעה להפסיק בטהרה ,מונה מיום
המחרת ז' נקיים.
ולכתחילה  -צריכה בדיקה תוך ז' כל יום לכתחילה.
אך בדיעבד מספיק אם לא בדקה עצמה רק פעם אחת תוך ז'.
ש"ך :האידנא נהגו להפסיק בטהרה אף לבתולה.
ולכתחילה בודקים כל ז' נקיים.
אך בדיעבד לא מועיל אלא דווקא בבדקה ביום א' וביום ז'.
מחויבי ההמתנה
• זקוקת יבם שנשתדכה קודם החליצה – ורוצה לינשא מיד – צריכה להמתין ז' מחדש .דעדיין לא סמכה דעתה.
(פת"ש)
• תבעוה לינשא בלא כתיבת התנאים – לא מהני שבעה נקיים ,וצריכה למנות מחדש( .פת"ש)

• אשה שנשתטית באמצע ספירת ז' הימים ונתרפאה – אינה צריכה לספור מחדש ,ולא אמרינן שנתעורר החימוד
מחדש( .פת"ש)
• תבעוה בלא שראתה המשודך וספרה ז' – מחלוקת
אמרי אש :להחמיר.
חת"ס  :אין לחלק בכך ,דאשה מחמדת חיבת ביאה ולא על גוף ידוע .ודעתו נוטה להקל ,והרב המחמיר תע"ב( .פת"ש)
[דלא כטהרת הבית שהקל בזה דלא צריכה ספירה ,וכ"ש אם ראתה תמונה]
• זקינה ומסולקת דמים – צריכה לישב ז' נקיים( .פת"ש)

• נתעברה מנואף ורצה לשאתה – צריכה ז' נקיים וק"ו מקטנה( .פת"ש) [ובטהרת הבית הביא יש מתירים ,אך המחמיר תע"ב]

❏ קשה ,גבי תמר ורות כיצד שמשו מיד אחר שטבלה ,הרי צריכים ז' נקיים אחר שנתפייסו?
א .עדיין לא היתה גזירה זו .שגזירה זו גזרו בשעה שגזרו על הכתמים ,ולא התירו בשביל שלא הרגישה.
ב .גבי תמר ורות לא היה חשש שמא תראה מחמת חימוד ,דמיד שנתפייסו יהודה ובועז אז היו עמהם במטה
והוי ליה כמי שיש לו פת בסלו ,מה שאין כן בשאר כלה( .ט"ז)
ונחלקו בזה
ט"ז :כשמיד לא חיישינן.
ח"ד :אין לחלק בין זמן מועט לזמן מרובה( .פת"ש)
דווקא בחימוד של נישואין חיישינן( .פת"ש)
ג.
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❏ אם בדקה עצמה קודם שתבעוה לינשא – מחלוקת ראשונים
ראבי"ה  :לא חיישינן לחימוד ,ולפ"ז אם אומרת ברי לי וגם בדקתי עצמי ביום התביעה ולא ראיתי  -לא היתה
צריכה ז' נקיים אלא תבעל לאלתר.
רשב"א :אפילו בדקה עצמה בשעת התביעה ומצאה טהורה – צריכה לישב ז' נקיים( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דאפילו בדקה עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה צריכה לישב ז' נקיים.

סעיף ב'
סמיכות הז' נקיים לנישואין
מחלוקת ראשונים
רשב"א  :דאין צריכין שיהיו אלו השבעה ימים סמוכים .אלא רק משעה שמכינים השכר לצורך הסעודה או משעה
שמודיעין לה – מועיל הז' נקיים ,אע"פ שיש עוד זמן עד החופה.
מרדכי :אם טבלה קודם נישואיה ז' ימים או יותר  -אותה טבילה לא מהני כלל( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,שבעת ימים הללו מונים אותם משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה ,אע"פ שלא
נתקדשה עדין.
רמ"א :כמרדכי ,ויש לסמוך הטבילה סמוך לבעילת מצוה בכל מה דאפשר.
❏ בשיטת הרשב"א – אם תבעוה לינשא אחר י"ב חודש ,ולא הקדימו החתונה – מחלוקת
דרישה  :צריך ז' נקיים קודם החתונה שנית[ .דהרי רשב"א נתן טעם שבגלל שהזמן רחוק אינה חומדת].
ט"ז  :אינה צריכה לשבת שוב ,ומועיל מה שישבה בשעת חימוד ואינה צריכה יותר לשום דבר אלא הרי היא ככל
הנשים( .ט"ז)
מנהג הכלות לטבול ליל ד'
מחלוקת
רמ"א :המנהג לטבול הכלה ליל ד' אע"פ שלא תבעל קו דם מוצאי שבת ,אבל אין להרחיק הטבילה מן הבעילה יותר
מזה.
של"ה  :דיבר על כך מרורות ,ועם כל זה אין החיוב להוכיח ם בדברים מאחר שאינו מפורש בתורה ,ומוטב יהיו
שוגגין.
❏ אם לא תבעל במוצאי שבת.
רמ"א :לכתחילה יש לה לבדוק עצמה בכל יום עד בעילת מצוה .אבל בדיעבד אין להחמיר אם בדקה רק פעם אחת
תוך ז'.
רשב"א :אינו חושש לחימוד אלא בשעת התביעה בלבד( .ט"ז)
❏ שאילת החתן את הכלה האם שמרה ז' – מחלוקת
רמ"א :וכל חתן ישאל לכלה קודם שיגע בה ,אם שמרה ז' נקיים.
ש"ך :ועכשיו לא נהגו כך ,ונראה שסומכין על מה שהשושבינים רגילים להודיע להחתן אם היא טמאה.
❏ חתן הרוצה לבעול בעילת מצוה ביום – מחלוקת
אבן שוהם :אסור אף בבית אפל .דלחתן החמירו דאסור.
נו"ב :מותר( .פת"ש)

סעיף ג'
נדחו הנישואין יום או יומיים
 אם לא בדקה עצמה יותר באותם הימים – צריכה לחזור ולמנות ז' נקיים מחדש.
 אך אם באותם הימים המשיכה לבדוק עצמה – מחלוקת ראשונים
יש האוסרים  :דכל שנדחו הנישואין אין בדיקה מועלת כלל אפילו תמיד בדקה פעמיים ביום ,דכיון שנדחו הנישואין
אינה נזהרת יפה.
יש המתירים  :שהר"מ לא דיבר אלא היכא שהניחה הבדיקה מחמת דיחוי הנישואין .אבל אם לא הניחה מלבדוק
תמיד פעמיים ביום כמשפטה שאינה צריכה לחזור ולמנות ז' נקיים( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
השו"ע ורמ"א :אם דחו הנשואין מחמת איזה סיבה אע"פ שישבה ז' נקיים צריכה לחזור ולישב ז' נקיים ולטבול
כשיתפשרו לעשות הנשואין ,אע"פ שבדקה עצמה תמיד בימים שבינתיים  -לא מועיל.
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ש"ך :אין להחמיר ,דהרבה פוסקים ס"ל דאי ן צריך ז' נקיים ,וגם מעיקר הדין מספיק בדיקה אחת תוך ז' ,ועוד
עיקר דין זה הוא רק מדרבנן.
אף המשאת בנימין ס"ל דמעיקר הדין אין צריכה לחזור ולישב ז' נקיים אלא כשלא בדקה עצמה – אך מסיק לבסוף
דמ"מ יש להחמיר( .ש"ך)
❏ אף לשו"ע והרמ"א ,דמונה מחדש.
דווקא נדחו הנישואין על צד הבירור ,וגם משמע ששניהם הסכימו לכך – אז מונה ז' נקיים מחדש.
אך אם אין את ב' התנאים ,כגון :שלא נדחו בבירור ,או שלא הסכימו שניהם על כך – אין צריכה למנות מחדש .דזה
לא מיקרי דחיית הנישואין דהכלה דעתה סומכת תמיד באותו זמן שיתפתה החתן( .ט"ז)
❏ דחו מתחילה על דעת לקובעו ביום אחר – מחלוקת
לבוש  :צריכה לישב ז' נקיים מחדש .כיון שהסיחה דעתה מזמן הראשון חוזר החימוד להתעורר פעם שנית סמוך
לזמן האחרון.
ב"ח וט"ז  :אין צריכה לחזור ולמנות ז' נקיים ,דודאי יודעת זמן הנישואין ובודקת עצמה היטב.
» לב"ח ,האם צריכה לבדוק עצמה באותה שעה – מחלוקת
באה"ט :צריכה לבדוק באותה שעה.
ס"ט  :אינו ידוע בדיקה דאותה שעה למה ,כיון דסוף סוף לא נתייאשה מן הנקיים הראשונים( .פת"ש)
» אין דיחוי אלא דווקא כשקבעו לזמן קבוע באופן שלא נתבטל הנשואין ואין צריך הכנה חדשה.
אבל אם קבעו על זמן רחוק באופן שצריכים למירמי שיכרא באסינתא מחדש על הנישואין – ודאי צריכה
לישב ז' נקיים מחדש( .פת"ש)
❏ אם דחו בסתם ולא קבעוהו באותה שעה על איזה זמן – לכו"ע ,מונה ז' נקיים מחדש ,דחיישינן דלא אסקה
דעתה שתהא נזהרת יפה ,כיון שאינה יודעת קביעות הנישואין( .ט"ז ובאה"ט)
» אם הדחייה והקביעות היו ביום אחד בין בדיקה שחרית וערבית – אפילו דחה בסתם מתחילה וחזרו
ונתפשרו – אין צריכה לחזור ולמנות ז' נקיים .כיון דהבדיקות היו בשעה דאסקה אדעתה יפה.
ואין להחמיר כי אם בעומדת יום או יומיים בדיחוי( .פת"ש)
❏ לא בא החתן מחמת אונס ואחר אותו יום שלח שליח והתנצל – מחלוקת
משאת בנימין ונקוה"כ  :אינה צריכה לז' נקיים דמימר אמרה מחמת אונס נתעכב וכשיעבור האונס יבוא.
ט"ז  :ודאי היא דואגת על סכנה שלו או שאינו חפץ בה על כן לא בא ביום חתונתו ומשום הכי הוה אחרי כן חימוד
חדש כשיצא הספק מלבה( .ט"ז) [ובטהרת הבית הכריע כט"ז אך מ"מ שמיד אם הודע בוא החתן שתבדוק עצמה אם טהורה]
❏ נתחלף החתן – שלא רצה החתן הראשון ונתרצית הכלה שישאנה אחר – צריכה ז' נקיים מחדש ,כי נתעורר
חימוד חדש( .ט"ז)
» ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה – צריכה לספור ז' נקיים מחדש ,דאיכא כאן חימוד חדש מאיש אחר.
(ש"ך)

»

מתי מדובר – מחלוקת
באה"ט :דווקא כשנתפרדה החבילה מתוך הקטטה.
חת"ס  :אפילו לא היה יאוש וקטטה כלל אלא שנתרצו להחליף חתן בחתן אחר ,מ"מ כיון שהחמדה
הראשונה היה על גוף זה ,ואין היצה"ר מתגרה מגוף זה לגוף אחר ,וכיון שנתחלף בגוף אחר – הוה חמדה
חדשה לגמרי וצריכה ז' נקיים( .פת"ש)

❏ אם קידשה מקודם הרבה ורוצה לישאנה – מחלוקת
ריב"א  :אם קידשה מקודם הרבה ולאחר הקידושין חודש או ז' ימים תבעוה לינשא כיון דיודעת בו כבר לא מחמדא
והיא מותרת לינשא לו מיד.
רשב"א :כתב בהדיא הפוך( .ב"י)
הכריע הב"י – כרשב"א ,ואף בריחוק הרבה זמן צריכה למנות ז' נקיים מחדש( .ב"י)

סעיף ד'
עבר וכנסה תוך הזמן
מקור :יבמות (לז - ):רב כי איקלע לברדשיר ,וכן רב נחמן כי איקלע לשכנציב ,אמרו :מאן הויא ליומי? שאני רבנן
דבקיע שמייהו.
והא אמר רבא :תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב ז' נקיים? א .רבנן שלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו .ב .לרבנן
יחודי הוא דמייחדי להו דאמר מר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו וכו'
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם  :הא דאמר יחודי הוא דמייחדי להו ,היינו לומר שהיו מתייחדים עמהן בבית אחד ולא היו באין עליהן .ויש
לחלק בזה בין ת"ח ועם הארץ.
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» מחלוקת בשיטתו
הב"י :הרמב"ם מתיר רק נישואין אך לא יחוד.
הרב המגיד  :הרמב"ם מתיר גם יחוד[ .וכן הראב"ד ס"ל כן]
» הטעם:
א .מפני שת"ח הוא זהיר במצות ומאמינים לו שלא יפרוץ לבוא עליה ,משא"כ בעם הארץ[ .אך דחהו
הב"י]
ב .ת"ח משום שהוא בקי ויודע דאיכא למיחש שראתה מחמת חימוד יפרוש ממנה שכבר הוא רגיל
בדברי חכמים וגזירותם ,אבל עם הארץ אין דבריך נכנסין באוזניו.
היות וחכמים לא נתנו דבריהם לשיעורין ,ודאי ת"ח יודע בזה ,בשונה מע"ה( .ב"י)
ג.
» קשה על הרמב"ם ,למה לא חילק הרמב"ם בין עם הארץ לת"ח גם לגבי איסור אשתו נדה?
י"ל ,ד לא הקילו לת"ח אלא בזו שאינה אסורה מן התורה ,אבל לא בנדה ודאית שעשו בה הרחקה אף
לת"ח( .ב"י)
רשב"א  :יחודי מייחדי להו היינו ,לא להתייחד עימהן ,אלא מייחדי להו לנושאן ,ולאחר שתשב ז' נקיים.
או שלא היו באין עליהן לעולם ולא ישנות עמהן בבית ,ורק היה לשבור היצר.
תוס'  :יחודי בעלמא הוו מייחדי ויש כאן פת בסלו כיון שאם היה רוצה היה בא עליה .וכיון שפעמים לא היה בא
עליה  -לא מחמדא ולא חזיא.
רי"ף והרא"ש  :השמיטו גירסא זו ,דכיון דאיכא ב' תירוצים בדבר – מספקא להו כהי מינייהו נקטינן ,ולפיכך
השמיטוה.
הילכך ,אין חילוק בין ת"ח לבין עם הארץ – אסור להתייחד עם אשה שתבעוה לינשא( .ב"י)
פסק השו"ע – כרי"ף והרא"ש וכרמב"ם לשיטתו בב"י ,דעבר וכנסה תוך זמן זה – לא יתיחד עמה ,אלא הוא ישן בין
האנשים והיא ישנה בין הנשים .ואין חילוק בין ת"ח לעם הארץ.
❏ כשעבר וכנסה והיא כבר ספרה מספק ז' נקיים ,מפני שהחתן אמר לה שספק אולי יקדים הנישואין וכן עשה
שהקדים הנישואין – היות וכבר כנסה אין להפרישם מכח זה( .ט"ז בסעי' ה)
❏ כשהכלה בקשה מאבי החתן שיקדים הנישואין
אם הסכים בתנאי שתסכים על כך אשתו ואח"כ הסכימה – צריכה למנות ז' נקיים מחדש .כיון שהיה הדבר עדיין
ספק אצלה.
אך אם אמר שמסכים ובודאי גם אשתו תסכים – אפשר להקל( .פת"ש בסעי' ה')
❏ חתן שפירסה כלתו נידה
 אחר שבעל בעילת מצוה – מותר להתייחד עימה.
מקור :כתובות (ד).
הטעם :שמותר להתייחד עמה אחר שבעל היינו משום דכיון דיש היתר לאיסורו אין יצרו תוקפו.
❏ למשנה אחרונה – אחר בעילת מצוה – מחלוקת
רמ"ה  :הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים משום דכל מה שהקילו רבנן בהאי איסור נדה אינו אלא בכדי
להתיר לו לגמור ביאתו.
רא"ש :אחר שבעל בעילת מצוה ישנה עימו( .ב"י)
משמעות השו"ע – כרא"ש ,דלא חילק אלא כשלא בעל בעילת מצוה.
 קודם שבעל בעילת מצוה – אסור להתייחד עימה .אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים( .שו"ע)
❏ כמה שמירות צריך?
 כשהחתן והכלה בבית אחד
ראב"ד :בבית אחד  -שניהם צריכים משמרות ,ויהיו אנשים ישנים עם החתן ,והנשים עם הכלה.
רא"ש  :אין צריך שתי משמרות אלא או הוא בין האנשים או היא בין הנשים( .ב"י)
 אך בשני בתים – לכו"ע ,אין שום אחד מהם צריך שומר( .ב"י)
❏ מתי אסור להתייחד? – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם :דווקא בלילה אסור להתייחד עימה ,אך ביום מותר להתייחד עימה כשאר נשים.
רא"ש :יחוד אסור בין ביום בין בלילה( .ב"י)
הביא הרמ"א את ב' הדעות.
ולהלכה – מחלוקת
רמ"א :המנהג לקח קטן אצל החתן וקטנה אצל הכלה ,ואין מתיחדין ביום בלא קטן או קטנה( .רמ"א)
ודווקא שיודעי ם טעם ביאה ושאין מוסרים עצמם לביאה( .ש"ך)
»
באר שבע  :אינו על פי הדין ,ואין לוקחים לשמירה לא קטן ולא קטנה( .פת"ש)
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❏ כלה בתולה שהיתה טהורה ושהה עימה כמה לילות ולא בא עליה ופירסה נידה – מחלוקת
אחד מן הגדולים :אסור להתייחד עימה הואיל ולא בעל עדיין – כסתם לישנא דתלמודא.
ספר התרומה  :התיר משום דכיון דחזינן דלא תקיף יצריה באשה זו בשעת החופה ולא בא עליה אע"פ שהיתה
ראויה לו – לא חיישינן ליחוד דידיה דודאי לא יעבור ולא תקיף יצריה.
ומ"ש התלמוד בעל היינו ראוי לבעול( .ב"י וד"מ)
להלכה – מחלוקת
התרומת הדשן הכריע :הביא סעד לדברי המתיר ,אך המחמיר תבוא עליו ברכה.
וראייתו ,משור המועד דאם ראה ג' פעמים ולא נגח חזר לתמותו – דמוכח דלא אמרינן נח יצריה.
הט"ז דחה דברי הת"ה :דהרי שוורים בחזקת שימור קיימי וכאשר לא נגח מוכח דחזר לטבעו .מה שאין כן בסתם
אדם דיצריה תקיף עליה ולא מוקים אנפשיה.
לכך חלק על הת"ה וה כריע לאסור ,דאין היתר רק כשבעל ואין זה בכלל המחמיר תע"ב אלא דין גמור הוא שצריך
שמירה.
אך דחה הנקוה"כ הט"ז :דהרי גם אדם סתם אדם בחזקת כשרות.
וצידד הש"ך :דבזמן הזה ,שהמנהג שלא לבעול רק אחר ב' או ג' ימים אחר הנישואים אע"פ שהוא מנהג שטות –
אם פרסה נדה ודאי דצר יך שימור ,דמה שלא בעל תחלה היינו משום המנהג ולא משום שהתגבר על יצרו( .ש"ך)
» ביסוד המנהג – נהגו כך העולם.
אך הש"ך כתב לבטלו( .ש"ך)
❏ כשלא בעל באלמן או בבתולה  -לשי' הת"ה דהמחמיר תבוא עליו ברכה.
• חילוק בין בחור לאלמן – מחלוקת
ר' ירוחם :יש לחוש אף באלמן ,דאף הוא תקיף יצריה ,ואין חילוק.
תוס' :אין לחוש אלא בבחור שלא בעל כל ימיו ,אבל באלמן שנשא אשה אין לחוש( .ד"מ)
• חילוק בין בתולה לאלמנה – מחלוקת
ר' ירוחם  :אין הבדל בין אלמנה לבתולה .וגם בבתולה מותר להתייחד עימה ,אע"פ שלא ראתה דם נדות ,דדם
בתולים חמיר ליה כדם נדה.
רמ"ה :יש חילוק( .ב"י וש"ך)
הכריע הרמ"א – כר' ירוחם ,דאין לחלק בזה בין בחור לאלמן ,או בתולה לאלמנה.
❏ חופת נדה
מקור :כתובות (נו - ).בעי רבין :נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו? חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה? ופשטוה:
דחיבת חופה קונה...
בעי רב אשי :נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו? אם תמצא לומר חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אבל חופה דלא
חזיא לביאה לא ,או דילמא לא שנא? תיקו.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם  :כיון שאינה ראויה לביאה אין חופתה חופה .דכיון דעלתה בתיקו לא הויא חופה כלל ולא קנאה לא ליורשה
ולא ליטמא לה ולא לשום דבר.
הילכך לרמב"ם :לא תנשא נדה עד שתטהר ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר ואם עבר ונשא
ובירך אינו חוזר ומברך.
דכיון דאסור לו להתייחד עמה אין ראוי שתכנס לחופה.
רא"ש  :חופתה חופה ,דלא איבעיא לן אלא לענין תוספת כתובה ,אבל לשאר דברים קונה.
הלכך לרא"ש :אין איסור להינשא כשהכלה נדה ,ונשאת לו .ורק אינה נכנסת עימו לסתר( .ב"י)
❏ בזמן הזה – מחלוקת
סמ"ק  :עתה אנו מתירים לכנוס נדות רק שיודיעו לחתן מטעם שאנו עתה מתי מעט במקום אחד ויש לחוש שמא
יקדמנו אחר.
ר' יחיאל :היה מחמיר בה דשמא חיבת ביאה קונה וא"כ אינה חופה( .ב"י)
הכריע הש"ך – כרא"ש ,שהמנהג פשוט לכנוס ולעשות נשואין אף שהיא נדה.

סעיף ה'
מחזיר גרושתו
מחזיר גרושתו צריכה לישב שבעה נקיים( .שו"ע)
אך אם עבר וכנסה תוך זמן זה – אין צריך שמירה( .ט"ז)
הטעם :כיון שכבר בעלה כשהיתה אשתו בפעם הראשון – לא תקיף יצריה עכשיו כל כך ואין צריך שמירה.
(ט"ז)

❏ אם גרש אותה בכדי לקיים שבועתו והוא עתיד להחזירה והיא יודעת בדבר – ספק .שמא אינה מחמדת או שמא
לא חילקו רבנן( .פת"ש)
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הכונס את הבתולה
מקור :נדה (סד - ):תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונישאת ,ב"ש אומרים :נותנין לה ארבע לילות .וב"ה אומרים:
עד שתחיה המכה.
הגיע זמנה לראות ונישאת ,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.
ובגמ' (שם)  -אמר רב :בוגרת נותנין לה לילה הראשון ...אינהו דאמרו כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו שיהא
בועל בעילת מצוה ופורש...
להלכה:
❏ תינוקת שלא הגיע זמנה לראות
מחלוקת ראשונים
ר"ן וראב"ד :הוא הדין דאינו בועל אלא בעילת מצוה בלבד.
ראיה לדבר :מדאותיב רב חסדא עלייהו מדתניא :מעשה ונתן לה רבי ד' לילות מתוך י"ב חודש וההיא
ודאי בלא ראתה ,דאי בראתה אין לה אלא כל הלילה.
רמב"ם ורשב"א :רבותינו לא חזרו ונמנו אלא אהגיע זמן לראות וראתה .אך לא הגיע זמנה לראות  -מותרת.
ומנהג הוא שנהגו איסור בהכל ,ואין זה מצד גזירת דרבי זירא ,דהא אינו דם נדה הטמא( .ב"י)
❏ ישנו בזה חילוף מנהג המקומות
בבבל  :היו נוהגין היתר ,חוץ מהגיע זמנה לראות וראתה דאינו בועל אלא בעילת מצוה ופורש.
במערבא  :היו נוהגין בכל דיני הלכה זו איסור למעשה ,דבהכל אינו בועל אלא בעילת מצוה ופורש ואינו אלא
חומרא( .ב"י)
❏ בפי' דברי הרי"ף:
א .בתחילה כתב כל השנוי במשנה ,וכן כל הגזירות דבגמ' – לומר דבאמת ככה צריך להיות הדין .ואח"כ כתב
הא דרב ושמואל ור"ל ור"י לומר שאם ראינו מקום שנוהגים כך אין למחות בהם.
ב .כתב הא דר"י ור"ל ללמוד מדבריהם מה שלמדנו מהירושלמי דנהגו להחמיר בכולן( .ב"י)
פסק השו"ע – ד הכונס את הבתולה ,בועל בעילת מצוה וגומר ביאתו ופורש מיד .אפילו היא קטנה שלא הגיע זמנה
לראות ולא ראתה.
❏ מה שנהגו כיום איסור – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :לא נאסר אלא ממנהג.
ראב"ד :דמדינא דתלמודא נאסר הכל( .ב"י)
הכריע הב"י :אפילו לרמב"ם ולרי"ף ,לא יקל בדבר ,ואפי' בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות אסורה – אסור לפרוץ
גדרן של ראשונים ולהקל בו אפי' כחוט השערה ומי שעושה כן הרי הוא פורץ גדר וישכנו נחש.
❏ דרך הפרישה לאחר בעילת המצוה
מחלוקת ראשונים – האם מותר לו לפרוש באבר חי.
ראב"ד  :לא פורש מיד שגמר ,דא"כ יציאתו הנאה לו כביאתו ,אלא ממתין עד שימות האבר ופורש מיד מן המטה.
רשב"א  :אין צריך אלא בועל כרגיל ,שהרי אשה זו דמיה טהורים וביאתה מותרת לגמרי .ופורש אפי' בקישוי אע"ג
שיציאתו הנאה לו כביאתו.
פסק השו"ע – כרשב"א ,דגומר ביאתו ,ואח"כ פורש מיד ,אפילו באיבר חי( .ט"ז וש"ך)
❏ בעל ולא מצא דם
מחלוקת ראשונים
רא"ש ורשב"א  :דאפי' בעל ולא מצא דם כלל פורש ממנה ,כיון דרוב נשים יש להן דם בתולים ,וא"א לחבורה בלא
דם  -שמא ראתה טיפת דם כחרדל ונאבד או חיפהו שכבת זרע.
ראב"ד  :אינו צריך לפרוש .אך המקילים מצריכים להם לבדוק בבדיקה זכה במוך ובצמר נקי.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ורשב"א ,ואפילו בדקה ולא מצאה דם ,טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחפהו שכבת זרע.
רמ"א :כראב"ד ,דיש מקילין אם לא ראתה דם.
» והוסיף הרמ"א  -ד נהגו להקל אם לא גמר ביאה רק הערה בה ולא ראתה דם .אבל אם בא עליה ביאה
ממש ,צריך לפרוש ממנה אע"פ שלא ראתה דם .ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות.
[דלא כמשמעות השו"ע ובב"י – דבכל ענין צריך לפרוש ממנה עד שתמנה ז"נ ותטבול[ ,ובטהרת הבית הקל
בזה]].

סח

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

סימן קצג

❏ טהרתה אחר בעילת המצוה
צריכה להפסיק בטהרה ולספור ז' נקיים( .שו"ע)

❏ לא תתחיל למנות עד יום ה' – מחלוקת
טור :צריכה להמתין ,משום דחיישינן שתפלוט שכבת זרע ותסתור.
רמב"ן :אינה צריכה להמתין( .ב"י)
» בדעת הרמב"ם – מחלוקת
ספר התרומה :אינה צריכה להמתין.
ב"י :צריכה להמתין כשאר נדה.
ופסק השו"ע – דלא תתחיל למנות עד יום ה' לשימושה .ונוהג עימה ככל דיני נדה לענין הרחקה.
חוץ מהאיסור לישן על מיטתה ,שמותר לחתן לישן באותה מטה ,לאחר שעמדה מאצלו ,ואפילו בסדין שהדם עליו.
❏ הקשה הב"י ,מדוע אין תולין דם הבתולים כדתלינן במכה?
א .שאני הכא דאיכא למיחש לדשמואל דאמר יכולני לבעול כמה בתולות בלא דם.
ב .בבתולה יש להחמיר לפי שאינה אלא לשעה ופעם אחת.
ג .משום דבעילת מצוה לכל היא מסורה ואין הכל בקיאין בחילוק שיש בין שלא הגיע זמנה לראות ובין הגיע
זמנה ,ובין בוגרת ובין ראתה ובין אין ראתה.
ד .משום דחתן יצרו תוקפו( .ב"י)
❏ כתב הטור  :הכונס בתולה בועל בעילת מצוה ופורש מיד אפילו היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות וראתה,
ואפילו בוגרת שכלו בתוליה.
הקשה הב"י על הטור :מאי "אפי' בוגרת" אדרבה בבוגרת יש לתלות יותר בדם נדה כיוון שאין לה דם בתולים?
ב"י  :הוא סומך על מה שכתב אח"כ "ואפילו בדקה" ,וכוונתו לומר :דאפי' בבוגרת שהיא בחזקת שכלו בתוליה בועל
בעילת מצוה ופורש אפי' היכא דבדקה ולא מצאה דם.
הטעם :כיון דאיכא מקצת בוגרות שיש להן דם בתולים לא חילקו ביניהם.
ט"ז  :ללמדנו ב' רבותות ,א .דאף אם בודאי הוא דם בתולים מחמירין דלא אתי למיטעי בין דם לדם ,ב .ואפי' היכא
דלא ברור דהוא דם בתולים יחמיר .ואח"כ אמר דאף בודאי כשהיא לא רואה תולין בבתולים.
ב"ח :כתב היפך השורות( .ב"י וט"ז)
❏ קשה ,מאי שנא מדם חימוד שרק כאן נצרכים לטעם ששכבת זרע חיפה הדם ,ולכן לא יצא הדם?
ט"ז  :בדם חמוד היא הולכת אנא ואנה ובודאי אין שייך לבקש הדם בשום מקום .בשונה מכאן שהיא שוכבת במיטה
ואפשר לחפש על הסדין ,לזה צריך את טעם השכבת זרע שחיפהו.
פרישה :היות ודם בתול ים הוא קרוב לצד חוץ וא"כ למה לא מצאהו בבדיקה ,לכן צריך לומר דחיפהו שכבת זרע
ולכך לא מצאהו.
ועוד תירץ  :היות ודם חימוד שונה שאין יוצא כל כך לחוץ .בשונה מדם בתולים שיוצא לחוץ( .ט"ז ופרישה)
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סעיף א'
יולדת בימי זיבה וימי הטוהר
מקור :נדה (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 ארבעים ומתוך שמנים לאחר שמנים.
לרב :רישא לקולא וסיפא לחומרא .ללוי :רישא לחומרא וסיפא לקולא.
נדה (לו - ).הלכתא כרב.
 בזמנם:
❏ ימי טומאת היולדת  -ז' לזכר וי"ד לנקבה.
דכתיב :אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא ...ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים.
❏ ליל שמיני טובלת כנידה.
דכתיב :וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא[ .דטובלת אחר ז' כנידה].
❏ ימי הטוהר  -ל"ג יום לזכר ,וס"ו לנקבה.
דכתיב :ושלושים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה ...וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה.
ומותרת לשמש בהם אפילו רואה דם.
❏ אחר ל"ג לזכר וס"ו לנקבה – אסורה.
ופורשת מבעלה ליל מ"א או ס"ו אפילו אינה רואה דם.
❏ לא פסקה מלראות עד אחר י"ד יום  -האם טובלת אחר י"ד – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אפילו לא הפסיקה טובלת בליל ט"ו.
רמב"ן :סותרת ,וצריכה ז' נקיים לכשתפסוק.
ר"ת  :היה מצריך לכל יולדת שתי טבילות ,ואח"כ תהא מותרת לבעלה .אחת אחר ז' או י"ד ,ואח"כ תספור ז' נקיים
ותטבול שנית.
» לכו"ע ,טבלה תוך י"ד לא עלתה לה טבילה.
❏ יולדת בזוב בימי הטוהר שלא הפסיקה לראות – מחלוקת
רמב"ם  :טובלת ומותרת מיד בימי הטוהר .שכל ימי הטוהר לא ראויים לא לנדה ולא לזיבה .ואף ז' לזכר וי"ד
לנקבה עולין לספירת ז'.
רא"ם :אסורה ,וסותרת.
ר"ת  :כרמב"ם ,אך סובר שז' לזכר וי"ד לנקבה אינם עולין לספירת ז'.
❏ ילדה בזוב האם ימי הטוהר עולין לה לספירה.
מקור :נדה (לז - ).תניא ,רבי מרינוס אומר :אין לידה סותרת בזיבה.
איבעיא להו מהו שתעלה?
אביי אמר :אינה סותרת ואינה עולה .רבא אמר :אינה סותרת ועולה.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :כרבא ,דאין עולין לה .דבכל מקום הלכה כרבא חוץ מיע"ל קג"ם.
ר"ת :כאביי ,דעולין לה .והיינו ל' דיע"ל קג"ם.
 בזמנינו:
ימי הטוהר כיום
מחלוקת ראשונים
בה"ג :אף בזמן הזה נוהגין בדם טוהר.
רמב"ם :הכל תלוי במנהג.
רמב"ן :אסור ,דבנות ישראל החמירו על עצמן אפי' ראתה טיפת דם.
טעם הרמב"ן :דהוא מטעם גזירת ר' זירא דהחמירו בנות ישראל על עצמן כ"ש בזה.
❏ קשה על הרמב"ן ,הרי מצינו כי גם בזמן הגמ' היה דם טוהר ,ולכאורה אם הן לא החמירו על עצמן מדוע נחמיר
על נשי דידן?
א .יש לחוש לדבריהם וכן המנהג ברוב המקומות.
ב .אין עכשיו הבקיאות כדורות ראשונים.
ג .בזמן הגמ' לא פשט המנהג עדיין וכיום נתפשט.
ד .כשם שחששו שמא יטעו בפתחיהן ה"ה שיש לחוש גם כאן( .ב"י)
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פסקו השו"ע והרמ"א – יולדת ,אפילו לא ראתה דם ,טמאה כנדה  -בין ילדה חי ,בין ילדה מת ואפילו נפל.
וכמה הם ימי טומאתה? עכשיו בזמן הזה כל היולדות חשובות יולדות בזוב וצריכות לספור ז' נקיים.
לכך ,יולדת זכר יושבת ז' ללידה וז' לנקיים לזיבה .והיולדת נקבה יושבת שבועיים ללידה וז' נקיים לזיבה.
❏ אם לא ראתה בימי הלידה  -עולים לספירת זיבתה .וה"ה לנקבה( .שו"ע)
» אם ראתה דם בשבוע השני – מחלוקת
ב"י וט"ז  :צריכה ז' נקיים גם על דם שראתה בשבוע השני .דמאי שנא מסתם דם טוהר שטמאה וסותרת.
ב"ח  :ראיית דם בשבוע השני ,אינו סותר ,ומועיל לה לטבול אחר השבוע השני של יולדת אע"פ שראתה
בשבוע השני( .ט"ז)
❏ אם טבלה קודם לכן – לא עלתה לה טבילה( .שו"ע)
❏ אם חזרה וראתה
אפילו ראתה רק טיפת דם כחרדל – טמאה.
אע"ג דמדאוריתא דם טהור הוא כבר פשט המנהג בכל ישראל שאין בועלין על דם טוהר ,ודינו כשאר דם לכל דבר.
» אם באמצע תשמיש אמרה לו נטמאתי – לגמור ביאתו – מחלוקת
נו"ב :מותר ,כדם בתולים.
נ"צ  :לא יגמור ביאתו ,אלא יפרוש באבר מת ,ואם עבר ופרש באיבר חי אין צריך כפרה( .פת"ש ונ"צ)
» לברך על טבילה זו – מחלוקת
שו"ת תשובה מאהבה :נסתפק בזה.
חת"ס :יש לברך ,שהרי נהגו לטבול ,והטבילה היא מדינא.
ויש לחלק בין מנהג בשב ואל תעשה ,לבין קום ועשה.
❏ בכתמים – צ"ע אם צריך לברך( .פת"ש)
❏ המנהג שלא לטבול תוך מ' לזכר ותוך פ' לנקבה
מחלוקת ראשונים
רמב"ם  :יש לבטל המנהג בכל מקום ,ואינו אלא מינות ומן הצדוקים.
מהרי"ק  :בכל מקום יש לנהוג כרמב"ם ,מ"מ במקום שנהגו יש להם להישאר במנהגם ,דנסמכים על פוסק.
מהרי"ל  :יש לנהוג במנהג זה ,ולהרחיק הטבילה אחר זמנים אלו( .ב"י וד"מ)
❏ שורש טעם המנהג:
א .זה לגדר ופרישות אע"פ שהוא מותר.
ב .מפני נקיות ,שבאותם הימים דמים מצויים בהם( .ב"י)
ג .אותן שנהגו ראו להחמיר כר"ת להחמיר בב' טבילות ,ולכן ראו להחמיר תוך עיקר ימי לידתה ,דהיינו תוך
מ' או פ' יום( .ד"מ)
ד .כי יראות פן ישכחו העונה דארבעים לזכר או שמונים לנקבה ,דהרי לבה"ג חוששת תמיד( .ט"ז)
ה .מפני שהוא כל כך קרוב ללידתה הדמים מצויים בהם וחוששים שמא יראו ולא ירגישו( .ש"ך)
להלכה – מחלוקת
ב"ח :חייב לנהוג במנהג זה ,ופורץ גדר ישכנו נחש.
רמ"א וט"ז :כמהרי"ק ,דאין להתיר במקום שנהגו להחמיר .אבל במקום שאין מנהג ,אין להחמיר כלל.
וכל הרוצה להחמיר בז ה וכוונתו לשמים יש לו לסמוך לנהוג במנהג זה ,אבל המקיל בדבר חלילה לתת עליו שום
עונש( .ט"ז ורמ"א)
» אולם במקום שהמנהג בין כולם להחמיר – חשוב פורץ גדר.
ודווקא בידוע שנעשה המנהג בהסכמת זקני העיר ולא שסתם נהגו הנשים.
ומ"מ מי שירצה לשנות המנהג אף אז ישאל לחכם( .ט"ז ופת"ש)
» מפלת נפל – מחלוקת
ט"ז :אין צריכה להמתין פ' יום.
וה"ה ,ילדה ולד חי ומת – דאין צריכה להמתין( .פת"ש)
ש"ך :אין צריכה להמתין ,אך בעל נפש יחמיר על עצמו לפרוש ליל פ"א( .באה"ט ט"ז וש"ך בסעי' ג')
❏ פרישה מבעלה ליל מ"א או ליל פ"א
מקור :פסחים (קיג - ):היושבת על דם טוהר – אסורה לשמש .וכמה? אמר רב :עונה.
נחלקו הראשונים כמה זמן הוא
רא"ש :אותה עונה בלבד.
רא"ש בשם רבותיו :לילה ויום( .ב"י)
הטעם – מחלוקת
בה"ג :משום שיצאה אז מימי טוהר לימי טומאה ,הו"ל כשעת וסתה.
ב"י ושאר פוסקים  :דמתוך שהורגלה לשמש כל ימי טוהר ואפי' תראה חיישינן שמא גם עתה תראה ולא תדע מזה.
(ט"ז)
להלכה – אין חוששין לזה כלל ואינה צריכה לפרוש( .ט"ז)
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המפלת בתוך מ' אינה חוששת לולד
מקור :נדה (ל - ).המפלת ליום מ' אינה חוששת לולד .ליום מ"א – מחלוקת ,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.
להלכה – מחלוקת
טור בדעת הרמב"ן :כר' ישמעאל ,ונקבה לפ"א.
ב"י בדעת הרמב"ן :כחכמים ,דהא ר' ישמעאל יחידאה הוא( .ב"י)
פסק השו"ע – כשיטתו ,דבין לזכר בין נקבה מחשבים מ"א יום ,כחכמים.
❏ כשלא ראתה דם – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אינה חוששת משום נדה.
ר"א  :טמאה ,דלא גרע מחתיכה דמטמא ר' יהודה משום פתיחת הקבר( .ב"י)
פסק השו"ע – כראב"ד ,המפלת בתוך מ' אינה חוששת לולד אבל חוששת משום נדה ,אפילו לא ראתה .מפני שאי
אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
ונפק"מ :דמיד לאחר שספרה ז' נקיים מותרת ואינה חוששת לולד.
הטעם :משום דבמ"א יום נגמרת צורת הולד.
» מהיכן מחשבים המ' יום – מחלוקת
עה"ג  :מיום הטבילה .אך בכתם צריך תלמוד.
ח"ד וחת"ס :חלק עליו בזה ,ומשערים מיום פרישת הבעל מאשתו אם יודעים( .פת"ש)
❏ גדרי דין אין לפתיחת הקבר בלא דם:
» אין חילוק בין גרם הפתיחה מבפנים ובין מבחוץ ,כגון שהרופא הכניס אצבעו או איזה כלי ופתח פי
המקור.
❏ אפשרות הפתיחה ע"י אצבע – מחלוקת
נו"ב :אפשר.
בינת אדם :אי אפשר( .פת"ש)
אין חילוק בין אם ילדה או זקינה מעוברת או מניקה תמיד – אין פתיחת הקבר בלא דם( .פת"ש)
»
» דווקא כשיצא דבר גוש או כחתיכה שאינו דק כשפופרת דק של קש ,אך כשלא יצא דבר או שיצא דבר דק
מאד או משקה – לא אמרינן אין פה"ק בלא דם .שהרי מצינו שיש דבר כזה דם טהור( .פת"ש)

סעיף ג'
המפלת כמין בהמה חיה ועוף ,כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים ,צורת ולד ,שפיר ,שליא ,חתיכה שיש
בה עצם
מקור :נדה (כא - ).המפלת כמין דגים חגבים שקצים ורמשים אם יש עמהם דם טמאה ואם לאו טהורה.
נדה (כב - ):במחלוקת שנויה ,ורבנן היא .אך לר' יהודה אפילו אין עימה דם טמאה.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :כת"ק ,דסבר אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
כל הפוסקים האחרונים :כר' יהודה ,ועל אף שאין לה טומאת לידה ,יש לה טומאת נדה.
הר' ירוחם כתב כשתי הדעות.
❏ כשאין בו צורת אדם
מקור :נדה (כא - ).המפלת כמין בהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורים – מחלוקת.
ר"מ :אם זכר תשב לזכר ,אם נקבה תשב לנקבה.
חכמים :כל שאין בו מצורת האדם אינו ולד.
נדה (כג - ):כמה הוא צורת אדם ,מחלוקת ,ר' ירמיה בר אבא אמר ר' יוחנן :מצח והגבינים והעינים והלסתות וגבות
הזקן עד שיהיו כולם כאחד.
רבא אמר חסא :מצח והגבין והעין והלסת וגבת הזקן עד שיהיו כולם כאחד.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :כרבא אמר חסא.
טור :כרבא אמר חסא ,אך מחסר הגבין.
רמב"ם :כר' ירמיה( .ב"י)
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❏ המפלת דמות נחש
מקור :נדה (כד - ):שהורה כן חנינא בן אחיו.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :אמו טמאה לידה ,מפני שגלגל עיניו עגול כשל אדם.
ראב"ד  :אין אמו טמאה לידה ,דמה שגלגל עיניו כשל אדם מה יועיל( .ב"י)
❏ חתיכה עם עצם ולבנה
מקור :נדה (כא - ):המפלת חתיכה ,ר' בנימין אומר :קורעה ,אם יש בה עצם טמאה לידה .אמר רב חסדא :ובחתיכה
לבנה.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :דווקא חתיכה לבנה אם יש בה עצם טמאה.
הטעם :משום דלבנה הוא מין בשר וניכר שחתיכת ולד היא.
טור :יש להחמיר אפילו כשאינה לבנה ,לפי שאין אנו בקיאין במראות( .ב"י)
❏ גוף אטום
נדה (כג - ):המפלת גוף אטום אין אמו טמאה לידה.
ואיזהו גוף אטום? כדי שינטל מן החי וימות.
וכמה ינטל מן החי וימות?
ר' זכאי אומר :עד הארכובה.
ר' ינאי אומר :עד לנקביו.
ר' יוחנן משום ר"י בן יהושע :עד מקום טבורו.
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד :כרבי זכאי ,עד הארכובה.
רמב"ם  :כר"י משום ר' יוסי בן יהושע ,עד מקום טבורו(.ב"י)
❏ יד ורגל חתוכה
מקור :נדה (כד - ).המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו טמאה לידה ואין חוששין שמא מגוף אטום באה.
וקשה ,מהא דבעינן שתהא חתוכה ,דהא גבי חתיכה לבנה עם עצם לא בעינן חתוכה?
נחלקו בזה הראשונים
ר"א  :לענין טומאת לידה בכל גווני טמאה ,ודווקא לענין קרבן ונאכל צריך יד חתוכה.
רשב"א :בתבנית יד ורגל אפילו אינם מחותכים מוכח דמגוף אטום באה .אך חתיכה דעלמא אין הוכחה דמגוף
אטום באה ,לכך בעינן עצם כדי לטמא לידה.
רמב"ם  :יד ורגל אין מטמאין אא"כ מצטרפין לרוב אבריו( .ב"י)
❏ ושטו נקוב או אטום
נדה (כג - ):אמר רבא :ושטו נקוב אמו טמאה ,ושטו אטום אמו טהורה.
הטעם שושטו אטום טהורה  :לפי שכיון שהושט סתום אינו ראוי לחיות ,וכל שנברא בענין שאינו ראוי לבריית
נשמה אין אמו טמאה לידה – דלאו ולד הוא.
הטעם שושטו נקוב טמאה:
א .מפני שזה היה ראוי לבריית נשמה ,ושמא ניקב אח"כ.
ב .אפשר שניקב מתחילתו והרי זה מתחלת תולדתו טריפה ,וטריפה אינה חיה .מ"מ ראוי הוא לבריית נשמה וראוי
לחיות פחות מעט מי"ב חודש( .ב"י)
❏ נברא בעין אחת ,או בירך אחד
מקור :נדה (כג - ):נברא בעין אחת ובירך אחד – אמו טמאה לידה ,באמצע אמו טהורה.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :אמו טמאה לידה ,באמצע אמו טהורה.
הטעם :דכשהוא מן הצד הרי הוא כחצי אדם ולפיכך אמו טמאה ,וכשהוא באמצע הרי זה בריה אחרת –
ולפיכך אמו טהורה.
רשב"א  :בין בזו בין בזו טמאה לידה מספק[ ,היות ויש הגורסים הפוך]( .ב"י)
❏ כמין לילית
מקור :נדה (כד - ):המפלת כמין הלילית – אמו טמאה לידה ,ולד הוא אלא שיש לו כנפים.
❏ אפקותא דדיקלא
מקור :נדה (כד - ).אמר ר' יוחנן :המפלת כמין אפקותא דדיקלא – אמו טהורה.
נחלקו בזה הראשונים מהו אפקותא דדקלא
רש"י  :הדקל למטה יחיד ומתפצל מלמעלה ,כך היו ידיו ורגליו על כתפו ומלמטה הוא בלא צורה.
רמב"ם :ב ריית ראש שאין בה חיתוך אברים כמו הדקל שהצד התחתון שבו עב ואין בו פיצולים ,ולצד התחתון קרי
אפקותא( .ב"י)
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❏ פניו טוחות
מקור :נדה (כד - ).איתמר  ,המפלת ופניו ממוסמסים ,ר' יוחנן :אמו טמאה לידה .ור"ל :אמו טהורה.
בממוסמסים כו"ע לא פליגי דטמאה .כי פליגי בפניו טוחות שאין חוטמו בולט ואין צורתו ניכרת.
❏ בריה שיש לה ב' גבין וב' שדראות
מקור :נדה (כד - ).איתמר ,המפלת בריה שיש לה ב' גבין וב' שדראות ,מחלוקת ,רב :אינו ולד .שמואל :הוי ולד.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :אנו אין בקיאין ,ובכולהו אמו טמאה לידה.
ראב"ד :בהכל טמאה לידה ,חוץ מגוף אטום – דאדם יכול לעמוד עליו.
בכולן טמאה י"ד יום לפי שאין אנו בקיאין בצורות ,וצריך גם ז' נקיים( .ב"י)
❏ שפיר
מקור :נדה (כד - ):המפלת שפיר מלא דם מלא גנונים – אינה חוששת לולד .ואם היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה.
ונחלקו בשפיר מלא בשר נימוח ,ובעכור וצלול.
לרב :אחת זו ואחת זו אינה חוששת.
לשמואל :אחת זו ואחת זו חוששת.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :כרב.
רשב"א  :כשמואל ,היות ואין אנו בקיאין בזה .ואע"פ שהלכתא כרב באיסורי ,מעשה רב דשמואל עדיף( .ב"י)
❏ שליא
מקור :נדה (כד - ):המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה.
נדה (כו - ).לא שהשליא ולד ,אלא שאין שליא שאין עמה ולד ...ואין שליא פחותה מטפח.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :פסק כן.
רשב"א :בהכל מטמאים לה משום לידה ,משום שאין אנו בקיאים עכשיו( .ב"י)
❏ בזמן הזה
הרב המגיד :מחלוקת ראשונים
רמב"ם :יולדת שאמו טהורה הרי היא טהורה בזמן הזה.
ראב"ד :טמאה ,דאין מי יכיר בצורות ויטהר.
ב"י  :אין מחלוקת ,והרמב"ם כתב דינו למי שבקי בצורות ומכירן .אך למי שאינו בקי בצורות טמאה בכולן( .ב"י)
פסק השו"ע – לשיטתו בב"י ,דלכו"ע ,היות וכיום אין אנו בקיאין בצורות ,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 – חוששת
לולד.
» כשאין עצם בשליא – מחלוקת
מעיל צדקה :אינה טמאה לידה כי אם בשפיר.
מהר"א ברודא :שפקפק בזה ודעתו להחמיר בזה( .פת"ש)
❏ אם כלו ז' נקיים בתוך י"ד יום ,אם טבלה קודם ליל ט"ו
» האם צריכה להמתין פ' יום – מחלוקת
ט"ז :אין שום אחת שתמתין פ' יום אלא טובלת כל זמן שתוכל( .מסעי' א')
ש"ך :מעיקר הדין אינה צריכה פ"א יום.
מ"מ ,נראה דבעל נפש יחמיר לפרוש ממנה ליל מ"א וליל פ"א – משום ספק זכר או נקבה.
» האם צריכה גם ז' נקיים מלבד י"ד הימים – מחלוקת
באה"ט בשם הש"ך :צריכה.
חת"ס :ט"ס הוא בש"ך ,ואינה צריכה( .פת"ש)
– לא עלתה לה טבילה( .שו"ע)

❏ האם מותר להמית הולד שילדה בדמות אדם וחיה בשינויים גדולים – מחלוקת
מורה אחד :צידד להתיר לסבב לו מיתה.
שו"ת תשובה מאהבה  :אסור לסבב לו מיתה ,ואינו ולד רק לגבי שאין אמו טמאה לידה( .פת"ש)
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סעיף ד'
ילדה ולד ואח"כ הפילה שליא
מקור :נדה (כז - ).מעשה ותלו את השליא בולד עד כ"ג יום.
 ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליא – אינה חוששת לולד אחר ,אלא תולה אותה בולד שילדה כבר.
ותולה אותו משך זמן :עד כ"ג יום ,בלא יציאת השליא דהיינו כ"ד יום עם יציאת השליא( .שו"ע וש"ך)
 אך כשילדה נפל שאינו בר קיימא ואח"כ הפילה השליא.
מקור :נדה (כו - ):מחלוקת ,רב יוסף בריה דרב מנשיא אומר :אין תולין את השליא אלא בדבר של קיימא.
רב יהודה אמר רב :הפילה כל ג' ימים הראשונים תולין השליא בולד.
עובדא דשמואל ורב יוסף בריה דרב מנשיא הדר שמואל חזייה לרב יהודה בישות.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י  :כרב יהודה אמר רב ,וצריך גם שיהיה בר קיימא ,וגם שיהיה תוך ג' .ובהפילה דבר שאינו ראוי לבריית נשמה
כגון ירך אחד או גוף אטום ,ואח"כ הפילה שליא אפילו תוך ג' ימים חוששת לולד אחר.
הרמב"ן והרשב"א  :כרב יוסף בריה דרב מנשיא ,ואין תולין אלא בדבר של קיימא ואין צריך כלל ג' ימים ראשונים.
פסק השו"ע – כרמב"ן וכרשב"א ,דאין הבדל בין תוך ג' ימים ראשונים לאח"כ .ואם הפילה נפל תחילה – אין תולין
בו השליא שהפילה אחר כך .וחוששת לשליא לתן לה ימי טומאה של נקבה.
הטעם :שתולין השליא בולד של קיימא ,מפני שאנו אומרים קרע הולד השליא ויצא .ולכך דווקא חי ולא
מת( .ב"י)

סעיף ה'
יצאה השליא קודם הולד
מקור :נדה (כז - ).לא אמרו תולין אלא בשליא הבאה אחר הולד.
הטעם :משום דכשבא הולד קודם אמרינן מיבזע בזע ולד שליא ,אבל כי נפקא שליא מקמי ולד ליכא
למימר הכי.
פסק השו"ע – יצאה השליא תחילה  -אין תולין אותה בולד שתלד אח"כ ,אפילו הוא בן קיימא .וחוששת לשליא לתן
לה ימי טמאה של נקבה.

סעיף ו'
יצאה השליא משך ב' ימים
מקור :ב"ק (יא - ).שליא שיצאה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני – מונין לה מן הראשון ...לחוש חוששת,
מימני לא מניא אלא לשני.
הטעם :משום דאין מקצת שליא בלא ולד ,ומשום כך חוששת שמא רוב מיחוי ולד יצא באותו מקצת ומכי
נפק רובא הוי ליה כילוד.
פסק השו"ע – יצאה מקצת שליא ביום ראשון ,ולא נגמרה יציאתה עד יום ב' – חוששת מיום ראשון אבל אינה מונה
אלא מיום שני.

סעיף ז'
הפילה לא בר קיימא ושליא קשורה בה
מקור :נדה (כו):
המפלת דמות בהמה חיה ועוף ,ושליא קשורה בה – מחלוקת
שו"ע :אינה חוששת לולד אחר.
ש"ך :לדידן שאין אנו בקיאין לעולם נותנים לה ימי טומאה של נקבה.
❏ אך אם אינה קשורה בה  -חוששת לולד אחר.
ואע"פ שהולד הנדמה זכר ,חוששין לתן לה ימי טומאה של נקבה בשביל השליא( .שו"ע)
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סעיף ח'
טומטום ואנדרוגינוס
מקור :נדה (כח).
הטעם :דכל חד מינייהו מספקא לן אם הוא זכר או אם הוא נקבה.
פסק השו"ע – היולדת טמטום או אנדרוגינוס – נותנין לה ימי טמאה של נקבה.

סעיף ט'
הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה הפילה
מקור :נדה (כט - ).האשה שעברה בנהר והפילה – מביאה קרבן ונאכל ,הלך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד מעליא
ילדן.
פסק השו"ע – הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה ,אפילו לא היתה בחזקת מעוברת – הרי זו טמאה לידה וחוששת
שמא נקבה היתה.

סעיף י'
נחתך הולד במעיה ויצא איבר איבר
מקור :נדה (כח - ).יצא מחותך או מסורס משיצא רובו הרי הוא כילוד .יצא כדרכו – משיצא ראשו .איזהו רוב
ראשו? משיצא פדחתו.
נדה (כט - ).מחלוקת ,לר' אלעזר :אפילו הראש עמהם .לר' יוחנן :לא שנו אלא שאין הראש עמהם ,אבל הראש
עמהם הראש פוטר.
❏ עד שיצא רוב גופו – הרי הוא כילוד.
בין שיצא על סדר האברים בין שיצא שלא על הסדר ,אינה טמאה לידה עד שיצא רובו( .שו"ע)
❏ יצא ראשו
מחלוקת ראשונים
רשב"א " :ראש" דאמר ר' יוחנן במחותך ,היינו רוב ראשו .ולענין יציאת הראש אין הבדל בין שלם למחותך .לכך
בפדחתו בלבד – תמיד חשיב כרובו.
רמב"ם  :מחלק בין מחותך לשלם לגבי ראשו .ואם נחתך צריך שיצא ראשו כאחד דאז נחשב כרובו.
ורק אם לא נתחתך – משתצא פדחתו חשיב כרובו( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ,ואם יצא ראשו כולו כאחד ,הרי זה כרובו .ואם לא נתחתך ,ויצא כדרכו ,משתצא רוב
פדחתו הרי זה כילוד אע"פ שנחתך אחר כך( .שו"ע וש"ך)
❏ יצא חוץ לפרוזדור
אין צריך שיצא לחוץ ממש ,אלא אפילו משיצא חוץ לפרוזדור
מקור :נדה (מב - ):ההוא דאתא לקמיה דרבא ,א"ל מהו למימהל בשבתא? א"ל :אימא לי איזי גופא היכי הוה!
א"ל :שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ,ולא אתיליד עד שבתא .א"ל :האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא,
והוי מילה שלא בזמנה ,וכל מילה שלא בזמנה אין מחללין עליה את השבת.
– חשיב כילוד( .שו"ע)

❏ אשה שישבה על המשבר ופסקו החבלין והצירין – מחלוקת
נחלת שבעה :צריכה שבעה נקיים.
ח"ד :מותר.
לכו"ע – אם בדקוה המילדות ומצאו הפתח סגור – אפילו מנהג ליכא ומותרת( .פת"ש)
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סעיף י"א
הוציא העובר אחד מאבריו והחזירה
מקור :נדה (כח - ).אמר רב הונא :הוציא עובר את ידו והחזירה  -אמו טמאה לידה ,שנאמר" :ויהי בלדתה ויתן יד".
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א :דווקא הוציא יד ,אבל לא רגלו ,דיד כתיב בפסוק.
רמב"ם :אין לו בזה הכרע.
רמב"ן :כל אבר שיצא – מטמאים( .ב"י)
משמעות הב"י דפסק – כרמב"ן ,בכל אבר שיצא טמאה לידה.

סעיף י"ב
שמעה קולו של ולד
מקור :נדה (מב - ):ההוא דאתא לקמיה דרבא ...א"ל :שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא וכו'.
פסק השו"ע – היתה מקשה לילד ושמעה קולו של ולד – חשוב כילוד.
הטעם :שאי אפשר שלא הוציא ראשו חוץ לפרוזדור.
❏ בעלה של אשה מעוברת שמע בלילה קול העובר בוכה במעי אמו – טמאה י"ד יום ,כיון דרוב הולדות אינם בוכים
קודם יציאת הראש ומידי ספק אינו יוצא( .פת"ש)

סעיף י"ג
היולדת תאומים
היולדת תאומים ושהה ולד אחר חברו (כגון האחד קודם שקיעת החמה והאחר אחר שקיעת החמה) – טמאה לידה
מן הראשון ,ואינה מונה אלא מהאחרון.
לכך :כששניהם זכרים או שניהם נקבות – משיצא הראשון טמאה לידה ,ומונין ימי טומאה משיצא האחרון.
אך אם הראשון ניכר שהוא זכר והשני ניכר שהוא נקבה ,או שאינו ניכר שני זה אם הוא זכר או נקבה – מונה
משיצא השני ימי טמאה לנקבה( .שו"ע)

סעיף י"ד
יוצא דופן
מקור :נדה (מ - ).מחלוקת ,ת"ק אומר :יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה ואין חייבין עליו קרבן.
ר"ש אומר :הרי זה כילוד ...טעמיה דת"ק משום דאמר קרא :כי תזריע וילדה עד שתלד ממקום שמזרעת.
נדה (מא - ):ואמר ר' יוחנן :דלדברי הכל אם לא יצא דם אלא דרך דופן היא טהורה ,משום דכתיב "את מקורה
הערה" – מלמד שאינה טמאה עד שיצא מדוה דרך ערותה.
פסק השו"ע – יוצא דופן ,אם לא יצא דם אלא דרך דופן – אמו טהורה מלדה ומנדה ומזיבה.
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סעיף א'
חיוב ההרחקה בימי נידתה
חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טמאתה עד שתספור ותטבול( .שו"ע)
ואפילו שהתה זמן ארוך ולא טבלה( .רמ"א)
מקור :שבת (סד - ):הרי היא בנדתה עד שתבא במים.
» בימי ליבונה – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אין חילוק ותמיד אסורה.
ר"ח ורש"י  :ימי ליבונה יותר קלים מימי נידותה .וראייה מהא דמחלפא ליה דביתהו בימי ליבונה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דתמיד אסורה.
❏ וכן יתרחק מכל מיני קרבה המרגילים לערוה ,כגון שלא ישחק ולא יקל ראש עמה( .שו"ע)
מקור :אבות דר' נתן (פ"ב ה"א) – "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב" – יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברים
בטלים ,ת"ל" :לא תקרב".
הטעם :שמא ירגיל לעבירה( .שו"ע)
ואפילו בדיבור( .רמ"א)
»
אם הם דיבורים המרגילין לערוה( .ש"ך)
» אסור להריח בשמים שעליה.
וה"ה בשמים של אשתו שהסירה מעליה ומונחים על השולחן( .פת"ש) [דלא כטהרת הבית שהתיר]
אף למתירים ביוצא לדרך – אף אם מותר בתשמיש ,מ"מ ,אסור בדברי הרגל באשתו נדה( .פת"ש)
»
❏ אבל מותר להתייחד עימה( .שו"ע)
מקור :כתובות (ד - ).דדוקא כשלא בא עליה אסור להתייחד עימה ,אך זה שכבר בא עליה מותר.
הטעם :דכיון שבא עליה פעם אחת תו לא תקיף יצריה( .שו"ע)

סעיף ב'
לא יגע בה ולא יושיט מידו לידה
מקור :בסדר אליהו (פט"ו)  -גבי עובדא דאותו תלמיד שקרא הרבה ושנה הרבה ומת בחצי ימיו ,דאמר לה :שמא
הבאת לו את השמן שמא הבאת לו את הפך ונגע ביך באצבע קטנה.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם  :רק נתינת הכוס אסורה ,אך שאר דברים מותרת להושיט.
רשב"א :אסור תמיד( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א ,דאסורה תמיד.
ואפי' בדבר ארוך – אסור( .ב"י ש"ך)
»
» אם אין שם יהודים במקומם – מותר לבעל לעמוד על אשתו בשעת טבילה לראות אם כולה תחת המים,
או לדחפה תחת המים( .פת"ש)
מתה אשתו – מותר ליגע בה( .פת"ש)
»
אין רשאה להחזיק נר בידה להריח טבאק ,או לחמם עצמו או להדליק נר אחר .לפי שההבל מחבר( .פת"ש)
»
» ליטול מידה תינוק – אם יוצא מעצמו מחיק אמו ובא אל אביו – מותר .דחי נושא את עצמו.
אך אם התינוק קטן או חולה או כפות – אסור( .פת"ש)
❏ ליגע בבגדיה
בעודה לבושה – אסור .אינן עליה
❏ דרך נפיחה – מחלוקת
מנחת יעקב :אסור ,וראיה מאמימר.
הר הכרמל :מותר( .פת"ש) [וכן בטהרת הבית התיר ע"י ניפוח ,אך צידד דהמחמיר תע"ב]
– מותר( .פת"ש)
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❏ זריקה – אסור( .רמ"א)
» זריקה כלפי מעלה – מחלוקת
כו"פ :יש להקל.
ס"ט :אין להתיר ,וכל המחמיר תע"ב( .פת"ש)

❏ לשמוע קול זמר שלה

– נראה דאסור( .פת"ש בסעי' ה') [דלא כטהרת הבית שהתיר]

סעיף ג'
לאכול עימה על אותו שולחן
מקור :שבת (יא - ).לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם  :דווקא קערה אחת אסור ,אך על אותו שולחן מותר.
ראב"ד :אפי' על אותו שולחן אסור( .ב"י)
פסק השו"ע – כראב"ד ,לא יאכל עמה על השולחן ,אא"כ יש שום שנוי שיהיה שום דבר מפסיק בין קערה שלו
לקערה שלה.
❏ לכו"ע – אם יש היכר ביניהם – מותר.
מקור :שבת (יג - ).מדימוי הגמ' לשני בני אדם שמכירים זה את זה שאסורים לאכול על שולחן אחד זה בשר וזה
גבינה ,אא"כ יש הפסק ביניהם ושינוי ביניהם להיכרא.
כגון:
» אם פירשה מפה אחרת לעצמה מותר – דהא איכא היכרא.
» וכן אם שנתה מקומה – הוי היכרא.
וכן אם יש שום שינוי לחם או קנקן בין קערה שלו לשלה( .ב"י)
»
ודווקא כשאין אוכלין או שותין מהם( .ט"ז)
וכן אם מגלה מעט מן השולחן ותתן קערה שלה עליו( .ש"ך)
»
❏ אם כשהיא טהורה רגילים לאכול בקערה אחת  -מספיק אם אוכלת בקערה בפני עצמה  -ואין צריך היכר –
מחלוקת
רמ"א :אין צריך.
ב"ח  :דווקא כשגם בני הבית אוכלין עימם ,אך אם אין אוכלין עימם אפי' היו רגילין – אסור.
וה"ה כשאין שם מבני הבית( .ש"ך)
הכריע הש"ך – כרמ"א
» כשאוכלים עם שאר בני הבית:
• על אותו שולחן – לכו"ע מותר בלי היכר.
• מקערה אחת – מחלוקת
משאת בנימין :מותר.
פת"ש :אסור.
מה שמנתחין לחתיכות קטנות וכל אחד לוקח אחד זה אחר זה מקערה אחת – אסור( .ט"ז)
»
כשמשימין חתיכות גדולות בקערה מרכזית וכל אחד לוקח לכלי המיוחד לו – מותר( .ט"ז)
»

סעיף ד'
שתייה משיורי הכוס שלה
מקור :שבת (יג - ).גבי עובדא דתנא דבי אליהו דאמרה :אכל עמי ושתה עמי וכו' ועל כל דבריה השיב לה ברוך
המקום שעקרו – משמע שעל הכל נענש.
מחלוקת ראשונים
רמב"ם רשב"א ורא"ש :מותר ,ואין איסור בדבר.
הגהות מיימוניות :אסור( .ב"י)
פסק השו"ע – כהגהות מיימוניות דאסור.
אם מפסיק אדם אחר ביניהם – מותר( .רמ"א)
»
אם יריק הכוס לכלי אחר ויחזור וישפכנו לכוס ראשון – מותר( .ד"מ)
»
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»
»
»
»
»
»

אם שתתה חצי ואח"כ מלאוהו – אסור( .ש"ך)
אם שתתה הכל ואח"כ מילאוהו – מותר( .ש"ך)
– אינה צריכה להגיד לו( .רמ"א)

אם שתתה והוא אינו יודע ,ורוצה לשתות ממנה
אם הלכה האישה – מותר( .רמ"א)
ואם באתה באמצע – מותר לו לגמור.
וכן אם פירסה נדה באמצע – מותר לגמור( .פת"ש)
המנהג להדיח הכוס בין שתייה שלה לשתייה שלו – מחלוקת
ב"י :צריך.
ש"ך :לא נהגו בזה ,ואין צריך( .ב"י וש"ך)
היא לשתות מכוס שלו – אין איסור( .ב"י ורמ"א)

❏ לאכול משיורי מאכל שלה
לאכול מקערה זה מה שהותיר זה – מחלוקת
בדק הבית בשם או"ח :מותר.
ד"מ :אסור( .ב"י וד"מ)
אם הפסיק אחר ביניהם – מותר כשתייה( .ט"ז)
»
» לשי' הרמ"א שמדמה מאכל לשתיה  -להביא לפניו מאכל – מחלוקת
ב"ח :גם כן אסור ,כהגשת הכוס.
ט"ז  :מותר ,דחכמים שיערו שאין קירוב בזה ,רק מעשה עבדות שיש בו טורח( .ט"ז)
❏ להריח משיורי טבאק שלה

– מותר( .פת"ש בסעי' ג')

סעיף ה'
הוא לשבת על מיטתה
• לישון – לכו"ע אסור.
• לישב – מחלוקת
שו"ע :גם כן אסור ,ואפי' שלא בפניה.
ב"ח :מותר ,ואפי' בפניה .דדווקא שינה שפושט בגדיו ,אך לישב בבגדיו מותר( .שו"ע ט"ז וש"ך)
להלכה – מחלוקת
ט"ז :כשו"ע ,דגם בישיבה שייך הרהור ,כדמוכח מאיסור על ספסל ארוך.
נקוה"כ  :כב"ח ,דהא בספסל ארוך אינו משום הרהור ,אלא דהוי כנגיעה מחמת הנדנוד.
ה"ה ,שאסור לו לשכב על כרים המיוחדים לה( .פת"ש)
»
אם היא אינה בעיר – מותר( .פת"ש)
»
מותר לו ליגע בסדינים עם דמה( .ט"ז)
»
❏ היא על מיטתו
אסורה לישן על מיטתו ,אך לשבת מותר( .ט"ז)
»
היא ג"כ אסורה לישן על כרים המיוחדים לו( .פת"ש)
»
אך שלא בפניו – מותרת( .פת"ש)
»
» אשה נדה יכולה לשכב על סדיני בעלה ,ותזהר מסדיני איש אחר פן תתעבר משכבת זרע.
ומבעלה אין חוששת כיון שאין כאן ביאת איסור ,ואינו נחשב בן הנידה( .ט"ז בסעי' ז')
לישב על ספסל ארוך

מחלוקת ראשונים
צפנת פענח :אסור.
תרומת הדשן :חומרא יתירה היא( .ב"י)
פסק הרמ"א – כצפנת פענח ,דאסור.
אם הספסל מחובר לכותל – מותר( .רמ"א)
»
וכן אם מפסיק אדם ביניהם – מותר( .רמ"א)
»
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לילך עימה בעגלה אחת או ספינה אחת

 לצורך
»

– לכו"ע מותר ,ואפי' לבדם( .רמ"א)
ודווקא כשיושבים בדרך שאין נוגעים זה בזה ,כגון שאחד יושב לפנים ואחד לאחור( .רמ"א וד"מ)

 לטיול – מחלוקת ראשונים
תרומת הדשן :אסור.
ב"י :מותר ,דהספרדים לא נהגו בזה( .ב"י)

סעיף ו'
לישון במיטה אחת
מחלוקת ראשונים
ר"ם :אסור בכל מצב שרגלי המיטות נוגעות זו בזו.
רשב"ץ  :מותר אם רחוקים אחד מן השני ,וכן שכל אחד במצעו( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"מ ,דלא יישן עימה במטה ,אפי' כל אחד בבגדו ואין נוגעין זה בזה.
ואפי' כל אחד במצעו( .רמ"א)
»
ואפי' שוכבים במיטות נפרדות אלא שנוגעות זו בזו( .רמ"א)
»
» אם ראש המיטה נוגע בראש המיטה ולא שישנים פנים אל פנים – מעיקר הדין מותר ,אלא שנהגו איסור.
(פת"ש)

»
»
»
»
»

– מותר( .פת"ש)

אם יש הפרש כלשהו בין המיטות
במיטה של עץ או בנין – מותרים ,הוא במיטתו והיא במיטתה( .ש"ך)
מחובר לכותל – מותר( .פת"ש וד"מ)
מיטות של היום העשויים כתיבה מוקף בנסרים – מותר אף בלא הפרדה( .פת"ש)
כילה אחת:
• בלי מחיצה – אפי' כל אחד בכסתו אסור.
• עם מחיצה – מותר ,אם מפריד סדין ביניהם שאינו רואה אותה( .פת"ש)

סעיף ז'
להסתכל על אשתו נדה
מקור :נדרים (כ - ).המסתכל בעקבה של אשה הויין ליה בנים שאינם מהוגנים .אמר רב יוסף :ובאשתו נדה.
פסק השו"ע – לא יסתכל בעקבה ובמקומות המכוסים.
❏ אבל מותר להסתכל במקומות הגלויים – אע"פ שנהנה בראייתה( .רמ"א)

סעיף ח'
בגדי נידות מיוחדים
מקור :קדושין (פ - ).אמר רב יהודה :הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה.
פסק השו"ע – ראוי שתייחד לה בגדים לימי נידותה כדי שיהיו זוכרים שהיא נדה.

סעיף ט'
להתקשט בנידותה
מקור :שבת (סד - ):עד שבא ר' עקיבא ולימד א"כ אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה אלא ת"ל והדוה בנדתה
– בנדתה תהא.
פסק השו"ע – בקושי התירו לה להתקשט בימי נדתה אלא כדי שלא תתגנה על בעלה.
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סעיף י'
מזיגת הכוס
מקור :כתובות (סא - ).כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה ,נדה עושה לבעלה .חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה
והרחצת פניו ידיו ורגליו ...ומזיגת הכוס ,שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא שמאלא.
❏ בגדר איסור המזיגה
נחלקו בזה הראשונים
סמ"ג :לא נאסרה אלא הושטת הכוס[ .אך מזיגה בלבד משמע שמותר].
רא"ש :נאסרה המזיגה עצמה ,ולא ההושטה .שהרי אפי' בשינוי אסורה הושטת הכוס.
ספר התרומה :לכתחילה כסמ"ג ,אך המחמיר תבוא עליו ברכה.
רמב"ם  :כל מזיגה אסורה ,ואפי' ע"י שינוי אסורה ,ולא התירו בשינוי אלא לאדם גדול שזהיר ולא יבוא לחטוא.
רא"ם  :אסורה מזיגה והושטה יחד ,אך רק הושטה או רק מזיגה מותר אפי' בלי שינוי( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש ,דהמזיגה עצמה נאסרה.
❏ במזיגה על השולחן – מחלוקת ראשונים
הגהות מיימוניות  :אסור ,אם לא ע"י שינוי ,כדמוכח מאשתו של שמואל.
ר"ח  :מותר ,דגבי אשתו של שמואל מזגה ואח"כ החליפה( .ב"י)
פסק השו"ע – כהגהות מיימוניות ,דאסור .ד כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה ,נדה עושה לו ,חוץ ממזיגת הכוס,
שאסורה למזוג הכוס .ולהניחו לפניו על השלחן.
❏ אם תעשה שינוי או היכר – מותר למזוג הכוס.
כגון שתניחנו על השלחן ביד שמאל או תניחנו על הכר או על הכסת ,אפילו ביד ימינה( .שו"ע)
עוד מדיני מזיגת הכוס

❏ מזיגה היינו במים ,אבל מזיגה סתם מן הכלי
❏ מזיגה בשאר משקים – מחלוקת
ב"י בשם הרשב"א  :רק יין אסור ,אך שאר משקים מותרת למזוג .דדווקא יין אסור משום שמרגיל לערווה( .ב"י)
ב"ח :אף בשאר משקים אסורה( .ש"ך)
❏ מזיגה בפניו – לכו"ע אסור( .רמ"א)
» מזיגת הכוס שלא בפניו – מותר.
וראייה – מגבי הצעת המיטה ,וכן דלא שנא משינוי( .ב"י)
» מזיגה שלא בפניו ,אך הגשה על השולחן בפניו – מחלוקת
ב"ח  :אסור ,דכיון שהניחה בפניו חשיב כמזיגה בפניו.
ש"ך :אין בזה איסור( .ש"ך)
❏ מזיגה האסורה הינה דווקא בכוס המיוחדת לו( .ש"ך ופת"ש)
– מותר ,דאין בזה קירוב בשר( .ב"י)

❏ הגשת קערה לאכילה לשולחן ע"י הנדה – מחלוקת
מהר"ש אוסטרייך :אסור.
ש"ך  :מותר דהוי מזיגה בלי הושטה ,וכן אינו יין ,וכן אינו כוס המיוחדת לו .ורק בקערה המיוחדת לבעלה אסור.
(ש"ך)

❏ שאר מלאכות שאינן מזיגת הכוס – מותרות( .שו"ע)
אך המחמיר  -שומר מצרות נפשו ,דלא התירו אלא כדי שלא יסבלו חסרון השפחות( .פת"ש)
»

סעיף י"א
הצעת המיטה
מקור :כתובות (סא - ).הצעת המטה ,אמר רבא :לא אמרן אלא בפניו ,אבל שלא בפניו לית לן בה.
פסק השו"ע – דאסורה להציע מיטתו בפניו.
❏ ודוקא פריסת סדינים והמכסה שהוא דרך חיבה.
אבל הצעת הכרים והכסתות שהוא טורח ואינה דרך חיבה – מותר.
❏ ושלא בפניו  -הכל מותר אפי לו הוא יודע שהיא מצעת אותם( .שו"ע)
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סעיף י"ב
הדחת פניו ידיו ורגליו
מקור :כתובות (סא - ).כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה ,נדה עושה לבעלה .חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה
והרחצת פניו ידיו ורגליו.
פסק השו"ע – אסורה לצוק לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליו.
» אפילו אינה נוגעת בו.
ואפילו הם מים צוננים( .שו"ע)
»
❏ להכין לו מים בכלי והוא ירחץ משם – מחלוקת
ט"ז :מותר ,דזהו אינו מגע דהוי ע"י דבר אחר ,ואינו נקרא רחיצה[ .וכן הכריע בטהרת הבית]
ש"ך :אסור ,מפני שהוא דרך חיבה.
» לכו"ע – אם הוא רוחץ מכלי שיש בו נקב למטה ובשעת רחיצתו היא יוצקת מים להכלי – אסור ,דמקרי
רחיצה( .ט"ז)

סעיף י"ג
מזיגת הכוס האיש לאשה
כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה( .שו"ע)
הטעם :דכי מזיג איהו נמי איכא למיחש להרגל דבר( .ב"י)
❏ ואסור אפילו לשלוח לה כוס של יין  ,לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר ,אם הוא מיוחד לה( .שו"ע)

מקור :מסכת כלה – המשגר כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה – חייב מיתה ,מפני שדעתו רבה עליה.
❏ אבל אם אחרים שותים הם מאותו הכוס ושותה היא אחריהם – מחלוקת
שו"ע :אין בזה איסור.
שאילת יעב"ץ :ראוי להחמיר( .פת"ש)

סעיף י"ד
הרחקות בימי ליבונה
מחלוקת ראשונים
רשב"א :אין חילוק ותמיד אסורה.
ר"ח ורש"י  :ימי ליבונה יותר קלים מימי נידותה .וראייה מהא דמחלפא ליה דביתהו בימי ליבונה( .ב"י מסעי' א')
פסק השו"ע – כרשב"א ,דכל אלו ההרחקות צריך להרחיק בין בימי נדותה בין בימי לבונה ,שהם כל ימי ספירתה.
❏ לאכול עימה מקערה אחת בימי ליבונה – מחלוקת
ראבי"ה :דאין להחמיר בימי לבונה בענין אסור אכילה עמה בקערה.
שו"ע ורמ"א :יש להחמיר( .ד"מ)
אף הראבי"ה לא התיר אלא ביום הז'( .ב"ח בש"ך)
»
והכריע הב"ח :דאין שומעין ליחיד להתיר איסור המפורסם בכל החיבורים ,ולכן יש לדרוש ברבים שאיסור הם
עושים( .ש"ך)
❏ החוששים שלא ירגישו בני הבית – מחלוקת
הג"ה מהרש"ל :מותר בימי ליבונה.
ש"ך :שבוש הוא ואסור( .ש"ך)
❏ ואין חלוק בכל אלו בין רואה ממש למוצאת כתם( .שו"ע)
הטעם :דבעלת כתמים עשאוה רבנן כרואה לרוב דבר( .ב"י)

סעיף ט"ו
האיש חולה
אם הוא חולה ואין לו מי שישמשנו זולתה – מותרת לשמשו בהכל.
רק שתזהר ביותר שתוכל להיזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו.
אך אם יש מי שישמשנו – אסור( .ב"י)
»
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❏ כתב הטור בשם הרא"ש" :אם הוא חולה ואשתו נדה ואין לו מי שישמשנו זולתה – מותרת לשמשו ,רק שתזהר
ביותר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו".
והוקשה לב"י  :במה היקל הרא"ש ,שהרי כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ משלוש?
ותירץ הב"י:
א .היקל הרא"ש במזיגת הכוס.
ב .היקל אפילו בהרחצת פניו והצעת המיטה ,היכא דאי אפשר בענין אחר ,אלא שלפ"ז לא היה הטור צריך
להשמיט תיבת "שתוכל".
ג .התרוה"ד למד שהרא"ש היקל בהושטה מידה לידו ,או שאר שימושים בנגיעה ע"י דבר אחר ,ואפשר
אפילו להקימו ולהשכיבו ולסומכו ,משום דלאו מילי דחיבה נינהו כהרחצת פניו והצעת המטה ,אלא מילי
דעבדות.
משמעות השו"ע [מכך שהעתיק לשון הרא"ש והוסיף תיבת "שתוכל"] – דמותרת אף בהרחצת פניו ובהצעת המיטה
כשאי אפשר בשום אופן אחר ,ובודאי מותרת במזיגת הכוס.
הטעם :דכיון שהוא חולה ליכא למיחש להרגל עבירה( .ב"י)

סעיף ט"ז
האשה חולה
מחלוקת ראשונים
תרומת הדשן :אסור.
הגה ש"ד :מותר ,וזהו חסידות של שטות( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כת"ה ,דאסור לבעלה ליגע בה כדי לשמשה ,כגון להקימה ולהשכיבה ולסמכה.
הטעם :דכשהיא חולה והוא בריא איכא למיחש להרגל עבירה שמא יתגבר יצרו עליו ויפייסנה( .ב"י וש"ך)
רמ"א :כהגה ש"ד ,דמותר בכל אם אין לה מי שישמשנה ,וכן נוהגין אם צריכה הרבה לכך.
» אפי' חולה שאין בה סכנה מותר ,רק לא ירחץ ידיה ורגליה.
ואם היא מסוכנת ,מותר להשליך מים עליה ,ואם א"א אלא ברחיצה ממש מותר( .פת"ש)
» קשה ,מגבי העלה ליבו טינא דאסור ,ואמרינן יהרג ואל יעבור?
י"ל ,דשם החולי בא מחמת עבירה ,כאן החולי בא מאליו( .פת"ש)

סעיף י"ז
אם בעלה רופא
ב"י :מחלוקת ראשונים
רמב"ן :איסור נגיעה דרבנן ומותר מפני פיקוח נפש.
רמב"ם :איסור נגיעה דאורייתא ואסור.
ש"ך  :אין מחלוקת ,ואף לרמב"ם מותר ,דהא אין איסור אלא בדרך תאוה וחיבת ביאה.
בית שמואל ותוה"ש דחו דברי הש"ך :דטעם האיסור משום הנאת הנגיעה ,ואף הכא איכא( .פת"ש)
[אפשר לתרץ ע"פ דברי הרדב"ז לעיל :דהיות וכאן החולי בא מאליו ,אף הרמב"ם מודה דמותר( .פת"ש בסעי' ט"ז)]
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אם בעלה רופא ,אסור למשש לה הדופק.
רמ"א :מותר למשש לה הדופק אם אין רופא אחר ,וצריכה אליו ויש סכנה בחוליה.
לכו"ע – אף לשו"ע ,אם ישים בגד המפסיק מותר( .פת"ש)
»
לכו"ע – באין בה סכנה – אסור לבעלה למשש הדופק( .ש"ך)
»
❏ נדה לכנס לבית הכנסת
הגה מיימוניות  :אסור ליכנס ,ולא להזכיר שם ה' ,ולא להזכיר את השם .ואף שמתפללות אינן עומדות בפני
חבירותיהן.
אגור :מותר ליכנס לביה"כ ,רק נזהרות שלא לראות בספר תורה בשעה שהחזן מראה לעם.
ב"י :מותר להיכנס ,ואף לקרות בתורה( .ד"מ)
❏ ליכנס לבית הקברות

– אסור( .פת"ש) [וצידד בטהרת הבית דהיינו דווקא בימי ראייתן]
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סעיף א'
ספירת הז' נקיים
מקור :נדה (לג - ).דטעמא דבנות כותים טמאות נדה – משום דיום שפוסקת בו סופרת למנין שבעה.
נדה (סט - ).אטו ככותאי אמרה רב לשמעתיה? ומשני דלאו ככותאי אמרה.
פסק השו"ע – דאין מונה אלא ממחרת יום שפסקה בו.
❏ זמן הבדיקה:
• לכתחילה – סמוך לבין השמשות.
• בדיעבד כשבדקה בשחרית – מחלוקת ראשונים
טור :מחלוקת.
לרשב"א :מועיל.
לרא"ש :אינו מועיל.
ב"י :אין מחלוקת ,ואף לרא"ש מועיל.
פסק השו"ע – דאפילו לא בדקה עצמה רק שחרית – מועיל.
» ולעולם ילמד אדם להחמיר לכתחי לה בתוך ביתו שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא
שם כל בין השמשות ,שזו הבדיקה מוציאה מידי ספק( .שו"ע)
❏ אם התפללו הקהל ערבית ועוד היום גדול – מחלוקת
ת"ה :אינה יכולה לבדוק אז ללבוש לבנים ולהתחיל ולמנות מיום המחרת ,מאחר דהקהל כבר עשו אותו לילה.
אגור בשם מהרי"ל :מותר אפילו קבלו הקהל שבת.
הכריע הרמ"א – דנוהגין לכתחילה ליזהר ,ובדיעבד אין לחוש.
» אם גם היא התפללה ועשתה שבת – מחלוקת
אגור בשם מהרי"ל :מותרת.
הגאון אמ"ו :אין להקל אפי' בדיעבד( .ש"ך)
» כשהיום ארוך יותר מהלילה – מחלוקת
ש"ך :אם התפללה  -אסור לעשות הפסק סמוך לבה"ש ,ודווקא כשהיום והלילה היו שווים  -מועיל.
דגמ"ר :אין להחמיר אפי' לכתחילה( .פת"ש)
רש"ל כתב :דנשים שלנו שמתחילין למנות מיום ו' יכולה למנות אפי' אחר תפילת ערבית( .ט"ז)
»
לט"ז :הרש"ל דיבר אפי' אחר ערבית בלילה.
לדגמ"ר  :הרש"ל דיבר אחר ערבית ביום ולא בלילה ,דאז כבר אסור ואין עולה לה( .פת"ש)
❏ 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 בדיעבד( .רמ"א)
» בתחילת ימי ספירתה – מחלוקת
לב"ח :מחלוקת ,לרמ"א :אין מועיל אלא רק באמצע ספירתה .אך לב"ח :מועיל.
לש"ך :אין מחלוקת ,ואף לרמ"א מועיל אף בתחילת ספירתה( .ש"ך)

סעיף ב'
ראתה יום אחד בלבד
מקור :נדה (סח - ).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.
נדה (סח - ):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.
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להלכה:
❏ אם בדקה עצמה שחרית ביום הראשון
מחלוקת ראשונים
רשב"א :כרבי ,דאף בראשון כשני ,דכיון דפסק פסק.
ואף לחכמים שהחמירו ,לא החמירו אלא בבדקה קודם בין השמשות ,אך בבין השמשות לכו"ע אף בראשון טהורה.
רמב"ם :כחכמים ,דבדיקת ראשון אינה בדיקה.
לכו"ע – בדקה בין השמשות ומצאה טהורה – טהורה ,דתו ליכא למיחש.
הכריע הרמ"א – כרמב"ם ,דבדיקת שחרית לא מועיל ,הואיל ולא ראתה רק יום אחד.
הטעם :הואיל ומעיינה פתוח ביום ההוא( .ט"ז)
וה"ה בדיקה קודם מנחה קטנה( .פת"ש)
»
» קשה ,לדידן שמחמירים אפילו בכתם להמתין ה' ימים ועוד ז' – מאי נפק"מ?
תירץ הש"ך :דנפק"מ כשחזרה וראתה יום אחד בתוך ימי הספירה ,דבדיקת שחרית לא מהני אפילו
בדיעבד( .ש"ך)
בכתמים אפשר להקל בין בימי הספירה בין בתחילה( .ש"ך)
»
❏ בודקת עצמה סמוך לבין השמשות
ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו ביום – צריכה לבדו ק עצמה במוך דחוק ושיהא שם כל בין השמשות( .שו"ע)
ובדיעבד אם בדקה עצמה סמוך לבין השמשות ומצאה עצמה טהורה ,אע"פ שלא היה המוך אצלה כל בין
השמשות – מספיק ומועיל( .רמ"א)

סעיף ג'
דיני המפסיקה בטהרה
ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה:
» תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם.
» ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים.
ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים( .שו"ע)
»
רוחצת ולובשת לבנים .ואף אם לא רחצה רק פניה של מטה  -די בכך ,ואין לשנות( .רמ"א)
»
❏ בשעת הדחק ,כגון אשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים ,ורוצה לספור עם חלוקה הבדוק כנקי – מחלוקת
אגור והגה ש"ד :יכולה לספור ז' נקיים.
ש"ד :אינה יכולה( .ב"י)
❏ אשה שהפסיקה ספירתה מחמת הטעיית חברותיה ,וחזרה ולבשה כתונת שלה הנכתם בכמה כתמים ,ואחר ב'
ימים נודע שאין צריכה להמתין מחדש ,ועדיין היתה חגורה מלמטה סינר לבן ונקי מלבונה של אתמול:
 אם החזיקה עצמה בטמאה – אין לה לספור אותן הימים.
 אך אם לא החזיקה עצמה בטמאה – אם מכרת הכתמים בטביעות עין ,או שיש לה הוכחה דמצויים כתמים
בסינרה – טהורה.
אך אם אינה מכרת בטביעות עין ,וגם אין לו הוכחת מצויים הכתמים – אם הוי בג' ימים הראשונים אין תולין.
אך אחר ג' ימים ראשונים – אף אז תולין( .פת"ש)

סעיף ד'
מספר הבדיקות בז' הנקיים
 לכתחילה:
מחלוקת ראשונים
רמב"ן :מספיק לכתחילה בדיקה אחת ביום בלבד .בכל הז' נקיים.
ספר המצוות  :פעמיים ביום ,שחרית כשעומדת ממטתה וכשהולכת לערבית .בכל הז' נקיים( .ב"י)
פסק השו"ע – כספר המצוות ,בכל יום מז' ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחלה פעמים בכל יום ,אחת שחרית
ואחת סמוך לבין השמשות.
וכל זה תוך הז' נקיים מלבד הבדיקה דהפסק טהרה( .ש"ך)
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 בדיעבד:
כשלא בדקה בכל השבעה אלא פעם אחת ,ביום הראשון בלבד או השביעי בלבד או באמצע – קודם יום שביעי.
מקור :נדה (סח - ):הזב והזבה שבדקו עצמן ביום הראשון ומצאו טהור ,ביום השביעי ומצאו טהור ,ושאר כל
הימים לא בדקו – מחלוקת
ר' אליעזר :הרי אלו בחזקת טהרה.
ר' יהושע :אין להם אלא יום הראשון ויום השביעי בלבד.
ר' עקיבא :אין להם אלא יום השביעי בלבד.
נדה (ז - ):הלכה כר' אליעזר ...רב אמר :היא היא תחלתן אע"פ שאין סופן .ר' חנינא :תחלתן וסופן בעינן.
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד  :הלכה כרב ,דתחלתן אע"פ שאין סופן .ואפי' בדקה רק באמצע ולא בתחילתן ולא בסופן – יש להקל.
רשב"א והרז"ה :הלכה כרב ,אך יש להחמיר דאין ראיה מבדיקת נדה הקלה.
סמ"ג :ראוי להחמיר כר' חנינא ,היות ולא נתברר הלכה כדברי מי.
השו"ע הביא את דעת הראב"ד בסתמא ,ואת דעת הסמ"ג כי"א ואין להקל.
» בדיעבד ,אף לסמ"ג אם כבר לנתה אצל בעלה ,יש להקל אם בדקה בודאי בא' או ז' ,אבל אם בדקה פעם
אחת באמצעיים – יש לחוש אף בדיעבד( .פת"ש)
» לכו"ע ,אם לא בדקה בכל הז' ,וביום השמיני בדקה ומצאה טהורה ,אין לה אלא יום ח' בלבד ומשלמת
עליו( .שו"ע)
בדיקת שביעי ,היינו דווקא יום שביעי ,אך לא ליל שביעי( .ב"י)
»
» לכו"ע – לא בדקה ביום ראשון ,ובדקה באחד מן הימים האמצעיים ,וגם ביום השביעי – גם לסמ"ג עלו
לה( .פת"ש בשם הדגמ"ר ודלא כדכתב הוא בנו"ב)
אך בראשון ושלישי לא מועיל.
וכן אם אח"כ לא בדקה אלא בעשירי – אין לה אלא עשירי.
בדקה בראשון ושלישי ותשיעי – עולה לה בתשיעי כשביעי[ .וה"ה כשבדקה בשמיני דינו כשביעי]( .פת"ש)
»
❏ בדיקה לאור היום
מקור :נדה (יז - ).של בית מונבז אין בודקין מטותיהן אלא ביום ,ומזכירין אותן לשבח.
פסק הרמ"א – לכתחילה הבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר.
ובדיעבד מועיל אפילו לאור הנר( .רמ"א)
❏ למנות מניין הספירה בפה – מחלוקת
של"ה :תמנה בכל יום ,ותאמר היום יום וכו' ,כדכתיב וספרה לה.
נודע ביהודה :אינה סופרת ,דלא דמי לעומר( .פת"ש)
❏ אם לא בדקה עצמה בז' הנקיים אך גם לא הרגישה – מחלוקת
ח"ד :אף שלא הרגישה טמאה מדאורייתא ,דימי נקיים ספורין ובדוקין בעינן.
חת"ס  :דווקא לגבי הפסק טהרה צריכה בדיקה ,אך בשאר הז' נקיים צריך רק ראיה ,ולכן כל שברור לה שהשגיחה
עצמה פעם אחת בתוך ז' ויודעת שאז לא נפתח מקורה – מועיל לה כז' נקיים( .פת"ש)
❏ אם יצא ממנה דם שלא בהרגשה – מחלוקת
אבני מלואים :טמא מדאורייתא ,דמקור מקומו טמא.
חת"ס :מן התורה אינו סותר אלא רק מדרבנן( .פת"ש)
❏ נולד לה מכה ורוצה לפסוק בטהרה – מחלוקת
ח"ד  :תמיד לעולם אינה יכולה לפסוק ,עד שיהיה בדיקת עד ויום אחד נקי בלי ראיית דם מכה.
חת"ס  :אם נולדה המכה כשהיתה טמאה נדה  -אין לה היתר ,אך אם נולד בה המכה כשהיה מעיינה סתום תוכל
לפסוק בטהרה כל בה"ש ותשגיח על עצמה ,ואם לא תרגיש  -תפסוק בטהרה ותטהר( .פת"ש)

סעיף ה'
סופרת מעת הפסקת דמיה
לעולם אינה סופרת עד שתבדוק אם פסקה ,ואז מונה למחרתו.
ואין מועילה בדיקה כל עוד לא פסקה( .שו"ע)
❏ וה"ה ,כשראתה ולא בדקה עצמה ביום שפסקה מלראות( .ש"ך)
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סעיף ו'
סוג עד הבדיקה
מקור :נדה (יז - ).שמואל דאמר :אין בודקים את המטה אלא בפקולין או בצמר נקי ורך...
אמר רבא :האי שחקי דכיתנא מעלו לבדיקה ...לא קשיא הא בכיתנא הא במאני דכיתנא .אב"א :הא והא במאני
דכיתנא ,הא בחדתי והא בשחקי.
הלכה כלישנא בתרא ,דאפי' במאני דכיתנא דשחקי.
» שי' הרמב"ם:
א .דווקא בפשתן שחקים ולבנים ,ולא בפקולין וצמר נקי.
דס"ל ,דרבא פליג על שמואל.
ב .אפי' בפקולין וצמר נקי מועיל .ורבא ושמואל לא פליגי.
» אם לא דקדקה בכך לא הפסידה דאינו חובה ולא עיכוב הוא.
וראייה מדבית מונבז דהיו מזכירים אותם לשבח על כך( .ב"י)
פסק השו"ע – 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.
❏ מתי בודקת בחורים ובסדקים
מקור :נדה (יב - ).אשה מהו שתבדוק עצמה בתוך שיעור וסת ,והתניא ,איזהו שיעור וסת? משל לשמש ועד שעומדין
על המשקוף ביציאת השמש נכנס העד הוי וסת ,שאמרו לקינוח ,אבל לא לבדיקה[ .אלמא בדיקה בלא חו"ס אינה
נקראת בדיקה].
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד :לנדה צריך בדיקת בית החיצון עד מקום שהשמש דש ,ורק לטהרות צריך בדיקת חו"ס.
רמב"ן :בדיקת ההפסקה צריכה בדיקת חו"ס שהיא מעלה אותה מטומאה לטהרה.
אך בדיקת השבעה מספיקה בדיקה כלשהי ,דכבר הוחזקה בטהרה.
רשב"א וסמ"ג  :בין בזו ובין בזו תמיד צריך בדיקת חו"ס( .ב"י)
פסק השו"ע – כרשב"א וסמ"ג ,דצריך בדיקת חו"ס בכל הבדיקות אם אפשר.
❏ דרך הכנסתו – מחלוקת
ב"י  :תכניסהו בעומק כל מה שתוכל ,ורק לא תכניסהו מעט ,ואין צריכה עד מקום שהשמש דש ,שמא תקלקל עצמה
ויסרט המקום.
ר' ירוחם :תמיד עד מקום שהשמש דש.
» קשה ,מה הטעם דהר' ירוחם?
לפי שנשים מיטמ אות ביציאת הדם לבית החיצון אע"פ שעדיין לא יצא לחוץ ,לכך צריכה לבדוק כל הבית
החיצון ,ועד מקום שהשמש דש הוא בית החיצון.
[ואע"פ שאינה מכניסה לתוך הפרוזדור כולו ,אלא רק עד מקום שדש? אפשר שמה שאפשר לבדוק בודק
ומהני .או אפשר שסוברים שעד מקום שהשמש דש שם נגמר הבית החיצון]( .ב"י)
פסק השו"ע – מעיקר הדין תכניסנו באותו מקום בעומק לחורים ולסדקים עד מקום שהשמש דש ,ולא שתכניסהו
מעט לקנח עצמה.
אך צידד הרמ"א ,ד בדיעבד אם לא עשתה כן כלל רק שבדקה עצמה יפה בחורין ובסדקין בעומק היטב כפי כוחה,
אע"פ שלא הגיע למקום שהשמש דש – די לה בכך( .רמ"א)
❏ אם יקשה בעיניה מאוד להכניסו כל כך בעומק – מחלוקת בדיעבד
שו"ע :לפחות תעשה כך בבדיקה של הפסק טהרה ,ובבדיקה של יום ראשון.
נו"ב  :רק בדיקת הפסק טהרה צריכה חו"ס ,אבל שאר בדיקות אפי' של יום ראשון די בבדיקה קלה( .פת"ש)
» אם כואב לה הרבה בבדיקה – אינה צריכה לבדוק אלא ראשון ושביעי ,וטוב להצריכה קינוח כלשהו
מבחוץ אם לא יכאב לה( .פת"ש)
אם לא עשתה כן בבדיקת יום ראשון ,תעשה פעם אחת כן מבדיקות שאר הימים( .רמ"א)
»

סעיף ז'-ח'
בדיקת הסומא ,החרשת ,והשוטה
מקור :נדה (יג - ):החרשת והשוטה והסומא ושנטרפה דעתה אם יש להן פקחות מתקנות אותן והן אוכלות
בתרומה ...התם במדברת ואינה שומעת ,הכא בשאינה מדברת ואינה שומעת.
להלכה:
❏ הסומא
הסומא בודקת עצמה ומראה לחברתה( .שו"ע)
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❏ החרשת
החרשת ששומעת ואינה מדברת או שמדברת ואינה שומעת ,הרי הן כפקחות.
אבל אם אינה שומעת ואינה מדברת ,צריכות פקחות לבדוק אותה ולקבוע להן וסתות כדי שתהייה מותרת לבעלה.

(שו"ע)

❏ השוטה
השוטה או שנטרפה דעתה מחמת חולי – צריכות פקחות לבדוק אותן ולקבוע להן וסתות כדי שתהיינה מותרות
לבעליהן( .שו"ע)
❏ גדר קביעת הוסת לאותן הנשים
• הקובע להן וסת – הרי הן כשאר כל הנשים.
• ואם לא הוקבע להן – חוששות משלושים יום לשלושים יום ובודקות על ידי פקחות( .שו"ע)

סעיף ט'
המרבה בבדיקות
מקור :נדה (יג - ).כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת.
פסק השו"ע – האשה שמרבה לבדוק ,בין בימי ספירתה בין בימים שלא ראתה בהם – הרי זו משובחת אע"פ שיש
לה וסת קבוע.

סעיף י'
ז' נקיים רצופים
מקור :נדה (לז" - ).ואחר תטהר" אמר רחמנא ,אחר אחד לכולם ,שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם.
פסק השו"ע – הז' נקיים צריך שיהיו רצופים שלא תראה דם בהם.
❏ אם ראתה דם אפילו בסוף יום השביעי סתרה כל הימים  -וצריכה לפסוק בטהרה ולחזור ולמנות ז' נקיים( .טור
ושו"ע)

מאי נפק"מ – מחלוקת
ב"י :אין נפק"מ לזמנינו ,אלא לזמן התלמוד.
ט"ז  :איכא נפק"מ ,דאיירי באשה שיש לה וסת קבוע ,והחידוש שאינה יוצאת מחזקת טומאתה עד שתבדוק ,אע"פ
שכבר עברו ז' נקיים.
❏ תלייה בכתם וכדו' בג' ימים הראשונים – מחלוקת
מרדכי :תמיד אין תולה בג' ימים הראשונים.
רמ"א :אם היה לה מכה בגופה ויודעת שמוציאה דם ,תולה בה אפילו ביתר מכגריס ועוד.
אך אם יש לה מכה שאין ידוע שמוציאה דם אין מקילין בג' ימים הראשונים.
[בד"מ הכריע לחוש להחמיר בשונה ממה שכתב ברמ"א שאין להחמיר במכה שידוע שמוציאה דם( .ד"מ וט"ז)]
הכריע הש"ך :דאפילו בידוע שמכתה מוציאה דם – אין להקל( .ש"ך)
» אף למחמירים ,כל זה דווקא אם נטמאה בעבור טומאה שהיא טומאה ודאית.
ולא בטומאה ספיקית כגון בסי' קפ"ז ס"ה – כגון שיודעת שהדם מן המקור ואין יודעת אם זה ממכתה –
דאז יש לה לכו"ע ג' ימים ראשונים( .פת"ש)
» אף למחמירים ,דווקא כתם שהוא יותר מכגריס ועוד ,אבל פחות מכגריס ועוד תולה בכינה אפילו בג'
ימים ראשונים( .רמ"א)
הואיל ושכיח טובא ,וא"א ליזהר( .פת"ש)
לכו"ע ,אחר ג' ימים  -דינו כשאר כתם ,וכן נוהגין( .רמ"א)
»
אם סופרת על כתם – תולה אף בג' ימים ראשונים( .פת"ש)
»
» לכו"ע ,נמצא הכתם על דבר שאינו מקבל טומאה – אף תוך ג' לא חיישינן ,דלא הוי בכלל גזירת כתמים.
לכו"ע – בבגד צבוע – אף תוך ג' לא חיישינן( .פת"ש)
»
❏ טעם אי התלייה בג' ימים ראשונים  :היות והיא כבר טמאה ,ואתה צריך לטהרה ,על כן צריך לך חזקה ברורה
לטהרה להוציאה מן החזקה של טומאה הקודמת ,לכן צריך ג' ימים נקיים ,דאז יש לה חזקה לטהרה בג' ימים( .ט"ז)
[דלא כטהרת הבית שתולה אף בג' ימים ראשונים]
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❏ לא פשטה חלוקה כל זמן פסיקת טהרתה ,ומצא ה באמצע ספירתה דם על חלוקה ,ורוצה לתלות הדם בימי
נידתה – מחלוקת
הרב מדובנא  :להחמיר ,שהרי גם במכה המוציאה דם החמיר הש"ך בג' ימים ראשונים.
הבית אפרים :להקל ,שגם במכה המוציאה דם מסתבר להקל( .פת"ש)
❏ פירסה המשרתת סדין שהיה לה בימי נידתה – תולין כמכה שבודאי מטפטף.
❏ אשה שבימי נקיים שלה הגיע וסת עורק זהב [גילדעני אדער] – אין לתלות בג' ימים ראשונים ,דאינו אלא כמה
ימים בלבד.
אך יש לה תקנה שכבר אחר ב' ימים לראייתה תפסוק בטהרה.
ואם אחר ה' ימים יפתח עורק הזהב שלה – תולין בו כתמים( .פת"ש)
❏ מוכת שחין – כתמיה טהורים ,כיון דשיחני וכיבי שבה ודאי מפקי דמא.
» אפילו תוך ג' ימים ראשונים – מחלוקת
מוהר"ם :תולה אף בג' ימים ראשונים.
ר"פ :בג' ימים ראשונים אין תולה.
הכריע הב"ח – דתולה ,אך הכל לפי ענין השחין( .ט"ז)
❏ בדקה עצמה לילך לבית הכנסת יום קודם שהפסיקה בטהרה לנדתה [ורוצה שאותה בדיקה תחשב לה להיחשב
כאחר ג'] – מחלוקת
עבודת הגרשוני :מקיל.
צ"צ :דעתו להחמיר.
ס"ט :נוטה להקל ,ואם אמרה עתה ברי לי שבדקתי שפיר יש להקל( .פת"ש)
❏ ראתה אחר ג' ימים ,אך מסתפקת אם הכתם הינו מלפני ג' ימים – מחלוקת
תפארת צבי  :תולה במכתה וחושבת ג' ימים הראשונים לספירתה.
בית אפרים :שאין דעתו כן( .פת"ש)
❏ שיטת הט"ז ברמ"א  :אף במכה שיש לה בגופה ,כל שאפשר לה להזהר שלא תלכלך עצמה מדם ולא עשתה כן –
אין לה לתלות באותה מכה.
מה שאין כן במכה שאי אפשר להזהר – תולה( .ט"ז)
יכלה לישן במקום שאין פשפשין ,וישנה במקום שיש פשפשין – אינה יכולה לתלות בפשפשין( .פת"ש)
»

סעיף י"א
כמה עונות פוסקת וסותרת בטהרה קודם הז' נקיים
מקור :נדה (לג - ).בעי רמי בר חמא :פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה רואה הויא וסתרה ,או דילמא נוגעת
הויא ולא סתרה .ולא איפשיטא.
שבת (פו - ):מחלוקת ,ר"א בן עזריה :פולטת ש"ז ביום השלישי טהורה .ורבנן :אין ש"ז מסרחת עד ו' עונות.
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד :לא אמרו פולטת שכבת זרע אלא לטהרות בלבד ,אבל לבעלה אינה סותרת .ומונה מיד ז' נקיים.
רא"ש  :קיי"ל כרבנן ,דיש להחמיר בפולטת וסותרת .דשש עונות שלימות בעינן לפליטה ,דאין שכבת זרע מסרחת
אלא לאחר ו' עונות שלימות.
ר"ת  :דלא בעא רמי בר חמא אלא באשה שבא עליה זב דוקא .ומונה מיד ז' נקיים.
רשב"א :בעל נפש יחמיר על עצמו ו' עונות.
רמב"ם  :פוסק כרבי אלעזר בן עזריה .פולטת שכבת זרע סותרת אף לבעלה ,אך אין פליטת שכבת זרע סותרת אלא
כשנפלט תוך ג' עונות שלימות ,אבל כשנפלט אחר ג' עונות אינה סותרת.
אור זרוע  :פסק כר' אלעזר בן עזריה דפולטת שכבת זרע ביום שלישי טהורה ,דאפי' אם אין אלא ב' עונות שלימות.
(ב"י)

כמה ימים להפסק
תרומת הדשן  :תספור רק מיום ו' ,דיש להוסיף עוד יום אחד ,דיש לחשוש שפעמים תשמש בין השמשות במוצאי
שבת ותסבור שעדיין יום הוא ואינו אלא לילה.
מהרי"ח :צריך ז' ימים.
ב"י :צריך ה' ימים בלבד ,ואין לחשוש כלל( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :רק מיום ה' בלבד.
רמ"א וט"ז :מיום ו'.
ר"ש מאוסרייך  :ז' ימים ,דכיון דנדה דאורייתא טובלת אחר ז' והיו נוהגים בזמנם ב' טבילות ,אחת אחר ז'
דאורייתא ,והשנייה אחר ז' נקיים – לכך זכר לאותו מנהג נהגו להמתין י"ד יום( .ט"ז)
❏ לשי' הרמ"א שמחמיר מיום ו' – אם ראתה שהתפללו הקהל ערבית ביום א' ועדיין הוא יום – מחלוקת
מהרש"ל  :אם התפללה גם היא ערבית נחשב כלילה ואינו מן המניין.
אך אם לא התפללה – יש להקל דנחשב כיום ,ויכולה ללבוש בגדים נקיים בסוף יום ה' ומונה מיום ו' בלי ספק.
מהרי"ל :אפילו התפללה ערבית יש להקל ולהחשיבו כיום( .ש"ך)
❏ אם לא שמשה
תרומת הדשן :גם בלא שמשה צריכה לחשוש ,גזירה אטו שמשה.
ב"י  :אם לא שמשה אין צריכה להפסיק ,ואף אם שמשה ב' ימים קודם מחשבת אותם ב' ימים לה' הימים ,וצריכה
להמתין רק ג'( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :לשיטתו בב"י שאין צריכה להפסיק.
רמ"א :כתרומת הדשן ,ואפי' לא שמשה חוששת.
» יולדת שלא טבלה תוך מ' או פ' ,וככלות ימי הטוהר ראתה – מחלוקת
פת"ש  :אין צריכה להמתין ז' נקיים עד אחר ה' ימים .וכ"ש אם מצאה בתוך ימי הטוהר.
חת"ס :להחמיר ,שאין לחלק בשום דבר בכל מנהגי נדה וחומרותיה.
» טבלה ואחר הטבילה קודם ששמשה ראתה דם – מחלוקת
נו"ב :מחמיר ,ורק בכלה שלא הגיע לכדי תשמיש הקילו.
מעיל צדקה  :מקיל ,דבמלתא דלא שכיח לא גזרו( .פת"ש)
» כשאין בעלה בעיר (שבהכרח לא שמשה קודם) – מחלוקת
ב"ח :נראה לו להקל שלא להמתין ה'.
מהרי"ק :נהגו להחמיר אפי' אין בעלה בעיר( .ט"ז)
אם לבשה לבנים ,אפי' רואה ממש – אין צריכה להמתין ה' ימים( .ט"ז)
»
❏ כלה – מחלוקת
ט"ז :אין צריכה אלא ז' נקיים בלבד.
ש"ך :יש להחמיר לפסוק כל הנשים ,דלא פלוג.
» אף לש"ך  ,פוסקת ה' ימים קודם ז' הנקיים דווקא אם היתה נדה ,אך אם לא היתה נדה אין צריכה
לפסוק אלא ז' נקיים בלבד( .פת"ש)
❏ כתם בדיעבד שעברה ושמשה
בכתם שספרה ז' נקיים מבלי להמתין ה' ימים – בדיעבד אפשר להקל גם בשמשה.
אך אם היה הכתם בבדיקת עד ,אין להקל אפי' בדיעבד( .פת"ש)
❏ אם תתחיל לספור ביום ו' (לרמ"א) ,יצא ליל טבילתה בליל שבת שאחר יו"ט – מחלוקת
של"ה :דווקא אם לא שמשה מותר לה להקדים להתחיל לספור כבר ביום ה'.
ס"ט  :אפילו אם שמשה מותר לה להקדים לספור כבר ביום ה' ולא ביום ו'( .פת"ש)

סעיף י"ב
טעתה במנין ההפסק
טעתה במנין יום אחד וטבלה ושמשה ,צריכה להמתין ששה עונות שלמות ואחר כך תמנה יום אחד נקי ותטבול.
(שו"ע)
וה"ה לטעתה בב' ימים מונה ב' ימים( .ט"ז)

»
»

קשה ,הרי בהפסקת שכבת זרע אין כאן שבעה רצופין?
י"ל ,דפליטת זרע אינו נחשב הפסקה( .ט"ז)
קשה ,מדוע אין חוששים שמא ראתה דם וחיפהו שכבת זרע?
י"ל ,דדווקא בכלה חוששים שדמים מצויים בה מחמת הבעילה( .ט"ז)
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❏ אם אשה נדה התחילה לספור ז' נקיים ,וביום א' ראתה כתם ואח"כ ספרה מחדש וטבלה ושמשה ולמחרת טענה
שכנתה שלא ספרה כראוי והלכה היא לשאול – יש להקל שאין כאן אלא ספק דרבנן .ותאמר לחברתה שאינה
מאמנת לה .דוספרה "לה" כתיב.
אך אם היא בעצמה מסתפקת – יש לה לחוש לדברי חבירתה( .פת"ש)
טעתה שלא טבלה כראוי
סתירה שלאחר שבעה ,כגון שלא טבלה כראוי ושמשה ,הרי זו טובלת בכל עת.
❏ לב"י :אין מחלוקת ,ואף לסמ"ק הדין כרא"ש דשמשה ביום ז' טובלת מיד לאחר ז'.
אך לש"ך  :נחלקו בזה הרא"ש והסמ"ק ,דלרא"ש :טובלת אפילו מיד בליל ז' .ואילו לסמ"ק :טובלת לאחר ז'
דווקא( .ש"ך)
❏ קשה ,מגר ואשתו שנתגיירו שמפרישין אותם צ' יום להבחין בין זרע שנזרע שלא בקדושה לזרע שנזרע בקדושה?
ט"ז :הכא מדובר באשה שבעלה מצוי לה קודם לזה ,לכן אין צריכה להמתין ,דאין שייך כאן הבחנה.
אך אם לא היה בעלה אצלה קודם למעשה זה תוך צ' יום – צריך להפריש אחר ביאה זו צ' יום .וצ"ע למעשה.
נקוה"כ  :שם כיון שנזרע שלא בקדושה אינו ישראל גמור הוא .אך כאן אפי' נולד מן הנדה קי"ל דכשר.
חת"ס :לא קשה כלל לכאן ,דהרי אף בזמן מועט שייך הבחנה( .פת"ש)
בכתם אין לחוש להצריך הבחנה( .פת"ש)
»

סעיף י"ג
רוצה להפליט את השכבת זרע כדי לא להמתין לספור.
מקור :מקוואות (פ"ח מ"ד)  -האשה ששימשה וירדה וטבלה ,ולא כיבדה את הבית  -כאילו לא טבלה[ .משמע שאם
כיבדה את ביתה קודם טבילה לא חוששים לפליטה].
פירוש "כיבדה את הבית":
א .כיבוד אותו המקום ,ונקט לשון נקי ,דסתמא נתכבד כולו.
ב .כיבוד בית ממש ,שבשעה שהיא שוחה לכבד ומרחבת ירכותיה פולטת הכל.
ג .פולטת היינו מבית החיצון ,וכותלי בית הרחם העמידוהו – ונפק"מ לטהרות ,דנחשבת עדיין נוגעת בזרע.
אך אינה כפולטת לראייה( .ב"י)
❏ פליטה ע"י שהלכה ברגליה
מקור :נדה (מא - ):אי דאזלא בכרעא בהדי דאזלא שדיתיה.
מחלוקת ראשונים
רמב"ן :מועיל ,כדמוכח מהגמ'.
רא"ש :אין מועיל ,דכוונת הגמ' דשמא פולטת ,אך לא שבודאי פולטת.
❏ פליטה ע"י כיבוד ביתה ורחיצה בחמין
מחלוקת ראשונים
רא"ש :מועיל ,או בזה או בזה – מועיל.
רשב"א :תרתי בעינן ,גם כיבוד וגם רחיצה כדי לצאת מידי ספק.
סמ"ק :אפי' בעשה שניהם – לא מועיל ,כיון שאין אנו בקיאים בהם( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,והרוצה לספור מיום מחרת ראיי תה ,תקנח יפה יפה אותו מקום במוך או בבגד להפליט כל הזרע או
תרחץ במים חמין והם יפליטו כל הזרע.
רמ"א :כסמ"ק ,דאין אנו בקיאין בזמן הזה ואין לסמוך על זה .וכל הפורץ גדר בדברים אלו במקום שנהגו להחמיר,
ישכנו נחש.
❏ והוסיף הרמ"א טעם נוסף :דהרי אנו נוהגין להמתין אפי לו לא שמשה כלל ,כדי שלא לחלק בין ספירה לספירה,
כל שכן בכהאי גונא.
אך הש"ך :חלק על טעם זה ,דלא שייך בזה טעם בקיאות כלל( .ש"ך)

צב

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

סימן קצז

סימן קצז
סעיף א'
חיוב הטבילה
אין הנדה והזבה והיולדת עולות מטומאתן בלא טבילה ,שאפילו אחר כמה שנים חייב כרת הבא על אחת מהן,
אלא אם כן טבלו כראוי במקום הראוי( .שו"ע)

סעיף ב'
טבילה בזמנה מצוה
מחלוקת ראשונים
ר"ח  :טבילה בזמנה מצוה .כיון שאינן מתעכבות מלטבול אלא מפני תקנת חכמים כשמגיע זמן שקבעו להן חכמים
טבילה בזמנה מיקרי ומצוה היא.
ר"ת  :טבילה בזמנה אינה מצוה .שהרי כל נשים שלנו אינן טובלות למוצאי שביעי דראייה( .ב"י)
מהרי"ק  :דווקא בזמנם היתה טבילה בזמנה מצוה ,אך בזמנינו אין טבילה בזמנה מצוה( .ד"מ)
❏ נפק"מ בשבת ויוה"כ – מחלוקת
ר"ת :אוסר.
ר"ח :מתיר.
❏ לשיטת הר"ח יש ראיה מהירושלמי דאמר :אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה ,הדא אמרה
שאסור לאשה לעמוד בטומאתה [משמע דיש לה מצוה בטבילה].
הב"ח סובר :שאין ראייתו ראיה ,די"ל דאסור לעמוד בטומאתה דשמא יבא עליה בעלה ,ולא משום מצוה.
הט"ז דוחה :הרי מוכח משם דאף אם אין בעלה בעיר ואין חשש שמא יבא עליה יש איסור לעמוד בטומאתה .מוכח
דיש מצוה בטבילה עצמה( .ט"ז)
פסק השו"ע – כר"ת ,דטבילה בזמנה אינה מצוה.
אך מותרת לטבול אפי' בשבת משום מצוות פריה ורבייה.
ולכך ,דווקא אם בעלה בעיר מותר ,אך אם אין בעלה בעיר – אסור ,דאין כאן מצווה דפריה ורביה.
❏ טבלה בשבת ואח"כ מצאה שלא טבלה כראוי כגון שמצאה חציצה תחת הציפורן – מחלוקת
ש"ך  :אשה זו מותרת לטבול בליל שבת ,ממ"נ אם הציפורן מעכב א"כ הוי טבילה בזמנה לצורך מצוה .ואם אינו
מעכב א"כ טהורה היא ולא מתקן איתתא כלל ומותרת לטבול כן – מחלוקת
מהר"ם מלובלין :שלא תטבול עד אחר השבת.
❏ וה"ה ,מי שטבלה ליל ו' [יום חמישי] ולמחרת מצאה ששכחה צפורן אחד – מחלוקת
מהר"ם מלובלין :הוי חומרא דאתי לידי קולא.
ש"ך :אין כאן חומרא דאתי לידי קולא ,וטובלת ממה נפשך( .ש"ך)
דרך הטבילה בליל שבת
❏ טבילה בחמין בשבת – מחלוקת
חכם צבי  :אסור לנשים לטבול בחמין ,והעושה כן שרי למקרייא עבריינא .אלא תטבולנה בצונן ,או תפיג החמין
בצונן .או תדחה הטבילה למוצ"ש.
ואם א"א ,יתירו להן לטבול בין השמשות ולא תבואנה לבתיהן עד הלילה.
דברי יוסף :מותר לטבול בחמין ,והניח הדבר בצ"ע.
» הנו"ב היה מזהיר להבלנין שיתנו החמין בער"ש להמקוה בעוד היום גדול ,בכדי שלכשתחשך יהיו פושרין.
(פת"ש)

❏ הקדמת הטבילה לער"ש מבעוד יום לאחר ברכו – מחלוקת
חוט השני :מותר לעשות כן אחר אמירת ברכו.
חינוך בית יהודה :לא נכון לעשות כן.
לכו"ע – בחול לא יעשו כן( .פת"ש)
❏ אם מתפחדת מחשש נפילה – מותר להעמיד שם נר מבעוד יום ,וכן מותר להדליק הנר ע"י עכו"ם( .פת"ש)
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❏ נאנסה שלא טבלה ,אם יכולה לטבול בליל שבת – מחלוקת
מהר"י לנדא :אינה יכולה לטבול הואיל ואידחי זמן טבילה.
ב"י :אין חילוק בין נדחה יום טבילתה ללא נדחה לעולם יכולה לטבול בשבת.
ראייה מפרק ב' דביצה (יז):
ד"מ  :דחה הראייה ,דאיירי שם דווקא בטבילה בזמנה ,אבל שלא בזמנה לא( .ב"י וד"מ)
❏ אם היה אפשר לה לטבול קודם לכן
(כגון שהיה אחר לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת) – מחלוקת
ת"ה :דווקא באונס שלא יכלה לטבול קודם שבת ,וכן בעלה עמה בער"ש – מותר.
אך אם אין בעלה בעיר בשעת טבילתה ,או שבא קודם ער"ש – אסורה.
אגור מהרי"ו וב"ח :אפילו אם נאנסה ולא יכלה לטבול קודם שבת ובא בעלה בער"ש – לא תטבול בשבת.
ב"י :אפילו היה אפשר לה קודם שבת – מותרת ,מטעם דנראה כמיקר.
ד"מ  :במנהג תליא מילתא ,ובמקום שלא נהגו מותר אפילו יכלה לטבול קודם ,ואין להחמיר.
» בדעת הת"ה – מחלוקת
ב"ח :הכל תלוי באם היה בעל ה בעיר ,ולכך אפי' יכלה לטבול קודם ,אם בעלה לא היה בעיר – מותרת.
לפי שאין הנשים טובלות בלא בעלה בעיר.
ט"ז  :אין חילוק בין היה בעלה בעיר ללא היה ,הכל תלוי אם היה אפשר לה לטבול קודם השבת( .ט"ז)
» קשה על שי' הרמ"א  ,למה הקיל כנגד כל הני רבוותא שהחמירו במקום שאין בו מנהג בהיה בעלה בעיר
ואפי' יכלה לטבול קודם?
ט"ז :נשאר בקושיא.
ש"ך ובנקוה"כ תירץ :היות וגם המנהג כיום לא לטבול אין בו טעם ,ורק מחמתו החמירו שלא תטבול
בשבת משום דנראה כמתקן .וכיון שהיא לא פשעה במה שלא טבלה קודם ,הלכך במקום שאין מנהג אין
להחמיר.
» הבחינה אם יש מנהג – נבחנת ע"י ידיעת הבלניות מן המנהג [דכן מוכח מהמעשה של האבן השוהם].
(פת"ש)

❏ לאוסרים ,בדיעבד ,אם כבר טבלה בליל שבת:
❏ בשוגג – לכו"ע מותרת מיד.
❏ במזיד – מחלוקת
חוט השני :אסורה לאותו שבת ,ומותרת למוצ"ש.
ס"ט :נראה להקל בדיעבד( .פת"ש)
❏ ביו"ט – מחלוקת
חוט השני :מעיקר הדין מותר ,אבל למעשה ראוי להחמיר לעושה במזיד משום מגדר מלתא.
פת"ש :אסורה כחוט השני ,אך עכ"פ מותרת בכל מיני קורבה ואהבה.
מנ"י וס"ט :להקל לכתחילה ביו"ט( .פת"ש)
❏ אף לאוסרים – דווקא כשטובלת אחר לידה ולא ראתה דם טמא .אבל אם ראתה דם טמא וזמן טבילתה בליל
שבת – מותרת לטבול בשבת( .ש"ך)
» מהו דם טמא? מחלוקת
ש"ך :דווקא לאחר ל"ג לזכר ,וס"ו לנקבה.
דגמ"ר :תמיד ,אף בתוך ימי הטוהר – הוי כדם טמא ,ומותרת לטבול בשבת( .פת"ש)
לכו"ע ,אם כבר טבלה פעם אחת בתוך ימי הטוהר אחר הלידה – אף הש"ך מודה דמותרת לטבול ממ"נ.
(פת"ש)

❏ תנאי הצדקניות – המתנות בלבישת הלבנים שאם יבוא בעלה תטבול בליל ד' או ה' ,ואם לא יבא תטבול לכשיבא
בליל שבת – מחלוקת
פת"ש :אין למנהג זה טעם וריח.
אבן השוהם :יש טעם למנהג זה( .פת"ש)
❏ אם החמירה על עצמה
בכל מקום שיכולה למנות ז' נקיים מיד [ככתם ,יולדת ועוד] ,והיא החמירה על עצמה למנות עד אחר ה' – אסורה
לטבול בשבת( .פת"ש)
❏ ובמקום שאסור בשבת – לטבול במוצאי שבת ,כאלמנה שזמן טבילתה בשבת – מחלוקת
מהרי"ל :אסורה לטבול טבילה ראשונה בליל שבת ,משום דאסור לבוא עליה ביאה ראשונה בשבת ,אסורה לטבול
ג"כ במוצאי שבת.
ב"י :מותר לטבו ל במוצאי שבת ,הואיל שלא טבלה בשבת משום חשש אסור( .רמ"א)
❏ בשאר מקומות שנהגו להחמיר כאחר לידה או כשלא היה בעלה בעיר – מחלוקת
לט"ז :לכו"ע אף לב"י אינה טובלת במוצ"ש ,כדי שלא תרחיק החפיפה.
למקום שמואל  :גם בזה נחלקו ,ולב"י מותרת לטבול במוצ"ש( .ט"ז ופת"ש)
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❏ האם מועיל יחוד הראוי לביאה באלמנה – מחלוקת
מרדכי :צריך בעילה גמורה.
משאת בנימין :יחוד הראוי לביאה ג"כ קונה בה.
הכריע הט"ז דצריך בעילה גמורה( .ט"ז)
❏ בכלה
• במוצ"ש – לכו"ע אפשר להקל ,שתחוף בלילה ותטבול ,דבכלה לא שייך הטעם שלא תחוף כראוי משום דמהומה
לביתה( .פת"ש)
• בליל שבת – כלה בתולה שאירע טבילתה ליל שבת  -מותרת לטבול.
הטעם :אע"ג שנוהגים שלא לבעול בעילת מצוה עד אחר השבת ,עכ"פ שאר מיני קריבות גם כן מצוה הן.
(באה"ט)

❏ באבילות
• כשבעלה אבל ויום ז' היה בשבת – מותרת לטבול בליל שבת ,דעל אף שלא יבואו לידי תשמיש מ"מ אבל מותר
בשאר מיני קריבות( .פת"ש)
» אם לא תטבול בליל שבת – מחלוקת
אבן השהם :אסורה לטבול גם במוצ"ש.
פת"ש :תהיה מותרת לטבול במוצ"ש.
• כשהיא אבלה – יש שאסרו לה לטבול אף בימי אבלה( .ב"י)
❏ אם מתאחרת מלטבול כדי לצער את בעלה – עבירה היא בידה ,ובזוהר מובא שגורמת כמה רעות בעולם( .ב"י)

סעיף ג'-ה'
טבילה ביום ז'
מן התורה – נדה דאורייתא אינה טובלת עד ליל ח' ,אבל זבה דבר תורה טובלת ביום ז' מיד אחר הנץ.
אך חכמים אסרו לטבול ביום ז' – גזירה שמא יבא עליה אחר טבילתה ותראה ותסתור ונמצא שבעל זבה.
מקור :פסחים (צ - ):כל חייבי טבילות טובלין ביום ,הנדה והיולדת טבילתן בלילה .שנאמר בנדה "שבעת ימים
תהיה בנדתה" -משמע כל השבעה כולן היא בנדתה.
וביולדת הוא אומר" :כימי נדת דותה תטמא" "וטמאה שבועיים כנדתה".
נדה (סז - ):מכדי האידנא כולהו נשי ספק זבות שוינהו רבנן ,ליטבלינהו ביממא דשביעי משום דר' שמעון" ...אחר
תטהר" -אחר מעשה תטהר ,כיון שספרה מקצת יום שביעי תטהר ע"י טבילה ,אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן
שמא תבוא לידי ספק.
❏ לטבול לכתחילה ביום ז'
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א  :אסורה לטבול ביום ז' ,דר"ש אסר אף לטבול ולא רק לא לשמש .דחוששים שאם תחזיק בטהורה שמא
תשמש.
רז"ה :מותרת לטבול ביום ז' ,דלא אסר ר"ש אלא לשמש ,אך התיר לטבול( .ב"י)
❏ בדיעבד אם עברה וטבלה בז' ביום
מחלוקת ראשונים
שאילתות ור"ם :לא עלתה לה טבילה ,וצריכה טבילה אחרת לערב.
רמב"ם וראבי"ה  :עלתה לה טבילה ,דממ"נ עלתה לה טבילה שאם זבה היא הרי בדין טבלה ,ואם נדה היא הרי הוא
לה יום שמיני והיא ספרה ז' טהורים.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :לכתחילה אסורה לטבול ביום ז' ,אך אם טבלה עלתה לה טבילה.
ב"ח :פסק להחמיר.
הכריע הש"ך :דטוב להחמיר היכא דאפשר.
» לכו"ע  ,אם הוא יום המעונן וכדו' ויש ספק אם טבלה ביום או בלילה או שטבלה בין השמשות – אינה
צריכה להחמיר ולטבול שנית( .פת"ש)
אף לשו"ע  -מ"מ לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה ,ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה( .רמ"א)
»
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❏ הרוצה להמתין עד יום שמיני או תשיעי ולטבול ביום – מחלוקת ראשונים
טור :אינה יכולה משום סרך ביתה.
מקור :נדה (סז):
ר"ת  :אין צריך להחמיר כל כך ,רק שתטבול סמוך לחשיכה ותבוא לביתה משחשכה ואז ליכא למיחש לסרך ביתה.
דאין שייך לחוש עכשיו משום סרך ביתה שהרי אפי' תטעה בתה לטבול ביום – עלתה לה טבילה.
פסק השו"ע – כטור ,דאפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה יכולה לטבול ביום משום סרך בתה.
אפי' אין לה בת – אסורה ,דלא פלוג רבנן( .ש"ך)
»
» במקום ביטול עונה – מותר לה לטבול ביום ז' ולא תבא לביתה עד שחשיכה.
ואינו מועיל אף לא לילך לבית חבירתה ,והמחמיר תע"ב והמקיל לא הפסיד( .פת"ש)
» ישוב שצריכות ליסע מהלך ג' שעות לטבול ובחזירתם יש סכנה – נהגו לטבול ביום ח'.
ואם יחול יום ח' בשבת ע"כ תדחה הטבילה עד יום א' שהיא ט'( .פת"ש)
❏ עברה וטבלה ביום ח'
לכו"ע  -אם עברה וטבלה בח' ביום בלא אונס ,אפילו הכי עלתה לה טבילה( .שו"ע)
הטעם :דהרי שרינן אפי' לכתחילה משום צינה( .ב"י)
ומ"מ לא תשמש עד הלילה ,ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה( .רמ"א)
»
❏ היציאה מביתה משחשיכה – מחלוקת ראשונים
מרדכי וסמ"ג  :צריך שלא תצא מביתה לבית הטבילה עד שתחשך ,שמא תטעה ביתה שבמקרה הוא זה שבית
הטבילה רחוק.
רא"ש :אין צריכה להקפיד בזה( .ב"י)
משמעות השו"ע דפסק כרא"ש ,דלא הזכיר מזה הקפידא בשו"ע.
פעמים שמותרת לטבול ביום

❏ מי שלא טבלה כראוי וצריכה לחזור ולטבול – יכולה לטבול לאחר ב' או ג' ימים .ויכולה לטבול בכל עת ואף
ביום.
ואין צריכה לספור ז' נקיים דאין לחוש לסרך ביתה( .ט"ז בסעי' ג')
❏ הכלות הטובלות קודם החופה – ורוצות לטבול ביום:
• כשהכלות אינן טובלות בז' [כבזמנינו] – לכו"ע יכולות לטבול ביום .דהא לא באין אצל החתן עד הלילה( .ש"ך ורמ"א
בסעי' ג')

• אך כשהכלות טובלות בז' [או כשאירע בזמנינו שנדחה ליום ז'] – מחלוקת
ש"ך  :אינן טובלות ביום ,שיש חשש נוסף שמא תראה ותסתור כל מה שלמפרע ונמצאת זבה למפרע.
באה"ט :טובלות ביום ,דכל החשש שמא תראה שייך דווקא כאשר יש לחוש לסרך ביתה.
דגמ"ר :בשעת הדחק נראה להקל אף ביום ז' ,ובלבד שלא יעמידו החופה עד צאת הכוכבים ממש( .באה"ט ופת"ש)
» לכו"ע ,קודם אור הבוקר – בודאי אסור במקום שנהגו לטבול בז' ,ואף אם הכלה לא הגיע זמנה לראות –
לא תטבול ביום( .פת"ש)
❏ במקום אונס – מותר( .שו"ע סעי' ד')
מקור :נדה (סז - ):אתקין רב אידי בנרש למיטבל ביומא תמינאה משום אריותא ,רב אחא בר יעקב בפפוניא משום
גנבי ,רב יהודה בפומבדיתא משום צינה ,רבא במחוזא משום אבולאי.
פסק השו"ע – דכשיש אונס ,כגון שיראה לטבו ל בלילה מחמת צנה או פחד גנבים וכיוצא בו ,או שסוגרין שערי העיר,
יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום.
אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום אף על גב שיש אונס.
גדר האונס – הינו דווקא אם האונס הינו לכל הנשים שבעיר ,ולא אונס פרטי ליחיד( .פת"ש)
»
❏ נדה שטבלה באונס
מקור :חולין (לא - ).מחלוקת ,רב אמר :טהורה ,ר' יוחנן אמר :טמאה.
נחלקו בזה הראשונים
ר"ן :להקל.
רשב"א והגהות אשר"י :להחמיר( .ד"מ ,ועי' לעיל סי' קצ"ח סעי' מ"ח)
❏ הסתרת הטבילה
כתב באגודה :יושבי צריפין כיושבי קברים ועל בנותיהן הוא אומר "ארור שוכב עם בהמה" שמרגישין זו בזו
בטבילה.
ולכך נהגו הנשים להיות צנועות בליל טבילתן שלא לילך במהומה.
ואשה היוצאת מן הטבילה – חבירתה תפגע בה פן יפגע בה גוי או חזיר או כלבים.
ואם טבלה ופגעה בכל דבר טמא אם האשה יראת שמים לא תשמש עם בעלה עד שתחזור ותטבול כדי שיהיו לה
בנים ראויים( .ד"מ ועי' לקמן סי' קצ"ח סעי' מ"ח)
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סעיף א'
צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת.
מקור :ספרא (אמור פ"ד ה"ז)  -כתיב" :כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש וטהר" – מה ביאת שמשו כולו כאחד,
אף ביאתו במים כולו כאחד.
פסק השו"ע – דלפיכך צריך שלא יהיה עליה שום דבר החוצץ.
❏ דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו – חוצץ.
מקור :נדה (סז - ):אמר ר' יצחק :דבר תורה רובו המקפיד עליו חוצץ ,רובו ואינו מקפיד עליו אינו חוצץ.
וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,וגזרו על מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד? היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י  :הגמ' מדברת דווקא בחציצת שערו ,אך בבשרו אפי' מיעוט שאינו מקפיד חוצץ.
תוס' :ה"ה בבשרו כבשערו דהגמ' מחלקת( .ב"י)
פסק השו"ע – כתוס' ,דה"ה חציצה בבשרו כבשערו.
» אפי' כל שהוא חוצץ.
אפילו אינה מקפדת עליו לעולם – חוצץ( .שו"ע)
»
הטעם :דבטלה דעתה אצל כל אדם ,דאל"כ נתת דבריך לשיעורין( .ב"י)
ואפילו עיילי בהו מייא – חוצץ( .פת"ש בסעי' ד')
»
גדר לפעמים – היינו שמקפדת לעיתים מזומנות( .פת"ש)
»
» טבעת מהודקת  -אם רגילה להסירו חוצץ .אך אם אינה מקפדת רק פעם אחת לזמן מרובה אינו חוצץ.
(פת"ש)

❏ כשרובן אינן מקפידות וזו מקפדת – מחלוקת
ב"י :ספק ,ונראה שהוא מחלוקת ראשונים
רמב"ם  :משמע שמי שמקפיד עליו חוצץ ,ואע"פ שאין דרך בני אדם להקפיד בכך.
רשב"א :הכל תלוי בדרך האשה להקפיד ,ולא תלה בקפידתה של זו.
ד"מ :הכריע שחוצץ.
❏ חופה רוב הגוף – חוצץ( .שו"ע)
אפילו אין דרך בני אדם להקפיד בכך – חוצץ( .שו"ע)
»
אפילו עיילי בהו מייא – חוצץ( .פת"ש בסעי' ד)
»

❏ מקצת בני אדם מקפידין
אם היא אינה מקפדת לעולם ורק מקצת בני אדם מקפידין – לא הוי חציצה( .ט"ז)

❏ לכתחילה

לא תטבול אפילו בדברים שאינם חוצצין ,גזרה אטו דברים החוצצים( .רמ"א)

סעיף ב'
חוטי צמר ופשתן הכרוכים
❏ בשערן
מקור :מקוואות (פ"ט מ"א)  -מחלוקת ,אלו חוצצין באדם ,חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שבראשי הבנות ...רבי
יהודה אומר של צמר ושל שער אינן חוצצים מפני שהמים באים בהם.
שבת (נז - ).לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועה שבראשה ולא תטבול בהם עד שתרפם.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י :הגמ' מדברת אפי' בחוטים שבקליעת שערה ,ומועיל אף בהם שתרפם.
תוס'  :אין מדובר בקליעת שערה ,אלא בחוטין הנתונים על שערות ראשן .ודווקא בהם מועיל שתרפם( .ב"י)
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הכריע השו"ע – כתוס' ,דדווקא בחוטים הנתונים על שערות ראשן שכורכין בהם השיער בראש ,לא תטבול בהם עד
שתרפם.
אך אם הם בתוך קליעת שערה אינו מועיל בהם רפיון.
אפילו על מיעוטה – חוצץ ,כיון דמקפדת( .ט"ז)
»
❏ הטעם שחוצץ :לפי שמקפדת להסירם בשעת חפיפה או רחיצה שיכנסו שם המים – כיון שיש פעם שמקפדת חוצץ
לעולם( .ט"ז)
❏ בשאר מקומות שבגוף
אם הם כרוכים בשאר מקומות בגוף ,לא תטבול בהם עד שתרפם( .שו"ע)

❏ בצוואר
אם הם כרוכים בצוואר – אינם חוצצין ,ואין צריכה לרפם ,לפי שאינה מהדקן( .שו"ע)

מקור :שבת (נז - ).טעמא דרב הונא :לפי שאין אשה חונקת את עצמה.
❏ חוץ מקטלא (רצועה חלקה ורחבה שכורכת סביב צוארה) – שחוצצת.
מקור :שבת (נז - ).איתיביה ,הבנות יוצאות בחוטים שבאזניהן ,אבל לא בחבקים שבצואריהן .ואי אמרת אין אשה
חונקת את עצמה ,חבקים שבצואריהן אמאי לא?
אמר רבינא :הכא בקטלא עסקינן דאשה חונקת את עצמה דניחא לה כדי שתראה בעלת בשר.
הטעם :מפני שחונקת עצמה בחוזק ,כדי שיהיה בשרה בולט ותראה בעלת בשר ,ומתוך שהרצועה חלקה
ורחבה אינה מזיקתה( .שו"ע)
❏ ספוג באוזנה לספוג הזוהמא – לא תטבול עימו.
ואם שכחה – תטבול שנית בלי ברכה( .פת"ש)

סעיף ג'-ד'
סוגי חוטים החוצצים ושאינם חוצצים
מקור :שבת (נז - ).בעא מיניה רב כהנא מרב :תיכי חלילתא מאי? א"ל :ארוג קאמרת כל שהוא ארוג לא גזרו.
ב' לישנות ,איתמר נמי ...כל שהוא ארוג לא גזרו .ואיכא דאמרי :אמר רב הונא :חזינא לאחוותי דלא קפדן עלייהו...
איכא בייניהו דטניפן.
ב' פירושים "דטניפן":
א .שהן יתלכלכו מחמת החוטין ,שהחוטין מלוכלכין בטיט והמים ממחין הטיט ובעלותן מן הטבילה יורד
הטיט על בשרן ,לכן מקפידות להסירן.
ב .כגון שהחוטין מוזהבין ויפים ומיטנפים מחמת המים – ומקפידות להסירן בכדי שלא יתלכלכו( .ב"י)
נפק"מ
לפי' א'  -ב"י :טעם החציצה משום שמתהדקות הרבה כשמתלכלכות או מוזהבות.
לפי' ב'  -ר' ירוחם  :אפי' אינן מתהדקות ,חוצצות בגלל שמקפיד עליהן שלא יטנפו או יתלכלכו.
להלכה – יש להחמיר כחומרא דשניהם( .ב"י)
❏ כתב רב אחא :דתיכי דקמטי  -הוי חציצה.
וקשה מהגמ' ,דמשמע דלא חוצץ?
א .אפשר בתיכי דטניפן קאמר.
ב .תיכי חלילתא שונה משאר תיכי ,שהן מעשה עבות כי הן מהודקות מאד ,אבל החלולות הן מעשה אורג
והמים נכנסין בהן והקשר מתרפה .ורב אחא אסר בגדולות מעשה עבות.
ג .תיכי חלילתא שונה משאר תיכי ,שהחלולות יותר מרופות מן הארוגות ,כי הארוגות מפני שהן שתי וערב
מהודקות הן מאד ,אבל אלו החלולות שהן מעשה רשת רפויי מרפו טובא ולא מיהדקי שפיר( .ב"י)
הטעם למ"ד ארוג מותר ולא גזרו – מחלוקת
רש"י  :משום דמירתתא ולא טבלה שפיר .ושמא לא עיילי בה מיא שפיר .ובארוג ליכא ,דעיילי מיא.
רבותיו של רש"י  :משום חציצה ,דמקפדת עליהם שלא תטנפם .ובארוג כשאין מטונפין ומוזהבין אינו חוצץ( .ב"י)
❏ ארוגין
מחלוקת ראשונים
טור :אינן חוצצים ,דרפויים.
ראב"ד :חוצצין( .ב"י)
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משמעות השו"ע – כראב"ד ,דארוגין חוצצים [דלא התיר ארוגין].
» מקשה הש"ך ,דבאו"ח סי' ש"ג כתב השו"ע בסתם ,שאם הם מעשה אריגה מותר ,שא"צ להסירם בשעת
טבילה  -ולא מחלק בין עשוים חלולין מעשה רשת או לאו? ויש ליישב.
❏ חלולין  -עשוי מעשה רשת
אינן חוצצים – לכו"ע.
הטעם :דרפו מרפי טובא ולא מהדקי שפיר( .ש"ך)
❏ עיילי ביה מים ,אך מכסה רוב שערו – מחלוקת
ב"י  :חוצץ ,אע"ג שאינה מקפדת .ודווקא במיעוט אינו חוצץ .דהטעם משום שמקפיד.
» קשה ,מאי שנא משערותיה עצמה שאינו חוצץ אף במקפיד?
בדבר שאינו מגופה מקפידה יותר משערות גופה ,וכך אפי' ברוב או מקפיד חוצץ אף דעיילי מיא.
דרישה ופרישה  :אין חוצץ אפי' ברוב ,כיון שמיא עיילי .דהטעם משום דמירתתא ולא טבלה שפיר( .פת"ש)
» אם כבר טבלה – מחלוקת
פת"ש :דאין להחמיר כלל.
בית הלל :צ"ע בזה להלכה( .פת"ש)
» אם אינו מקפיד ועיילי מיא וחופה רובו – מחלוקת
ס"ט :אפי' ברובא מותר[ .אפי' לרבותיו של רש"י].
פת"ש  :אין חילוק בין מיעוט המקפיד לרוב שאיננו מקפיד( .פת"ש)
» לכו"ע ,אם לא עיילי מיא – לכו"ע חוצץ.
❏ מוזהבין
לכו"ע חוצצין( .רמ"א)
– חוצץ( .פת"ש)

»

ואע"ג דמיא עיילי בהו
הטעם – מחלוקת
רמ"א וב"י  :כרבותיו של רש"י ,משום חציצה ,דמקפדת עליהם שלא תטנפם.
דרישה ופרישה  :כרש"י ,משום דמירתתא ולא טבלה שפיר( .פת"ש ורמ"א)

❏ מטונפין תחלה – חוצצין.
הטעם :דמקפדת עליהם שלא תתלכלך מהן במים( .רמ"א)
❏ חוטי שער – אינם חוצצין( .שו"ע)
מקור :מקוואות (פ"ט מ"א)  -רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אינן חוצצים מפני שהמים באים בהם.
שבת (נז - ):מודים חכמים לר' יהודה בחוטי שער.

סעיף ה'
גדר חציצה בשערות
מקור :נדה (סז - ).אמר רבה בר בר חנא :נימא אחת קשורה  -חוצצת ,שלש  -אינן חוצצות ,שתים  -איני יודע ,ורבי
יוחנן אמר :אין לנו אלא אחת.
❏ ב' שערות
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :כרבי יוחנן ,ובשתיים אינן חוצצות.
ר"ן :כרבה בר בר חנא ,דס"ל דר' יוחנן לא פליג במפורש על רבה בר בר חנא .ושתים חוצצות( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ,שתי שערות או יותר שהיו קשורים כאחד קשר אחד – אינם חוצצין.
❏ כשהן קשורות עם אחת או שתים אחרות – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :שלש מיקרי ,ואינו חוצץ כלל.
רשב"א :שתים מקרי ,ששתים הקשורות בשתים – שתים מיקרי .ושלש דאמרינן היינו שלש קשורות עם שלש( .ב"י)
פסק הרמ"א – דאין חלוק בין אם קשר ב' שערות עם שתי שערות ,או שקשר ב' שערות בפני עצמן – אינן חוצצין.
(רמ"א)
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❏ שערה אחת
שערה אחת שנקשרה – חוצצת( .שו"ע)

»
»

והוא שתהא מקפדת עליה ,אבל אם אינה מקפדת עליה עלתה לה טבילה( .שו"ע)
וה''ה אם דרך רוב בני אדם מקפידין אע''פ שהיא אינה מקפדת – חוצץ( .ש"ך)

❏ נימא שנקשרה עם נימא
❏ כל שערו קשור נימא נימא בפני עצמו
• אם אינו מקפיד – מחלוקת ראשונים
רמב"ם  :עלתה לו טבילה ,דשערו של אדם כגופו הוא חשוב ולא כגוף בפני עצמו.
ראב"ד  :חוצץ ברוב שערו ,אע"פ שאינו רוב גופו .ששערו חשיב כגוף בפני עצמו ,דהא תרי קראי איכא ,חד לשערו וחד
לבשרו( .ב"י)
• אם מקפיד – חוצץ.
פסק השו"ע – כראב"ד ,דברוב שערה קשור נימא נימא בפני עצמו לא עלתה לה טבילה.
❏ הטור כתב דין זה ב' פעמים.
כיצד מדובר כאן?
ט"ז :כאן מדובר בדיבוק שער דעלמא על שערה ,ואילו שם מדובר בשערה שלה דווקא.
ונפק"מ ,דכאן אין צריך רוב ,ואפי' במיעוט חוצץ ,בשונה משם.
הב"י :לא חילק חילוק זה בטור ,דכתב כאן דאם הוא הרבה  -חוצץ( .ט"ז)
– נחשבת כנימא אחת וחוצצת( .ב"י)

סעיף ו'
שיער שבשאר הגוף
❏ שיער שכנגד הלב ושבזקן הנדבק זה בזה מחמת זעה – חוצץ.
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב) קלקי הלב והזקן חוצצין.
❏ שבראש ושבבית השחי  -אינו חוצץ.
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ג)
❏ שבאותו מקום
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב-מ"ג)  -קלקי בית הסתרים :באיש אינו חוצץ ,באשה חוצץ.
תוספתא (פ"ו ה"ד)  -בנשואה דווקא ,אך בפנויה אינו חוצץ.
וכן פסק השו"ע – באיש  -אינו חוצץ .ובאשה  -בנשואה חוצץ ,בפנויה אינו חוצץ.
הטעם :משום דנשואה מקפדת כדי שלא תתגנה על בעלה( .ב"י)
» אף אם היתה נשואה דומיא דפנויה שאין בעלה מקפיד על זה – אפ"ה חוצץ ,דאזלינן בתר רוב נשואות,
ודווקא פנויה אינו חוצץ( .ט"ז)
❏ אותן שיש להן כמין קליעות שערות דבוקות זו בזו ,ונעשית בלילה על ידי שד וסכנה להסירם – אינה חוצצת.
(רמ"א)

»
»
»

– צריכה היא להשתהות במים עד שיכנס בהם המים היטב( .פת"ש)

אף כשהתירו לה
אשה שחלתה ואמרו הרופאים שתתרפא דווקא ע"י המעשה הנ"ל – אין להקל לה לטבול ,אא"כ נשאר רוב
שערותיה שלא נקלעו דאז הוי רק דרבנן ומקילינן ברופא מומחה.
אך רוב שערותיה  -דאורייתא ואין להתיר לה( .פת"ש)
ע"י שעווה – חוצץ( .פת"ש)

סעיף ז'-ט'
לפלוף ,כחול ,וגליד שע"ג המכה
מקור :נדה (סז - ).האי ריבדא דכוסילתא עד תלתא יומי לא חייצא מכאן ואילך חייצא.
ואמר מר עוקבא :לפלוף שבעין  -לח אינו חוצץ ,יבש חוצץ .אימתי נקרא יבש משהתחיל לירק.
ואמר שמואל :כחול שבעין  -אינו חוצץ ,שעל גבי העין  -חוצץ .ואם היו עיניה פורחות ע"ג העין נמי אינו חוצץ.
ואמר ר' יוחנן פתחה עיניה ביותר  -לא עלתה לה טבילה.
ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאמר ר"ל :אשה לא תטבול אלא דרך גדילתה.
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❏ גירסת ה"ר יצחק :ולית הלכתא ככל הני שמעתתא דלא איתמר כל הני אלא לטהרות אבל לבעלה שפיר דמי.
נחלקו בזה הראשונים אם ומה גורסים
ראב"ד ורשב"א  :גרסינן ,וממילא לפלוף שבעין ואפי' יבש ,כחול שבעין ואפי' שע"ג העין ,וריבדא דכוסילתא אפי'
אחר ג' ימים – אינן חוצצין.
רמב"ם :מחלוקת מהי שיטתו
לב"י  :כראב"ד ורשב"א ,אך חולק עליהם לגבי לפלוף דממעט לפלוף שבעין ,דס"ל דלא קאי אלפלוף.
לש"ך :כראב" ד ורשב"א ממש ,דקאי נמי אלפלוף[ .אלא שלגבי חציצת לפלוף שע"ג העין זה לכו"ע חוצץ
ולא הוי מדברי מר עוקבא עצמו].
רש"י  :הלית הלכתא קאי גם על אשה לא תטבול ע"ג כלי חרס וגם על לא תטבול בנמל  -שאינן חוצצין.
רא"ש :אינו גורס את הלית הלכתא ככל הני שמעתתא ,ולכך נכון להחמיר בהכל.
ר' ירוחם :לית הלכתא קאי רק אכחול שבעין בלבד – דרק הוא אינו חוצץ ,אך לא קאי על לפלוף ,ולא על ריבדא
דכוסילתא  -דחוצצים( .ב"י)
פסק השו"ע – כרא"ש ,דאין גורסים את גרסת ר' יצחק ,וממילא בהכל ראוי להחמיר כדאיתא בגמ'.
וצידד הש''ך :דנראה דאף לרא"ש לא אסר אלא לכתחילה.
ונראה דהיינו היכא דאפשר שתטבול שנית יש להחמיר .אבל היכא דלא אפשר ,ודאי כדאי הם רוב גדולי הפוסקים
לסמוך עליהם שפסקו דלטהרות דוקא איתמר ולא לבעלה.
❏ לפלוף שבעין
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ד) – לפלוף שחוץ לעין חוצץ.
תלוי במחלוקת הראשונים דלעיל
לרמב"ם רא"ש ור' ירוחם :חוצץ.
לראב"ד ,רשב"א ורש"י :אינו חוצץ כלל.
❏ עד כמה חוצץ
נחלקו בזה הראשונים
תוס'  :לח אינו חוצץ דוקא שבתוך העין ,אבל לפלוף שחוץ לעין אפילו לח חוצץ .אך יבש אפילו בתוך העין חוצץ.
רא"ש :בתוך העין לא שייך בו יבשות ואע"פ שהוא יבש הרבה – מפני שדמעה מלחלחתו במקום דיבוקו ואינו חוצץ.
סמ"ג  :אינו חוצץ דמר עוקבא ,היינו אינו חוצץ דוקא בלח ,אבל אם היה יבש חוצץ .ומתניתין דחוצץ היינו מפני
שסתמו דחוץ לעין יבש [אך אם יהיה לח אינו חוצץ]( .ב"י)
רמב"ם :מחלוקת מה סובר:
לטור :מחלק בתוך העין בין ג' ימים ולאחר ג' ימים .אך חוץ לעין חוצץ אפי' תוך ג' ימים.
לב"י :אינו מחלק בין תוך ג' ללאחר ג' – אלא הכל תלוי אם התחיל להוריק( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כתוס' וכשיטתו ברמב"ם ,דצואת העין שחוץ לעין ,חוצץ אפילו הוא לח.
ולפלוף שבתוך העין אינו חוצץ .ואם היה יבש  -חוצץ ,והוא שהתחיל להוריק.
ב"ח  :כטור בשי' הרמב"ם ,ומחלק בכאן בין תוך ג' ימים או לאחר ג' ימים( .ש"ך)
❏ כחל שבעין
תלוי במחלוקת הראשונים דלעיל
לרא"ש רמב"ם ורש"י :תוך העין חוצץ ,חוץ לעין אינו חוצץ.
לראב"ד לרשב"א ור' ירוחם :תמיד אינו חוצץ כלל.
והשו"ע פסק – כרא"ש .דכחל שבעין אינו חוצץ ,ושחוץ לעין חוצץ.
❏ ואם היו עיניה פורחות ,אף שחוץ לעין – אינו חוצץ.
מהו פי' "פורחות":
א .טור :נפתחות ונסגרות תמיד ,שמנהגה כך .שלא בכוונה[ .וכך נקט השו"ע].
ב .טור :דומעות( .ב"י)
ג .הרמב"ם כתב :היו עיניה פתוחות אף שחוץ לעין אינו חוצץ.
לט"ז :זהו פי' שלישי ,שפותחת עיניה בשעת הטבילה.
לב"י :דברי הרמב"ם היינו כפי' הראשון( .ט"ז)
הטעם שאינו חוצץ
א .לפי שפריחתה מעבירתו ואינו עב ע"ג העין ואין בו ממש.
ב .שהדמעה מלחלחת את הכחול ואינו חוצץ( .ב"י)
❏ כל השמנים אין חוצצי ם חוץ משמן המור ,ונהגו בנות ישראל בעצמן שאין סכות שמן בשעת טבילה כל עיקר.
(ש"ך)

קא

סימן קצח

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

❏ גליד שע"ג המכה
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב-ד)  -גליד שחוץ למכה חוצץ ,ושבמכה אינו חוצץ.
נדה (סז - ).הני ריבדי דכוסילתא עד תלתא יומי לא חייצי ,מכאן ואילך חייצי.
כיצד מדובר – מחלוקת
רש"י :במכה של הקזת הדם.
רא"ש :כל מכה המוציאה ריר בתוכה.
הביא השו"ע כדברי הרא"ש  -דבכל מכה אף בלא הקזה ,ריר שבתוכה אינו חוצץ.
ורק דם יבש שעל המכה  -חוצץ.
והש"ך הוסיף  -דאף בהקיזה דם תוך ג' אינו חוצץ.
❏ גליד [ריר] שעל המכה אחר ג' ימים
מחלוקת ראשונים
ראב"ד  :גליד שע"ג המכה אינו חוצץ אף אחר ג' ימים [לשי' כגרסת ר' יצחק דלעיל].
רמב"ם :דווקא שרט אינו חוצץ ,אך גליד חוצץ.
רא"ש :בהכל אחר ג' חוצץ [דאינו גורס את גרסת ר' יצחק]( .ב"י)
כבר הכריע השו"ע – כרא"ש ,דאחר ג' חוצץ .דכל תוך ג' ימים לח הוא ואינו חוצץ .אך לאחר מכאן ,יבש הוא וחוצץ.
שיעור ג' ימים – מעל"ע ,ולא אמרינן מקצת היום ככולו .והמקיל לא הפסיד והמחמיר תע"ב( .פת"ש)
»
❏ הוסיף הרמ"א ,דלפיכך אשה בעלת חטטים צריכה לחוף במים עד שיתרככו.
» גרב לגבי טבילה – צריכה להסיר אע"פ שכואב לה הרבה.
וכן היה נוהג מהרר"ק והשר מקוצי( .ט"ז)
» קשה ,הרי היה אסור לו להסתכל בה?
י"ל ,דהכא מיירי אחר הטבילה( .פת"ש)
❏ טבילת גר – בכל החציצות דלעיל – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :ה"ה גר דחוצץ כנדה.
ראב"ד :גר שונה( .ב"י)

סעיף י'
רטייה שעל המכה – חוצצת.
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב)

סעיף י"א
חץ או קוץ התחוב בבשר
מקור :מקוואות (פ"י מ"ח)  -חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה חוצץ .ואם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו.
תוספתא מקוואות (פ"ח ה"ד)  -הנכנס לו חץ בירכו – מחלוקת ,רבי :אינו חוצץ .חכמים :חוצץ.
במה דברים אמורים ,בשל מתכת ,אבל בשל עץ – הרי זה חוצץ .ו אם קרם עליו העור מלמעלה הכל מודים שאינו
חוצץ.
» טעם השוני במתכת
א .בשל מתכת עיילי מיא יותר משל עץ .שאינו נדבק כ"כ עם הבשר.
בשל מתכת יש סכנה יותר כשמוציאו ,ודבר שאינו מקפיד אינו חוצץ( .ב"י)
ב.
בפי' התוספתא
א .התוספתא עוסקת בנראה מבחוץ .כשהוא משוקע ,דרבנן גזרו משוקע אטו אינו משוקע .ואילו רבי לא גזר.
ב .התוספתא עוסקת בשווה לבשר ,דרבנן ס"ל דא"א שלא יהא מקצתו מעל הבשר .ואילו לרבי כיון שאינו
בולט אין מקצתו מעל הבשר ואינו חוצץ.
להלכה – מחלוקת
לב"י :מחלוקת ראשונים
רא"ש  :כחכמים ,וכפי' ב' בב"י ,ולכך דווקא בשווה לבשר או בולט חוצץ ,אך במשוקע [שאין חשש דרבנן]
אינו חוצץ.
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מרדכי  :כחכמים ,וכפי' א' בב"י ,הכל תלוי בראייה ,ולכך אף במשוקע חוצץ אם נראה ,ורק כשאינו נראה
אינו חוצץ.
רמב"ם  :התוספתא מיירי באינו נראה ,ומתני' כרבי ובחץ של מתכת ,ולכך אין לחלק בין מתכת לשל עץ.
(ב"י)

לש"ך :אין מחלוקת כלל בראשונים ,ולכו"ע התוספתא מיירי בנראה ,והלכה כחכמים האוסרים בין של עץ בין של
מתכת.
דהקשה הש"ך על הב"י :שהרי יוצא שבחץ של עץ לכו"ע אסור ,והיו הראשונים צריכים לצדד זאת?
פסק השו"ע – כרמב"ם לשיטתו ,חץ או קוץ התחוב בבשר אם נראה מבחוץ  -חוצץ ,ואם אינו נראה  -אינו חוצץ.
» והוסיפו הט"ז והש"ך
דבקרום של בשר אינו חוצץ לכו"ע ,ואפי' נראה תחת הקרום( .ט"ז)

סעיף י"ב
לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זעה
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ד)
• לא נגלד כגליד – אינם חוצצין.
• נגלד כגליד – חוצץ( .שו"ע)

סעיף י"ג
מלמולין שעל הבשר
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב)
מלמולין שעל הבשר  -מחמת עיסה – חוצצין( .שו"ע)

סעיף י"ד
טיט
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב)  -אלו חוצצין ...טיט היון וטיט היוצרים וגץ היוני.
מחלוקת ראשונים
טור  :דווקא ג' סוגי טיטין אלו חוצצים אם יבשו ,לפי שאין עוברים כשנכנסת למים לטבול.
אך שאר סוגי טיטין אפילו יבשו אינם חוצצים ,לפי שהם עוברין בשעה שהיא נכנסת למים לטבול.
רמב"ם :אין הבדל ,ובכל סוגי הטיטין אם יבשו חוצצין ,וג' סוגי הטיטין הנ"ל אפי' כשהם לחים אינם עוברים אלא
בשפשוף גדול( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ,בג' סוגי הטיטין – חוצץ תמיד אפי' בלחין ואפי' בימות החמה.
אך שאר כל הטיט ,כשהוא לח  -אינו חוצץ ,שהרי הוא נמחה במים .וכשהוא יבש  -חוצץ.
מ"מ ,אם היא מקפדת אפילו בדבר לח בשאר סוגי טיטין  -חוצץ( .רמ"א)
»
❏ טיט מרקא – שמעורב בו דברים אחרים לחזקו – לכו"ע חוצץ( .ב"י)
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב)  -רבי יוסי מטהר בשל יוצרים ,ומטמא בשל מרקא.

סעיף ט"ו
הדיו ,החֵ לב ,הדבש ,והדם.
מקור :תוספתא (מקוואות פ"ו ה"ה)
פסק השו"ע – יבשים  -חוצצין .לחים  -אינם חוצצין.
אך אם היא מקפדת אפי' בלחים  -חוצץ( .ש"ך מסעי' י"ד)
»
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שרף
❏ שרף התאנה ,ושרף התות ,ושרף החרוב ,ושרף השקמה.
מקור :תוספתא (מקוואות פ"ו ה"ה)
יבשים – חוצצין .לחים – אינם חוצצין.
הטעם :משום הקפדה( .ב"י)
ולכך ,אם היא מקפדת אפי' בלחים  -חוצץ( .ש"ך מסעי' י"ד)
»
❏ שאר כל השרפים – מחלוקת ראשונים
טור :אפילו יבשים אינם חוצצים.
רמב"ם :אפילו לחים חוצצים.
פסק השו"ע – כרמב"ם ,דבשאר מיני שרפים אפילו לחים חוצצים.

סעיף ט"ז
דם
• לח – אינו חוצץ.
• יבש – חוצץ( .שו"ע מסעי' ט"ו)
• דם שנסרך בבשר  -אפילו לח ,חוצץ( .שו"ע)
גדר נסרך :שמתחיל להתייבש ולהדבק קצת כשתולים בו אצבע נמשך והולך חוט ממנו( .ש"ך)
»
אין חילוק בין נסרך בבשר לנסרך בדבר אחר( .ש"ך)
»
» דם מבושל
דם לח אינו חוצץ דווקא כשלא נתבשל ,אך אם נתבשל באש  -בין לח בין יבש חוצץ( .ש"ך)

סעיף י"ז
צבע ורבב
מקור :זבחים (צח - ):רבב על בגדו – חוצץ .ואם מוכר רבב הוא – אינו חוצץ.
פסק השו"ע – צבע שצובעות הנשים על פניהן וידיהן ושער ראשן  -אינו חוצץ.
הטעם :לפי שאינן מקפידות בהן לעולם ,ואדרבה חוזרות הן ומחדשות אותן ,הרי הוא כאילו הוא מגופו
של שער ,וכבגד צבוע שאין הצבע כדבר נוסף אלא כגופו של בגד( .ב"י)
וכן מי שהוא צבע וידיו צבועות  -אינו חוצץ.
וה"ה ,בשוחט או קצב שידיהם תמיד מלוכלכות בדם  -אינו חוצץ( .רמ"א)
❏ הטעם שאינו חוצץ:
א .שאין אותו צבע שעל ידיהן חוצץ מן הטעם הזה שאין ממשו של צבע אלא מראיתו.
ב .לפי שכל שמלאכתה בכך אינה מקפדת( .ב"י)
» קשה ,הרי כשדרך שאר נשים להקפיד אע"פ שזו אינה מקפדת – חוצץ ,דבטלה דעתה וכו'?
י"ל ,ד שאני הכא שגם שאר נשים שהן בני אותה אומנות אינן מקפידות( .ב"י ורמ"א)
❏ אם אשה נגעה ביורה מפוחמת ונתפחמה בבשר מעט – אינו קפידא.
וק"ו אם מצאה בגופה שחרורית מבית המרחץ דאינה צריכה טבילה שנית( .ט"ז)

סעיף י"ח
צואה ובצק שתחת הציפורן
מקור :מקוואות (פ"ט מ"ב-ד)  -אלו חוצצין ...בצק שתחת הציפורן .אלו שאינן חוצצין ...צואה שתחת הציפורן.
תוספתא (פ"ו ה"ה)  -צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר ,והבצק שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר – הרי אלו
חוצצין.
מחלוקת ראשונים
ר"ש ורא"ש  :כתוספתא ,צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר ,והבצק שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר – הרי
אלו חוצצין.
רמב"ם  :אין לחלק בין כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר – ותמיד חוצצין .דס"ל דהתוספתא חולקת על המשנה ,והלכה
כמתניתין.
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סמ"ק  :יש לחלק בין הנדבקת לשאינה נדבקת ,וזהו ההבדל בין המשנה לתוספתא( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ש ורא"ש ,דצואה שתחת הציפורן – שלא כנגד הבשר  -חוצץ .כנגד הבשר  -אינו חוצץ.
ובצק שתחת הציפורן ,אפילו כנגד הבשר חוצץ.
גדר שלא כנגד הבשר :זה שהציפורן עודף על הבשר( .שו"ע)
»
והוסיף הרמ"א :דלכך נהגו הנשים לטול צפרניהם בשעת טבילה ,לפי שאינן יכולות לכוון מה נקרא כנגד הבשר או
שלא כנגדו.

❏ מי שאינו מקפיד – מחלוקת
טור :אינו חוצץ .בין בצואה בין בבצק.
ב"י  :חוצץ תמיד ,דבטלה דעתה אצל כל אדם .דהא בצואה יכולות להתגנות על בעליהן באומרם שלא נוקו מצואתן,
או בבצק יתגנו באומרם שמאכילתו זוהמת ציפורניה.
» מחלוקת בדעת הטור
ב"י :משמע דס"ל שבאינו מקפיד  -אינו חוצץ.
ד"מ :הטור מדבר במקרה שאם הוא כל כך מעט שאין דרך בני אדם להקפיד – כשאינו מקפיד – אינו
חוצץ.
או במקרה שהצואה לחה שאז לכו"ע אין דרך להקפיד בזה( .ב"י וד"מ)
אם יש ממנו כל כך מעט שאין מקפיד – אינו חוצץ (ב"י)
»
צואה לחה אינה חוצצת ,ודווקא יבשה חוצצת( .ב"י)
»
❏ יש חילוק בין נטילת ידים לבין טבילה ,דבנטילה אינו חוצץ [ויש בזה סתירה בדברי הרשב"א] ,וטעם החילוק:
א .שמא י"ל דבנטילת ידים דרבנן הקיל ,אבל בטבילה דאורייתא החמיר[ .אך דחה הב"י ,דמה הטעם לחילוק זה]
ב .היות וכל טעם החציצה מטעם שמקפידות שלא יתגנו על בעליהן – זהו דווקא בטבילה ,אך בנטילה שאינה מתגנה
בכך לבעלה אינה מקפידה והוי מיעוטו שאינו מקפיד ואינו חוצץ.
ג .היות ונטילה מחוייבת גם על האנשים ,וכיון שלאנשים אינו חוצץ ,ה"ה גם לנשים אינו חוצץ – דלא חילקו חכמים
בין איש לאישה( .ב"י)
ד .ש"ך :הרי צואה שאינה נדבקת אינה חוצצת כלל ,ורק הנדבקת חוצצת – וסתם צואה אינה נדבקת ,לכן מעיקר
הדין לא היתה צריכה לחוש ,אלא שהחמירו עליה ליטול ציפורניה.
ולא ראו להחמיר אלא דווקא בטבילה ,אך בנטילה לא שייך להחמיר שתטול ציפורניה בכל נטילה ונטילה( .ש"ך)

סעיף י"ט
ציפורן נפוחה
אם אינה יכולה לא לחתוך ולא לחטט:
אם נפוחה כל כך שאין הטיט שתחת הצפורן נראה – אינו חוצץ.
ואין צריך שיקרם עור ובשר על הטיט( .ש"ך)
»
אך אם נראה – חוצץ.

סעיף כ'
ציפורן עצמה שלא נטלה
ציפורן עצמה שלא נטלה – מחלוקת
שו"ע  :הציפורן עצמה אינה חוצצת .ואפילו אם היתה גדולה ועומדת לחתך ופורחת ועוברת מכנגד הבשר  -אינה
חוצצת.
מ"מ ,כל זה דווקא שאין צואה או בצק תחתיו בשעה שטבלה( .רמ"א)
»
ט"ז  :צריכה ליטול הציפורן לכתחילה ,ואם עדיין לא שמשה צריכה ליטול ולטבול שנית .אך אם שכחה ושמשה אין
צריכה לטבול שנית ,דאם באת להחמיר עליה אתה מוציא לעז על בניה.
ב"ח וראב"ן  :אפילו אם ברי לה שלא היה שם צואה תטבול פעם שנית .דכיון שעתידה ליטלן הציפורן עצמה הויא
חציצה[ .וכך משמע מהרמ"א ע"פ הש"ך]
ש"ך  :היכא דאפשר לה לחזור ולטבול אפילו לא מצאה עד למחר יש לה לחזור ולטבול ,אבל היכא דלא אפשר אין
להחמיר כיון שעבר הלילה.
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❏ שכחה ליטול הציפורן ועומדת קודם טבילתה
 בחוה"מ – מחלוקת ראשונים
סמ"ג וספר התרומה  :תחתכם בשיניה או דרך שינוי ולא במספריים ,ונכון ששפחתה גויה תגלחם.
רב אלפס :מותר אף בגנוסטרי( .ב"י בסעי' יח)
להלכה – מחלוקת
מהר"מ :החמיר לחתוך דווקא ע"י עכו"ם.
ט"ז :חותכין בלא שינוי( .ט"ז)
 בשבת ויו"ט – מחלוקת
ט"ז  :לא תאמר לעכו"ם שתחתוך לה ,דכיון שאין מצוה גמורה בנטילת הצפרניים ,דהא אפשר בניקור תחתם[ .ואין
לבטל שבות משום כך ,וכן היא עוברת איסור בהושטת ידה אליה].
נקוה"כ  :אין בזה איסור ,ומותר לומר לעכו"ם שיטול בידיו או בשיניו כיון דהוי מקום מצוה ,ואפי' בכלי מותר[ .ויש
בזה מצוה ,ולא הוי האיסור אלא דרבנן ,ואף איסור מסייע לא הוי בשאר איסורים].
» בהבנת הנקוה"כ – מחלוקת
שבות יעקב :לא התיר הנקוה"כ בכלי אלא רק בידיו או שיניו.
חכם צבי :אף בכלי התיר ,והוא עצמו חלק עליו בזה( .פת"ש)
❏ ציפורני הרגלים – לא הוי חציצה ,ואפי' יודעת שלא היה שם נקי – מפני שאין דרכן של הנשים להקפיד בזה.
(פת"ש)

סעיף כ"א-כ"ב
ציפורן המדולדלת ,ואיבר ובשר המדולדלים.
מקור :תוספתא מקוואות (פ"ו ה"ה)  -האבר והבשר המדולדלים באדם הרי אלו חוצצין .רבי יונתן בן יוסף אומר:
ציפורן שפירשה רובה הרי זו אינה חוצצת.
מקוואות (פ"ט מ"ד)  -אלו שאינן חוצצין ציפורן המדולדלת.
נחלקו בזה הראשונים
הטור :ברובה אינה חוצצת ,אבל פירשה מיעוטה חוצצת .דסובר כרבי יונתן בן יוסף ואין חולק עליו.
רמב"ם :בין רובה בין מיעוטה אינן חוצצין.
א .סובר כרבי יונתן בן יוסף ,אך סובר דפי' ברובה אך ה"ה במיעוטה.
ב .סובר כחכמים ,וס"ל דהם חולקים על רבי יונתן בן יוסף ,דהוא יחידאה לגבי רבים( .ב"י)
❏ בהסבר מחלוקת הטור והרמב"ם:
א .מרדכי :מדובר שפירש רובה או מקצתה של החתיכה עצמה.
ונחלקו הראשונים אם החתיכה עצמה חוצצת.
הטור ס"ל :דרובה יכולה להסירה בידה ,וכיון שאינה מסירתה אינה מקפדת עליה ,אבל במיעוטה אפשר שמקפידה
ומה שאינה מסירתה ביד הוא דאינה נוחה ליתלש.
והרמב"ם ס"ל :דגם בפירשה מיעוטה יכולה היא ליתלש ביד ואם אינה תולשת אינה מקפדת.
❏ הטעם דחוצצין:
מעת שנדלדלו אבר ובשר זה ואינם יונקים מן הגוף ,אינם חשובים מן הגוף אלא הם חשובים כקטועים ,והוי כאילו
נתגלה מקום חיבורם .והוי ליה כבית הסתרים שאם יש עליהם דבר חוצץ מעכב הטבילה( .ב"י)
מקור :מקוואות (פ"י מ"ה) – כל ידות הכלים שהם ארוכים ועתיד לקוץ מטביל עד מקום המדה.
» והטעם :כחולין (עג – ).גבי בהמה דכל העומד ליחתך כחתוך דמי .וגבי אדם ודאי הוי כבית הסתרים
וחוצץ.
ב .ב"י למסקנה :מדובר שנמצא שום דבר חציצה על האיברים המדולדלים שום דבר חוצץ ,והוי חציצה כיון שהם
מחוברים לגוף( .ואין הנידון כלל על החתיכה עצמה אם חוצצת).
הטור ס"ל :דכשפירשה רובה כבר אינו חלק מהגוף ולכן אין חוצץ עליו ,אך במיעוט כיון שרובו מחובר לגוף הרי היא
כגוף ודבר החוצץ עליה הוי חציצה.
אך הרמב"ם ס"ל :סוף סוף כיון שציפורן עומד ליקצץ ,כיון שפירש מיעוטה כל מה שכנגד אותו מיעוט ברוחב
האצבע עומד ליקצץ הילכך כקצוץ דמי.
אך כשנעקרה הציפורן ממקום חיבורה דתלוי מיעוטה או רובה ,וברובה כנתלשה כולה דמי( .ב"י וט"ז)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :לא פסק לשיטתו בב"י אלא כפי' המרדכי דהציפורן עצמה חוצצת וכשי' הטור בפי' השני וכרמב"ם ,ובציפורן
פירשה רובה אינה חוצצת ,מיעוטה חוצצת.
אך באיבר המדולדל אין חילוק ותמיד חוצצים.
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הש"ך  :כתב דאף בציפורן אפי' רובה פירשה צריכה טבילה שנית ,דציפורן עצמה הויא חציצה .ואפשר לחלק בדוחק
דשונה.
» קשה לשו"ע ,מדוע בציפורן לא יהא חציצה באותו מיעוט הנדבק עדיין כשנפרש רובו?
ועוד קשה ,מאי שנא ציפורן מאיבר המדלדל דהוי חציצה אפי' בנפרש רובו?
הב"ח תירץ :לפי שאז צריך אומן לחותכו.
הט"ז תירץ :דבציפורן ,כשנסדק רק מעט אין המים יכולין לבא בו ולכן הוי חציצה ,אך כנסדק רובו
יכולין המים לבא בתוכו ולא הוי חציצה.
וכ ן באיבר המדלדל אין דרך להניחו כך אפי' כשרובו פירש ומחזיקו תמיד אל הגוף ע"כ אינו ראוי לביאת
מים וחוצץ( .ט"ז)
❏ כלות שטובלות עם שערותיהן הארוכות מן הרווקות – מחלוקת
רב אחד :החמיר דהוי חציצה דעומדות ליקצץ אחר בעילה ראשונה.
חת"ס  :לא הוי חציצה ,דהיות ואינ עומד ליקצץ מיד לא הוי בכלל כל העומד ליקצץ וכו'( .פת"ש)
❏ יבלת או יתרת
אם אינן מדולדלים ,אינם חוצצים .אך המדולדלים חוצצים( .רמ"א)

סעיף כ"ג
השירים ,הנזמים ,הטבעות ,הקטלאות ,אגד שע"ג המכה ,וקשקשים שעל השבר.
מקור :תוספתא (פ"ו ה"ד)  -שאמרו חוצצין ושאמרו אין חוצצין – לא מטמאין ולא מיטמאין ,חוץ מקרום שע"ג
המכה ,והאגד שע"ג המכה ,והקשקשים שע"ג השבר ,והשירים והנזמים והקטלאות והטבעות – אוצין  -חוצצין,
רפין  -אין חוצצין.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם  :אין מוציא מכלל הדין אלא קרום שע"ג המכה בלבד.
אך כל השאר המנויים מאגד שע"ג המכה ,מיוחסים הם לסיפא של התוספתא ודינם – שמהודקין חוצצין ,רפין אין
חוצצין.
ר"ש  :הרישא שמוציא ,מוציא לא רק קרום שע"ג המכה ,אלא גם אגד וקשקשין המנויים אח"כ – שאף הם דינם
כקרום ,ואינם מיוחסים לדין שבסיפא של התוספתא( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,ובכל המקרים גם באגד וקשקשים ,רפויים אינם חוצצים ,מהודקים חוצצים.
ב"ח :כר"ש ,ובאגד וקשקשים אפילו רפויים חוצצים ,דלא עולים בהם המים שפיר.
לכו"ע – השירים ,הנזמים ,הטבעות ,והקטלאות – מהודקין חוצצין ,רפויין אינן חוצצין.
טבעות
 בטבעת רפויה – מחלוקת
מקום שמואל :לכתחילה אינה חוצצת.
בה"י :חוצץ אפי' בדיעבד ,רק דאם שמשה כבר בטבעת רפויה אין צריכה טבילה שנית.
מהר"ר דניאל :מחמיר אפי' בעברה לילה ושמשה צריכה לטבול שנית.
ב"ח  :לכתחילה צריכה להסירם ,אך בדיעבד עלתה לה טבילה ,אא"כ במקום דטריחא לה מילתא כנזמי האוזן
דגזרינן( .פת"ש)
לכו"ע ,אם היה רפוי הרבה  -מותר( .פת"ש)
»
 בטבעת מהודקת – לכו"ע הויא חציצה.
הטעם :לפי שמקפדת להסירם בשעת לישה( .ב"י וט"ז)
 טבעת איש ,או טבעת אשה שאין דרכה ללוש – מחלוקת
גן המלך :אין הטבעת חוצצת ,אא"כ יש לה אבן יקרה.
פת"ש :חוצץ.
לכו"ע ,בדיעבד שכבר טבלה ושמשה – עלתה לה טבילה( .פת"ש)
»
❏ אם אינה מקפדת להסירו בלישה אלא רק פעם אחת לזמן מרובה אינו חוצץ( .פת"ש בסעי' א')
❏ אשה שיש לה כאב עינים וסכנה לה אם יכנס מים לעיניה ואפי' חוץ לעיניה:
א .היה אפשר לעשות לה אגד רפוי על עיניה ,אך יש לחוש שתהדק הכיסוי משום פחד.
ב .לכך ,תתן אחרת ידיה על עיניה ברפיון ,ותחילה תלחלח ידיה במים .ולענין חפיפה די שתרחץ כל גופה מלבד עיניה
רק שתבדוק שאין בהם חציצת לפלוף( .פת"ש)
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סעיף כ"ד
חציצת השיניים
מקור :נדה (סו - ):מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה – והצריכה רבי טבילה אחרת.
קידושין (כה - ).טעמא משום דאע"ג דלא בעיא שיכנסו מים לתוך הפה משום דכתיב "ורחץ בשרו במים" – מה
בשרו מאבראי אף כל מאבראי ,מ"מ בעיא שיהא הפה ראוי להכניס בו מים ,וכדר' זירא דכל הראוי לבילה כבילה
דמי.
[גבי שפחתו של רבי מדובר :א .בנשואה ,וחוצץ כדי שלא תתגנה על בעלה .ב .מצאו לה עצם ואעצם שבין שיניה כו"ע
קפדי( .ב"י)]
פסק השו"ע – צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם דבר חוצץ .שאם טבלה ונמצא שום דבר דבוק בהם – לא עלתה
לה טבילה.
» האם יש עליה חוב לבדוק – מחלוקת
ב"ח :אינו חוב עליה ,אלא צריכה לחוש לטובתה שאם טבלה ונמצא שום דבר ביניהם לא עלתה לה
טבילה .וראיה משחיטה.
ש"ך  :חוב הוא לה ,שהרי שיניים מצויים בהם שיורי מאכל .ושונה הדבר משחיטה דבשחיטה צריכה
לבדוק הסכין אחר השחיטה ,בשונה מטבילה שאין צריכה לבדוק אח"כ.
ואפי' אמרה אבדוק אחר הטבילה בין השיניים ,חוב הוא לה לבדוק – שמא תשכח( .ש"ך)
הנהגות האשה קודם הטבילה
❏ נהגו שלא לאכול בשר ביום לכתן לבית הטבילה ,מפני שהוא נכנס בין השניים יותר ממאכל אחר ,ושמא ישתייר
ממנו ולא תדע( .שו"ע)
אך בשבת ויו"ט אוכלות בשר ,רק שתזהר לנקר ביותר אח"כ( .ט"ז)
»
❏ אין לה לאכול בין הרחיצה לטבילה( .רמ"א)
❏ אין לה לעסוק כל היום קודם הטבילה בבצק או בנרות של שעוה ,שלא ידבק בה( .רמ"א)

סעיף כ"ה-כ"ו
לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים
מקור :נדה (סו - ):גבי עובדא דשפחת בית רבי [דהא שפחתו של רבי לא בדקה עצמה].
 נמצא בהם דבר חוצץ – לא עלתה לה טבילה( .שו"ע)
 לא נמצא עליה דבר חוצץ ,אע"פ שלא בדקה קודם טבילה – עלתה לה טבילה.
ואינו דומה לבדיקת הגוף וחפיפת הראש( .שו"ע)
»
הטעם שאינו דומה – מחלוקת
עט"ז ומעדני מלך :כיון שיש לה מקום להשאר שם ולהתדבק בבית קמטיה – אמרינן ודאי לא היה שם
מעולם ,דא"כ למה יפול אחר הטבילה.
ש"ך  :בית הסתרים שונה דלא בעינן ביאת מים ממש ,אלא ראוי לביאת מים ,לכך תלינן לקולא( .ש"ך)
❏ לא בדקה קודם טבילה ,ואחר טבילה גם לא בדקה עד שנתעסקה בכתמים ובתבשילין ,ואחר כך בדקה ומצאה
דבר חוצץ – מחלוקת
שו"ע :תולין לקולא ,דאמרינן אחר טבילה עלו בה.
רוקח :אע"פ שנתעסקה באותו המין כל היום כולו לא עלתה לה טבילה( .ש"ך)
הכריע הש"ך – דיש להחמיר.
❏ הושם לה טבעת של שעוה תוך עומק הפרוזדור לצורך רפואה.
• האם חוצץ – מחלוקת
נו"ב :אם אינו במקום הבלוע [בעומק שאין השמש מגיע]  -חוצץ ,וצריכה להסירם אף בז' הנקיים .דהא מסירתם
בימי הלידה ומשמע דמקפידה.
אך נמצא במקום הבלוע – אינו חוצץ ,ואין צריכה להסירם.
חת"ס  :תמיד אינו חוצץ ,ומה שמסירתם בימי הלידה הינו לפנות מקום לולד ולא בגלל שמקפידה.
ואף במקום סכנה כיון דהוי מקום סכנה יש להקל( .פת"ש)
» ויש עוד ב' היתרים:
א .דהא לא ברירא לן דלא עיילי מיא תחת הטבעת ,דאפשר שאינו מהודק והוי ספק דרבנן לקולא.
ב .אף כשנוטלת הטבעת ,הינו בכדי שלא ימנע יציאת העובר מרחמה – א"כ אינה מקפדת( .פת"ש)
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• דרך הבדיקה – מחלוקת
זכרון יוסף :הפסק טהרה תבדוק עצמה במוך עד אמצע הפרוזדור ,ואף שצד ימין אינה יכולה לבדוק ,די שתבדוק
בצד שמאל במה שיכולה לבדוק .ובשאר ימים די לה בבדיקה קלה.
הגאון מליסא  :צריכה בדיקת חו"ס דווקא ,ולכן תבדוק בשפופרת עד שיכנס לפנים ממקום השמש ,ויעשו כן לפחות
בהפסק טהרה( .פת"ש) [ובטהרת הבית (במשה"ט) הכריע להקל כזכרון יוסף]
❏ עד היכן צריך שלא תהיה חציצה באותו המקום – מחלוקת
רב אחד  :רק בהתחלת המקום ,וכל שאינו נראה כאשר התינוקת יושבת אינו בכלל חציצה.
נו"ב :דחה דבריו( .פת"ש)

סעיף כ"ז
שערה בפיה ,קפצה ידה ,קרצה שפתותיה.
מקור :מקוואות (פ"ח מ"ה)  -נתנה שערה בפיה קפצה ידה קרצה שפתותיה כאילו לא טבלה.
פסק השו"ע – נתנה שערה בפיה או קרצה שפתותיה או קפצה ידה בענין שלא באו המים בהם – לא עלתה לה
טבילה.
❏ קרצה שיניה – לא הוי חציצה( .פת"ש)
❏ האם צריכה לכתחילה לפתוח פיה מעט – מחלוקת
הגה ש"ד :צריכה.
ד"מ :לא צריך( .ד"מ)

סעיף כ"ח
טבילה ע"י אחיזת חבירתה
מקור :מקוואות (פ"ח מ"ה)  -מחלוקת ,האוחז באדם ובכלים ומטבילם טמאים ,ואם הדיח ידיו במים טהורין .ר'
שמעון אומר :ירפה כדי שיבואו בהם המים.
❏ ריפוי ידים
מחלוקת ראשונים
רמב"ם :הרי הן בטומאתן אע"פ שריפה ידיו ובאו המים בהם – הרי הן בטומאתן ,גזירה שמא לא ירפה ידיו.
דר"ש ות"ק נחלקו אף בריפה ידיו ,והלכה כת"ק.
רשב"א :רפתה ידיה עד שבאו המים – עלתה לה טבילה.
דר"ש ות"ק לא נחלקו אלא אהדיחה ידיה בלבד ,דת"ק מטהר אפילו לא רפתה ידה ,ור"ש מטמא אא"כ רפתה ידיה.
להלכה – מחלוקת
שו"ע  :כרשב"א ,ולא תאחוז בה חברתה בידיה בשעת טבילה אא"כ רפתה ידה ,כדי שיבואו המים במקום אחיזת
ידיה.
ב"ח :כרמב"ם ,ולא עלתה לה טבילה.
❏ הדחת הידים
מחלוקת ראשונים
רמב"ם ורמב"ן :אפילו אם אוחזו בכח – אין חוצץ כל שהדיח ידיו תחילה.
רשב"א  :אע"פ שהלכה כת"ק ,מ"מ לא ידחוק הרבה אלא יאחזנו כדרך כל האדם ,ולא חיישינן שיאחז בכח( .ט"ז)
משמעות השו"ע – כרשב"א.
❏ סוג המים שחייב להדיח – מחלוקת
ט"ז  :אפילו תלושין מועיל ,דמשקה טופח הוא חבור ,ועכשיו שיתחברו למי המקוה יהיו גם הם כשרים.
ש"ך ורמ"א  :דווקא במי המקוה מועיל ,אך במים תלושים אינו מועיל( .ט"ז וש"ך)
❏ חברתה דחפתה במים ואוחזת בידה שהדחתה תחילה בשעה שהיא טובלת – מחלוקת
דרישה וט"ז  :אין צריכה להפריד ידיה ממנה ,ויכולה לאחזה בידה בשעת דחיפה אם הדיחה ידיה במים.
ש"ך :אין להורות קולא בדברים שנהגו איסור .ולא התירו בהדחת ידה אלא בדיעבד.
❏ אשה 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 להטבילה על הסדין – דסדין מקבל טומאה ואסור( .ש"ך)
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האומר לחבירו כבוש ידך עלי
מקור :תוספתא דמקוואות (פ"ה ה"י)  -האומר לחבירו כבוש ידך עלי במקוה – הרי זה מגונה.
דרך ארץ זוטא (פ"ז)  -אל יאמר אדם דרוס ידך עלי בבית המרחץ ,והאומר דרוס ידך עלי בבית המרחץ אינו יוצא
כשהוא שלם ,בד"א במים מועטים ,אבל במים מרובים הרי זה משובח.
מחלוקת באיזה מקוה מדובר
ב"י :מדובר במקוה שאין בה אלא מ' סאה מצומצמין.
הטעם :דחוששים שמא יוציאנה קודם שיטבול זה ונמצא טובל במקוה חסר( .ש"ך)
ריב"ש  :מדובר אפי' במקוה שיש בה יותר ממ' סאה – הרי זה מגונה( .ש"ך)
פסק השו"ע – לשיטתו ,דהטובל במקוה שאין בה אלא מ' סאה מצומצמין ,אם אמר לחברו :כבוש ידיך עלי במקוה,
הרי זה מגונה.

סעיף ל'
כשקרקע המקוה עם טיט
אינה צריכה להגביה רגליה בשעת טבילתה אם אין שם טיט ,אע"פ שדורסת על הרצפה אין כאן חציצה( .שו"ע)
הטעם:
א .לפי שהמים מקדימין לרגליה( .שו"ע)
ב .יש שם טופח ע"מ להטפיח שהוא חיבור עם שאר המים לטומאה ולטהרה( .ב"י)
❏ מחמת אילו מים אין כאן חציצה
למרדכי :כשהכניסה רגליה לשם כבר קדמו המים ברגליה קודם שהגיעו לרצפה.
לרמב"ם ורמב"ן  :מחמת כל מים שנתלחלחו רגליה ,בין מתלושים קודם שטבלה ,בין ממי המקוה עצמם( .ט"ז)

סעיף ל"א
טבילה על גבי כלים
מקור :נדה (סו - ):אמר רבא :אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול .סבר רב כהנא למימר :טעמא מאי? משום
גזירת מרחצאות...
א"ל רב חנן מנהרדעא :התם טעמא מאי  -משום דבעיתא ,סילתא נמי בעיתא.
מקוואות (פ"ה מ"ב)  -מעין שהעבירו ע"ג כלים או על גבי ספסל – מחלוקת ,ר' יהודה :הרי הוא כמו שהיה .ר' יוסי:
הרי הוא כמקוה ,ובלבד שלא יטבול ע"ג ספסל.
נחלקו בזה הראשונים
ראב"ד  :אף למסקנה איכא גזירת מרחצאות ,ובדבר המקבל טומאה אפי' בדיעבד לא יצא.
רמב"ם :למסקנה ליכא כלל גזירת מרחצאות ,ובדיעבד שטבלה ע"ג דבר המקבל טומאה עלתה לה טבילה.
רא"ש :מחלוקת מהי שיטתו
לב"י :פוסל אפי' בדיעבד בכל עניין אפי' בדבר שאינו מקבל טומאה.
לטור :מכשיר בדיעבד כרמב"ם.
❏ קושיית הר"ש  :מדוע מעיין שהעבירו ע"ג השוקת פסול ,הרי כיון שמחוברים הם למעיין ליתכשרו? שהרי טבילת
כלי בתוך כלי מותרת?
ר"ש  :יש לחלק בין כלים התלושים דכשרים להטביל בתוכם ,לכלים הקבועים שהמעין נגרר על גבם דגזרו בהם רבנן
להטביל בתוכם ,שמא אתי בהו לידי תקלה דפעמים שקובעים אותם במקום מוצא המים ואין שם כשפופרת הנוד
ונמצאו כל המים העוברים על גביו פסולים ,ויתכן שהיינו טעמא דר' יוסי דלא יטביל ע"ג ספסל.
רא"ש  :כיון שכלי מפסיק בין מים שיצאו חוץ לשוקת ובין המעין – לא מיקרו מחוברים .ואינו דומה למעין שנתן
לתוכו מים שאובים דשם מעין לא בטיל מיניה.
דס"ל שאסור לטבול בכלים בין שהם מחוברים בין שהם תלושים בין בתוכם בין על גבן .בתוכם לכו"ע ,ועל גבן לר'
יוסי דגזר אטו תוכם.
❏ קשה על הרמב"ם ,דס"ל דאין לאסור אלא מפני שמיבעית.
א .מה בא רבא להשמיענו שלא תעמוד על כלי חרס או סילתא – הרי משנה מפורשת היא דלא תטבול ע"ג ספסל
לכו"ע?
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ב .איך מסביר שהסיבה במשנה במקוואות לאיסור משום דבעיתא ,הרי המשנה במקוואות בכלל מדברת בטבילת
כלים שלא שייך בהם ביעתותא?
ג .הרי במשנה במקוואות אסר בכל גווני אפילו כשלא מבעית?
ותירץ הב"י:
א .המשנה במקוואות מדברת בשכל מי המעיין עוברים על הספסל ,אבל אם לא היו כל מי המעין עוברין על
הספסל ליכא למיגזר כלל ולא נתבטל ממנו שם מעין .לזה בא רבא דאף כאשר אין כל המים עוברין ע"ג
הכלי ומותר מדינא לעמוד על גביו – אסור משום ביעתותא.
ועפ"ז אפשר ליישב את קושיית הב"י על הטור.
ב .המשנה במקוואות מדברת שנשפכים המים ע"ג כלים שאין להם בית קי בול ,דאסורים משום גזירה אטו
כלים שיש להם בית קיבול .אבל ע"ג אחורי כלים ליכא למיגזר כלל דמידע ידיע לרואים ששינו להניחם כך
משום שאם היו מונחים כדרכן היו פוסלים .לזה בא רבא דאף כאשר אין כל המים עוברין ע"ג הכלי
ומותר מדינא לעמוד על גביו – אסור משום ביעתותא.
ג .על גבי ספסל דסיפא אכולא דר' יוסי קאי ,ורישא נקט על גבי כלים לומר דר' יהודה משוה על גבי כלים
לעל גבי ספסל( .ב"י)
❏ בטעם דרבי יוסי – מחלוקת
רא"ש :משום שגזר אטו תוך כלי.
ראב"ד  :דאמרינן אשה לא תעמוד ע"ג כלי חרס( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כראב"ד ,ובכלים המקבלים טומאה ככלי עץ שמקבלין טמאה מגבן ,או נסרים שראויים למדרסות וכדו' –
אפילו בדיעבד לא עלתה לה טבילה ,משום גזרת מרחצאות של כלים.
אך בכלים שאינם מקבלים טומאה ככלי חרס לכתחילה לא תטבול ,דחשש חכמים הוא שמא תפחד שלא תפול ולא
תטבול כראוי.
ובדיעבד אם עברה וטבלה – עלתה לה טבילה.
ב"ח :אף בכלי חרס שאינם מקבלים טומאה – לא עלתה לה טבילה אפי' בדיעבד .דס"ל דרש"י ותוס' כתבו כן.
ודחה הש"ך דברי הב"ח דהא רש"י ותוס' לא כתבו כן אלא בהו"א בגמ'( .ש"ך)
❏ ריצפת נסרים במקוה שלנו – מחלוקת
מהר"ם פאדווה :הנסרים שלנו במקוה אינם חשובים מיוחדים למדרס.
א .הנסרים שלנו אינם מיוחדים למדרס .הואיל והן עשויין לעמוד עליהם לטבול כי אדרבה בזה יוצאין
מתורת כלי וחשובין כתקרת הבית.
ב .ובפרט מאחר שנקבעו במסמרות.
ג .כיון שהנסרים אלו נתונים על קורות ומים צפים עליהם – הוי כבנין ובטלים.
ב"ח :דברי מהר"ם פדאווה אמת ,שעיקר ההיתר במה שנקבעו הנסרים במסמרות ,אבל אם לא נקבעו אסור.
מהר"י כץ מקראקא  :מותר אפילו אינם קבועים במסמרות ,מטעם דהוי כלי העשוי לנחת.
ט"ז :דהלכה דלא כראב"ד ,וממילא אין שום איסור מטעם קבלת טומאה.
ומותר כסילון שלא גזרו בו הן מפני שתמיד הוי בו שפופרת הנוד ,וכן הוי כפשוטי כלי עץ.
» טסין של נחושת – מותר לחברם במקווה ,כדי שיחזיקו מימיו .משום שאלו הטסין לא מקבלים טומאה
קודם שנתחברו למקוה ,דהו"ל כגולמי כלי מתכת( .פת"ש)
❏ קשה על המהר"ם פאדווה – מחלוקת
הט"ז הקשה על המהר"ם פדאווה:
א .הרי איכא שיטת הראב"ד דכל דבר שאפי' רק ראוי לקבל טומאה – לא עלתה לה טבילה.
ב .הרי יש חשש שכעת כל הרואה יטעה לסבור שכלים במקוה מותר.
ג .והרי אפי' בבנין גמור אין בנין מבטל כלי עץ.
הנקוה"כ מתרץ :דפשוטי כלי עץ אסור דווקא כשראוי למדרס קודם קביעתו במקוה.
וכן אין חשש שהרואה יטעה – דכיון שאין שם כלי עליו מתחילה לא יטעה.
וכאן בנין מבטל כלי עץ – דכיון שהכל הוא כבנין אין שם כלי עליו.
❏ שליבות סולם של עץ במקוה – מחלוקת
שו"ע  :כראב"ד ,דתלוי הכל בקבלת הטומאה .ושליבות של עץ ,אם טבלה על גבי השליבות אפילו אם הם מחברים
לכותלי המקוה  -לא עלתה לה טבילה ,דפשוטי כלי עץ הם.
ויעשה במקומן מדרגה של אבנים ותהיה המדרגה רחבה ד' ,כדי שיהא בה שעור מקום לבל תפחד לפול ממנה.
מהר"ל מפראג :מותרים ,דכיון דהטעם משום גזירה שמא יסמוך הספסל למקום המעיין והמדרגות אין עשויין
למעברות המים( .ט"ז)
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הכריע המהר"ם מלובלין ודאי אין לשנות המנהג שלא להוציא לעז על הראשונים ,ואע"פ כן בכל זמן שמזדמן לידי
שמתקנים איזה מקוה או בונים חדשה אני מצוה תמיד לתקנה בדברים שאינם ראויים למדרס כדי שתהא כשרה
אליבא דכו"ע( .ש"ך)
» דווקא שהיה סולם זה בשליבות קודם שקבעוה במקוה ,אבל אם תחלה עשו במקוה נסרים או מדרגות
לעמוד עליהם בשעת טבילה – אין שם כלי עליהם אלא שם בנין( .ש"ך)
» באיזה סולם מדובר  -הטעם ברשב"א שאסר – מחלוקת
מ"ד :דווקא כשיש לחוש שתפול.
ש"ך :אפי' שאין לחוש שתפול מטעם שמקבל טומאה( .ש"ך)
❏ מקווה שבקרקע שנתנו עליו נסרים עבים כדי שלא יזובו המים בין הלבנים ,והנסרים מחוברים ע"י ברזלים –
מחלוקת
יש מי שהורה  :לעשות בהם נקבים כשפופרת הנוד [כחומרת השו"ע].
חת"ס :ודאי אינו מועיל לעשות נקבים שהרי עדיין ראויים למדרש .ועוד שכעת מחמת הנקבים הוי כלי קיבול ממש,
ועוד שיש לחוש שכנסו מים בנקבים ויעשו זוחלין.
אלא שהרוצה להחמיר יעשה רצפת אבנים בלא נסרים כלל ,והמקיל לא הפסיד אפי' עם הברזלים דעשויים מתחילה
לשם בנין ,אבל עכ"פ יש לסתום הנקבים מטעם זוחלין.
❏ מקווה שהיתה עמוקה והנשים מתפחדות לטבול – אין לשים כסא עם חבלים כדי שיעמדו עליו ,ויש לגעור
בעושים כן( .פת"ש)

סעיף ל"ב
סילון של עץ הקבוע בקרקעית הטבילה ורוצה לעמוד עליו
מחלוקת
שו"ע :דווקא כשיש לה לבזבז (מסגרת) מותר ,אך אם אין לה מסגרת אסור.
טור :אפילו אין לה מסגרת מותר( .ש"ך)
❏ טעם ההיתר [ושורש המחלוקת]:
א .לפי שאין שם פחד לפי שקבוע הוא בקרקע .והוא הטעם לטור.
ב .אין שם כלי עליה לפסול בשאיבה דאין לה מסגרת .והוא הטעם לשו"ע( .ט"ז)

סעיף ל"ג-ל"ד
טבילה בנהר
מקור :נדה (סו :סז - ).ואע"ג דהשתא ליכא ,אימר ברדיוני נפל.
נחלקו הראשונים מדוע לא תטבול בנמל
רש"י :מפני החציצה של הטיט.
ר"ת :מפני שיראה שיראוה.
❏ לפי' הרש"י שלא תטבול בנמל מחמת חציצת הטיט בנהר.
קשה סתירה ,ממקוואות (פ"ז מ"ז) הטביל בו את המטה אע"פ שרגליה שוקעות בטיט העבה טהורה ,מפני שהמים
מקדימים?
א .י"ל ,דיש לחלק בין אדם לכלים ,לפי שאדם כבד ומכביד בעובי הטיט.
ב .כיון שהמים מקדימים לידבק באגלי המיטה קודם שהגיעו לטיט ואותן מים מחוברים למקוה.
ג .דמטה שאני דליכא סדקים ,אבל באדם חוצץ לפי שהטיט נכנס לו בין האצבעות.
ד .בנדה שאני ,דטיט העבה שאינו נירוק ואין מטבילין בו.
נחלקו בזה הראשונים
י"א בראב"ד :ה"ה באדם ,וכל האיסור דווקא בשפת הנהר ,שהטיט שוה למים.
ראב"ד  :דווקא במיטה אין חוצץ ,אך באדם חוצץ דבהכנסת רגלי האדם למים נכנס לו הטיט בין אצבעותיו( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ראב"ד ורש"י :לא תטבול במקום שיש בקרקעיתו טיט ,משום חציצה.
אא"כ ,תתן עליו זמורות וכיוצא בהם ,דבר שאינו מקבל שום טומאה( .שו"ע)
»
ואם עברה וטבלה  -לא עלתה לה טבילה אפי' בדיעבד.
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– דס"ל דהמים מקדימין( .ט"ז)

טור :מתיר לכתחילה לטבול במקום טיט ,מחמת הסתירה ממקוואות לעיל
פסק השו"ע – דיש אומרים שלא עלתה לה טבילה.
והש"ך צידד – שאפשר שטעמו מפני שמדובר בטיט עבה כמו טיט היון ולכך לא עלתה לה טבילה ,אך בשאר טיטין
עלתה לה טבילה.
ואף כשמותר צריכה להגביה רגליה בשעת הטבילה ,דצריכה להזדקר ויש חשש שלא תעשה כן( .פת"ש)
»
ומ"מ ,לא תטבול במקוה שיש בו טיט לכתחילה( .פת"ש)
»
❏ טבילה במקום שיראוה
מקור :נדה (סו :סז - ).ואע"ג דהשתא ליכא ,אימר ברדיוני נפל[ .ע"פ פי' ר"ת].
נחלקו בזה הראשונים מתי אסורה
ר' ירוחם לשי' הב"י :דווקא מחמת פחד גויים אסורה לטבול .אך במקום יהודים – מותר.
ב"י :אפי' במקום ישראל אסורה ,מפני שממהרת אז לטבול.
הד"מ חלק על הבנת הב"י וס"ל דאף לר' ירוחם אפילו במקום ישראל אסורה( .ב"י וד"מ)
פסק השו"ע – דלכתחילה  -לא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני אדם ,מפני שמתוך כך ממהרת לטבול ואינה
מדקדקת בטבילה.
אך בדיעבד  -עלתה לה טבילה.

סעיף ל"ה
דרך טבילתה – כדרך גדילתה
מקור :נדה (סז - ).אמר ריש לקיש :האשה לא תטבול אלא כדרך גדילתה ,כדתנן האיש נראה כעודר וכמוסק זיתים.
אשה נראית כאורגת וכמניקה את בנה.
נגעים (פ"ב)  -כיצד ראיית הנגע? האיש נראה כעודר וכמוסק זיתים ,והאשה כעורכת וכמניקה את בנה כאורגת
בעומדין לשחי יד הימנית .ר' יהודה אומר :אף כטווה פשתן לשמאלית.
❏ גדר כעודר וכמוסק זיתים
מחלוקת ראשונים
רש"י :כעודר  -בבית השחי .כמוסק זיתים  -בבית הערוה.
ר"ן :כעודר  -לבית הסתרים .כמוסק זיתים  -בבית השחי( .ב"י)
❏ גדר כאורגת וכמניקה
מחלוקת ראשונים
רש"י :כאורגת  -בבית השחי .כמניקה  -בבית הערוה היא כופפת עצמה כמניקה את בנה.
תוספות :כאורגת  -מגבהת יד ימנית עד שמגלה בית השחי .כמניקה  -להגבהת הדד כשמניקה את בנה( .ב"י)
❏ בשי' ר' יהודה  -כטווה פשתן לשמאלית
מחלוקת ראשונים
ר"ש :גורס כטווה פשתן – שדרך טווה להגביה ידה השמאלית.
ר"ן :השמיט הא דר' יהודה ,אינה צריכה להגביה ידה השמאלית.
דס"ל :דהיות וטבלת כדרך גדילתה ,מה שדרכה ליגלות בעת מלאכתה אינו חשוב כבית הסתרים וצריכה
לגלותו ,אך מה שאינה מגלה בעת מלאכתה חשוב כבית הסתרים( .ב"י)
טור :מחלוקת מהי שיטתו
לב"י :צריכה להגביה שתי ידיה ,דהא קשה מדוע כתב הטור גבי אישה כאיש כמוסקת זיתים – אלא היינו
ב' ידיה כאיש ,ולא רק יד אחת כאורגת.
לט"ז  :אין הכרח זה לשי' הטור ,דאפשר שהטור נסתפק האם דווקא יד ימין צריך שיעור ולשמאל לא
כלום ,או שמא אורחא דמילתא נקט( .ב"י וט"ז)
פסק השו"ע – כתוס' וכר"ן ,ויהיה תחת דדיה נראה כדרך שנראה בשעה שמיניקה את בנה.
ויהיה תחת בית השחי נראה כדרך שנראה כשאורגת בעומדים ,ומגבהת רק ידה הימנית ולא השמאלית.
❏ שחייה בעת טבילתה  -כעורכת
נחלקו בזה הראשונים
ר"ן :כך צריכה לעמוד בשעת טבילה ,וירכותיה לא יהיו מדובקות .וריש לקיש בגמ' בנדה לא גרס זאת לאו בדווקא.
רמב"ם  :לא גרס זאת כלל ,ובדווקא לא גרס ר"ל כעורכת( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ן ,דלא תטבול בקומה זקופה ,מפני שיש מקומות שמסתתרים בה ,ולא תשחה הרבה עד שידבקו
סתריה זה בזה.
אלא שוחה מעט עד שיהיו סתרי בית הערווה נראים כדרך שנראית בשעה שהיא עורכת.
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ואינה צריכה להרחיק ירכותיה זו מזו יותר מדאי וגם לא להרחיק זרועותיה מהגוף יותר מדאי ,אלא כדרך שהם
בעת הילוכה.
» כתב הטור  :ולא תטבול בקומה זקופה מפני שיש מקומות שמסתתרים בה ...אלא שוחה מעט עד שיהיו
סתרי בית הערוה נראין כדרך שנראין בשעה שהיא עורכת ...ואינה צריכה להרחיב ירכותיה זו מזו יותר
מדאי וגם לא להגביה זרועותיה יותר מדאי אלא כדרך שהיא רגילה לעשות בעת הילוכה.
הקשה הב"י :מדוע נקט הטור והוסיף שאינה צריכה להרחיק ירכותיה זו מזו יותר מדאי ,הרי כבר נתן
לזה שיעור כעורכת?
הב"י תירץ :דהטור נגרר אחר לשון הגמ' שכדרך גדילתה [הילוכה] ,והיות ויכול אדם לסבור שאינו בקי
בשיעור זה ואולי ירחיק הרבה ,לכך הוסיף שלא תרחיק הרבה.
הב"ח תירץ :שמדובר בנשים שחצניות שמגביהין ידיהן על צדיהן .שאין צריכות להגביה ידיהן יותר
מדאי.
ודחה הט"ז דלא מסתבר שבנשים אלו דיבר הכתוב( .ט"ז)
❏ לשם מה טובלת כדרך גדילתה – מחלוקת
סמ"ג :דווקא לטהרות ,אך לבעלה לא צריכה.
רשב"א :בין לטהרות בין לבעלה( .ב"י)
נפק"מ :בדיעבד אם שנתה ,כגון ששחתה ביותר או זקפה ביותר.
להלכה – הביא השו"ע את ב' הדעות ,את דעת הסמ"ג בסתם  -שאם שנתה ,כגון ששחתה ביותר או זקפה ביותר,
עלתה לה טבילה .ואת דעת הרשב"א כיש מי שאומר שלא עלתה.
הטעם לרשב"א שלא עלתה לה טבילה :מחמת הקמטין שנדבקו קודם הטבילה( .ט"ז)
»
וקשה  ,למ"ד לא עלתה לה טבילה ,הרי בכניסתה למקוה קדמו המים לאותן הקמטים קודם שנדבקו?
הט"ז תירץ :דיש חשש שידבקו הקמטים שהם בגוף למעלה מן המים קודם כניסתה למקוה.
ולכך אם הכניסה עצמה קודם למים ואח"כ טבלה הועיל לה בדיעבד.
ונכון לכל אשה לעשות כן( .ט"ז)
הנקוה"כ תירץ :כאן ע"י הקמטין לא יהיו המים שבתוך הקמטין מחוברים למקוה כלל ,בשונה מאשה
שנכנסה למקוה.
❏ הכופת ידיו ורגליו וישב לו באמת המים – אם נכנסו מים דרך כולו – טהור.
מקור :תוספתא דמקוואות (פ"ח ה"ה)

סעיף ל"ו-ל"ז
גודל המקווה
❏ צריך שיהיה המקוה גבוה ממעל לטבורה זרת לפחות( .שו"ע)

מקור :מקוואות (פ"ז מ"ז)  -מקוה שמימיו מרודדים שכובשין אותו באבנים או בחבילי זמורות כדי שיתפחו מימיו
לפי שאין דרך להשתטח במקוה ולטבול בפישוט ידים ורגלים.
» שיעור זרת – איכא ב' מיני זרת.
ולכך ,ראו לדקדק שלא יפחות מי"ב גודלין שהוא חצי אמה ,ולא יפחות עכ"פ מי' גודלין.
ועל המורה לא לסמוך ולהזהיר הבלניות פעם אחת אלא יהיה רגיל בכך( .פת"ש)
»
❏ אע"פ שאין בגובה מי המקוה לעלות בהם כל גופה ,אא"כ פניה וגופה כבושים בקרקע – מועילה הטבילה( .שו"ע)

סעיף ל"ח
קפיצת פיה
מקור :פרק קמא דקידושין .מקוואות (פ"ח)  -אם קרצה שפתותיה לא עלתה לה טבילה.
❏ האם צריכה לכתחילה לפתוח פיה מעט – מחלוקת
הגה ש"ד :צריכה.
ד"מ :לא צריך( .ד"מ לעיל סעי' כ"ז)
פסק 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 דבוק בינוני.
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סעיף ל"ט
עצימת או פתיחת עיניה ביותר
מקור :נדה (סז - ).אמר ר' יוחנן :פתחה עיניה ביותר או עצמה עיניה ביותר – לא עלתה לה טבילה...
ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי איתמר הני לטהרות אבל לבעלה טהורה.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :בדיעבד ג"כ חוצץ.
רמב"ן :רק לטהרות אסורה ,אך לבעלה מותרת.
פסק השו"ע – דלכתחילה לא תעצים עיניה ביותר ואל תפתחם ביותר.
ובדיעבד אם עשתה כן – יש אומרים שלא עלתה לה טבילה.
» קשה על השו"ע ,בקפצה פיה סתם וכתב ולא עלתה לה טבילה ,ואילו כאן כתב שי"א שלא עלתה לה
טבילה?
י"ל ,דאפי' מי שחולק כאן מודה בקרצה שפתותיה דמשנה מפורשת היא( .ש"ך)

סעיף מ'
יהודית תעמוד על גבה
צריך להעמיד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויום אחד בשעה שהיא טובלת ,שתראה שלא ישאר משיער
ראשה צף על פני המים( .שו"ע)
❏ 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( .שו"ע)
» קשה ,הרי חפיפת הראש הינה מטעם חציצת שיער – א"כ כיצד כורכת שערה ,הרי איכא חציצה?
י"א :שאני קשר מכריכה ,דקשר שיער חייץ ,אבל כריכת שער על ראשה לא חייץ.
י"א :נסתפקו בדבר ,וכריכה אינה מותרת אלא בקליעת שלש חוטים( .ב"י)
אך גויה לא תעמיד עליה – דהא הוחזקה באיסור ,ואין הגויה נאמנת להוציאה מחזקתה( .ב"י)
»
טהורה שטבלה עם הטמאה – אין קפידא וטהורה לבעלה( .ב"י)
»
❏ בדיעבד שטבלה ולא עשתה תיקון זה וטבלה בינה לבין עצמה – לא עלתה לה טבילה( .פת"ש)

סעיף מ"א
המפשלת בנה לאחוריה
מקור :נדה (סז - ).מפשלת את בנה וטובלת לא עלתה לה טבילה.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :המפשלת בנה לאחוריה כשהיא ערומה ,וטבלה – לא עלתה לה טבילה.
הטעם :שמא היה טיט ברגלי התינוק או בידיו ונדבק באמו וחצץ בשעת טבילה ואחר שעלתה נפל( .שו"ע)
ב"ח :עלתה לה טבילה( .ש"ך)
❏ נתנה תבשיל לבנה – לבעלה עלתה לה טבילה [ורק לטהרות לא עלתה לה טבילה]( .ב"י וש"ך)
מקור :נדה (סז - ).ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי איתמר הני לטהרות אבל לבעלה טהורה[ .וקאי גם על זה]

»

קשה ,מאי שנא ממפשלת שלא עלתה לה טבילה?
י"ל ,ד נותנת תבשיל לבנה יודעת שדרך התבשיל לידבק ובודאי נזהרת ולפיכך מותרת לבעלה ,אך מפשלת
את בנה אינה עשוייה ליתן אל ליבה שיש טיט בידי התינוק או ברגליו ולפיכך חשו לה אף לבעלה( .ב"י)

סעיף מ"ב
נכנסו צרורות וקסמים בסדקי רגליה מלמטה – חוצצים.
מקור :תוספתא דמקוואות (פ"ח ה"ד)  -נכנסו צרורות וקסמין בסדקי רגלו מלמטה .מחלוקת ,ר"ע :אינו חוצץ מפני
שהוא כבית הסתרים .וחכמים חולקים עליו [מדנקט המשנה כיחידאה].
הטעם :אע"ג דבית הסתרים אין צריך ביאת מים ,ראוי לביאת מים בעינן( .ש"ך)

קטו
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סעיף מ"ג
תחבושת שעל בית הסתרים
מקור :תוספתא (פ"ח ה"ה)  -אספלנית מלוגמא ורטייה שעל בית הסתרים – מחלוקת ,רבי אומר :חוצץ .רבי יוסי
ברבי יהודה אומר :אינו חוצץ.
שורש מחלוקתם ,ברטייה מהודקת ,ולריב"י :כיון שבית הסתרים אינם צריכים ביאת מים כך אינם צריכים להיות
ראויים לביאת מים .אך לרבי בעינן שיהיו ראויים לביאת מים.
פסק השו"ע – אספלנית מלוגמא ורטיה שעל בית הסתרים – חוצצין.
אע"פ שאינם צריכים שיכנסו בהם המים ,צריכים שיהיו ראויים ולא יהא בהם דבר חוצץ.
ניקיון עצמה מכל צרכיה וצואתה קודם הטבילה
מקור :נדה (מג).
❏ לכתחילה
צריכה להטיל מים קודם טבילה אם היא צריכה לכך.
גם צריכה לבדוק עצמה בגדולים ובקטנים שלא תהא צריכה לעצור עצמה ,ולא יהיו ראויים לביאת מים.
גם צריכה להסיר צואת החוטם.
❏ בדיעבד שטבלה ולא הטילה מי רגליה – מחלוקת ראשונים
ראב"ן :לא עלתה לה טבילה ,וראיה מזבה שנעקרו מי רגליה.
רבי עובדיה בצפנת פענח :אינה נאסרת משום כך לבעלה ,אלא רק לטהרות( .ד"מ בסי' קצט א)
הכריע הש"ך דכל מה שפסק הרמ"א אינו אלא לכתחילה ,אך בדיעבד כל זה אינו מעכב.
 -זבה שנעקרו מימי רגליה וירדה וטבלה מהו? תיקו( .מד"מ בסי' קצט א)

סעיף מ"ד
חציצת שערות מדובקות – הרי אלו חוצצים.
מקור :תוספתא (פ"ח ה"ה)
כגון :שערה שחוץ למכה שראשה מודבק למכה .או מדובקות בטיט או בצואה .או ב' שערות בריסי עיניה מלמטה
ולמטה ונקבו או מדובקות זו בזו – הרי אלו חוצצים( .שו"ע)

סעיף מ"ה
טבילה באבק של רגליה
מקור :תוספתא (פ"ח ה"א)  -היו רגליו מליאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו מ' סאה – טהור.
 לכתחילה – לא תטבול באבק של רגליה( .שו"ע)
 בדיעבד שכבר טבלה כך – נחלקו בזה הראשונים
הר"ש :מוסיף על הגירסא" ,וירד וטבל במקוה שיש בו מ' סאה – טמא ,שפשף או שטבל בחמין – טהור".
ומשמע שכשאינם חמין ולא שפשף – בדיעבד טמא.
הטעם :דכשהרגליים מליאות אבק ומטבילן במים האבק שעל רגליו נעשה טיט וחוצץ.
רמב"ם  :לכתחילה תזהר שלא תטבול עם אבק על רגליה ,אך בדיעבד עלתה לה טבילה ,דסתם מים מעבירין את
האבק ואע"פ שאינם חמים( .ב"י)
הביא השו"ע את ב' הדעות כיש מי שאומר.
❏ אבק לבן שקורין פודר
• לתפילין אינו חוצץ ,דעביד לנוי והרי הוא כגופו של שיער.
• אך לנדה – חוצץ אף לרמב"ם ,דזה גרוע יותר מאבק של רגלים( .פת"ש)
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סעיף מ"ו
נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה
מקור :ביצה (יח - ).נדה מערמת וטובלת בבגדיה.
להלכה:
דווקא בבגדים רפויים עליה – עלתה לה טבילה.
אך בבגדים שהן מהודקים [כגון בלבוש הזמן הזה] – לא עלתה לה טבילה( .שו"ע וש"ך)
הטעם :דמקפדת עליהם( .פת"ש)

סעיף מ"ז
כינים
 כשאינו יכול להסירן – ינסה להסירן ע"י חמין ולגורדן בצפורן .ואם אינו יכול להסירן  -אינו חוצץ( .שו"ע)
 אך כל שיכול להסירן – אפילו דיעבד חוצצין( .ש''ך)
אותן כינים קטנים מתים הדבוקים בשיער – צריך להסירן ,דהוי חציצה( .פת"ש)
»
❏ אשה שנגעה ביורה או בקדרה ונתפחמה בבשר מעט – זה אינו קפידא ,אע"פ שמעט נדבק בבשר( .ב"י)

סעיף מ"ח
כוונת הטבילה
מקור :חולין (לא - ).אתמר ,נדה שנאנסה וטבלה – מחלוקת ,רב יהודה אמר רב :טהורה לביתה ואסורה לאכול
בתרומה .ר' יוחנן :אף לביתה לא טהרה ...בעלה חולין הוא ,וחולין לא בעי כוונה .ומנא תימרא? דתנן גל שנתלש.
היכי דמי נדה שנאנסה וטבלה? אילימא דאנסה חבירתה ואטבלה ,כוונת חבירתה כוונה מעלייתא היא? אמר רב
פפא לרבי נתן :שנפלה מן הגשר .לרבנן :שירדה להקר.
נחלקו בזה הראשונים
ר"ן ורמב"ם :כרב ,וטהורה לביתה.
הטעם:
א .דמשמע בגמ' דרב נחמן בר יצחק סבר כוותיה.
ב .דבגמ' חגיגה הולכת הסוגייא כרב דאמר חולין לא בעי כוונה ולא מזכירים כלל את ר' יוחנן.
ג .משאלת הגמ' בחולין ומנא תימרא וכו' ,הויא דברי הגמ' ולא סיומא דמילתא דרב נחמן – ומוכח
דמסקנת הגמ' כרב.
רשב"א והגהות אשרי :כרבי יוחנן ,וטמאה לביתה.
הטעם:
א .דכל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן.
ב .דרבה כוותיה ס"ל.
ג .ועוד שבשל דברי תורה הלך אחר המחמיר.
ד .משום שבירושלמי מגילה פ"ב ה"ה – משמע דר' חנינא ס"ל כר' יוחנן והוה ליה רב יחיד לגבייהו( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע  :כר"ן וכרמב"ם ,נדה שטבלה בלא כונה ,כגון שנפלה לתוך המים או שירדה להקר ,הרי זו מותרת לבעלה.
אך אינה צריכה לברך על הטבילה( .פת"ש)
»
רמ"א  :כרשב"א והגהות אשרי ,יש להחמיר לכתחילה ולהצריך אותה טבילה אחרת.
❏ לכו"ע – אין מברכין על הטבילה כשחוזרת וטובלת( .ש"ך)
❏ לכו"ע – אם אנסה חבירתה אותה וטבלה – הוה טבילה( .ט"ז)
אך זהו דווקא בחבירתה ,אך איש אחר אינו מועיל( .פת"ש)
»
❏ לכו"ע – נכנסה להקר ואח"כ נתכוונה ולא הגביהה רגליה בשעת טבילה – מהני לה שלא להצריכה טבילה אחרת
ויש להקל( .פת"ש)
❏ כשטבלה לא לשם תשמיש – כגון ,אם היה בעלה חולה וספרה וטבלה בכדי שתוכל ליגע בו ולא כיוונה לתשמיש –
אותה טבילה מועילה לה אף לתשמיש( .פת"ש)
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עוד מדיני הטבילה
❏ תסתיר ליל טבילתה
יש 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( .רמ"א)
❏ יזהרו שלא יפגעו בדבר טמא
יש לנשים ליזהר כשיוצאות מן הטבילה שיפגע בה חברתה ,שלא יפגע בה תחלה דבר טמא.
ואם פגעו בה דברים טמאים – אם היא יראת שמים תחזור ותטבול( .רמ"א)
כגון :כלב ,חמור ,עם הארץ ,עכו"ם ,חזיר ,מצורע וכדו'( .ש"ך)
עם הארץ  -מדובר בעם הארץ גמור דומיא דחמור( .פת"ש)
»
» כשראתה סוס – מחלוקת
ש"ד :ה"ה כשראתה סוס הדין כן.
רוקח וכל בו  :פגע בה סוס תעלה ותשמש שבניה עומדין נאה בדבורן שומעים ומבינים לומדים תורה ואינם
משכחין וממעטים בשינה ,ולא עוד אלא שאימתן מוטלת על הבריות( .ש"ך)
❏ אם פגע בה אדם בשעה שעלתה מן הטבילה
מקור :פסחים (קיא - ).האי מאן דפגע באיתתא בעידנא דסלקה מטבילת מצוה ,אם איהו קדים ומשמש אחדה ליה
לדידיה רוח זנונית .אי איהי קדמה ומשמשה אחדה לה לדידה רוח זנונית.
מהי תקנתו? – מחלוקת
רוקח :לימא הכי :שופך בוז על נדיבים ויתעם בתוהו לא דרך (תהילים ק"ז).
תולדות אהרן :לימא הכי :מזיח אפיקים רפה (איוב י"ב).
ש"ך :יאמר שני הפסוקים הנ"ל( .ש"ך)
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סימן קצט
סעיף א'
חיוב הדחת גופה
מקור :נדה (סו - ):ואמר רבא :לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במים.
פסק השו"ע – צריכה האשה להדיח בית השחי ובית הסתרים שלה במים.
❏ כתב הטור :לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה קמטיה וכל בית סתריה.
הב"י תמה עליו :הרי קמטיה וסתריה אחד הם .וכן בגמ' רבא נקט רק קמטים לחוד דמשמע דאחד הם.
ותירץ הד"מ :דב' דברים הם ,קמטים – היינו תחת אצילי ידיה ותחת שוקה.
ובית הסתרים – היינו ,לפנים ,כגון נקבי החוטם ואזנים ולפנים מהשפה.
והט"ז תמה על הב"י :שאם ראה דברי רבא ,כיצד לא ראה ההמשך  -המיתיבי שאחריו ,ששם מפורטים גם קמטים
וגם בית הסתרים.
ודחהו הנקוה"כ  :על אף שראה הב"י את המיתיבי ,סבר שלא היה לו לטור שהוא פוסק לנקוט כלשון המיתיבי
דברייתא ,אלא כלישנא דרבא.
נוזל ההדחה
צריכה להדיח במים( .שו"ע)
❏ אך בשאר משקים – לא תדיח בהם( .רמ"א)
הטעם :דכשנשאר לחלוחיתו בתוך הקמט ישאר שם כתם המשקה( .ט"ז)
ולכך ,בשאר הגוף שאין שם קמט מותר בשאר משקין( .פת"ש)
»

❏ גדר חיוב חפיפה
מקור :בב"ק (פב - ).עשרה תקנות תיקן עזרא ...ושתהא אשה חופפת וטובלת.
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.
נחלקו בזה הראשונים
הר' שמעיה :תקנת עזרא נאמרה בין על שערה בין על גופה ושניהם חייבים חפיפה .מלבד העיון.
» דהא בגמ' מיירי בשיער.
» ועוד שאין טעם להחמיר בגוף יותר מבשיער ,שהרי שיער עשוי להיות בו דבר חוצץ יותר מבגוף.
ר"ת  :לא נאמרה תקנת עזרא אלא דווקא לראש ולא לגוף .ואילו בגוף רק צריך לעיוני.
» דמוכח מהגמ' בנזיר מב – .דחפיפה דווקא בשיער היא.
» וכן מוכח מהגמ' בב"ק פב .שהקשתה דווקא לגבי השיער משמע דחפיפה בשיער דווקא.
רמב"ן  :דבר תורה צריך לעיין בין בשער בין בגוף ,אלא שתקנת עזרא הוסיפה גם חפיפה רק לשער.
לכן מצריך בשניהם ,אך מחמיר יותר בשער מאשר בגופה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ן ,וצריכה האשה לסרוק שיער ראשה וכן כל מקום שיער שבה סריקה יפה במסרק שלא
תהיינה שערותיה נדבקות זו בזו.
וכן צריכה האשה לעיין בעצמה ובבשרה ובודקת כל גופה סמוך לטבילתה ,שלא יהא עליה שום דבר מאוס שחוצץ.
ותחוף כל גופה ,ותשטוף במים חמין בשעת חפיפת גופה ושערה.
» צידד הש"ך ,היות ונקטינן כרמב"ן דחפיפת שאר הגוף דרבנן לכך מקילינן בכמה דברים בחפיפה.
אבל מה שצריכה לעיין בכל גופה שלא יהא דבר חוצץ  -מדאורייתא היא ולא מקילינן( .ש"ך)
❏ שלבי העיון והחפיפה – מחלוקת
שו"ע :צריכה תחילה עיון בכל גופה ,ואח"כ תעשה חפיפה בכל גופה.
ט"ז :מספיק חפיפת כל הגוף לחוד שהרי אז בודקת – ואין לך בדיקה גדולה מזו.
שע"י המשמוש – נחשב הדבר לעיון דבר תורה ,ואם היא מעיינת ובודקת עצמה בשעת חפיפה דיה בכך ואין צריכה
בדיקה מיוחדת דווקא( .ט"ז)
❏ אשה המסופקת בחפיפתה
• המסופקת אם עיינה בשערותיה כלל דהוא ספק דאורייתא – מחלוקת
נו"ב :מותר ,דסירכא נקט ואתי.
פת"ש  :אסורה וצריכה לחזור ולטבול ,דאין מועיל טעם דסירכא נקט ואתי אלא בדרבנן.
• אך אם ברור לה שעיינה רק שמסופקת אם סרקה דהוא ספק דרבנן – לכו"ע מותרת( .פת"ש)
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סעיף ב'
דרך החפיפה
מקור :נדה (סו - ):אשה לא תחוף אלא בחמין ,אבל לא בצונן ,ואפילו בחמי חמה .צונן מאי טעמא לא? משום
דקרירי ומשרו מזייא.
פסק השו"ע – חפיפה שבמקום שיער לא תהיה במים קרים ,לפי שמסבכין את השיער ,אלא במים חמין.
ומיהו אפילו בחמי חמה סגי.
סוגי תכשירי החפיפה
מקור :נדה (סו - ):אשה לא תחוף לא בנתר ולא באהל ,בנתר – משום דמקטף .ובאהל – משום דמסרך.
❏ נתר
נחלקו הראשונים מהו נתר
רמב"ם :נתר היינו גריד"א.
הר"ר דוראן :נתר אינו גריד"א הוא( .ב"י)
פסק השו"ע – לא תחוף בנתר הנקרא בערבי :טפל.
הטעם :לפי שמחתך השיער וחוזר ומסתבך.
בל"א קרייד"א – מחלוקת
העט"ז :גריד"א היינו מה שקורין בל"א קרייד"א.
הפרישה :טעות הוא ביד הסוברים כך( .ש"ך)
לכו"ע ,בל"א זיי"ף  -מותרת לחוף שאינו מסתבך ואדרבה מנקה הזוהמא( .ש"ך)
»
❏ אהל
מחלוקת מה אהל עושה
רש"י :מדביק.
ראב"ד :קושר וחוצץ שלא עולים בו המים.
פסק השו"ע – כראב"ד ,דלא תחפוף באהל ,לפי שמסבך השיער.
❏ שאר דברים המסבכים השיער – מחלוקת
טור :ה"ה שאר דברים המסבכים ג"כ אסורים.
מהרי"ק  :דווקא דברים האמורים אסורים ,אך יין כגון שציווהו הרופאים לחפוף ביין מותרת.
פסק השו"ע – כטור ,לא תחפוף בכל דברים המסבכים השיער.
» וכל זה לכתחילה ,אבל אם חפפה בנתר וכיוצא בו ,וראתה בעצמה שאין שערות שלה קשורין ומסובכין -
מותר( .רמ"א)

❏ כשציוו אותה הרופאים שלא לחוף במים
אשה 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 לעצמה תחלה אם היין אינו מסבך השערות( .רמ"א)
» כמה פעמים תנסה בעצמה – מחלוקת
מהרי"ק :ג' פעמים.
עט"ז :ב' או ג' פעמים( .ש"ך)
» קשה ,נחזי אנן אי היין מסבך השיער אי לא?
י"ל ,שאין טבע שערות של כל אדם שווה( .ש"ך)

סעיף ג'-ה'
חפיפה ביום או בלילה
מקור :נדה (סח - ).שלח רבין באגרתיה אשה לא תחוף בערב שבת ותטבול במוצאי שבת...
והלכתא :אשה חופפת ביום וטובלת בלילה .והלכתא :אשה לא תחוף אלא בלילה.
קשיא הלכתא אהלכתא? לא קשיא ,הא דאפשר ,הא דלא אפשר.
ואיכא בפי' זה ד' הבנות
רש"י :הא דאפשר  -לחוף ביום כגון ביום חול .הא דלא אפשר  -לחוף ביום כגון מוצאי שבת ויו"ט.
דס"ל דטוב לה יותר לחוף ביום מפני שמהומה לביתה.
שאילתות :הא דאפשר – לחוף בליל טבילה שהוא חול לא תרחיק חפיפה מטבילה כלל ואפילו אם היום חול לא
תחוף אלא בלילה.
הא דלא אפשר – כגון שליל טבילה יו"ט או שבת שאז מותרת לחוף מבעוד יום.
אך כל זמן שתוכל לא תחוף אלא בלילה.
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ר"ת :הא דאפשר לחוף במוצ"ש שהוא חול – תחוף בו ולא מער"ש.
הא דלא אפשר לחוף במוצ"ש כגון שחל יו"ט במוצ"ש – דאז תחוף מער"ש ותטבול במוצ"ש.
רמב"ם" :הא דאפשר" -בכל מקרה שאינו שעת הדחק ,לא תחוף אלא סמוך לטבילתה.
"הא דלא אפשר" -היינו ,לומר היכא דאי אפשר לחוף בליל טבילה מפני הדחק מותר לה להרחיק החפיפה מן
הטבילה – אך לא יותר מיום אחד כדברי רבין( .ב"י)
פסק השו"ע – המנהג הכשר שתתחיל לחוף מבעוד יום ועוסקת בחפיפה עד שתחשך ,ואז תטבול.
וכן מנהג כשר שאע"פ שחפפה ,תשא עמה מסרק לבית הטבילה ותסרוק שם( .שו"ע)
»
והוסיף הש"ך ,דנהגו הנשים להשתטף ולחוף ולרחוץ ולסרוק הכל בבית המרחץ סמוך מיד לטבילה ונכון
הוא.
❏ בשעת הדחק
שצריכה לחוף ביום ,או שאי אפשר לה לחוף ביום וצריכה לחוף בלילה ,יכולה לעשות .ובלבד שלא תמהר לביתה
ותחוף כראוי( .רמ"א)
» דהא דאמרינן בשעת הדחק חופפת ביום  -ברור הוא דבלילה צריכה עיון ובדיקה בכל גופה קודם הטבילה.
(ט"ז)

❏ חל טבילתה במוצאי שבת ,שאי אפשר לחוף מבעוד יום ,תחוף בליל טבילתה.
נחלקו בזה
רמ"א  :ומכל מקום מנהג יפה הוא שתרחץ היטב בערב שבת ,ובמוצאי שבת תחזור ותחוף ותסרוק מעט [ומועיל אף
לשאילתות].
ש"ך  :לאו במנהגא תליא ,אלא כך הוא עיקר הדין שתרחוץ ותחוף היטב בער"ש ותרחוץ ותחוף ג"כ במוצ"ש.
❏ נזדמנה לה טבילה בליל שבת ,תחוף ביום( .שו"ע)
❏ באשה שיש לה קליעה שנעשית ע"י שד ששכחה לחוף ביום – מותרת לטבול בליל שבת כיון שאינה צריכה לסרוק
עצמה( .פת"ש)
❏ נדה שחל ליל טבילה במוצ" ש וביום ו' היתה עדיין בימי אבלה מותרת לעשות חפיפה ביום ו' בחמין כדי שתטבול
בזמנה לבעלה( .פת"ש ובאה"ט)
❏ אם לא היה בעלה בעיר ובא בלילה שלא היתה יודעת שיבא בלילה מותרת לחוף בלילה ולטבול( .באה"ט)

סעיף ו'
כשחייבת להרחיק החפיפה מן הטבילה
כגון שחל ליל טבילתה במוצאי שבת והוא יום טוב או כשחלו ב' ימים טובים ביום חמישי ושישי ,וחל ליל טבילתה
בליל שבת.
מקור :נדה (סז - ):מחלוקת ,אמר רב הונא :אשה חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי בשבת ...אשה חופפת באחד
בשבת וטובלת ברביעי בשבת ...אשה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת...
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...
דרש מרימר :הלכתא ,כרב חסדא וכדמתרץ רב יימר.
❏ טבילה בליל שבת ויו"ט – מחלוקת ראשונים
ראב"ד בשי' רב אחא  :בזמנינו שאין הטבילה עצמה מצוה אין לה לטבול בליל שבת ויו"ט מפני שא"א לה לסמוך
החפיפה לטבילה ,ואם עשתה כן  -עשתה.
ודווקא בזמנם שהיתה הטבילה עצמה מצוה התיר לחוף מער"ש ולטבול במוצ"ש.
ב"י [אף בשי' רב אחא] :אף בזמן הזה טובלת בליל שבת ויו"ט ,ואף כיום הוי הטבילה מצוה לבעלה( .ב"י ו'(ב))
כל בו  :אסורה לטבול בשבת ויו"ט דהיאך תינצל מאיסור סחיטת השער .ולכן תדחה טבילתה למוצאי השבת ויו"ט.
[והב"י דחה דבריו דחשש הסחיטה אינו כלום ,שהרי פסק הרמב"ם שאין סחיטה בשיער]( .ב"י ו'(ג))
❏ טבילה המרוחקת מן החפיפה יום אחד או ב' ימים – מחלוקת ראשונים
טור בשי' רש"י :אפילו חלו שני ימים טובים ביום ה' וו' – חופפת בד' וטובלת בליל שבת.
רא"ש בשי' רש"י  :לא התירו אלא בקושי בחפפה ביום וטבלה בלילה .אך חפפה בער"ש וטובלת למוצ"ש – אין
להתיר אף כשבמוצ"ש חל יו"ט – אלא תדחה טבילתה.
רמב"ם :אין להרחיק החפיפה מן הטבילה אלא יום אחד בלבד ,אך יותר – אסור.
דהרי לא לחינם נקט רבין שיעור יום אחד בלבד.
וכן ליתא לפסקא דהלכתא כרב חסדא ולעולם לא תפסיק ביום דחפיפה ליום דטבילה יותר מיום אחד.
ולפי' "הא דאפשר הא דלא אפשר" -היינו ,לומר היכא דאי אפשר לחוף בליל טבילה מפני הדחק.
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❏ לכו"ע ,ג' ימים אינה יכולה להרחיק החפיפה – וכדרב יימר.
פסק השו"ע – כטור בשיטת הרש"י ,ואפילו ב' ימים מרחיקה החפיפה מן הטבילה ,ואם חל ליל טבילתה במוצאי
שבת והוא יום טוב שאי אפשר לחוף ,אז תחוף בערב שבת.
וכן אם חלו ב' ימים טובים ביום חמשי וששי ,וחל ליל טבילתה בליל שבת ,תחוף ביום רביעי בשבת.
ומ"מ ,תקשור שערותיה כדי שלא יתבלבלו( .שו"ע)
»
❏ הטור כתב :ואפילו אם חלו ב' ימים טובים ביום ה' ו'  -חופפת ברביעי וטובלת בליל שבת.
או אם חל יו"ט במוצאי שבת  -רוחצת וחופפת בער"ש.
והקשה הב"י על הטור ,מדוע כפל דבריו ,הרי חל יו"ט במוצ"ש נלמד בכ"ש מהדין הראשון דב' יו"ט ביום ה' וו'?
א .הב"י תירץ :היות והטור למד דינו מדברי התוס' שכתבו רק לגבי חל יו"ט במוצ"ש ,ומשום שאינה
מפורשת בדבריהם חביבא ליה ואקדמה ,ואח"כ כתב חבירתה שהיא מפורשת בדבריהם.
ב .הב"י עוד תירץ :היות והרא"ש אליבא דרש"י חולק בזה הוסיף וכתבה( .ב"י)
ג .יש מתרצין  :דכוונת הטור בחל יו"ט במוצ"ש היינו בב' ימים טובים ביום א' וב' והוא תוספת חידוש דין.
ד.

(ט"ז)

דרישה  :הו"א דווקא ביום ה' ו' מותר משום שיכולה להחם לה מים להדיח קמטיה ,אך בחל יו"ט
במוצ"ש שאינה יכולה להחם מים להדיח קמטיה – קמ"ל שאף אז מותרת לטבול( .ט"ז)

זהירות אחר רחיצה וחפיפה דער"ש מנגיעה בתבשילין
מחלוקת ראשונים
טור :תזהר אחר רחיצה וחפיפה מליתן תבשיל לבנה ומלהתעסק בדבר שתבוא לידי חציצה.
טעם המנהג:
א .ע"פ הסוברים שעיון ובדיקה אינה מדאורייתא אלא בכלל תקנת עזרא הוא ,וא"כ בשעה שנעשית החפיפה
נעשית הבדיקה והעיון ואין להפרידם זה מזה.
ב .היו נוהגות כן מפני שדרך הנשים לחוף ולבדוק הגוף ביחד ,ועכשיו מתוך שאינן חופפות סמוך לטבילה
ישכחו מלבדוק גופן ונמצא שלא עלתה להן טבילה.
ג .טעם הנוהגות מפני שחוששות שמא מתוך שדרך לסמוך חפיפה ובדיקת הגוף יחד אם אתה מצריכן לבדוק
גופן שמא יבואו לחפוף ולסרוק ראשן ביו"ט.
ב"י  :אין צריכה להיזהר בזהירות זו ,אלא יותר היה נכון להזהירן שיבדקו ידיהן וכל גופן בשעת טבילה ,ואם ימצאו
בו דבר חוצץ יסירוהו ולא יהיו ידיהן אסורות בשבת מליתן תבשיל לבניהן ומלאכול כדרכן.
א .שהרי על כורחה נוגעת בתבשיל כשאוכלת.
ב .ואף אם תזהר מליגע במאכלה – הידים עסקניות הן וא"א שלא תסיח דעתה מהן אפי' לא רגע אחד.
להלכה – מחלוקת
שו"ע  :לשיטתו ,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 תבוא לידי חציצה.
רמ"א :כט ור ,ותזהר בימים שבין החפיפה לטבילה מכל טנופת ,ושלא ידבק בה שום דבר .גם מנגיעת תבשילין ,או
מנתינתן לבניה הקטנים ,תזהר ,אם אפשר לה לזהר ,אם הם דברים הנדבקים.
לכו"ע  -אף לטור צריכה לעיין ולבדוק בשעת חפיפה ובשעת טבילה ולזהר בין החפיפה לטבילה מליגע בדברים
החוצצים הראוים לידבק אם אפשר( .ש"ך)
הכנות קודם הטבילה במוצאי שבת ויו"ט
❏ חציצת השיניים
תחצוץ שיניה בטוב בשעת הטבילה שלא ישאר פרורין ולא בשר ולא עצם( .שו"ע)
❏ רחיצה
רחיצת כל הגוף במים שהוחמו מערב יו"ט – מחלוקת
רא"ש :אוסר.
ויש מתירין( .ב"י)
להחם מים ביו"ט עצמו לרחיצת אבריו [לא כל גופו] – מחלוקת
רא"ש :מותר לפניו ידיו ורגליו ,וה"ה לשאר איברים – ובלבד שלא יהיה כל גופו.
רש"י  :לא התירו אלא לפניו ידיו ורגליו בלבד( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
טור וב"י  :כרא"ש ,מותר להדיח פניה ידיה ורגליה ,וה"ה שאר איברים כל שאינה רוחצת כל גופה .ותדיח במים
חמים שהוחמו ,ואפילו ביום טוב( .ש"ך ושו"ע)
משאת בנימין :כרש"י ,בחמין שהוחמו ביו"ט לא ירחץ אלא פניו ידיו ורגליו.
בחל ליל טבילה אחר ב' יו"ט ביום ה' וו' – תרחוץ קמטיה וסתריה ביו"ט קודם לשבת( .ט"ז)
»
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❏ רחיצה לליבון
• בט' באב וביוה"כ – צריכה לשנות קצת שלא תרחוץ רק באותו מקום ובין ירכותיה בין בחמין בין בצונן.
• בשבת ויו"ט – בצונן – כל גופה .בחמין רק באותו מקום ובין ירכותיה.
» ודווקא בחמין שהוחמו מער"ש ומעיו"ט.
» ותיזהר מאיסור סחיטה שלא תרחוץ בבגד ,אלא רק בידיה.
כיום – לא נהגו הנשים לא לרחוץ ולא ללבוש לבנים בשבת ויו"ט.
» הטעם :מחלוקת
משאת בנימין  :משום שאין כל אשה יודעת לחלק בין חמין שהוחמו מער"ש או בשבת ויו"ט עצמם .וגם
אינה יודעת ליזהר מאיסור סחיטה.
ט"ז :משום שאז היו צריכין לטבול במוצ"ש והיו מרחיקין הטבילה מן החפיפה.
ומ"מ היכא דנהוג נהוג ,היכא דלא נהוג יש להתיר להן( .ש"ך)
»
❏ חפפה וטבלה ועיינה ביום ד' אך לא עיינה בעצמה קודם הטבילה
הטור כתב :ואם טבלה ולא עיינה בעצמה קודם לכן ,אם נזהרה מלהתעסק בדבר החוצץ  -עלתה לה טבילה .ואם
לאו  -לא עלתה לה טבילה.
מחלוקת בכוונתו
ט"ז  :מדבר בעיון הגוף ,והיות דכבר חפפה ובדקה כל גופה וראשה ביום ד' ונזהרת אח"כ בימים שבינתיים הוה
טבילה שפיר.
ב"ח :אין פירושו עיון הגוף  -דבזה ודאי לא עלתה לה טבילה ,אלא עוסק בעיון יצירה כגון בין אצבעותיה ורק אז
עלתה לה טבילה אם לא עיינה( .ט"ז)

סעיף ז'
מקום שיראות לטבול בלילה
נחלקו בזה הראשונים
ר' משולם :התיר בעירו לחוף בערב שבת ולטבול ביום שבת ,מפני שהיו יראות לטבול בלילה.
ר"ת  :תרי קולי בהדי הדדי לא מקילין .דאיכא קולא דסרך ביתה ,ועוד קולא דהרחקת חפיפה מטבילה( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ת ,דאין להתיר לחוף מערב שבת ולטבול ביום שבת ,דתרי קולי בהדדי לא מקילינן.

סעיף ח'-ט'
טבלה אחר חפיפה מרוחקת
מקור :נדה (סו - ):אמר רבא :טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ  -אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף
ולטבול .ואם לאו ,צריכה לחוף ולטבול[ .ומשמע שאם לא מצאה דבר חוצץ עלתה לה טבילה בדיעבד].
פסק השו"ע – אף בימי החול ,אם חפפה ועיינה עצמה היום וטבלה בליל יום אחר – עלתה לה טבילה בדיעבד ,אע"פ
שלא היו חפיפה ובדיקה סמוך לטבילה.
❏ טבלה בלא חפיפה כלל
אם טבלה בלא חפיפה – לא עלתה לה טבילה ,אע"פ שעיינה בעצמה בגופה.
❏ אם חפפה אך לא עיינה בגופה ,ואחר הטבילה בדקה עצמה ולא מצאה חציצה:
 בשאר גופה – לא עלתה לה טבילה.
» ואפילו חפפה מיד אחר הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא קשורה – לא עלתה לה טבילה.
» וכן אם חפפה רק במקום שיער ,ולא עיינה בשאר גופה  -שלא עלתה לה טבילה ,שעיון הגוף הוא דבר
תורה( .שו"ע)
 בבית הסתרים – עלתה לה טבילה ,אם אח"כ עיינה ולא מצאה שום דבר.
הטעם :כיון שאין צריכים לביאת מים.
» קשה ,הרי מ"מ בעינן ראוי לביאת מים וליכא?
י"ל ,דכיון שהוא נסתר אין דרך לבוא שם דבר החוצץ( .ט"ז)

קכג

סימן קצט

 חלקת אליהו – הלכות נדה 

סעיף י'
חפפה ועיינה וטבלה ,ובעלייתה נמצא עליה דבר חוצץ.
מקור :נדה (סו - ):ב' לישנות ,לישנא קמא :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.
נחלקו הראשונים בפי' ה"איכא בינייהו"
ב"י :ישנן ב' איכא בינייהו ,א .למסמך לחפיפה טביל ה בכל מקום .ב .כשחפפה בסוף היום וטבלה תיכף בלילה,
דללישנא קמא :הרי סמוך היא .וללישנא בתרא :לא באותו יום היא.
רי"ף ור"ן  :לא גרסו אלא איכא בינייהו סמוך לחפיפה טבילה בלבד .ולכך אם עשתה בסוף היום וטבלה תיכף בלילה
לכו"ע מועיל לה.
תוספות :ד"סמוך לחפיפה טבילה" אי ן הכוונה שצריך לסמוך החפיפה לטבילה ,אלא לענין לתלות אחר הטבילה אם
נמצא עליה דבר חוצץ ,דנחלקו לעניין זה האם צריך סמוך לחפיפה טבילה( .ב"י)
❏ נחלקו הראשונים בגדר "סמוך"
רשב"א  :עונה ,שבאותה עונה שחפפה טבלה .ואם בתוך עונה שחפפה טבלה ,אינה צריכה טבילה אחרת .ואם לאו,
צריכה טבילה אחרת.
» אע"פ שהיתה החפיפה סמוך לטבילה ,כגון שחפפה ביום סמוך לערב וטבלה בתחילת הלילה ,הואיל והיה
בשתי עונות( .רמ"א)
רמב"ם :מחלוקת מהי שיטתו
ב"י :בין כך ובי ן כך צריכה טבילה אחרת ,אלא שזו אינה צריכה לחזור לחוף וזו צריכה .וכל דברי רבא
אינם אלא לעניין חפיפה ,דאם טבלה סמוך לחפיפה אינה צריכה לחפוף שוב ,אלא רק טובלת שוב.
ר"ן  :דכל שחפפה באותו יום אע"פ שלא היה סמוך לטבילה לא חיישינן אע"פ שנמצא עליה דבר חוצץ.
ראב"ד :לאו דווקא עונה ,אלא שכל שחפפה סמוך לטבילה  -אין צריך לחזור ולחוף ולטבול .ואם לאו ,צריכה לחזור
ולחוף ולטבול.
» הבנת הראב"ד שהשיג על הרמב"ם
א .מפני שהראב"ד גורס כהרי"ף והר"ן דבלישנא בתרא גרס [הפוך] אם סמוך לחפיפה טבלה ,ולפי
גרסתו הלכה כלישנא בתרא דתולים בדבר באם סמוך לחפיפה טבלה .ומשיג על הרמב"ם למה פסק
כלישנא קמא.
ב .הראב"ד היה גורס בלישנא קמא – אינה צריכה לחוף ולטבול ,ובלישנא בתרא היה כתוב אינה צריכה
לא לחוף ולא לטבול .ומשיג על הרמב"ם למה פסק כלישנא קמא( .ב"י)
» ישוב דעת הרמב"ם
גריס כגרסה דידן דללישנא בתרא הוא אם ביום שחפפה טבלה וגם גרס אם סמוך לחפיפה טבלה אינה
צריכה לחוף ולטבול – ואינה צריכה לא חפיפה ולא טבילה ,ובטבילה בלבד מהני לה ,וטבילה צריכה
תמיד( .ב"י)
הביא השו"ע את דעת הרשב"א בסתמא ואת דעת הרמב"ם כדעה שנייה.
להלכה – מחלוקת
הש"ך :דיש להחמיר כחומרת הראב"ד והרשב"א יחד.
שב יעקב :יש להחמיר כרמב"ם( .פת"ש)

סעיף י"א-י"ב
אם נתעסקה באותו המין
נחלקו בזה הראשונים
טור  :מחלק בזה ,ואם נתעסקה באותו המין תולין להקל ועלתה לה טבילה .ורק אם לא נתעסקה באותו המין
ומצאה – לא עלתה לה טבילה.
רמב"ם  :אפילו נתעסקה באותו המין אין תולין להקל עד שתאמר ברי לי שלא היה עלי בשעת טבילה( .ב"י)
להלכה – מחוקת
שו"ע  :כטור ,ואם נתעסקה באותו המין שמצאה בין טבילה לבדיקה – אינה צריכה טבילה אחרת ,שאני תולה אותו
במין שנתעסקה בו.
ב"ח :כרמב"ם ,דאין להקל עד שתאמר ברי לי.
» ומצדד הש"ך ,דאפשר שאף הטור והשו"ע יסברו כרמב"ם ,שגם מה שכתבו שאני תולה אותו במין
שנתעסקה בו ,ר"ל שאין צריכה טבילה עכ"פ אלא יכולין לתלות והיינו דווקא כשאומרת ברי לי.
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❏ אם לא חפפה קודם טבילה ונתעסקה באותו המין שמצאה:
 בשאר כל הגוף
לכו"ע  -אין תולין בו אע"פ שנתעסקה בו אחר טבילה( .שו"ע)
קשה על השו"ע :הרי אפילו לא נמצא כלל דבר חוצץ לא עלתה לה טבילה כשלא חפפה תחילה?
א .ט"ז :ג' חלוקות יש בזה.
אם תוך העונה שחפפה טבלה – אין צריך טבילה אחרת.
ואם יש עונה – צריכה טבילה אחרת אא"כ נתעסקה אח"כ.
אבל אם יש ביניהם הרבה כגון שחפפה בער"ש וטבלה מוצ"ש – דחפיפה זו לא מיקרי קודם טבילה כלל אלא רחוק
ממנה – אז לא מהני נתעסקה אח"כ.
ב .פרישה :כדי נסבא ,וכוונתו כדלעיל בסעי' ח' ,אלא איידי דרישא נקיט לה.
ג .ב"ח  :מדובר שחפפה ראשה אבל לא כל גופה ,דבגופה אינו אלא מנהג בעלמא ,ואם טבלה בדיעבד עלתה לה
טבילה .אבל נמצא עליה דבר חוצץ  -אפילו בדיעבד לא עלתה טבילה( .ט"ז וש"ך)
 בבית הסתרים
כשלא עיינה וכ"ש לא חפפה אותם קודם טבילה ,ואחר טבילה ג"כ לא עיינה עד שנתעסקה בדבר החוצץ ,ואחר כך
נמצא בהם מאותו המין – מחלוקת
שו"ע :תולין להקל.
רוקח :חולק על זה( .ש"ך)

סעיף י"ג
נתעסקה בדבר החוצץ אחר החפיפה קודם הטבילה.
מקור :נדה (סז - ).אמר רב גידל אמר רב :נתנה תבשיל לבנה וטבלה לא עלתה לה טבילה ,אע"ג דהשתא ליכא –
אימור ברדיוני נפל.
פסק הרמב"ם – דרק לעניין טהרות לא עלתה לה טבילה ,אך לבעלה  -עלתה לה טבילה.
» טעם דבריו:
א .בתבשיל שאינו נדבק אך יש בו שמנונית .דאינו חוצץ מדאורייתא ולכך לבעלה לא גזרו .אך בדברים
הנדבקים אסורה גם לבעלה.
ב .משום שאין מכסה את רובו ,לא נאסר אלא מדרבנן ולכן לא גזרו לבעלה.
הכריע הב"י דהעיקר כפי' קמא (ב"י)
פסק השו"ע – נתעסקה בדברים החוצצין ,או שנתנה לבנה תבשיל הראוי לדבק בה – לא עלתה לה טבילה.
» ואפילו אם בדקה מיד אחר טבילה ולא מצאה עליה שום דבר חוצץ – לא עלתה לה טבילה.
הטעם :שאני אומר בעלייתה מהמים נפל ממנה ,וצריכה טבילה אחרת( .שו"ע)
אך אם בדקה עצמה קודם טבילה וראתה שלא נדבק בה שום דבר – אינה צריכה טבילה אחרת( .רמ"א)
»
❏ לבישת בגדיה
מותרת ללבוש בגדיה בין חפיפה לטבילה( .רמ"א)
ואין לדמותן לנתנה תבשיל לבנה( .ד"מ)
»
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אימתי תעשה ברכת הטבילה
מקור :פסחים (ז - ):כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן ,אמר רב חסדא :חוץ מן הטבילה משום דאכתי
גברא לא חזי.
נחלקו בזה הראשונים
בה"ג ורש"י :בכל הטבילות תיקנו שיברך לאחר טבילה.
» וכן היתה כוונת רב חסדא בכל הטבילות.
» והיינו כיון שיש טבילת גר ובעל קרי ומשמשת שפלטה ש"ז שעדיין האדם לא ראוי – תיקנו כן בכולן.
» וכן מוכח מברכת הטבילה שמברכים "על" הטבילה – מפני שהוא לאחר עשייתן.
ראב"ד ורי"ף :בכל חייבי טבילות מלבד טבילת גר – מברכים קודם הטבילה ורק אח"כ טובלים.
» שרק בטבילת גר בלבד תקנו לברך אחר עשייתן משום שאינו יכול לומר "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"
עד שיטבול [שהרי מל וטבל כאילו לא מל] .משא"כ בשאר טבילות.
» ומה שמברכים "על" הטבילה ולא "לטבול" – מפני שלא רצו חכמים להתקין לברכת הטבילה ב' מטבעות,
וכיון שבגר מברכים "על" תקנו כן בכולם( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע  :תברך קודם הטבילה .שכשפושטת מלבושיה ,כשעומדת בחלוקה ,תברך על הטבילה ,ותפשוט חלוקה
ותטבול.
רמ"א  :לא תברך עד אחר הטבילה .שלאחר הטבילה ,בעודה עומדת תוך המים ,מכסית עצמה בבגדה או בחלוקה,
ומברכת.
❏ לשיטת השו"ע שמברכות קודם הטבילה.
» זהו דווקא בחול.
אך בשבת  -יש לאשה לברך אחר הטבילה ,או קודם טבילה בלחש בין שפתיה( .פת"ש) [דלא כטהרת הבית]
» אף לשו"ע  ,אם לא ברכה קודם הטבילה ,תברך לאחר שתכנס עד צוארה במים .ואם הם צלולים ,עוכרתן
ברגליה ומברכת.
מקור :ברכות (כב - ):ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה – יעלה ויתכסה
ויקרא ,ואם לאו יתכסה במים ויקרא.
ברכות (כה - ):והלא לבו רואה את הערוה? במים עכורים שנו דדמו כארעא סמיכתא ...אם היו צלולים
מעכרן ברגלו כדי שלא יהא לבו רואה את הערוה( .ב"י)
❏ לשיטת הרמ"א ,שמברכת לאחר הטבילה[ ,או לשו"ע בדיעבד שלא ברכה קודם הטבילה]
• בימי הרמ"א נהגו שבעודה עומדת תוך המים ,מכסית עצמה בבגדה או בחלוקה ,ומברכת.
• אך מנהג נשים שלנו כיום שאין מכסות עצמן
נחלקו בזה הפוסקים:
דרישה  :אין מועיל לברך בעודן במים ,וכן לא מועיל חיבוק זרועותם על גופן .אא"כ יעכרו המים .ואם לא עושה כן
לאו שפיר עבדי.
היות וערומות הן ,לאו אורח ארעא לעשות כן מפני כבוד השכינה ,ולכן לא מועיל חיבוק.
ט"ז :מועיל להן לברך בעודן במים ,ואין צריכה כלל חיבוק ידים.
» דאין איסור משום כבוד שכינה ,אלא רק מצד ולא יראה בך ערות דבר.
» וכן אדם העומד במים אין בזה משום גילוי ערווה.
» וכל שאין מכוון לראות הערווה דרך המים אין בזה גילוי ערוה.
» כל החשש הינו משום שליבו רואה את הערווה – דבר שאינו קיים באשה כיון שהיא למטה מאוד.
אבל מ"מ על צד היותר טוב תעשה בחבוק ידים להפסיק בין ליבה לערוותה והיא בתוך המים – יצאה ידי
חובה( .ט"ז)
ב"ח :באשה ג"כ שייך הטעם שליבה רואה את הערווה ,ולכן צריך שיהיו המים עכורים ,או שתלבש חלוקה ותשים
ידה למטה מליבה בכדי שיהיה הפסק בשעת הברכה( .ש"ך)
ש"ך  :מברכות במים צלולים שעיניהם חוץ למים ,ומנהגן תורה היא[ .ואינו מחמיר כלל דלא כט"ז].
❏ טבילה בתוך כלי [בלי מים] – מחלוקת
דרישה  :אין בו משום גילוי ערווה ,שהרי ר"ת היה יושב בתוך כלי.
ט"ז  :יש בו משום גילוי ערווה ,ור"ת היה יושב בתוך מים ,שאז אין בזה גילוי ערווה( .ט"ז)
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❏ כשעומדת ,האם יש בה גילוי ערוה – מחלוקת
ב"ח לדעת האו"ח :אין בה[ .והוא עצמו חלק עליו].
ט"ז לדעת האו"ח :יש בה .ורק איסור ליבה רואה את הערווה אין בה( .ט"ז)
❏ מקוואות שלנו שמחממים אותם ונפישי זוהמא – מחלוקת
פמ"ג ומחצית השקל :נסתפקו בזה האם הוי ליה בית מרחץ
היעב"ץ  :פשוט לו שיש לו דין מרחץ ,ואסור לברך על הטבילה בתוך בית המרחץ ,רק תברך בחוץ ,ולא תפסוק
בדיבור ואף אם לא מחשב תכיפה מ"מ אין זה נחשב להפסק( .פת"ש)
❏ חפירת מקוה מים בתוך חדרו ומכוסה בכיסוי נסרים ,ויש בהם מים חמים – מותר לו ללמוד באותו חדר.
אך מהיות טוב יעמיד מחיצה המטולטלת לחוץ בין הלומד ובין מקום המקוה המכוסה בנסרים( .פת"ש)
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