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הקדמה:
בשבח לבורא עולם שזיכנו לברך על המוגמר ולהוציא לאור קונטרס זה.
מטרת קונטרס זה אינו להורות הלכה אלא לתת שער ומראי מקומות להלכה ממקורה עד
לפוסקי זמננו בהלכות נרחבות בהלכות נידה.
כמובן שלא הספקנו להקיף הכל וכן גם במה שנגענו לא תמיד נגענו כל צורכו שכן הדברים
רבים מאד והזמן יכלה והמה לא יכלו וכאן התנצלותינו.
רבים יש להודות להם אך בראשונה נודה לאכסניא של תורה ישיבת מרכז הרב ולעומד
בראשה מו"ר רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א ושאר הרמים .שזכינו לחסות תחת ספינת
התורה הגדולה הזו.
כמו כן נודה לחברותתי שלמד עימי מזה כמה שנים את ההלכות הנ"ל ואף עזר לי רבות
ולימד אותי לא מעט חלק ממהלכות הנ"ל אחי ורעי הוא ,הרב ש"י לוי שליט"א יבורך בכל
מילי דמיטב.
וכן אודה להרה"ג אורחותיך למדני שעבר על חלק מהקונטרס והעיר את הערותיו.
וכן אודה להורי ואחיי ואחרונה חביבה לנוות ביתי פנינה ששלי ושלהם שלה הוא.
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סימן קפג
סעיף א
א .הטור כותב וז"ל:
"ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה ולמדו חכמים ממדרש
הפסוקים שלא בכל מקום שתזוב ממנה דם טמאה אלא דוקא דם הבא מן המקור .ולא כל
דם הבא מן המקור טמא אלא דוקא ה' מיני דמים כאשר יתבאר בעז"ה ואף באלו אינה
טמאה עד שתרגיש ביציאתו ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא לבית החיצון טמאה
ואף על פי שלא יצא לחוץ וזה משפטה משתראה טיפת דם אפי' כחרדל או פחות בין
באונס בין ברצון מונה ז' ימים עם יום ראייתה וטובלת בליל ח' וכך הדין אפילו שופעת כל ז'
רק שתפסוק בטהרה ביום ז' קודם בין השמשות ובערב טובלת בליל ח' ומיום ז' ואילך עד
י"א יום נקראים ימי זיבה והן שהחכמים קוראין להם י"א יום שבין נידה לנידה ומשפטה בהן
אם ראתה בהן יום אחד לבד בין שתראה בתחלת הלילה או בסוף היום רק שתפסוק בטהרה
משמרת כל הלילה שאח"כ אם לא תראה תשכים למחר ותטבול מיד מאחר הנץ החמה אם
תרצה ומ"מ אסורה לשמש כל היום שמא תראה ותסתור וזו היא שנקראת שומרת יום כנגד
יום ראתה גם ביום השני ופסקה בו משכמת ביום השלישי וטובלת ולא תשמש כל היום
כאשר פירשתי וגם זו בכלל שומרת יום כנגד יום וזו היא שנקראת זבה קטנה ראתה גם ביום
הג' נעשית זבה גדולה ולא תטהר עד שיהיו לה ז' ימים נקיים חוץ מיום שפוסקת בו וטובלת
ביום ז' לאחר הנץ החמה מיד אלא שאסורה לשמש שמא תראה ותסתור ואם לא ראתה
בכל י"א יום עד יום האחרון טובלת מיד למחרתו ואינה צריכה לשמור לו יום אח' לטהרתו
וביום העשירי פליגי אם צריכה לשמור לו יום אחד בטהרה אם לאו עברה כל י"א ימים ולא
ראתה חוזרת לתחלת ימי נדות ואם ראתה בהם נעשה זבה ואינה חוזרת לימי הנדות עד
שיהיו לה ז' נקיים ואז יתחילו ימי הנדות ואחריהן ימי הזיבות כאשר פירשתי וכן לעולם
משרבו הגליות ותכפו הצרות ונתמעטו הלבבות חשו שמא יבאו לטעות באיסור כרת שמא
תראה אשה בימי נדתה ששה ימים ויהיה הכל דם טוהר ובשביעי שמא תראה דם טמא
וסבורה לטבול בליל שמיני וצריכה עוד שבעה ימים החמירו לטמא כל מראה דם אדום וכדי
שלא יבאו לידי טעות בין ימי נידה וימי זיבה הוסיפו חומרא אחר חומרא עד שאמרו שאפילו
אם לא תראה אלא טיפת דם כחרדל תשב עליה ז' נקיים כזבה גדולה".

תנאים לנידה מהתורה.
א .דוקא אם הדם בא מן המקור ,כמובא בברייתא בתורת כהנים ,1והעתיקה

הרי"ף2

והרא"ש 3וזה לשון הברייתא:
"ואשה כי תהיה זבה' יכול אפילו זבה מכל מקום תהא טמאה תלמוד לומר והיא גלתה את
מקור דמיה לימד על הדמים שאינם אלא מן המקור"

ב .דוקא ה' מיני דמים ,כמבואר בבריתא הנ"ל:
 1מצורע פרשת זבים פרשה ד פרק ו.
 2בפרק ב' דשבועות ג.
 3בסוף נידה פ"י סי' ו.
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"יכול על כל מראה זוב תהא טמאה? תלמוד לומר דם ,ואין דם אלא אדום כשהוא אומר
דמיה מלמד שדמים הרבה טמאים בה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה
וכמזוג".

ג.שתרגיש ביציאתו ,כנלמד בגמרא בנידה:5 4
"אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה עליו ומצאה דם עליו טהורה שנאמר 'בבשרה' עד
שתרגיש בבשרה"

ד .שנעקר ממקומו ויצא לבית החיצון אף על פי שלא יצא לחוץ ,כמובא במשנה:6
"כל הנשים מתטמאות בבית החיצון שנאמר דם יהיה זובה בבשרה"7

הגמ' בנידה 8הסיקה ,שבית החיצון הוי עד בין השינים ובין השינים עצמן כלפנים והיינו מקום
שהשמש דש.וכן פסק בב"י.
כמות הדם
פסק הטור ,משתראה טיפת דם אפילו כחרדל או פחות ,כמובא במשנה:9
"ומטמאות בכל שהן אפילו כגרעין חרדל ופחות מכן"

אופן יציאת הדם
בין שיצאה הדם באונס בין שיצא ברצון ,האישה טמאה ,כמובא בגמ' בנידה:10
"תנו רבנן 'דמה' מחמת עצמה ולא מחמת ולד ,אתה אומר מחמת ולד או אינו אלא מחמת
אונס? כשהוא אומר 'אשה כי יזוב זוב דמה' הרי אונס אמור הא מה אני מקיים 'דמה' דמה
מחמת עצמה ולא מחמת ולד".

וביאר הב"י ,שמחמת אונס כגון שקפצה ממקום למקום או ראתה בהמה או חיה או עוף
מתעסקין זה עם זה וחמדה וראתה דם וכן כל כיוצא בזה.
הרגשות
המקור לסוגיית הרגשות מובא בגמרא בנידה 11וז"ל:
אמר שמואל :בדקה קרקע עולם וישבה עליה ,ומצאה דם עליה  -טהורה ,שנאמר בבשרה -
עד שתרגיש בבשרה ...קתני מיהת על בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא ואף על גב דלא
הרגישה! ועוד ,תנן :הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה  -טמאה ואף על גב דלא
הרגישה? אמר רב ירמיה מדפתי :מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן .רב אשי אמר:
 4נידה נז ע"ב.
 5ועוד יבואר לקמן בענין הרגשות בהרחבה.
 6נידה מ ע"א.
 7ואף שכבר דרשנו לעיל מ'בבשרה' ,פירשה הגמ' בנידה נז ע"ב ,דדריש תרי דרשות ,חדא מדכתיב בבשרה וחדא משום
דאם כן נכתוב רחמנא בבשר מאי בבשרה שמע מינה תרתי.
 8מא ע"ב.
 9נידה מ ע"א.
 10לו ע"ב.
 11נז ע"ב.
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שמואל הוא דאמר כר' נחמיה ,דתנן  -ר' נחמיה אומר :כל דבר שאינו מקבל טומאה -
אינו מקבל כתמים .בשלמא לרב אשי  -היינו דקאמר קרקע ,אלא לרב ירמיה  -מאי
איריא קרקע? אפילו גלימא נמי! לא מיבעיא קאמר ,לא מיבעיא גלימא  -דלא מבדק
שפיר ,ואיכא למימר מעלמא אתא ,אלא אפילו קרקע דמבדק שפיר ,דאיכא למימר מגופה
אתיא – טהור".

לכאורה מפשט הגמ' עולה שרב ירמיה אליבא דשמואל סובר ,שמהתורה טמאה רק אם
הרגישה ביציאת דם ,ומדרבנן טמאה אפילו שלא הרגישה.

ויבואר עוד לקמן.

הטעם לגזירת חז"ל
נחלקו רש"י ותוס' ,מדוע רבנן גזרו שהאישה טמאה אע"פ שלא הרגישה?
רש"י12

כתב ,שהסיבה שרבנן גזרו עליה ,כיון שיתכן שהרגישה אך לא שמה לב ,וכלשונו

'דילמא ארגשה ולאו אדעתיה'.
תוספות 13כתב ,שחז"ל גזרו טומאה ללא זיקה אם הרגישה או לאו ,הואיל וראתה דם נדות.
הנפק"מ בין רש"י לתוס' ,שלו יצויר במציאות שודאי שלא הרגישה ,לרש"י לא תהיה טמאה
כלל אפי' מדרבנן ,ולתוס' תהיה טמאה מדרבנן.

ביאור שיטת רב אשי
רב ירמיה מדיפתי כתב ששמואל טיהר את האישה רק מדאורייתא ,כיון שלא הרגישה
ביציאת הדם .לעומתו רב אשי ,מבאר ששמואל טיהר אפי' מדרבנן כיוון שראתה על דבר
שאינו מקבל טומאה.
תוס' דלעיל ,ביאר שרב אשי לא חולק על ר' ירמיה וגם הוא מודה שאם לא הרגישה טמאה
מדרבנן ,אולם בא להוסיף ,ששמואל טיהר לגמרי כיון שראתה על דבר שאינו מקבל
טומאה.
לעומתו רש"י 14כתב וז"ל:
"רב אשי אמר  -טעמא דשמואל דאמר לעיל בדקה קרקע עולם כו' לאו משום הרגשה...
הלכך כל הנך תיובתא לאו קושיא נינהו דשמואל לא איירי בהרגשה כלל"

נחלקו האחרונים בביאור דברי רש"י:
הסד"ט15

ביאר ,שרב אשי חולק על ר' ירמיה בהבנת שיטת שמואל ,וסובר שטומאה

מהתורה אינה תלויה בהרגשה .וסיבת ההיתר של שמואל היא רק משום שראתה על דבר
שאינו מקבל טומאה ולא איירי בהרגשה כלל ,וא"כ אישה שיצאה דם וודאי מגופה טמאה
מהתורה אע"פ שלא הרגישה.

 12ד"ה מדרבנן.
 13ד"ה מודה.
 14ד"ה רב אשי.
 15סימן קצ ,אות צג.
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ערוה"ש16

הקשה על הסד"ט ,שכן שמואל בעצמו כותב 'עד שתרגיש בבשרה' אם כן ע"כ

ששמואל סובר שטמאה מהתורה רק בהרגשה! ולכן ביאר שרב אשי מודה לר' ירמיה
בהבנת שמואל ,שטמאה מהתורה רק בהרגשה ובלא הרגשה טמאה מדרבנן .אלא שהיה
קשה לרב אשי שמלשון שמואל נראה שטיהר לגמרי ואילו אליבא דר' ירמיה יוצא שאישה
טמאה מדרבנן לפי שמואל ,ולכן ביאר רב אשי ,ששמואל טיהר לגמרי כיון שראתה ללא
הרגשה וגם ראתה את דם על דבר שאינו מקבל טומאה.
וכוונת רש"י באומרו ש'שמואל לא איירי בהרגשה כלל' היא שהסיבה שהאישה טהורה
לגמרי ,אינה משום שלא הרגישה שכן ראיה בלא הרגשה מטמאת מדרבנן אלא הסיבה
שטהורה היא משום שגם ראתה על דבר שאינו מקבל טומאה.

דם שיוצא מבשרה בלא הרגשה
הגמ' דלעיל דנה בשיטת רב אשי ורב ירמיה ביחס לדברי שמואל וז"ל:
"בשלמא לרב אשי  -היינו דקאמר קרקע ,אלא לרב ירמיה  -מאי איריא קרקע? אפילו
גלימא נמי! לא מיבעיא קאמר ,לא מיבעיא גלימא  -דלא מבדק שפיר ,ואיכא למימר
מעלמא אתא ,אלא אפילו קרקע דמבדק שפיר ,דאיכא למימר מגופה אתיא – טהור"

כתב הרשב"א בחידושים ,17שהלשון של הגמ' 'איכא למימר מגופה אתא' הוא לאו דוקא,
אלא אפי' אם ודאי הגיע מגופה הדם ,שהרי בדקה את הקרקע כראוי לפני שישבה ולא היה
עליה דם ,בכל אופן שמואל מטהר כיון שלא היתה הרגשה.
לעומתו בתוס'

ריד18

כתב ,שבישבה ע"ג קרקע ולא הרגישה טמאה מדרבנן כיון שניתן

לומר שלא בדקה את הקרקע כראוי ובקרקע היה הדם מעיקרא .אולם אם וודאי שהדם בא
מגופה אע"פ שלא היה בהרגשה היא טמאה מהתורה.
ולכא' קשה על התוס' ריד ,שהרי שמואל בהדיא כתב 'עד שתרגיש בבשרה' משמע
שטמאה מהתורה רק בהרגשה? ותירץ המהר"ח אור זרוע ,19שהכוונה 'עד שתרגיש בבשרה'
עד שתראה שיצא דם ממנה.
עוד ראשונים שמצינו שנחלקו בזה:
הרמב"ם באיסורי ביאה 20כתב:
"אין האשה מתטמאה מן התורה בנדה או בזיבה עד שתרגיש ותראה דם ויצא בבשרה כמו
שביארנו ותהיה טמאה מעת שתראה ולהבא בלבד ,ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם
לפנים בפרוזדור ה"ז בחזקת שבא בהרגשה כמו שביארנו".

מלשון הרמב"ם 'עד שתרגיש ותראה דם' מפורש כמו הרשב"א בחידושיו ,שצריך שתהיה
הרגשה כדי לטמא .וכן מהמשך לשונו "ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם לפנים
בפרוזדור ה"ז בחזקת שבא בהרגשה" וכ"ת שזה סימן אזי למה צריך לומר שזה בחזקת
 16סימן קפג מז-נב.
 17נידה נח ע"א .ד"ה אלא אפי'.
 18נידה נז ע"ב ד"ה אמר שמואל.
 19סימן קיב.
 20פ"ט ה"א.
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שבא בהרגשה?! הרי עצם זה שבודאי בא ממנה זה מספיק לטמאה מהתורה?! אלא בהכרח
שסובר שהרגשה זה סיבה ולא סימן.
וכן גם כתב הרמב"ן בחידושיו 21כתב:
"דהא כתמים דרבנן הם ואפילו בידוע שמגופה חזאי דבר תורה טהורה ואינן מביאין לא
לידי זיבה ולא לידי נדה."...

לעומתם ברשב"א בתורת הבית מצינו לכא' סתירה ,שכן בית ז שער ג' כתב וז"ל:
"דבר תורה כל אשה בין יש לה וסת קבוע בין אין לה וסת קבוע אינה אסורה לבעלה עד
שתראה או עד שתרגיש שיצא הדם לבית החיצון"

מלשון זו משמע כמו התוס' ריד ,שכן כתב עד שתראה או עד שתרגיש משמע שאין צורך
בהרגשה כדי להיטמא מהתורה.
ואילו בשער ד' כתב וז"ל:
"דבר תורה אין האשה מטמאה משום נדה עד שתרגיש בבשרה בשעת יציאת דם שנאמר
דם יהיה זובה בבשרה  -עד שתרגיש בבשרה"

משמע כמו הרשב"א בחידושים ,שצריכה להרגיש כדי להיות טמאה מהתורה.
והמהדיר של תורת הבית מהדורת מוהר"ק ,22כתב ליישב ,שיש לחלק ,שבשער ג' מדבר
באיסור נידה לבעלה [כמבואר בלשונו] ושער ד' מדבר מדין טומאת נידה [וכדמשמע בלשון
שם] שבלי הרגשה אין לזה דין ראיה לטמא.
ונראה לתלות את מחלוקתם האם הרגשה היא סימן או סיבה ,דהיינו שלפי הרשב"א
וסיעתיה היא סיבה לטומאה דהיינו גזירת הכתוב שרק בהרגשה היא חייבת מהתורה.
לעומתו תוס' ריד וסייעתיה סובר שהרגשה היא סימן ליציאת הדם בבירור מגופה,
וממילא אם ידוע לנו בירור שיצא דם מגופה ,אזי גם אם לא הרגישה היא טמאה מהתורה.
ובחקירה זו כבר חקר המהר"ם מלובלין 23וז"ל:
"אם הטעם שאמרו רז"ל שאין האשה מטמאה עד שתרגיש הוא גזירת הכתוב או הוא
מטעם דכשאינה מרגשת איכא לספוקי שאין הדם ממנה אפילו היכי שבדקה המקום
שישבה עליו אימא לא שפיר בדקה לכך צריכה שתרגיש שאז הוא בירור גמור שהדם ממנה
אבל אין הכי נמי אפילו בלא הרגשה אי איכא ידיעה ברורה שהדם ממנה טמאה ואפילו לא
הרגישה"

מ"מ הוסיף המהר"ם מלובלין בהמשך דבריו שם בתשובה ,שיוצא שיש גם קולא למ"ד
שהרגשה זה סימן לבירור ודאי של יציאת הדם ,שכן אם היה לה הרגשה אך אינה בברור
שהוא הרגשה של יציאת דם ,כגון שראתה כתם לאחר תשמיש ,שאולי הוכהתה ההרגשה
ע"י התשמיש טהורה ,כיון שרק כאשר הדם בא בוודאות מגופה אזי היא טמאה שכן ההרגשה
היא סימן לבירור ודאי שהדם יצא מגופה ,אך כאן שאולי הוכהתה ההרגשה ממילא אין
הרגשה וודאית שהדם יצא ממנה ולכן טהורה.

 21נידה נב ע"ב.
 22בית ז שער ג הערה .1
 23סימן ב.
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ובמסקנתו מכריע כמו הצד שזה סיבה ולא סימן .לעומתו הסדרי

טהרה24

האריך להוכיח

שזה סימן ולא סיבה לשיטת רש"י ותוס' ועיי"ש .גם ערוה"ש כתב לדחות את הסד"ט
וכתב וז"ל:
"כל רבותינו הראשונים והאחרונים הסכימו דמן התורה אין אשה טמאה כשיצא ממנה דם
אא"כ יצא הדם בהרגשה והיינו שהרגישה בגופה כמו שנפתח המקור כמו שיתבאר אבל
בלא הרגשה אפילו יצא הדם מהמקור אין האשה טמאה מן התורה כמבואר בנדה אמר
שמואל בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה דם עליה טהורה שנאמר בבשרה עד
שתרגיש בבשרה ע"ש ואין חולק בזה וכך פסקו כל הפוסקים.
ואחד מהגדולים רוצה לעשות חדשות בעניין זה שרש"י ז"ל לא ס"ל כן וגם רצונו לומר שגם
התוס' חולקים בזה ואין בכל דבריו שום יסוד לעשות מחלוקת חדשה בין הפוסקים בדבר
שלא שערום כל רבותינו".25

הגדרות זיבה ונידה
המקור לנידה וזבה מובא בפרשת אחרי מות 26שנאמר:
"ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא
עד הערב ...ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי
זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא ...והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש
אשר ישכב עם טמאה"

נמצאנו למדים שדין התורה שאישה נידה טמאה שבעת ימים ואפי' שופעת כל שבעה
מפסיקה בטהרה לפנות ערב ויכולה לטבול .27וישנו עוד דין של אישה זיבה שבו ההלכה,
שאם ראתה דם יום אחד בלבד ,צריכה היא לשמור יום אחד בטהרה כנגד יום הטומאה,
כלומר שהיא טובלת למחרת היום הטמא ,ואם אינה רואה בו דם ,הרי היא טהורה לערב.
מכאן נקראת היא" :שומרת יום כנגד יום" ,ששומרת יום אחד בטהרה כנגד יום הטומאה .וכן
אם ראתה דם שני ימים רצופים ,הרי היא שומרת את היום השלישי בטהרה ,ואם טבלה ולא
ראתה בו דם ,טהורה היא בערב .אבל אם ראתה דם שלושה ימים רצופים ,הרי היא נעשית
זבה גמורה ,וצריכה היא לספור שבעה ימים נקיים מדם ,וטובלת ביום השביעי ,ומביאה קרבן
ביום השמיני.
מתי חלים ימי זיבה אלו? כתוב בגמרא

בנידה:28

"ואחד עשר יום שבין נידה לנידה  -הלכה למשה מסיני".
היינו שיש הלכה למשה מסיני שצריכה עוד  11יום ,שהן ימי זיבה ,שהן נמצאים בין ימי
הנידה .היינו לסוף ימי הנידה מתחיל  11ימי זיבה.

 24שם.
 25ועיי"ש מה שהאריך לדחות דברי הסד"ט.
 26פרק טו.
 27מ"ש שמונה שבעה ימים עם יום ראייתה וכך הדין אפילו שופעת כל שבעה רק שתפסוק בטהרה ביום ז' קודם בין
השמשות ,כן משמע בכמה דוכתי ממסכת נידה (כט :נד .סו ).וכן כתב הרי"ף בפרק שני דשבועות (ג ,.ג ):והרא"ש בסוף
נידה (פ"י סי' ו) וכן פירש רש"י בריש פרק שני דערכין (ח .במשנה ד"ה פתח) וכן כתב הרמב"ם בפרק ו' מהלכות איסורי
ביאה (ה"ב ,ובפ"ז הי"ג) והרשב"א בתורת הבית (ארוך ב"ז ש"ג יא.).
 28עב ע"ב.
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מחלוקת הראשונים בקביעת ימי נידה וזיבה
הרמב"ם 29כותב בהלכות איסו"ב ,וז"ל:
"כל שבעת הימים שנקבעה לה וסת בתחלתן הן הנקראין ימי נדתה ,בין ראתה בהן דם בין
לא ראתה בהן דם ,ומפני מה נקראין ימי נידה מפני שהן ראויין לנידה וכל דם שתראה בהם
דם נידה יחשב.
וכל אחד עשר יום שאחר השבעה הן הנקראין ימי זיבתה ,בין ראתה בהן דם בין לא ראתה,
ולמה נקראין ימי זיבה מפני שהן ראויין לזיבה ,וכל דם שתראה בהן דם זיבה יחשב ,והזהר
בשני שמות אלו שהן ימי נדתה וימי זיבתה.
כל ימי האשה מיום שיקבע לה וסת עד שתמות או עד שיעקר הוסת ליום אחר תספור
לעולם שבעה מתחלת יום הוסת ואחריהן אחד עשר ואחריהן שבעה ואחריהן אחד עשר,
ותזהר במנין כדי שתדע בעת שתראה דם אם בימי נידה ראתה או בימי זיבה ,שכל ימיה
של אשה כך הן שבעה ימי נידה וי"א ימי זיבה ,אלא אם כן הפסיקה הלידה כמו שיתבאר".

בפשטות דברי הרמב"ם שישנו מחזור קבוע של שבעת ימי נידה ולאחריהם מיד  11ימי זיבה
וחוזר חלילה ,ומאימתי מתחיל? מהיום הראשון שקובעת וסתה עד שתמות או יעקר וסתה או
לידה.
לעומתו שיטת הרמב"ן וכן רש"י 30מבארים אחרת את המנין של ימי הזיבה וימי הנידה .וכך
כותב הרמבן בהלכותיו עמ"ס

נידה31

"משעה שהאשה נעשית זבה גדולה אינה חוזרת לימי נדות עד שתספור שבעה נקיים...
ראתה נידה בתחילה ולא ראתה בי"א יום ,משתראה ביום י"ט לראייתה הרי היא נידה
כתחילה ,לא ראתה עד יום כ"ו אין מונין ליום הראוי לזיבה אלא הרי זו תחלת נידה .אין
זיבה אלא בי"א הסמוכין לשבעה שראתה בהן נדות ,והזהר במנין זה שכבר טעה בו מגדולי
המחברים"

לשיטת הרמב"ן ורש"י  ,אין מחזור קבוע של שבעה ימי נידה ואחד עשר ימי זיבה וחוזר
חלילה ,אלא יש לחשב את ימי הזיבה והנידה עפ"י העקרונות הבאים:
א .לאחר שנעשיתה זבה גדולה אינה חוזרת לספירת ימי הנידה עד שתספור שבעה נקיים.
ב .יכולה להיות זבה רק בתוך  11יום שבאים לאחר שבעת ימי נידה שראתה בהם ,אולם
אם לא ראתה בימי הנידה ,הראיה הבא שתראה היא תהיה ראיית נידה.
נפק"מ לדוגמא
א.הייתה זבה גדולה ולא ספרה שבעה נקיים והגיע ימי נידה לפי החשבון וראתה אז דם,
לרמב"ם הוי נידה .לרמב"ן ורש"י עדין היא זבה עד שתספור שבעה נקיים.
ב.ראתה דם נידה ביום א' לחודש ובפעם הבאה שראתה היה ביום כו' לחודש ,שלפי
הרמב"ם הוי זיבה ,שכן לפי החשבון זה יוצא ימי זיבה .אך לפי הרמב"ן ורש"י הוי נידה ,שכן
לא ראתה דם נידה בשבעת הימים הסמוכים לימי הזיבה.
 29פרק ו הלכה ד-ו.
 30וכך כתב רש"י בערכין [דף ח ע"א .ד"ה פתח] "אם משכו ימי זובה חודש או שנה אינה חוזרת לתחלת נדות עד שתשב
שבעה נקיים ישבה שבעה נקיים וראתה הויא תחלת נידה ומונה ששה והוא וחוזרת למניינה ככל המפורש"
 31פרק א הלכה י-יב.
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קושיות על שיטת הרמב"ם
א .הקשה הרמב"ן ,32הגמרא במסכת ערכין 33עוסקת באישה שאינה יודעת אם היא זבה או
נידה .הגמרא מציגה מצבים שבהם היא יכולה לחזור למניין נדתה:
"טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי  -פתחה שבעה עשר"

רש"י ביאר שאישה שראתה רק יום אחד ,ולאחר מכן תמנה  17ימים נקיים – ודאי שהראיה
הבאה תהיה בימי נדתה ממה נפשך:
אם הראיה הראשונה הייתה בתחילת ימי נדתה ולאחריה מנתה  17נקיים:
אחרי הראיה הראשונה יש  6ימי נידה ו 11 -ימי זבה =  .17ולאחר מכן היא חוזרת לימי
הנידה .ואף אם הראיה הבאה תהיה מופלגת יותר ותפול בימי הזיבה על פי החשבון ,הראיה
הזאת תהיה ראיית נידה כיון שלא יכולה להיות זבה ,אם לא ראתה בימי הנידה שלפניהם.
אם הראיה הראשונה הייתה בתחילת ימי הזבה ולאחריה מנתה  17נקיים:
אחר הראיה הראשונה יש  10ימי זבה  7 +ימי נידה שלא ראתה בהם .ולכן הראיה הבאה
תהיה ראיית נידה [למרות שלפי החשבון זה ימי זיבה] כיון שאינה נעשית זבה אלא באחד
עשר יום הסמוכים לימי נידה שראתה בהם .ובנידון דידן ,לא ראתה בימי הנידה.
על פי זה יש להקשות על הרמב"ם ,שכן לשיטתו המחזוריות של ימי הנידה והזבה קבועה
( )11-7אף אם לא תראה בימי הנידה .ולכן יתכן שהראיה הבאה תפול בימי הזיבה! א"כ מה
התקנה שמציעה הגמרא לאותה אישה?
ב .עוד מקשה הרמב"ן מהגמ'

בנידה:34

הגמ' דנה כמה ימים אשה תהיה מותרת עפ"י

ראיותיה:
"שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין  -משמשת רביע ימיה ,מתוך כ"ח ימים"

הינו אם אישה רואה שבוע כן שבוע לא רואה ,אזי יוצא לפי החשבון שהיא מותרת לשמש 7
ימים בכל כ'ח יום.
לשיטת הרמב"ן ורש"י ,הגמרא מובנת היטב ,שכן לשיטתם ,אישה לא חוזרת להיות נידה
לאחר שהייתה זבה גדולה אלא אם כן ספרה שבעה נקיים ,ובמקרה דידן כך:
שבוע ראשון היא רואה ותטמא נידה .שבוע שני לא רואה וטהורה .שבוע שלישי היא רואה
ולפי חשבון  11 -7היא זבה ב 4הימים הראשונים של שבוע שלישי ,וממילא נעשית זבה
גדולה ,ולא תחזור להיות נידה עד שתספור שבעה נקיים ,וזה קורה בשבוע הרביעי שהיא לא
רואה ,ואז היא סופרת  7נקיים וחוזרת להיות נידה בשבוע החמישי וחוזר חלילה ,ונמצא
מותרת כל כ"ח יום שבעה ימים היינו רביע.
אך לשיטת הרמב"ם שזה מחזוריות קבועה של  11-7אז הגמ' לא מובנת .שכן בשבוע
הראשון היא נידה ,ובשבוע השני היא מותרת שהרי לא רואה .ובשבוע השלישי היא נעשית
זבה ,שכן ה 4הימים הראשונים של השבוע השלישי הם ימי זיבה לפי החשבון .ובשבוע
 32בחידושיו לנידה דף נד.
 33ח ע"א.
 34שם.
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הרביעי שהיא לא רואה היא צריכה לספור שבעה נקיים ואסורה ,ובשבוע החמישי היא שוב
רואה וזה יוצא לפי החשבון בימי הזיבה ואז היא נעשית זבה גדולה .ובשבוע השישי שהיא לא
רואה היא סופרת שבעה נקיים ואסורה ,ובשבוע השביעי שהיא רואה ,היא נעשית שוב פעם
זבה גדולה שכן לפי חשבון זה מימי הזיבה ,ובשבוע השמיני שהיא לא רואה צריכה לספור
שבעה נקיים .נמצא שלא מותרת כלום בכ"ח הימים השניים .וא"כ איך הגמרא אומרת שכל
כ"ח יום היא מותרת רביע חודש ,דהיינו  7ימים?
ג .עוד מקשה הרמב"ן ,35שהרמב"ם פסק בהלכות איסורי

ביאה:36

"...הא למדת שכל דם שתראה האשה אחר יום מלאת הוא תחלת נדתה ואין משגיחין על
וסתות שמקודם"

וקשה ,שהרמב"ם מודה שביולדת מפסקת ומתחלת למנות מתחלת ראיה שלאחר מלאת,
ולדבריו צריך להביא ראיה מן התורה לשנוי זה?! שהוא משנה היולדת משאר נשים ,שאפילו
כשאינן רואות הן מונות ימי נדה וזיבה כאלו הן רואות?
ד .לשיטת הרמב"ם ,הקשו

האחרונים37

כיצד האישה קובעת וסת?! שכן הרמב"ם פוסק

באיסורי ביאה 38שאין האישה יכולה לקבוע וסת קבוע בימי הזיבה:
"אין האשה קובעת לה וסת בתוך ימי נדתה שראתה בהן ,כיון שראתה יום אחד אינה
קובעת לה וסת בכל השבעה ,וכן אין האשה קובעת וסת בימי זיבתה שהן אחד עשר יום,
אבל קובעת היא וסת בימי נדתה שאינה רואה בהן ,ואם נקבע לה וסת בימי זיבתה ה"ז
חוששת לוסתה ,וכל וסת שקבעה בימי זיבתה אם נעקרה אפילו פעם אחת נעקרה ואינה
צריכה להיעקר ג' פעמים שחזקת דמים מסולקין הן לימים אלו".

אחת הוסתות של אישה היא וסת החודש ,שראיה יוצאת בד"כ ביום ה 29או ה 30מהראיה
האחרונה שראתה.
ואילו לפי שיטת הרמב"ם ,יוצא שלפי החשבון ראיה זו היא יוצאת בימי הזיבה ,והרי הוא
פסק שאין אישה קובעת וסת בימי זיבה ,וא"כ לשיטתו איך אישה קובעת וסת קבוע של ימי
חודש?!

תירוצים לשיטת הרמב"ם
כתב החוו"ד ,39ליישב את קושיות א,ו-ד .והקדים לכך שתי הקדמות:
 .1אופן קביעת וסת בימי זיבה:
לדעת הרמב"ם מבאר החוו"ד ,שכל מה שאישה לא קובעת וסת בימי זיבה זה רק ממעין
פתוח ,היינו שאם ראתה בימי הנידה לפני ימי זיבה אלו ,לא קובעת וסת בראיה שרואה בימי
הזיבה הסמוכים ,אך אם רואה ממעין סתום ,היינו שלא ראתה בשבעה ימי נידה הסמוכים
לימי הזיבה ,אזי קובעת וסת בימי הזיבה.
 35שם.
 36פרק ז הי"ב.
 37הוזכר בחוו"ד ביאורים קפג ס"ק ב .וגם הוזכר בערוה"ש סימן קפג הלכה כא.
 38פרק ח הלכה ט.
 39ביאורים קפג ס"ק ב.
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עפי"ז ,מובן שאישה יכולה לקבוע וסת החודש אף שיוצא בימי זיבה ,באופן שלא ראתה
בימי הנידה שלפני כן ,ואז זה נקרא ממעין סתום ,ובכך מתורצת קושיא ד.
 .2חילוק בין אישה שיש לה וסת קבוע לאין לה וסת קבוע:
החוו"ד ביאר שכל מה שהרמב"ם אומר ,שסופרים באישה תמיד מחזוריות קבועה של 11-7
היינו רק באישה שאין לה וסת קבוע ,אך באישה שיש לה וסת קבוע ,מנין  11-7מתחיל
בכל פעם מחדש ביום שרואה בו את וסתה הקבוע.
עפ"י שני הקדמות אלו ניתן לתרץ את הקושיא הראשונה מהגמרא בערכין ,שכן לשיטת
הרמב"ם [עפ"י החוו"ד] הרמב"ם מבאר את הגמ' באופן שונה מהבנת הרמב"ן .הרמב"ן ביאר
שהתיקון שהגמ' מציעה ,הוא שלאחר  17ימים נקיים ,הראיה הבאה היא תמיד תהיה ראית
נידה וממילא תוכל לתקן את ספירתה .אמנם הרמב"ם הבין שהתיקון שהגמ' מציעה,
שלאחר ה 17ימים הנקיים ,האישה תוכל לקבוע וסת וע"י כך תתחיל למנות מחדש 11-7
ונמצא שהיא מתוקנת .ונבאר את הדברים:
הסיבה שצריך למנות  17ימים נקיים היא משום שלפני כן ,האשה אינה יכולה לקבוע וסת
באופן וודאי כיון שיתכן שהראיה השניה תהיה בימי הזיבה ותהיה ממעין פתוח כמו שביארנו
בהקדמה הראשונה שאז אין כאן קביעות וסת ,ולכן אם הראיה הראשונה היתה ביום
הראשון של ימי הנידה היא יכולה לקבוע וסת רק אם יעברו עליה  6ימי נידה  11 +ימי
זיבה=.17
לגבי הקושיא השניה מהגמרא בנידה.

הרמב"ם40

עצמו פסק גמרא זו להלכה וז"ל:

"היתה רואה שבעה טמאין ושבעה טהורין ,משמשת השבוע הראשון הטהור הסמוך לנדתה
ויבוא אחריו שבוע טמא תקבע בו זבה והשבוע הטהור שיבוא אחריו לספירה ואסורה לשמש
בו ,נמצאת שלא שמשה מטתה בד' שבועות אלא שבוע אחד ,וכל ימיה משמשת שמנה
עשר יום בכל שמנה עשר שבועות ,כיצד שבוע חמישי הרי היא זבה ...וסופרת על דרך זו
לעולם ,נמצאת אומר שבכל י"ח שבועות משמשת י"ח יום ,ואילו לא אירע לה חולי זה
והיתה שבוע נדה וי"א יום טהורה היתה משמשת בכל הי"ח שבועות י"א שבועות שהן
שבעה ושבעים יום".

היינו לפי הרמב"ם רביע ימיה ,הכוונה שלכל טווח זמן של  18שבועות לולי החולי של שבוע
שבוע ,היתה משמשת פי ארבע ממה שמשמשת כעת אם החולי ,שכן לולי החולי היתה
רואה שבעה ימי נידה רואה ו 11ימי זיבה לא רואה ומשמשת בהם ,וכך יוצא שב 18שבועות
לולי החולי היתה מותרת  77ימים בתשמיש .עכשיו שיש לה את החולי ששבוע היא טמאה
ושבוע היא טהורה יש לה רבע מה 77ימי טהרה שיכולה לשמש היינו  19.2אך הרמב"ם לא
נחית לחלק וכתב  18יום.
ומבאר הרב המגיד 41שלפי הרמב"ם ,לא היה בגירסא של הגמ' בנידה 'רביע ימיה מתוך כח'
אלא רק 'רביע ימיה' .ועוד כותב הרב המגיד שגם אם נגרוס 'רביע ימיה מתוך כח' הכוונה רק
לכ" ח הימים ראשונים .וסיים על זה הרב המגיד שזה ביאור דחוק ,אך כך צריך לומר לפי
הרמב"ם.
 40איסורי ביאה פרק ז הלכה כ.
 41אות כ.
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לגבי הקושיא השלישית ,ראיתי תירוץ שהביא הבית יעקב ,42שמסתבר שלדעת הרמב"ם
מונים ימי נידה וימי זבה רק בימים שיכולה להיות בהם טומאת נידה וטומאת זיבה ,אולם
לאחר הלידה שיש ימי טומאת לידה ולאחריהם ימי דם טוהר ,נמצא שבימים אלו לא נוהגת
טומאת זיבה וטומאת נידה ולכן הספירה תתחדש רק לאחר מלאת ששוב תהיה ראויה
לטומאת זיבה ונידה.
אך לכא' יש להקשות ,שהרי אף אם עד סוף ימי מלאות לא נמנה  11- 7סוף סוף ביום
שלאחר מלאת יתחיל המנין ,ואם תראה דם ביום השמיני יהיה דם זיבה ,וכיצד כתב
הרמב"ם "שכל דם שתראה האשה אחר יום מלאת הוא תחלת נדתה"?! הרי לפי המנין זה
ימי זיבה?
ונ"ל בדומה לנערה שמתחילה לראות דם ,שאנו מתחילים למנות את ימי הנידה והזיבה רק
משעה שתתחיל לראות .כך גם ביולדת ,בימי ההריון האישה מסולקת דמים וכן בימי
טומאת הלידה וימי הטוהר לא היתה יכולה להיות זבה ונידה ,נסתר המנין והוא מתחדש רק
לאחר שתתחיל שוב לראות דם.

חומרת רבי בשדות
אומרת הגמ' בנידה וז"ל:
"אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר רב ,התקין רבי בשדות :ראתה יום אחד  -תשב ששה
והוא ,שנים  -תשב ששה והן ,שלשה  -תשב שבעה נקיים .אמר ר' זירא :בנות ישראל
החמירו על עצמן ,שאפילו רואות טפת דם כחרדל  -יושבות עליה שבעה נקיים"

הטור ביאר משרבו הגלויות ותקפו הצרות ,הוצרכו לתקן תקנות כדי שלא יגיעו לאיסור
כרת.הראשונים מבארים את הצורך תקנת רבי בשני אופנים:
רש"י כתב ,שהחשש היה שנשים לא בקיאות להבדיל בין ימי נידה לימי זיבה ,ולכן אם
תראה יומים ,יש חשש שהדם הראשון הוא דם זיבה והשני הוא דם נידה ותמנה שבעה מהיום
הראשון בעוד שצריכה למנות לימי הנידה מהיום השני ,ולכן צריכה למנות ששה והן.
אמנם לפי' תוס' החשש היה שנשים לא ידעו להבדיל בין דם טהור לדם טמא ,ולכן יתכן
שביום הראשון היא תראה דם טהור ותחשוב שהוא דם טמא ובאמת רק ביום השני תראה
דם טמא ,ותספור  7מהיום הראשון ,ולכן צריכה למנות ששה והן.
ובעקבות שני חששות האלה תיקן רבי שאם ראתה יום/יומיים תשב ששה והן.
וביאר הר"ן ש 6-ימים אלו צריכים להיות נקיים כיון שאם תראה בהם דם יש לחוש שהיומים
היו סוף ימי זיבה והדם שתראה עכשיו הוא דם נידה ותצטרך לספור ממנו ששה והוא[ .עפ"י
רש"י] כמו כן ניתן לבאר שגם עפ"י תוס' צריך ששה ימים נקיים ,כיון שיש לחשוש שמא דם
שראתה ביומים הראשונים היה טהור ,ורק הדם שתראה בתוך  6הימים הוא דם טמא וצריכה
לספור ממנו  6והוא.

 42סימן קפג פרק י.
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חשש נוסף שנשים לא היו בקיאות להבדיל בין ימי הזיבה לימי הנידה ויש חשש שתראה 3
ימים בימי הזיבה ותצטרך למנות  7נקים ואמנם היא תחשוב שהיו אלו ימי נידה וא"צ לספור
 7נקיים ,לכן תיקן רבי ראתה  3ימים תשב  7נקיים.

מדוע צריך את חומרת ר' זירא
"אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר רב ,התקין רבי בשדות :ראתה יום אחד  -תשב ששה
והוא ,שנים  -תשב ששה והן ,שלשה  -תשב שבעה נקיים .אמר ר' זירא :בנות ישראל
החמירו על עצמן ,שאפילו רואות טפת דם כחרדל  -יושבות עליה שבעה נקיים"

הקשו הראשונים מדוע צריך את חומרת ר' זירא אחרי שכבר תיקן רבי את תקנתו?! שלכאו'
תקנת רבי מכסה את כל הבעיות!
י"א בר"ן 43כתבו ,שהחשש הוא שמא תראה יומיים ובאחד מהם הראיה תהיה בבין השמשות
ואז אמורה להיות לה דין של זבה גדולה ,ותהא סבורה שלא ראתה אלא שנים ולא תספור
אלא ששה והן ,וכדי שלא תבוא לטעות בכיוצא בזה השוו מדותם שאפילו בדם טיפה
כחרדל יהיו יושבות שבעה נקיים.
ר"ן 44ורמב"ן45

כתבו ,כיון שלפעמים בטיפה כחרדל יושבת שבעה נקיים כגון בזיבה

הסותרת ,החמירו בנות ישראל על עצמן לעשות כל דם שתראינה כאילו היא סותרת.
רבינו

יונה46

כתב ,מפני שישנם שלשה בתים באשה :חדר עליה ופרוזדור ,וכשהדם מרובה

אפשר שנעקר כבר שלשה ימים ,ויצא ביום הראשון מעט בבית הפנימי וביום השני נעקר
מעט ויצא בבית האמצעי ועכשיו ביום השלישי נתקבץ הכל בבית החיצון .ודין הוא שנדון
אותה כמו זבה גדולה ותשב ז' ימים נקיים ,וחידוש ר' זירא כשהדם הוא מועט כחרדל היה
הוו"א שרחוק הדבר לומר ששלשה משהויין היו ובכל יום ויום נעקר משהו אחד ,וקא משמע
לן ר' זירא שאפ"ה החמירו על עצמן ודנו אותו כאילו נעקר לגמרי ויושבת עליו ז' נקיים.
שבט הלוי הביא דעה ,47שסיבת חומרת דר' זירא ,שמא היה דם יומיים ונאבד ולא ראתה
וביום השלישי ראתה ,שאילולא ר' זירא היתה יושבת ששה והוא בלבד ,אך מדינא צריכה
לשבת ז"נ.

היחס לחומרת ר' זירא
הגמ' במסכת ברכות 48מתייחסת לחומרת ר' זירא כהלכה פסוקה וז"ל:
"תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ...אלא מתוך הלכה פסוקה .והיכי דמי הלכה
פסוקה? ...אמר רבי זירא :בנות ישראל החמירו על עצמן ,שאפילו רואות טיפת דם כחרדל
 יושבות עליה שבעה נקיים". 43שבועות ד ד"ה ואע"ג.
 44שם.
 45בהלכותיו פ"א הי"ח.
 46ברכות כב .ד"ה שאפילו.
 47סימן קפג.
 48לא ע"א.
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כתב

הרמב"ן49

על חומרת ר' זירא ,שחומרא זו שנהגו בנות ישראל הוכשרה בעיני החכמים

ועשו אותה כהלכה פסוקה בכל מקום ,לפיכך אסור לאדם להקל בה ראשו לעולם.
וכן המאירי 50כותב וז"ל:
"מפני שחומרא זו אף על פי שבנות ישראל הן הן שהחמירו וחששות רחוקות הביאום לכך
קבלוה חכמים מהם וקיימו את דבריהם ועשאוה כהלכה פסוקה שאין עליה תשובה והוא
הענין שקראוה בכאן הלכה פסוקה"

משמע לפי הרמב"ן והמאירי ,שלחומרת דר' זירא יש תוקף יותר גדול מאשר מנהג רגיל ,אך
בראב"ד בספר בעלי הנפש 51משמע שמתייחס לחומרת דר' זירא כמו כל מנהג רגיל.52

האם ניתן להקל בחומרת ר' זירא במקרים מיוחדים?
א .במקום ביטול פו"ר – עקרות הלכתית
אצל רוב הנשים הביוץ והימים בהם האישה יכולה להרות הינם לאחר  7נקיים טבילה
במקווה .אמנם יש נשים שראייתם ארוכה או שהמחזור שלהם קצר והדבר גורם להקדמת
הביוץ בתוך שבעת נקיים באופן שלא ניתן להיכנס להיריון לאחר סוף שבעת ימי הנקיים.
לאור זאת דנו הפוסקים האם ניתן להקל בחומרת ר' זירא ולטבול כדין תורה כאשר הדבר
מונע פריה ורביה.
הרב דוד מנוורדוק בספרו גליא

מסכת53

כתב,שבקל נפטרים מחומרא זו בכל ענין ובכל

מקום שיש צד להקל מקילים ,ואף שהרמב"ם כתב בריש הלכות

ממרים,54

שהעובר על

גזירות או תקנות או המנהגות של חז"ל עובר בעשה ולא תעשה ,מ"מ אין זה אלא בגזרות
או תקנות או מנהגים שנעשו בביה"ד הגדול בירושלים או בוועד חכמים ,שאז בודאי
שמחוייבים ישראל לקיים עליהם ועל זרעם גזרות ותקנות חז"ל ,אבל מנהג או חומרא שלא
נעשו בוועד חכמים או סנהדרין ,אלא המון בית ישראל החמירו על עצמם ,אע"פ שאינם
רשאים להקל בסתם ,מ"מ לא שייך עשה ולא תעשה ,ולכן החומרא של ר' זירא שלא נעשה
ע"י תיקון חכמים בבהי"ד הגדול או בוועד חכמים וגם בזמן חז"ל לא נתפשט מנהג זה בכל
המקום כמבואר שם בגמ' ,ניתן להקל בה במקום הצורך.
אמנם הרב

בטה"ב55

דחה דברי הגליא מסכת ,וכתב ,שאין דבריו מסתדרים עם הרמב"ן

והמאירי הנ"ל ,שחומרא זו הוכשרה ונתקבלה בעיני חכמי ישראל ועשאוה כהלכה פסוקה
ושאסור להקל בה ראש לעולם ,56ולכן גם בפו"ר אין להקל בה.

 49בהלכות נידה פרק א הל' יט.
 50ברכות לא ע"א.
 51פתיחה לשער הכתמים.
 52וראה נפק"מ לקמן.
 53סי' ד דף צ.
 54פ"א ה"ב.
 55ח"א עמ' כח.
 56אמנם העיר שניתן להביא לו סיוע מדברי הראב"ד הנ"ל.
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וכן כתב במנחת שלמה ,57שאף על גב דמשמע כגליא מסכתא שמצדד להקל ,מ"מ כותב
ר' שלמה זלמן ,שגם על גברא רבה דכוותיה אין לסמוך בזה בשום פנים ואופן כיון דהוא
עצמו לא כתב חדוש זה אלא על תנאי אם יתקבלו הדברים בעיני החכמים ,והרי חזינן
שהגדולים לא קיבלו דבריו גם לא למצוות פו"ר.
והשואל בשו"ת חינוך בית

יצחק58

הרב יעקב כץ ,רצה להקל בזה עפ"י דברי התוס'

בגיטין 59ששואל למה לא ניתן לישא שפחה כדי לקיים מצוות פו"ר שהרי עשה דוחה ל"ת:
"וא"ת וליתי עשה דפרו ורבו ולידחי לאו דלא יהיה קדש וי"ל דהכא אפשר לקיים שניהם
על ידי כפייה"

וא"כ בנידון דידן אומר הרב כץ ,הואיל ולא אפשר לקיים שניהן יבוא עשה דפו"ר וידחה ל"ת
של שבעה נקיים?!
אך הרב בטה"ב 60דחה דבריו שכן בנידון דידן זה ניתן לקיים שניהן ,שכן ניתן גם לקיים את
שמירת שבעת הנקיים וגם לפרות ולרבות ע"י הפריה מלאכותית אפי' שזה בתוך ימי
הנקיים ,וממילא אין אומרים שיבוא עשה דפו"ר וידחה את שבעת ימי הנקיים.
עוד רצה הרב השואל להתיר עפ"י תירוצו השני של תוס' וז"ל:
"ועוד דכי מיעקרא לאו לא מקיים עשה אלא בגמר ביאה דחזיא להתעבר"

וא"כ בנידון דידן יבוא עשה וידחה את הל" ת של שבעה נקיים ,וא"ת הרי זה לא בעידנא
וממילא לא דוחה עשה את הלא תעשה כאשר זה לא בבת אחת ,על זה כתב השואל ,שזה
לא שייך במקרה דידן משום שאין כאן אלא ל"ת דרבנן שהצריכוה שבעה נקיים ,ובכה"ג לא
בעינן בעידנא וזה דומה למה שכתב התוס' בפסחים 61שעשה חמור דוחה עשה קל אף שלא
בעידנא.
אך בטה"ב ,הביא פוסקים שסוברים שגם בל"ת דרבנן ,כדי שידחה העשה אותו צריך
שיהיה בעידנא.
ועוד מביא טעם לאסור בטה"ב ,שבתירוץ השלישי של התוס' הנ"ל כתב וז"ל:
"ועוד דבדידה ליכא עשה דאפי' מיפקדא אפשר לה בכיוצא בה"

היינו שאין האישה מצווה על פו"ר  ,ואילו במקרה דידן איסור ביאה בתוך שבעה נקיים חל
גם עליה ,ולכן לא ניתן האיסור להידחות משום מ"ע של פו"ר של הבעל בלבד ועיי"ש
שהאריך.62
ב .חשש פיקוח נפש:
מרן הרב קוק בדעת כהן ,63נשאל לגבי פיקוח נפש ,על אשה חולה מסוכנה ,שהרופאים
אמרו שתרופתה היא שתתעבר ,ועיבורה לא יוכל לבא כ"א כשתתיחד עם בעלה שבעת

 57שו"ת מנחת שלמה תניינא (ב  -ג) סימן עב.
 58סי' ו חלק או"ע.
 59מא ע"א ד"ה לישא.
 60ח"א עמ כט.
 61נט ע"א.
 62ח"א עמ' ל והלאה.
 63סימן פד.
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ימים אחר התחלת וסתה ,ומובן שא"א לפ"ז שתמנה ז"נ ,והאם במצב כזה ניתן לדחות
חומרת דר' זירא מחמת פיקו"נ.
מרן הרב ,העלה מספר צדדים להקל במקרה זה:
רוב הפוסקים חולקים על הרמב"ם במניין ימי הנידה וימי

הזיבה.64

וסוברים שאישה יכולה

להיות זבה רק אם ראתה בימי הנדה הסמוכים להם .לכן ,אם לאחר שבעת ימי ראייתה לא
ראתה לפחות במשך  11יום ,נמצא שהראיה הבאה שלה תמיד תהיה דם נדה טאין זה
משנה מתי תראה אותה ,כיון שאף אם הראיה השניה תהיה בימי הזיבה לפי חשבון ,היא
אינה זבה ,כיון שלא ראתה בימי הנידה שלפניהם ולכן אינה צריכה שבעה נקיים מדין
תורה.
והטעם של חומרת רבי זירא לשיטתם אינו אלא משום גזירה ,שמא תראה ששה ימים דם
טהור ויום השביעי תראה דם נדה .וכותב הרב שא"כ באשה זו אין לנו שום ספק על זיבה,
והויין כל הנקיים רק גזירה בעלמא ואיסור

דרבנן65

לבד נדחה מפני פיקו"נ .ואולי עוד קלוש

משאר איסורי דרבנן ,שהרי הוא באמת רק מנהג שנהגו בנות ישראל ,וידוע שמנהג הוא לא
חמור כדרבנן ממש.
נראה לבאר שכוונתו היא שכיון שידוע שזו הווסת של האישה ודאי שזה דם טמא .וכל הצורך
להבחין בין סוגי הדמים הוא בדמים שלא באים בזמן הווסת שלה.
ומוסיף הרב ,שאפילו אם נחזיק את המחלוקת ,שבין הרמב"ם וסייעתו לרש"י וסייעתו ,בענין
ימי נדה וימי זיבה ,לספק שקול ,הרי יש לנו ס"ס ,חדא שמא כרש"י וסייעתו ,ואז אין כאן
ספק תורה כלל בנ"ד[במקרה שלא ראתה  11יום לאחר  7ימי נידה] ,כ"א גזירה דרבנן
[שניתן להידחות מפני פיקו"נ] ,ואת"ל כהרמב"ם וסייעתו ,אכתי יש עוד ספק ,שמא בימי
נדה היא עומדת ,ואין לומר שספק זה נדון כספק חסרון ידיעה – שאינו ספק ,שכן הרי כבר
עברו זמנים טובא מהתחלת הוסת הראשון ,וי"ל שנשתכחה ממנה התחלתו ,וספק שנעשה
ע"י שכחה ודאי ספק גמור הוא .ועוד הש"ך כותב שבמקום הפס"מ מצרפים אף ספק בחסרון
ידיעה לס"ס .וק"ו לפיקו"נ.
ועוד מוסיף הרב ,שגם אם לא היה לנו ס"ס ,אלא רק ספק אחד שמא אינה זבה ,בכל זאת
היה מקום להתיר שלא על זה אמרה התורה יהרג ולא יעבור.
למעשה במקרה זה הרב פסק לחומרא ,מצד אחר ,רק מזה שאין הרופאים נאמנים כנגד
מה שאמרו חז"ל ,שאין אישה מתעברת אלא סמוך לווסתה.
ג.תקנת השבים:
בשו"ת בית

אבי66

דן ,בדין בעלת תשובה שבעלה חילוני ,אם יש מקום להתיר שתטבול

בסוף הדאורייתא ותשמש בז"נ מדין תקנת השבים ,עיי"ש.

 64כדלעיל.
 65ואף שליטת הרמב"ם שלכל איסורי דרבנן יש תוקף מהתורה מדין לא תסור[בהלכות ממרים] זהו רק בגזירות או מנהגים
שנגזרו והונהגו ע"פ ב"ד הגדול של שבעים ואחד ,אבל שאר גזירות ומנהגים ,אפילו כשנעשו ע"פ חכמים קדמונים ,גם הוא
מודה שלא תסור דידהו הוא רק אסמכתא בעלמא.
 66ח"ג סי' קכח.
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ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אשה שיצא דם ממקורה ,בין באונס בין ברצון ,טמאה ,והוא שתרגיש ביציאתו .ומיהו
משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא ,טמאה אף על פי שלא יצא לחוץ ,ואפילו לא ראתה
אלא טיפת דם כחרדל ,יושבת עליו שבעה נקיים .הגה :כאשר יתבאר משפטן לקמן סימן קצ"ו.
ואין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה (ריב"ש סימן תכ"ב /תכ"ה /מביאו ב"י) ,כי כל הבא

על הנדה חייב כרת".

מלשון מרן 'והוא שתרגיש ביציאתו' משמע שפסק כמו רוב הראשונים ,שהרגשה זה סיבה
לטומאה כדי להתחייב מדאוריתא וכן פסק הש"ך.67
ראיה ודאית בלא הרגשה בפחות מכגריס
כאמור נפסק שאם ראתה ודאי מגופה בלא הרגשה היא לא טמאה מהתורה ,אלא רק טמאה
מדרבנן ויש לדון בגדר טומאה דרבנן שיש פה.
תוה"ש 68פסק ,שראיה זו ש יצאה בוודאות ממנה ,אנו נותנים לו דין כתם דרבנן ,ולכן יטמא
רק בשיעור כגריס ועוד.
לעומתו

הפלתי69

וכן

מחצה"ש70

פסקו ,שבמקרה כזה יהיה טמא גם בפחות מכגריס ,שכל

הסיבה שמטמא רק בשיעור כגריס ועוד זה כי אנו אומרים שעד שיעור זה דילמא זה
מאכולת ,אך במקרה דידן שוודאי שבא הדם ממנה ,אין לחוש למאכולת גם בפחות מכגריס
ועוד ,ולכן תהיה טמאה בכל שהוא מדרבנן.
בענין המחלוקת הנ"ל ,פסק הששה"ל הנ"ל כדעת הפלתי והמחהצ"ש.
אך

בטה"ב71

האריך להוכיח שההלכה כתורת השלמים ,ועוד הוסיף בסו"ד ואפי' אם ודאי

יצא דם מגופה ,יש לתלות שבא מן העליה ומן הצדדים ,ואע"פ שרוב דמים באים מן המקור,
מ"מ כיון דרוב נשים מסולקות דמים עד שעת וסתן ,וגם יש להם חזקת טהרה ,הוה ליה רובא
וחזקה נגד רוב דמים באים מן המקור.
יש להעיר שהמחלוקת הנ"ל היא רק לענין ראיה פחות מכגריס ,אולם אם ראתה על דבר
שאינו מק"ט או צבעוני ,אף שהראיה וודאי בא מגופה טהורה לכ"ע .וכן מוכח מדברי הגמ'
ששמואל טיהר שראיה שבא מגופה על דבר שאינו מק"ט .וכן משמע בששה"ל.72
דילמא ארגשה ולאו אדעתיה
הגמ' בנידה 73הביאה את דברי שמואל וז"ל:
"אמר שמואל :בדקה קרקע עולם וישבה עליה ,ומצאה דם עליה  -טהורה ,שנאמר בבשרה
 עד שתרגיש בבשרה". 67ס"ק ב .ועיין לעיל שכן פסקו עוד פוסקים.
 68סי' קפג א.
 69סי' קפג ס"ק א.
 70סי' קפג ס"ק ב.
 71ח"א ו-יד.
 72עמ' ט.
 73נז ע"ב.
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על דברי שמואל הקשתה הגמ' מספר קושיות שמהם עולה שטמאה אע"פ שלא הרגישה:
"תא שמע ,האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם ,רבי מאיר אומר :אם עומדת  -טמאה,
ואם יושבת  -טהורה .היכי דמי? אי דארגשה  -יושבת אמאי טהורה? אלא לאו  -דלא
ארגשה ,וקתני עומדת  -טמאה! לעולם  -דארגשה ,ואימור הרגשת מי רגלים הואי .עומדת
 הדור מי רגלים למקור ואייתי דם ,ויושבת טהורה.ת"ש :עד שהיה נתון תחת הכר ונמצא עליו דם ,אם עגול  -טהור ,ואם משוך  -טמא .היכי
דמי? אי דארגישה  -עגול אמאי טהור? אלא לאו  -דלא ארגישה וקתני משוך  -טמא! לא,
לעולם  -דארגישה ,ואימור הרגשת עד הואי ,משוך  -ודאי מגופה אתא ,עגול  -טהור.
תא שמע :נמצא על שלו  -טמאין וחייבין בקרבן ,נמצא על שלה אתיום  -טמאין וחייבין
בקרבן ,נמצא על שלה לאחר זמן  -טמאים מספק ,ופטורין מן הקרבן .היכי דמי? אי
דארגישה  -לאחר זמן אמאי פטורין מן הקרבן? אלא לאו  -דלא ארגישה ,וקתני נמצא על
שלה אתיום  -טמאין וחייבין בקרבן! לא ,לעולם  -דארגישה ,ואימא הרגשת שמש הוה".

מהגמ' עולה שישנם ג' אופנים שבהם האישה יכולה להתבלבל בין הרגשת ראיית דם לבין
הרגשה אחרת :בדיקת עד ,הטלת מ"ר ותשמיש.
מחצה"ש74

כתב ,על דברי הגמ'" :לעולם דארגישה ,ואימור הרגשת עד הואי ,משוך ודאי

מגופה אתא ,עגול טהור" שיש לפרשו בב' אופנים ומהם תצא נפק"מ למקרה שלא הרגישה
ובדקה בדיקה פנימית בעד:
אופן א' ,מה שהגמ' אומרת 'לעולם דארגישה' כלומר שהיא אומרת כן שהרגישה ,ולכן אם
משוך ודאי דם בדיקה הוא וגם הרגישה וטמאה ,אבל אם עגול טהור ,אף על גב שאומרת
שהרגישה ,שכן אנו אומרים שטעות הוא בידה ,דאימור הרגשת עד הוא והיא סברה דהרגשת
דם הוא ,דהא ודאי אין זה דם בדיקה דדרך קינוח להיות משוך .ולפי זה כשאמרה שידעה
שלא הרגישה אפילו משוך טהור.
אופן ב' ,מה שהגמ' אומרת 'לעולם דארגישה' לא שהיא אומרת כן ,אלא שהיא אומרת
שלא הרגישה ואפילו הכי אנו אומרים שמשוך טמא ,שכן אמרינן טעות הוא בידה ,שהיא
סברה שהרגשתה היא הרגשת העד ,ובאמת הוא הרגשת דם ,וכיון שמשוך הוא אז ודאי זה
דם בדיקה וטמאה ,אבל עגול טהור שאין זה דם בדיקה דדרך קנוח להיות משוך.
נפק"מ בין שני האופנים :בכל בדיקה שבדקה ומצאה דם או שקנחה עצמה אחר תשמיש
ומצאה דם וזה היה בלא הרגשה כלל ,יש לדון האם יש כאן חשש איסור דאורייתא:
שלפי אופן א ,אין איסור דאורייתא כיון שאמרה שלא הרגישה.
ולפי אופן ב ,הוי חשש איסור דאורייתא ,דאימור הרגשת העד הטעה אותה לומר דלא
הרגישה ובאמת הרגישה הרגשת דם.

 74שם.
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שיטת

הפוסקים75

א.שב יעקב ,ט"ז 76פוסקים כאופן א.
ב.לחו"ש 77פוסק ,שאם נתנה אל ליבה בשעת בדיקת העד טמאה מדרבנן.
ג.רבי גבריאל אב"ד מינץ 78פוסק ,שספק טמאה מהתורה כאופן ב.
ד.החוו"ד 79פוסק בעיקרון כמו אופן ב ,אך סובר יותר מזה שהיא טמאה ודאי מהתורה.
ה.טה"ב80

חילק בין בדיקת עד להטלת מ"ר ותשמיש ,שבבדיקת עד בסתמא ספק

דאורייתא ,אך אם אמרה לה שבריא לה שלא הרגישה טמאה מדרבנן.
לאחר הטלת מ"ר או תשמיש טמאה מדרבנן.
אמנם ביביע אומר חלק ט חזר בו ,81לגבי אמרה שבריא לה שלא הרגישה בבדיקת עד
כתב ,שבזמנינו נודע לנו שיש נשים רבות שלא מרגישות כלל בשעת וסתן ,ואינן יודעות
הרגשה מה היא ,ולאלה אי אפשר לסמוך כשאומרת ברי לי שלא הרגשתי ,לכן נכון
להורות להן שיעשו שאלת חכם.
אולם

בשבה"ל82

לגבי בדיקה אחר מ"ר כתב שהדבר תלוי מתי קנחה:

אם קינחה בתוך דקה – יש להחמיר שטמאה מהתורה כנידה ,כיון שחוששים שמי הרגלים
הכהו את הרגשת פתיחת המקור (דלמא ארגשא ולאו אדעתא) ולכן יש ספק אם הרגישה.
ובראיה בהרגשה טמאה אף כשנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה.
קנחה לאחר דקה – ניתן להקל יש לזה דין דרבנן ,כיון שזה לא סמוך למי רגליים וממילא
לשיטתיה83

נייר אינו מקבל טומאה ולכן טהורה.

אך ,מראה הנראה כדם ממש יש להחמיר אף אם קנחה לאחר

דקה84

אלא א"כ יש דחק

גדול .והוסיף שבט הלוי ,שאישה שקנחה אחר הטלת מי רגליים אינה צריכה לבדוק את
הנייר טואלט.
חילוק בין בדיקה פנימית לקינוח חיצוני
נחלקו הפוסקים האם יש להחמיר גם בקינוח חיצוני:
א .החוו"ד דלעיל כתב ,שרק בבדיקה פנימית יש חשש של "דילמא ארגשה ולאו אדעתה'
והיא נחשבת להרגשה מהתורה ,אך בקינוח חיצוני אינו נחשב כהרגשה כלל ולכן דינו ככתם
לכל דיניו .וכן פסק מרן בטה"ב.85
 75כל הדיון שהובא לקמן הוא רק לסוברים שדם שבא מגופה מטמא מהתורה רק כאשר זה בא בהרגשה ,אך לפוסקים שדם
שבא וודאי מגופה מטמא מהתורה גם ללא הרגשה אז אין נפק"מ לדיון עם בדיקת עד מכהה את ההרגשה כי וודאי בא
מגופה וטמאה מהתורה.
 76סימן קצ ס"ק כג.
 77קפג ב ,קצ ב.
 78הובא במחצה"ש שם.
 79סי' קצ ס"ק א.
 80ח"א עמ' כב.
 81חלק או"ח סי' קז.
 82שיעורי שבט הלוי קסט  -קע
 83כמבואר לקמן סימן צ סע' י עיי"ש.
 84שבט הלוי כתב שמחמירים בצירוף כמה ספיקות לחומרא .ונראה שכוונתו היא :א .י" א שנייר מקבל טומאה .ב .י"א
שדבר שאינו מקבל טומאה הנישא ע"ג דבר המקבל טומאה אוסר את האישה.
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ב .שו"ת חשב האפוד 86כתב שדם הנמצא בקינוח טמא כמו דם הנמצא בבדיקה ,אמנם הוא
טמא מדרבנן ולא מדאורייתא כי לא הרגישה ,אך עדיין אין בו את הקולות כלל של כתם,
ולכן מטמא גם בפחות מכגריס וגם אם נמצא על דבר שאינו מק"ט או צבעוני.
ומבאר ,בעוד שלגבי פחות מכגריס מובנת הסברא למה לא נקל למרות שזה דרבנן ,שכן כל
הטעם של כגריס זה לאפוקי ממאכולת ,אך בקינוח שבודאי הדם בא מגופה אין לחוש
למאכולת וממילא תטמא בכל שהוא מדרבנן ,וכמבואר לעיל בפלתי.
וכותב ,שלכא' היה מקום להקל בדבר שאינו מק"ט או צבעוני ,כדין טומאה מדרבנן ,אך
אחר התבוננות החמיר גם בזה ,שהרי ברור שכתם הנמצא על דבר המקבל טומאה והאישה
העבירה משם הכתם על דבר שאינו מקבל טומאה ,שאין הכתם חוזר להיות טהור בשביל
זה ,ובדיקת קינוח דומה לזה ,כי דם הנמצא בקינוח נמצא למעשה בבשרה במקום שהוא
טמא ,אלא שהעבירה בידיה את הדם על עד קינוח לראותו ולדעת מה הוא ,והרי פשוט שדם
הנמצא במקום טמא לא יחזור להיות טהור בשביל שהעבירו אותו אח"כ על דבר שאינו
מק"ט.87
ג .שו"ע

הרב88

כותב ,שבעל נפש יחמיר בקינוח אפי' בפחות מכגריס .שכן הרמב"ם 89פוסק:

"שהכתם הנמצא על בשרה אין לו שיעור ,והנמצא על הבגד אינו מטמא עד שיהיה
כגריס"...

ומבאר שו"ע הרב ,שכיון שבכתם הנמצא על בשרה הוא בודאי בא מגופה ,אז לכן הוא
מטמא גם בפחות מכגריס וא"צ שיעור ב'כגריס ועוד' שלא שייך לתלות במאכולת וה"ה
בקינוח שכן הוא בודאי בא מגופה שיטמא בפחות מכגריס ,אך

מרן90

חולק על זה.

מ"מ נשמע שלגבי צבעוני ואינו מק"ט גם שו"ע הרב יודה שלדעת הרמב"ם אפשר להקל
בקינוח.

סוגי הרגשות
כתב הפת"ש 91שישנם ג' סוגי הרגשות:
א .הזדעזע גופה.
מקור הרגשה זו מובא ברמב"ם בהלכות איסורי

ביאה92

וז"ל:

 85חלק א ,עמ' יז.
 86ח"ב סימ' עה.
 87וכ"כ בשו"ת בר ליוואי שהובא בדרכי תשובה ,שאישה שקינחה עצמה בשלג וראתה אדמומית בשלג,טמאה אע"פ
שהשלג לא מקבל טומאה .והדרכ"ת הביא דבריו בקצרה ומהן היה נראה שהוא סובר שגם קינוח חיצוני נחשב לספק
הרגשה ,אמנם בדברי הבר ליוואי בפנים ,נראה שזה לא הסיבה שהחמיר אלא משום שהדם בא ממנה וזה זמנה לראות.
 88סי' קצ ס"ק ע.
 89איסורי ביאה פ"ט ה"ו.
 90סי' קצ סע' ו.
 91ס"ק א.
 92פרק ה הל' יז.
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"האשה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגלים ,בין שהשתינה והיא עומדת בין שהשתינה
והיא יושבת הרי זו טהורה ,ואפילו הרגיש גופה ונזדעזעה אינה חוששת שהרגשת מי רגלים
היא זו"...

ב.פתיחת פי מקור.
מקור הרגשה זו הובא בתה"ד ,93והוזכר במרן בסי' קצ סע' א.
ג .זיבת דבר לח – מחלוקת הפוסקים.
נחלקו הפוסקים אם בכלל יש הרגשה זו .הנוב"י נחשבת הרגשה 94ואילו החת"ס סבר שאינה
הרגשה:
דעת

הנוב"י95

שזיבת דבר לח גם נחשב הרגשה מהתורה.

וראייתו היא ,מהלימוד של שמואל בגמ':96
"אמר שמואל :בדקה קרקע עולם וישבה עליה ,ומצאה דם עליה  -טהורה ,שנאמר בבשרה
 עד שתרגיש בבשרה .האי בבשרה  -מיבעי ליה שמטמאה בפנים כבחוץ! א"כ לימא קראבבשר ,מאי בבשרה  -שמע מינה :עד שתרגיש בבשרה"...

מהפס' 'בבשרה' הגמ' דורשת שתי דרשות:
א.שצריכה להרגיש .ב .מהו המקום שראיית הדם בו מטמאת.
מכיוון ששתי הדרשות הנ"ל ,נלמדות מאותו מילה ,נראה שההרגשה צריכה להיות במקום
המוגדר כ'בשרה'.
והגמ' בנידה 97מבארת ,שמקום הטומאה מבפנים היינו מבין השיניים ולחוץ ,וזהו מקום דישה.
ונראה שכוונתה מצוואר הרחם ולחוץ היינו בפרוזדור.
א"כ רואים שעיקר ההרגשה צריכה להיות בפרוזדור ,וממילא איזה הרגשה שנמצאת
בפרוזדור הוי אומר הרגשת זיבת דבר לח.
דעת

החת"ס98

חולק על הנוב"י וסובר ,שזיבת דבר לח אינה נחשבת להרגשה מהתורה,

ומאריך בראיות לדחות את שיטת הנוב"י.
א .הגמ'

בנידה99

מבארת את שיטת שמאי ,שהטעם שסובר שבנידה דיה שעתה הוא הואיל

ואשה מרגשת בעצמה .ושואלת הגמ' א"כ בישנה למה מטמא מכאן ולהבא ולא למפרע הרי
היא ישנה ולא מרגישה?!ומתרצת ש'אגב צערא מתערה' היינו שהצער של ההרגשה מעורר
אותה משינה וומילא היא כעת מרגישה את ההרגשה ומטמאה מכאן ולהבא .יוצא מכאן
שהרגשה ז ה דבר שגורם לצער ואף מעורר את האישה משינה ,ואם אתה אומר שזיבת דבר
לח נחשבת הרגשה ,אז קשה שהרי אין פה צער.

 93סי' רסו.
 94ולקמן יובא דעת החוו"ד.
 95יורה דעה מהדורא קמא סי' נה.
 96נידה נז ע"ב.
 97מא ע"ב.
 98יורה דעה סי' קסז ועוד.
 99ג ע"א.
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ב.הנוב"י טען כאמור ,שמקום המוגדר כבשרה הוא מקום הרגשה ,אולם הגמ'

בנידה100

משמע שגם מחוץ לפרוזדור נחשב כבשרה:
"בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא :הרואה דם בשפופרת מהו? בבשרה אמר רחמנא ולא
בשפופרת"

היינו אישה שהניחה שפופרת בפתח צוואר הרחם והשפופרת הוציאה את הדם מחוץ לגופה
באופן שהדם לא נגע בבשרה כלל ,דינה שהיא טהורה .אולם אם הדם נגע בבשרה אפי'
שמחוץ לפרוזדור הרי היא טמאה.
יוצא ש'בשרה' משמעותו גם מחוץ לפרוזדור ושם הרי וודאי לא שייך שם הרגשה .וא"כ
נסתרה טענת הנוב"י הנ"ל ,שבכל מקום מוגדר 'בבשרה' כמקום הרגשה.
האמרי

ברוך101

הקשה על הנוב"י שלא יתכן שזיבת דבר לח נחשבת להרגשה כיון

שמבחינה טבעית לא ניתן להרגיש לחות ,או תנועה בתוך הגוף במקום שאין בו אויר ,כל
עוד התנועה אינה בכח גדול ,או בטמפרטורה שונה .א"כ האישה אינה יכולה להרגיש את
תנועת הדם הזב בתוך גופה שכן שהוא נע בנחת והוא בטמפרטורה של הגוף.

מקום זיבת דבר לח
לפוסקים שהרגשת זיבת דבר לח נחשבת הרגשה ,נחלקו במקום ההרגשה.
כאמור לעיל לנוב"י ,מקום ההרגשה של זיבת דבר לח הוא לכל אורך הפרוזדור.
אמנם דעת החוו"ד 102שצריכה להרגיש שהדם זב מהמקור לפרוזדור אולם הרגשה של זיבה
בתוך הפרוזדור מלבד אינה נחשבת הרגשה ,שכן אם לא הרגישה שזב ממקורה יוצא
שכשנעקר הדם מהרחם הוא היה טהור מהתורה ,וא"כ כיצד יתכן שכשתרגיש בפרוזדור
תהיה טמאה הרי כבר יצאה מהמקור ולא הרגישה והיתה טהורה.
עפי"ז החוו"ד יצטרך להביא ראיה שזיבת דבר לח היא מן התורה נחשבת להרגשה ,שכן
ראיית הנודע ביהודה דלעיל ,היתה מבוססת על ההנחה שהרגשה יכולה להיות בכל אורך
הפרוזדור.
ולכן החוו"ד מביא ראיה אחרת שזיבת דבר לח נחשבת להרגשה .שכן הגמ'

בנידה103

אומרת שלהלל נידה מטמאה מעל"ע כיון שהדם יצא מאתמול אלא שכותלי בית הרחם
העמידוה.
ומבאר החוו"ד ,שאם סלקא דעתך שרק מרגשת שנפתח מקורה הוי הרגשה ולא זיבת דבר
לח ,א"כ קשה לשמואל ממה נפשך שלא תטמא למפרע ,שאם מרגשת שנפתח מקורה
עכשיו היאך שייך לומר שדם זה יצא מאתמול?! הרי עכשיו נפתח מקורה ,ואם לא הרגישה
כלל אזי טהורה לגמרי! אלא ודאי שהרגשת זיבת דבר לח גם נחשב הרגשה ,ואז יש לומר

 100כא ע"ב.
 101בהערותיו על הנודע ביהודה הנ"ל .מופיע בסוף שו"ת נוב"י בהוצאת מכון ירושלים.
 102סי' קצ ס"ק א.
 103ג ע"א.
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שמדובר שמרגישה עכשיו שדבר לח זב ממנה ,ומ"מ מטמאה מעת לעת ,שאפשר שאתמול
היה גם כן זב ,אלא שהיא היתה סבורה שהרגשת מי רגלים היא.
ערוך

השולחן104

דחה גם הוא את דברי הנוב"י שההרגשה היא בפרוזדור ,והסכים לחוו"ד

שצריכה להרגיש שהדם זב ממקורה ,אלא שכתב שזוהי הרגשת פתיחת פי מקור ואין זו
הרגשה חדשה.

הרגשת רטיבות חיצונית בבגדיה התחתונים
הפוסקים שהבאנו עסקו רק בהרגשת זיבת דבר לח בתוך גופה .אולם לכו"ע אישה שהרגישה
רק רטיבות חיצונית בבגדיה ,אין זו הרגשת זיבת דבר לח .וכן כתב באגרות משה.105

דעת פוסקי זמננו
מרן בטה"ב 106האריך להוכיח שהלכה כחתם סופר ,שאין דבר כזה הרגשת זיבת דבר לח.
אמנם

בשבה"ל107

כתב שאמנם עיקר הדין כמו החת"ס ,שהרגשת זיבת דבר לח לא הוי

הרגשה ,אך למעשה אם ראתה דם שוודאי בא מגופה יש להחמיר כדאוריתא גם בהרגשת
זיבת דבר לח ,כי קשה להבחין ולקבוע שלא היתה הרגשה ,והנשים הרבה פעמים טועות
וסבורות שלא הרגישו ואח"כ מתברר שהרגישו וצריך בירור ודאי שלא הרגישה ולכן גם
באומרת שלא הרגישה יש להחמיר עד שיצא הספק מליבנו ,ולשאול כמה פעמים שתדקדק
לזכור אם הרגישה.
בדרכי טהרה ,108הורה להחמיר אם הרגשה זו קרתה פעם או פעמים ,אך אם דרכה של
אישה כך כל הזמן הורה להקל.

הרגשות בזמננו
בשו"ת שב יעקב 109כתב ,שבימינו הנשים אינן מרגישות את ההרגשות שעליהם דיברו חז"ל
אלא רק את ההרגשה של זיבת דבר לח .ומתעוררת השאלה כיצד להתייחס להרגשות
בימינו?
ערוה"ש110

כתב ,שאף שהנשים אומרות שאינן מרגישות ,והבל יפצה פי הנשים האלה ולא

ידעי מאי קאמרי ורבותינו נאמנים עלינו יותר מהן ,אמנם הן אינן משקרות אלא שהן אינן
מבינות מה להרגיש ,אך אם ילמדו אותם ידעו להרגיש שבשעת פתיחת המקור יש הרגשה
וקצת צער .וכמו שאם נשאל לכמה בני אדם איך ירגישו בהתחלת הטלת מי רגלים ,אז
 104קפג ,סג-סו
 105יו"ד חלק ד ,יז ,ז
 106ח"א עמ' יד.
 107קצ ס"ק ב.
 108דרכי טהרה עמ' .31
 109שו"ת שב יעקב יו"ד סי' מ ,ועיין עוד בטה"ב עמ' יד והלאה.
 110קפג סא-סב.
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האדם המשכיל המבין דבר יאמר שמרגיש שנפתח המקום והמי רגלים יוצאים ואז ירווח לו,
ומי שאינו מבין לא יאמר רק שמרגיש שמי רגלים מתחילים לצאת ,כמו כן הנשים האלה
מרגישות רק שאינן מבינות מה להרגיש.
הציץ

אליעזר111

כתב  ,שכידוע אחד מההרגשות הדאוריתא זה זעזוע גופה ,והרמב"ם

פוסק112

דהרגשת דם וסת הוא שתרגיש בעצמה מפהקת ומתעטשת וחוששת פי

בהלכות

כריסה ושיפולי מעיה ויסתמר שערת בשרה או ייחם בשרה וכיוצא במאורעות אלו .וכן
פוסק בהלכות מטמאי משכב ומושב 113ומוסיף עלה" :או ראשה כבד עליה או אבריה כבדין
וכיוצא באלו" .וכוונת הרמב"ם מבורר בזה דהיינו דבהרגשת דם וסת זה טמאה היא מה"ת.
וממילא גם הנשים שלנו מרגישות לפני הווסת או תוך כדי הווסת הרגשות של צער כמו כאבי
בטן שלפני מחזור וזה הרגשה מהתורה של זעזוע הגוף.
ובשו"ת דברי

יציב114

כתב ,שבד"כ נשים מרגישות בכמות גדולה של דם ואף אם אישה לא

הרגישה יש לדון זאת כראיה בהרגשה ,כיון שדרך הנשים להרגיש בכך.
ובקובץ תשובות להגרי"ש

אליישיב115

פסק שבזמן הזה כל דם שוודאי בא מגופה טמא

מהתורה ורק דם שבא לתלות שבא מעלמא יש לידון ככתם.
הגרי"ש אליישב ביאר ,שבאמת הרגשה זה סיבה אך לא סיבה חיובית אלא סיבה שלילית
היינו שחוסר ההרגשה היא סיבה לטהרה .ולכן באישה שרגילה להרגיש אזי אם לא הרגישה
בפ"א אז יש כאן ריעותא וזו הוכחה שלא הרגישה ולכן לא טמאה מהתורה ,אמנם באישה
שלא רגילה להרגיש חוסר ההרגשה לא מהווה ריעותא וממילא אין הוכחה שהיא לא
הרגישה ולכן תהא טמאה מהתורה .וראייתו שרק חוסר הרגשה היא סיבה לטהרה ,הוא
מהדין שכתב הרמב"ם באיסורי ביאה:116
" ...ואפילו היתה קטנה בת שלש שנים ויום אחד כשאר עריות שהבת מתטמאה בנדה
ואפילו ביום לידתה ,ובת עשרה ימים מטמאה בזיבה ודבר זה מפי השמועה ."...

ומעתה בקטנה בת יום אחד מה שייך הרגשה?! וע"כ רק כאשר רגילה לראות בהרגשה ,אזי
חוסר ההרגשה מהווה ראיה שהאישה טהורה ,וממילא בקטנה שלא שייך הרגשה היא תהיה
טמאה
המנחת אשר כתב ,117שדם הווסת הרגיל טמא מהתורה אע"פ שלא הרגישה ,ושאר הראיות
אף שבאו בוואדות מגופה מטמאות מדרבנן אם לא הרגישה.
המנחת אשר ביאר ,שהרגשה אינה גורם לטומאה אלא היא

מבררת118

שזה דם ווסתי ולא

דם מהצדדים או פצע .ומה שהתורה אסרה זה דם ווסת ,וכן דמים שבאו בהרגשה.

 111ח"ו סימן כא.
 112בפ"ח מאיסו"ב ה"ב.
 113פ"ג ה"ו.
 114יו"ד סי' פה.
 115ח"א סי' פד.
 116פרק ד ה"א.
 117במנחת אשר מערכות על נידה .הוצאת תש"ס .סימן א.
 118ואין לדמות ולומר ,שסובר כסד"ט דלעיל שהרגשה זה סימן ולא סיבה ,שכן כל החילוק אם זה סיבה או סימן זה מדבר
על מיקום יציאת הדם היינו שהסד"ט סובר שההרגשה היא סימן לכך שהדם ודאי יצא מגופה ,ואילו המנחת אשר ,סובר
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יוצא שבימינו שידיעת האישה שזה דם ווסתה מספיקה לטמא מהתורה אף בלא הרגשה.

שההרגשה היא במהות סיבה וגזה"כ ,אך עדין יש לה תפקיד מסו ים והוא לברר לי שזה דם ווסתי ,וממילא שכשאישה
יודעת שזה דם ווסתי ,זוהי הרגשתה.
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סימן קפד
סעיף ב
א .הטור כותב וז"ל:
"ובשעת וסתה צריך לפרוש ממנה עונה אחת אם הוא ביום פורש ממנה אותה היום כולו
אפילו אם הוסת בסופו ומותר מיד בלילה שלאחריו וכן אם הוא בתחלתו פורש כל היום
ומותר כל הלילה שלפניו וכן הדין אם הוא בלילה פורש כל הלילה ומותר ביום שלפניו
ולאחריו בין שקבעה וסת בשלש פעמים או בפעם אחת ...ופרישה שפורש סמוך לוסתה אינו
אלא לתשמיש אבל מותר בשאר כל קריבות דבר".

וסתות דאורייתא או דרבנן
הגמ' בנידה 119מביאה מחלוקת האם ווסתות הם דאורייתא או דרבנן.
רש"י 120והרא"ש121

ביארו ,שהמחלוקת האם חזקת אורח בזמנו בא הוא מדאורייתא ולכן

אם עבר וסתה מחזקינן שראתה או שמא הוא מדרבנן וגם אם עבר ווסתה לא מחזקינן
שראתה.
אמנם הנודע

ביהודה122

ביאר ,שלכ"ע חזקת אורח בזמנו בא היא מן התורה כתוקף כל

חזקות שבש"ס ,אלא שמ"ד וסתות דרבנן סובר שכנגד חזקה זו יש חזקת העמד אישה
בחזקת טהרה ,ולכך מן התורה אוקמינן חזקה להדי חזקה .ולכן החזקות מבטלות אחת את
השניה.
הערוה"ש123

ביאר ,שהמחלוקת היא כשעבר הווסת ולא הרגישה ביציאת הדם .למ"ד

שווסתות מדרבנן אם עבר הווסת ולא בדקה טהורה ,כיוון שאף אם באמת יצא דם אינה
אסורה מהתורה אלא רק מדרבנן ולכן אם עבר הווסת ולא ראתה ולא הרגישה טהורה מספק
שמא לא ראתה [סד"ל] .ואילו למ"ד שווסתות דאורייתא סובר שטמאה מן התורה שבודאי
הרגישה ולאו אדעתה.
מה הנפק"מ:
א .אשה שיש לה וסת והגיע זמן וסתה ולא בדקה:124
למ"ד דאורייתא – היא טמאה ,שמחזקים שהיא ראתה.
למ"ד דרבנן – היא טהורה ,כיון שלא מחזיקים שראתה.

ב .בא מן הדרך ,לאחר שהגיע עת ווסתה ,125האם מותר לו לפוקדה בלא שיברר איתה אם
היא טהורה:
למ"ד דאורייתא – אסור לפוקדה בלא שתאמר שהיא טהורה.
 119טו ע"ב  -טז ע"א.
 120ט ע"א ד"ה וסתות דאוריתא.
 121נידה א א.
 122מהדורא קמא יורה דעה סימן נה.
 123יו"ד קפד ד.
 124עפ"י נידה טז ע"א ורש"י ד"ה וסתות דאורייתא ט ע"א.
 125עפ"י נידה טו ע"א.
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למ"ד דרבנן – מותר לפוקדה ,כיון שלא מחזיקים שראתה.
ג .האם פרישה סמוך לווסת היא מדאורייתא או מדרבנן [לפי רוב הראשונים שתלו זאת

במחלוקת האם ווסתות דאורייתא או דרבנן ,כמבואר להלן].והנפק"מ המעשית לכך האם ביוצא
לדרך סמוך לווסתה שמותר לפקוד את אשתו כמבואר בגמ' ,מה הגדרה של פקידה:
למ"ד דאורייתא – דברי ריצוי ופיוס.
למ"ד דרבנן – היינו תשמיש.

ביאור מ"ד ווסתות דאורייתא
רש"י126

כתב ,וז"ל" :הלכ"מ דמחזיקנן לה בטומאת ספק" .ז"א לפי רש"י זוהי טומאת ספק

ולא וודאית.
אמנם דעת התוס' 127שזה טומאה וודאית ולא טומאת ספק.
נפק"מ מבאר הערול"נ ,128באישה שהגיע זמן ווסתה אלא ששהתה כדי שיעור שתספור
ותטבול של דעת רש"י היא מותרת לבעלה גם למ"ד וסתות דאורייתא ,שכן יש כאן ס"ס,
ספק טבלה וספק אם בכלל ראתה .אך לתוס' אסורה ,שאין כאן ס"ס שהרי לשיטתו וודאי
ראתה.
הכרעת הראשונים שווסתות דרבנן וכ"כ התוס'
וכ"כ הרמב"ם .132אך

מאירי133

כתב ,שיש

בנידה129

פוסקים134

והרא"ש

בנידה 130והרמב"ן131

הסוברים שווסתות מדאורייתא,

וראייתם מכך שיש פסוק שצריך לפרוש סמוך לווסת כמבואר בגמ' בשבועות לקמן.
השו"ע 135פסק שווסתות דרבנן.

קושיא מדין פרישה סמוך לווסת על מ"ד וסתות דרבנן
הגמ' בשבועות 136לומדת שיש חובה לפרוש סמוך לווסת וז"ל:
"'והזרתם את בני ישראל מטומאתם'  -אמר רבי יאשיה :מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו
מנשותיהן סמוך לוסתן .וכמה? אמר רבה :עונה".

משמע מ הגמ' שפרישה סמוך לווסת זה דאורייתא וממילא גם הווסת עצמה כ"ש שהיא
מדאורייתא.
נחלקו הראשונים בדין פרישה סמוך לווסת:

 126נידה טו ע"א ד"ה דאו'.
 127נידה טו ע"א בד"ה אפי' הגיע.
 128נידה טו ע"א ד"ה בדאו'.
 129נידה טז ע"א.
 130נידה א א.
 131נידה טו ע"א.
 132איסורי ביאה פרק ח ה"יג.
 133נידה טז ע"א.
 134התוס' ביבמות סב ע"ב והרא"ש ביבמות שיובא לקמן.
 135קפד סע' ט.
 136יח ע"ב.
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הר"ן 137כתב שפרישה סמוך לווסת דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.
אמנם דעת

התרומה138

שפרישה סמוך לווסת מהתורה וכן משמע

בתוס'139

ביבמות ,וכן

פסק הרא"ש ביבמות 140שפרישה סמוך לווסת מהתורה.
אך קשה ,שהרי לשיטת הרא"ש והתוס' כדלעיל שווסתות דרבנן וא"כ איך כתבו שפרישה
סמוך לווסת מהתורה?
הב"י ביאר שיתכן שגם הרא"ש התוס' והתרומה סוברים שווסתות דרבנן ומה שכתבו
'מדאורייתא' על פרישה סמוך לווסת זה לאו דוקא ,אלא לומר שיש לו סמך מהתורה.
המאירי בבית

הבחירה141

חולק על הב"י ,וסובר שפרישה סמוך לווסת הוא דאורייתא גם

למ"ד וסתות דרבנן ,ואין הדברים תלויים אחד בשני .וביאור דבריו:
התשמיש בסמוך לזמן הוסת עלול לגרום ליציאת הדם וזו הסיבה שהתורה הזהירה לפרוש
סמוך לווסת .אמנם אם כבר עבר עת הווסת ולא בדקה ,ובדקה עצמה אח"כ ומצאה טהור אז
לא מחזיקים אותה שראתה כבר כיון שייתכן שהווסת לא בא בזמנה שהווסתות דרבנן ולכן
טהורה.142
גם

הנודב"י143

ביאר,שלמ"ד וסתות דרבנן ,פרישה סמוך לווסת דאורייתא .אך מטעם

אחר:
כאמור לעיל ,הנודב"י ביאר ,שלמ"ד וסתות דרבנן סובר שכנגד חזקת אורח בזמנו בא ,יש
חזקת טהרה של האישה שעומד כנגד .וביאר הנודב"י שיש לחלק בין חשש שמא תראה
לשמא ראתה .144כלומר ,לא חישינן שמא ראתה כבר דם כיון שיש לאישה חזקת טהרה
והטענה שראתה כבר ע"י חזקת אורח בזמנו בא ,נוגדת את החזקה ולכן אם עבר זמן הוסת
ולא בדקה לא מחזקינין לה כטמאה .אולם חישינן שמא תראה בעתיד ,כי אין לאישה חזקה
שלעולם לא תראה ,נמצא שהחשש שמא תראה בזמן הוסת אינו נוגד את חזקת הטהרה,
ולכן חוששים שמא תראה בזמן הוסת ויש לפרוש מהתורה מהטעם שחזקה אורח בזמנו בא.
בשיטת ברמב"ם נחלקו האחרונים שכך כותב הרמב"ם:145
"ואסור לו לאדם שיבוא על אשתו סמוך לוסתה שמא תראה דם בשעת תשמיש שנא'
והזרתם את בני ישראל מטומאתם ,וכמה."..

להבנת הנודב"י מהלשון של 'נאמר' שברמב"ם זה וודאי מורה שפרישה סמוך לווסת זה
מדאוריתא.
 137הר"ן על הריף בשבועות א ב.
 138סי' צג.
 139ד"ה חייב יבמות סב ע"ב.
 140רא"ש יבמות סימן ו אות י.
 141נדה טז עמוד א.
 142אמנם החת"ס בתשובות ביו"ד בסי' קעה מביא את דעת הרא"ה שדומה למאירי אך חולק שהפרישה מתשמיש
מתחילת העונה של סמוך לווסת היא מדרבנן ורק לאחר העת שרגילה לראות הפרישה מתשמיש היא דאוריתא ,כלומר:
לדוגמא אם רגילה לראות באמצע היום ,אנו אוסרים אותה לשמש מתחלת הנץ קודם שתגיע רגע הוסת משום שמא ע"י
חימום התשמיש יקדים האורח וזהו מדרבנן אבל אחר אמצע היום שכבר עברה רגע הוסת אף על גב דלא מחזקינן לה
בודאי ראתה כיון דוסתות דרבנן ולא אמרי' כבר ראתה מ"מ מה"ת אסורה לשמש חציה של עונה זו מחצי יום ואילך דשמא
תראה עתה מחמת חום התשמיש כיון שכבר הגיע הרגע שהיתה ראויה לראות בהם.
 143דלעיל.
 144יסוד חילוק זה מבוסס על הרש"י בגיטין כח ע"ב ד"ה שמא מת.
 145איסו"ב ד יב.
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אמנם לשיטת המ"מ בהבנת הרמב"ם ,זה מדרבנן שקרא אסמכתא בעלמא ,שהרי לשיטתו
ווסתות דרבנן.
הגר"ח146

הקשה על הרב המגיד ,שלא יתכן שפרישה סמוך לווסת היא מדרבנן ,שהרי הגמ'

בשבועות 147כותבת ,שאם בא עליה סמוך לווסתה ונטמאה באמצע תשמיש צריכה להביא
חטאת ואם זה לא היה סמוך לווסתה א"צ להביא חטאת וכן פסק הרמב"ם בהלכות
שגגות ,148א"כ רואים שאדם שבא על אשתו סמוך לווסתה הוא לא אנוס ,וחייב חטאת כיון
שמהתורה היה לו לפרוש ולא פרש .ש"מ פרישה סמוך לווסת מהתורה!

סיכום השיטות בפרישה סמוך לווסת
לב"י – למ"ד ווסתות מדאורייתא פרישה סמוך לווסת גם מדאורייתא ולמ"ד מדרבנן גם
פרישה מדרבנן.
למאירי ולנודב"י – לכ"ע פרישה סמוך לווסת היא מהתורה.
לרא"ה – מתחילת העונה עד שעת הוסת הפרישה מדרבנן ,משעת הווסת עד סוף העונה
מהתורה.
לרמב"ם – נחלקו הפוסקים אם פרישה סמוך לווסת דרבנן או דאוריתא.
ומרן לקמן בשו"ע סע' י בדין היוצא לדרך ,משמע שפסק שפרישה סמוך לווסת דרבנן.

קושיא בדברי הרמב"ם משיטתו בענין חשבון ימי נידה וזבה
כאמור לעיל משמע

ברמב"ם149

בשיטתו בחישוב ימי נידה וימי

שפסק שווסתות דרבנן ,והקשו האחרונים שמהרמב"ם

זיבה150

משמע שווסתות דאורייתא ,שהרי הרמב"ם כותב

שחישוב ימי הנידה והזיבה הוא 'מיום שקבע לה

וסת'151

וודאי שחשבון ימי נידה וזבה הוא

דאורייתא ,וממילא יוצא שקביעת הווסת הוא חייב להיות מהתורה ,וא"כ מה הפשט
שוסתות דרבנן כמבואר לעיל ברמב"ם?
ועל כן מחדש הגר"ח ,שגם למ"ד וסתות דרבנן וודאי שעצם החלות של קביעת וסת הוא
מדין תורה וכן לכ"ע פרישה סמוך לווסת מהתורה ,והמחלוקת האם וסתות דאורייתא או
דרבנן היא רק לגבי מצב שהגיע זמן וסתה ולא בדקה ונחלקו האם מחזיקנן שראתה בשעת
וסתה או לא.
גם

החוו"ד152

מקשה קושיא זו וביאר ,שאף שסתם חזקה היא מן התורה ,חזקה שהאישה

תיראה ביום ווסתה הקבוע ,אינה חזקה גמורה שהיא חזקה העשוית להשתנות ע"י

 146איסו"ב ד יב.
 147דף יח.
 148פ"ה הל"ו.
 149איסו"ב ח יג.
 150עייל לעיל בסי' קפג מה שהארכנו בזה.
 151איוס"ב ו ו.
 152סי' קפג ס"ק ב.
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הריון/שינוי וסת או זקנה ,לכן ווסתות דרבנן כיון שלא ניתן לומר באופן מוחלט שבטוח
שהאישה תראה או ראתה ביום מסוים .אולם לאחר שהאישה ראתה דם ביום ווסתה הקבוע
אנו אומרים שדם זה בא מכוח חזקה שתראה במועד וסתה ,ולכן לאחר ראייתה הוסת
נחשבת מהתורה.
עפ"י זה מובן שאף ווסתות ופרישה סמוך לווסת דרבנן ,ניתן לומר שלאחר האישה תקבע
ווסת קבוע ותראה במועד זה ,חישוב ימי הנידה והזבה הם מהתורה.
זמן הפרישה סמוך לווסת – עונת אור זרוע ושיטת האביאסף
במשנה נחלקו התנאים ,במשך הזמן שצריך לפרוש סמוך לווסת:153
"...רבי יוסי אומר :אף ימים ושעות וסתות; היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה  -אינה
אסורה אלא עם הנץ החמה .רבי יהודה אומר :כל היום שלה".

וביארה הגמ' וז"ל:
"תנא כיצד א"ר יוסי ימים ושעות וסתות  -היתה למודה להיות רואה מיום עשרים ליום
עשרים ,ומשש שעות לשש שעות ,הגיע יום עשרים ולא ראתה  -אסורה לשמש כל שש
שעות ראשונות  -דברי רבי יהודה ,ורבי יוסי מתיר עד שש שעות ,וחוששת בשש שעות.
עברו שש שעות ולא ראתה  -אסורה לשמש כל היום כולו  -דברי ר' יהודה ,ורבי יוסי מתיר
מן המנחה ולמעלה".

המ שנה עסקה באישה שיש לה שעה קבועה ביום שבה היא רואה,ונחלקו התנאים בזמן
הפרישה שלו ,שלדעת ר' יוסי תפרוש רק בשעת הווסת עצמה היינו בשעה שראויה לראות,
ואילו לדעת ר' יהודה תפרוש במשך כל העונה הסמוכה לשעת הווסת.
ורבא פסק הלכה כר' יהודה:
"אמר רבא :הלכה כרבי יהודה .ומי אמר רבא הכי? והתניא :והזרתם את בני ישראל
מטומאתם ,מכאן א"ר ירמיה :אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן .וכמה?
אמר רבא :עונה .מאי לאו  -עונה אחריתי? לא ,אותה עונה."...

מפשט הגמ' עולה שהפרישה היא רק באותה עונה ולא בעונה שלפניה.
אולם נחלקו הראשונים בזמן הפרישה:
א .הטור

והאגור154

והב"י ועוד פסקו ,שהלכה כר' יהודה ולכן צריכה לפרוש רק באותה

עונה שאמורה לראות כפשט הגמ' ,כלומר אם היתה אמורה לראות ביום אז צריכה לפרוש
כל היום.
ב .האור זרוע פסק ,155שצריך לפרוש בעונה שאמורה לראות ועוד עונה שלפניה [סה"כ
כד' שע'].
ג.

האביאסף156

פסק ,שעונה זה יום או לילה ביומי ניסן ותשרי ,וחצי יום וחצי לילה ביומי

תמוז וטבת .וטעמו משום דמשמע ליה ששיעור עונה הוי י"ב שעות.157
 153נידה סג ע"ב.
 154האגור סי' אלף שנח.
 155ח"א סי' שנח.
 156מובא בהגהות מימוניות איסו"ב ד ט.
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ד.

אגודה158

כתב ,שמדינא היה שיפרשו מנשותיהם סמוך לווסתן עונה ,וכשיעבור אותה

העונה מותרת ,אך היום שאין לנשים ווסתות גמורות יש להרחיק מעט קודם עונת הווסת
ולאחריו.

שיטת האור זרוע
הקשה הב"י ,שמשמע מפשט הגמ' דלעיל שאין צריך לפרוש עונה נוספת ,שהרי הגמ' דחתה
ההוא אמינא זאת ,אלא פורש רק באותה עונה?
וניתן ליישב את האור זרוע בכמה אופנים:
שבלשון האור זרוע כתב "שרגילים לפרוש סמוך לוסתה כד' שעות' ולא כתב שזאת ההלכה
היוצאת מהגמ' ,אלא זה המנהג.159
אך הט"ז 160הקשה שתמוה להחמיר בדבר שמפורש בגמ' לקולא ובפרט שווסתות דרבנן.
נהו"כ161

יישב את אור זרוע ,שאין להקשות מהגמ' לדברי האור זרוע ,שכן ניתן לבאר

שהגמ' דיברה רק על אישה שיש לה שעה קבועה ביום לראייתה ולכן צריך לפרוש רק
באותה עונה ,כיון שהשעה הקבועה היא זמן הווסת וכל שאר העונה זה סמוך לווסת .אולם
אישה שאין לה שעה קבועה ביום לראייתה אזי כל היום נחשב שעת ווסתה ופרישה סמוך
לווסת היינו עונה לפניה.

בטעם חומרת האור זרוע
באחרונים הובאו מספר הסברים בחומרת אור זרוע לפרוש עונה נוספת.
ששה"ל162

כתב ,במשך השנים נחלשו הגופות ובד"כ הראיות אינם בשעה קבועה ,ויש לחוש

שהווסת תקדים לפני עונתו.
עוד כתב שם שה"ל ,שראו בזה צורך בגלל ירידת הדורות.
עוד טעם נוסף הביא ,שלולא חומרת אור זרוע אין היכר מעשי בדין פרישה סמוך לווסת,
שכן רוב הנשים בימינו רגילות לראות בעונת היום ,ובלאו הכי פורשים ישראל קדושים ואינם
משמשים ביום וכן יש שיטות שמתירות חיבוק ונישוק בעונת הוסת ,נמצא שאין שום
משמעות מעשית בדין פרישה סמוך לווסת ולכן יש להחמיר לפרוש עונת אור זרוע היינו
בלילה שלפני.

 157בשיטת הראב"ן כתב הש"ך שפסק כאור זרוע ,אך ששה"ל עמ' כג וחת"ס יו"ד סי' קעט כתבו ,שהראב"ן החמיר
כאביאסף והאור זרוע ביחד ,היינו שאם ראתה באמצע היום ולפי האביאסף צריכה לפרוש מאמצע הלילה שלפני ,עליה
להחמיר עוד כאור זרוע ולמעשה לפרוש את כל הלילה שלפני ,שכן לא יהיה עונה חצי מותרת חצי אסורה.
 158נידה פרק ט ,על דף סג ע"ב.
 159ושוב ראיתי שכן כתב שבה"ל עמ' כא.
 160ס"'ק ב.
 161על הט"ז ס"ק ב.
 162עמ' כב.
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הש"ך163

כתב ,שמדינא יש לפרוש עונת אור זרוע באישה שאין לה שעה קבועה לראייתה

כמבואר בנוה"כ דלעיל.
הב"ח כתב הטעם ,דשמא תראה עם הנץ החמה ותהא סבורה דחזיא בסוף לילה והיא לא
חזיא אלא בתחלת היום א"נ איפכא תהא סבורה דחזיא בתחלת היום והיא לא חזיא אלא
בסוף לילה הלכך לעולם צריך לפרוש יום ולילה.164

עיונים בשיטת האביאסף
האביאסף כתב  ,שזמן הפרישה יב שעות "יום או לילה מימי ניסן ותשרי ,וחצי יום וחצי לילה
בתמוז וטבת".
והקשה הב"י ,שמהסוגיא שהבאנו לעיל לא משמע כאביאסף ,שכן בגמ' שעונה פרישה זה
יום או לילה בין ביום קצר בין ביום ארוך ללא קשר לשעות ,ואילו לפי האביאסף שהיום
קצר צריך יהיה ל הוסיף על העונה וכשהיום ארוך צריך לקצר את העונה ,שכן צריך יב'
שעות!?
אולם הב"ח כתב שיש ראיה לשיטת האביאסף ,מהגמ'

בנידה165

שכותבת וז"ל:

"וכמה עונה? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן :או יום או לילה .ר' חנה שאונא ,ואמרי לה רבי
חנה בר שאונא אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן :חצי יום וחצי לילה .ואמר רב שמואל בר
רב יצחק :ולא פליגי ,הא  -בתקופ' ניסן ותשרי ,הא  -בתקופת תמוז וטבת".

אמנם

הט"ז166

דחה את הראיה מהגמ' הנ"ל ,שכן היא עסקה בזמן שניתן לתלות בדם

בתולים ,ואומרת הגמ' שבמשך יב' שעות מזמן התשמיש כל הדם שתראה לא אוסר אותה
כיון שתול ים אותה בדם בתולים ,ובענין זה אכן שייך לחשב לפי שעות שעוברות מהתשמיש
משום דתלוי בטבע הגוף כמה דם בתולים יש בגופה ובכמה זמן יוצא ואינו תלוי ביום או
בלילה .אולם לענין פרישה סמוך לווסת העונה נקבעת עפ"י היום והלילה כמו שמפורש
בגמ' לעיל.
אמנם בתשובות הב"ח החדשות 167ביאר ,שאף שיש לחלק בין דין דם בתולים לזמן פרישה
סמוך לווסת כדברי הט"ז ,י"ל שהאביאסף סובר שכיון שהגמ' כתבה בסתמא כמה זה עונה,
זה גילוי מלתא כמה היא עונה לכל מקום שמוזכר בו עונה .ועיי"ש שהוכיח זאת
מהסוגיא.ואכמ"ל.
עוד הקשה הב"י שחילוק בין ימי תשרי לימי תמוז לא הזכירו בפוסקים אלא כתבו יום או
לילה?

 163ס"ק ז.
 164נראה שהבין הב"ח שעונת אור זרוע היא לא בהכרח העונה שלפני כן ,שכן במקרה בנץ כאמור למעלה היא צריכה
לחשוש ליום שאחרי כן ,ולכן הבנתו היא אלא שצריך לפרוש יום ולילה ולאו דווקא העונה שלפני כן ,אלא תלוי בהגיון כמו
במקרה דידן.
 165סה ע"ב.
 166ס"ק ב.
 167סי' לט.
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ותירץ הש"ך ,168שהפוסקים דיברו בסתם יום ובסתם לילה ואה"נ דבתקופת תמוז וטבת יש
לחשוב שעות וכה"ג מצינו בכמה דוכתי בש"ס ופוסקים כגון לענין ק"ש ולענין חמץ בע"פ
ולענין חישוב תקופות.
והט"ז דלעיל הקשה על שיטת האביאסף ,שהרי

כתוב:169

"היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה  -אינה אסורה אלא עם הנץ החמה .רבי יהודה
אומר :כל היום שלה...והתניא ר' יהודה אומר כל הלילה שלה".

ותירצה שם הגמ':
'...ולא קשיא ,הא-דרגילה למחזי בסוף ליליא [אסורה כל הלילה ומותרת ביום] ,הא  -דרגילה
למחזי בתחלת יממא[מותרת כל הלילה ואסורה ביום]"

משמע בגמ' כאשר ראתה ביום אסורה כל היום ,אמנם לפי האביאסף ,בד"כ זה לא יהיה
ככה ,שכן זה תלוי באופן שבו נחשב את היב' שעות וכן בשעת ראייתה .שאם נחשב את
היב' שעות מכאן ולמפרע ,אזי אם תראה באמצע היום אז תהיה אסורה לחלק מהלילה
שלפני ואילו תהיה מותרת מיד לאחר אמצע היום! .ואם נחשב במכאן ולהבא ,אזי אם
תראה באמצע היום תהיה אסורה מאמצע היום עד אמצע הלילה ולחלק שלפני אמצע היום
תהיה מותר ת .ואם נחשב את היב' שעות שצריכה לפרוש שש שע' לפני הווסת ושש' לאחר
הווסת ,אזי אם תראה בתחילת היום תהיה מותרת לאחר שש שע' ביום .נמצא שרוב
הפעמים לא תהיה אסורה כל היום לר' יהודה אם ראתה ביום?!
אמנם

נהו"כ170

כתב שאין הכי נמי ,שלפי האביאסף אין הדבר תלוי ביום אלא בשעות.

וצריך לומר לפי נהו"כ שהאביאסף יסביר שהגמ' דיברה על מציאות שהיום והלילה

שווים.171

שאז באמת פורשת רק במשך כל העונה.
באחרונים הובאו אפשרויות לביאור שיטת האביאסף
אפשרות ראשונה בדרישה ,172שבאמת אנו אוסרים את כל העונה אלא שאם היום קצר ,יש
להוסיף שעות מהלילה שלפני תחילתו ומהלילה שלאחר סופו ,בהתאמה כגון אם אורך היום
הוא תשע שעות ,יש להוסיף שעה וחצי לפניו ושעה וחצי לאחריו.וכשהיום ארוך יש להפחית
שעות מתחילתו ומסופו בהתאמה ,וכשהיום והלילה שווים נאסרת כל העונה וצריכה לפרוש
בכל היום/בכל הלילה .וכתב הנהו"כ 173שהפירוש הראשון של הדרישה הוא העיקר.
הדרישה הקשה על אפשרות זו ,שלשון האביאסף חצי יום וחצי לילה לא סובלת פירוש זה,
כי זה לא באמת חצי לילה/יום.
אפשרות שניה בדרישה ,ביומ י תשרי וניסן נחשב את העונה מתחילת היום ועד סופו ,אולם
ביומי טבת ותמוז נחשב את העונה מחצי הלילה עד חצי היום וזמן זה הוא תמיד יב' שעות.
אמנם בנהו"כ הנ"ל כתב שאין רגלים לתירוץ הזה.
 168ס"ק ז.
 169נידה סג ע"ב.
 170ס"ק ב על הט"ז.
 171וראה בביאורי האביאסף לקמן.
 172ס"ק ב.
 173דלעיל.
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אפשרות שלישית בט"ז ,174עפ"י האביאסף יש לפרוש שש שעות לפני שעת הווסת ושש
שעות לאחריו ,ולשיטתו גם אם ווסתה בתחילת היום ,אכן תהיה מותרת בסוף היום אחר
ששה שעות.
ולא קיי"ל הכי כדלעיל.
ב .שו"ע כותב וז"ל:
"בשעת וסתה ,צריך לפרוש ממנה עונה אחת ,ולא משאר קריבות אלא מתשמיש (המטה)
בלבד .אם הוא ביום ,פורש ממנה אותו היום כולו אפילו אם הוסת בסופו ,ומותר מיד בלילה
שלאחריו ,וכן אם הוא בתחלתו ,פורש כל היום ומותר כל הלילה שלפניו .וכן הדין אם הוא
בלילה ,פורש כל הלילה ומותר ביום שלפניו ולאחריו ,בין שקבעה וסת בג"פ או בפ"א .הגה:
וכל זה לא מיירי אלא בוסת התלוי בימים אבל לא בוסת התלוי בשינוי הגוף (ב"י בשם הראב"ד),
וע"ל סימן קפ"ט .ואשה שמשנית וסתה להקדים ב' או ג' ימים או לאחר ,כשמגיע זמן וסתה צריך
לפרוש ממנה ב' או ג' ימים קודם או אחריו( .הגהות מיימוני פ"ח דהלכות איסורי ביאה) .וע"ל סי'

קפ"ט".

פסיקת הלכה בפרישה סמוך לווסת
מרן פסק דלא כאור זרוע ודלא כאביאסף ,אלא כרוב הפוסקים "בשעת וסתה,צריך לפרוש
ממנה עונה אחת" .וכן פסק הט"ז 175וכן פסק הפת"ש.176
אמנם הב"ח ,177פסק כאור זרוע .והוסיף הב"ח לפסוק כאביאסף.
וכן

הש"ך178

פסק כאור זרוע אך רק באישה שאין לה שעה קבוע באותה עונת וסתה ,ולכן

נחשב כל העונה כווסתה וצריכה לפרוש גם עונה קודמת לווסת זו .וכן פסק כאביאסף.

הכרעת פוסקי זמנינו
ששה"ל179

פסק כאור זרוע אף בווסת שאינו קבוע .והוסיף שיש להחמיר כאגודה לפרוש

קצת גם אחר העונה של וסתה.
וכן הבא"ח 180פסק שיש להחמיר כאור זרוע.
אולם

החזו"א181

פסק דלא כאור זרוע .וכן פסק בשו"ת באר משה .182וכן פסק

והוסיף גם שלא כאביאסף.

 174שם.
 175ס"ק ב.
 176ס"ק ז.
 177ס"ק ג.
 178ס"ק ז.
 179עמ' כב.
 180שנה שניה פרשת צו ס"ק א.
 181טהרת בת ישראל עמ' יד.
 182ח"ג סי' קלז.
 183ח"ב עמ' נז-נח
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בטה"ב183

האם יש להחמיר בעונת אור זרוע באישה שאין לה ו"ק
התשורת ש"י 184דייק מלשון האור זרוע שכתב "שאם רגילה ביום אז פורש ממנה "...משמע
שהיא בעלת ווסת קבוע ,ורק עליה דיבר האור זרוע.
אך

החת"ס185

חולק וכותב שעונת אור זרוע דיבר גם על בעלת וסת שאינו קבוע .וכן פסק

בשבה"ל.186

מצבים שניתן להקל בעונת אור זרוע
כתב

שבה"ל187

שניתן להקל במצבים הבאים ,שיש בהם מצוות עונה כיון שאפשר לומר

שאדעתא דהכי לא קיבלו את חומרת אור זרוע
א.ליל טבילה .ב .כלה בליל חופה .ג.יוצא לדרך .ד.בא מן הדרך.
והוסיף ,שטוב להתנות לפני הנישואין שלא לקבל עליו בנדר עונת אור זרוע ,כדי שעונת
אור זרוע תדחה במקום מצווה.
פת"ש בשם ספר תפארת למשה 188כתב ,אשה שהפלגה שלה קצרה באופן שליל טבילתה
יוצא תמיד בעונת האור זרוע יש להקל כדי לא לאוסרה לבעלה עולמית ,ויותר מכך אפי'
אם יוצא ליל טבילתה תמיד בעונת פרישה עצמה מותרת לבעלה דוסתות דרבנן.
ועוד כתב ,כאשר אם תחמיר כרמ"א בדין פולטת שכ"ז ,היינו לעשות ה"ט ביום חמישי
לראייתה ולהתחיל למנות מיום שישי ז"נ ,אזי אם יוצא שליל טבילתה יחול תמיד בעת
וסתה – אז תדחה חומרת הרמ"א ותמנה מיום חמישי לראייתה .אך אם יוצא שליל טבילתה
יחול תמיד בעונת אור זרוע  -עדיף לשמש בעונה זו ותדחה חומרת האור זרוע מפני חומרת
הרמ"א.
האם יועיל התרת נדרים להתיר עונת אור זרוע
נחלקו הראשונים האם מנהג שנהגו בו לגדר וסייג יש לו התרה או לא .שלראב"ד הרשב"א
והרמב"ן – אין להתירו .אמנם לרמב"ם ולרא"ש וכן מרן בשו"ע סי' ריד – ניתן להתירו.
מרן בטה"ב 189פסק ,שניתן להקל ולהתירו באופן שמתחרט על שלא אמר בלי נדר.
אולם בשו"ת שבה"ל 190כתב ,שלא מלאו ליבו להקל בזה.
אופן הפרישה בעונת הווסת
נחלקו הראשונים בדיני הפרישה הסמוך לווסת:

 184ח"א סי' רעה.
 185יו"ד סי' קעט.
 186עמ' כב.
 187שם.
 188ס"ק ד.
 189ח"ב עמ' נח.
 190ח"ד סי' צח אות ה.
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רשב"א 191רמב"ן 192והראב"ד193

פסקו ,שהאיסור הוא רק בתשמיש המיטה אך חיבוק

ונישוק ושאר קריבות מותרים.
אמנם

תה"ד194

פסק ,אסור כל קריבה כולל חיבוק ונישוק ,אך מותרים בשאר פרישות היינו

כגון מזיגת הכוס וכיוצא בו.
הב"י דחה דברי תה"ד ,וכתב "וכמדומה לי שלא ראה דברי הפוסקים בזה".

הטעם של הרשב"א הרמב"ן והראב"ד
כיון שוו סתות דרבנן יש להקל בחיבוק ונישוק ,ונאמרו מספר ביאורים מדוע יש לחלק בין
תשמיש לחיבוק ונישוק:
הב"ח כתב הטעם  ,שאסורים לשמש בעונת הווסת היא מפני שהתשמיש יכול לגרום
להקדמת הווסת ,ודבר זה לא שייך בחיבוק ונישוק.
הבית

אפרים195

כתב הטעם ,שיש להחמיר בתשמיש שיש בו חיוב כרת ,משא"כ בחיבוק

ונישוק שיש רק איסור לאו ולכן יש להקל [אולם תה"ד סבר שחז"ל לא חילקו בכך].
קרית מלך

רב196

כתב הטעם ,שלרמב"ם חיבוק ונישוק ערווה אסורים מהתורה רק באיסורי

כרת ומיתת ביה"ד ,אולם בערווה שהיא אסורה משום לאו ,חיבוק ונישוק שלה אסורים רק
מדרבנן .ופה בפרישה סמוך לווסת שאף לאו אין אלא רק איסור מדרבנן ,אזי חיבוק ונישוק
מותר לגמרי.
יש להעיר מה יהיה אופן הפרישה לשיטות שראינו לעיל ,שסוברות שווסתות דרבנן אך
פרישה סמוך לווסת הוא מהתורה.
לפי הטעם של הב"ח ,שהתשמיש גורם להקדמת ווסת ,ממילא גם בנידון דידן אף שהפרישה
סמוך לווסת היא מהתורה ,אין סיבה להחמיר בחיבוק ונישוק ,שכן זה לא גורם להקדמת
הווסת.
אמנם לפי הטעמים האחרים  ,בפשטות למ"ד שפרישה סמוך לווסת מדאורייתא ,יחמיר גם
בחיבוק ונישוק ,שלפי טעם הבית אפרים יסוד ההיתר הוא שווסתות דרבנן ורבנן היקלו
בחיבוק ונישוק שאיסורם בלאו יותר מאשר בתשמיש שהוא איסור כרת ,אולם אם נאמר
שפרישה שסמוך לווסת דאורייתא לא שייך לחלק בכך .ולפי הטעם של הקרית מלך רב,
אם פרישה סמוך לווסת מדאורייתא ,סוף סוף חיבוק ונישוק בהם אסור מדרבנן.

 191תה"ב ב"ז שער שני.
 192הלכות נידה פ"ח ה"י.
 193בעה"נ שעה"פ עמ' כו.
 194סי' רנ.
 195קונטרס הראיות סימן לח אות ט.
 196ח"ב סי' כו.
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הטעם של שיטת תה"ד
הסיבות שהחמיר תה"ד ,שלמ"ד ווסתות דאורייתא ברור שצריך לפרוש משאר קריבות
שהרי גם חיבוק ונישוק הם איסורים מדאורייתא ,197ואף למ"ד ווסתות דרבנן יש להחמיר
בחיבוק ונישוק בעונת הווסת כיון שאסורים מהתורה ,ואף שתשמיש יש חיוב כרת ואילו
בחיבוק ונישוק יש איסור לאו ,מ"מ רבנן לא חילקו בין חיובי כרת לאיסורי לאווין.

האם מחלוקת באופן פרישה בעונת הווסת תלויה במחלוקת בדין חיבוק ונישוק ערווה?
נחלקו הראשונים האם חיבוק ונישוק ערווה אסורים מהתורה.

הרמב"ם198

כתב שלוקה

מהתורה וכן פסק מרן בשו"ע .199אולם הרמב"ן 200כתב שזה איסור דרבנן.
היה מקום לומר שהפוסקים שחיבוק ונישוק ערווה אסורים מהתורה ,יחמירו בעונת הווסת
כתה"ד שפסק שאסור בחיבוק ונישוק ,אולם מוכח לכא' מדברי הרמב"ם שהוא עצמו סובר
שחיבוק ונישוק ערווה אסורים מהתורה ,ואפי' הכי משמע שפוסק בהלכות איסורי

ביאה201

כשיטת רוב הראשונים שמותר חיבוק ונישוק בפרישה סמוך לווסת ואסר רק תשמיש.
אולם תה"ד הנ"ל כן תלה במחלוקת בדין חיבוק ונישוק ערווה.
פסיקת ההלכה
כאמור לעיל מרן פסק כרוב הראשונים ,שמותר בחיבוק ונישוק ואסור בתשמיש המיטה .וכן
כתב הש"ך .202וכ"כ

הרדב"ז203

וז"ל "איני רואה לחדש חומרות על ישראל מה שלא

החמירו הראשונים והלואי שישמרו מה שהוטל עליהם דתפסת מרובה לא תפסת ולא ישאר
בידם לא זה ולא זה".
הב"ח פסק שמעיקר הדין כרוב הראשונים ,אך כתב שהמחמיר תבוא עליו הברכה.
אך דעת

הט"ז204

היא ,שיש לאסור חיבוק ונישוק מעיקר הדין ,כשם שהרא"ש

פסק205

להחמיר שחתן אבל אסור בחיבוק ונישוק שהם מביאים לידי חשק ויש חשש שיבואו לביאה.
אולם

תוה"ש206

דחה את הט"ז וכתב ,שהרא"ש החמיר רק בחתן שלא בעל כיון שיצרו

תוקפו טפי ,אולם אין ללמוד מכך למקרה דידן.
אך העיר הטה"ב ,207שהבנת הט"ז אינה זו ההבנה הנכונה בדברי הרא"ש במועד קטן ,וגם
לפי שיטת הרא"ש מותר החתן בחיבוק ונישוק ,ולכן כתב שאין צריך לדחיית תוה"ש.
 197נחלקו בכך הראשונים כדלקמן ,דלרמב"ם כל מגע בערווה הוי איסור דאורייתא ולרמב"ן הוי דרבנן ,ותה"ד אזיל
לשיטת הרמב"ם.
 198איסו"ב כא א.
 199אבן העזר סימן כ סע' א.
 200השגות הרמב"ן לסה"מ ל"ת שנג.
 201איסו"ב ד יב.
 202ס"ק ו.
 203חלק א סי' קסג.
 204ס"ק ג.
 205מועד קטן ג לו.
 206ס"ק ד.
 207ח"א עמ' סד.
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וגם הסד"ט 208כתב שלא מצא ברא"ש שאסר חיבוק ונישוק בדינים אלו שבס' שמב.
עוד טעם לדחות את דברי הט"ז כתב שו"ע הרב ,209אין לדמות הלכות אבלות לפרישה
סמוך לווסת ,כיון שבאבלות הביאה עצמה אסורה מדברי קבלה ולכן גזרו לאסור בחיבוק
ונישוק כדי שלא יבוא לידי ביאה ,אולם הביאה בעונת הווסת אינה אסורה מצד עצמה ,אלא
היא רק גזירה שמא תראה ,ולכן אין לגזור עוד חיבוק ונישוק שהוי גזירה לגזירה .וכעין זה
כתב בספר מלא

הרועים210

שיש להתיר חיבוק ונישוק בעונה הסמוכה לווסת מטעם ס"ס,

שמא לא יבוא לתשמיש ואת"ל יבוא שמא לא תראה אולם באבלות אין לנו ס"ס כיון
שהביאה אסורה מצד עצמה ולא מחשש שמא יגרום.

פסיקת אחרוני זמנינו
הבן איש

חי211

אוסר חיבוק ונישוק ,וכתב ,שמאחר דאסור לו לבא עליה איך יעשה חבוק

ונשוק ויגרה בעצמו תאות היצר.
אך טה"ב 212פסק להתיר חיבוק ונישוק.
שינה במיטה אחת בעונה הסמוכה לווסת
מפשט דברי הרמב"ן והראב"ד והשו"ע נראה שיש להתיר שינה במיטה אחת ,שכן לא
אסרו אלא תשמיש .אולם האחרונים החמירו בכך:
בטה"ב213

כתב ,שיש לאסור לישן בקירוב בשר שמא תפרוס נדה ,ולא תדע ונמצא

שעוברים באיסור של לא תקרב .וכתב שיתכן וגם הראב"ד והרמב"ן התכוונו לאסור זאת,
והם התירו רק חיבוק ונישוק שאם היתה מרגישה תגיד לו לפרוש ,אולם כשהיא ישנה היא
לא תרגיש ,ולא תגיד לו לפרוש .אולם לישן במיטה אחת עם בגדים מותר,אך כתב
שהמחמיר גם בכך תבוא עליו ברכה.

ביאור דברי הרמ"א
פסק הרמ"א בסעיף דידן:
"ואשה שמשנית וסתה להקדים ב' או ג' ימים או לאחר ,כשמגיע זמן וסתה צריך לפרוש
ממנה ב' או ג' ימים קודם או אחריו".

נחלקו האחרונים כיצד לבאר את דברי הרמ"א:

 208סי' קפד ס"ק ב.
 209יו"ד סי' קפד ס"ק ו.
 210ח"ג דף ר.
 211פרשת צו שנה שניה.
 212ח"א עמ' ס.
 213ח"א עמ' סו.
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ביאר הש"ך ,214שאין כוונת הרמ"א שצריך לפרוש כל ג' הימים ,אלא מדובר באישה שיש
לה וסת קבוע [כגון כל  30יום] ושינתה פ"א להקדים או לאחר ,שצריכה לחוש לווסתה
הקבוע [היינו יום ה ]30וכן לראיה האחרונה ששינתה בה כדין וסת שאינו קבוע.
והאחרונים הקשו על הש"ך ,שמדברי הרמ"א משמע שצריכה לפרוש ב/ג ימים ולא רק יום
אחד! וכן הדין שיוצא לפי ביאור הש"ך ,שצריך לחוש לוסת שאינו קבוע למרות שעדין לא
נעקר הווסת הקבוע ,זה דין מפורש בסי' קפט 215וא"כ מה החידש הרמ"א?
הנודע

ביהודה216

ביאר ,שמדובר באישה שיש לה וסת חצי קבוע ,217היינו שאין לה וסת

קבוע ליום מסויים אלא שיש לה טווח של ימים אפשרי לתחילת ראייתה ושאר הימים תמיד
אינה רואה .כגון :אישה שלא רואה עד  28יום וכן לא מתחלת לראות מיום  32והלאה
מראייתה האחרונה ,וטווח הראיות שלה הוא בין לבין ,היינו בן  28ל.32
דינה עפ"י הרמ"א ,צריכה לפרוש בכל הימים שבטווח הזה שכן עלולה לראות .וראייתו,
מוסת תה"ד המבואר בסי'

קפו218

שכל הימים שלא רגילה לראות דינה כבעלת וסת קבוע

שאינו צריכה לבדוק בשעת תשמיש ,ולמד הנודב"י אם אנו מחשיבים אישה זו כבעלת וסת
קבוע באותם הימים שלא עלולה לראות בהם לקולא שאינה חוששת בימים אלו ק"ו שגם
לחומרא נאמר שבטווח הימים שרגילה לראות בהם תיחשב כבעלת וסת ועליה לפרוש
באותם עונות.
אמנם הקשו עליו האחרונים מספר קושיות:
החוו"ד219

וכן

האגר"מ220

הקשו  ,שעפ"י הנודב"י ,יוצא שאישה שמשנת את ווסתה במשך

 10ימים צריכה לפרוש מכולם וזה לא יתכן.
אולם האגר"מ כתב ,שיתכן וחוששים לשינוי הוסת שלה עד  7ימים ,שזה משך ראיית הנידה
ולא יותר מכך.
עוד הקשה האגר"מ ,221שאין לללמוד מסי' קפו [וסת תה"ד] כיון ,ששו"ע כתב שם שהימים
שעשויה לראות יש לה דין שאין לה וסת קבוע ומותרת לשמש אחרי שתבדוק ולא כתב
שצריכה לפרוש לגמרי בימים אלו.
הסד"ט ביאר ,222את הרמ"א בדומה לנודב"י ,אלא כתב שכוונת הרמ"א הוא עפ"י מה
שכתב הראב"ד ,שרוב המצוי בין הנשים לשנות ווסתן יום או יומים או שלושה ימים ,לכן
צריכה לפרוש בימים אלה אך לא יותר מימים אלו ,והרמ"א כתב בדווקא ב' או ג' ימים
אולם אם טווח הימים גדול יותר אינה חוששת כלל.

 214סי' קפט ס"ק לט.
 215סע' יד.
 216מהדורא קמא סי' מו.
 217הינו מה שמוגדר כווסת תה"ד בסי' קפו סע' ג.
 218סעי' ג.
 219סי' קפד ס"ק ד.
 220יו"ד ח"ב סי' סז.
 221שם.
 222סי' קפד ס"ק ד.
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החוו"ד ביאר ,223שמדובר באישה שקבעה וסת בג' ימים רצופים ולכן צריכה לפרוש בכל
הימים האל ו ,אך אם לא קבעה לא צריכה לפרוש .לדוגמא ,היה לה וסת קבוע בג' בחודש
ואחרי זה התחילה לראות ג"פ ביום ב' והדם נמשך גם ביום ג' .ואח"כ התחילה לראות ג"פ
ביום א' בחודש והדם נמשך עד יום ג' בחודש.
מחדש החוו"ד שאף שיותר מ 3פעמים תחילת ראייתה לא היה ביום ג'/ב' ,אין הווסת נעקרת
ממקומו ,שמ"מ ראתה גם בימים אלו אף שעתה הם היו באמצע הוסת של יום א'.

פוסקי זמננו
שו"ע הרב 224וכן האגרו"מ ,225פסק כמו הש"ך.
בששה"ל226

פסק ,שיש להחמיר כנודע ביהודה והסד"ט ,שצריכה לחשוש לשינוי הווסת עד

ג' ימים ולא יותר ,וכאשר טווח הראיה יותר מג' ימים אינה חוששת כלל לימים שעלולה
לראות בהם אלא רק לשינוי הוסת האחרון ולוסת הקבוע שעדין לא נעקר ,כמו פסיקת
הש"ך.
עוד כתב ,שבימים אלו אין צריך לחוש לחומרת האור זרוע ,שכן לא מחמירינן תרי חומרי.
אבל כמובן שבווסת הקבוע ובראיה האחרונה של שינוי הווסת יש לחוש לחומרת האור זרוע
וכן לעונה בינונית.
אמנם בליל טבילה פסק השבה"ל ,יש להקל כמו הבנת הש"ך ברמ"א.
ועוד הוסיף לבאר ,שאם שינתה פ"א אין חוששים לדין 'משנית וסתה' אלא א"כ שינתה ג"פ
לסירוגין באופן כזה שלא עקרה את וסתה הראשון.

סעיפים ד – ו
א .הטור כותב וז"ל:
"כתב הראב"ד ואם רגילה לראות בהנץ החמה ולא קים לה שפיר אי קודם הנץ החמה או
אחר הנץ החמה יש מחמירים לאוסרה כל היום וכל הלילה ויש מקילין שאינה אסורה אלא
ביום והכריע הוא כדברי המקילין ואם רגילה לראות ראיה מרובה מקודם הנץ החמה עד
אחר הנץ החמה איכא מ"ד שאסורה כל היום וכל הלילה דההיא שעתא כולה שעת וסת היא
ואיכא מאן דאמר דבתר תחילת הוסת אזלינן ולא מיתסרא אלא בלילה והראב"ד כתב
שאינה אסורה אלא בלילה וביום כשיעור הנמשך בו ואם וסתה נמשך שני ימים או שלשה
ימים ששופעת או מזלפת שני ימים או שלשה ימים כתב הראב"ד שכולן חשובין כעונה אחת
ואף על פי שהגיע תחלת הוסת ולא ראתה צריכה לפרוש כל ימי משך הוסת וכ"כ הרמב"ן
שחוששת לכל ימי משך הוסת שבכל יום ויום וסת בפני עצמו הוא ואפי' נעקר יום הראשון
חוששת לשאר הימים עד שיעקרו כולם והר"ז הלוי כתב שאינה צריכה לפרוש אלא עונה
ראשונה של הוסת וכיון שעברה העונה ולא ראתה מותרת ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל".
 223סי' קפד סע' ס"ק ד.
 224בסי' קפט ס"ק נג.
 225שם
 226עמ' יט.
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הגדרת העונה בווסתות
כתב

הפת"ש227

בשם החוו"ד ,שלענין ווסתות היום והלילה נמדדים לפי מהלך החמה ,היינו

שמנץ החמה ועד השק יעה נחשב ליום ואילו מעלות השחר ועד הנץ וכן משקיעה ועד צאה"כ
נחשב ללילה .וביאר החוו"ד ,דקים להו לחז"ל שהווסתות תלויות בהילוך החמה שזה גורם
הראיה.

מקרים שונים
א.רגילה לראות בנץ החמה ואינה יודעת אם ראתה לפניו או לאחריו
דעת הראב"ד בבעלי הנפש ,228להקל שאינה אסורה אלא ביום .משום דוסתות דרבנן כל
שכן סמוך לוסתה הלכך הוי ליה ספיקא דרבנן ולקולא ולא חיישינן אלא ליום שהוא ודאי
בימי נדתה.
ויש מחמירים 229לאסרה כל היום וכל הלילה.
ב.ראתה ראייה מרובה חלקה לפני נץ החמה וחלקה אחריו
יש אומרים ,230שאסורה כל היום וכל הלילה ,משום דההיא שעתא כולה שעת הוסת היא,
ולרבי יהודה שאמר כל העונה כולה אסורה מפני שעת וסתה ולכן אסורה כל היום וכל
הלילה שהרי וסתה הוא ביום ובלילה.
ויש אומרים שהולכים בתר תחלת הוסת בלבד ולא מיתסרא אלא בלילה ,אבל כל היום
מותרת לפי שעיקר הוסת בתחלתו הוא.
דעת הראב"ד – הולכים בתר תחלת הוסת אך אסורה גם משך הזמן שרואה ביום .שהולך
לשיטתו שאם ראתה כמה ימים צריכה לפרוש כמה ימים כדלקמן בסע' ו.
ג.ראתה במשך כמה ימים – מתי צריכה לפרוש?
דעת הראב"ד 231והרמב"ן – 232צריכה לפרוש מכל ימי הראיה .ונאמרו בכך מס' טעמים:
הטור כתב ,שכולם נחשבים כעונה אחת.
הראב"ד233

כתב ,משום שהאידנא לא בקיאינן בחשבון ימי נידה וימי זיבה ויתכן שהיום

הראשון הוא מימי הזיבה ואין זה דם וסת שצריך לפרוש ממנו ורק ביום השני הוא תחילת
נידה וכו' ולכן יש לחוש גם ליום השני ,וכן לא מבדילים בין דם טמא לדם טהור ,ויתכן

 227ס"ק י.
 228עמ' לב.
 229מובא שם.
 230הובא בראב"ד בבעלי הנפש עמ' לו.
 231בעלי הנפש עמ' לו.
 232הלכות נידה פ"ה הכ"ג[ .לפי חלוקת הסעיפים שברמב"ן הנדפס בסוף הספר בעה"נ].
 233שם.
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שהיום הראשון זה היה דם טהור ותחילת נידתה היה ביום השני .וכ"כ

החוו"ד234

בדעת

הרמב"ן.
אמנם דעת

הרז"ה 235והרשב"א 236והריטב"א237

והביא הב"י ראיה מהגמ'

בנדה238

– צריכה לפרוש רק בעונה הראשונה.

ששנינו ש'נדה אינה צריכה להיות בודקת הניחא לריש

לקיש דאמר אין אשה קובעת וסת בימי נדתה אלא לרבי יוחנן דאמר קובעת תבדוק' ואי
אמרת שאם נמשך זמן ראייתה שנים ושלשה ימים חשיבי כעונה אחת וצריכה לחוש לכולן
אז גם לריש לקיש קשה שתבדוק כדי שתדע כמה צריכה לפרוש מבעלה כשיגיע וסתה אלא
ודאי אינה צריכה לפרוש אלא עונת תחלת הוסת .והביא עוד ראיה מששנינו ש'היתה למודה
לראות עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר כל
הלילה שלה' כלומר כל הלילה אסורה ,והעמדנו בגמ' ברגילה למיחזי בסוף לילה סמוך
להנץ החמה ,ואם איתא הוה ליה לרבי יהודה למימר כל הלילה וכל היום שלה דאי אפשר
שלא תכנס הראייה לתוך הנץ מעט .ועוד ראיה דסתמא קתני 'היתה למודה להיות רואה'
ולא חילק בין ראייה מרובה למועטת ואפילו הכי קתני כל הלילה שלה אבל ביממא שריא.
וכתב רבינו ירוחם על שיטה זו ,239שכן כתבו רוב הפוסקים וכן פשט המנהג.
שיטה שלישית שהובא בראב"ד ,240שבעונה הראשונה חוששת לוסת קבוע ובשאר הראיות
חוששת לווסת שאינו קבוע.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"סעי' ד" :אם רגילה לראות בהנץ החמה ,ולא קים לן שפיר אי קודם הנץ החמה או אחריו,
אינה אסורה אלא ביום".
סעיף ה:
"אם רגילה לראות ראייה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ החמה ,אסורה בלילה וביום
כשיעור הנמשך בו".
סעיף ו:
"אם וסת נמשך ב' או ג' ימים ,ששופעת או מזלפת ,אינה צריכה לפרוש אלא עונה הראשונה
של הוסת ,וכיון שעברה עונה ולא ראתה ,מותרת".

פסיקת הלכה במקרים א-ג
במקרה א ,פסק מרן כשיטת הראב"ד.
במקרה ב ,פסק מרן כראב"ד.
במקרה ג ,פסק כרז"ה ורוב הראשונים.
 234ס"ק ז.
 235השגות על בעה"נ אות יא.
 236בתורת הבית ארוך ב"ז ש"ג יד.:
 237נידה יא ע"א ד"ה כגון.
 238יא ע"א.
 239נכ"ו סוף ח"א רכא.
 240עמ' לו.
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סתירה בפסיקת מרן בין הפסיקה במקרה ב' לג'
ולכאורה נסתרים דברי מרן אהדדי ,שכן בסע' ה פסק מרן כשיטת הראב"ד שהולכים לפי
משך הווסת ולכן צריכה לפרוש מלפני הנץ עד אחר זמן שיעור משך הווסת ביום ,ואילו בסע'
ו פסק מרן כשיטת הרז"ה שהולכים בתר תחילת הווסת ,ולכן אישה שראתה ווסת במשך
כמה ימים צריכה לפרוש רק מהראיה שביום הראשון ,וא"כ סתירה?
יישבו

הט"ז241

והב"ח ,שיש לחלק בין ראיה של יום אחד לבין ראיה של כמה ימים .בראיה

מרובה ביום אחד כל משך הראיה נחשב כזמן הווסת כיון שהראיה רצופה אולם בראיה של ב
או ג ימים לא יתכן שתראה ברצף ללא הפסקה ולכן העונה הראשונה היא עיקר הווסת
והמשך הראיה הם דמים שאיתווספו בה.
והפרישה242

כתב דדוקא בסע' ה דהמשך הוא דבר מועט סברא לומר דגם הוא מצטרף,

משא"כ כשהוא ב' או ג' ימים וכיוצא בזה .וכתב עליו במחצה"ש שהוא סובר כמו הב"ח ,ולא
הבין למה חילק הש"ך ביניהם.
והערו"ש243

ביאר ,שמרן בסע' ה פסק שצריך לפרוש מכל משך הראיה לא בגלל שסבר

הלכה כראב"ד אלא מעיקר הדין הולכים רק אחרי תחילת הווסת ובמרן החמיר כמו
הראב"ד לפרוש כל משך הווסת כ יון שזהו זמן מועט .אולם בסע' ו שמדובר על כמה ימים
פסק מרן כעיקר הדין לחוש רק לתחילת הווסת.

הכרעת האחרונים במקרה ג
הבן איש חי 244והלחו"ש ,פסקו כשיטת הראב"ד שיש לחוש לכל הימים שרואה בהם.
אך הטה"ב 245פסק כמרן שפסק כשיטת הרז"ה.
אמנם בשבה"ל

פסק246

שא"צ לפרוש אלא עונה ראשונה של הווסת ,ואם לא ראתה בו

מותרת ,ואפי' בוסת שאינו קבוע ,אולם כתב שאישה המרגישה את ההרגשות שיש לה
לפני הווסת לאחר עונת הווסת או שיש לה חימוד מרובה ,יש לחוש גם לעונה שלאחר עונת
הווסת ,דצ"ע מדוע לא חוששים שמא הווסת יאחר ,אולם בשעבר יום זה – א"צ לפרוש כיון
שדרך הווסת להתעכב רק יום אחד ואם לא הגיע מסתבר שמתעכב לחודש הבא.
ובאופן שלא הרגישה ולא היה חימוד בעונה שלאחר הוסת – מותרת ע"י בדיקה.

 241ס"ק ט.
 242הובא בש"ך ס"ק טז.
 243סע' כט.
 244פרשת צו ד.
 245ח"א עמ' סח.
 246עמ' כט.
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קביעת עונת הפרישה ברואה כתם או ברואה בבדיקת עד ,לפני הווסת
א .ראתה דם מועט ונאסרה ופסקה מספר ימים ואח"כ שפעה  -ממתי צריכה לפרוש עונת
וסתה:
נפסק בשו"ע שאישה אינה קובעת וסת בימי נידתה אלא הולכים אחר הראיה הראשונה כיון
שה ראיה הראשונה היא עיקר ושאר הדמים הם דמים נוספים שטפלים לעיקר ,אמנם שיטת
הרמב"ן שבזמן הזה אישה קובעת וסת ב ימי נידתה ולכן פסק שיש לפרוש לכל ימי משך
הווסת .ובנידון דידן בתחילה ראתה רק ראיה מועטת ולכאורה קשה לומר שראייתה הדם
המועט הוא עיקר הווסת ושפע הדם רק בא בעקבותיו וטפל לו .ויש לברר מה הפסק למעשה
בדין זה:
בשבה"ל247

כתב

שכאשר בראיה הראשונה נאסרה מהתורה אז עונת הפרישה מחושבת

עפ"י הראיה הראשונה כפסק השו"ע ,שאזלינן בתר הראיה הראשונה ,אולם כאשר קבעה
את ראיית השפע ג"פ ,יש לחוש לפרוש גם בעונת השפע .ואף שמרן לא חשש לשיטת
הרמב"ן שבזמן הזה אין אישה קובעת וסת בימי נידה ,אך בכה"ג שהיתה רק טיפה והפסקה
של כמה ימים ,יש מקום לח שוש גם ליום השני[שפע] גם לאלו שבוסת רגיל לא חוששים
לשיטת הרמב"ן ,מלבד החשש ליום הראשון שהוא וסת קבוע ,אבל כשהיום השני אינו קבוע
– סגי לחוש לתחילת הראיה.
אמנם

בטה"ב248

פסק בעיקרון כשבט הלוי שצריכה לפרוש מהראיה הראשונה המועטת

שנאסרה בו ולא מראיית השפע ,אך לא חילק אם קבעה את ראיית השפע ג"פ ותמיד
חוששת לראיה המועטת שהיתה מהתורה.
ב.נאסרה מבדיקת עד ולאחר כמה ימים ראתה הווסת – ממתי צריכה לפרוש:
מרן בסי'

קצ249

כתב  ,שכתמים אינם קובעים ווסת אולם בדיקת עד קובעת וסת .ויש לעין

בנידון דידן שראתה בעד לאחר מספר ימים ראתה ווסת ,האם נאמר שעיקר הראיה היא
בבדיקת עד והווסת טפלה לה?
מרן

בטה"ב250

פסק שזמן הפרישה נקבע עפ"י הוסת וא"צ לפרוש מהזמן שנאסרה מבדיקת

עד .ואף שמדברי מרן הנ"ל נראה שיש לחוש שתפרוש בעונה שראתה בעד ,יש הרבה
פוסקים שחולקים עליו הסוברים שראיית הדם בבדיקת עד אסורה רק מדרבנן וממילא הוי
דינה ככתמים שאינם קובעים וסת אלא א"כ קבעה לראות בעד בדיקה ג"פ ,שאז צריכה
לפרוש מעונת הבדיקה שראתה בה.
ובתורת

הטהרה251

הוסיף ,שטוב להחמיר לפרוש גם עפ"י הזמן שנאסרה מבדיקת עד אף

כשלא נקבעה ג"פ לראות בבדיקת עד.
אולם שבה"ל 252פסק ,שיש לפרוש גם עפ"י הזמן של בדיקת העד אף שלא נקבע ,וכן עפ"י
תחילת הווסת  .והסיבה לכך היא שראיית דם של בדיקת עד היא רק ספק תורה ,דילמא
 247עמ' כט.
 248ח"א עמ' ע.
 249סע' נד.
 250ח"א עמ' ע.
 251עמ' ט.
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ארגשה ולאו אדעתיה ,אולם יתכן שבאמת לא הרגישה בזמן הבדיקה ועיקר הראיה היא
בזמן הווסת ,ולכן יש לחוש לשניהם .אולם כאשר לא פסקה הרבה בין הבדיקה של העד
להופעת הווסת ,יש לחשב את הפרישה רק עפ"י זמן הווסת.
האם יש חילוק בין בין שופעת לפוסקת
שבה"ל 253כתב ,שיש מס' הגדרות לראיית הדם:
שופעת :שופעת כל הזמן בלי הפסק.
מדלפת:הדם יורד ברציפות אך רק טיפין טיפין.
פוסקת :הדם יורד בשפע זמן מסוים ופוסק ואחר זמן שוב יורד ,וזה מה שמצוי בימינו.
נחלקו הפוס' האם יש חילוק דיני או הלכתי בין סוגי ראיות הדם .ונבאר את שיטתם לקמן:
החוו"ד254

הקשה שיש סתירה בין דברי הטור,שבסי' שלנו פסק הטור כשיטת הרז"ה

שחוששת שאף אם ראתה כמה ימים חוששת רק לראיה הראשונה ,אולם בסי' קפט פסק
הטור כשיטת הרמב"ן ,שבזמננו כיון שלא מבדילים בין ימי הנידה לימי הזיבה אז הוא הדין
לענין ווסתות ויכולה לקבוע וסת גם בתוך ימי נידתה וזיבתה .ולכא' שהוא הדין שיפסוק
הטור ש אם אישה תראה כמה ימים צריכה לחוש לכל הימים ולא רק לעונה ראשונה אע"פ
שהם בתוך ימי נידה ,כמו שפסק הרמב"ן – שכן לפי ביאור הראב"ד דלעיל ,שני הלכות אלו
תלויים אחד בשני.
ותירץ החוו"ד ,שלדעת הטור יש לחלק בין שופעת ומזלפת לפוסקת .שבשופעת ומזלפת
הול כים רק אחר ראיה ראשונה ,כיון שהיא תחילת הווסת ,ובשאר הימים הז המשך של
הו סת .לעומת זאת בפוסקת ,חוששים לכל הימים .שבכל פעם הדם מתחיל מחדש ואין הוא
המשך לראיה הקודמת.
וכל מה שאמרנו שבפוסקת הולכים אחר כל הימים דווקא שלא קבעה לתחילת הראיה
וקבעה לשאר הראיות .אך אם קבעה לתחילת הראיה אף שפוסקת ,הולכים אחר תחילת
הראיה הראשונה .שכיון שכאשר היום הראשון נקבע בג"פ ,קשה לומר שהראיה הראשונה
היא מקרית ושאר הימים תחילת הוסת .ויש להעיר שכתב הששה"ל ,255שהיום לא מחמירים
לפרוש בכל ימי הווסת אף בפוסקת כיון שיתכן שהחוו"ד החמיר רק באישה שפוסקת יום
שלם מה שלא מצוי בימינו.
אמנם דעת הערוה"ש,256שאין לחלק בין שופעת לפוסקת ,וביאר שקושיית האחרונים על
הטור נובעת מההבנה שטעמו של הרמב"ן שיש לפרוש בכל ימי הוסת הוא משום שהיום
נשים טועות בחשבון ימי הנידה וימי הזיבה ויש לחוש שמא היום הראשון הוא מימי הזיבה ויום
הוא תחילת נידה וכו' [כמו שביאר הראב"ד לעיל] ,ולכן הם הקשו על דברי הטור אהדדי.

 252עמ' כט –ל.
 253עמ' כז.
 254ס"ק ז.
 255עמ' כח.
 256סע' ל-לב.
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אולם האמת היא שטעם של הרמב"ן שחוששים לכל ימי הוסת ,אינם משום שבזמן הזה לא
יודעים לחלק בין ימי הנידה לימי הזיבה ,אלא משום שלשיטתו יש לחשוש לכל ימי הווסת
[אף בימי הגמ'] .ולא קיי"ל כוותיה.
נמצא שאף שהטור פסק כרמב"ן שאישה יכולה לקבוע וסת בימי נידתה ובימי זיבתה ,כיון
שהיום לא בקיאים בח שבון ימי נידה וימי זיבה ,אין זה אומר שפסק כמותו שצריך לפרוש
בכל ימי הראיה ,כיון שהלכות אלו לא תלויות אחת בשניה.

סעיף ט
א .הטור כותב וז"ל:
"ודווקא הני אבל כל אשה דעלמא שהגיע וסתה אסורה עד שתבדוק ומיהו אם בדקה אח"כ
ומצאה טהורה טהורה אף על גב דחזקה אורח בא בזמנו לא מחזקינן לה ודאי טמאה הלכך
אם בדקה ומצאה טהורה טהורה"

מקור הסוגיא
הגמרא בנידה 257כותבת וז"ל:
"איתמר; אשה שיש לה וסת ,והגיע שעת וסתה ולא בדקה ,ולבסוף בדקה ,אמר רב :בדקה
ומצאת טמאה  -טמאה ,טהורה  -טהורה .ושמואל אמר :אפילו בדקה ומצאת טהורה  -נמי
טמאה ,מפני שאורח בזמנו בא.
לימא בוסתות קמיפלגי ,דמ"ס  -דאורייתא ,ומ"ס  -דרבנן!
אמר ר' זירא :דכ"ע  -וסתות דאורייתא ,כאן  -שבדקה עצמה כשיעור וסת

258

 ,כאן  -שלא

בדקה עצמה כשיעור וסת.
ר"נ בר יצחק אמר :בוסתות גופייהו קמיפלגי ,דמ"ס  -וסתות דאורייתא ,ומר סבר  -וסתות
דרבנן .אמר רב ששת :כתנאי ,ר' אליעזר אומר טמאה נדה ,ורבי יהושע אומר תבדק .והני

תנאי כי הני תנאי; דתניא ,רבי מאיר אומר :טמאה נדה ,וחכ"א :תבדק".
הגמ' דנה באישה שלא בדקה עצמה בעונת הווסת ובדקה לאחר מכן ומצאה עצמה טהורה
נחלקו רב ושמואל האם היא טהורה או טמאה.
ר' זירא העמיד את המחלוקת שלכ"ע וסתות דאורייתא ,וביאר :כאן שבדקה עצמה שיעור
ווסת וכאן שלא בדקה עצמה שיעור ווסת.
ורב נחמן בר יצחק העמיד את המחלוקת האם ווסתות דאורייתא או דרבנן.
ביאור דברי ר' זירא
רש"י מביא שני ביאורים לדבריו:

 257טז ע"א.
 258שיעור ווסת זה מייד כמבאר רש"י.
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ביאור ראשון ,רב ושמואל נחלקו במקרה של בדקה עצמה בתוך שיעור ווסת לאחר העונה
ומצאה מראה טהור ,רב סבר שטהורה ושמואל סבר שטמאה .אולם לכ"ע אם בדקה עצמה
לאחר שיעור וסת בסוף עונת הווסת אף שמצאה מראה טהור ,טמאה.
ביאור שני ,רב ושמואל לא נחלקו ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ,אם בדקה
עצמה בתוך שיעור ווסת בסוף העונה ,טהורה .אך לאחר שיעור ווסת ,טמאה אף שמצאה
מראה טהור.

פסיקת הראשונים
תוס' 259וכל הראשונים פסק כרב שהאישה טהורה ,כיון שקיי"ל כרב באיסורי.
אולם נחלקו הראשונים כאיזה העמדה בביאור המחלוקת בין רב לשמואל פוסקים:
שיטת התוס' 260ורוב הראשונים ,261פסקו כהעמדה של רב נחמן בר יצחק ,שכן הוא בתראי.
עפ "י זה ,אם בדקה עצמה לאחר עונת הווסת ומצאה מראה טהור טהורה אפי' אם בדקה
עצמה לאחר שיעור ווסת ,שווסתות דרבנן.
אולם שיטת

הרא"ם262

פסק כהעמדה של ר' זירא ,שטהורה רק כשבדקה עצמה בתוך

שיעור ווסת .אולם לאחר מכן אם בדקה עצמה – טמאה אף שמצאה מראה טהור.
ואף שקיי"ל ווסתות דרבנן ,ור' זירא כתב שלכ"ע ווסתות דאורייתא ,הכוונה היא שאף
שווסתות דרבנן סמכו עליהם כאילו הם דאורייתא שאורח בזמנו בא.
הב"י הכריע כרוב הראשונים שאפי' בדקה עצמה לאחר עונת הווסת ומצאה מראה טהור
– טהורה .כהעמדת רב נחמן בר יצחק.
בדיקה בתוך עונת הווסת
הגמ' הנ"ל לא עסקה בחובת הבדיקה בעונת הווסת .אולם מכך שהגמ' מה הדין באישה
שלא בדקה בעונת הווסת אלא רק לאחרה ניתן להסיק שלכתחילה צריכה לבדוק עצמה
בעונת הווסת .וכ"כ הב"י בשם הראשונים.
בדיקה בתוך עונת הווסת באישה שאין לה וסת קבוע
מדברי הרשב"א

בתוה"ב263

נראה שאף אישה שאין לה וסת קבוע צריכה לבדוק עצמה

לכתחילה בעונת הווסת וכ"כ הב"ח 264והפרישה 265ושו"ע הרב.266
אולם הב"י הבין ברשב"א שא"צ לבדוק עצמה כלל בשעת הווסת באישה שאין לה ו"ק וצ"ע
לדבריו.
 259בסוגיא.
 260שם.
 261הוזכרו בב"י.
 262יראים סימן קצב .יראים השלם סי' כו.
 263ב"ז סוף שער ג.
 264סי' קפט לב.
 265קפד יט.
 266קפד כח.
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מרן פסק כדלקמן שצריכה בדיקה וכלשונו "שאר נשים ,צריכות בדיקה כשיגיע הוסת".
עברה עונת הווסת ולא בדקה מה דינה?
כאמור רב ושמואל נחלקו במציאות שהאישה בדקה עצמה לאחר עונת הווסת ,אולם לא
ברור בסוג יא האם אישה חייבת לבדוק עצמה לאחר עונת הווסת כדי לשמש או שמותרת
אף בלא בדיקה .ונחלקו בכך הראשונים:
הרשב"א בתוה"ב 267וכן הרמב"ן

בהלכותיו268

פסקו ,שיש לחלק בין ווסת קבוע /עונה

בינונית לוסת שאינו קבוע.
לווסת קבוע  -אסורה עד שתבדוק אף אם לא הרגישה ,וזה מדויק מהלשון 'אם מצאה
טהורה – טהורה' משמע שעד הבדיקה היא אסורה.
לווסת שאינו קבוע – מותרת לשמש אף בלא בדיקה.
אמנם דעת הרמב"ם עפ"י ביאור

הר"ן269

וכן

הרי"ף270

פסקו ,שאף שאישה צריכה לבדוק

עצמה בעונת הווסת ,אם עברה עונת הווסת ולא בדקה מותרת לשמש בלא בדיקה.
הר"ן ביאר שאין לדייק מדברי הגמ' שחייבת לבדוק ,כיון שדברי רב 'מצאה טהורה טהורה'
נאמרו רק לאפוקי משמואל ,אולם אין לדייק מכך שחייבת לבדוק לאחר עונת הווסת.
וזה לשון הרמב"ם:271
"כל הנשים שיש להן וסת בחזקת טהרה לבעליהן עד שתאמר לו טמאה אני או עד שתוחזק
נדה בשכנותיה ,הלך בעלה למדינה אחרת והניחה טהורה כשיבוא אינו צריך לשאול לה
אפילו מצאה ישנה הרי זה מותר לבוא עליה שלא בעונת וסתה ואינו חושש שמא נדה היא,
ואם הניחה נדה אסורה לו עד שתאמר לו טהורה אני".

הרמב"ם כתב ,שאישה שיש לה וסת בעלה הבא מן הדרך ,מותר לו לבוא עליה שלא
בשעת ווסתה גם אם ע ברה עונת ווסתה בלא שישאלנה אם היא טהורה ,ורק בשעת הווסת
אסור לו לבוא עליה ,הסיבה לכך היא שאישה שיש לה וסת נחשבת למסולקת דמים שלא
בשעת וסתה .וממילא ה"ה שגם א"צ בדיקה.
אולם לגבי אישה שאין לה וסת פסק

הרמב"ם,272

שאסורה לשמש עד שתבדוק ועיין בסי'

קפו.
הטור פסק כרשב"א והרמב"ן.
קושיית הפרישה
הטור בסי' שלנו כאמור פסק כשיטת הרשב"א ,שאישה שאין לה וסת ולא בדקה עצמה
בשעת וסתה ועבר עונת ווסתה מותרת לשמש בלא בדיקה .אולם בסי' קפו פסק הטור
כשיטת הרא"ש ,שאישה שאין לה וסת אסורה לשמש לעולם ללא בדיקה?

 267ב"ז סוף שער ג.
 268פ"ה הי"א.
 269שבועות ה ע"א ד"ה גרסינן.
 270שם.
 271איסו"ב ד ט.
 272איסו"ב ד טז.
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תירוץ א' בפרישה ,הטור למד שכוונת הרשב"א שלבעל מותר לבוא על האישה ללא
שישאלנה אם היא טהורה .אולם האישה עצמה צריכה לבדוק עצמה לפני תשמיש כמו
שכתוב בס' קפו.
תירוץ ב' בפרישה ,לדעת הטור אישה שאין לה וסת ,צריכה לבדוק עצמה לפני תשמיש.
וכוונת הטור בסי' קפד ,שכתב שאם עברה העונה מותרת בלא בדיקה ,שאם לאחר שעבר
העונה קנחה עצמה או התקלחה ושטפה את אותו מקום שלא כדין ,מ"מ מותרת למרות
שיתכן שהדם יצא ,שכן באישה שאין לה וסת קבוע לא חישינן שמא ראתה אלא עתה
תראה ,ובזה יועיל הבדיקה שלפני התשמיש שבכ"א צריכה לעשות.
לעומת זאת אישה שיש לה וסת ,וקנחה או שטפה עצמה לאחר עונת הווסת – אסורה אפי'
אם בדקה את עצמה לאחר העונה ומצאה מראה טהור .כיון שיתכן והדם נשטף החוצה כי
ביש לה וסת חוששים שמא ראתה ,שאורח בזמנו בא.
אמנם הב"ח בקונטרס אחרון 273דחה את דברי הפרישה בתירץ ב' וכתב שאינו נכון להלכה.
עוד תירוץ כתב הט"ז ,274לשיטת הטור יש חילוק בין אין לה ווסת קבוע כלל לבין יש לה
ווסת קבוע ורק עכשיו שינתה ווסתה ,שבאישה שאין לה ווסת קבוע כלל ,אסורה בתשמיש
עד שתבדוק אפי' שעבר עונת הווסת שהיא מוחזקת בראיה .ואילו באישה שיש לה בעיקרון
וסת קבוע ורק עכשיו שינתה מותרת גם בלא בדיקה אם עבר עונת הווסת ,כיון שלא
הרגישה באותו יום שהיא חוששת ועבר אותו יום ולא בדקה אחר כך טהורה דהא לא
מוחזקת ג"פ בראיה באותו זמן.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"שאר נשים ,צריכות בדיקה כשיגיע הוסת .עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה ,טהורה בלא
בדיקה .וי"א שאסורה עד שתבדוק ,אם יש לה וסת קבוע ,או שהוא יום ל' אף על פי שאינו
קבוע( .והכי נהוג ,וכן הוא לקמן סימן קפ"ט)".

פסיקת ההלכה בעבר עונת הווסת ולא בדקה
מרן אצלנו בסי' קפד ,סתם כרמב"ם והביא בשם י"א את הרשב"א וכן הרמ"א פסק שנהוג
כרשב"א ,ואילו בסי' קפט סע' ד סתם מרן כרשב"א .ולכא' דברי מרן סתרי אהדדי?!
בטה"ב275

ביאר ,שכתב שמרן חזר בו והלכה כרשב"א כסתימתו בסי' קפט ,שאנו נוקטים

כמשנה אחרונה.
הט"ז276

מחלק בין אין לה ווסת קבוע כלל לבין יש לה ווסת קבוע ורק עכשיו שינה הווסת,

שבאישה שאין לה ווסת קבוע כלל ,אסורה בתשמיש עד שתבדוק אפי' שעבר עונת הווסת
שהיא מוחזקת בראיה .ואילו באישה שיש לה בעיקרון וסת קבוע ורק עכשיו שינתה מותרת

 273סי' קפד.
 274ס"ק יג.
 275ח"א עמ' קכח.
 276ס"ק יז.
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גם בלא בדיקה אם עבר עונת הווסת ,כיון שלא הרגישה באותו יום שהיא חוששת ועבר אותו
יום ולא בדקה אחר כך טהורה דהא לא מוחזקת ג"פ בראיה באותו זמן.277

חילוק בין וסת הגוף לווסת הימים
הפת"ש278

כתב בשם הט"ז שבסי' קפט ,שהדין שאישה שאין לה וסת קבוע ועבר הווסת

ולא בדקה עצמה מותרת ללא בדיקה הוא רק בווסת הימים בלבד ,אבל בווסת הגוף [או
שילוב של ימים  +ווסת הגוף] ,והרגישה את הרגשות של וסת הגוף ,אסורה עד שתבדוק אפי'
אם אין לה וסת קבוע.
רחיצה בעונת הווסת
הזכרנו לעיל בתירוץ הפרישה ב' אסור לאישה לכתחילה לרחוץ או לקנח עצמה בעונת
הווסת או לאחריה ללא שבדקה את עצמה לאחר שעת הווסת ,שמא יפלט דם בשטיפה,
ואם יש לה וסת קבוע ועברה ושטפה עצמה אסורה אפי' אם אח"כ בדקה וראתה מראה
טהור.
אמנם מצינו הרבה אחרונים שחלקו על הפרישה והסכימו עם שיטת הב"ח הנ"ל ,וביניהם,
בשו"ת יגל יעקב ,279וכן בשו"ת מהר"ש ענגיל 280וכן בשו"ת בית שלמה 281ועוד.282
ופסק ששה"ל ,283שלכתחילה יש לחוש לפרישה ואין לקנח עצמה ולזרוק את העד וכן אין
לה לשטוף את אותו מקום אפי' מעט .אמנם כתב שכל האיסור הוא רק להתרחץ
באמבטיה היינו כשהיא יושבת במים אבל במקלחת שעומדת ,מותרת אף לכתחילה
כשאינה שוטפת את אותו מקום.
אולם בדיעבד מקילים אף באישה שיש לה וסת קבוע וקנחה או שטפה עצמה ללא בדיקה
לפני ,שתבדוק עצמה כעת ותהיה מותרת[אולם אישה שאין לה וסת קבוע לא צריכה
לבדוק] .והוסיף כשיש צורך הגון יכולה להקל אף לכתחילה לבדוק עצמה ולרחוץ בעונת
הווסת .וכן פסק בטה"ב.284
אופן הבדיקה בעונת הווסת
על דברי מרן שכתב ששאר נשים צריכות בדיקה בעונה הסמוכה לווסת ,כתב

החוו"ד285

שבדיקה זו צריכה להיות בחורין ובסדקים.
 277יתכן והט"ז לא פוסק כך להלכה שכן אמר זאת רק בהקשר לתשובה לשאלת הפרישה על הטור ,שלא קשה על מרן
בסי' קפו שכן לא פסק כמו הטור.
 278ס"ק כא.
 279יו"ד סי' ס.
 280ח"ד סי' מט.
 281ח"ב סי' כז.
 282עיין בטה"ב ח"א עמ' קלב .בהערה ד.
 283עמ' לז.
 284ח"א עמ' קלב ,ועיין בטהרת יוסף עמ'  115שכתב שהאיסור להתרחץ הוא רק בישיבה באמבטיה וכד' כמובא בשבה"ל
דלעיל.
 285חידושים ס"ק ב.
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וכתב בטה"ב" 286דעיקר הבדיקה תהיה קרוב לסוף העונה ,וטוב שתהיה בדיקה בתחילת
העונה וגם בסופה".
האם צריך מוך דחוק כל העונה
כתב

החוו"ד287

שאופן הבדיקה משתנה בין אישה שיש לה שעה קבועה בעונת וסתה לבין

אישה שאין לה שעה קבועה ,שאישה שיש לה שעה קבועה לווסתה בודקת רק באותה
שעה [ואינה צריכה לבדוק בתחילת העונה ובסופה] ,אולם אישה שאין לה שעה קבועה
בעונת הווסת – צריכה לשים מוך דחוק כל היום .וכן בעונה

בינונית288

צריכה בדיקה כל

העונה וכן אישה שמשנה ווסתה ב/ג ימים ,יש לה להניח מוך דחוק בכל אותם ימים ,עפ"י
הרמ"א כדלעיל סע' ב שאישה שמשנית וסתה צריכה לבדוק כל יום.
יש פוסקים שהביאו את דברי החוו"ד להלכה ,ערוה"ש ,289קיצוש"ע 290ועוד.
אמנם רבים מהפוסקים חלקו על החוו"ד ,וכ"כ כתב האמרי

בינה291

"אולם כאשר נודעתי

לא נתקבלו דבריו בעיני בעלי ההוראה להחמיר בזה כיון דווסתות דרבנן וכמעט הוא דבר
שבלתי באפשרות ולא חייבו חז"ל רק במה דאפשר לברר" .וכ"כ בטה"ב 292שהמנהג פשוט
שלא כחוו"ד .וכ"כ בשו"ת מהר"ש ענגיל ,293שקשה מאד להחמיר כסברת החוו"ד ,וגם
בשו"ת

מהרש"ג294

כתב ,שבימי חורפו שמע שאין העולם נוהגים חומרא זו ,והנח להם

לישראל .והמחמיר תע"ב ,וכן
קרן

לדוד296

החזו"א295

כתב שדברי החוו"ד תמוהים עיי"ש .וכן בשו"ת

כתב' ,דהני נשי דידן שהולכות במכנסיים קצרים ודחוקים סמוך לגוף ,לא

חישינין בה לשמא ראתה טיפת דם ונפלה לארץ ,ואפי' לחוו"ד שפ"ד" .וכ"כ

שבה"ל.297

נאבד העד
לשון מרן לעיל "...צריכות בדיקה כשיגיע הוסת ,עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה ,טהורה
בלא בדיקה ."...דייק

החוו"ד298

שמהלשון במרן 'לא הרגישה' שההיתר בעברה עונת הוסת

ולא ראתה הוא דווקא כאשר לא הרגישה ,אולם אם הרגישה בעונת הווסת תהיה טמאה.
ומכאן הסתפק החוו"ד ,מה הדין במקרה שבדקה עצמה בעד והעד הלך לאיבוד ,שיש לומר
במקרה זה שלא ניתן לומר בוודאות שלא הרגישה ,שכן יתכן שהרגישה בזמן בדיקת ההעד
–'דילמא ארגשה ולאו אדעתיה'.
ובחידושים 299הכריע החוו"ד שהיא טמאה.
 286ח"א עמ' קכז.
 287ביאורים קפד ס"ק ט.
 288תוספת הפת"ש ס"ק יז.
 289סי' קפד סע' לח.
 290סי' קנד ו.
 291סי' ו.
 292ח"א עמ' קכז.
 293ח"ד סי' מט.
 294ח"ב סי' מח.
 295סי' פ ס"ק כב.
 296תשובה שבסוף השו"ת.
 297עמ' לד.
 298ס"ק יא ביאורים.
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והוסיף עליו

הפת"ש300

שלפי החוו"ד הוא הדין כאשר הטילה מ"ר בעונת הווסת שתהיה

טמאה ,כיון שיתכן שהטלת מי רגלים הקהתה את ההרגשה של יציאת הדם – 'אימור מ"ר
ארגשה'.
מחלוקת האחרונים בביאור החוו"ד
האבני

נזר301

ביאר ,שאם חזרה ובדקה עצמה אחר שנאבד העד או אחר שהטילה מ"ר

וראתה מראה טהור בעונת הווסת ,גם החוו"ד מודה שהיא טהורה .והחוו"ד הסתפק רק באופן
שלא חזרה ובדקה עצמה שוב בעונת הווסת.
לעומתו בשו"ת מהר"ם שיק ועוד אחרונים 302הבינו ,שדעת שהחוו"ד אף אם תבדוק עצמה
לאחר הטלת מ"ר או לאחר שנאבד העד – טמאה ,כיון שאין לנו ידיעה בוודאות שלא
הרגישה בזמן שבדקה בעד שנאבד או כאשר הטילה מ"ר.
דחיית החוו"ד
אחרונים רבים חלקו על החוו"ד

והפת"ש303

והתירו אף שנאבד העד או הטילה מ"ר בתוך

עונת הווסת .והביאו מס' טענות לסתור דברי החוו"ד והפת"ש.
יש שהביאו ראיה מדברי

הרשב"א304

שכתב ,שבמקרה שיש לאישה מכה באותו מקום

וראתה דם – תולה אפי' בשעת וסתה .רואים שאף כשיש לאישה דם מכה והוא יכול להקהות
את הרגשת יציאת דם הווסת אמרינן שהיא טהורה ,וה"ה שגם במקרה שבדקה ונאבד העד
בשעת וסתה – טהורה ,ואין לטמאה למרות שאין וודאות שלא הרגישה ביציאת הדם.
האמרי בינה 305כתב ,שכשם שחזקה אורח בזמנו בא ,כך יש חזקה שהנשים שופעות בשעת
וסתן ולכן אם אינה שופעת כדרכה מסתמא לא בא האורח ,ולכן יש להקל אף בנאבד העד
כיון שלא שופעת .ועוד טען שחומרת החוו"ד לא התקבלה בעיני בעלי הוראה ,כיון שווסתות
דרבנן.
ובשו"ת מהר"ם

שיק306

כתב ,שלא מצוי שאישה תטעה בין הרגשת יציאת הדם למ"ר ,ולכן

לא מחמירים ל החשיב זאת כספק הרגשה אלא אם כן מצאה דם לאחר הטלת מ"ר ,ועוד
הוסיף לחלוק על הפת"ש ,כיון שלא יתכן שבמשך כל העונה יהיה אסור להאישה להטיל את
מימיה [כתב כן לפי הבנתו דלעיל בחוו"ד ,שאף בדקה עצמה מיד לאחר שנאבד העד או הטילה מ"ר – לא

מועילה הבדיקה וטמאה ,אמנם כאמור לעיל האבני נזר סבר שמועילה בדיקה אח"כ].

הסד"ט307

כתב,

שאישה לא מתבלבלת בין הרגשת עד להרגשת יציאת הדם ולכן אין להחשיב זאת

 299ס"ק כד.
 300ס"ק יח.
 301יו"ד סי' רל.
 302הקדמה ליו"ד .וכן עולה מהאחרונים שהובאו בטה"ב ח"א קל-קלא.
 303מובאים בטה"ב הנ"ל.
 304הוזכר בב"י סי' קפז סע' ה וכן נפסק במרן.
 305סי' ו.
 306שם.
 307סי' קצ ס"ק סז.
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כהרגשה כל עוד לא ראתה דם בבדיקה  ,וכן אין להחמיר גם אם נאבד העד או הטילה מ"ר
כל עוד לא ראתה דם.
התהילה לדוד 308הביא ראיה מדברי הראשונים ,שמותרת אף שנאבד העד.
הרשב"א פסק שאם לא בדקה עצמה בעונת הווסת צריכה לבדוק עצמה לאחר שעת הווסת.
הרי שהרשב"א לא חשש שראתה דם בשעת הוסת והוא נאבד .א"כ מוכח שבדיקה זו [לאחר
עונת הווסת] אינה לברר שלא ראתה דם בעונת הוסת אלא מטרתה לברר אם עכשיו
טמאה .ולכן אף אם נאבד העד יכולה לבדוק עצמה לאחר עונת הוסת.
הפרד"ר309

חלק על החוו"ד וכתב שאף אישה שיש לה וסת קבוע ונאבד העד שבדקה בו

מותרת לבעלה ואינה צריכה בדיקה נוספת אפי' אחר עונת הוסת .כיון שדין הרשב"א
שאישה שיש לה וסת קבוע ולא בדקה עצמה בעונת הווסת אסורה לשמש עד שתבדוק אינו
מעיקר הדין אלא מעיקר הדין היה לסמוך על כך שהאישה לא הרגישה ולא צריכה בדיקה,
אולם חז"ל חששו שמא ראתה ולא הרגישה או שמא הרגישה ולאו אדעה ולכן הצריכו
בדיקה לכתחילה בעונת הוסת .וכדי שתעמוד תקנתם תיקנו שאם לא בדקה עצמה בעונת
הוסת אסורה לבעלה כל עוד לא בדקה .אול ם האיסור לשמש ללא בדיקה הוא רק לאישה
שלא בדקה במ זיד בשעת הוסת ,אך אם לא בדקה מחמת אונס א"צ לבדוק ומותרת
לבעלה .לפי"ז ה"ה שאם נאבד העד מותרת ללא בדיקה כיון שנאנסה.

סעיף י
א .הטור כותב וז"ל:
"היוצא לדרך צריך לפקוד אשתו אפי' סמוך לוסתה וי"א דאפי' בתשמיש חייב
לפוקדה ורבינו תם פירש שאסור לפוקדה בתשמיש אלא בדברי ריצוי ולא חיישינן
שמא יבא עליה"

מקור הדין
מובא בגמ' ביבמות 310וז"ל:
"ואמר ריב"ל :חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך ,שנא' :וידעת כי שלום
אהלך וגו' .הא מהכא נפקא? מהתם נפקא :ואל אישך תשוקתך  -מלמד ,שהאשה
משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך! א"ר יוסף .לא נצרכה אלא סמוך לווסתה.
וכמה? אמר רבא :עונה .והני מילי לדבר הרשות ,אבל לדבר מצוה – מיטרידי".

מחלוקת הראשונים באיזה מקרה מדובר
דעת רוב הראשונים שמדובר כאן ,במקרה שאדם היוצא לדרך כשאשתו עומדת בעונה
הסמוכה לוסת ,והגמ' אומרת שמותר לפוקדה.311

 308חלק ב נו ט.
 309סי' קפד ס"ק יב מקשה זהב.
 310סב ע"ב.
 311ויבואר להלן.
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אמנם דעת הנמו"י שמדובר כאן ,באדם הרוצה לצאת לדרך בזמן שאשתו נידה ,ועומדת
לטבול בקרוב ,והגמ' אומרת שצריך לחכות לה עד שתטבול אם טובלת בתוך אותה עונה.
מחלוקת הראשונים מה אופן הפקידה ביוצא לדרך
לפי רוב הראשונים שכוונת הגמ' שאדם שיוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו אפי' בעונת
וסתה [ודלא כהבנת הנמו"י] נחלקו הראשונים מה אופן הפקידה:
דעת הרשב"א בתורת הבית 312וכתב שכן דעת רש"י

ביבמות ,313והראב"ד,314

וכ"כ רבינו

ירוחם ,315שהכוונה שמותר לו לשמש עם אשתו ביוצא לדרך בעונה הסמוכה לווסת .שכן
וסתות דרבנן ,ובמקום מצוה לא גזור .אף שסתם בעונה הסמוכה לווסת אסור לשמש.
[אמנם ה"מ ביוצא לדבר הרשות אבל ביוצא לדבר מצווה לא דמיטרדי – כמבואר בגמ'].
אמנם דעת ר"ת ,316וכ"כ הרא"ש ,317וכ"כ בספר התרומה ,318שהכוונה לפוקדה בדברי
ריצוי ,319ולא חוששים שיבוא לשמשה ,אך אסור לשמש בעונה הסמוכה לווסת אף שיוצא
לדרך ,שכן פרישה סמוך לווסת היא מהתורה כמבואר בגמ' בשבועות מהפס' 'והיזרתם'
כנ"ל[ .אמנם ה"מ ביוצא לדבר הרשות אבל ביוצא לדבר מצווה לא דמיטרדי כמבואר
בגמ'].
על פי שיטות אלו אין כל היתר הלכתי ביוצא לדרך בעונה הסמוכה לווסת לבין עונה סמוך
לווסת ללא יוצא לדרך ,אלא שהחידוש ביוצא לדרך שהוא חייב לפוקדה בדברי ריצוי.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"הרוצה לצאת לדרך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לוסתה .הגה :ואפילו בתשמיש שרי( .טור
בשם י"א וב"י בשם רש"י וראב"ד ורשב"א ור' ירוחם) .ומ"מ המחמיר שלא לפקדה רק בדברי רצוי,
תע"ב (ב"י בשם סמ"ג) .וכבר נתבאר דכל מיני קורבה ואהבה שרי ,מלבד תשמיש .ואם הולך לדבר
מצוה א"צ לפקוד אשתו( .המ"מ פ"ד דא"ב ובהגהות ש"ד) .וי"א אם אדם רוצה לילך לדרך ,ואשתו
נדה ותטבול תוך עונה אחת ,צריך להמתין( .נ"י פרק הבא על יבמתו)".

פסיקת ההלכה
לגבי המחלוקת דלעיל באיזה מקרה מדובר בגמ':
דעת מרן ככל הראשונים ולא הזכיר את הנמוק"י.
אמנם הרמ"א הזכיר את הנמוק"י.
לגבי המחלוקת באיזה אופן פקידה מותר כשיוצא לדרך:
 312ב"ז ש"ב.
 313ד"ה וה"מ.
 314בעה"נ שער הפרישה עמ' כב.
 315נכ"ו ריש ח"א דף רכ ע"ג.
 316בתוספות ביבמות סב :ד"ה חייב.
 317יבמות פ"ו סי' י.
 318סי' צג .ומדברי סמ"ג לאוין קיא ,נראה שדעתו להתיר אפילו תשמיש ביוצא לדרך ומכל מקום כתב בסוף דבריו
שהמחמיר תבוא עליו ברכה.
 319הב"ח באבן העזר כה ס"ק ג ,ביאר שלדעת ר"ת גם כשיוצא לדרך שלא בעונת הווסת חייב לפקוד את אשתו רק בדברי
ריצוי ולא בתשמיש משום טורח הדרך.
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דעת מרן כרוב הראשונים שמותר אפי' בתשמיש.
דעת הרמ"א ,שהמחמיר שלא לפקדה רק בדברי רצוי ,תע"ב.
דעת החת"ס ,320שמדינא אסור לשמש בעונה הסמוכה לווסת אפי' כשיוצא לדרך ,כיון
שההיתר הוא רק למ"ד שפרישה הסמוכה לוסת היא מדרבנן ,אומנם החת"ס קיבל מרבו
שחובת הפרישה הסמוכה לווסת היא מהתורה.321
הפת"ש322

בשם תוה"ש ,היכא שאפשר ,יש לנהוג כדברי המהרש"ל שהמחמיר על עצמו

ונמנע מלילך בדרך בסמוך לוסתה כדי שלא יכניס עצמו בספק האם חייב לפוקדה
בתשמיש ,תע"ב.
עוד יש להוסיף את דברי שבה"ל,323שכל ההיתרים לקמן ולעיל ביוצא לדרך הם רק כאשר
לא הרגישה הרגשות המקדימות את המחזור ,אך אם הרגישה אין היתר יוצא לדרך .והוסיף
שלפי זה ,דין זה של יוצא לדרך הוא פחות מצוי כיום ,אמנם כתב שאם יודעת בעצמה שהיא
מרגישה הרגשות אלה כמה ימים לפני ביאת הווסת ,יכולה לשמש אם יוצא לדרך בתנאי
שתרחיק מעת לעת למפרע מהזמן שאמורה לראות.
הרוצה להחמיר כר"ת – האם מותר בחיבוק ונישוק?
בדין פרישה סמוך לוסת פסק הש"ך 324לעיל שהמחמיר בחיבוק ונישוק תע"ב .אולם אצלינו
ביוצא לדרך פסק הש"ך ,325שמותר אף בחיבוק ונישוק אף למי שמחמיר לא לפקדה
בתשמיש כר"ת בעונה הסמוכה לווסת במקרה שלא יוצא לדרך ,כיון שביוצא לדרך יש
הרבה ראשונים שהתירו אף תשמיש עצמו.
אמנם בבית לחם

יהודה326

כתב ,שהט"ז יחלוק על הש"ך ,שאף ביוצא לדרך בעונה

הסמוכה לווסתה יש לפרוש בחיבוק ונישוק למחמיר כשיטת ר"ת ,כיון שלשיטתו יש לפרוש
בחיבוק ונישוק בעונת הווסת מעיקר הדין וה"ה ביוצא לדרך בעונה הסמוכה לווסתה .ומ"מ
החילוק בדין בין יוצא לדרך לסתם פרישה סמוך לווסת ,זה בחיוב לפוקדה בדברי ריצוי
כשיוצא לדרך בעונה הסמוכה לווסתה.
הסתירה בדברי הטור
כתב הטור באבן העזר 327וז"ל:
"וכל אדם חייב לפקוד את אשתו בליל טבילתה ובשעה שהוא יוצא לדרך"...

הטור לא דיבר על מקרה שיוצא לדרך בעונת הווסת ,אלא על יוצא לדרך כשאשתו
מותרת ,ועל פי זה לכא' כוונתו שיש לפוקדה בתשמיש אולם מצד שני כתב וז"ל:
"....ולא יבעול מעומד ...ולא ביום יציאה לדרך או ביום ביאתו מן הדרך לא לפניהם ולא לאחריהם".
 320פת"ש ס"ק כב.
 321כנ"ל בסע' ב.
 322ס"ק כג.
 323עמ' מ.
 324בס"ק ו.
 325ס"ק כז.
 326באוצר מפרשים על אתר.
 327סי' כה.
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ולכא' סותר דברי עצמו?
אחרונים כתבו מס' תירוצים לדברי הטור:
תירוץ ראשון

בפרישה328

כתב ,האיסור לשמש כשיוצא לדרך הוא רק בהולך לרגל ,שאז

יש טורח הדרך .אולם כאשר נוסע בכירכרה וכד' מותר לשמש כיון שאין לו טורח.
הב"ח תירץ ,329הטור פסק כר"ת והבין שכוונתו שהחיוב לפקוד את אשתו לפני שיוצא לדרך
הוא רק בדברי ריצוי אף שאינה בעונת הווסת.
הרוצא לצאת לדרך ואשתו טמאה ועתידה לטבול בתוך עונה – האם צריך להמתין לה?
כאמור לעיל הנמוק"י פסק ,שאם עתידה לטבול בתוך העונה שרוצה לצאת לדרך ,יש
להמתין עד שתטבול .מרן לא הביא את הנמוק"י ,אולם הרמ"א הביא את הנמוק"י.
הש"ך330

פסק ,כשיש צורך גדול שייצא לדרך מיד ,אין צורך להחמיר להמתין לה

כנמוק"י ,שרבים חלקו עליו .ובמקום מצווה גם כאמור לעיל לא צריך להמתין שתטבול.
עיונים בשיטת הנמוקי יוסף
מובא בגמרא דלעיל:
"ואמר ריב"ל :חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך ...א"ר יוסף .לא נצרכה
אלא סמוך לווסתה .וכמה? אמר רבא :עונה"...

הנמוקי יוסף ביאר כאמור ,שכוונת הגמ' היא שהיוצא לדרך ואשתו עתידה לטבול בתוך
אותה עונה – צריך להמתין לה.
אולם עפ"י זה ,צריך להבין איך דברי רב יוסף נכנסים בהבנה זו?
הכרתי ופלתי ,331דוחק שהכוונה סמוך לווסת טבילתה היינו זמן טבילה .א"כ הנמוק"י לא
עסק כלל בעונה הסמוכה לווסת.
הכנס"י332

ביאר ,שהכוונה כפשוטו שסמוך לזמן ראייתה ,ועפ"י זה הנמוק"י סובר שהגמרא

דיברה במקרה שרוצה לצאת לדרך והיא עתידה לטבול וגם זה בעונה הסמוכה לווסתה.
ואפי' הכי ימתין לה עד שתטבול .נמצא שגם הנמוק"י מתיר לשמש סמוך לווסתה.
הרוצה לצאת לדרך ואשתו עתידה לטבול בעונה הסמוכה לווסתה – האם צריך להמתין
לה?
הדין במקרה זה יהיה לאור ביאור דברי האחרונים בשיטת הנמוק"י:
הכרתי

ופלתי333

פסק ,שא"צ להמתין לה ,דממה נפשך ,אם כפירוש הנימוקי יוסף ,אין כאן

היתר ליוצא לדרך לשמש עמה כאשר זה סמוך לוסתה ,ואם כפירוש רוב הפוסקים ,אין כלל
חיוב וענין להמתין לטבילתה.

 328שם ס"ק י .ותירוץ שני שם צ"ע ועין מה שכתבו בהערות של הטור הוצאת המאור הערה מס' .7
 329שם באבן העזר.
 330ס"ק כט.
 331ס"ק יב.
 332סי' לג .הובא בפת"ש כב.
 333ס"ק יב.
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אמנם דעת הכנ"י ,334צריך להמתין לה .שהרי הנמוק"י התיר גם לבוא עליה סמוך לווסתה
כשיוצא לדרך.
ליל טבילה שחל סמוך לווסתה –האם מותר לו לבוא עליה?
תורת

השלמים335

דן באישה שאין לה וסת קבוע שליל טבילתה חל בעונה הסמוכה

לווסתה ,האם מותר לה לשמש ,ורצה להביא ראיה מכך שיוצא לדרך מותר לשמש בעונת
הווסת כמבואר אצלנו ,וה"ה לליל טבילתה שגם זו מצווה ,ולמסקנה נשאר בצ"ע.
אמנם

הכו"פ336

דחה דברי תוה"ש ,וכתב שחלילה להתיר לשמש בוסת שאינו קבוע ,שכן

לא מצינו שום קולא בליל טבילה יותר משאר מצוות עונה.
אך הכנס"י כתב ,שמותר לשמש בליל טבילה סמוך לווסתה ,וראיותיו:
הנמקו"י אליבא דהבנתו ,התיר לשמש בליל טבילה בעונה הסמוכה לוסת.337
עוד הביא ראיה בשנת ריעבון קי"ל שיש איסור לשמש ,ובכל זאת התירו לשמש בליל
טבילה וא"כ רו אים שיש מצווה לשמש בליל טבילה ,וא"כ ניתן ללמוד שכשם שהותר ליוצא
לדרך לשמש עם א שתו אף בעונת הווסת מכוח מצוות עונה ,ה"ה בליל טבילה שהיא מצווה
כאמור.
החוו"ד 338פסק שאסור לשמש בליל טבילה סמוך לווסתה.
ודחה את ראיות הכנס"י ,הנמקו"י עפ"י החוו"ד לא התיר לשמש בליל טבילה בעונה
הסמוכה לווסת אפי' כשיוצא לדרך כדלעיל ,ועוד גם לפי הבנת הכנס"י בנמוק"י ההיתר
לשמש כשיוצא לדרך הוא מפני שהוא מוכרח לצאת לדרך ואישה משתוקקת בזמן זה
לבעלה ,אולם כאשר לא יוצא לדרך ,האישה אינה מוכרחת לטבול דווקא בליל טבילתה
החל בעונת הווסת אלא יכולה לטבול מחר ולשמש.
והראיה משנת ריעבון לא דומה ,שבשנת ריעבון התירו לשמש בליל טבילתה לא מפני
חשיבות מצוות עונה בליל טבילה אלא משום פריה ורביה דאין אשה מתעברת רק סמוך
לטבילה.
וכן

הנודב"י339

כתב אין להתיר לשמש בליל טבילה כמו ביוצא לדרך ,כיון שביוצא לדרך

כתוב בגמ' שזה חובה לפקוד את אשתו ,ואילו בליל טבילה הוא רק מצווה 340ולא חובה.
כתב החת"ס ,341שאם חל ליל טבילתה ובנוסף הוא יוצא לדרך באותו עונה ,ויש כאן
למעשה צירוף של  2מצוות עונה ,אין היתר לשמש בעונה הסמוכה לווסתה.342

 334הובא בפת"ש ס"ק כב וכן בחוו"ד ביאורים ס"ק יג.
 335סי' קפז ס"ק כט.
 336סי' קפז ס"ק י.
 337לכא' ניתן להקשות שהנמוק"י התיר רק בצירוף העובדה שיוצא לדרך ,אולם הכנס"י למד בנמוק"י ,שיש חובה לשמש
עם אישו בליל טבילתה אפי' בסמוך לווסתה ,והדבר כ"כ חשוב ואפי' אם תיכנן לצאת לדרך ,עליו להמתין עד שתטבול.
 338ס"ק יג ביאורים.
 339יורה דעה תניינא סי' קיז.
 340בכתובות דף ד.
 341פת"ש ס"ק כב.
 342אמנם בעונת אור זרוע ואביאסף ,כתב החת"ס "ויש להקל קצת".
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בטה"ב343

פסק ,את תורת השלמים להלכה ,ולכן אישה שאין לה וסת קבוע והגיע זמן

טבילתה בעונת הווסת מותרת לשמש ,אך בוסת קבוע אסור לשמש עם בעלה ומ"מ מותרת
לטבול בעונה זו משום שאר קריבות ,ואין לנו לגזור גזירות מדעתינו שמא יבוא לידי תקלה
לשמש בעונה הסמוכה לווסתה.344
אך

השבה"ל345

פסק לאסור לשמש בעונה עצמה ,אולם בעונת אור זרוע מותר וצריכה

לבדוק עצמה קודם התשמיש .אולם אם התחילו הרגשות של לפני הווסת יש לאסור אף
בעונת אור זרוע.
כלה שליל טבילתה חל בעונה הסמוכה לווסת
הנודב"י 346פסק,שאסור לבעול אפי' בעילת מצווה בליל טבילה החל בעונת ווסתה וטעמו:
א .ביוצא לדרך יש חובה לבוא על אשתו ואילו בבעילת מצווה יש רק מצווה אך אין חובה.
ב .בעילת מצווה נחשבת לביאה הראשונה שבה הוא עושה אותה כלי ,וא"כ יוכל לקיים
מצווה זו בפעם אחרת ללא שביטל את המצווה .ואילו ביוצא לדרך אם לא יבוא על אשתו
קודם שייצא הוא ביטל את החובה לפוקדה קודם שיוצא לדרך.
ג .המקילים רצו להביא ראיה מכך שכשמת אביו של חתן או אמא של כלה בועל בעילת
מצווה ופורש ,ולכאו' רואים שבעילת מצווה דוחה איסור ,אולם הנודב"י כתב שלא ניתן
ללמוד מכך ,כיון שהתירו לו רק כאשר אין מי שהוא אחר שיטרח בחתונה אך בשאר
קרובים אסור ,וא"כ יש משם ראיה להיפך שאין להתיר לבעול כאשר יש בכך איסור אחר
היינו אבילות ואנינות.
בטה"ב 347הביא את המקנה שכתב בקונטרס אחרון ,348שכתב שיש לומר שבעילה ראשונה
של החתן שהיא בעילת מצווה ,אין בה איסור בעונה סמוך לווסתה ,שכיון שדין פרישה
סמוך לווסתה אינו אלא מדרבנן ,במקום מצוה לא גזרו וכדקי"ל בדין יוצא לדרך .וכתב גם
בשו"ת שם אריה ,349אחרי שהאריך לבאר ולתרץ את שיטת הכנס"י הנ"ל ,שמ"מ קשה
להקל בזה כיון שהאחרונים חולקים עליו ואוסרים ,אולם זהו בסתם ליל טבילה ,אבל בכלה
שהיא בעילת מצווה שפיר יש להקל.
אך

השבה"ל350

פסק אף כלה אסורה לשמש בעונה הסמוכה לווסת במקרה הנ"ל ,כיון

שחשש לדברי הרא"ה שאסרו לשמש בעונה הוסת שמא התשמיש יגרום להקדמת הדם ,ואף
שביוצא לדרך הקלנו ,יש להחמיר בכלה כיון שזו ביאה ראשונה שלה ויש לה חימוד גדול,

 343ח"א עמ' קג-קיא.
 344אמנם הערוה"ש בס"ק מג חלק על זה ואסר לטבול גם משום שאר קריבות ,שמא יבוא לידי תשמיש .אולם הא"ר הביא
[בסי' תקנד ס"ק יט] בשם מנהגים ישנים שהתירו לטבול רק שלא יבוא עליה ,וא"כ נמצא שלא יצא הדבר מפלוגתא
דרבוותא ,ופסק טה"ב ,שכיון שאין יסוד לגזירה זו בראשונים ,המיקל כדברי המנהגים ישנים יש לו על מה לסמוך.
 345עמ' לט.
 346יו"ד תניינא סי' קיז.
 347ח"א עמ' קיא.
 348סי' סא סע' א בד"ה עוד.
 349יו"ד סי' מג.
 350עמ' לט.
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אולם בעונת אור זרוע מותר וצריכה לבדוק עצמה קודם התשמיש .אולם אם התחילו
הרגשות של לפני הווסת יש לאסור אף בעונת אור זרוע.
אולם בעונה בינונית יש להחמיר אף בעונת אור זרוע [ולכא' ה"ה אף באור זרוע של וסת
קבוע].
מהו שיעור היציאה לדרך?
היעב"ץ בהגהותיו ליבמות ,351וכן התורת חיים

סופר352

פסקו ,שהיוצא לדרך חייב לפקוד

את אשתו הוא מי שלא יספיק לחזור לביתו כשתגיע העונה שחייב בה ,ומשום כך יבטל
את עונתו וה"ה באדם שאינו יודע מתי יחזור .אולם אם יחזור מוקדם יותר ולא יבטל את
עונתו אינו חייב לפוקדה לפני שיוצא לדרך כיון שאין סברא לחייב אדם לבוא על אשתו
יותר מחיוב עונתו שכן יש פחות השתוקקות של אשתו ,וכן פסקו שבה"ל 353וטה"ב.354
והוסיף שבה"ל ,שאם יוצא לחוץ לארץ אף אם עתיד לחזור לפני שתעבור עונתו נחשב
כיוצא לדרך אף אם רגיל לנסוע למרחקים ,וחייב לפקוד את אשתו כיון שהמרחק מעורר
השתוקקות ,וכן ביוצא לצבא למקום סכנה נחשב כיוצא לדרך אלא א"כ הוא לן בביתו
[כנראה כוונתו שעתיד ללון באותו שבוע לילה נוסף בביתו].
חוט השני פסק ,355שגדר היוצא לדרך אינו תלוי בקיום מצוות עונה אלא בהשתוקקות
האישה לבעלה .ולכן ,אדם הרגיל להיות בביתו כל יום ונוסע ליומיים מחוץ לביתו למרחק
של יב' מיל [ 14ק"מ] חל עליו דין יוצא לדרך אע"פ שלא יבטל את עונתו בגלל הנסיעה.
הפת"ש כתב בשם תשובה מאהבה 356ששיעור יציאה לדרך הוא יב מיל.357
יש שהבינו שדבריו אמורים גם לעניינו 358לענין החובה לפקוד את אשתו לפני שיוצא לדרך,
ובעיון בדברי התשובה מאהבה נראה ,שלא עסק בכך כלל אלא עסק בדין הרמב"ם שאסור
לאדם לשמש לפני שיוצא לדרך מפני חולשת הגוף וטורח הדרך ,ועל זה כתב התשובה
מאהבה ששיעור הטירחא הוא יב מיל ,אולם בחיוב לפקוד את אשתו לפני שיוצא לדרך
הוא משום השתוקקות האישה ואין זה קשור לטורח הדרך שהולך אלא למשך הזמן .וא"כ
דברי הפת"ש לא מובנים שכן התשובה מאהבה לא דיבר על הדין עליו מדבר הפת"ש
ולכן דחו את דבריו.
אך בשבה"ל ביאר שזו טעות בהבנת הפת"ש ,שכן הפת"ש כתב בתחילה 'עיין בבאה"ט'
ששם דיבר הבאה"ט על דברי הרמב"ם ועל זה קאי הפת"ש ,ובכלל לא קאי הפת"ש על
הדין של החובה לפקוד את אשתו לפני שיוצא לדרך.

 351סב ע"ב.
 352או"ח סי' רמ ד.
 353עמ' מ.
 354ח"א עמ' צו.
 355עמ' מז.
 356ס"ק כד.
 357מיל הוא  960מטר לפי הגר"ח נאה.
 358עיין בטה"ב ח"א עמ' צו.
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היוצא לדרך לדבר מצווה לא בעונה הסמוכה לווסת
נפסק ברמ"א עפ"י הגמרא דלעיל ,שהולך לדבר מצווה לא צריך לפקוד את אשתו משום
מיטרדי.
ביאר רש"י את המיטרדי בשני אופנים וז"ל:
"דחייב לפוקדה כי אזל לדבר הרשות אבל לדבר מצוה לא משום דטריד במצוה אי נמי
מיטריד בתשמיש ויבטל ממצוה".

נפק"מ בין הטעמים:
א .האם יש איסור לפוקדה ,לפי אופן א ,הוא רק לא חייב לפקוד את אשתו אך אם רוצה
רשאי .אמנם לפי אופן ב ,אסור לו לפקוד את אשתו שכן עלול לבטל את המצווה.
מדברי הרמ"א משמע שאין איסור לפוקדה אלא שאינו חייב בכך.
ב .יוצא לסחורה,

הרמ"א359

לענין היוצא להפלגה ג' ימים לפני שבת לצורך סחורה נחשב

כדבר מצווה ,לפי זה יש לדון האם גם לענין יוצא לסחורה יהיה פטור מלפקוד את אשתו או
שמא יש לחלק:
לפי אופן א ,שטעם הפטור הוא משום העוסק במצווה פטור מן המצווה י"ל שגם ביוצא
לסחורה יהיה פטור מלפוקדה שכן העוסק במצווה פטור מן המצווה [סחורה] .אך לפי אופן ב,
שטעם הפטור הוא משום שיבטל את המצווה ,ביוצא לסחורה יהיה חייב לפקוד את אשתו,
כי אין חשש שיבטל את יציאתו לסחורה.
הנימוקי

יוסף 360והב"ח361

כתבו בהדיא שיציאה לסחורה ומו"מ אינן נחשבים לדבר מצווה

לענין דין יוצא לדרך.
להלכה:
מרן

בטה"ב 362ושבה"ל363

אולם המנחת

פסקו כדעת הנמוקי יוסף והב"ח ,ואין זה נחשב לדבר מצווה.

יצחק 364והבלח"י365

פסקו שזה נחשב לדבר מצווה לענין יוצא לדרך

וממילא פטור מלפוקדה ,אך טה"ב דחה דבריהם שנתעלמה מהם דברי הנמקו"י והב"ח.
היוצא לדרך לדבר מצווה בעונה הסמוכה לווסת
מרן פסק היוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו ,ומותר לו לפקוד את אשתו אפי' בעונה
הסמוכה לווסת .וכתב הרמ"א שאם יוצא לדבר מצווה אינו חייב לפוקדה אפי' אם זה לא חל
בעונת הווסת.
ודנו האחרונים האם מותר ליוצא לדרך לדבר מצווה בעונת הווסת לפקוד את אשתו:
טה"ב366

כתב ,שאין להתיר לשמש במצב כזה .והוסיף ,שאף אם אין חשש שתתבטל

המצווה כגון שקנה כבר כרטיסי נסיעה אסור.
 359בס' רמח סע' ד או"ח.
 360יבמות שם.
 361ריש סי' רמ או"ח.
 362ח"א עמ' צו-צז.
 363עמ' מא.
 364ח"ו סי' יז.
 365סי' קפד יג.
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 366ח"א עמ' צח.
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סימן קפה
סעיף א
א .הטור כותב וז"ל:
"האשה שהיא בחזקת טמאה אסור לו לבא עליה עד שתאמר לו טבלתי ומ"מ כשאומרת לו
טבלתי נאמנת".

מקור הטור כותב הב"י היא מהגמרא במסכת נידה 367וז"ל:
ת"ר :חמרין ופועלין והבאין מבית האבל ומבית המשתה  -נשיהם להם בחזקת טהרה ,ובאין
ושוהין עמהם בין ישנות בין ערות .בד"א  -שהניחן בחזקת טהרה ,אבל הניחן בחזקת
טומאה  -לעולם היא טמאה ,עד שתאמר לו טהורה אני"

דקדוק הב"י בלשון הטור
מדייק הב"י בלשון הטור ,הטור כתב לשון אחרת מזו המובאת בגמרא ,הטור כתב' :האשה
שהיא בחזקת טומאה אסור לו לבוא עליה עד שתאמר לו טבלתי' ואילו בלשון הגמרא
כתוב' :עד שתאמר לו טהורה אני' ,ומבאר הב"י ,שכן מה שהגמ' כתבה 'עד שתאמר לו
טהורה אני' אין כוונתה לומר ,שהאשה סותרת דבריו ואומרת לו 'לא הייתי טמאה' שכן
אינה נאמנת לומר כן כמוכח בהמשך ,אלא הכוונה שאומרת לו 'טבלתי' .וזה כוונת הטור.
עוד מוסיף הב"י ,שפשיטא שמדובר שעברו שיעור ימים כדי שתוכל לספור ולטבול [שאם
לא כן ,גם אם טבלה מה מועיל?!] ואף על פי כן אסור לו לבוא עליה בלא שישאל אותה,368
שרק בספק ראתה לא צריך לשאול אותה ויכול לבוא עליה אבל בודאי ראתה כמו כאן,
הואיל והיא בחזקת טמאה אסורה לו עד שתאמר לו טבלתי.
מצאה בגדיה מלוכלכים בדם
הביא הב"י בשם הרא"ש ,369שאפי' אם מצא בגדיה מלוכלכים בדם נאמנת לומר בשוק של
טבחים עברתי או בדם צפור נתעסקתי.
מקור נאמנות ההאשה
כתב הב"י שמשמע מהגמרא אצלנו בנידה שהאשה נאמנת שכן כתוב' :לעולם היא טמאה
עד שתאמר לו טהורה אני' ,והמקור לנאמנות זו זה הגמרא בכתובות:370
'אמר שמואל מנין לנידה שסופרת לעצמה שנאמר 'וספרה לה שבעת ימים'  -לה לעצמה".

 367יב ע"א.
 368כמו שנתבאר בסימן קפד.
 369כתובות פ"ז סימן ט .וכן כתב רבינו ירוחם נתיב כו ח"ד [עמ' רכד.]:
 370כתובות עב ע"א.

90

למה לא מברכים על ספירת זבה:
כתבו התוספות:371
"ואם תאמר ,אמאי אין מברכת זבה על ספירתה כמו שמברכין על ספירת העומר ,דהא
כתיב 'וספרה'? ויש לומר ,דאין מברכין אלא ביובל שמברכין בית דין בכל שנה ,שלעולם
יוכל למנות כסדר ,וכן עומר .אבל זבה ,שאם תראה תסתור ,אין לה למנות."372

אם כ ן שואל תוס' מדוע אין מברכים על ספירת הזבה כמו שמברכים על ספירת העומר,
ומתרץ ,שכיון שאם תראה תסתור אין לה למנות.
הרדב"ז בתשובות ,373הקשה על תירוץ התוס' ,שכן אם זה הטעם ,הרי קי"ל שמי שקבל עליו
תענית מברך 'עננו' בערבית ובשחרית ,ואעפ"י שאפשר שיאנס ויסתור תעניתו מ"מ לא
נמצא שקרן בתפלתו ,שכן באותה שעה שרוי בתענית היה ,וגם בנדון דידן אעפ"י שתסתור
למפרע באותה שעה שפיר ספרה .ואין לחלק בין ברכה לעננו ,שהרי ש"צ אומר אותה ברכה
לעצמה?! וכתב ,שאפשר לתרץ לדעת התוס' שיש לחלק ,שבנידה כיון שראתה סתרה
לגמרי ואין לה נקיות כלל ולכן לא תברך ,אבל בתענית אעפ"י שסתר תעניתו באותה שעה
מיהא תענית מיקרי ולכן יכול לברך .אך מסיים שכל זה דוחק לדעתו.374
ולשיטתו הטעם שלא מברכים על ספירת זבה ,שכן המצוה של 'וספרתם לכם' היא מצוה
הכרחית ולפיכך צריכה ברכה וספירה ומעומד ,אבל ספירת ז' נקיים אינה מצוה הכרחית
שהרי אם לא רצתה להזקק לבעלה ולהכנס למקדש ולאכול קדשים אלא להשאר טמאה
כל ימיה הרשות בידה ,ולפיכך אינה מברכת.
375
על תירוץ של הרדב"ז ,הקשה החק יעקב  ,שאם כן איך מברכת על טבילתה ,וכן על
השחיטה ,וכהאי גוונא הרבה ברכות ,כיון דעכ"פ כשרוצה לטבול לבעלה צריכה לספור
ולטבול ,למה שלא תברך על הספירה .ועוד ,למאן דאמר טבילה בזמנה מצוה מאי איכא
למימר?! לכן כתב שהעיקר כתירוץ התוס'.
האם יש לספור בפה את ספירת הזבה?
התירוץ שראינו בתוס' לעיל ,מביא אותנו לשאלה מה כוונת תוס' 'ואין לה למנות'? מה
למעשה כוונת תוס' בתירוצו וממילא מה הנפק"מ!?
השל"ה 376כותב שמדקדוק בלשון התוספות ,יוצא שאין לה לברך משום חשש ברכה
לבטלה ,אבל לספור בלא ברכה היא מחויבת ,שהרי נאמר 'וספרה לה' .377וצריכה שתספור
שבעה ימים רצופים .ומה שסיימו התוספות' ,אין לה למנות' ,הכוונה למנות עם ברכה ,כמו

 371כתובות שם.
 372נתעכב בהמשך על לשון זאת.
 373חלק ד סימן כז (אלף קב).
 374הערת הרב ינון קלין שליט"א :ובחק יעקב דלעיל כתב "בלאו הכי לא קשה מידי ,דאונס לא שכיח ,מה שאין כן בדמים
המצויים באשה מליאה דם".
 375סימן תפט ס"ק ו.
 376בשער האותיות אות ק'.
 377ומבאר השל"ה ,שאין לומר ,מאחר שלא תוכל לברך ממילא לא חייבה התורה לספור ,דהא הברכות מדרבנן ,ואם כן
מאיזה טעם לא תמנה.
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תחילת לשון התוספות שהזכירו בדבריהם 'ברכה' .ועוד אפשר להסביר שהוא טעות סופר,
וצריך לומר' :אין לה לברך'.378
אך הנודע ביהודה 379דוחה דברי השל"ה ,וכותב שאין מצווה וצורך למנות בפה ,אלא ודאי
הכוונה שהכתוב אומר שתשגיח שיהיו שבעה ימים הללו נקיים שלא תסתור ,שכן אם
נאמר כסברת השל"ה והמקרא הזה בא למצוה ,אז למה לא מנאו הרמב"ם והרמב"ן ובה"ג
וכל מוני המצות למצות עשה וייתוספו לתרי"ג מצות שתי מצות מצוה בזב לספור 380ומצוה
בזבה?! ועוד שאין זה דומה למה שנאמר בעומר "וספרתם לכם ממחרת השבת "...ששם זה
מיותר לגמרי ,שהיה צריך לכתוב "וביום החמשים מיום הביאכם את עומר התנופה
ממושבותיכם תביאו "...ולמה כתב "וספרתם" א"ו שמצוה לספור! אבל בזב וזבה אם היה
כתוב רק "וכי יטהר מזובו ישב שבעת ימים לטהרתו" הייתי חושב שאין צריכים להיות
נקיים ,ולכן כתוב "וספרת" שצריך שישגיח עליהם שיהיו נקיים וכן בזבה .וזהו כוונת
התוספות ,שבעומר שתמיד הזמן נמשך כסדר לא צריך פסוק לכתוב 'וספרת' שהרי אין
צריך בזה השגחה כלל אלא מזה שבכל זאת זה כתוב ודאי שבא למצוה ,אבל בזבה שאם
תראה תסתור ,ואין הזמן עובר ממילא וצריך השגחה על זה אין זה מיותר ,ולכן כוונת הפסוק
ב'וספרה לה' על ההשגחה שיהיו נקיים ולא למצוה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"האשה שהיא בחזקת טמאה ,אסור לו לבא עליה עד שתאמר לו :טבלתי .הגה :ומאחר
שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול ,נאמנת .אפילו רואה בגדים מלוכלכים בדם ,נאמנת לומר,
בשוק טבחים עברתי ,או נתעסקתי בצפור וכדומה לזה( .ב"י בשם הרא"ש ורבינו ירוחם)".

מרן והרמ"א פסקו ככל מה שראינו לעיל בבית יוסף.
הקשה הט"ז ,381מה חידש הרמ"א בלשונו "ומאחר שעברו ימים שאפשר "...שכן הלשון
הזאת מיותרת ופשיטא שמדובר שבהכי איירי ,וא"כ היה לו לכתוב בקיצור 'שנאמנת אפי'
רואה בגדים!?'...
ומתרץ הט"ז ,שהחידוש הוא ,שאפילו אם יש לו ספק אם עברו כ"כ ימים שאפשר שטבלה,
היינו ,שרגילה להפסיק לטהרה ביום ו' לראייתה ,ועכשיו לפי חשבונו יוצא שאם היא טבלה,
היא בהכרח היתה צריכה להפסיק בטהרה ביום ה' לראייתה ,והיא אומרת שטבלה נאמנת
כיון שעכ"פ אפשר בכך.382
 378ומסיים השל"ה וז"ל " :וכן נהגתי כל ימי ,וצויתי לאשתי שתספור לעת הערב קודם שקיעת החמה ,היום יום ראשון
לספירת לבוני ,היום יום שני לספירת לבוני כו' ,וכן כולם".
 379מהדורא תנינא יורה דעה סימן קכג.
 380שהרי גם בזב כתיב "וספר לו שבעת ימים".
 381מבואר עפ"י הפרד"ר ועפ"י הפרי דעה.
 382וכתבו גם הפרד"ר וגם הט"ז שזה גם כנראה כוונת הש"ך בס"ק א [שכתב :שמה שנקט הרמ"א 'מאחר שעברו '..לאפוקי
אם הוא ידוע בודאי שלא עברו הימים אבל אם הבעל אינו יודע אם עברו  -סומך עליה] .ולגבי קושיית נקודת הכסף,
שהקשה ,שלכאורה קושיית הט"ז לא מתחילה ,שכן הרמ"א בא להשמיע גופא את עיקר החידוש שהאשה נאמנת והבעל
סומך עליה ,לפי ביאור הפר"ר והפרי דעה ,מבואר היטב ,שגם הט"ז מודה שהרמ"א יכתוב שהיא נאמנת וכו' רק שלא היה
לו לרמ"א צורך להאריך בלשון ,ועל אריכות הלשון שואל הט"ז ולא על עצם הדין שכתב הרמ"א.
וביתר הרחבה כתב הפרד"ר שחידוש הט"ז ,דקמ"ל בזה דכיון שעברו כ"כ ימים שאפשר לה לספור ולטבול ,הגם שאשה זו
אין דרכה בכך ע"פ רוב ,וה"א דכיון דאין ע"א נאמן נגד חזקה וכ"ש נגד הרוב ,דקי"ל רובא וחזקא רובא עדיף ,קמ"ל
דאפ"ה נאמנת ,שחדא ,לא הוי רוב גמור כיון שזה תלוי ברצונה והמעשה שלה ,ורוב שתלוי במעשה לא הוי רוב ,כדאמרינן
בבכורות דף כ .ועוד ,אפילו אם נגדיר פה רוב גמור ,דעת הפני יהושע בקידושין דף סג דע"א נאמן נגד רוב.
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האם צריך שתאמר בפיה שהיא טבלה?
לכאורה לשון מרן מורה על כך שצריכה לומר 'טבלתי' ,ובאמת החוו"ד 383פוסק שאפילו
שוכבת אצלו לא מועיל עד שתאמר לו בפירוש 'טבלתי' .ומוכיח זאת החוו"ד מהתוס'
בנידה ,384שכתבו בחמרים הבאים מן הדרך ,דאם הניחו את נשותיהן בחזקת טמאות ובאו
ומצאו אותן ערות ,דבעינן שתאמר 'טהורה אני'.
אמנם בטהרת הבית 385חלק עליו וכתב ,שכל שבאה ושוכבת לצידו בליל טבילת מצווה
הרי היא כאומרת לו בפירוש שטבלה [וכל שאפשר לה לספור ולטבול כדת נאמנת לומר
טבלתי] .ולשון מרן זה לאו דווקא ,וכתב עוד ,שזה כעין מה שכתב הרמ"א בסע' ג ,שאם
אמרה לו טמאה אני [מחמת קטטה וכד'] ,ואח"כ באה ושכבה אצלו ,והוא יודע ומכיר שמה
שאמרה תחילה טמאה אני הוא מחמת קטטה שהיתה לו עמה ,נאמנת אפי' בשתיקה ,ואינה
צריכה לומר האמתלא בהדיא .ואפי' לפי הש"ך שכתב שם בשם הב"ח ,דמ"מ צריך הבעל
לשאול אותה למה היא באה אצלו מאחר שאמרה שהיא טמאה ,כי צריך להוציא האמתלא
מפיה ,וכל מה שאפשר לברר מבררים ,מ"מ יש לחלק ,ששם זה רק מפני שאסרה עצמה
תחילה באומרה 'טמאה אני' ולא היתה לה אפשרות להיטהר ,אבל כאן שעברו ימים שהיה
אפשר לה להיטהר ,ומסתמא עשתה כראוי ,כל שהיא באה ושוכבת אצלו שפיר דמי.
וגם בספר לחם ושמלה 386כתב שהסברא הפשוטה שמועיל מה ששוכבת אצלו ודלא
כחוו"ד ,ומה שכתב הש"ך בשם הב"ח יש לחלק ,דשאני התם שאין בידה לטהר עצמה ואין
להאמינה בדיבור בלבד אלא באמתלא נכונה ,ולכן צריך לברר האמתלא .אבל כאן שהיא
נאמנת בדיבור קל לומר טבלתי ,אמאי לא יהיה מעשה השכיבה חשוב כדיבור .387ובפרט
שכל שבעלה בעיר אמרינן טבילה בזמנה מצווה משום פו"ר 388וכן גרסינן בירושלמי שאסור
לה להשהות טבילתה ,ונראה שחזקת טבילה היא חזקה אלימתא כמו חזקת חבר שאינו
מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן.
389
עוד הוסיף לחזק שיטתו בטהרת הבית ,שבפרט שכמה האחרונים פירשו את דברי הרמ"א
בסע' ג כפשטם שא"צ שישאל אותה הבעל ,אלא די במעשה השכיבה .וגם הבן איש חי390
פסק כדעת הלחם ושמלה ודלא כמו החוו"ד.

 383ס"ק א .והובא גם בפת"ש ס"ק א.
 384יא ע"ב ד"ה תניא.
 385עמ' קנג.
 386ס"ק א.
 387הערת הרב ינון קלין שליט"א :ויש לדון בסברה זו ולחזקה מסוגיה גדולה וכללית בהלכה -בדברים שבעינן כוונה לשמה
אם סתמן כלשמן שלא יהא המעשה פחות מהדיבור -וכגון אפיית מצות ,עי' או"ז פסחים סי' רמט ,ריטב"א פסחים מ א ד"ה
והא ,פר"ח או"ח סי' תס ס"ק א .פרמ"ג שם משב"ז ס"ק א .מנ"ח מצוה י אות ט .וכן בענייני סת"ם :או"ח ס' לב סע' ח (גם
בבית יוסף) ,יו"ד סי' רעא סע' א ובט"ז ס"ק ג וש"ך ס"ק ג .שו"ת נוב"י קמא יו"ד סי' צג .שו"ת אבני נזר סי' קנז אות לז,וע"ע
לנתיבות ישראל ח"ב מאמר לג.
 388כנפסק במרן קצז ב.
 389כמו המנחת יעקב בתורת השלמים שמה.
 390שנה ב צו ,סע' כא .וז"ל שם" :האשה שהיא בחזקת טמאה ,אסור לבעלה לבוא עליה עד שתאמר לו טבלתי ,ואין צריך
שתאמר לו בפה מלא ,אלא כל שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול ,והיא באה ושכבה אצלו די בזה ,וכ"ש הרב לחם
ושמלה ,ודלא כהרב חוות דעת ז"ל".

93

אשה החשודה על הנידה האם נאמנת?
כתב החוו"ד ,391אשה החשודה על איסור נידה לכאורה ,כיון שעיקר נאמנות באיסורים
מנידה ילפינן דכתיב 'וספרה לה' כמו שכתבו התוספות בגיטין ,392ובאיסורים קיימא לן393
ד'כל החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו' ,וגם קיימא לן ד'חשוד על החמור חשוד על הקל
במין איסור אחד' ,אם כן אשת איש שזנתה תיאסר לכל אדם שהרי לא נאמנת על נדות.
אמנם שלא בשעת וסתה או שאין לה וסת קבוע קודם שהגיע העונה בינונית ,שהדין
שאפילו ישנה מותר ולא צריכים אנו לאמירה שלה ,אז ודאי מותר ,שכן זה לא דומה לחשוד
המעיד שלא מאמינים לו ,כיון ששם אנו צריכים לעדות שלו אך כאן לא צריך לעדות שלה,
אבל בשעת וסתה היאך תהא נאמנת לומר טהורה אני? נהי שלגבי טבילה נאמנת לומר
שטבלה כיון דאינה חשודה רק לתיאבון וכיון דמקוה לפניה אין זו תיאבון[ ,אמנם לענין
טבילה בימות החורף ,כיון דטרחא גדולה היא אפשר שלא נאמנת .והוסיף הפת"ש394
שאפשר שבמקום שצריך לשלם על הטבילה גם אינה נאמנת ,].אבל לומר טהורה אני היאך
נאמנת? ואפילו פנויה שזינתה תיאסר לכל בעל בשעת וסתה או בעונה בינונית ,ולא תהיה
נאמנת באמירתה 'טהורה אני' שהרי חשודה בנדות ,שרוב המזנות אינן טובלות?!
ומבאר החוו"ד ,שנראה שכיון דקיימא לן בסוטה 395שאף שנאמן על נידה שהיא בכרת לא
נאמן על סוטה שהיא בלאו משום 'מים גנובים ימתקו' ,מטעם זה נראה דאינו דומה תיאבון
לאיש אחר לתיאבון לבעל בשעה שהיא נידה ,דנהי דחשודה לבעל אחר משום 'מים גנובים'
שהוא תיאבון גדול ,אך עדין לא חשודה על נידה נגד בעלה כיון שיש לה היתר והוי פת
בסלו .396אך בחשודה על איסור נדות לגבי בעלה בדאורייתא ,אינה נאמנת לומר 'טהורה
אני' בשעת וסתה או בשעת עונה בינונית ,עד שתעשה תשובה כדחזי.397

סעיפים ב  -ג
חלק א

398

 -הוחזקה נידה

א .הטור כותב וז"ל:
"ואם הוחזקה נידה בשכנותיה כגון שראוה לובשת בגדים המיוחדין לה בימי נידותה חשיבא
כודאי טמאה ...כתב הרמב"ן הוחזקה נידה בשכינותיה ואח"כ אומרת טהורה אני אפי'
נותנת אמתלא
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לדבריה שאומרת לא לבשתי בגדים אלו אלא שלא תטרידני עכשיו כי

לא הייתי בריאה אינה נאמנת ע"כ ר"ל כיון שראינוה לובשת בגדי נידותה הוי כאילו ראינו

 391ס"ק א.
 392דף ב.
 393בכורות ל ע"ב.
 394שם.
 395ז ע"א.
 396האם בועל פנויה יש להשתדל שישאנה :כתב בטהרת הבית [עמ' קנא] שמהטעמים שהובאו בחוו"ד [ועוד] יש
להשתדל שישאנה ואע"פ שנחשד גם הוא על ביאת נידה ,כיון שיש לו כעת היתר ויש לו פת בסלו ,אמרינן חזקה לא שביק
היתרא ואכיל איסורא .ועיין עוד שם שהאריך להוכיח דין זה ,ואכמ"ל.
 397עיין באורך בטהרת הבית עמ' קנב הערה א' בגדרי תשובה זו.
עוד כתב בטהרת הבית [עמ' קנג סוף הערה א] :ששני בני זוג שלא היו שומרי תו"מ ועברו מרצונם על איסור נידה ,כעת
חזרו בתשובה שניהם ,האשה נאמנת על ענייני נידה כשאר אישה ,אך אם רק הבעל חזר בתשובה והאשה השלימה עם זה
רק מפני שלום בית ,יש לעשות שאלת חכם בנוגע לנאמנותה בענייני כשרות וטהרת המשפחה.
 398כיון שחלק ממהלכות שבסעיפים ב' וג' שזורים זה בזה ,אחלק אותם למען הסדר הטוב בשני חלקים ,חלק ראשון כולל
כל סעיף ב וחלק מסעיף ג וחלק ב את מה שנשאר מסעיף ג.
 399את כל סוגיית אמתלא נראה בחלק ב' בהרחבה ,וכאן לא הרחבנו כי אין זה כאן מקומו.
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שראתה שאז אינה נאמנת לומר לא ראיתי ותימה הוא וכי עדיף הוחזקה נידה בשכנותיה
מכשאומרת בפירוש טמאה אני שנאמנת שוב לומר טהורה אני ע"י אמתלא".

מקור הטור הוא הגמ' בכתובות 400וז"ל:
"משנה :ואלו יוצאות שלא בכתובה :העוברת על דת משה ויהודית .ואיזו היא דת משה?
מאכילתו שאינו מעושר ,ומשמשתו נידה...
גמ' ...ומשמשתו נידה .היכי דמי? אי דידע בה ,נפרוש! אי דלא ידע ,נסמוך עילוה! דא"ר
חיננא בר כהנא אמר שמואל :מנין לנידה שסופרת לעצמה? שנאמר :וספרה לה שבעת
ימים ,לה  -לעצמה! לא צריכא ,דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי את הדם ,ואזל שייליה
ואשתכח שיקרא .ואיבעית אימא :כדרב יהודה ,דאמר רב יהודה :הוחזקה נידה
בשכינותיה ,בעלה

401

לוקה עליה משום נידה".

מה פירוש הוחזקה נידה בשכנותיה?
מפרש רש"י – שראוה לובשת בגדי נדות .ומבאר החזון איש ,402דעיקר החזקה אינה מצד
עצם לבישת הבגדים ,אלא שמכח לבישת בגדי הנידות נתאמת בלבות בני אדם שאשה זו
טמאה ואינם מסתפקים בזה כלל ,דכיון שהוחלט אצלם שהיא נידה ה"ז כעדות גמורה על
כך ,אבל אם לבשה בגדי נידות אך לפי הכרת אנשי מקומה לא יחשבו זאת לאות נאמן על
נדותה ,לא הוחזקה בזה.
וכתב בעלי

טהרה403

לפרש ענין עדות זו שכתב החזו"א בשני אופנים .או שזה ע"י הידיעה

של שכנותיה שנתאמת אצל ם שהיא נידה וזה בגדר אנן סהדי ,וענין אנן סהדי מצינו בכמה
מקומות שהוא חזק יותר מבירור של עדות .או אופן אחר לפרש ,שאין זה גדר של אנן סהדי
אלא עצם הפעולה שלבשה בגדי נידותה באופן שעי"ז יודעים הנשים שהיא נידה נחשב
כחזקה גמורה שהיא נידה וכעין עדות היא ,ולדרך זה אין זה בירור גמור כ"כ כעדות דעלמא.

 400עב ע"א.
 401והקשה הרמ"א בשו"ת סימן ב ,למה אמרו בעלה לוקה ולא אמרו שהיא לוקה? והרמ"א הביא שני אופנים לביאור ,א.
דוקא בעלה לוקה עליה שאינו יודע מטומאתה וטהרתה ומועיל לו חזקת השכינות לחייבו מלקות ,אבל לגביה אם יודעת
בעצמה שאינה טמאה אלא שהחזיקה עצמה בכך ,או שהוחזקה מן השכינות שלא כדין אינה לוקה .ב .רב יהודה רק
לרבותא נקט ,שלא מיבעיא שהיא עצמה פשוט שלוקה מאחר שהחזיקה עצמה לנידה ,אלא אפילו הבעל שלא עשה
דבר,ויכול לומר שמאמין לדבריה האחרונים שאינה נידה אפ"ה לוקה.
וכתב הט"ז ס"ק ב ,מעין הצד בשני וז"ל" :דרבותא קמ"ל דאפילו הוא שיש לו צד לטיבותא במה שלא הגידה לו שהיא
נידה כדרך נשים שמגידות לבעליהן ,יוכל לומר סמכתי על זה ותליתי שינוי בגדים במידי אחרינא קמ"ל דאין זה כלום
ולוקה".
 402אבן העזר סי' קיד ס"ק ז.
 403סימן קפה סע' ב עלה א.
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לבשה בגדי נידה ונתנה אמתלא לדבריה
וכותב

הרשב"א404

לפי הגמ' ,שאם הוחזקה נידה בשכנותיה ואמרה לו 'לא נטמאתי' אינה

נאמנת ואסור לו לבוא עליה ,לפי שמשעה שהוחזקה נידה הרי הוא כנידה ודאית ,שהרי
כתוב בגמרא שבעלה לוקה עליה ,משמע שכנידה ודאית משוינן לה.
ומוסיף הרשב"א ,שאפילו נתנה אמתלא לדבריה אינה נאמנת ,שכן כתוב בגמרא בסתמא
ש'הוחזקה נידה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נידה' ,אלמא אפילו באמתלא לא
נאמנת שהרי כאמור כודאי נידה משוינן לה .וכ"כ הר"ן בשם הרמב"ן ,405שהוחזקה נידה
בשכנותיה ואח"כ אומרת 'טהורה אני' אפי' נותנת אמתלא לדבריה שאומרת לא לבשתי
בגדים אלו אלא שלא תטרידני עכשיו כי לא הייתי בריאה ,אינה נאמנת .וכן הובא גם בבית
יוסף.
אמנם אין הדבר מוסכם ,דהנה הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה ,אינו מביא דין זה ,וגם
השאילתות406

כתב שאפילו עשתה מעשה ולבשה בגדי נידות ,אם נתנה אח"כ אמתלא

נאמנת.
והנה הטור הביא את שיטת הרמב"ן לעיל ,אך הקשה עליו "וכי עדיף הוחזקה נידה
בשכנותיה מכשאומרת בפירוש טמאה אני שנאמנת שוב לומר טהורה אני ע"י אמתלא"?
בשאלה זו כבר הרגיש

הרשב"א407

וכתב ,שמשום שהיא בושה/אונס ,קורה והיא אומרת

בתחילה 'טמאה אני' ובאמת לא היתה טמאה ,אך לעשות מעשה כולי האי ,כמו ללבוש
בגדי נידה אינה לובשת .ולכן אם לבשה בגדי נידות ,וחזרה ואמרה 'לא נטמאתי' – אינה
נאמנת.
הט"ז408

מביא את תירוץ המהר"ל מפראג שמחלק ,שהוחזקה נידה בשכנותיה ,אף שהיא

אומרת את האמתלא – אין כל השכנות יודעות מן האמתלא ונמצא שהן ימשיכו לחשוב
שהיא נידה ,ועל כן מסתבר שהיא אכן נידה ,שאם לא כן על מה סמכה כשהחזיקה עצמה
נגד כולי עלמא שהיא נידה בזמן שאינו כן ?!409משא"כ באומרת לבעלה 'טמאה אני' שאין
זה הוכחה שהיא אכן נידה שאפשר שסמכה על עצמה שאח"כ תאמר לו את האמתלא וידע
שאינה נידה באמת.

 404תורת הבית הארוך ב"ז ש"ב דף ח.
 405פ"ב בכתובות ט :ד"ה לא עבד.
 406פרשת אחרי מות ,שאילתא צו.
 407שם.
 408שם.
 409וכתב בפלתי ס"ק ב ,שלפי סברא זו אם אינה חוזרת בה עד שעבר שיעור כדי שתוכל לספור ולטבול ,אף שבאמת לא
טבלה נאמנת לומר אמתלא שמעולם לא נטמאה ,שהרי בזה אין לומר על מה סמכה ,שיש לומר שסמכה על כך
שחברותיה יסברו שטבלה.
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ובעלה

טהרה410

הביא נפק"מ בין תירוצי המהר"ל לרשב"א ,והוא באופן שעשתה מעשה

בפני בעלה בלבד  ,שלתי' הרשב"א גם בכה"ג לא מועיל אמתלא ,אבל לתי' המהר"ל שפיר
מועיל אמתלא בכה"ג כיון שהבעל יודע מזה.
וגם הב"ח 411כתב לתמוה על תמיהת הטור ,ותירץ מעין דברי הרשב"א ,שכיון שלבשה בגדי
נדותה אז ודאי ראתה ,דאי לא ראתה אלא כדי שלא יטרידה וכו' הלא בשתאמר אליו
טמאה אני יפרוש ממנה ואחר יום ויומיים כשתחזור לבריאותה תתן אמתלא לדבריה ולא
היה לה ללבוש בגדי נדותה ,ומדלבשה הוי כאילו ראינו שראתה.412
ועוד הוסיף הב"ח ,הדין שמצינו בב"י ,413שטבח שעשה סימן בראש הכבש שיהיו סבורין
שטריפה היא ,ואמר דכשרה היא ולא עשה הסימן אלא כדי שלא יקחו לו אותה ,וככה
תישאר לו ,נאמן באמתלא זו .לכאורה קשה שהרי אמרנו שלא מועיל אמתלא מול מעשה?!
אלא שמה לא היה אפשר לו בענין אחר 414אבל כאן בנידה היה אפשר שתאמר 'טמאה אני'
ולא היתה צריכה ללבוש בגדי נדות.416 415
במאמר מוסגר כתב החוו"י ,417שאף הרשב"א וסיעתו דס"ל שלא מועיל אמתלא כשעשתה
מעשה ללבוש בגדי נידותה ,לא אמרו כן אלא בכגון בגדי נידות שמאוסים הם ומגונים
וטמאים הם בעיניה ,ואין אשה מנוולת עצמה בהם אלא א"כ פירסה נידה ,משא"כ מעשה
אחר ,כגון אשה פנויה שלבשה מצנפת בראשה כדרך הנשים הנשואות ,נאמנת ע"י אמתלא,
שפעמים שגם הבתולות עושות כן מאיזה סיבה.
ב .שו"ע כותב וז"ל:418
סעיף ב "ואם הוחזקה נידה בשכנותיה ,שראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה ,חשיבה
כודאי טמאה" .סעיף ג "...אבל אם ראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה ,ואח"כ
אמרה :טהורה אני ,אף על פי שנתנה אמתלא לדבריה ,אינה נאמנת"...
 410סימן קפה סע' ג עלה ג.
 411אות ו.
 412עוד חילוק שמצינו ,כתב בחוו"ד ס"ק ה ,דרק כאשר הנאמנות היא משום דשוויא אנפשא חתיכא דאיסורא בזה מועיל
אמתלא ,אבל כשיש נאמנות של עד א' נאמן באיסורין בפני ב"ד לא מועיל אמתלא ,ולכן באמרה 'טמאה אני לך' מועיל
האמתלא כיון שלא אמרה כן בפני ב"ד ,משא"כ אם לבשה בגדי נידות והוחזקה בזה הוי כהגידה בפני ב"ד .ועיין עוד בשב
שמעתתא שער ו פי"ט.
 413בסוף סימן א' ,ד"ה כתב הרשב"ץ ,בשם הר"ש בר צמח.
 414וביאר הפמ"ג שם בסימן א ס"ק כב ,שאי אפשר לומר בפה לכל אחד ,ולכן עשה גם סימן.
 415וביתר הרחבה כתב בחוט השני עמ' סג ,שהביאור בזה ,שמה דלא מועיל אמתלא להפקיע מעשה ורק בדיבור מועיל,
משום שאמתלא יסודו לתרץ את דבריו ,וא"כ כנגד דיבור מועיל תירוץ וביאור שיאמר מפני מה אמר כך וכך ,אבל כאשר
עושה מעשה ,אין באמתלא ,ביאור מספיק למה עשה את המעשה ,מאחר שהיה יכול לומר בדיבור ,וא"כ כיון שעשה
מעשה ולא אמר ,מוכח דהמעשה הוא האמת אבל כשאי אפשר בדיבור רק ע"י מעשה [כמו המקרה של השוחט] ,שפיר
מועיל האמתלא על המעשה ,שהרי לא היה יכול לעשות את הסימן ע"י דיבור.
 416אך הט"ז לקמן [ס"ק ב] דוחה דין זה להלכה ולא מיקל כמרן שכן לא מקבל את חילוק הב"ח [שגם הש"ך ס"ק הביא
אותו].
 417סימן קלח.
 418בחלק ב נביא את לשון השו"ע של סעיף ג בשלומותו ,פה התמקדנו כנ"ל רק בהוחזקה נידה בשכנותיה.
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מרן בסעיף ב מביא את דין הגמ' בכתובות ,ובסע' ג מביא את חידוש הרשב"א והרמב"ן,
ודלא כטור.
הט"ז419

מביא את קושית הטור ,ואת תירוץ הרשב"א ,וגם

הש"ך420

מביא את טעם

הרשב"א.

אמרה בפני רבים שהיא טמאה ואח"כ אמרה אמתלא
לומד הט"ז מחילוק המהר"ל מפראג שהוזכר לעיל ,שאפי' באמרה יש חילוק ,שאם אמרה
בפני רבים שהיא טמאה לא מועיל אחר כך אמתלא שהרי לא כולן שומעות את האמתלא
וא"כ על מה סמכה עצמה שהחזיקה את עצמה כנגד רבים .אך בפני יחיד כן מועיל
האמתלא ,וע"כ כתבו הפוסקים 'אמרה לבעלה' 'לבעלה' דייקא ,לחוד.
אך תורת

השלמים421

חולק על חילוק זה באמרה ,ואף אם אמרה בפני רבים מועיל

אמתלא אח"כ .לשיטתו 'אמרה לבעלה' זה לאו דווקא ,אלא נקט דבר שבהווה ,שאין מדרך
הצניעות לגלות טומאתה וטהרתה אלא לבעלה ,וכן בגמ' בכתובות בסוגיא בדף כב לא
הוזכר כלל לבעלה ,וכן מוכח שם דאמרה 'מקודשת אני' ואח"כ אמרה 'פנויה אני' ,דמשמע
שם שאפי' החזיקה עצמה נגד אחרים דינא הכי.422

מחלוקת הט"ז לעומת הש"ך הב"ח והרמ"א
נשאל הרמ"א בתשובות ,423מעשה באשה אחת שילדה שלש פעמים בחודש השמיני
וחששה שעין הרע גורם לה ללדת בשמיני ,ולכן רצתה להסתיר עיבורה מבני ביתה
ושכנותיה ,וסיכמה עם בעלה שתאמר 'טמאה אני' בתחילת עיבורה כדי להסתיר עיבורה.
והשאלה האם בעלה מותר לבוא עליה בסתר או שכיון שאמרה 'טמאה אני' בפני רבים,
נאסרה עליו כדין הוחזקה נידה בשכנותיה שאין מועיל אמתלא? והשיב הרמ"א להיתר,
והאריך שם בענין נתינת אמתלא בהוחזקה נידה בשכנותיה ,ותורף דבריו ,שבאופן כזה שלא
היה לה אפשר בענין אחר אף הרמב"ן הנ"ל מודה שנאמנת באמתלא למרות שהיה
מעשה.424
הט"ז לא מקבל את דברי הרמ"א ,שכן לשיטתו במקרה של השאלה ,אין זה נכנס כלל
בגדר של 'הוחזקה נידה '...כיון שגלתה לבעלה קודם שהוחזקה עצמה לטמאה .דעיקר טעם
החומרא באשה שהוחזקה נידה שאינה נאמנת באמתלא לדעת הרמב"ן ,לפי שאין דרכה
לעשות מעשה בשביל האמתלא כמ"ש ב"י בשם הרשב"א לעיל .אך כאן האשה בטלה
תחלה ההוכחה הזאת בכך שאמרה לבעלה שהיא רוצה לומר לו כך מטעם כך וכך .ודבר
 419ס"ק ב.
 420ס"ק ה.
 421ס"ק ג וכן הובא בפת"ש ס"ק ג.
 422ועיי"ש עוד.
 423סימן ב.
 424וכתב הש"ך ס"ק ה ,שמלשון הרמ"א שם משמע ,שאף אם לא היה יודע בעלה מזה מקודם היתה נאמנת.
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זה דומה למוסר מודעה על גט ומתנה ,דאע"ג שעושה מעשה גדול אח"כ ,אפ"ה כיון שגלה
דעתו תחלה שלא יהיה ממש במעשה שיעשה אח"כ לא אזלינן בתר המעשה .425ומסיים
הט"ז "ולדידי אין כאן חזקה כלל שהיתה רפואה קודם למכה במה שגלתה תחילה לבעלה
בשעה שהיתה נאמנת על עצמה שהיתה טהורה כנלע"ד פשוט".
לעומתו הש"ך והב"ח מסכימים עם הרמ"א בתשובות ,שכל שא"א בענין אחר אזי מועילה
האמתלא.
יוצא למעשה שהאחרונים נחלקו בהבנת הרשב"א :לפי הט"ז ,אין דרך האשה לעשות
מעשה להראות שהיא נידה אם אין זה אמת ואפי' יש לה אמתלא טובה ,ואפי' באופן שלא
היה אפשר לה בענין אחר אלא ע"י המעשה של לבישת בגדי נידות  -אין נאמנת לתת
אמתלא ,שכיון שעשתה מעשה אנו מחזיקים אותה כנידה גמורה.
אך לפי דעת הש"ך הב"ח והרמ"א ,עיקר סברת הרשב"א היא ,שכיון שעבור אמתלא היה
די לה לומר שהיא טמאה ,ולא היה לה ללבוש בגדי נידות ,וכיון שלבשה יש להוכיח מכך
שאמנם היתה נידה גמורה ,אבל באופן שלא היה אפשר לה בענין אחר ,ומחמת טעם
האמתלא אנו מבינים שהוכרחה ללבוש בגדי נידה דווקא ,ולא היה די לה באמירת 'טמאה
אני' הרי היא נאמנת ומותרת לבעלה אע"פ שהוחזקה נידה בשכנותיה.
וזה גם המחלוקת ביניהם לגבי השוחט שפסק מרן:426
"טבח שעשה סימן בראש הכבש השחוט ,שיהא נראה שהוא טרפה ,וגם היה אומר שהוא
טרפה ,ואח"כ אמר שכשר היה ולא אמר כן אלא כדי שלא יקחו אותו וישאר לו ליקח ממנו
בשר ,כיון שנתן אמתלא לדבריו ,נאמן".

שכל שיטה אזיל לטעמיה ,לדעת הט"ז אין להקל כדעת מרן כיון שהיה פה מעשה ,וא"כ לא
מועיל האמתלא ,אך לש"ך וסיעתיה אע"פ שהיה כאן מעשה ,מ"מ כיון שלא היה אפשר
בענין האחר ניתן להקל.

ראתה

כתם427

ואמרה לבעלה טמאה אני והרחיקה מיטתה ,ואח"כ הראתה לחכם

והתברר שטעתה ,וחזרה בה ואמרה טהורה אני ונתנה אמתלא ,מה דינה?
דנו בשאלה זו הפוסקים האחרונים ,בטהרת

הבית428

פסק להקל ,וכתב ,שאע"פ שאמרה

'טמאה אני' ולבשה בגדי נידות ,לא מועיל אמתלא שחולה היתה ולא היה לה כוח לשמש
וכד' ,אך במקרה דידן שהרחקת המיטה היא הכרחית לפי מה שחשבה שהיא באמת טמאה,
נמצא שהאמתלא חלה גם על המעשה שעשתה ,דלא סגי בלאו הכי ,ולכן שהוברר לה
 425ומוסיף הט"ז ,שגם לפי הטעם שהביא בשם המהר"ל מפראג דאם ידוע לרבים גרע טפי ,מ"מ כאן מותר .שכן לא מועיל
סברא זו שכשאמרה לרבים אין מועיל האמתלא אלא רק להחזיקה לטמאה נגד בעלה והיינו שאין בעלה יכול לסמוך
להיתר על האמתלא ויש לחשוש שהיא באמת נידה ,שעל מה סמכה עצמה?! משא"כ בזה שבעלה יודע שהיא טהורה
באמת כיון שאמרה לו כן קודם שהוחזקה נגד הבריות ודאי מותרת.
 426יורה דעה סימן א סע' יג.
 427בספר טהרת המים בשיורי טהרה[מערכת נ אות כה] כתב בסו"ד ,שנראה לו לחלק ,שלא נאמר דין 'שאם עשתה מעשה
לא נאמנת באמתלא ,אלא בראתה דם שהיא טמאה מדאוריתא ,אבל לא בכתמים שמקילים בהם בכמה דברים .אך
בטהרת הבית עמ' קע בהערה ,דחה דבריו ואין לחלק ,שבעצם הדין של שוויא נפשא אין חילוק בין איסור תורה לאיסור
דרבנן ,שדין שוויא אנפשא הוא דין דאורייתא ועיי"ש שמאריך להוכיח זאת.
 428עמ' קסט.
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שטעתה וטהורה היא ,אין במעשיה כדי לאסור עצמה ,ושפיר נאמנת שטהורה היא ,וכדברי
הש"ך וסיעתיה לעיל.
אמנם בשו"ת רב

פעלים429

נשאל בכיו"ב ,באשה שבבוקר חשבה שנטמאה ע"י כתם

שראתה והרחיקה מיטתה ,ואח"כ נוכחה לדעת שאין זה כתם אלא ממיץ רימון שנפל על
בגדה והחמיר ,והטעם ,שכיון שעשתה מעשה שאינו הכרחי ,שהפרידה המיטות בבוקר בשעה
שבעלה כבר קם והלך ,והיה לה להמתין עד שיתברר ויתאמת אצלה שהוא דם נידה.
וראה בחוט

השני430

שכתב ,שאמנם אם לבשה בגדי נידותה ,לא מועיל שום אמתלא,

שעשתה מעשה שמורה שהיא טמאה ,אך אמנם אם המעשה שעשתה היה מעשה פעוט,
שמרמז שהיא טמאה ,לא נחשב מעשה 'כולי האי' כמו שכתב הרשב"א ,וא"כ לא מוכיח
עליה שהיא נידה ולכן כן מועיל האמתלא במעשה קטן ,כמו נתינת הפסק ביניהם .וכתב,
שלפי"ז יש להסתפק אם הרחיקה מיטתה אם חשיב מעשה 'כולי האי'.

חלק ב  -הוחזקה נידה
א .המשך הטור וז"ל:
"אמרה לבעלה טמאה אני ואחר כך אומרת טהורה אני אינה נאמנת ואם נותנת אמתלא
לדבריה שאמרה לו כן תחילה מפני שלא היה בה כח

431

או דבר כיוצא בזה נאמנת כתב

הרמב"ן  ...ותימה "...

מקור הטור הוא הגמ' בכתובות 432וז"ל:
ת"ר :האשה שאמרה אשת איש אני ,וחזרה ואמרה פנויה אני  -נאמנת .והא שוויה לנפשה
חתיכה דאיסורא! אמר רבא בר רב הונא :כגון שנתנה אמתלא לדבריה .תניא נמי הכי:
אמרה אשת איש אני ,וחזרה ואמרה פנויה אני  -אינה נאמנת ,ואם נתנה אמתלא לדבריה
 נאמנת; ומעשה נמי באשה אחת גדולה ,שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה,ואמרה להם מקודשת אני ,לימים עמדה וקידשה את עצמה ,אמרו לה חכמים :מה ראית
לעשות כן? אמרה להם :בתחלה שבאו עלי אנשים שאינם מהוגנים ,אמרתי מקודשת אני,
עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגנים ,עמדתי וקדשתי את עצמי; וזו הלכה העלה רב אחא שר
הבירה לפני חכמי' באושא ,ואמרו :אם נתנה אמתלה לדבריה  -נאמנת .בעא מיניה שמואל
מרב :אמרה טמאה אני ,וחזרה ואמרה טהורה אני ,מהו? אמר ליה :אף בזו אם נתנה אמתלא
לדבריה  -נאמנת .תנא מיניה ארבעים זימנין ,ואפ"ה לא עבד שמואל עובדא בנפשיה

ופירש רש"י :אמתלא  -משל וטעם למה אמרה תחלה מקודשת אני ...לא עבד שמואל
עובדא בנפשיה  -פעם אחת אמרה לו אשתו כן ונתנה אמתלא לדבריה ופירש הימנה עד
שטבלה.

 429חלק א ,יו"ד סימן לה.
 430עמ' סה.
 431מפורש בירושלמי כתובות פ"ב ה"ה ,שאמתלא זו נתנה אשתו של שמואל והורה לו רב שנאמנת.
 432כב ע"א.
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כתב רבינו ירוחם 433שמה שנינו ש'אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני אינה נאמנת'
היינו דוקא אם חזרה בה אחר כדי דיבור ,אבל בתוך כדי דיבור נאמנת.
כתב חוט השני 434כמה פרטי הלכות בדין זה:
א .תוך כ"ד הוא ג' תיבות "שלום עליך רבי" .435ב.לא מועיל אחר כדי דיבור אף אם עסוקים
באותו ענין .436ג .חזרה ואמרה 'טהורה אני' תוך כדי דיבור ,אבל לא הספיקה לומר 'טהורה
אני' עד לאחר כדי דיבור –מועיל כיון שהתחילה כדי דיבור.437

פסיקת הלכה בעובדא דשמואל
אף על גב שאמרו בגמרא על שמואל ש'תנא מיניה ארבעין זימנין ואפילו הכי לא עבד
שמואל עובדא בנפשיה' ,פסק הר"ן 438שמשמע שכרב קיי"ל שלא חושש לזה .וכן פסקו עוד
ראשונים.439
ואף שהרי"ף 440כתב את מעשה שמואל שלא עבד עובדא בנפשיה .מבאר הב"י שאין כוונת
הרי"ף בזה שהעתיק את שמואל ,לחוש למעשה דשמואל .441אלא ללמד שמי שרוצה
להחמיר על עצמו ,מדת חסידות היא לו ,ולא תאמר שחסידות של שטות היא ,שהרי מצינו
ששמואל החמיר על עצמו.

דוגמאות של אמתלא
הרמב"ם 442כתב וז"ל:
"האשה שאמרה לבעלה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני ודרך שחוק אמרתי לך תחלה
אינה נאמנת ,ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ,כיצד תבעה בעלה ואחותו או אמו עמה
בחצר ואמרה טמאה אני ואח"כ חזרה ואמרה טהורה אני ולא אמרתי לך טמאה אלא מפני
אחותך ואמך שמא יראו אותנו הרי זו נאמנת 443וכן כל כיוצא בזה"

ספר התרומה 444כתב וז"ל:

 433שם בסוגיא.
 434עמ' סא.
 435כדעת המשנ"ב בסימן תפ"ז ס"ק ד וכרוב הפוסקים .אך הפמ"ג שם בס"ק א כתב  4מילים.
 436שבדבר זה נחלקו בשיטת הרמ"ה ,שלדעת הב"ח באבן העזר סימן קנב ,אף לאחר כדי דיבור ,כל זמן שעסוקין באותו
ענין נאמנת לחזור בה .אך לשיטת הב"ש בדעת הרמ"ה [שם ס"ק י] לאחר כדי דיבור לא נאמנת לחזור בה אף שעסוקין
באותו ענין .וחוט השני הכריע כדעה בתרייתא.
 437ע"פ התוס' בשבועות לב ע"א ד"ה בתוך.
 438כתובות ט :ד"ה לא עבד.
 439עיין בב"י שמביא אותם.
 440כתובות ט ע"ב.
 441שכן שמואל בכלל לא חולק על רב במפורש אלא רק רצה להחמיר על עצמו וכמדויק בלשון 'עבד עובדה בנפשיה',
ואפשר שאם היו שואלים את שמואל למעשה היה מורה כרב שנאמנת .ואפילו אם תמצא לומר ששמואל ורב חלוקים ,הרי
קיי"ל שהלכה כרב באיסורי.
 442איסו"ב ד ,י.
 443והביאו גם הש"ך בס"ק ג.
 444סי' צא.
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"ואשה שאמרה לבעלה טמאה אני ואח"כ אמרה לא כי טהורה אני בזה אמרינן פ"ב
דכתובות אינה נאמנה ...אבל אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת שנתנה טעם לדבריה למה
אמרה כן מעיקרא אומרת הייתי סבורה להיות נידה אבל עכשיו בדקתי עצמי ומצאתי
שמחמת מכה או חבורה בא אלי הדם 445או חולה הייתי ולא הייתי יכולה לסבול תשמיש או
דברים אחרים כיוצא באלו נאמנת ומותרת מיד לבעלה"

דרכ"מ 446הביא את דברי המהר"י וייל וז"ל:
"אם היתה בקטטה עם בעלה ואמרה לו טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני ומה שאמרתי
תחלה מחמת הקטטה שהיתה ביני ובינך עשיתי נאמנת "...

ובתשובות הרדב"ז 447נשאל ,שראובן תבע את אשתו ואמרה לו 'טמאה אני' ולמחר אמרה
לו 'טהורה אני ומה שאמרתי לך אמש טמאה מפני שהייתי בכעס' אם היא נאמנת או לא?
וכן אם מספיק באמתלא כל שהוא או שמא בעינן אמתלא גדולה?
ובתוך כדי תשובתו מביא לנו כלל בענין האמתלא שעיקר הדבר תלוי אם יש באמתלא צד
הערמה כפי מה שנראה לבעלה הרגיל אצלה אינה נאמנת אפילו שתהיה הגדולה
שבאמתלאות .ואם אין שום צד הערמה באמתלא אפילו שאמרה מפני כעס או מפני קטטה
נאמנת .ובעל נפש יפרוש כמו שעשה שמואל.

נאמנות החכם
הגמרא

לעיל448

העמידה את המשנה 'משמשתו נידה יוצאת בלא כתובה' ,באמרה פלוני

חכם טיהר לי הכתם ואשתכח שיקרא.
הרמב"ן449

כתב שהחכם נאמן והיא טמאה .אמנם חלק עליו

הרשב"א450

וכתב ,שבעיקרון

אין החכם נאמן ,ובגמרא בכתובות עסקינן שבאו עדים והעידו עליה ואמרו 'עמנו היתה
במקום פלוני'.
אך כתב הב"י ,שנראה שמחלוקתם הוא רק לענין הפסד כתובתה ,שלרשב"א אינו בדין
שיפסידנה על פי עד אחד ,אבל להחזיקה בטמאה מודה הרשב"א שלא נאמנת ,והיא טמאה.
והט"ז 451פסק כדעת הרשב"א.
ב .שו"ע כותב וז"ל:452

 445גם טעם זה הביאו הש"ך הנ"ל ,והוסיף הפת"ש בס"ק ב ,שאכן אם אמרה האי אמתלא זה מועיל לעולם ואפי' לבשה
בגדי נידות ,דהא לא שייך לומר שלא היה לה ללבוש בגדי נדות שהרי באמת טעתה וסברה שהיא נידה וכדין לבשה בגדי
נדות ,ואזיל לשיטתו שראינו לעיל בחלק א' במחלוקת הט"ז מול הרמ"א הש"ך והב"ח שאיפה שא"א בענין אחר ומכוח
זאת לבשה בגדי נידות אזי מועיל האמתלא ,אך בכו"פ כתב שאפילו אמתלא זו לא מועיל ואזיל כשיטת הט"ז לעיל.
 446ס"ק א.
 447ח"ד סימן רסד .הוזכר בפת"ש ס"ק ו.
 448כתובות עב ע"א.
 449חי' שבועות לב :ד"ה הא דאמרינן.
 450בחי' מכת"י כתובות עב .ד"ה ומשני.
 451ס"ק ג.
 452למרות שהבאנו את לשון השו"ע בשלמותו ,נתמקד כאן רק בחלקים שלא התמקדנו בהם בעמודים הקודמים.
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"אמרה לבעלה :טמאה אני ,ואחר כך אמרה :טהורה אני ,אינה נאמנת( .אם הוא לאחר כדי

דבור) (ב"י בשם רבינו ירוחם) .ואם נתנה אמתלא לדבריה ,כגון שאומרת שלא אמרה לו כן,
תחלה אלא מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש ,או טענה אחרת כיוצא בזה ,נאמנת.
הגה :ומכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו ,שלא להאמין לה ,מדת חסידות הוא( .ב"י) ,אבל
מדינא נאמנת ,אפילו בשתיקה אח"כ רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה והוא יודע ומכיר שמה
שאמרה תחלה :טמאה אני ,עשתה מחמת קטטה שהיה לו עמה( ,453מהרי"ו סימן כ"ב) ,וכדומה לזה.

אבל אם ראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה ,ואח"כ אמרה :טהורה אני ,אף על פי
שנתנה אמתלא לדבריה ,אינה נאמנת( .אמרה :פלוני חכם טהר לי כתם ,והחכם אומר שהיא

משקרת ,החכם נאמן ,וטמאה היא)( .ב"י בשם הרמב"ם ורבינו ירוחם)".

מרן מביא דוגמאות של אמתלא שמועיל ,והרמ"א הוסיף את הרבינו ירוחם שראינו לעיל,
שרק אם לא חזרה בה בתוך כדי דיבור אז צריך אמתלא .עוד הביא הרמ"א את מסקנת
הב"י ברי"ף שמי שרוצה להחמיר על עצמו שלא להאמין לה ,מידת חסידות היא .ועוד הביא
שהחכם נאמן כנגד האישה לומר שהוא טימא ,והיא לא נאמנת.
אם נאמנת בלא אמתלא בשאמרה דרך שחוק
הש"ך454

הביא את

הרמב"ם455

שאשה שאמרה לבעלה 'טמאה אני' וחזרה ואמרה טהורה

אני ודרך שחוק אמרתי לך תחלה אינה נאמנת.456
ובפרד"ר 457וערוה"ש458

כתבו ,שאם לפי הענין נראים הדברים שדרך שחוק אמרה לו ,ואף

הבעל הרגיש בכך נאמנת .אמנם סיים בפרד"ר "אך ראוי לעונשה שלא תשחוק בדברים
הללו והכל לפי הענין" .אך דעת השואל

ונשאל459

לאסור בכל אופן ,ובטהרת

הבית460

כתב שאין דבריו מוכרחים.

אם נאמנת בלא אמתלא כשיש לה מיגו
הסתפק

החוו"ד461

באשה שאמרה 'טמאה אני' וחזרה בה ולא נתנה אמתלא לדבריה ,אך

עברו עליה ימים שראויים לספור ולטבול ,וא"כ יש לה 'מיגו' שהיתה יכולה לומר 'טבלתי'
אולם היא אמרה 'לא טבלתי וטהורה אני' ,האם נאמנת בלא אמתלא מטעם מיגו.
והביא החוו"ד ראיה שאינה נאמנת ,שכן הגמ'

בכתובות462

אומרת ,שאשה שאמרה 'אשת

איש אני' וחזרה ואמרה 'פנויה אני' אינה נאמנת בלא אמתלא .ומשמע אף שיש לה מיגו
 453וכתב הש"ך בס"ק ד בשם הב"ח ,דמ"מ הבעל חייב לשאול אותה למה היא באה אצלו .וזה גם כוונת הרמ"א .ועיין לעיל
בסעיף א ,במה שהארכנו שם בזה ואכמ"ל.
 454ס"ק ב.
 455שהובא כבר בב"י.
 456וראה בטהרת הבית עמ' קנד-קנה שפסק שאין לה לברך ברכה על הטבילה ,כיון שיודעת בעצמה בבירור שהיא
טהורה וממילא אינה חייבת בטבילה אין לה לברך ברכה לבטלה .ועיי"ש עוד שהאריך בנידון זה.
 457שפתי חכמים ס"ק ב.
 458סימן קפה סע' י.
 459יורה דעה ח"ד סימן פז אות ח.
 460עמ' קס.
 461ס"ק ג בביאורים .והובא בקצרה בפת"ש ס"ק ד.
 462כב ע"א.
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ש'מת בעלי' ,שהרי לא פרטה אדם ידוע .וממשיך החוו"ד וכותב ,שאין לחלק בין נאמנות
אישה באיסור א"א לנאמנותה באיסור נידה ,שלכא' תחלק ,דשאני גבי נאמנות אישה
באיסור א"א דשוויתה לנפשיה לחתיכה דאיסורא ,ואפי' אם יבוא עדים ויעידו שהיא
משקרת והיא לא אשת איש לא יועיל ,דגבי שוויתא נפשא לא מועיל

עדים463

וה"ה שמיגו

לא יועיל ,דמיגו לא עדיף מעדים .אך 'בטמאה אני לך' שסיבת נאמנות לא מצד שוויא
נפשא ,כיון דמשועבדת לבעל ,ואין בידה כוח להפקיע שעבוד זה ,ואילו היו באים עדים
היתה מותרת לבעל ומיגו שלה הוי כמו עדים ,לכן תהיה נאמנת במיגו.
אך אין לומר חילוק זה ,שכן החוו"ד מוכיח בהמשך דבריו ,שאף בנידה יכולה האשה לשוויא
אנפשה חתיכה דאיסורא ,ואע"פ שהאשה משועבדת לבעל ,משום שהתורה נתנה לה בזה
נאמנות ,וממילא לא יועיל מיגו.
אמנם

טה"ב464

דוחה דברי החוו"ד ,וכתב שמעיקר הדין הרוצה להקל בזה ולהתירה בלא

טביל ה יש לו על מי לסמוך ,אך מ"מ נכון לפנות למורה הוראה,שיחקור אם אמת הטענה
שטהורה היא ,ואם נראה לעין שדבריה האחרונים אמת ,נאמנת וטהורה היא.

אם נתנא אמתלא לאחר  30יום
כתב הבית

שמואל465

שאם החזיקה עצמה בנידה במשך  30יום ,שאמרה שהיא טמאה,

ונתנה אמתלא לאחר שלשים יום לא מועיל האמתלא ,שכן יש כאן חזקה גמורה .וכתב
הפת"ש466

שאם יש לה אמתלא על כל ה 30יום ,כלומר שמטעם שאמרה שהיא טמאה

הוצרכה להחזיק את עצמה בכך במשך  30יום ,מועילה האמתלא.
אך

הערה"ש467

חולק על כל הנ"ל ולשיטתו נאמנת גם לאחר  30יום ,דנהי שבכל העניינים

אמרינן כן ,דכשהוחזק ל' יום הוי חזקה ,מ"מ בנידה זה מעליותא לגבה ,שהרי יש לה זמן
שתטהר ויש לה מיגו .ואע"פ שלא מועיל לה מיגו ,מ"מ עכ"פ אריכות הזמן לא מגרע כחה.
ועוד זה שהאמינתה התורה לאשה בענייני טהרתה ,וכאשר היא אומרת שהיא טמאה ,נחשב
כעדות גמורה ואעפ"כ מועיל אמתלא ,אין מה שהוחזקה במשך  30יום עדיף מזה ואף בזה
תועיל האמתלא .ועוד שהרי בהוחזקה נידה היה ג"כ מועיל אמתלא אילולא שעשתה מעשה
וא"כ למה עדיף חזקת ל' יום מחזקה שהוחזקה בשכנותיה.

בענין מידת החסידות שיכול להחמיר על עצמו
וכתב חוט

השני468

שלולא חידוש הגמרא שמותר להחמיר כדלעיל .היה הדין צריך להיות

שאסור להחמיר והוא מצד שני טעמים :א.שהרי התורה האמינתה והיאך הוא לא מאמין לה?!
 463כדמוכח ביו"ד סימן א סע' יב.
 464עמ' קעג-קפ עיין שם שהאריך מאד ,והסיכום למעלה זה כלשון תורת הטהרה עמ' ל.
 465אבן העזר סי' י"ט ס"ק ב.
 466ס"ק ה.
 467סימן קפה סע' יח.
 468עמ' סב.
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ב.אסור לו לבטל שעבודו אליה בזה שמחויב ע"פ הדין .וקמ"ל הגמ' :א.שמותר להחמיר ולא
תאמר שזאת חסידות של שטות .ב.שמותר לו להחמיר על עצמו ולא חשיב כמפקיע
שעבודו ,שכ ן חושש אולי דבריה הראשונים הם אמת ,וראיה לדבר מה שכתב החת"ס
בתשובות ,469שנסתפק באשת חבר שמצאה בעד הבדיקה כעין מראה אדמדם ושאלה
לחכם וטיהר ,האם מותר לבעלה להחמיר ע"ע או שמא לאו כל כמיניה להפקיע שעבודו
לאשתו .והאריך בזה והסיק שודאי רשאי להחמיר ע"ע כיון שכן דרכן של פרושים ואף
דבשעת נשואין לא היה עדיין מתנהג בפרישות ,מ"מ אמרינן רגיל הוא זה שעתיד להיות
פרוש וחסיד וזקני ת"ח כל זמן שמזקינין ...והוא הדין כל מדרגות מעלות עבודת השם
שמחה היא לאשתו .ואף אם מוחה כעת ,אמרינן השתא היא דאיתרעי ומעולם לא נשתעבד
לה  .וא"כ גם בנידון דידן ,מותר לבעל להחמיר על עצמו שאומדים דעתה האמיתית שלה
בשעת החופה ,שבאמת רצתה שבעלה יהיה ת"ח ויעלה בעבודת ד' ,ועוד י"ל שכאן שהיא
גרמה לזה ודאי שמותר לו להחמיר.
אמנם יש המחלקים בין סוגי האמתלות ,470שכן מקור הדין הוא מעשה דשמואל ,והמעשה
של שמואל מובא בהרחבה בירושלמי 471וז"ל:
יאה אֲ נִ יְׁ .ל ָּמחָּ ר
ית ֵתיה שמואל רצה להזדקק לאשתו ָּא ְׁמ ָּרה לֵ יה ְׁטמֵ ָּ
"שמוּאֵ ל ָּּב ֵעא ִאיז ְְׁׁדקוֹ ִקי ְׁל ִא ְׁ
ְׁ
יאהְׁ ,שמֵ ירוֹ ן ְׁטהוֹ ָּרה?
ָּא ְׁמ ָּרה לֵ יה ְׁטהוֹ ָּרה אֲ נִ יָּ .אמַ ר לָּ ּה ,אֶ ְׁתמוֹ ל ָּאמַ ְׁר ְּׁת ְׁטמֵ ָּ
את טהורה? ָּא ְׁמ ָּרה לֵ יה לֹא הַ וֵוה ְׁ ּבחַ יָּילֵ י הַ יֵי ְׁש ָּע ָּתא

איך יתכן שהיום הזה

לא היה לי כח אתמול לסבול תשמיש לכן אמרתי

יאה מַ ְׁתלָּ א ִל ְׁדבָּ ֶריהָּ נֶאֱ מֶ נֶת"
שהֵ ִב ָּ
טמאה אני לך ָּא ָּתא ָּש ַאל ְׁל ָּרב א"ל ִמ ּ ֵכיוָּן ֶ

וכותב על כך המאירי ,472שנראה שהכל לפי חוזק האמתלא ,וזו של שמואל שלא רצה
להקל ,יראה שסיבת מניעתו היתה מצד שהאמתלא היתה חלושה בעיניו ,שכן אין אישה
נמנעת מלומר לבעלה שאין לה כוח ,והיה לה לומר כך מתחילה ,אבל באמתלא חזקה לא
היה נמנע שמואל .ועפ"ז פוסק בטה"ב ,473אם אין האמתלא שנתנה האשה טובה וחזקה כ"כ
כגון שאמרה שמשום שלא היה לה כוח לתשמיש אמרה אז טמאה אני ,וכד' באמתלא כזו
בעל נפש יחמיר על עצמו ,אך באמתלא חזקה כגון שהיה זה שלא בשעת וסתה ,והיה ריב
ביניהם או שהיו אמו ואחותו בחצר וכד'  ,בזה גם בעל נפש לא יחמיר על עצמו בזה.

מידת חסידות בזוג בעלי תשובה
עפ"י הסבר דלעיל של בעל חוט השני הוא הסתפק ,מה יהיה הדין בזוג בעלי תשובה,
שנישאו כשעדין לא שמרו תורה ומצוות ,וחזרו בתשובה שלמה ,האם מותר לו להחמיר ע"ע
ולנהוג במידת החסידות ולהפקיע עצמו משעבודו לאשתו אם לא מחלה בלב שלם .שיש
להסתפק ,שנישאו בזמן היותם פורקי עול ,האם אמרינן שדעתם האמיתית בשעת הנישואין
 469שו"ת חת"ס ת' קמט והובא בפת"ש קפח ס"ק ב.
 470מאירי כתובות כב ,.כתב סופר יו"ד סימן פז.טהרת הבית עמ' קפב.
 471כתובות פ"ב ה"ה – מועתק פה עם פירוש ידיד נפש.
 472כתובות כב.
 473עמ' קפב.
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היתה לשמור תו"מ ושיהיה ת"ח ויר"ש ,שכן אפשר שכיון שהיו פורקי עול לא שייך זה
אצלם ,ולפי"ז אם שבו בתשובה אסור לו להחמיר ע"ע במידת חסידות ולהפקיע שעבודו
מאשתו.
ורצה בתחילה לפשוט ספק זה ,מהרמב"ם בהלכות

גירושין474

שכתב ,לענין גט מעושה

שכופין אותו ואומר רוצה אני והגט כשר:
"...ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס...באבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או
לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו
אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה .לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר
שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו
הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו"...

לכאורה מוכח שעסקינן שדווקא אם הוא ישראל ורוצה לעשות המצוות אמרינן כופין אותו
שאז באמת רוצה ,אך אם הוא פורק עול לא מועיל ,מפני שגם דעתו הפנימית היא לפרוק
עול .אמנם החז"א באבן העזר ,475מסביר שמה שכתב הרמב"ם זה גם למומר שכופין אותו,
וכי אין כופין רק לצדיק גמור?! אלא כוונת הרמב"ם דלולא יצרו שתקפו היה רצונו להיות
מישראל ולשמור ולעשות ,והלכך כשכופין אותו לעשות מצווה חשיב רצון.476
ובכל זאת נשאר חוט השני בצ"ע למסקנה ,שכן ניתן לומר שאין הנידון דומה לדין ברמב"ם,
שכן בגט ,זוהי כפייה לקיים מצווה ,ובמקרה כזה נאמר שאין גם רצונו הפנימי להיות פורק
עול ,אבל לענין לנהוג במידת חסידות אפשר שי"ל שאין רצונו הפנימי בשעת הנישאוין
לנהוג בחסידות .וצ"ע.

חזרה בה לגבי מועד הטבילה
פסק החת"ס בתשובות ,477אשה שאמרה לבעלה ביום רביעי יגיע זמן טבילתי ,ואחר זמן
ביומו או ביום שלאחריו אמרה שטעתה בחשבון וביום שלישי יהיה זמן טבילתה ,אז הדין הוא
כדלהלן:
אם ביום שלישי עצמו אמרה 'היום ליל טבילתי וטעיתי אתמול' יש להחמיר ,שאף על פי
שהתורה האמינה לה מ"מ בעל נפש יחוש ,דלמא יצרה תקפה לבעילת הלילה.
אם הוא יום או יומים קודם ,אז נאמין לה ,שלא נחשדו בנות ישראל על כך ,ואף על גב
דבשאר עדיות אפילו על צד הרחוק הוי נוגע בעדות ,מ"מ כאן שהתורה האמינה לה אנו
מאמינים לה.
 474פ"ב ה"כ.
 475סי' צט ס"ק א.
 476הערת הרב ינון קלין שליט"א :ונראה שהחת"ס בתשובות או"ח סי' ב ,לא קיבל סברא זו ,שכך כותב" :והאמנם
במרדכי ספ"ב דב"מ הקשה מס"ת אחמץ ,ותירץ וז"ל ,דהכא מיירי שלא מדעתו והא ודאי לא ניחא ליה אבל לקיומי מצוה
בממוניה מדעתיה בוודאי ניחא ליה ,ולי נראה דהתם גבי בדיקת חמץ אית ביה טירחא לכן גמר ומשעבד נפשו אבל
בעלמא לא ,עכ"ל המרדכי .וידוע דהד"מ הוה נהירן ליה שביליה דמרדכי בכל המקומות ,ובכוונה השמיט דברים אלו כי
לכאורה אין להם שחר כפשוטן ,מאי שייך מדעתיה במה שהוא בעל כרחו והוא צווח דלא רצה להוציא מעותיו בבדיקת
חמץ אנן ניקום ונאמר אנן סהדי דניחא לישראל בהא ומשום מום אחר אתה חוזר ,הלא יאמר מי יכריחני שלא מדעתי
ובעל כרחנו ,גם השני אין לו מובן ,ע"כ השמיטו רמ"א".
 477יו"ד סימן קפה .הובא גם בפת"ש ס"ק ז.
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אמנם בטה"ב 478חלק עליו וכתב ,שנראה שאם האשה מוחזקת לבעלה שהיא כשרה וצנועה,
אזי גם אם אמרה בעצם היום השלישי יש להאמין לה .ואין לחושדה כלל ,מאחר שהתורה
האמינה ואינה צריכה שום אמתלא .ומדמה זאת למה שכתב

התרומה479

והביאו

בש"ך480

ובב"י ,שאם אמרה 'טמאה אני' ואח"כ חזרה ואמרה 'טהורה אני ,אלא כסבורה הייתי שאני
טמאה מחמ ת כתם שראיתי ,ושוב בדקתי את עצמי וראיתי שהכתם בא מדם מכה וכו''...
שנאמנת ,ולא חישינן שיצרה תקפה לבעילת הלילה ,וודאי יש לסמוך על חזקת כשרותה
וה"ה בנידון דידן .ועוד הוסיף בטה"ב ,שאין לבעל הנפש להחמיר בזה כלל ,שא"כ נמצא
מערער את נאמנותה ,ואחריתה מי ישורנה שלא תהיה לו למכשול.
ולכאורה הערה זו מדברי הש"ך בשם בעל התרומה ,היא ראיה חזקה כנגד דברי החת"ס
וכיצד החת"ס יענה עליהם?481
ויישב העולת

יצחק482

את דברי החת"ס ,שכן כל דברי ספר התרומה הם באו לבאר דין

אמתלא שבגמרא בכתובות ,ושם הרי אמרינן ששמואל החמיר על עצמו ,ועפ"ז פסקו שבעל
נפש יכול להחמיר על עצמו ואין זה חסידות של שטות ,וא"כ כל דין החת"ס זה לבעל נפש
כמו שמפורש בדבריו ,וברור שבאדם רגיל ניתן להקל שהרי היא נאמנת.
ועוד כתב העולת יצחק שיש לחלק בין המקרה של ספר התרומה לדברי החת"ס ,דבנידון
של החת"ס שמא היא מתאווה מתוך שהיא פרושה לע"ע עד שתטבול ,משא"כ במקרה של
ספר התרומה שהיתה טהורה עד עכשיו .ועוד מחלק ,בנידון דחת"ס היא אולי מזלזלת ביום
אחד אבל עכ"פ תטבול ,משא"כ בנידון בסה"ת באמרה 'טמאה אני '...אם אינה נאמנת
בחזרתה ,הרי היא חשודה על איסור כרת.

נאמנות החכם
כתב

הט"ז483

שמה ששנינו שהחכם נאמן ,זה דוקא החכם כיון שהיא סומכת עליו ונמצא

שקר ,משא"כ אם אין החכם לפנינו ,ועד אחד מעיד שהחכם אסר לה ,אינו נאמן העד שהרי
אמרינן 'כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים '...וא"כ ה"נ אין אותו העד נאמן
להכחיש את האישה שהיא כשנים .וגם לענין זנות אין עד א' נאמן לאסרה.

ובש"ך484

כתב

הטעם שהחכם נאמן לעומת העד ,שקבל מרבותיו ,שכן הדין בכל עד מפי עד שאף בדברים
שהוא נאמן ,מ"מ אם בא הראשון וכפר ,שאין הדברים שאמר השני בשמו נכונים ,אין השני
האומר משמו נאמן.485

 478עמ' קסד בהערה.
 479נזכר לעיל.
 480בס"ק ג.
 481ואכן כך הקשה בבדי השולחן עמ' כד על החת"ס.
 482ח"ב יו"ד סימן קסד.
 483ס"ק ג.
 484ס"ק ו.
 485הערת הרב ינון קלין שליט"א :מהרש"ם בדעת תורה בשם בית לחם יהודה -מסתפק אם לנשים הממונות על הטבילה
יש יותר נאמנות מאשה רגילה ,האם דינה כהחכם או לא -שיעורי שבט הלוי עמ' נא.
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סתירה בדברי הרמ"א
והנה מצינו סתירה בדברי הרמ"א ,שכן הרמ"א

בתשובות486

דן לענין חמאה ששמעון מכר

אותה בחזקת כשרות ואמר שראובן תיקנה ,וראובן מכחיש ואומר שמעולם לא תיקנה,
ופסק הרמ"א ,שאין ראובן נאמן להכחיש את שמעון ,כיון ששמעון הוא בעל החמאה ,ואדם
נאמן על שלו באיסורים ,ועוד שהוא איסור דרבנן ויש להקל בו .ואילו כאן פסק הרמ"א
לענין כתם ,שהחכם נאמן אף שגם האישה היא בעלים על עצמה ,ואיסור כתמים אינו אלא
מדרבנן ,וא"כ סתירה?
הב"ש487

מתרץ ,שיש לחלק בין איסורי דרבנן ,שכן הרמ"א לאו בכל איסורי דרבנן דיבר

אלא באיסור חמאה שקל יותר משאר איסור דרבנן ,כמ"ש בתשובה שם ,לכן כאן בכתם
אף ע"פ שהוא מדרבנן מ"מ יכול החכם להכחיש אותה.
הפלתי488

תירץ ,שבאמת באיסורי דרבנן האישה נאמנת ,אך כאן מ"ש הרמ"א 'כתם' ,אין

כוונתו לסתם כתם שהוא מדרבנן ,אלא היינו דם שעל העד הבדוק שהוא נקרא ג"כ כתם
והוא דאורייתא שמא טעתה בהרגשת עד.
החוו"ד489

תירץ ,שבתשובה שפסק הרמ"א להאמין לאישה כי היא הבעלים ,שם מדובר

שהיא יודעת שהחמאה תוקנה כגון שראתה שפלוני תיקן החמאה ,אלא שהיא תולה בפלוני
באומרה שהוא היה המתקן אך על גוף הדבר היא מעידה שהוא מתוקן ובזה היא עדיפה על
השני כיון שהיא הבעלים של הדבר ,אך בנידון של הכתם היא לא מעידה על גוף הדבר,
ואינה יודעת עם הכתם טהור או לא ,רק אומרת ששמעה מפי החכם שאמר שהוא טהור,
וכיון שהיא לא מעידה היתר על גוף הדבר אלא בשם החכם ,ואילו החכם מכחיש שאמר כן,
והוא על גוף הדבר מעיד שהוא אסור ,בזה ודאי שהחכם נאמן ,שאין שום אדם מכחישו לומר
שהוא מותר ,שהרי הא ישה אינה יודעת אם הוא טהור ורק על גוף החכם מעידה שהוא אמר
שהוא טהור ,ובזה נאמן החכם להכחישה.490

סעיף ד
א .הטור וז"ל:
"היה משמש עם הטהורה ופירסה נידה לא יפרוש מיד אלא ינעוץ צפורניו בארץ ולא יזוז
ממקומו עד שימות האבר ויפרוש באבר מת".

מקור דברי הטור זה הגמ' בשבועות:491

 486סימן סו.
 487חו"מ סימן קטו ס"ק ד.
 488ס"ק ג.
 489ס"ק ו.
 490ועיי"ש עוד שהביא עוד כמה חילוקים.
 491יד ע"ב ,יח ע"א.
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"ואיזו היא מצות עשה שבנידה שחייבין עליה? היה משמש עם הטהורה ,ואמרה לו
נטמאתי ופירש מיד  -חייב ,מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו ...אמר מר :פירש מיד  -חייב.
היכי עביד? אמר רב הונא משמיה דרבא :נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וטוביה"...

וכן פסק הרמב"ם 492הלכה זו:
"היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי לא יפרוש מיד והוא בקישויו שהנאה לו
ביציאתו כביאתו ,ואם פירש והוא בקישויו חייב כרת כמו שבעל נידה והוא הדין בשאר
עריות ,אלא כיצד יעשה נועץ צפרני רגליו בקרקע ושוהה ואינו מזדעזע 493עד שימות האבר
ואחר כך נשמט ממנה"

בדין נעיצת ציפורנים
ומה הטעם שצריך לנעוץ ציפורניו בקרקע? כתב הב"י" ,מפני שאם לא עשה כן כל עוד
שאינו פורש הוא נהנה".
משמע מהב"י שצריך דווקא לנעוץ ציפורני בקרקע ,שהוא הגורם למניעת ההנאה ממנו,
אמנם ברש"י בשבועות 494פירש" ,כלומר יעמיד עצמו בלא דישה עד שימות האבר" משמע
שלאו דווקא  ,אלא ישהה בלא דישה עד שימות האבר .ובלבוש 495בכלל כתב שינעוץ צפרני
רגליו בקרקע המטה .וכ"כ בשבה"ל ,496שלאו דווקא אלא ה"ה על כל דבר קשה כמיטה,
והוסיף ,שנעיצת אצבעות הרגליים גם מורידים קישוי האבר ,שהעצבים של האצבעות
הרגלים קשורים לעצבים של האבר.

אשה ששימשה שלא בשעת וסתה ולמחרת מצאה דם
כתב

המרדכי497

בשם הר"מ ,אשה ששימשה שלא בשעת וסתה ולמחרת שימושה מצאה

דם על הסדין ,אינה צריכה כפרה ,שכן זה אונס ורחמנא פטרה .ועוד שאמרנו בגמרא
בנידה498

שלגבי בעלה לא החמירו עליה לבדוק אלא בזמן שיש טהרות ,וא"כ לא שייך

כפרה כאן.
וכ"כ בתשובות הרא"ש ,499אשה ששימשה שלא בשעת וסתה בלא בדיקה ,ובשחרית מצאה
עצמה טמאה ,אינה צריכה כפרה כי בשבועות 500אמרינן 'אי שלא בשעת וסתה אנוס הוא',
ועוד אם אתה מצריכה כפרה לבו נוקפו ופורש ,ועוד זו האשה לאחר תשמישה ראתה.

 492איסורי ביאה פרק ד הי"א.
 493ולשון הסמ"ג [לאוין קיא] "נועץ ציפרני רגליו בקרקע ושוהה ומזדעזע ומפנה לבו בפחד ורתת גדול עד שימות האבר
ואחר כך נשמט ממנה" ,וכתב הב"י לבאר לשון מזדעזע ברמב"ם ובסמ"ג :ברמב"ם הכוונה ,יעמיד עצמו בלא דישה עד
שימות האבר ,וזהו 'אינו מזדעזע' שכתב הרמב"ם .ו'מזדעזע' שכתב סמ"ג ,היינו שימלא פחד ורתת מאימת הקדוש ברוך
הוא על העבירה שבאה לידו.
 494יח ע"א ד"ה נועץ.
 495סימן קפה סע' ד.
 496ס"ק ז.
 497מסכת שבועות רמז תשלא.
 498יא ע"ב.
 499כלל כט סי' ב.
 500יח ע"א.
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הרמב"ם בהלכות

שגגות501

כתב ,שהבא על אשתו שלא בשעת וסתה וראתה דם בשעת

התשמיש ,הרי אלו פטורין מקרבן חטאת מפני שזה כאנוס הוא ולא שוגג .וכתב הב"י
שאפשר שטעמו מהגמ' בשבועות דלעיל 'אי שלא בשעת וסתה אנוס הוא' .אך אפשר
שטעמו שנחשב כאן אנוס כיון שבדק לפני תשמיש ,אך אם לא בדק לפני תשמיש אין נחשב
אונס ,שכן לפי

שיטתו502

אם אין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק ,ואפי' יש לה וסת,

דרך הצנועות לבדוק ,ולכן כל שלא בדקה זה לא נחשב אונס.
ובהערת אגב מבואר לכא' מדברי הרמב"ם באשה שיש לה וסת ,כיון שדרך הצנועות לבדוק
והיא לא בדקה אין כאן אונס .וכן כתב בכס"מ .503אך לדעת הנוב"י 504באשה שיש לה וסת
ובא עליה שלא בשעת וסתה אפילו לא בדקה כלל ושימשה ופירסה נידה באמצע ,יש כאן
אונס ,ומה שלא בדקה אינו מזיק לה שהרי לא די שאינה צריכה בדיקה ,אלא אפילו אין לה
להחמיר כלל ולבדוק לפני התשמיש לרוב הפוסקים ,ואפילו לרמב"ם שהצנועות בודקות
לפני תשמיש מ"מ אין זה מצד הדין רק לצניעות בעלמא חומרא יתירא.

כפרה כאשר פירש באבר חי
לפי גרסת המרדכי 505בתשובת הר"מ ,מי שפירסה אשתו נידה בשעת תשמיש ופירש באבר
חי בשוגג ,די לו לבעל שיתענה ,ויש לו להתענות בכל שבוע יום אחד עד ראש השנה
ולאכול בשר ולשתות יין אם ירצה ,ואם לא יוכל להתענות יתן י"ב פשיטים לצדקה אבל
אשתו אינה צריכה כפרה.506
אך לפי גרסת

תה"ד507

בתשובת הר"מ ,משמע שם שצריך להתענות כל שבוע שני ימים,

וצריך ליתן בכל יום י"ב פשיטים אם אינו רוצה להתענות ,ואסור בבשר ויין.

ב .שו"ע וז"ל:
"היה משמש עם הטהורה ואמרה לו :נטמאתי ,ופירש מיד ,חייב כרת ,שיציאתו הנאה לו
כביאתו .כיצד יעשה ,נועץ צפרני רגליו בארץ ,ושוהה בלא דישה ,עד שימות האבר ,ופורש
באבר מת .הגה :וימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו( .ב"י בשם סמ"ג) .ולא יסמוך עליה ,רק
יסמוך על רגליו וידיו ,שלא יהנה ממנה .ואם פירש ממנה בקשוי ובשוגג ,שלא ידע שאסור לפרוש
ממנה ,יתענה מ' יום ,ואינן צריכין להיות רצופים ,רק כל שבוע שני ימים ,כגון שני וחמישי ,ובליל
התענית אסור ביין ובשר .ואם לא יוכל להתענות ,יפדה כל יום בממון שיתן לצדקה ,כפי ערך ממון

 501פ"ה ה"ו.
 502בסי' קפו.
 503שם.
 504מהדורא תניינא יו"ד סימן פה.
 505במסכת שבועות רמז סי' תשנד.
 506לקמן יבואר למה אינה צריכה כפרה.
 507ח"ב סימן ס.הובא דבריו בדרכ"מ סע' ב.
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שיש לו ,כי עשיר יתן יותר קצת מעני ,ויש להחמיר בתשובתו .וכל המרבה לשוב ,508זכות הוא לו.
(פסקי מהרא"י סימן ס') והאשה אינה צריכה כפרה .ואם שמשה שלא בשעת וסתה ,ומצאה אחר
התשמיש דם ,אפילו נמצא על עד שלו ,מקרי אונס ,אפילו לא בדקה תחלה .וא"צ כפרה לא הוא ולא
היא (מרדכי והרא"ש כלל כ"ט בשם מהר"ם)".

מרן פסק כמו הגמ' בשבועות וכן הטור והרמב"ם .הרמ"א הוסיף את לשון הסמ"ג .ועוד כתב
שלא יסמוך עליה רק על רגליו וידיו .וכן כתב כפרה לאם פירש ממנה בקישוי לפי גרסת
התה"ד בתשובת המהר"ם .וכן פסק בשימשה שלא בשעת וסתה ומצאה אחר התשמיש דם,
שנקראה אונס כמרדכי והרא"ש.509

הרגישה באמצע תשמיש ולא אמרה לו כלום
כתב בתשובות חת"ס ,510אשה שהרגישה באמצע התשמיש ולא הגידה כלום לבעלה עד
אחר הפרישה ,הבעל ודאי מוגדר כאנוס ופטור לגמרי .אך לענין האשה יש להסתפק אם
נקראת ג"כ אנוסה ,מצד אחד כיון שכנסה בהיתר יש לומר 'יצרה אלבשה' 511והו"ל תחלתה
באונס וסופה ברצון דקי"ל כרבא

בכתובות512

שזה אונס גמור .אך מאידך גיסא יש לחלק

בין המקרה בכתובות למקרה אצלנו ,שמה מדובר שנאנסה מגברים אחרים שאז יש לומר
שיצרה תקפה מאד דאם לא עכשיו אימתי וקשה לה לפרוש ,משא"כ אצלנו שהיא נידה
שמותרת לאחר זמן אפשר לא שייך תקפה יצרה ליחשב כאונס מה שלא הודיעה לבעלה
ואדרבה נחשבת מזידה בזה.
אמנם החזון

איש513

חולק על החת"ס ,ולשיטתו ,הבעל לא מוגדר כאנוס אלא כשוגג ,אע"פ

שלא אמרה לבעלה שהרגישה ,וזאת כיון שמ"מ היתה ידיעה בעולם אצל האישה שהיא
נידה ,וזה דומה למי שאכל חלב וסבור שהוא היה שומן ,שלא נחשב אונס אלא שוגג כיון
שיש בעולם ידיעה בזה.
 508וכתב בשיעורי שבה"ל ,שאין הכוונה בזה להרבות בסיגופים כי אין כל אדם יכול לעמוד בזה אלא להרבות בתשובה
ובחרטה ועזיבת החטא ולב נשבר ווידוי דברים וצדקה ולהרבות בתורה ומעש"ט ונראה שראוי שישנן היטב הלכות נידה
כתשובת המשקל לבל יכשל באיסורי נידה.
 509והרמ"א עוד יתבאר לקמן.
 510יו"ד סי' קנ"ה.הובא גם בפת"ש ט.
 511הקדמה:
הגמרא בכתובות נא :כותבת :אמר אבוה דשמואל :אשת ישראל שנאנסה  -אסורה לבעלה .משום שחוששים שמא
תחלתה של הביאה אמנם היתה באונס ,אבל  -סופה היה ברצון .הקשה רב לאבוה דשמואל ממה שכותבים בכתובה' :אם
תשתבאי ,אפרקינך ואותבינך לי לאינתו' והרי מסתבר שהשבויה נבעלה בהיותה בשבי ,ובכל זאת יכול הבעל להחזירה לו
לאשה! מכוח קושיא זו שתק אבוה דשמואל .שלא היתה לו תשובה על כך .קרי רב עליה דאבוה דשמואל את המקרא הזה:
"שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם" .שכן היה לו לומר ,שדווקא בשבויה הקילו והתירו לבעלה להחזירה ,שהרי לא ראינו
שנבעלה! ומה שאמר אבוה דשמואל שאסורה ,מדובר שראינוה שנבעלה .ושואלת הגמ' ולפי אבוה דשמואל ,שאמר אשה
שנאנסה אסורה לבעלה ,אונס דשריא רחמנא [שכתוב בפרשת סוטה "והיא לא נתפשה" ,שלא נאנסה .ודורשים :הא אם
נתפשה ,מותרת] – היכן מצינו שמותרת לבעלה ,הרי חוששים שסופה ברצון!?
ומבארינן :כגון שאמרו העדים שצווחה מתחלה ועד סוף של הביאה ,שמוכח לנו שמתחילה ועד סוף היה באונס .ומה שאמר
אבוה דשמואל – חולק על רבא .דאמר רבא :כל שתחלתה באונס וסוף ברצון ,אפילו היא אומרת :הניחו לו לבועל,
שאלמלא נזקק לה ,היא היתה שוכרתו שיבא עליה! אף על פי כן  -מותרת.
מאי טעמא? משום שאומרים שעל ידי תחילת הביאה ,שהיתה באונס ,יצר אלבשה [הכניס בה הבועל יצר] ,ואם כן ,הרי
גם סוף הביאה היתה באונס.
 512בגמרא דלעיל.
 513יו"ד סימן קג.
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עוד כתב שם החת"ס ,שהיכן שצריך כפרה אין חילוק אם לא הגיע לגיל עשרים ,שכן ודאי
משנעשו בני מצוה בשנים וסימנים מתחייבים בכל חיובי תורה בב"ד של מעלה ושל מטה.
ומה שנמצא במדרשים שרק בבני כ' נעשים בני עונשין בבי"ד של מעלה אך לא לפני ,זה לא
נאמר אלא בעונשים על חטאים המחודשים לשעה כגון עונשי דור המדבר וכדו' .והעיר עליו
הפת"ש 514שמהגמרא בשבת 515משמע שלא נענשים על פחות מבן כ' שנה.

אם אמרה מרגשת אני באמצע תשמיש הרגשת דם אך לא בבירור
כתב

החוו"ד516

שצריך לפרוש באבר מת דווקא כשמוצאת דם באמצע התשמיש ,אבל אם

רק אמרה 'מרגשת אני אינו צריך לפרוש באבר מת ,שכן אימור הרגשת שמש הוא ,אלא
אם כן אמרה שהיא מרגשת בבירור הרגשת דם.

האם צריך לפרוש באבר מת בשימש סמוך לווסתה
כתב

החוו"ד517

אם שימש סמוך לוסתה ונזכר באמצע תשמיש ,צריך גם כן לפרוש ממנה

באבר מת ,כיון שאסורה בתשמיש ולכן הפרישה באבר חי גם כן אסורה.
אך בשו"ת מהר"ם שיק 518חלק על החוו"ד ,וכתב שיש לפרוש מיד ואפי' האבר חי ,והטעם
דאדרבה במה שפורש מקיים יותר מצוות 'והזרתם' שהוא ענין זריזות וזהירות ,ועדין יש
זריזות שזריז ונזהר מחשש דשמא תראה ע"י שפורש מיד.
וביאר הקנה

בשם519

שנחלקו החוו"ד והמהר"ם שיק ביסוד הדין של פרישה סמוך לווסת

שהסמיכוהו על הפס' 'והזרתם' ,לפי החוו"ד אף שיסוד האיסור הוא משום הרחקה מחשש
כרת ,מ"מ אסרו חכמים את עצם מעשה הביאה וזה איסור עצמי כמו לבוא על נידה
גמורה ,ולכן כיון שיש לו הנאה ביציאתו כביאתו צריך לפרוש ממנו באבר מת.
אך לפי המהר"ם שיק אין איסור עצמי בתשמיש סמוך לווסת כמו שאסור לבוא על נידה,
אלא זה הרחקה וזהירות שיתרחק ויזהר מחשש איסור כרת ,ולכן כל מה שיוצא קודם עדיף
ואפי' אם האבר חי.
וכמו המהר"ם שיק כן כתב הפרד"ר ,520אך הוסיף במקום שיש חשש של זרע לבטלה ,יש
לדון שימתין עד שיצא הזרע ויוציא .ועיי"ש.
אם שימשה יולדת לאחר שטבלה עם בעלה ובאמצע ראתה דם טוהר

 514ס"ק ט.
 515פט ע"ב.
 516חידושים ס"ק ז.
 517ביאורים ס"ק ז.
 518סימן קעו.
 519קנה בשם ,בירורי השיטות קפ"ד סי' א.
 520סוף סימן קפה.
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כתב הנוב"י ,521שאפילו אם הרגישה האישה באמצע התשמיש שיצא דם מהמקור ואמרה לו
'נטמאתי' והיא היתה יולדת אחרי שטבלה וזה בזמן של ימי הטוהר ,כיון שהוא דם טוהר א"צ
להמתין עד שימות האבר ,ורשאי לגמור ביאתו כרצונו .וק"ו הדברים ומה בדם בתולים
שהוא מדין הש"ס שאסרו דם בתולים ואפ"ה גומר ביאתו ,בדם טוהר שהוא רק מנהג
שנתחדש אחר התלמוד ,וכבר כתב הרמב"ם 522שבצרפת היו בועלים גם בימיו על דם טוהר.
ואף שבזמננו כבר נתפשט המנהג בכל המדינות אין לך אלא חידושו שלא יבעול אחר
שראתה אבל אותה ביאה רשאי לגמור כדרכו בלי שום חשש חטא.
ובנחלת

צבי523

תמה על הנוב"י ,דאדרבה מדם בתולים הראיה להיפך ,שהרי בגמ' הקשו

שלא יגמור ביאתו ולמה התירו לו בדם בתולים? ותירצו ,משום דליבו נוקפו ופורש ,וגם זה
שפורש באבר חי בדם בתולים הוא מטעם זה כמש"כ הב"י ,524א"כ מבואר שאם לא היה
הטעם של ליבו נוקפו ,אה"נ דהיינו אוסרים דכיון שאמרו דדם בתולים כשאר דם לא חילקו,
וא"כ בדם טוהר כיון שכתב הרמ"א דכיום דינו כשאר דם אין לחלק בזה וכאן לא שייך
הטעם של ליבו נוקפו דמנין ידע שתראה בשעת תשמיש.
ובאמת בשיעורי שבה"ל ,525כתב לדינא דאין לפרוש באבר חי ,אבל הכפרה קלה יותר
כדין פורץ גדר ולא כחיוב כרת.

אם הערה ובאמצע תשמיש ראתה אישתו דם נידה כיצד יפרוש
כתב חוט השני 526שאם האיש הערה ופירסה נידה תחתיו ,אם הוא מצב של העראה ששייך
שהאיש מרגיש בפרישתו ממנה ,צריך להמתין עד שימות האבר ,ואם לאו אין צריך
להמתין .ואם הוא במצב של ספק אצלו ,שב ואל תעשה עדיף ואל יפרוש באבר חי ,ואע"פ
שעצם השהיה גם במצב הזה יש איסור ,דלא גרע משאר קירוב ,מ"מ אין זה מעשה איסור,
שהאיסור הוא הכניסה והפרישה ,ועל כל כח וכח נמי חייב [לחד מ"ד] משמע שתלוי בכח,
אבל עצם המצב אינו אסור ,ולא דומה לשהייה במקדש בטומאה ,ומותר רק כאשר הוא
אנוס ,דמ"מ לא גרע משאר קירוב .וא"כ בספק אצלו אם יש איסור על הפרישה ,שב ואל
תעשה עדיף.

אם ישהה באבר חי ויש לחוש שע"י כך יצא זרע ויוולד ממזר/בן הנידה
השואל בשו"ת תשובה מאהבה ,527רצה לומר שאם יתמהמה עם אבר חי ויחכה עד שימות
האבר ,ויש חשש שיצא זרע וע"י זה יהיה בן הנידה/ממזר [אם בעל עריות] יפרוש באבר חי.

 521מהדורא תניינא יו"ד סוף סימן צו.
 522הובא בב"י בסימן קצד.
 523הובא בפת"ש בסי' קצד ס"ק ב.
 524בסי' קצד.
 525סימן קפה ס"ק ג.
 526סי' קפה סע' ד.
 527חלק א סימן עג.
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אך דחה דעתו בכל תוקף התשובה מאהבה וכתב ,שאין להתיר מחמת כן לפרוש באבר
חי ,שכן אין אומרים לו לאדם חטא חטאה גדולה שזה עון כרת החמור ,כדי שיזכה בנו שלא
יהי' פגום ,ואפילו אם יהי' בנו ממזר ודאי לא נאמר לאב שיהיה עובר על איסור כרת בשביל
שלא יהא בנו ממזר ,שהרי על יציאת אבר חי ענוש כרת כמו על הביאה ,מלבד שהדעת
נותנת שאם ישהה בלא דישה וכובש מעינו לא יצא זרע.

פרטי דינים בענין התענית
באו"ח בסימן תקס"ח 528כתב הרמ"א תענית של ג' ימים רצופים עם הלילות חשוב כתענית
של מ' יום ,ובאדם חלש מספיק בב' ימים .וכתב המג"א 529דיותר טוב שיצום מפוזרים שבכל
עת יהיה לבו נכנע ויהיו חטאיו נגדו תמיד.
בתשובות

חת"ס530

כתב בשם המקובלים שצריך להתענות

ס"ב531

יום ,שזה גימטרייה של

המילה 'נידה' עם האותיות ,אך כותב החת"ס שהם דברו במזיד .ועוד כתב ,שאם חטא
הבעל יתענה מ' יום שאינם רצופים ,ואם חטא ב"פ בכניסה ויציאה יתענה ב"פ ככה.
והאשה כאשר צריכה כפרה יש להקל לה בתעניתה ,שנשים תשושי כח הן ,ועכ"פ לא תנהג
עידונין באותן הימים.
ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ומיד יפרוש לצדקה כשיעור שעיר לחטאת בזמנינו אם לו או
לה או שנים לשניהם ,ויתן ללומדי תורה.
וכל יום שהתענית קשה עליו יפדה להאכיל ללומדי תורה וב"ב טפלי התלוי בהם ,ועכ"פ לא
ינהג החוטא עידונין בנפשו .ואם הוא בעל תורה יוסף אומץ הרבה בתורה ללמוד איזה דפים
מש"ס בכל יום ולחזור עליו מבלי פלפול הנהוג.
ועוד הוסיף החת"ס ,אפי' אם אחד מהם פטור מ"מ יתענה ב' ימים או יפדה כנ"ל דלא יהי'
אלא נתכוין לבשר טלה ועלתה בידו בשר חזיר ,והעיקור להתוודות בכל יום ויום מימי
התשובה ולפרוט החטא ולקרות פ' חטאת .ועיקור גדול בתשובה הוא מה שכ' דוד המלך
ע"ה 'וחטאתי נגדי תמיד' ע"כ יהי' לזכרון בין עיני החוטא יום החטא ויהיה בעיניו כיום זכרון
שבכל שנה ושנה כל ימי חייו יהיה אותו היום יום תשובה ווידוי לו ,ואם א"א בתענית עכ"פ
ירבה בתשובה ומעשים טובים.

מהו ליל התענית
המהרש"ל532

כתב ,שאותם הנוהגים שלא לאכול בשר ויין בליל שני וחמישי ,ואוסרים את

הלילה שאחר שני וחמישי ,ומתירים בלילה שלפניהם ,אם טעמם משום ששני וחמישי הוא
עת רצון ונקראים ימי תענית ,טעות היא בידם וקרוב הדבר למינות ,לפי שע"פ התורה היום
 528סעיף ד .הובא בפת"ש ס"ק יב.
 529שם.
 530יו"ד סוף סימן קנה.
 531לפי גירסא מסוימת.
 532יש"ש חולין פ"ה סי' יא.
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הולך אחר הלילה ,וא"כ הלילה השייך ליום ב' וה' הוא הלילה שלפניהם ולא הלילה
שלאחריהם .אך יישב את מנהגם ,שנמנעים מלאכול בשר ולשתות יין מפני ששני וחמישי
הם ימי דין בביה"ד של מעלה ,ולפי"ז בלילה שלפניהם אין צריך להימנע מבשר ויין כיון
שאין דנים דיני נפשות בלילה ,אבל בלילה שלאחריהם יש להימנע מפני שאם התחיל הדין
ביום ממשיכים אף בלילה .והוסיף שכל זה למי שאינו מתענה בהם ,אבל ביום שמתענים בו
מחמת תשובה ראוי שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בין לפני התענית בין לאחר התענית.
ובתוה"ש 533צידד מתחילה לומר שכוונת הרמ"א כאן ללילה שלפני התענית ,כי היום הולך
אחר הלילה ,ואח"כ יש ב את טעם המנהג שאין אוכלים בלילה שלאחר התענית ,מפני
שהתענית היא במקום קרבן ובקדשים הלילה הולך אחר היום.
והרבה

פוסקים534

פסקו למסקנה ,שבתעניות של תשובה אין לאכול בשר ולשתות יין

בלילה שלאחר התענית.

ביאור דברי הרמ"א
בשו"ת נודע

ביהודה535

נשאל על דברי הרמ"א שלכאורה מוקשים ,שכן כתב הרמ"א 'ואם

שימשה שלא בשעת וסתה ומצאה אחר התשמיש דם אפילו נמצא על עד שלו מקרי אונס
אפילו לא בדקה תחלה ואינם צריכין כפרה לא הוא ולא היא' מכלל שעד עכשיו מדובר
בשעת וסתה ,וא"כ תמוה היאך שנינו ברישא שהאיש צריך כפרה אם פירש באבר חי ואילו
האשה אינה צריכה כפרה ,והלא שנינו בנידה ובמסכת שבועות דבסמוך לוסתה שניהם
חייבים קרבן? ואפילו אם נדחוק ברמ"א שגם ראשית דבריו ג"כ מדובר שלא בשעת וסתה
עדיין קשה ,כיון שפירש באבר חי למה האשה אינה צריכה כפרה על הפרישה?! והלא שם
בשבועות מבואר דגם על הפרישה ,אישה חייבת?!
ומבאר שישנם שלשה זמנים חלוקים בנשים:
א .אשה שיש לה וסת ובשעת וסתה ובעונה הסמוכה אסורה לשמש ואפילו בודקת עצמה
ומצאה טהורה ,עד שיעבור עונת הוסת .ואם שימשה בכל זאת ומצאה אח"כ על עד שלו הוא
והיא צריכים כפרה ואין כאן אונס ,שהרי היה להם למנוע עצמם מתשמיש ובכל זאת עברו
ושימשו.536
ב.אשה שיש לה וסת ושימשה שלא בשעת וסתה ,אפילו לא בדקה לפני ופירסה נידה
באמצע ,אנוסים הם על תחלת התשמיש .ומה שלא בדקה אינו מזיק לה שהרי לא די שאינה
צריכה בדיקה אלא אפילו אין לה להחמיר כלל ולבדוק לפני התשמיש לרוב הפוסקים,
ואפילו להרמב"ם שהצנועות בודקות לפני תשמיש מ"מ אין זה מצד הדין רק לצניעות
בעלמא חומרא יתירא וגם על זה כל שאר פוסקים חולקים.

 533סק"י.
 534מ"א או"ח סי' תקנח סק"ג ,ט"ז או"ח סי' שלד ס"ק כ ,שו"ע הרב ס"ק יא.
 535מהדורא תניינא יו"ד סימן פה .הובא בקצרה בפת"ש יד.
 536וכתב הלבוש בסוף סימן קפה" ,אבל אם שמשו בשעת עונת וסתה אפילו שנמצא הדם אחר התשמיש ,שניהם צריכין
כפרה והוא קרבן אשם ,שלא היה להם לשמש בעת וסתה כדאמרינן בסי' קפד ,שחייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לעונתה".
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ג.אשה שאין לה וסת כלל ושימשה ,שלדעת הרמב"ם והרא"ש 537צריכה בדיקה תמיד לפני
התשמיש ,ואם בדקה לפני תשמיש מקרי אנוסה ,אבל אם לא בדקה אין זה אונס שהיה לה
לבדוק.
וכעת יבואר דברי הרמ"א:
ראשית על חילוק א ,גם מרן וגם הרמ"א לא דיברו כלל בסעיף זה ועל זה הגמרא בשבועות
ונידה דיברו שאם שימשו בסמוך לוסתה גם האישה חייבת .אך כן דיברו על שני החילוקים
האחרים כמבואר לקמן:
מרן נקט בראש הסעיף לשון 'היה משמש עם הטהורה ואמרה לו '...עם הטהורה בה"א
הידיעה ,שמשמע הטהורה בודאי ,ומדובר בבדקה קודם התשמיש ומצאה טהורה ובאשה
שאין לה וסת כלל –חילוק ג .ולכן הם אנוסים ,אך כל זה על הכניסה ,אבל על הפרישה
שפירש באבר חי יש לחלק ,ראשית יש לדעת ,שבכל העריות השוה הכתוב אשה לאיש:
למיתה לכרת ולחטאת ,ואף שהאשה קרקע עולם היא ואינה עושה מעשה ,ובחטאת כתוב
'לעושה בשגגה' ,מ"מ הכתוב השוה את האשה לאיש בעריות להיות נחשבת עושה מעשה.
והטעם שהאשה נחשבת עושה מעשה הוא שהרצון שנתרצתה בצירוף ההנאה שיש לה
נחשבים למעשה.
והנה על גוף הביאה נתרצית האישה שהרי מסרה עצמה והכינה עצמה לביאה אבל בשאמרה
לו באמצע הביאה 'נטמאתי' והוא פירש בקישוי אבר הוא חייב על ההנאה שיציאתו היא
הנאה כביאתו שהוא עשה מעשה ופירש באבר חי אך היא שרק אמרה לו 'נטמאתי' ולא
אמרה בפירוש 'פרוש ממני כי נטמאתי' וא"כ כוונתה היתה באמירתה 'נטמאתי' היינו ששוב
אל תדוש בדישה ,אלא תמתין בלי שום דישה עד שימות האבר ואין רצונה בפרישה ולכן
פטורה .אך אם אמרה לו בפירוש 'פרוש ממני כי נטמאתי' הרי רצונה בפרישה והרי הרצון
והנאה נחשבים גם לה למעשה ,וק"ו אם סייעה לו בפרישה היינו שהיא נשמטת מתחתיו
שחייבת.
ומעתה יבואר ,מה ששנינו בשבועות שחייבת גם על הפרישה זה מדובר שאמרה לו במפורש
'פרוש ממני כי נטמאתי' .לעומת זאת דברי מרן הרמ"א בראשית דבריו מדברים כאמור על
אשה שאין לה וסת כלל שבדקה לפני תשמיש ורק אמרה 'נטמאתי' ,ולכן נקט מרן לשון
'היה משמש עם הטהורה' בה"א הידיעה הטהורה בודאי היינו שבדקה לפני תשמיש ,ואפ"ה
אם הוא פירש באבר חי חייב הוא על הפרישה ,וע"ז כתב הרמ"א שהאשה אינה צריכה
כפרה שהיא אנוסה ממש ,בין על הכניסה שהרי בדקה בין על הפרישה שאף שיש כאן הנאה
גם לה בעת הפרישה מ"מ אין כאן רצון שהרי רק אמרה 'נטמאתי'.
ובסוף דברי הרמ"א הוא מדבר על חילוק ב' ,היינו אשה שיש לה וסת ושימשה שלא בשעת
וסתה ,וזהו שכתב 'ואם שימשה שלא בשעת וסתה...ואינם צריכים כפרה לא הוא ולא היא'
שכן בזה לא שייך חיוב על הפרישה אפילו באבר חי ,שהרי לא ידעו לא האיש ולא האשה
משום ריעותא בשעת תשמיש כלל אלא שמצאה אח"כ דם בעד שלו .וזה נקרא אונס ואפילו
שלא בדקה לפני תשמיש ושניהם אינם צריכים כפרה.
 537בסימן קפו.
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עוד דיני שגגות
כתב הבאר
הבית

היטב538

הלל539

הפת"ש540

שאם נתחלף לאדם ערווה באשתו לא נקרא אנוס וחייב .ועוד כתב

שה"ה אם טעה וסבר שאשתו טהורה ולבסוף התברר שהיא נידה ,אך ביאר

את דברי בית הלל ,שזה דווקא כאשר היה לו לדעת אבל איפה שלא שייך כלל

שיידע אזי פטור ,ולכן פוסק המאיר

נתיבים541

שאשה שפשטה חלוקה בלילה קודם השינה,

והיה שלא בשעת וסתה והיתה עם בעלה באותה הלילה ,ולמחר לבשה חלוקה ומצאה בו
כתם א"צ כפרה .שכן כאן לא שייך כלל שהיה לו לדעת ,שלא מצינו שתהא האשה
מחוייבת לבדוק חלוקה שמא תמצא בו כתם כל שלא הרגישה כלל ,ובפרט באיסור
כתמים אין להחמיר.
כתב החת"ס ,542באשה שלא בשעת וסתה ,אירע לה פחד פתאום ואח"כ בלילה שמשה
ולמחר מצאה סדינה מלוכלך בדם וגם על עד שלו שבודאי בשעת תשמיש היה ,שהדין הוא
שאין צריכים כפרה ,כיון שהיה שלא בשעת וסתה ,ואף שקודם תשמיש נתפחדה והפחד
עלול להביא דם כדאיתא בגמרא בנידה ,543הכוונה שהפחד מרפה ומתחלחל דם הרבה
לשעה ברגע הפחד והאשה מרגשת בעצמה ,ולא כמו שאר המקרים שאנו חוששים שמא
ראתה טיפת דם כחרדל או שמא ארגשה ולאו אדעתה וכדומה ,שכן אם יצא ממנה דם
מחמת פחד אזי הוא יוצא בשפע ולשעתו ובהרגשה רבה כי זה ענין ה'חלחול' ,ואם בשעתה
לא הרגישה תו לא חוששים לה להצריכה בדיקה או פרישה כלל.
עוד כתב החת"ס ,544על אשה שמצאה כתם והראתה לחמותה ואמרה לה שהכתם טמא
ולכן היא טמאה ,ושוב הלכה האישה והראתה למרשעת אחת ,ואמרה לה אותה מרשעת,
שאם הכתם חולף והולך ע"י רוק הרי היא טהורה ,וסמכה האשה על אותה מרשעת ,והלכה
ושמשה עם בעלה ,ושוב נודע הדבר לחמותה וצוחה עליה כי כרוכיא .כתב החת"ס ,שפשוט
ששניהם צריכים כפרה ומ"מ אף שהם קרובים למזיד אין להחמיר עליהם יותר מהמבואר
ברמ"א דלעיל כיון שאין כאן אלא איסור דרבנן.
וכ"ש שהמרשעת הזאת שהורה רעה להכשיל אחרים שראויה לעונש מר ,וצריכה כפרה.

 538ס"ק ה.
 539ס"ק ו.
 540ס"ק טו.
 541סימן ע"ג השני.
 542יו"ד סימן קסג.
 543עא ע"א.
 544יו"ד סימן קפח.
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סימן קפו
סעיפים א – ג
א .הטור כותב וז"ל:
"כל אשה שאינה עסוקה בטהרות פירש"י שאינה צריכה בדיקה לבעלה אפי' אין לה וסת
ור"ח פסק כיון שאין לה וסת אפי' לבעלה אסורה עד שתבדוק .וכתב אדוני אבי ז"ל נ"ל
כפירש"י אלא שלא מלאני לבי להקל כי דברי ר"ח דברי קבלה הן והך בדיקה פירש רב
אלפס שבודקת אחר תשמיש היא והוא אם עשתה כן ג' פעמים ונמצא דם על שלו או על
שלה ג' פעמים תצא בלא כתובה ואין לה לא מזונות ולא פירות ולא בלאות ואם שמשה ג'
פעמים ע"י בדיקה ולא נמצא לא בשלה ולא בשלו בכל פעם הרי היא ככל הנשים ומותרת
בלא בדיקה וכ"כ הרמב"ן אלא שהוסיף עדיין בדיקה אחת לה קודם כל תשמיש ותשמיש
וא"א הרא"ש ז"ל כתב שבודקת פעם אחת קודם תשמיש ופעם אחת אחר תשמיש והבעל
אינו צריך לבדוק וכן תעשה כל ימיה שלעולם אסורה לשמש בלא בדיקה"

המקורות בגמרא לבדיקות
המשנה בנידה 545כותבת וז"ל:
"אף על פי שאמרו דיה שעתה [אשה שיש לה וסת] -צריכה להיות בודקת ...ופעמים צריכה
להיות בודקת  -שחרית ובין השמשות ,ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה"...

וכתבה הגמ' 546על משנה זו:
" ...ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה ,א"ר יהודה אמר שמואל :לא שנו אלא באשה
עסוקה בטהרות ,דמגו דבעיא בדיקה לטהרות  -בעיא נמי בדיקה לבעלה ,אבל אינה
עסוקה בטהרות  -לא בעיא בדיקה .מאי קמ"ל? תנינא  -כל הנשים בחזקת טהרה
לבעליהן!  ...מתני'  -בין שיש לה וסת בין אין לה וסת ,והא קמ"ל :דאע"ג דיש לה וסת ,מגו
דבעיא בדיקה לטהרות  -בעיא נמי בדיקה לבעלה .והא אמרה שמואל חדא זימנא! דאמר
רבי זירא אמר רבי אבא בר ירמיה אמר שמואל :אשה שאין לה וסת  -אסורה לשמש עד
שתבדוק .ואוקימנא בעסוקה בטהרות! חדא מכלל חברתה אתמר".

בסוגיא הנ"ל ר אינו שני מימרות של שמואל שאישה שאינה עסוקה בטהורת לא צריכה
בדיקה כלל אפי' אם אין לה וסת קבוע ,אולם בהמשך הסוגיא מובאת מימרא אחרת של
שמואל שממנה ניתן ללמוד לכא' שאישה שאין לה ווסת צריכה בדיקה אף אם אינה עסוקה
בטהרות והדבר נתון במחלוקת הראשונים.
וז"ל הגמ' 547בהמשך:
"ת"ר ,אשה שאין לה וסת  -אסורה לשמש ,ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא
בלאות ,ויוציא ולא מחזיר עולמית  -דברי ר"מ .רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר :משמשת
בשני עדים ,הן עותוה הן תקנוה .משום אבא חנן אמרו :אוי לו לבעלה ...אמר רב יהודה
אמר שמואל :הלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס .ובמאי? אי בעסוקה בטהרות  -הא אמרה
 545דף יא ע"א.
 546יא ע"ב.
 547דף יב ע"ב.
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שמואל חדא זימנא! ואי בשאינה עסוקה בטהרות  -הא אמר כל לבעלה  -לא בעיא בדיקה,
דא"ר זירא א"ר אבא בר ירמיה אמר שמואל :אשה שאין לה וסת  -אסורה לשמש עד
שתבדוק ,ואוקימנא לה  -בעסוקה בטהרות! מאן דמתני הא לא מתני הא".

נחלקו הראשונים האם ר' חנינא דיבר בעוסקת בטהרות או לא ,וזה תלוי בהבנת תירוץ הגמ'
'מאן דמתני הא לא מתני הא":
רש"י פירש בסוגיא ,שהקושיא היתה שר' חנינא בן אנטיגנוס דיבר באישה שעסוקה בטהרות
אולם אישה שאינה עסוקה בטהרות לא צריכה בדיקה כלל .והיה קשה לגמ' שיש כפילות
בדברי שמואל ,ומתרצת 'מאן דמתני הא לא מתני הא' היינו שהיו כמה אמוראים שהביאו
את דברי שמואל ולא פליגי.
אולם דעת הר"ח בסוגיא ,שהקושיא היתה ששמואל פסק שהלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס,
שדיבר באישה שלא עסוקה בטהרות ובכל זאת צריכה בדיקה .והיה קשה לגמ' שיש
סתירה בדברי שמואל שאמר לעיל שאישה שאינה עסוקה בטהרות לא צריכה בדיקה,
ומתרצת הגמ' 'מאן דמתני הא לא מתני הא' היינו שיש תרי אמוראי אליבא דשמואל.
אמנם רש"י גם הביא את ביאור דברי ר"ח ,אך דחה אותו כמבואר שם.

אישה שאין לה וסת ואינה עסוקה

בטהרות548

כאמור לעיל נחלקו הראשונים בדין זה:
רש"י ,תרומה ,סמ"ג ,רשב"ם והגה"מ – אינה צריכה בדיקה כלל.
רמב"ם ,ר"ח ורא"ש – צריכה בדיקה לעולם .הרא"ש ביאר את הסוגיא אליבא דרש"י ,אך
למעשה כתב שאין להקל ,שכן דברי ר"ח דברי קבלה.
רי"ף – צריכה בדיקה ב 3פעמים הראשונות.549
ונחלקו הראשונים בהבנת הרי"ף:
לפי הרשב"א – הרי"ף למד את הסוגיא כר"ח .אלא שפירש שהגמ' הצריכה לבדוק רק בג'
הפעמים הראשונות.
לפי הר"ן – הרי"ף למד כמו רש"י .אלא שפירש שהגמ' שאמרה שאישה א"צ לבדוק דיברה
במציאות שכבר בדקה כבר ג' פעמים ראשונות.
ועיין לקמן שיטת הש"ך בדעת הרי"ף.

כמה בדיקות:
המקור בגמ' למספר הבדיקות הובא לעיל:
"רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר :משמשת בשני עדים ,הן עותוה הן תקנוה"

הראשונים שפסקו כרבינו חננאל ,שאישה שאין לה וסת ואינה עסוקה בטהרות צריכה
בדיקה ,נחלקו במספר הבדיקות.

 548סעיף זה נכתב בקצירת העומר ולכן הוא רק סיכום חלק מהב"י ושו"ע ונושא כליו ,וכן המקורות הראשונים והפוסקים
דלקמן הובאו בבית יוסף ולא הוזכרו בהערות שוליים.
 549הב"י כתב ,שהמרדכי למד ברי"ף שאישה שאין לה וסת – צריכה בדיקה לעולם ,ואישה שיש לה וסת – צריכה בדיקה
רק ג' פעמים.
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הרא"ש – רק האישה בודקת ,לפני תשמיש ולאחרי תשמיש לעולם .וכוונת רחב"א ,הן
תיקוניה :העד שלפני תשמיש מתירה לשמש .הן עיוותיה :העד שלאחר תשמיש יכול
לקלקלה לאוסרה על בעלה ,מדין רמ"ת [אם תיראה ג"פ].
רי"ף עפ"י הרא"ש והראב"ד – האישה והאיש בודקים לאחר תשמיש רק בג' פעמים
הראשונות ,וכוונת רחב"א ,הן תיקוניה :אם לא תראה בג' פעמים הראשונות של הבדיקות
שלאחר התשמיש ,אזי דינה ככל הנשים ואינה צריכה לבדוק יותר ולא צריכה לחשוש
לרמ"ת .הן עיוותיה :שאם תראה ג' פעמים בבדיקות שלאחר התשמיש ,אסורה לבעלה,
מדין רמ"ת.
רי"ף עפ"י הב"י והרמב"ן– האישה בודקת לפני ואחרי התשמיש רק בג' פעמים הראשונות,
והאיש רק לאחר התשמיש בג' פעמים הראשונות.
הרמב"ם – עושים ג' בדיקות בשני עדים לעולם :היא – בודקת לפני ואחרי התשמיש ,ויכולה
לבדוק את זה באותו העד .הוא – בודק לאחר תשמיש.
אישה שיש לה וסת ואינה עסוקה בטהרות
מהסוגיות שהובאו לעיל ,עולה שאשה שיש לה וסת ואינה עסוקה בטהרות א"צ לבדוק
כלל .וכן מוכח מהגמ' בנידה בדף טז:550
שכתוב במשנה:
"בית שמאי אומרים :צריכה ב' עדים על כל תשמיש ותשמיש ,או תשמש לאור הנר .בית

הלל אומרים :דיה בשני עדים כל הלילה".
ועל זה נאמר בגמ' שם:551
"אמר ר' זירא :מדברי כולם נלמד  -בעל נפש לא יבעול וישנה .רבא אמר :בועל ושונה ,כי
תניא ההיא – לטהרות".

מהגמ' רואים שרבא אמר שכל המשנה שאומרת שצריך בדיקה לפני ואחרי עסקה בטהרות,
ובמשנה אין חילוק בין יש לה וסת לאין לה וסת ,והלכה כרבא שהוא בתראי.
וכן פסקו רוב הראשונים – שאישה שיש לה וסת ואינה עסוקה בטהרות ,אינה צריכה בדיקה
כלל.
אולם דעת הרמב"ם – שאישה שיש לה וסת צריכה לבדוק אחר תשמיש היא בעד אחד
והוא בעד אחר ,והצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש .ומה שמשמע מהגמ' שלא
צריכה בדיקה ,הכוונה דווקא לבדיקה לפני ,שמדינא לא צריכה כיון שלא עסוקה בטהרות,
אך גם בזה הצנועות בודקות עצמן קודם תשמיש.
האם רשאית להחמיר על עצמה ולבדוק?
האם אישה שאינה חייבת מעיקר הדין לבדוק בשעת תשמיש ,האם רשאית להחמיר על
עצמה?
הגמ' בנידה אומרת וז"ל:552
 550ע"א.
 551בע"ב.
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"בעא מיניה רבי זירא מרב יהודה :אשה מהו שתבדוק עצמה לבעלה? אמר ליה :לא תבדוק.
ותבדוק ,ומה בכך? אם כן  -לבו נוקפו ופורש".

נחלקו הראשונים בגדר האיסור להחמיר ולבדוק:
הרוקח כתב ,שאסור לה כלל לבדוק בין לפני ,כיון שמא יחשוב שאם לא היתה מרגישה לא
היתה בודקת ויפרוש .בין לאחרי ,כיון שמא תמצא דם לאחר תשמיש ויפחד לבוא עליה
פעם נוספת.
אולם דעת רבינו שמחה ,שלפני כן מותר לבדוק ,אך אסור אחרי.
סיכום השיטות
אשה שיש לה וסת קבוע:
רוב הפוסקים סוברים ,שאינה צריכה בדיקה כלל לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש.
ואדרבה אסורה לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש כדי שלא יהא לבו נוקפו ופורש.
אולם דעת הרמב"ם ,צריכה לבדוק אחר תשמיש היא בעד אחד והוא בעד אחר ולראות
בהם שמא ראתה דם בשעת תשמיש והצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש.
אשה שאין לה וסת קבוע:
רוב הפוסקים סוברים ,שאינה צריכה בדיקה כלל כשם שאינה צריכה אותה שיש לה וסת.
אלא שלדעת הרי"ף והרמב"ן והרשב"א ,ג' פעמים הראשונים צריכה לבדוק אחר תשמיש
הוא בעד שלו והיא בעד שלה לראות אם ראתה דם מחמת תשמיש.
וכתב על זה הב"י ,שלדעתם נראה שבאותן שלש פעמים צריכה לבדוק עצמה גם קודם
תשמיש.
אמנם דעת הרמב"ם והרא"ש ,שכל זמן שאין לה וסת צריכה בדיקה לעולם קודם תשמיש
ואחר תשמיש ,אלא שהרמב"ם מצריך גם לבעל בדיקה אחר תשמיש והרא"ש אינו
מצריך.
אולם החוו"ד כתב ,שאף הראשונים שסוברים שא"צ בדיקה ,הכוונה לבדיקת חורין וסדקין
אבל מ"מ צריכה קנוח ,ולהשהות העד על גופה כשיעור וסת ולמחר תעיין בו ,והקנוח צריך
להיות בשעה שאינה שוכבת אפרקיד.
מעוברת ומניקה
רבינו ירוחם בשם רבינו חננאל כתב ,שמעוברת ומניקה אינן צריכות בדיקה אפי' אם אין
להם וסת ,שכן מסולקות דמים.
אולם דעת הרמב"ם ,שגם מעוברת ומניקה צריכות בדיקה לאחר תשמיש אחד לו ואחד
לה ,כדין אישה שיש לה וסת קבוע

 552יב ע"א.
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ופסק

הפת"ש553

בשם המהר"ם פדוא"ה ,כרבינו חננאל ,שאפילו אשה שאין לה וסת אם

היא מעוברת/מניקה שמסולקת דמים א"צ בדיקה.
וכתב בטה"ב ,554שאע"פ שגם בזמן הזה אין המעוברת נחשבת מסולקת דמים ,אלא אחר
שיוכר עוברה היינו ג' חודשים ,בנידון דידן שרוב הפוס' סוברים שאפי' אישה שאין לה וסת
אינה צריכה בדיקה כלל .וכן כתב שלפיכך כיון שנודע בירור שהיא מעוברת ע"י בדיקה
רפואית ,תיכף ומיד נחשבת כמסולקת דמים לענין זה ,ואינה צריכה בדיקה כלל.
ועוד כתב שמינקת שאמרנו ,זה דווקא מניקה בפועל שלא צריכה בבדיקה.

וסת חצי קבוע – וסת תרומת הדשן
כתב בתרומת הדשן ,555שאשה שרגילה לראות בענין זה שלעולם לא תראה בפחות מי"ד
ימים אחר טבילתה אבל לאחר י"ד ימים אין לה קבע לפעמים בט"ו או בט"ז או בי"ז
ולפעמים בכ"א בכ"ג בכ"ד לאחר טבילה ,דינה שאינה צריכה בדיקה כלל לכל אשר
תשמש קודם י"ד יום לטבילתה ,ואפי' לרבינו חננאל שפסק דאין לה וסת בעיא בדיקה
לבעל ,הך האשה לאו אין לה וסת מיקריא קודם הי"ד יום.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
סעיף א:
"אשה שיש לה וסת קבוע ,אינה צריכה בדיקה כלל ,לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש .ואדרבה,
אין לה לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש ,כדי שלא יהא לבו נוקפו .והרמב"ם ז"ל מצריך לבדוק
אחר תשמיש ,היא בעד אחד והוא בעד אחד ,ולראות בהם שמא ראתה דם בשעת תשמיש .ולדעתו,
הצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש( .וסברא הראשונה היא עיקר ,וכן נהגו)( .רוקח והגהות מיימוני ורוב

המורים)".

סעיף ב:
"אם אין לה וסת קבוע ,שלשה פעמים הראשונים צריכין לבדוק קודם תשמיש ואחר תשמיש ,הוא
בעד שלו והיא בעד שלה ,ואם הוחזקה באותם שלשה פעמים שאינה רואה דם מחמת תשמיש ,שוב
אינה צריכה בדיקה כלל ,לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש .ולהרמב"ם והרא"ש ,כל זמן שאין לה
וסת צריכה היא בדיקה לעולם ,קודם תשמיש ואחר תשמיש ,והרמב"ם מצריך שגם הבעל יבדוק
עצמו אחר תשמיש .הגה :ואין צריכין לבדוק עצמם אחר כל תשמיש ותשמיש שעושין בלילה אחת ,אלא
מקנחין עצמן כל הלילה בעד ,ולמחר צריכין בדיקה ,556ואם נמצא דם טמאה( .ב"י בשם הרמב"ם פ"ד) .קנחה
עצמה בעד ,ואבדה ,לא תשמש עד שתבדוק עצמה ,הואיל ואין לה וסת (שם)".

סעיף ג:
"אשה שאינה רואה בפחות מי"ד ימים אחר טבילתה ,אבל לאחר י"ד ימים אין לה קבע ,עד י"ד יום
דינה כדין אשה שיש לה וסת".

 553ס"ק ד.
 554ח"ב עמ' קמח.
 555סי' רמז.
 556ובפת"ש ס"ק ג כתב ,שצ"ע אם גם קודם התשמיש תוכל לבדוק על סמך שתראה למחר על העד או דוקא בבדיקה
שאחר תשמיש יכולה לעשות כן אבל קודם תשמיש צריכה לבדוק ולראות לאלתר.
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פסיקת הלכה ביש לה וסת ואין לה וסת – לענין בדיקות
באישה שיש לה וסת קבוע:
פסק מרן כרוב הראשונים ,שאינה צריכה בדיקה כלל וכ"כ הרמ"א .והביא אח"כ את דעת
הרמב"ם שצריכה לאחר התשמיש הוא בעד שלו והיא בעד שלה והצנועות בודקות גם לפני.
וכתב

בפת"ש557

בשם הר"ד עראמה ,אשה שלא ראתה מעולם דהיינו בתולת דמים

בחזקתה קאי וא"צ בדיקה לבעלה ,כדין אישה שיש לה וסת קבוע.
באישה שאין לה וסת קבוע:
פסק מרן כרי"ף לפי הבנת הב"י ,שצריכה בדיקה ג"פ ראשונות היא לפני ואחרי הוא רק
אחרי .והביא אח"כ את דעת הרמב"ם והרא"ש שצריכה בדיקה לפני ואחרי לעולם
ולרמב"ם הבעל גם יבדוק אחרי.
אמנם דעת הש"ך ,558פסק שאינה צריכה בדיקה כלל .שכן הש"ך הבין ברי"ף ,שהרי"ף
הצריך בדיקה רק באישה שכבר ראתה מחמת תשמיש ,אולם כל עוד לא ראתה אינה
צריכה בדיקה כלל ועיי"ש בראיותיו.
ובתוה"ש כתב ,שבמקום שנהגו להקל אין להחמיר אבל בלא"ה אין להקל נגד פסק מרן
והרמ"א.
ובחוו"ד כתב ,שראוי לכל אדם לחוש לדברי ר"ח ורוב הפוסקים והמחבר והרמ"א.

מהם ג' הפעמים הראשונות
טה"ב 559כתב ,שהם ג' הביאות הראשונות.
אולם בדרכ"ט כתב ,560שזה שלוש הביאות הרצופות בימים שבהם עלולה לראות עפ"י
וסת שאינו קבוע וכ"כ שבה"ל ,561וכתב שבדיעבד אם בדקה בימים שלא עלולה לראות
בהם מועיל בדיקותיה ,אך בהגהות חת"ס בשו"ע כתב ,שבדיעבד לא מועיל בדיקותיה.
האם צריכה בדיקה בחו"ס או די בקינוח
הסד"ט 562והחוו"ד563

פסקו ,שדי בקינוח וא"צ לבדוק בחו"ס בבדיקות שלפני ואחרי

תשמיש  ,כיון שזו רק חשש בעלמא שתראה או שראתה מחמת חימוד תשמיש ,ולכן לא
הצריכוה בדיקת חו"ס .וכן פסק בטה"ב.564
אולם בחידושי

חת"ס565

פסק ,שבדיקה לפני די בקינוח ,אך בדיקה לאחר תשמיש צריך

בדיקת חו"ס .מפני שהיא מהומה לביתה לא הטילו עליה לבדוק בחו"ס לפני.
 557ס"ק א.
 558ס"ק א.
 559ח"א עמ' קמה-קמו.
 560פרק ח סע' טז.
 561עמ' מח ,ועמ' סג.
 562סי' קפד ג.
 563סי' קפו א.
 564ח"ב עמ' קמה.
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ובשבה"ל כתב ,566לכתחילה תבדוק בחו"ס בין לפני ובין לאחרי ,ובעת הצורך ניתן להקל
בבדיקה קלה כפי יכולתה בלפני תשמיש ,אך לאחר תשמיש בדיקת חו"ס מעכבת.
פסיקת הלכה לענין וסת חצי קבוע
מרן השו"ע פסק את דברי תה"ד דלעיל ,שאין האישה נחשבת בי"ד יום כבעלת וסת שאינו
קבוע אלא כבעלת וסת קבוע באותו זמן ואינה צריכה בדיקה אז.
אמנם

החוו"ד567

דוחה את דברי תה"ד ,שכן אם איתא לתה"ד ,אזי אישה שרואה באופן

קבוע רק לאחר  30יום ,לא תצטרך לחשוש לעונה בינונית ,וזה לא שמענו.
אך השואל

ומשיב568

דחה את קושיית החוו"ד כיון ,שתרוה"ד היקל רק לענין בדיקות

שלפני ואחרי תשמיש ,אולם לענין וסתות ופרישה סמוך לווסת לא היקל ונחשבת כבעלת
וסת שאינו קבוע ,וצריכה לחוש לעונה בינונית אף אם לא אמורה לראות ביום ה.30
בסד"ט569

ובשו"ת בית

שלמה570

כתבו ,שאין לזוז מפסק מרן השו"ע ,כיון שבלאו הכי יש

הראשונים הסוברים שאישה שלא עסוקה בטהרות לא צריכה בדיקה

כלל[אולם לענין וסתות

לא מקילים בוסת חצי קבוע].
האם דין תה"ד אמור רק לענין בדיקות או גם לענין וסתות
מרן בשו"ע הביא את דין תה"ד בוסת חצי קבוע רק בסי' קפו ,העוסק בבדיקות שלפני ואחרי
תשמיש ,אולם לא הביא אותו בס' קפט העוסק בענין וסתות ,ויש לעיין אם דין תה"ד אמור
גם לענין וסתות ,נפק"מ:
שאישה שיש לה טווח של ימים שלא רואה בהם ,לא צריכה לחוש בטווח זה לעונת הפרישה.
השואל ומשיב הנ"ל ,כתב שדין זה אמור רק לענין בדיקות שבס' קפו ,אך לא לענין
וסתות .וכן פסק

בשבה"ל571

ולכן גם אישה שלא אמורה לראות ביום ה 30צריכה לחוש

לעונה בינונית ,אולם אם חל ליל טבילתה בעו"ב יש מקום להקל ותשאל שאלת חכם.
אמנם דעת

טה"ב572

ועוד ,שדין וסת חצי קבוע נאמר גם לענין דיני וסתות ,ואשה שאינה

רואה בד"כ ביום ה 30א"צ לחוש לעו"ב ,וכתב שהמחמיר תע"ב.

 565ליו"ד סי' קפו ס"ק ד.
 566בסיכום ההלכות עמ' שפו.
 567ס"ק ג.
 568מהדורה ג ח"ב סי' מו.
 569סי' קפט ס"ק כ.
 570ח"ב יו"ד סי' ז.
 571עמ' סג.
 572ח"א עמ' קנ.
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סימן קצ
סעיף א
א .הטור כותב וז"ל:
"דבר תורה אין האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שיצא דם מבשרה וחכמים
גזרו על כל כתם שנמצא בגופה או בבגדיה שהיא טמאה ואסורה לבעלה אפילו שלא
הרגישה ואפי' בדקה עצמה ומצאה טהורה והאידנא מונין לה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה
וצריכה שתפסוק בטהרה כאילו ראתה ודאי".

מקור הסוגיא
הגמ'

בנידה573

אומרת שאישה טמאה מהתורה רק כאשר רואה בהרגשה אולם בלא

הרגשה חז"ל אסרו את הכתמים מדרבנן ,וכן פסק בשו"ע:
"אמר שמואל :בדקה קרקע עולם וישבה עליה ,ומצאה דם עליה  -טהורה

574

 ,שנאמר

בבשרה עד שתרגיש בבשרה"
"...והתניא :לא אמרו חכמים את הדבר להקל ,אלא להחמיר! אמר רבינא :לא להקל על

דברי תורה  -אלא להחמיר על דברי תורה ,וכתמים עצמן דרבנן".
הטעם שהחמירו חכמים בכתם
נחלקו רש"י ותוס' ,מדוע רבנן גזרו שהאישה טמאה אע"פ שלא הרגישה?
רש"י 575כתב ,שהסיבה שרבנן גזרו עליה ,כיון שיתכן שהרגישה אך לא שמה לב ,וכלשונו
'דילמא ארגשה ולאו אדעתיה'.
תוספות 576כתב ,שחז"ל גזרו טומאה ללא זיקה אם הרגישה או לאו ,הואיל וראתה דם נדות.
הנפק"מ בין רש"י לתוס' ,שלו יצויר במציאות שודאי שלא הרגישה ,לרש"י לא תהיה טמאה
כלל אפי' מדרבנן ,ולתוס' תהיה טמאה מדרבנן.
וכתב בסדרי

טהרה577

שמשמע מלשון הפוסקים כדברי התוס' ,וכן כתבו

שבה"ל578

וחוט

השני ,579שלהלכה קיי"ל כתוס' וכן נראה מדברי מרן לקמן.
דעת הרי"ף בכתמים
הראב"ד בבעלי הנפש 580הביא את סברת האומרים שאין דין כתמים נוהג בזמן הזה ,שהרי
עיקר דין כתמים אינו אלא מדרבנן ,ומובא במשנה' 581דם יהיה זובה בבשרה' ולא כתם ,ולא
גזרו חז"ל אלא לטהרות אבל לבעלה אין איסור.
 573נז ע"ב ,נט ע"א.
 574חז"ל טימאו בכתמים אפילו בלא הרגשה ,אולם מקרה זה האישה טהורה כיון שראתה על קרקע עולם שאינו מקבל
טומאה.
 575ד"ה מדרבנן.
 576ד"ה מודה.
 577סי' קצ ס"ק א.
 578עמ' קנט.
 579עמ' קמא.
 580שער כתמים.
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אולם הראב"ד דחה סברא זו ,שאמר רשב"ג 'לדברי אין קץ שאין לך אישה שטהורה
לבעלה ,שאין לך כל מטה ומטה שאין עליה טיפי דמים' .משמע שגם לענין בעלה גזרו,
ועיי"ש מה שכתב.
אך בספר

האשכול582

כתב ,שאפשר שהרי"ף השמיט דיני כתמים ס"ל דלא נהיגי האידנא.

ודווקא כאשר נהגו טהרות אז נהג כתמים לבעלה אך כאשר אין טהרות נוהגות כמו בימינו
אין דין כתמים לבעלה .וכ"כ השואל ומשיב קמא 583בשם אביו ,שהבה"ג והרי"ף שהשמיטו
דיני כתמים ס"ל כדברי האומרים שאין כתמים אוסרים בזמן הזה לבעלה.
מדוע כתמים לא טהורים מטעם ס"ס
הקשו האחרונים ,584כיצד רבנן גזרו כתמים הרי יש כאן ס"ס לטהר ,ספק שמא מעלמא
קאתי ,ואת"ל ממנה קאתי שמא לא בא מן המקור?
ותירץ הכס"מ ,585שמשום חומרת איסור נידה החמירו בה אע"פ שיש כאן ס"ס .ועוד תירץ,
שאין כאן ס"ס שכן הספק שמא בא מעלמא אינו ספק ,שאין לומר שהדם הגיע ממקור חיצוני
שאין לה גורם חיצוני שניתן לתלות שבא ממנו הדם.
הט"ז תירץ שאין כאן ס"ס ,שעל הצד שהדם בא ממנה ,אין לחוש שהדם לא הגיע מהמקור
כיון שרוב הדמים באים מן המקור.586
חומרת ספירת ז"נ בכתמים
נחלקו הראשונים האם חומרא ר' זירא נאמרה גם על ראיית כתם ללא הרגשה.
הרשב"א 587והרמב"ן588

והראב"ד 589כתבו ,שצריכה למנות ז"נ נקיים גם על כתמים והפסק

טהרה מלבד יום מציאת הכתם[ .לאחר המתנת מספר ימים מדין פולטת שכ"ז כמבואר בסי' קצו

סע' יא עיי"ש במה שכתבנו].
לעומתם

הרמב"ם590

כתב ,שחומרת ר' זירא לא נאמרה בכתמים .אלא בכתמים נוהגים

עפ"י תקנת רבי בשדות היינו מונים  6ימים נקיים מלבד יום מציאת הכתם .אולם אם מצאה
כתם גדול כשיעור  3כתמים תמנה ז"נ מלבד יום מציאת הכתם.

 581נידה נח.:
 582עמ' ע.
 583ח"ב סי' קה.
 584ט"ז ס"ק ב .תוה"ש ס"ק א ועוד.
 585הלכות איסו"ב ט ב.
 586תוה"ש ס"ק א הקשה על דברי הט"ז ,מדברי הרמ"א בסי' קפז סע' ה ,ששם הרמ"א דן לענין רמ"ת ,וצירף את הספק
שמא הדם הגיע לא מהמקור לס"ס להקל .ולכן ביאר תוה"ש ,שאצל רמ"ת אמרינן ספק שמא הגיע מהמקור שמא לא הגיע
מהמקור שאף שרוב ההדם בא מן המקור ,הכא איתרע לן רובא כיון דרוב נשים אינם רואות מחמת תשמיש ממקור לכן
הוה ספק ספיקא גמור .וה"ה שיש לומר שאף שרוב דמים מהמקור ,כיון דרוב נשים מרגישין בעצמם אם רואות דם ,וכאן
בכתם לא הרגישה איתרע לה רובא ,ולכן אפשר לעשות כאן ס"ס ,ולכן מקבל תוה"ש את תירוצי הכס"מ ולא הט"ז.
 587תורת הבית הארוך ב"ז ש"ד.
 588הלכות נידה ד מז.
 589בהשגות איסו"ב יא יא.
 590איסו"ב יא יא.
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המ"מ ביאר ,שלדעת הרמב"ם בכתמים לא נוהגת חומרת ר' זירא כיון שלא מצאנו לכך
מקור בש"ס ,שהחומרא נוהגת גם בכתמים .אולם גם בכתמים ע"כ נוהגת תקנת רבי בשדות
שאם ראתה יום אחד צריכה למנות ששה נקיים והוא ,ולא נוהג דין תורה שסופרת ז' ימים
אפי' אם רואה בהם ,ורק זבה סופרת ז"נ ,הסיבה לכך היא ,שכדי לנהוג דין תורה יש להבחין
בין ימי הזיבה לימי הנידה ובזה אנן היום לא בקיאים.
דין תרומת הדשן
נחלקו הראשונים בדין הרגשה בלא ראיה:
כתב תה"ד ,591שאישה שהרגישה שנפתח מקורה ובדקה את עצמה ,אם לא מצאה כלום
טמאה שכן אמרינן הואיל והרגישה אמרינן שיצא דם מהמקור ונימוק ונעלם .אולם אם
מצאה מראה טהור ,טהורה הואיל ותולים את ההרגשה במראה טהור.592
אולם

הרדב"ז593

חלק על דברי תה"ד וכתב על דבריו "כי המקיים חומרא זו עובר משום

'נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה' ומבטל מצוות עונה" ,לשיטתו הרגשה בלא ראיה אינה
מטמאה כלל ,אלא שאם הרגישה חוששת עד שתבדוק ואם בדקה ולא ראתה כלום גם כן
טהורה.
מקור דברי תה"ד ,בגמ'

בנידה594

וז"ל:

"נמצא על שלו  -טמאין וחייבין בקרבן ,נמצא על שלה אתיום  -טמאין וחייבין בקרבן,
נמצא על שלה לאחר זמן  -טמאים מספק ,ופטורין מן הקרבן .היכי דמי? אי דארגישה -
לאחר זמן אמאי פטורין מן הקרבן אלא לאו "...

הגמ' עוסקת במקרה שמצאו דם לאחר התשמיש ,והדין הוא שאם נמצא הדם מיד לאחר
התשמיש אזי חיבים בקרבן כיון שוודאי שראתה דם גם בזמן התשמיש אולם אם נמצא על
העד שלה לאחר זמן אזי פטורים מן הקרבן שמא ראתה את הדם רק לאחר התשמיש ,על
כך שואלת הגמ' ,אם מדובר במציאות שהרגישה פתיחת מקורה אם כן גם אם נמצא גם רק
לאחר זמן צריכים להיות חייבים קרבן ,כיון שיצא דם עם זמן הרגשה.
ולמד תה"ד בגמ' שכאשר אישה מרגישה בפיה"מ ,אנו אומרים שיש חזקה מדאורייתא
שוודאי יצא משם מראה [כיון שאם זה לא היה חזקה מדאוריתא לא היתה מביאה קרבן] כשם
שלמ"ד ווסתות מדאורייתא אם הגיע ווסתה אף אם בדקה ולא מצאה דם טמאה 595הוא הדין
שאישה שהרגישה ולא מצאה כלום טמאה.
אולם הקשו

הדרכ"מ596

והרדב"ז הנ"ל על תה"ד ,שלא ניתן ללמוד את דין תה"ד מהגמ'

הנ"ל שכן בגמ' לומדים שאם הרגישה ולאחר מכן מצאה דם ,תולים שהדם יצא כבר

 591סי' רמו.
 592אולם כתב תה"ד בסוף הסימן "אמנם ירא אנכי להקל אם נמצא על העד ליחלוחית דסמיך ושיש בו משוש קצת ,אף
על גב דלובן הוא מפני הטועים שאינם יודעים להפליא בין דם לדם ,אבל אם אינו אלא מראה וכמו צבע בעלמא וגם לא
ארגישה ,דלפעמים כה"ג בא מלכלוך זוהמות בית החיצון הואיל ומראה טהור בודאי כגוון לובן יש לטהר"
 593ח"א קמט.
 594נז ע"ב.
 595נידה טז ע"א.
 596סי' קפח ב.
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בהרגשה ,אולם מנין לומר שאישה הרגישה ולא מצאה כלום טמאה !?597אולם לדינא לא
חלק הדרכ"מ על דברי תה"ד שכן בסי' קפח סע' א כתב לגבי דין תה"ד לעיין בסי' קצ ,ושם
לא הגיה כלום על דברי מרן שהביא את דין תה"ד.
החוו"ד 598תירץ ,שתה"ד למד זאת בק"ו מדין ווסתות כמו שנבאר:
חזקה שתראה דם בזמן הווסת היא פחותה מהחזקה שתראה דם ע"י הרגשה כך עולה
מדברי

רש"י599

שכתב ,שלמ"ד ווסתות דאורייתא טמאה כאשר הגיע עונת הווסת,

הוא כיון שהלכה למשה מסיני שראתה מספק .אולם בגמ' הנ"ל רואים שאם הרגישה
יש חזקה מהתורה שבודאי ראתה בזמן ההרגשה וחייבת להביא קרבן .א"כ ניתן
ללמוד ק"ו שלמ"ד וסתות דאוריתא אם הגיע עונת הוסת טמאה אף אם בדקה ולא
מצאה כלום ק"ו שאם הרגישה ולא מצאה כלום שהיא טמאה.
עוד הקשה בשו"ת חסד לאברהם

על דין תה"ד ,שבמקרה שהרגישה ולא מצאה

קמא600

דם ,יש ס"ס להקל שמא לא ראתה שום מראה ואת"ל ראתה שמא ראתה מראה טהור.
על איזה הרגשה דיבר תרומת הדשן
בסי' קפג ,כתבנו שישנם  3סוגי הרגשו ת :א .פתיחת מקור .ב .נזדעזע גופה .ג .זיבת דבר לח
[שנחלקו הפוסקים בו עיי"ש].
תה"ד אמר את חידושו על אישה שנפתח מקורה ,אולם הפוסקים דנו האם גם בהרגשות
אחרות קיים דינו של תה"ד:
[אולם דעת בנו של הנודב"י

601

שכתב שתה"ד החמיר רק כאשר יש תרתי היינו גם פיה"מ וזיבת

דבר לח].

נזדעזע גופה:
החכמ"א602

כתב ,שבנזדעזע גופה לא אמרינן את דין תה"ד ,שכן תלינן ההרגשה בשאר

מקרים.
אולם

החת"ס603

כתב ,שכן אמרינן את דין תה"ד בנזדעזע גופה ,כיון שזו הרגשה גמורה,

וכתב ,שלא שכיחי הני הרגשות ללא מראה.
זיבת דבר לח:
החת"ס604

סובר בעצמו  ,שזיבת דבר לח אינה נחשבת כלל הרגשה כמו שראינו לעיל בסי'

קפג ,אולם כותב החת"ס ,שאפי' לדעת הנודב"י שסובר שהרגשת זיבת דבר לח הוי
הרגשה מדאורייתא מ"מ היינו רק לענין שאם ראתה דם ע"י הרגשה כזו חייבים עליה כרת

 597מכוח קושיא זו כתב הרדב"ז הנ"ל שאף תה"ד סובר שהרגשה בלא ראיה אינה טמאה מהתורה אלא רק מדרבנן שמא
ראתה מדרבנן ,אך דחה זאת שכן לא מצאנו שחז"ל החמירו בהרגשה בלא ראיה אלא רק בראיה בלא הרגשה ,ואין לנו
לחדש גזרות מעצמנו.
 598סי' קצ ביאורים ס"ק ג.
 599נידה טו ע"א ד"ה מדאורייתא.
 600יו"ד סי' נז.
 601תניינא יו"ד סי' קיט .בהגהת בן המחבר.
 602כלל קיג סע' א.
 603יו"ד סי' קנ.
 604יו"ד סי' קנ.
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שהרי הרגישה בבשרה וקורא אני בה 'בבשרה' שתרגיש בבשרה .אבל לענין דין תה"ד,
שיהיה הרגשת זיבת דבר לח מוציאה מחזקת טהרה שלה ותהיה בספק טומאה ,את זה לא
אמרינן ,דכיון דנשי דידן רוב ימיהם מרגישים זיבת דבר לח ואיננו דבר חידוש אצלם כמו
פתיחת פה"מ שהוא דבר רחוק ולא יארע לה כן על הרוב אלא בשעת וסתה וכדומה ולכן
בפתיחת פיה"מ מאבדת חזקתה ,משא"כ בזיבת דבר לח שאינה מאבדת חזקתה ,וכן בנו
של הנודב"י 605כתב שתה"ד החמיר רק כאשר יש תרתי היינו גם פיה"מ וזיבת דבר לח.
אולם שו"ת בית שלמה חולק ,606וכותב שגם בהרגשת זיבת דבר לח ישנו את דין תה"ד.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"דבר תורה אין האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שיצא דם מבשרה ,וחכמים
גזרו על כתם שנמצא בגופה או בבגדיה ,שהיא טמאה ,ואסורה לבעלה אפילו לא הרגישה
ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה .וצריכה הפסק טהרה ,שתבדוק עצמה ותמצא טהורה,
ואח"כ תמנה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה (כאילו ראתה ודאי ,וכמו שיתבאר לקמן סימן

קצ"ו) .ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום ,יש מי
שאומר שהיא טמאה".

מלשון מרן שכתב ש'אפילו לא הרגישה' משמע שסובר כתוס' לגבי הטעם של חומרת
כתמים ,כמו כן פסק מרן כרשב"א וסייעתיה שסובר שקיים חומרת ר' זירא גם בכתם .מרן
פסק את דברי תה"ד בשם יש מי שאומר.607
בדין תה"ד בדקה תוך שיעור ווסת ולא מצאה כלום
הקדמה :תה"ד פסק שאם הרגישה ובדקה ולא מצאה כלום טמאה ,כיון שאמרינן שהדם אבד
או נימוק ,אולם נחלקו הפוסקים האם חוששים גם כאשר האישה בדקה מיד:
החוו"ד608

כתב ,אפי' בדקה תוך שיעור ווסת ולא מצאה כלום ,טמאה ,כיון שכן מוכח

מדברי תה"ד שכתב שאם מצאה מראה טהור מיד טהורה ,ש"מ שאם לא מצאה כלום אף
שבדקה מיד טמאה .וכ"כ ערוה"ש 609שאפי' בדקה עצמה מיד ולא מצאה כלום טמאה.
אולם

הפלתי610

חולק וכותב ,שאם בדקה בתוך שיעור ווסת טהורה אפי' אם לא מצאה

כלום.
תפארת

צבי611

כתב  ,שאם בדקה מיד ולא מצאה כלום טמאה אולם אם בדקה לאחר זמן

באופן שאם ה יה מראה טהור בשעת הרגשה היה מספיק להתייבש אפי' לא מצאה כלום
טהורה ,כיון שאולי בהרגשה יצא מראה טהור שהתייבש .וכן פסק בטה"ב.612

 605תניינא יו"ד סי' קיט .בהגהת בן המחבר.
 606ח"ב סי' לו.
 607תוה"ש ס"ק ב כתב ,מרן השתמש בלשון יש מי שאומר ,כיון שלא מצא את דברי תה"ד אצל פוסקים אחרים ,אך
למעשה פסק כמותו.
 608חידושים ס"ק ב.
 609סע' ו.
 610ס"ק ג.
 611מקור חיים סי' קצ ,ט.
 612ח"א עמ' שמא.
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אולם

הדרכ"ט613

כתב ,שאם בדקה עצמה תוך  5דק' ולא מצאה כלום ,יש לחלק בין סוגי

הרגשות:
פתיחת מקור :טמאה .זיבת דבר לח או זעזוע הגוף :סומכים על המקילים אף ביום וסתה
אלא א"כ יש לה שעה קבועה לראייתה ,שאז מחמירים בשעה זו אף אם בדקה מיד ולא
מצאה כלום.
בדין תה"ד בדקה לאחר זמן ומצאה מראה טהור
הקדמה :תה"ד פסק שאם הרגישה ובדקה ומצאה מראה טהור טהורה ,אולם נחלקו הפוסקים
עד כמה זמן נוכל לתלות את ההרגשה במראה הטהור:
החוו"ד כתב ,614שרק אם בדקה עצמה בתוך שיעור וסת ומצאה מראה טהור – טהורה,
אולם אם בדקה לאחר שיעור וסת ומצאה מראה טהור  -טמאה.
קושיות על החוו"ד:
א.הקשה הפד"ר ,615תה"ד כתב שהרגישה ובדקה מיד אולם הגמ'

אומרת616

שא"א

לבדוק תוך שיעור וסת אלא רק לקנח ,א"כ מוכח שתה"ד סבר שאם ראתה מראה
טהור אפי' אחר שיעור וסת טהורה.
ב.הר"ש קלוגר 617הקשה ,שמסתבר שגם לאחר שיעור וסת תולים במראה טהור
כיון שיש 'חזקה כאן נמצא כאן היה' כלומר ,שהמראה הטהור יצא כבר בשעת
ההרגשה וכן יש לאישה חזקת טהרה.
ג.יד הלוי הקשה ,618לשון תה"ד כתב 'הלכה ובדקה' מוכח שהבדיקה היא לא היתה
בתוך שיעור וסת שיש לה עד מוכן.
אך דעת הכו"פ ,619שאפי' אחר שיעור וסת אם מצאה מראה טהור – טהורה .אולם לא כתב
בהדיא עד כמה זמן יכולה לתלות וצ"ע ,והצ"צ 620כתב ,שתוך  2/3דקות יכולה לתלות.
ערוה"ש כתב ,621שגם אם מצאה את המראה הטהור לאחר כד' שעות מעת ההרגשה ,נוכל
לתלות את המראה הטהור בהרגשה וטהורה .וראיה לדבריו מהגמ' בנידה ,622שאישה נידה
מטמאה טהרות עד מעת לעת למפרע מראייתה כיוון שעד כד' שעות אמרינן שכותלי בית
הרחם העמידוה ,שהם העמידו את הדם ולכן לא יצאה החוצה אלא רק עכשיו ולכן כבר
היתה טמאה לפני כ"ד שעות .וא"כ אצלנו גם נאמר שיתכן שבשעת הרגשה יצא מראה
טהור אלא שמצאה אותו רק לאחר כד' שעות כי כותלי בית הרחם העמידוהו.

 613פרק א סע' יא.
 614סי' קפח ס"ק ב.
 615שפתי חכם ס"ק ו.
 616נידה יב ע"א.
 617בטוב טעם ודעת תליתאה חלק ב סח ז.
 618יו"ד צא.
 619ס"ק ג.
 620יו"ד קלג ג.
 621סעי' ז-ח.
 622דף ג ע"א.
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בסד"ט623

חלק על כך שאין לתלות עד מעת לעת ונשאר בצ"ע מה משך הזמן שניתן

לתלות .ועיין בהערה.624
פוסקי זמננו:
טה"ב פסק ,625יש פנים להקל כשמצאה את המראה הטהור בתוך כד' שעות ,והכל לפי
ראות עיני המורה.
שבה"ל626

פסק ,כיון שהאחרונים פקפקו על דין תה"ד ,יש להקל גם במצאה מראה טהור

לאחר זמן .וצ"ע במשך הזמן שהבדיקה תציל .אולם לאחר חצי שעה שמצאה מראה טהור
וודאי שלא מציל .ועוד כתב ,בימינו שהולכים עם בגד תחתון צמוד לגוף שכל מראה ניכר
עליו אפי' לא בדקה עצמה אלא מצאה על הבגד מראה טהור בסמוך להרגשה אפי' לאחר
שיעור ווסת ,טהורה.
בחוט

השני627

כתב ,שאם מצאה מראה טהור לאחר זמן ניתן לתלות את ההרגשה במראה

טהור רק כאשר ברור לה שלא הרגישה הרגשה נוספת לפני מציאת המראה הטהור.
דרכי

טהרה628

כתב ,שאם ברור לה שהמראה הטהור היה מההרגשה טהורה ,ואם ברור לה

שהמראה הטהור לא בא מההרגשה טמאה ,ואם מסופקת יש מקילים עד כד' שעות אם יש
צירוף נוסף להקל ,ויש לשאול שאלת חכם.
הערה :לכ"ע לכתחילה עליה לבדוק מיד ,ואנו דנים בדיעבד שלא בדקה מיד
בדין תה"ד אם הרגישה בז"נ ומצאה מראה טהור
טה"ב629

כתב ,שגם בז"נ אם הרגישה ומצאה מראה טהור טהורה ,כיון שלאחר הפסק טהרה

הרי היא בחזקת טהרה ,אולם בבאר מרדכי 630החמיר בז"נ אפי' שמצאה מראה טהור.
הגדרת מראה טהור
במראה טהור יש שני מקורות אפשריים ,מראה טהור מהמקור או רטיבות טבעית הנמצאת
בפרוזדור.
בדרכ"ט631

כתב ,שהרטיבות הטבעית של האישה אינה נחשבת למראה טהור שתולים בו

את ההרגשה.
 623ס"ק ד.
 624וביתר הרחבה :הגמ' בנידה דף יב ע"א כתבה שאישה שראתה דם מטמאים את טהרותיה למפרע עד כד' שע' מראייתה
שמא כותלי בית הרחם העמידוהו ,אולם לגבי חולין אמרינן דיה שעתה וטמאה רק משעת ראייתה ,וכתב בסד"ט שלפי זה
אישה שהרגישה ומצאה מראה טהור לאחר זמן בתוך כד' שעות ,לא תולין את ההרגשה במראה הטהור שהסברא של
כותלי בית הרחם העמידוהו נאמרה רק לגבי קודשים .אולם ערוה"ש כתב ,שכיון שהגמ' חוששת שכותלי הרחם העמידו את
הדם זה אומר שזה דבר שיתכן שיקרה אלא שבגמ' מדובר שלא הרגישה כלום לפני מציאת הדם ולכן לגבי חולין לא
החמירו לחוש שמא כותלי בית הרחם העמידוהו ,ורק לגבי קדשים חישינן אולם אצלנו היא הרגישה ולאחר זמן מצאה
מראה טהור ,יש סברא לומר שהמראה הטהור יצא בשעת ההרגשה אלא שכותלי הרחם העמידוהו עד כד' שעות.
 625עמ' שמה.
 626עמ' קנט.
 627עמ' קמט.
 628פ"א יב.
 629ח"א עמ' שלט.
 630דף סז.
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וכן שבט הלוי כתב ,632שמראה שבודאי בא מהפרוזדור אין אפשרות לתלות בו את
ההרגשה והאישה טמאה .אולם אם קצת סמיך ניתן לתלות שבא מן המקור ותהיה טהורה.
פסיקת הלכה באיזה הרגשות דיבר תרומת הדשן
שבה"ל 633פסק ,שבזיבת דבר לח לא צריך לחוש לדין תה"ד ,כדברי החת"ס.
אולם בזעזוע הגוף ופתיחת מקור אזי זה תלוי ,אם בטוחה שהרגישה את ההרגשות הנ"ל
טמאה ,אך רוב הנשים אינן יודעות לזהות את ההרגשות הללו ,ובמצב שלא ברור לה שאכן
הרגישה טהורה.
טה"ב634

פסק ,שיש להחמיר כתה"ד רק בפתיחת פי המקור ולא בזעזוע הגוף ולא זיבת

דבר לח.
מעוברת ומינקת – האם חוששות לדברי תרומת הדשן
המשנה אומרת שמעוברות ומיניקות לא רגילות לראות דמים .635ונחלקו הפוסקים האם גם
נשים אלו טמאות כאשר הרגישו ובדקו ולא מצאו כלום.
תורת השלמים 636כתב ,שמעוברת או מניקה שהרגישה ולא מצאה כלום טהורה ,כיון שהן
מסולקות דמים .וראיה לכך ,שכאמור לעיל דברי תרומת הדשן באישה שבדקה ולא מצאה
כלום מבוססים על אישה שהגיעה עונת ווסתה ובדקה עצמה ולא מצאה דם ,שלמ"ד ווסתות
דאורייתא היא טמאה .אולם לגבי מעוברת ,גם מ"ד שווסתות מדאורייתא סובר שאם הגיעה
עונת ווסתה ולא בדקה ולא מצאה דם ,היא טהורה.637

אולם חתם סופר

638

חלק על תורת השלמים ,ופסק שמעוברת שהרגישה ולא מצא כלום

טמאה .החת"ס דחה את ראיית תורת השלמים ,שהרי מעוברת שהגיעה עונת ווסתה טהורה
כיון שכנגד חזקת אורח בזמנו בא יש לה חזקה שמעוברת מסולקת דמים .אולם מעוברת
שהרגישה שנפתח מקורה איתרע לה חזקתה ,שהרי אין דרכה של מעוברת שיפתח מקורה
להוציא דם.
הסדרי טהרה

639

תירץ את שאלת החת"ס ,שבאישה שהרגישה ולא ראתה כלום יש

ספק האם ראתה מראה טהור או טמא .באישה רגילה אנו מטמאים אותה מספק כיון
שהיא בחזקת רואה .אולם במעוברת ומניקה שהן מסולקות דמים נתלה את
ההרגשה במראה טהור שנאבד או נימוק.

 631פ"א יא.
 632עמ' קנח.
 633עמ' קנח.
 634ח"א עמ' שלד.
 635נדה ז ,ב; שם ט ,א
 636ס"ק ב
 637נדה ט,א
 638שו"ת חת"ס ח"ב יורה דעה קסח
 639ס"ק א ,הובא בפת"ש ס"ק ז
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גם השערי

דעה640

הקשה על תוה"ש ,שהרי כל הנשים מסולקות דמים שלא בשעת וסתן

ובכל זאת תה"ד החמיר בהם אף שלא בשעת ווסתן ,א"כ ה"ה שיש להחמיר במעוברת
ומינקת!
אולם המהר"ש מזוז בשואל ומשיב

החדש641

דחה קושיא זו ,כיון שמעוברת ומניקה יש 2

חזקות להקל ,אחד מסולקת דמים ,והשני ,שעומדות בחזקת טהרה היינו שיש לה חזקה
שאינה עתידה לראות ווסת ,לכן דין מעוברת ומניקה קל יותר משאר הנשים.
פוסקי זמננו:
שבט הלוי 642חילק בין מעוברת למינקת:
במעוברת – יש להקל.
במינקת – מקלים רק כל עוד מניקה ממש ,כיון שבזמננו אינה מסולקת דמים בזמן שאינה
מניקה.
וכן משמע שפסק

בטה"ב643

וטעמו ,משום ס"ס שמא אין הלכה כתה"ד ,ואת"ל שכן שמא

הלכה כדעות שמקילות במעוברת ומניקה.
בדין תה"ד בספק אם הרגישה
נודב"י644

נשאל ,על אישה שהיתה ישינה ובשעת שנתה נדמה לה כאילו היא מרגשת

שנפתח מקורה ומתוך כך הקיצה ותיכף בדקה עצמה ולא מצאה מאומה ועתה היא מסופקת
בעצמה אם זה שנדמה לה בעת שינה היה רק חלום ולא נפתח מקורה כלל או באמת נפתח
מקורה ,האם צריכה לחשוש לדין תה"ד של הרגישה ולא מצאה כלום שטמאה?
והשיב ,שתה"ד החמיר מספק שמא ראתה ,וממילא במקרה דידן שיש ספק אם הרגישה יש
כאן ס"ס להקל,שמא לא הרגישה ואת"ל הרגישה שמא ראתה מראה טהור.
ולכן טהורה ,וכתב שההיתר הוא רק בימי טהרתה אולם בימי ספירתה כתב שיש לדון
בכך.
אולם בטה"ב 645כתב להתיר אף בימי ספירתה כיון שאנו פוסקים לאחר הפסק טהרה אישה
בחזקת טהרה עומדת [הנודב"י שהסתפק בכך סובר שגם לאחר ה"ט אינה בחזקת טהרה] וכ"כ
הלחו"ש .646והוסיף ,שעכ"פ גם בספק הרגישה חייבת לבדוק את עצמה ואינה טהורה בלי
בדיקה כדברי הרדב"ז לעיל.

 640סי' קצ.
 641יו"ד סי' סב.
 642עמ' קנט
 643ח"א עמ' שנו .וכן לגבי מינקת נראה מדין פרישה סמוך לווסת שכתב את הגדרה שלה כמו שהגדיר שבה"ל.
 644תנינא יו"ד קיח.
 645ח"א עמ' שלח.
 646סי' קצ ס"ק ח.
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טבלה מדין תה"ד האם מברכת
בטה"ב647

ושבט

הלוי648

כתבו ,אישה שהרגישה ולא ראתה וצריכה לטבול מדין תה"ד ,לא

תברך על טבילתה מהסיבות הבאות:
א.הנודב"י 649כתב ,שתה"ד אסר את האישה רק מספק שמא ראתה וספק ברכות להקל.
ב .ישנם פוסקים [כדראינו לעיל] שחלקו על עצם דין תה"ד.
אופן הבדיקה בדין תה"ד
תרומת הדשן פסק שאישה שהרגישה צריכה לבדוק עצמה .ונחלקו הפוסקים האם צריכה
לעשות בדיקה פנימית פנימית או שדי בקינוח חיצוני.
שו"ת יעקב

שור650

פסק ,שאת הבדיקה ניתן לעשות רק בקינוח חיצוני ואדרבה ,בדיקת

חורים וסדקים לא מועילה כיון שבתוך הפרוזדור יש תמיד לחות טבעית ,ולכן אם תבדוק
בדיקה פנימית ותמצא מראה טהור ,ההיתר לא מבורר כיון שיתכן שזו הלחות הטבעית ,ולא
המראה הטהור שיצא בשעת בהרגשה.
אולם כאמור לעיל ,הפוסקים הבחינו בין מראה טהור שתולים בו ,לבין לחות טבעית
שלא תולים בה.
מדברי החוו"ד שכתב צריך לעשות את הבדיקה בתוך שיעור וסת ,גם מוכח שצריך לעשות
דווקא קינוח חיצוני ,כיון שהגמרא 651אומרת שלא ניתן לעשות בדיקה פנימית בתוך שיעור
וסת.
אולם רבי צדוק

מלובלין652

פסק שגם בדיקה בדיקה פנימית מועילה ,אולם די שתעשה

קינוח חיצוני .אך אם לא תמצא כלום ,היא צריכה לעשות בדיקה פנימית.
שיעורי

טהרה653

כתב ,מדברי החת"ס מוכח שצריך לעשות דווקא בדיקה פנימית ,שכן

כתב החת"ס ,שאם אבד חלק מהעד אפי' אם בחלק שנשאר יש מראה טהור כיון שבחלק
שאבד יתכן שיש מראה טמא ,וכתב הרב גרוס ,ה"ה אם בדקה רק בקינוח שהיא טמאה
אע"פ שראתה בקינוח מראה טהור ,שכן יתכן שיש מראה טמא בחו"ס ,למעשה כתב
שלכתחילה תבדוק בחו"ס אולם אם בדקה בקינוח בלבד טהורה.
טה"ב פסק ,654שהואיל ודין תה"ד הוא נתון במחלוקת הפוסקים יכולה לבדוק בקינוח
חיצוני ,ואף אם לא תמצא כלום יכולה לבדוק בדיקה פנימית.

 647ח"א עמ' שלו-שלז.
 648עמ' קנח.
 649תנינא יו"ד קיח.
 650סי' כז.
 651נדה יב ,א
 652שו"ת תפארת צבי א ,ו
 653עמ' סג.
 654ח"א עמ' שמו.
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חזקת הרגשות – אישה שהוחזקה לראות מראות טהורים מה דינה לענין דין תה"ד
תה"ד פסק לעיל שאם הרגישה ומצאה מראה טהור טהורה ,ונחלקו הפוסקים בענין אישה
שהוחזקה ג"פ שכאשר היא מרגישה היא רואה מראה טהור ,מה הדין כשהרגישה ולא
בדקה:
החכמת

אדם655

פסק ,שהיא טהורה ,כיון שתלינן את ההרגשה בדבר המצוי אצלה היינו

מראה טהור.
אולם הבית

שלמה656

כתב להחמיר וטמאה ,כיוון שלדעת הראב"ד רוב דמים באישה

טמאים ,ולכן אם הרגישה תולה ברוב ,ורוב עדיף מחזקה ,ואפי' לרז"ה שחולק על הראב"ד
וסובר שלא אמרינן שרוב דמים באישה טמאים ,סו"ס יש ספק דאורייתא כאשר הרגישה אם
ראתה מראה טמא או לאו ,ובמקום ספק דאורייתא אזלינן לחומרא אפי' שיש חזקה
להתיר.
בטה"ב657

דחה את דברי הבית שלמה מכמה טעמים:

א .קיי"ל שגם באיסורי תורה הולכים אחר חזקה להתיר.
ב .תה"ד אמר את דין זה בתורת ספק שמא ראתה ,ויש ס"ס להקל שמא לא ראתה
ואת"ל ראתה שמא ראתה מראה טהור.
ג .החסד

לאברהם658

כתב ,שדברי תה"ד הם רק חומרא מדרבנן ,ובאיסור דרבנן גם

לשיטת הבית שלמה יש להקל לסמוך על חזקת היתר.
ד .שלא בשעת ווסתה היא מסולקת דמים ,וממילא לא נכון במקרה הזה שרוב
דמים טמאים באישה.
ה .בתשורת

ש"י659

כתב  ,שגם הראב"ד לא אמר שרוב דמים טמאים באישה אלא

באופן שראתה מראה אדום ואין אנו יודעים אם הוא מהחמישה הדמים האוסרים,
אולם במקרה שלא ראתה בכלל דם ,אין תולין לומר שרוב דמים טמאים באישה
וראתה מראה טמא ,וטמאה.
ו.התפארת צבי כתב ,660יש להקל בכלל בדין תה"ד כיון שיש פוסקים שחולקים על
דינו.
הפוסקים הכריעו להקל כחכמ"א .והוסיף המהר"י

אשכנזי,661

שאפי' אם בדקה עצמה

אח"כ ולא מצאה כלום ,תולה בחזקתה וטהורה.
ועפ"י החכמ"א כתבו הפוס' שניתן ליעץ לאישה לעשות חזקה שבג"פ שתרגיש ותראה
מראה טהור אולם ישנם מס' הבדלים בין הפוסקים:

 655כלל קיג ג.
 656ח"ב סי' לו.
 657ח"א עמ' שמח -שנ.
 658יו"ד סי' נז.
 659ח"א סי' תנז.
 660יו"ד סי' לט.
 661יו"ד סי' כח.
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שבה"ל662

כתב ,שיש עצה שתעשה 'חזקת הרגשות' היינו תבדוק ג"פ לאחר שהרגישה בימי

טהרתה ואם המראות טהורות ,תהיה מוחזקת שרואה מראה טהור וא"צ לבדוק עצמה
בפעם הבאה שתרגיש וכ"כ בטה"ב.663
ובחוט

השני664

כתב ,שמן הראוי שלכתחילה תבדוק עצמה לברר טהרתה גם אם הוחזקה

אולם אם היא רגילה הרבה פעמים למצוא מראה טהור לאחר הרגשה אף לכתחילה א"צ
לבדוק עצמה.
בדרכ"ט665

כתב ,פסק כשבה"ל שלאחר שעשתה חזקה אינה צריכה לבדוק עצמה ,והוסיף,

שאם ג"פ בדקה מיד לאחר הרגשה והוחזקה שלא מוצאת כלום [שטהורה לפי הכו"פ שנ"ל]
מועילה החזקה שלא תצטרך לבדוק עצמה יותר לאחר הרגשה.
דינים נוספים:
חזקת הרגשות בשבעה נקיים:
שבה"ל הנ"ל כתב ,שחזקה שעשתה בימי טהרתה אינה מועילה לימי הנקיים ,וצריכה
לעשות חזקה נוספת לימי הנקיים בימי הנקיים.
אולם החוט שני הנ"ל כתב בשם החזו"א ,שחזקה זו כן מועילה אף לימי הנקיים .וכן נראה
מהדרכ"ט וטה"ב שלא חילקו בין ז"נ לימי הטהרה.
חזקת הרגשות בג"י ראשונים של ז"נ:
שבה"ל כתב ,שיש מקום להחמיר שלא לסמוך על החזקה בג' ימים ראשונים של ז"נ [בין
אם יש לה חזקה לימי הנקיים לא מועיל לג' ימים ובין אם רוצה לעשות חזקה בתוך הג"י של מועיל

חזקה זו] ,אולם בדברי

חיים666

פסק ,שאפי' בתוך ג' ימים תולה בחזקתה ,ובדרכ"ט ובחוט

השני לא חילקו בכך.
חזקת הרגשות בשעת ווסתה:
שבה"ל כתב ,שיש מקום להחמיר שלא לסמוך על החזקה בשעת ווסתה.
חזקת הרגשות – אישה שהוחזקה שלאחר שהרגישה לא רואה כלום לענין דין תה"ד
תה"ד פסק לעיל ,שאישה שהרגישה ולא מצאה כלום טמאה ,כיון שיש חשש שהדם אבד או
נימוק .אולם נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שג"פ הרגישה ולא מצאה כלום:
כתב הגר"ש קלוגר בשיירי טהרה ,667שהיא טהורה ,כיון שהוחזקה שלאחר הרגשה אינה
רואה מראה טמא וגם תה"ד לא החמיר לחשוש שהדם נאבד או נימוק אלא כאשר לא
הוחזקה ,אולם אם הוחז קה ג"פ שלא רואה טהורה ,שלא שכיח הדם יאבד כ"כ הרבה פעמים.
וכן פסק בטה"ב .668וגם בשו"ת פאת

שדך669

 662עמ' קנח.
 663ח"א עמ' שמא.
 664עמ' קמט.
 665פרק א יא-יב.
 666ח"א יו"ד סי' לד.
 667תשובה כג.
 668ח"א עמ' שנד.
 669סי' צח.
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כתב להקל ,שלא מסתבר לומר ששלוש

פעמים שהדם נאבד אלא כנראה שאישה זו שייכת למיעוט הנשים שמדמיינות שהרגישו אף
שלא באמת הרגישו ולכן יש להקל אפי' כשלא מצאה כלום.
אולם התפארת צבי 670חלק  ,כיון שהרגשה סברא דאוריתא שראתה דם ,ולכן חשש תה"ד
לנאבד ונימוק ,וא"כ גם אם הוחזקה יש להחמיר.
דין תה"ד בימינו שאישה הולכת עם בגד תחתון
כתב התפארת צבי ,671שאישה שמרגישה פעמים רבות במשך היום שנפתח מקורה ואינה
יכולה לבדוק כל פעם כדין תה"ד ,אם הולכת עם בגד צמוד לגופה ויש בו צמר גפן שנדחק
לאותו מקום ,יש לזה דין של בדיקות תדירות וא"צ לבדוק בכל פעם שמרגשת .אולם
במצב רגיל לכתחילה לא תסמוך על זה ,ותבדוק עצמה.
עפי"ז כתבו

הפוסקים672

שבימינו שהנשים הולכות עם בגד תחתון צמוד לגופן ,אפשר

להחשיב זאת כבדיקה [אולם לכתחילה צריכה לבדוק כמו שכתב התפא"צ בעצמו] וצירף
סברא זאת בטה"ב ,673שכאמור לעיל אישה שהוחזקה לראות מראה טהור ג"פ פסק שלא
צריכה בדיקה ,א"כ בימינו כ"ש שא"צ בדיקה כיון שהיא לובשת בגד תחתון שסמוך לגופה
שנחשב כבדיקה.
וכן

בשבה"ל674

צירף סברא זו ,שאם לא בדקה מיד בתוך שיעור וסת ,גם יועיל בדיקה

לאחר מכן ,וכ"ש בימינו שהיא לובשת בגד תחתון שכאשר רואה עליו מראה טהור ,אף
שעבר שיעור ווסת ,הוא מציל דהוי כבדיקה ומצאה מראה טהור.
הכתם נמצא בבגד הבעל
הפנים

מאירות675

כותב ,אם נמצא דם בבגד הבעל לאחר תשמיש טהורה כיון שהאישה

נאסרת בכתם רק אם נמצאת בבגדיה ,אלא אם כן הבעל קינח לאחר התשמיש בבגדו
ונמצא בבגד טמאה ,שכן אמרינן שבא ממנה.
וביאר

שבה"ל676

את סברת הפנים מאירות ,דווקא כאשר הדם נמצא בבגד האישה היא

נטמאת כיון שאישה עלולה לראות דם ותולין שהדם בא ממנה ולא מעלמא אולם כאשר
הכתם נמצא בבגדי בעלה היא טהורה כיון שהוא לא עלול לראות ולכן תולין שבא מעלמא.
אולם הפת"ש הקשה על הפנים מאירות ,כיון

שבתוספתא677

אם נמצא כתם בבגדי בעלה או בנה היושבים לצידה .וכן פסק
בגדו כתם נראה להחמיר.

 670ח"ב תשובה א.
 671ח"ב תשובה א.
 672שבה"ל עמ' קנט ,טה"ב ח"א עמ' שנג .בדי השולחן סי' קפח ס"ק כב.
 673ח"א עמ' שנג ועיין בתורת הטהרה סי' ז ,שכך הבין דברי אביו.
 674עמ' קנט.
 675הובא בפת"ש ס"ק ב.
 676עמ' קנו.
 677פרק ו הל' יח.
 678עמ' קנז.
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כתוב שהאישה נטמאת אפי'
בשבה"ל678

שאם נמצא על

ובחוט

השני679

ביאר את דברי הפמ"א ,שע"כ אין כוונת הפנים מאירות שכתם הנמצא

בבגד הבעל אינו מטמא א ת האישה ,שהרי אפי' דם שנמצא על המשתיתא [כלי המשמש
לאריגה] האישה טמאה אלא ההפנים מאירות עסק במציאות שהכתם נמצא על צידו הפנימי
של בגד הבעל ,במקרה זה יש להקל כיון שאין לחשוש שהדם בא ממנה לאבר שלו ומשם
לבגדיו ,כי אחזוקי טומאה בכל מקום לא אמרינן.
אולם במציאות דנמצא כתם על בגדי בעלה בחוץ ,באופן שיכול להגיע מהאישה מודה
שהיא טמאה ,ובמקרה השני זה המציאות בתוספתא.

סעי ף ה
א .הטור כותב וז"ל:
"לא גזרו על הכתם אא"כ יהא בו כגריס ועוד וגריס הוא ט' עדשות שכל זמן שאין בו כזה
השיעור אנו תולין לומר דם כינה הוא אף על פי שלא הרגה כינה אבל משיש בו כזה השיעור
אין תולין בכינה בין אם הוא מרובע שלשה עדשות על שלשה או אם הוא ארוך וכתב
הרמב"ן אם נזדמנה לה גריס יותר גדול מזה השיעור משערין בו ותולין אותו בכינה עד
שיהא בו כשיעור גריס הגדול"

מקור הסוגיה
המשנה במסכת נדה 680אומרת שישנם אופנים שניתן לתלות שדם הכתם בא ממקור חיצוני,
ולא מהאישה:
"ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות שחטה בהמה חיה ועוף ,נתעסקה בכתמים ,או
שישבה בצד העסוקין בהן"...

בזמן חז"ל היו מצויות כינים בכל מקום עד כדי כך שאומרת הגמרא "אין לך כל מטה ומטה
שאין בה טיפי דם מאכולת(כינה)" .ונחלקו התנאים באיזה אופן תולים את הכתם במאכולת:
"הרגה מאכולת  -הרי זו תולה בה ...עד כמה תולה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר :עד
כגריס של פול ואף ע"פ שלא הרגה".

מרן [יובא לקמן] פסק כרבי חנינא שתולים במאכולת אע"פ שלא הרגה כינה.
שיעור התליה
רבי חנינא סובר שאישה המוצאת כתם עד שיעור גריס של פול ,ניתן לתלות שבא מדם כינה
אף אם לא הרגה כינה .בגמרא מובאת גם דעת חכמים ,שניתן לתלות שמקור הכתם הוא
מפשפש ושיעור התליה הוא עד תורמוס.
להלכה נפסק כרבי חנינא ,אולם נחלקו האמוראים בדעתו:

 679עמ' קמב.
 680נח ע"ב.
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"עד כמה היא תולה וכו' .אמר רב הונא :כגריס  -אינה תולה ,פחות מכגריס  -תולה.ורב
חסדא אמר :כגריס  -תולה ,יתר מכגריס  -אינה תולה .לימא בעד ועד בכלל קא מיפלגי,
דרב הונא סבר עד  -ולא עד בכלל ורב חסדא סבר עד  -ועד בכלל .אמר לך רב הונא:
איכא עד ועד בכלל ,ואיכא עד ולא עד בכלל ,והכא לחומרא והכא לחומרא .ורב חסדא
אמר לך :בעלמא אימא לך  -לחומרא אמרינן ,לקולא לא אמרינן .והכא  -כדרבי אבהו,
דא"ר אבהו :כל שעורי חכמים  -להחמיר ,חוץ מכגריס של כתמים  -להקל".

נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה:
התרומה 681פסק כרב הונא לחומרא ,שתולים רק בפחות מכגריס.

אולם הרשב"א ,682רמב"ם ,683רא"ש - 684פסקו כרב חסדא לקולא ,שתולים עד שיעור כגריס.
וראייתם:
אף שבעלמא קי"ל כרב הונא לגבי רב חסדא כיון שהוא רבו ,כאן קיי"ל כרב חסדא כיון
שהולך רב חסדא בשיטת רבי אבהו ור' יוחנן שאמרו שהולכים בכתמים לקולא .685ועוד
ראיה ,שהאמוראים לקמן בדף נט ע"א ,נחלקו במקרה שנמצא עליו כגריס ועוד ורצופה עליו
מאכולת .וע"כ שמחלוקת זו היא אליבא דרב חסדא.
כתם שאינו עגול – האם תולין שבא מדם מאכולת?
בפשטות היינו חושבים שכל ההיתר של תליה בדם כינה ,זה רק אם הדם בצורה עגולה ,שכן
דרך המעיכה של הכינה .אולם

הגמ'686

מסיקה שתולים עד כגריס אף בכתם ארוך שאינו

עגול.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"לא גזרו על הכתם אלא אם כן יש בו כגריס ועוד ,ושיעור הגריס הוא כט' עדשים ( ג' על ג')
(טור) ,ושיעור עדשה כד' שערות (אגור בשם מהרי"ל) (שהוא ל"ו שערות כמו שהן קבועות בגופו

של אדם) (תשובת מהרי"ו סימן כ"ב /ס"ב .)/וכל זמן שאין בו כזה השיעור אנו תולין לומר דם
כנה הוא ,אף על פי שלא הרגה כנה .אבל כשיש בו כזה השיעור אין תולין בכנה ,בין אם
הוא מרובע או אם הוא ארוך .ואם נזדמן לה גריס יותר גדול מזה השיעור ,משערין בו".

מרן פסק כר"ח שאע"פ שלא הרגה ואליבא דהרשב"א דכגריס כפחות מכגריס .וכן פסק
שבכתם ארוך גם תולים דם כינה.
תליה בדם הכינים בימינו
בזמן חז"ל היו מצויות כינים בכל מקום ,עד כדי כך שהגמרא אומרת שאין לך מיטה שאין
עליה כתמי דמים .אולם היום המציאות השתנתה ,וכינים אינם מצויות כ"כ בבתים .יש לדון
 681סימן צב
 682תורת הבית הארוך ב"ז ש"ד טו ,:ובקצר שם.
 683הלכות איסורי ביאה ט ,כג
 684נדה ח ,ו
 685נידה נה ע"ב.
 686נידה נט ע"א.
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מה דין כתם פחות מכגריס בימינו .כמו כן ,העירו האחרונים שדם כינה בימינו אינו עושה
כתם בגודל כגריס.
שבט

הלוי687

כתב שדין זה תלוי בחקירה בעניין ההיתר של כתם שגודלו פחות מכגריס

ועוד.
אפשרות ראשונה היא שהתליה בדם מאכולת היא משום שהכינים היו מצויות ,ושכיח היה
שכתמי דם באים מהם ,ולכן הקלו חז"ל לתלות כתם עד כגריס בכינה אך אם ודאי שהדם
לא בא מכינה לא נתלה.
אפשרות שניה – חז"ל תיקנו שכתם עד כגריס ועוד טהור ,אף כאשר ודאי שהדם לא בא
מהכינה.
הנ"מ בין הצדדים בחקירה:
 .1מה הדין במקום שלא מצויות כינים כמו בימינו .לאפשרות הראשונה בימינו שלא מצויות
כינים אין לתלות בהם .אולם לאפשרות השניה אף בימינו כתם טהור עד כגריס ועוד.
 .2בימינו הכינים קטנות יותר ,א"כ האם יש לתלות רק עד גודל הדם של הכינים בימינו או
שמא גם כיום ניתן לתלות עד כגריס כיון שזו היתה תקנת חז"ל?
לאפשרות הראשונה ניתן לתלות רק בגודל הכינים בימינו .אולם לאפשרות השניה ניתן
לתלות עד כגריס.
הראשונים והאחרונים נחלקו בחקירה זו:
יש שהבינו בדעת

היראים688

– סובר כמו האפשרות הראשונה שכתב שאין להקל עד כגריס

כיון שדם הכינים בימינו אינו מרובה כ"כ .וז"ל:
"ואנן לא בקינן שפיר מהו גריס של פול הלכך צריך להזהר בכתמין לפי שקול הדעת שאין
דם מאכולת ופרעושים רבה"

הרי שהוא סובר כמו האפשרות הראשונה שההיתר בכתם הוא מכח תליה שהדם בא מדם
כינה ממש ולא מכח השיעור שקבעו חז"ל.
אולם דעת החתם

סופר689

כמו האפשרות השניה :דתחלת גזירת כתם היתה משום חומרא

דטהרות ולא פלוג רבנן וטמאו אותה גם לבעלה שלא תהיה חוכא שהאשה טמאה נדה
לטהרות וטהורה לבעלה ,וכיון שנאסר במנין אף על פי שבטל טעם טהרות מ"מ הגזירה לא
בטלה ועדיין אסורה לבעלה וכיון שכל עצמה לא נאסרה לבעלה אלא מתקנת חכמים
הראשונים אין לנו לטמא אותה אלא בשיעור כתם שבזמניהם שהיה מאכולת גדולה מצויה
אף על פי שבזמנינו אין נמצא.
ונפרט את המחלוקת להלכה במקרים השונים:

 687עמ' קסב
 688שו"ת בשמים רא"ש שהובא בפת"ש ס"ק ט .ביראים בסימן כו.
 689יורה דעה קנ ,קנב הובא בפת"ש ס"ק י
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דין הכתם בימינו שלא מצויות כינים
בשו"ת רב

פעלים690

פסק שאין לתלות כתם פחות מכגריס במאכולת אלא א"כ נראה ע"פ

אומד הדעת שהדם בא מכ ינה או פרעוש .וכן יש להקל כאשר יש צד היתר נוסף באותו
מעשה.
אולם החת"ס פסק שדם ששיעורו פחות מכגריס ועוד טהור אף כאשר אין כינים מצויות,
כיון שחז"ל לא גזרו עליו .וכן פסק בטה"ב 691וכן בשבה"ל.692
שיעור התליה בימינו שהכינים קטנות
הפוסקים כתבו שבימינו דם הכינים אינו מרובה כ"כ ,ודמן לא עושה כתם בגודל של גריס.
ונחלקו הפוסקים בשיעור התליה למעשה:
בספר קנאת

סופרים693

ובשו"ת רב

פעלים694

כתבו ,שתולים רק בשיעור הכינים בימינו

וכן יש שהבינו בדברי היראים 695שהזכרנו לעיל.
אולם הבשמים

רא"ש696

חלק על היראים וכתב שכל רבותיו שיערו בגריס ולא חששו

לדברי היראים .וכן עולה מדברי החת"ס שהבאנו לעיל.
פוסקי זמננו – האם הולכים אחר שיעור כינה בימינו או כגריס
בטה"ב697

פסק ,שכתם טהור עד כגריס ועוד ,שכן יש לצרף את שיטת הרי"ף שאין כלל

דיני כתמים בזמן הזה [כבסע' א] ,ועוד שהרבה מהאחרונים פוסקים כמו החת"ס והבשמים
רא"ש שתולים עד כגריס ועוד.
שבט

הלוי698

כתב שע"פ שיטת היראים תולים כתם עד  5-6מ"מ ,ואילו לשיטת החת"ס

והבשמים רא"ש תולים כתם עד  18-19מ"מ .וכתב שרוב האחרונים פסקו כחת"ס ,אולם
כתב שהרוצה להחמיר ,יכול להחמיר כשיעור הקטן והאישה תברך על הטבילה.
ולמעשה שבט הלוי חילק בין המקרים השונים:
כתם יבש או כאשר יש ספק האם הצבע אסור  -יש להקל כשיעור הגדול ,ומי שרוצה יכול
להחמיר כשיעור הקטן ,אך לא יחמיר בכלשהו.
כתם לח שנראה כדם נידה – משערים רק לפי השיעור הקטן .ובעל נפש יחמיר אף בפחות
מכגריס כיון שבזמני נו לא מצויות כ"כ כינים ,וכן נשים לא מבחינות בהרגשות ,ויש לחוש
שהדם יצא בהרגשה ואסור בכל שהוא.

 690חלק א ,לו
 691ח"א עמ' שסז.
 692עמ' קסב
 693השמטות ,תשובה א .הובא בשבט הלוי שם
 694חלק א ,לו
 695סימן כו .חלקו האחרונים בהבנת דברי היראים ,בשו"ת בשמים ראש הובא בפת"ש ט ,שהבין בדברי היראים שלדעת
היראים יש לתלות רק בשיעור הדם הכינים שנמצא בזמננו שהוא קטן יותר מכגריס .אולם הפתחי זוטא סי' קצ ס"ק ז כתב,
שאף היראים תולים עד כגריס ועוד אלא שכוונתו שכיון שאין אנו בקיאים בשיעור יש לדייק במדידה ולא להקל יותר מידי.
 696סימן קלה .הובא בפת"ש ס"ק ט
 697ח"א עמ' שסז.
 698עמ' קסב
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שיעור כגריס
נחלקו הפוסקים בשיעור כגריס [לפי הפוסקים שגם בימינו משערים בכגריס]:
החזו"א 699כתב ,ששיעור הגריס הוא  20מ"מ .וכן פסק בטה"ב.700
דרכי תשובה 701כתב ,בערך  19מ"מ .וכן פסק בדרכ"ט.702
שבט הלוי 703כתב ,שתולים כתם עד  18-19מ"מ [ועיין לעיל בדעתו].
בדי השולחן 704כתב ,שהשיעור הוא  18מ"מ.
כתם עבה שפחות מכגריס אולם אם נפשט אותו יהיה יותר מכגריס
כתם עבה ששיעורו פחות מכגריס ועוד ,אולם אם נפשט את הכתם הוא יהיה יותר מכגריס.
יש לדון איך להתייחס לכתם זה:
הסדרי

טהרה705

כתב ,שמתייחסים אליו כפחות מכגריס ועוד ,למרות שאם יתפשט יהיה

יותר מכגריס ,שכך מידת חכמים בכל שיעוריהם לא פלוג דהם אמרו והם אמרו ,ולא נתנו
חכמים את דבריהם לשיעורים .דאי לא תימא הכי ,א"כ אם יבוא לפני החכם פחות מכגריס
ועוד ויטהרנה והיא תשמש עם בעלה ,ואח"כ תתפשט הכתם מחמת הזיעה וכדומה ,יצטרך
לאוסרה ,ואין זה דרכי נועם.
אולם הסיק הסד"ט למסקנה שהכל לפי עיני ראות המורה ,שאם הדם נצבר הרבה במקום
אחד דדיינינן ליה כאלו נתפשט והיה בו כגריס ועוד וטמאה .וכן פסק בשבה"ל.706
ערוה"ש707

חלק על הסד"ט וכתב ,שבכל מקרה אין לטמאות את האישה במקרה כזה ,וכן

פסק בטה"ב.708
בחוט

השני709

פסק ,שיש לחלק בין כתם בלוע בבגד שמשערים לפי פחות מכגריס ועוד,

לבין אם הכתם אינו בלוע בעובי הבגד אלא צרור על גביו ,שאז יש לדונו כאילו נתפשט
והוא גדול מכגריס .והסברא שאם יש צרירות דם על הבגד ,א"כ הנידון הוא על הדם בפ"ע,
ודיינין על ממשות זו מהיכן היא ,ושיעור כגריס שדנים בשטח הנמצא לפנינו נאמר רק בכתם
הבלוע בבגד ולא צרור עליו.
כתם שנתפשט מבגד עליון לתחתון ובצירוף שניהם יש כגריס ועוד
במצב שהכתם עבר לבגד הפנימי ועל כל בגד בפ"ע יש פחות מכגריס ועוד אך בצירוף
שניהם יש כגריס ועוד ,יש להסתפק האם הכתמים מצטרפים ,האם כיון שהם אחד מעל השני

 699קונטרס השיעורים סי' לט ס"ק טו.
 700ח"א עמ' שע.
 701סי' קצ ס"ק מ.
 702פ"ב ה"ג.
 703עמ' קסב.
 704קצ ס"ק נג.
 705ס"ק סא
 706בפסקי הלכות עמ' תג.
 707סע' לד.
 708ח"א עמ' שפב.
 709עמ' שצה.
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וברור שבאו ממקור אחד וא"כ סוף סוף יש כאן כתם גדול מכגריס או שמא כיון שהכתם אינו
מחובר אז ניתן להקל.
הפחד

יצחק710

כתב ,שנראה לו להקל שדנים את הכתם כשני כתמים נפרדים ואינם

מצטרפים .וכן משום שחז"ל לא חילקו בין בגד עבה לדק גם נידון דידן שהכתם עבר לשני
בגדים דומה לכתם על בגד עבה וטהור.
כתם שהיה פחות מכגריס ועוד ונתפשט הכתם מחמת הזיעה ליותר מכגריס
סד"ט 711כתב ,שבמקרה כזה האישה טמאה ,וכן נראה שפסק בטה"ב.712
כתם שחור פחות מכגריס
המעיל צדקה 713כתב ,שהיה מקום לומר שלא ניתן לתלות כתם שחור במאכולת כיון שדם
מאכולת הוא אדום ואינו משתנה לשחור .לכן היה מקום להחמיר שכתם שחור טמא אף
בפחות מכגריס .אולם למעשה יש לטהר אף כתם שחור כיון שחילוק זה לא נמצא בשם
הפוסקים.
אולם הסד"ט כתב שמעייני המעיל צדקה נעלמו דברי

הראב"ד714

שכתב בהדיא "תולה

כגריס במאכולת ואינה תולה בה אלא כתם אדום".
ולדינא כתב הסדרי טהרה שבמקומות שמצויים פרעושים (שדמם שחור) ואין כל סדין
שאינו מלוכלך בדם פרעוש ,בודאי תולים להקל .והכל לפי ראות עיני המורה .וכן כתב
ערוה"ש.715
אולם יש אחרונים שהקלו בכתם שחור בפחות מכגריס ועוד גם כשלא מצויים פרעושים:
הצפנת

פענח716

כתב ,שכלל לא גזרו חז"ל דין כתמים בפחות מכגריס ועוד ,אף אם הדם

משונה מדם מאכולת ,שכן הסיבה שהקלו בפחות כגריס ועוד אינו מכוח תליה בדם
מאכולת.717
בשו"ת מלמד להועיל 718כתב ,לבאר למה השמיטו הפוסקים את דברי הראב"ד שגם בכתם
שחור יש להחמיר לא לתלות במאכולת אף שהוא פחות מכגריס ועוד .וראייתו מהגמ' בדף
יט ע"א ,שאומרת שמהמילים של 'דמיה' 'דמיה' לומדים שיש  4סוגים של דם אדום טמא,
ויש עוד דם טמא שהוא שחור ,אך היה אדום תחילה אלא שלקה כאשר נעקר מהגוף.
וכתב המלמד להועיל  ,שעפי"ז אם הדם היה שחור כבר במקור עוד לפני שיצא מהגוף ,היה
טהור לגמרי ,אלא שהיו לחז"ל סימנים לדעת האם הדם היה שחור שלקה כשנעקר מהגוף או

 710ערך כתם שיעורו ודיניו.
 711ס"ק יא.
 712ח"א עמ' שפג.
 713סימן י ,הובא בפת"ש יב
 714שער הכתמים סימן ד
 715סע' כב.
 716איסו"ב פ"ד הי"ט.
 717הצפנת פענח חידש ,שיש חילוק בין כתם הנמצא לעד שאינו בדוק שבדקה בו ,שכתם הנמצא רבנן לא גזרו עד כגריס
ועוד גם ללא תליה במאכולת ורק בעד שאינו בדוק ,הקולא בפחות מכגריס ועוד הוא משום תליה במאכולת.
 718יו"ד סי' סו.
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שחור מעיקרו ,אולם אנו לא בקיאים בסימינים של חז"ל ולכן אנו אוסרים את כל הדם
השחור שבא בהרגשה ,אבל בכתם שאיסורו רק מדרבנן יש להקל בדם שחור כיון שיתכן
שהיה שחור כבר במקור ,ולכל הפחות יש לטהר עד כגריס .ואפי' במקום שאין פשפשים
מצויים.
אחרוני זמננו:
בטה"ב פסק ,719שכתם שחור עד כגריס טהור אף במקום שאין פשפשים מצויים ,כדעת
המלמד להועיל ובצירוף הצפנת פענח ,וכן משמע בסתימת מרן שכל כתם פחות מכגריס
ועוד טהור.
שבט הלוי 720חילק בין סוגי הכתמים השחורים:
שחור שאינו נראה כדם ממש – טהור .הסיבות להקל :כיון שבד"כ זה צבע ולא דם .וכן
בד"כ אם נמיס את הכתם הזה במים הוא יראה אדום.
שחור שנראה כדם ממש – יש להחמיר אפילו פחות מכגריס.
שחור בהיר בין שחור לירוק כהה – תולים בכגריס כיון שלא שכיח שצבע זה הוא דם.
ראתה כתם דמי שטהור ע"פ כללי ההלכה – האם צריכה לבדוק עצמה?
טה"ב721

כתב ,שאם מצאה כתם על בגד שאינו מקבל טומאה או בגד צבעוני או שראתה

כתם פחות מכגריס ועוד שהיא טהורה [כמבואר לקמן] ,אינה צריכה לבדוק עצמה בעד הבדוק
לאחר מכן ,שהרי בחזקת טהורה היא עומדת ,שכתם טהור לא נחשב ריעותא כלל ,וכל שכן
אם היה הכתם פחות מכגריס ועוד ,שיש לתלות במאכולת ,ואדרבה ראוי ונכון שלא תבדוק
עצמה כדי שלא תקלקל עצמה .אולם אם ראתה כתם יותר מכגריס על בגד צבועני או על
דבר שאינו מקבל טומאה ,שבמציאות הוא דם גמור אלא שחכמים טיהרוהו ,אפשר דהוי
ריעותא ,ולכן טוב הדבר שתבדוק עצמה.
ואם רגילה לראות כתמים ,יותר טוב שלא תבדוק כלל שלא בזמן שהיא חייבת לבדוק.
וכתב חשב האפוד ,722שאיך תהיה הווא אמינא שאם בא אישה לפנינו שהיא טהורה עפ"י
ההלכה שנשתדל לטמא אותה לבעלה.
חוט

השני723

כתב ,שאם ראתה כתם שאינו אוסר אותה אינה חייבת לבדוק עצמה ,אולם

אם כן בודקת הרי זה בכלל כל היד המרבה לבדוק הרי זה משובחת ,אולם אם ריבוי
הבדיקות גורם לה לשריטות וכדו' אזי לא תבדוק עצמה אלא רק מה שמחויבת עפ"י הדין.
שבט

הלוי724

כתב ,שיש שפסקו שצריכה לבדוק עצמה .אמנם שבט הלוי כתב שבמצבים

הרגילים אין להחמיר כיון שדבר זה לא הובא בפוסקים .אולם במצבים הבאים יש להחמיר
שתבדוק עצמה:

 719ח"א עמ' תלט.
 720עמ' קסד
 721ח"א עמ' תב ,וכן בתורת הטהרה ח טז .וכן ביביע אומר חיו"ד ז סי' יג.
 722ח"ג סי' צט.
 723עמ' קנה.
 724עמ' קסג
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 .1כתם יותר משיעור הכינה בימינו :אף שאנו פוסקים כחת"ס שיש להקל עד כגריס ועוד,
אם מצאה כתם יותר מגודל הכינה שבימינו ע"כ שהדם בא מגופה ,ולכן יש להחמיר
שצריכה לבדוק עצמה.
 .2כתם מגופה על בגד צבעוני או דבר שלא מקבל טומאה.
 .3כתם ביום הוסת :אפילו פחות מכגריס צריכה לבדוק עצמה כיון שיום זה מחויב בבדיקה
ועלול לראיה.
 .4כתם הנראה כדם ממש :טוב שתבדוק עצמה אפילו אם הכתם פחות משיעור הכינים
שבימינו.
ראתה כתם בעונת הווסת שאינו אוסר אותה – האם צריכה לבדוק עצמה?
שבה"ל הנ"ל כתב ,שאפילו ראתה כתם פחות מכגריס ועוד צריכה לבדוק עצמה כיון שיום
זה מחויב בבדיקה ועלול לראיה.725
בחוט השני הנ"ל כתב ,שאפילו אם ראתה ביום הווסת אינה צריכה לבדוק עצמה [מלבד
הבדיקה שהיא מחוייבת בה] אולם אם נראה מהכתם שיש כאן חשש לתחילת ווסת עליה
לבדוק עצמה ,וכתב שבזמננו שנשים אינן יודעות להבחין בהרגשת הדם ,אם רואה כתם אף
בפחות מכגריס ,יש לחוש בזה משום תחילת וסת ,והכל לפי הענין.
במשנה הלכות 726כתב ,שאם ראתה בעונת הווסת ראוי לבדוק עצמה אך אינה מחויבת.

סעיף ו
נחלקו הראשונים בכתם נמצא על בשרה
רשב"א ,727ראב"ד ,728רמב"ן 729פסקו ,שגם כתם על בשרה מטמא רק משיעור כגריס ועוד.
רמב"ם 730פסק ,שכתם על בשרה אוסר אף בפחות מכגריס ועוד.
עיון בדברי הראשונים הנ"ל
הטעם של הרשב"א וסייעתיה הוא ,כיון שהגמ' סתמה בענין שיעור כגריס לענין תליה בדם
מאכולת ולא חילקה בין נמצאה על בשרה לבין נמצא על חלוקה ,שבין זה ובין זה צריך
שיעור כגריס ועוד כדי לטמא.
טעמים וראיות לשיטת הרמב"ם:
א .כתב ערוה"ש ,731שמסדר המשניות יש ראיה לדברי הרמב"ם ,שהמשנה בתחילת פרק
הרואה כתם [נז ]:כותבת ,את מקום הכתם הנמצא בבשרה שאוסר אותה ,ואח"כ
 725בדעת טה"ב לא מצאנו התיחסות מפורשת אולם עיין ביביע אומר יו"ד חלק ז סי' יג אפשר שמדבריו נראה ,שאם ראתה
כתם בימי הווסת שכן צריכה לבדוק עצמה ,שכן סברת בחזקת טהרה לא עומדת כאן ,שכן היא בעונת וסתה שעלולה.
לראות דם.
 726בפסקי משנה הלכות ג כג.
 727תורת הבית הארוך ב"ז ,ש"ד ,טו,:
 728השגות על הרמב"ם הלכות איסורי ביאה ט ,ו.
 729הלכות נדה ד ,ג
 730הלכות איסורי ביאה ט ,ו
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כותבת את מקום הכתם הנמצא בחלוקה שאוסר אותה ,ואח"כ כותבת שאם נתעסקה
בדמים יכולה לתלות.
משמע שהתליה במה שיכולה לתלות הוא דווקא בדם הנמצא בחלוקה ולא בבשרה,
ששם כל שהוא מטמא .וכך ביאר הרשב"א

בחידושיו732

את סדר המשניות [אולם

הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם למד ,שהמשנה שאומרת שתולה בכל דבר שיכולה לתלות קאי

גם על בשרה ,ועיין לקמן שהקשו על הראב"ד].
ב .המגיד

משנה733

כתב ,שהרמב"ם החמיר בכתם הנמצא בבשרה שמטמא בכל שהוא,

ולמד זאת מהגמ' בנידה 734שאומרת וז"ל:
"אמר מר :על בשרה ,ספק טמא ספק טהור  -טמא; על חלוקה ,ספק טמא ספק טהור -
טהור .ה"ד?  ...אי בעית אימא מחגור ולמטה  -כגון שעברה בשוק של טבחים ,על בשרה -
מגופה אתאי ,דאי מעלמא אתאי  -על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי .על חלוקה  -מעלמא
אתא דאי מגופה אתא  -על בשרה מיבעי ליה אשתכוחי.
ואיבעית אימא  -מחגור ולמעלה  -כגון דאזדקרה; על בשרה  -ודאי מגופה אתאי ,דאי
מעלמא אתאי  -על חלוקה איבעי ליה אשתכוחי ,על חלוקה  -מעלמא אתאי ,דאי מגופה
אתאי  -על בשרה איבעי ליה אשתכוחי".

הגמ' כותבת שכתם הנמצא על בשרה חמור מכתם הנמצא על חלוקה ,שאם יש ספק,
בכתם הנמצא על בשרה טמא ,ועל חלוקה טהור.
וכתב המ"מ ,שלדעת הרמב"ם כל כתם פחות מכגריס ועוד הוא ספק האם בא מגופה
או ממאכולת ,ומהגמ' הנ"ל למדנו שכאשר יש ספק בכתם הנמצא על בשרה – טמאה.
אולם

תוה"ש735

והערוה"ש הנ"ל הקשו על ראיית המ"מ ,שכן הגמ' העמידה את

מימרא זו ,במקרה שעברה בשוק של טבחים ,וכתבה שהכתם שנמצא על בשרה טמא
כיון שהדם לא יכול להגיע מהשוק לבשרה לולא שנמצא גם על חלוקה.
משמע שלולא סברא זו לא היינו מחמירים בכתם הנמצא על בשרה ,וממילא יש לטהר
בכתם פחות מכגריס ועוד שנמצא על בשרה אם לא עברה בשוק של טבחים .שאם היה
איתא לדברי הרב המגיד שהרמב"ם סובר ,שכתם פחות מכגריס ועוד בבשרה טמא כיון
שהוא ספק ,הגמ' היתה יכולה להעמיד את החילוק בין בגדה לבשרה בכתם פחות
מכגריס ועוד ,שעל בשרה טמאה ועל חלוקה טהורה ולא היתה צריכה להדחיק להעמיד
בעברה בשוק של טבחים.
אמנם

הלחו"ש736

תירץ את קושיותם ,שהגמ' לא יכלה להעמיד בפחות מכגריס ועוד,

שכן משמע לגמרא שעל חלוקה ספק טמא ספק טהור – טהור ,לא בשיעור גריס דווקא
מיירי וטהור כי תלינן במאכולת ,דא"כ היה לגמ' לכתוב 'על בשרה ספק מגופה ספק

 731סי' קצ סעי' כח-כט.
 732נידה נז ע"ב.
 733על הרמב"ם איסו"ב ט' ו'.
 734נז ע"ב.
 735ס"ק ו.
 736ס"ק יג.
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ממאכולת טמא על חלוקה ספק ממאכולת ספק מגופה טהור' ומזה שנאמר המימרא
בצורה כללית משמע שיש כאן כלל ,שכל ספק שנמצא על בגדה טהור ואפי' יותר
מכגריס ועל בשרה טמא אפי' פחות מכגריס ועוד ,ולא איירינן בשיעורי כגריס כלל ולכן
מוכרחת הגמ' להעמיד בעברה בשוק של טבחים.
ג .הגהות

מימוניות737

כתב ,שהרמב"ם מחמיר בכתם הנמצא בבשרה יותר מחלוקה ,שכן

גופה בדוק ממאכולות ,וכ "כ את הטעם של הרב המגיד .ויש לעיין האם טעם אחד הוא
או שמא שני טעמים.
הכס"מ שם כתב ,שזה שני טעמים נפרדים .אולם הלחו"ש כתב שזה טעם אחד ,וכוונת
ההגהות מימוניות להסביר את המימרא של הגמ' מדוע בשרה חמור יותר מחלוקה ,שכן
בשרה בדוק ממאכולות.
ד .ערוה"ש הנ"ל כתב טעם נוסף ,למה להחמיר בכתם הנמצא על בשרה בלבד .שהרי
המאכולת נמעכת ב ישיבתה או בשכיבתה והדם צריך להופיע גם על החלוק ,ואם הוא
מופיע רק על בשרה ,בהכרח שהוא זב מגופה.
ה.

ש"ך738

כתב ,שקשה להקל נגד שיטת הרמב"ם והביא ראיה לדבריו ,הגמ' בדף נח ע"א

כותבת ,שכתם כרצועה על בשרה טמא ועל חלוקה טהור ,וע"כ שמדובר בכתם פחות
מכגריס ועוד ,כיון שאם היה מדובר בכתם יותר מכגריס אז גם על חלוקה היה צריך
להיות הדין טמא.
קושיות הראב"ד לשיטת הרמב"ם:
א .הגמ' בדף נח ע"א שואלת מה הדין של כתם טיפין טיפין וכשיר וכשורה וכו' [על בשרה]
...ואם איתא שכתם על בשרה מטמא בכל שהוא מה שאלת הגמ'?
דחיית הקושיא :המגיד משנה תירץ ,שלדעת הרמב"ם הגמ' אינה שואלת על צירוף כתם
לכגריס ועוד אלא הגמ' שואלת מה הדין של אישה שראתה בצורות משונות כאלו ,האם
יש לחוש שבא מגופה או לא.
ב .המשנה בדף נז ע"ב ,עוסקת בכתם על בשרה וכתם על חלוקה ,ובמשנה הבאה כתוב
שהיא תולה בכל דבר שיכולה לתלות ,משמע שגם בכתם על בשרה ניתן לתלות שבא
ממקור חיצוני.
דחיית הקושיא :הרשב"א בחידושיו שם כתב ,שלדעת הרמב"ם כוונת המשנה שתולה
בכל דבר ,קאי על נמצא כתם על חלוקה .ואדרבה הגמ' כותבת בהדיא שלא ניתן
לתלות שכתם שעל בשרה הגיע משוק של טבחים ,לפי האיבע"א הראשונה וז"ל:
"אמר מר :על בשרה ,ספק טמא ספק טהור  -טמא; על חלוקה ,ספק טמא ספק טהור -
טהור .ה"ד?  ...אי בעית אימא מחגור ולמטה  -כגון שעברה בשוק של טבחים ,על בשרה -
מגופה אתאי ,דאי מעלמא אתאי  -על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי .על חלוקה  -מעלמא
אתא דאי מגופה אתא  -על בשרה מיבעי ליה אשתכוחי.

 737איסו"ב ט ו.
 738ס"ק י.
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ואיבעית אימא  -מחגור ולמעלה  -כגון דאזדקרה; על בשרה  -ודאי מגופה אתאי ,דאי
מעלמא אתאי  -על חלוקה איבעי ליה אשתכוחי ,על חלוקה  -מעלמא אתאי ,דאי מגופה
אתאי  -על בשרה איבעי ליה אשתכוחי".

הרשב"א כתב  ,ששתי האוקימתות לא חולקות אחד על השניה אלא מר אמר חדא ומר
אמר חדא ,ומוסכם שכתם על בשרה לא תולין שהדם בא משוק של טבחים וזה הבנת
הרמב"ם בגמ' .אולם הראב"ד הבין ששני האוקמיתות בגמ' חלוקות זו על זו:
לאוקימתא הראשונה :בבשרה לא תולין בשוק של טבחים .לאוקימתא השניה :אפי'
בבשרה תולין בשוק של טבחים .והראב"ד פסק כאוקימתא השנייה ,כיון שבכתמים
תולין להקל.
ג .שחז"ל קראוהו כתם על דם הנמצא על בשרה ,ואם כן מוכח שהוא טהור עד כגריס כדיני
כתמים ,ודלא כרמב"ם.
דחיית הקושיא :יש לדחות ,שלשיטת הרמב"ם י"ל אף שחז"ל קראו לו כתם דינו שונה
מכתם הנמצא על חלוקה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"הא דבעינן שיעורא ,בין בכתם הנמצא על חלוקה בין בכתם הנמצא על בשרה .וי"א שלא
אמרו אלא בכתם הנמצא על חלוקה ,אבל כתם הנמצא על בשרה בלבד ,במקומות

שחוששין להם ,אין לו שיעור".
פסיקת ההלכה בכתם נמצא על בשרה
מרן סתם כרשב"א וסייעתיה והביא כי"א את הרמב"ם ,ולהלכה סתם וי"א הלכה כסתם,
וכן פסק הב"ח כרשב"א וסיעתיה ,שגם בבשרה צריך כגריס ועוד.
אולם הש"ך 739וערוך השלחן ,ולחו"ש 740פסקו כרמב"ם.
טה"ב 741פסק כסתימת מרן ,שכתם בבשרה טהור עד כגריס.
אמנם השבט

הלוי742

כתב שלהלכה נתקבל כרמב"ם ,וכן יש להחמיר שדם הנמצא בקינוח

חיצוני אוסר במשהו כיון שוודאי בא מגופה ,אולם אם נמצא על בגד הסמוך לגופה ,כיון
שזה רק ידיים מוכיחות אך לא וודאי בא מגופה ,וכן אם נמצא על קינוח חיצוני צבעוני או
שאינו מקבל טומאה  -טהורה.
שיטת המקילים כרשב"א לאור המציאות בימינו
בימינו לא מצויות כינים בכל מקום וכן הכינים קטנות יותר .ונחלקו האחרונים מה יהיה הדין
בימינו:
הלחם ושמלה הנ"ל כתב ,שאף לשיטת המקלים אין להקל אלא עד שיעור מאכולת של
זמננו ( 5-6מ"מ) ,והביאו שבה"ל הנ"ל.
 739ס"ק י
 740ס"ק יג
 741טהרת הבית א ,עמ' שעה
 742עמ' קסו
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החזקת

טהרה743

כתב ,שבמקום שאין מאכלות מצויות ,יש להחמיר שכתם על בשרה אוסר

בכל שהוא.
אולם בטה"ב כתב שיש להקל עד שיעור כגריס ( 20מ"מ) ,כיון שמרן והפוסקים לא חילקו
בכך.
כתם הנמצא על בשרה וגם על בגדה לשיטת הרמב"ם
נחלקו הפוסקים ,מה הדין כאשר נמצא הכתם גם על בשרה וגם על בגדה ,לדעת הרמב"ם,
האם דינה במשהו או בכגריס:
הסד"ט744

כתב ,שטהורה עד כגריס ,ואפי' כאשר הכתם לא מקביל בין בשרה לבגדה כיון

שהבגד זז.
אולם

החוו"ד745

כתב שטמאה בכל שהוא .והקשה עליו הגרע"א ,שמהרמב"ם באיסו"ב

פ"ט הכ"ג נראה שעברה בשוק של טבחים ונמצא על בגדה ועל בשרה טהור.
דעת הגר"ש קלוגר ,746שיש לחלק בין שני מקרים:
כאשר הכתמים שעל בשרה ועל חלוקה מקבילים –טהורה עד כגריס.
אך כאשר לא מקבילים – נידון ככתם שעל בשרה שמטמא בכלשהוא.
מהשבה"ל 747נראה שנטה להקל כסד"ט.

סעי פים ח  -ט
א .הטור כותב וז"ל:
"אם אין בכתם במקום אחד כגריס אף על פי שיש טיפין הרבה סמוכין זה לזה עד שאם
נצרפם יש בהן יותר מכגריס טהורה שאנו תולין כל טיפה וטיפה בכינה עד שיהא בו כגריס
ועוד במקום אחד במה ד"א כשהטיפין על חלוקה אבל אם הם על בשרה מצטרפין לכגריס
אפי' אין הטיפין עומדים בסדר זה אצל זה אלא עומדין בשינוי או עשוין שורות או עומדין
כחצובה או כעיגול או שארכן לרוחב הירך בכל ענין טמאה שכל שנמצא על בשרה אנו
תולין להחמיר"

בסעיף ו' הבאנו את מחלוקת הראשונים בכתם הנמצא על בשרה ,האם צריך שיעור כגריס
ועוד כדי לטמא ,וזה שיטת הרשב"א וסיעתיה .ואילו שיטת הרמב"ם מספיק כל שהוא כדי
לטמא.
מרן סתם כדעת הרשב"א ,ובסעיפים הללו עוסק מרן במקרה שנמצאו על בשרה מספר
כתמים שבכל אחד לבד אין שיעור כגריס ועוד אולם אם נצרפם יחד יש שיעור כגריס ועוד.

 743ס"ק לח.
 744ס"ק יג.
 745ס"ק ו.
 746שירי טהרה דף סה.
 747עמ' קסו.
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מקור הסוגיא
הגמרא בנידה 748נשארת בבעיא דלא איפשטא בדין טיפין טיפין וז"ל:
"בעי רבי ירמיה :כשיר מהו ,כשורה מהו ,טיפין טיפין מהו ,לרוחב ירכה מהו? ת"ש :על
בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא .על בשרה  -מאי לאו כי האי גוונא? לא ,דלמא דעביד
כרצועה".

אף שהגמ' נשארת בבעיא דלא איפשטא ,כתבו הראשונים שאזלינן

לחומרא.749

ולכא' יש להקשות מדוע הגמ' לא מכריעה שטיפין טיפין לא מצטרפים עפ"י הברייתא
שמובאת בדף נט ע"א שאיתא התם "טיפין טיפין אין מצטרפין"?.
נחלקו הראשונים בתשובה לשאלה זו:
התוס' 750הראב"ד751

ביארו ,ששתי הסוגיות עוסקות בכתם פחות מכגריס ועוד ,והשאלה

האם טיפין מצטרפים לכגריס ועוד אלא שר' ירמיה עסק בכתם הנמצא על בשרה ואילו
הברייתא בדף נט עסקה בכתם הנמצא על בגדה.
יוצא שטיפין טיפין על בשרה – בעיא דלא איפשטא ומצטרף להלכה

[שכאמור פשטנו לחומרא

כדלעיל] .על בגדה  -לא מצטרף.
אולם לפי ביאור

הרשב"א752

בסוגיא ,אין הבדל בין כתם הנמצא על בשרה לכתם הנמצא

על בגדה אלא שתי הסוגיות עוסקות במקרים שונים ,753ר' ירמיה עסק בכתמים גדולים
מכגריס ,אלא שהספק שלו האם טמאה ,כיון שהופיעו בצורה שונה מאשר הדרך הרגילה
לזוב ממקורה ,והגמ' לא פשטא .אולם הברייתא בדף נט עסקה בכתמים שאין בכ"א מהם
כגריס ועוד ,והדין הוא שלא מצטרפים.
וא"כ יוצא לפי ביאור הרשב"א ,בין על בגדה בין על בשרה טיפין טיפין פחות מכגריס ועוד
לא מצטרפים ,כמו המובא בברייתא.

 748נח ע"א.
 749הראשונים ביארו ,שאף שזה בעיא שלא הוכרעה יש לפסוק לחומרא .הרשב"א בתורת הבית הארוך ב"ז ש"ד כתב,
שיש להחמיר כיוון שהגמ' רצתה לפשוט את הבעיא לחומרא שטיפין טיפין על בשרה מצטרפין  ,והדחיה של 'דילמא
דעביד כרצועה' הוא רק דיחויא בעלמא ,ובאמת להלכה אנו פושטים לחומרא .הראב"ד בבעלי הנפש שער הכתמים הביא
את הרשב"א והוסיף שגם מלשון הברייתא נראה להחמיר ,שכתבה 'על בשרה ספק טהור ספק טמא טמאה' משמע שבכל
כתם על בשרה שיש בו ספק אזלינן לחומרא.
 750נח ע"א ד"ה כשורה מהו.
 751בעלי הנפש שער הכתמים כא ע"א.
 752תורת הבית הארוך ב"ז ש"ד.
 753הרשב"א הביא פירוש נוסף של הסוגיא בשם ר' יונה ,ר' יונה הקשה שאם הברייתא בדף נט עוסקת גם בכתם על בשרה
כמו שביאר הרשב"א ,אם כן ניתן לפשוט ממנה דווקא כתם פחות מכגריס ועוד לא מצטרף ואינו אוסר את האישה אך אם
הכתם לבדו יותר מכגריס ועוד הרי הוא אוסר את האישה ,וא"כ ניתן עפ"י זה לפשוט את בעי ר' ירמיה שכתם יותר מכגריס
ועוד אפי' שהוא בצורה משונה הרי הוא מטמא את האישה? ולכן ביאר ר' יונה שבעיא דר' ירמיה מדובר בכתמים על בשרה
שגדולים מכגריס ועוד ,והשאלה בגלל שזה בדרך משונה ,אם טמאה או לאו ,אולם הברייתא בדף נט מדובר בכתמים על
בגדה שאין בהם כגריס ועוד שלא מצטרפים לכגריס ועוד .ואף שמהברייתא ניתן לדייק שטיפין טיפין שעל בגדה שיש
באחד מהן ככגריס ועוד טמאה ,הסתפק ר' ירמיה מה יהיה הדין בטיפין טיפין הגדולים מכגריס על בשרה ,כיון שיש לומר
שדווקא בבגדה הדם יכול להופיע בצורת טיפין טיפין כיון שהבגד זז אנה ואנה אולם טיפין טיפין על בשרה זו היא ראיה
משונה.
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אולם להלכה פסק הרשב"א ,שיש להחמיר כביאור התוספות ,דהיינו שעל בגדה לא
מצטרף אך על בשרה מצטרף לכגריס ועוד.
הרמב"ם 754והרא"ש755

ביארו ,שבעיא דר' ירמיה הסתפק בכתם בצורה משונה בין כגריס

ועוד בין פחות מכגריס ועוד על בשרה ,והברייתא עסקה בכתמים על בגדה שאין בו כגריס
ועוד שלא מצטרף לכגריס ועוד .א"כ יוצא להלכה לשיטתם:
שכתם על בשרה אוסר בכל שהוא.
סיכום הדעות להלכה בכתם טיפין טיפין פחות מכגריס ועוד על בשרה:
תוס' והראב"ד והכרעת הרשב"א– שמצטרפים לכגריס ועוד.
ביאור הרשב"א בסוגיא – שאין מצטרפים לכגריס ועוד.
רא"ש והרמב"ם – אפי' כתם כל שהוא על בשרה מטמא את האישה.
לכל השיטות ,טיפין טיפין על בגדה פחות מכגריס ועוד אין מצטרף.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
סעיף ח
"אם אין בכתם במקום אחד כגריס ועוד ,אף על פי שיש שם טיפין הרבה סמוכין זה לזה עד
שאם נצרפם יש בהם יותר מכגריס ,טהורה ,שאנו תולין כל טיפה וטיפה בכנה עד שיהא בו
כגריס ועוד במקום אחד .וי"א דהני מילי כשנמצאו על חלוקה ,אבל אם נמצאו על בשרה,
מצטרפין לכגריס ועוד".

סעיף ט
"כתם הנמצא על בשרה ,שהוא ארוך כרצועה או עגול ,או שהיו טיפין טיפין ,או שהיה אורך
הכתם על רוחב יריכה ,או שהיה נראה כאילו הוא ממטה למעלה ,הואיל והוא כנגד בית
תורפה (פי' גנאי הוא והוא כנוי לערוה) ,טמאה ,ואין אומרים אילו נטף מן הגוף לא היה כזה".

פסיקת הלכה בטיפין טיפין פחות מכגריס ועוד בין על בגדה ובין על בשרה
מרן בסע' ח הביא בסתמא את ביאור הרשב"א ,כלומר שעל בשרה טיפין טיפין אין
מצטרפים .והביא כי"א את שיטת התוס' וסייעתיה שטיפין טיפין על בשרה כן מצטרפים.
וכן הביא להלכה שלכל השיטות ,על בגדה אין מצטרפים.
הב"ח פסק כדברי התוס'.
בירור דעת מרן ופסיקת ההלכה בימינו
מרן כאמור לעיל ,הביא בסתמא את ביאור הרשב"א להקל בטיפין טיפין על הבשרה שלא
מצטרף אולם בי"א הביא את שיטת תוס' וסיעתיה להחמיר בנמצא על בשר שמצטרף ,ודנו
האחרונים כמי פסק למעשה מרן:
 754איסו"ב ט ו.
 755נידה פ"ח סי' ב עפ"י ביאור הב"י.
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ערוה"ש756

ביאר שמרן פוסק כסתמא ולא כי"א כדרכו בקודש תמיד שסתם וי"א הלכה

כסתם.
אולם

בטה"ב757

ביאר ,שדעת מרן כי"א ולא כסתם ,שכן הכלל שסתם וי"א הלכה כסתם,

לא אמרינן בכל מצב ,ויש מצבים שפוסקים כי"א:
א .בשו"ת בית

דוד758

כתב ,שהכלל סתם וי"א הלכה כסתם ,אמור רק כאשר בדעה

שהוזכרה בסתם מוזכר במפורש שהיא חולקת על הי"א ,אולם כאשר לא כתוב שדעת
הסתם חולקת בפירוש על הי"א הלכה כי"א ,וכן בסעיף דידן בדעת הסתם אין כתוב
במפורש שאפי' על בשרה טיפין טיפין לא מצטרפין.
ב .יד

מלאכי759

כתב ,כאשר סברת הי"א היא סברת רוב הפוסקים ,כוונת מרן השו"ע

לפסוק כמותם ,ובהלכה שלנו דעת הי"א היא דעת רוב הפוסקים .והוסיף היד מלאכי בסימן
א בשם הסמ"ע ,שלכן יש לפסוק שו"ע מתוך ידיעת המקורות והב"י וז"ל:
"כוונת הרב מוהריק"א ורמ"א בחיבור השלחן ערוך היה שלא יפסקו דין מתוכו אלא אותן
שלמדו תחלה דברי בעל הטורים עם פירוש הב"י וידע מתוכן מקום כל דין עם טעמו
מהתלמוד ומגדולי המחברים וכדי שלא יזוזו מזכרונם הדברים חבר השלחן ערוך להיות
עומד לפניהם למזכרת משא"כ בזמנינו בהיות בכובד התלאה נמשך מהטובים רעה שרבים
חושבים נפשם כאילו הם מדור דעה ורוצים ללמוד התורה על רגל א' ומצפצפים ופוסקים
מתוך השלחן ערוך והם מחריבי עמנו הפרו ברית תורת אלהיו וגורמים רעה לנפשם"...

ולכן כתב בטה"ב בהלכות למעלה שראוי להחמיר ,אולם במשמרת הטהרה משמע
שהעיקר כדעת הי"א [כמובא לעיל] וכן בתורת הטהרה כתב "וכן יש להחמיר" .וכן פסק
בשבה"ל 760כדעת הי"א.
בדרכ"ט761

היקל שטיפין על בשרה לא מצטרפים כשיטת הסתמא במרן ,וכתב שיש

מחמירים.
טיפות על בשרה רחוקות זו מזו
נחלקו הפוסקים בשיטת הי"א [שטיפין טיפין מצטרפים] ,מה הדין בכתמים הרחוקים זה מזה,
האם גם מצטרפים או שמא כיון שרחוקים זה מזה מוכח שאין זה ראיה אחת ונתלה כל כתם
במאכולת.
החוו"ד762

כתב ,שאפילו שהטיפות רחוקות זה מזה הן מצטרפות ,נראה שסברתו היא,

שאף לדעת הי"א שכתם על בשרה אוסר רק בכגריס ועוד ובפחות מכך תולים במאכולת,
תולים במאכולת רק בכתם אחד ולא בכמה כתמים כיון שבבשרה לא שכיח מאכולות.
הרשב"א763

פסק ,שמצטרפים הטיפות רק אם סמוכות זו לזו .וכן פסק בחקר הלכה ,764וכן

פסק בטה"ב.765
 756סע' לז.
 757ח"א עמ' שעז -שעט.
 758חאו"ח סי' צט וסי' תמא.
 759כללי השו"ע אות יז.
 760עמ' קסז.
 761ב טז.
 762חידושים ס"ק יא.
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הגר"ש קלוגר פסק ,766שאפילו הכתמים על שתי רגליה מצטרפים.
ובשבה"ל 767פסק ,שבמקום צורך ניתן להקל שכתמים רחוקים אינם מצטרפים.
טיפין טיפין על חלוקה
ראינו לעיל שטיפין טיפין שאין באף אחד מהם פחות מכגריס ועוד על חלוקה אין מצטרפים
לכ"ע.
פס דמי דק שמחבר ביניהם:
אולם דנו הפוסקים מה הדין כאשר יש פס דמי דק שמחבר בין הכתמים:
הצמח צדק 768פסק ,שלא מצטרף כיון שניכר שכל טיפה מובדלת זו מזו.
שבה"ל 769פסק ,שאין להורות כצ"צ למעשה ,ומצטרף.
אולם בטה"ב 770כתב שהסומך על הצ"צ לא הפסיד.
פס מראה טהור דק שמחבר ביניהם:
כתב בחוט

השני771

שאם הפס שמחבר ביניהם הוא מהמראות שאנו מטהרים בכתמים ,אין

הוא מצרף ביניהם.
שני כתמים שאין בהם כגריס ועוד בפ"ע שבתוך מראה לבן:
במקרה שיש ליחה לבנה ובצדדיה יש כתמים אדומים שבצירוף שניהם יש כגריס ועוד על
חלוקה ,דנו הפוסקים האם במקרה זה הכתמים מצטרפים יחד לטמאה:
ביביע אומר 772פסק שהדבר תלוי בדין כתם טמא בגודל כגריס ועוד הנמצא על בגד מנומר
באופן שא מצעו של הכתם הוא על החלק הצבעוני וצדדי הכתם על חלק לבן ,ואם נחבר את
הכתמים שעל הלבן יחד יהיה כגריס ועוד ,ונחלקו האם החלק הצבוע מפסיק ביניהם.
לדעת המעיל צדקה 773החלק הצבוע מחבר ,ולכן הכתם מטמא את האישה .אולם לשיטת
הגר"ז אין החלק הצבוע מחבר ולכן היא טהורה.

 763בתורת הבית הקצר ב"ז ש"ד.
 764אות נ ס"ק כג.
 765ח"א עמ' שפ.
 766בטוב טעם ודעת תליתאי סי' רסג דין ה.
 767עמ' קסז.
 768יו"ד קמד.
 769עמ' קסז.
 770ח"א עמ' שפג.
 771עמ' קנו.
 772חלק ח סי' יז יו"ד.
 773סי' סב.
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ופסק בטה"ב להחמיר כשיטת המעיל צדקה .וממילא ה"ה במקרה דידן שיש להחמיר
שהליחה הלבנה מחברת בין הכתמים האדומים שבצדדים .וכן פסק בחוט השני 774והוסיף,
שצריך הבחנת חכם אם הליחה הלבנה נראה מהמראה של הטיפין הטמאים.
כתם על כפלי הבגד
כתם שנמצא על כפל הבגד וגודלו כגריס ועוד כאשר הוא כך ,אולם אם נפשט את הכפל
יהיה חלל אויר בין  2צדדי הכתם ,באופן כזה שלא יהיה בכל אחד מהם כגריס ועוד .דנו
הפוסקים איך לדון כתם כזה:
החכמ"א775

כתב ,כתם הנמצא על כפלי השרוול ,אם אינם תפורים הכפלים ,אזי פשוט שאין

מצטרפים776

לטמא ככגריס ועוד ,שיש אויר ביניהם .ואם הכפלים תפורים יש לעיין אם

מצטרפים.
ובחוט השני 777כתב ,שלא תפורים לא מצטרף ,אך תפורים מצטרף.
ערוה"ש778

כתב ,שכתם הנמצא על הכפל אפי' שאינו תפור ,מצטרפים .כיון שהסיבה

שבשני כתמים שאין בהם כגריס ועוד בכ"א אינן מצטרפים היא מפני שאנו אומרים שהם
באו משתי מאכולות ,אך בכתם הנמצא על כפלי הבגד ברור שזה כתם .וכן פסק
שבה"ל .779וכן פסק בטה"ב.780
בגד שעשוי כרשת כיצד נשער כגריס
יש לעיין כיצד משערים את הכתם בבגד העשוי כרשת ,האם נצרף את האוויר שברשת או
שמא צריך שהבד שעליו הכתם יהיה בגודל כגריס ועוד.
בדרכ"ט 781כתב ,שמחשיבים את האוויר שבחורים לשיעור כגריס ועוד.
ראתה כתם ולא ידעה אם הוא כגריס ועוד  -ונתכבס הבגד או שנאבד
כתב בטה"ב ,782שהאישה טהורה כיון דהוי ספיקא דרבנן ,ונידון זה דומה ליו"ד סי' צח סע'
ב במקרה שנתערב איסור מין במינו ונשפך הרוטב ולא נודע האם היו שישים כנגד האיסור,
שהדין הוא שהאוכל מותר ,כיון שמין במינו מדאוריתא ברובא בטיל ורק מדרבנן צריך 60

 774עמ' קסא.
 775כלל קיג יט.
 776הוא מביא ראיה מדיני צרעת שנגע הנראה על קמטי הסדין [שאינו תפור] פושטין אותו .כדי לראות אם יש בו כגריס.
וביאר שהכוונה שאם יש אויר בין הנגעים אז הסדין טהור .אולם הקשו עליו בשו"ת שמחת הכהן ח"ה עמ' שמו וכן הפתחא
זוטא סי' יא שאין להביא ראיה מהנגעים שלא ניתן ללמוד מהם לדין כתמים ,שבנגעים יש גזרת הכתוב שאם נגע אינו
בגודל כגריס הוא טהור ולכן הדין הוא שאם יש אוויר בין הנגעים שאינן מצטרפים אולם בכתמים הסיבה שאנו מקילים
בפחות מכגריס ועוד הוא מפני שאנו תולים בדם מאכולת וטיפין טיפין אין מצטרפים כי תולים שהם באו מכמה מאכולות,
אולם במקרה שהכתם נמצא על קמטי הבגד ברור שזה ממקור אחד ,ואם יש בו יותר מכגריס טמאה.
 777עמ' קנו.
 778סע' לח.
 779עמ' קסז.
 780ח"א עמ' שפג-שפד .ועיי"ש בראיותיו.
 781פ"ב הוספה ו.
 782ח"א עמ' שפד.
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וכיון דהוי רובא ודאי והספק הוא רק אם יש  ,60אזי הוי ספק דרבנן לקולא ומותר לאכול
וה"ה בנידון דידן שיש ספק אם הכתם היה כשיעור כגריס ועוד .ועיי"ש.
ועוד כתב בטה"ב ,שה"ה בכתם הנמצא בז"נ שטהורה [אף בג"י ראשונים כמבואר לקמן] ,ע"פ מה
שפסק שלאחר הפסק אישה בחזקת טהרה.
ולגבי ג' ימים ראשונים בימי נקיים :הרמ"א כתב בסי' קצו ,שבג' ימים ראשונים לא תולים
שהכתמים באו ממקור חיצוני ,אולם מרן כדלקמן חלק עליו .ונחלקו הפוסקים מה הדין לפי
הרמ"א במקרה שהסתפקה אם היה כגריס ועוד 783בבגד והוא נאבד:
הדברי מלכיאל 784כתב ,שיש להקל אף בג' ימים ראשונים מהסיבות הבאות:
.1ספק מדרבנן כיון שלא הרגישה ביציאת הדם.
 .2יש מחלוקת הפוסקים לגבי ג' ימים ראשונים אם בכלל יש להחמיר בהם כנ"ל ,וכדלקמן
בסי' קצו.
 .3לאחר ההפסק טהרה נסתם מעיינה וכן רוב הנשים הן נידות ולא זבות ולכן אין מחזיקין
אותן שתראה בימי זיבה.
אולם בתשורת ש"י 785כתב ,שצ"ע האם להקל בג"י ראשונים .ומ"מ בנידון דידן יש לתלות
במצוי שהכתם בא מדם מאכולת.
בטה"ב 786פסק שהעיקר כדברי מלכיאל.
ראתה כתם כגריס ועוד אך מסתפקת אם היה אדום או לא ונאבד הכתם
החכמ"א787

כתב ,להקל מדין ספק דרבנן לקולא ,ודברי מלכיאל הנ"ל מיקל אף בג"י

ראשונים.
אולם הגר"ש

קלוגר788

כתב ,שהאישה טמאה כיון שרוב דמים יוצאים מן המקור יש להם

מראה דם .ותמה עליו בשו"ת שבט הלוי ,789שבימינו רוב השאלות שנשים באות לישאול
אינן בצבע אדום  ,ואולי בימיו של הגר"ש קלוגר הנשים לא היו שואלות בעיקר על מראות
אדומים ובימינו אין הדבר כן .ולכן יש להקל .אך למעשה כתב שיש להחמיר במצבים
הבאים:
א.בתוך ז"נ ובפרט בג"י ראשונים.
ב .ראתה מראה חום או מראה שהיה ספק בליבה אם הוא אדום.

 783עיין לקמן בסי' קצו סעיף י ,שכתבנו בשם תרה"ד שאף לרמ"א חומרא בג' ימים ראשונים היא רק בכתמים גדולים
מכגריס אך פחות מכגריס ועוד תולין במאכולת.עיי"ש.
 784ח"ד סי' סז.
 785תנינא סי' קלח.
 786ח"א עמ' שפה.
 787כלל קיג סע' כט.
 788מי נידה קונטרס אחרון תנינא סי' קצ סע' מו.
 789חלק ג יו"ד קיט ט.
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אכן הגר"ש קלוגר עצמו חזר בו ,790שאף שרוב הדמים הבאים מן המקור טמאים ,יש גם
דמים טהורים שבאים מן העליה ואף שרוב וקרוב [דמים מן העליה שקרובים יותר לצאת] רוב עדיף,
הכא שהיא בחזקת טהרה יש להתיר.
טיפין טיפין על בשרה בצורה משונה
בגמרא בנידה 791וז"ל:
"בעי רבי ירמיה :כשיר מהו ,כשורה מהו ,טיפין טיפין מהו ,לרוחב ירכה מהו? ת"ש :על
בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא .על בשרה  -מאי לאו כי האי גוונא? לא ,דלמא דעביד
כרצועה".

אף שהגמ' לא פשטה את הספק ,כתבו הראשונים שפוסקים לחומרא כמבואר בסע' ח.
הרשב"א לעיל ביאר ,שהספק של הגמ' הוא אפי' בכתם שגודלו יותר מכגריס והספק הוא,
האם זה הגיע מהמקור או שמא בגלל שצורתה משונה לא תולים שהגיע מהמקור וטהורה.
כאמור הכרענו לחומרא .ועיין לעיל שיש ביארו את הגמ' באופן שונה ואכמ"ל.

מרן בסע' ט פסק כרשב"א.
כתם משונה שנמצא על בגדה
על פי ביאור הרשב"א ,ר' ירמיה הסתפק מה הדין בכתם משונה על בשרה אפי' כשהוא
יותר מכגריס .והגמ' ניסתה לפשוט את שאלתו מהברייתא שהוזכרה בדף נז ע"ב 'שעל
בשרה ספק טמא ספק טהור טמא .על בגדה ספק טמא ספק טהור טהור' ,א"כ רואים לכא'
שרק על בשרה אנו מטמאים כתם משונה אולם על בגדה כתם משונה טהור .אולם נחלקו
הפוסקים בדין זה:
הסד"ט792

כתב ,שכתם משונה על בגדה כגון שנראה כעיגול טהור .ונראה שה"ה בכתם

טיפין טיפין על חלוקה ,כאשר אין בשום טיפה כגריס ועוד.793
בדי

השולחן794

כתב ,שכתם משונה על בגדה טמא ,ונראה שראייתו מביאור רבינו יונה

שהביא הרשב"א שהבריתא בדף נט ע"א מתבאר שדווקא טיפין טיפין על חלוקה שאין באף
אחד מהן כשיעור כגריס ועוד דווקא אין מצטרפים ,אולם משמע שאם היה באחד מהן כגריס
ועוד טמאה אפי' על חלוקה למרות שצורתה משונה כיון שדרך החלוק לזוז אנה ואנה.
אולם

הסד"ט795

כתב לדחות ,שלדעת רבינו יונה דווקא טיפין טיפין דעל חלוקה טמא כיון

שדרך החל וק לזוז ואורחיהו בהכי ,אולם כתם עגול כשיר או כשורה על חלוקה טהור כיון
שלאו אורחייהו בהכי .וביאר שזאת כוונת הברייתא עפ"י הרשב"א ורבינו יונה שכל כתם
משונה על בשרה טמא ועל חלוקה טהור ,אולם הברייתא לא דיברא בטיפין טיפין שעל
חלוקה כיון שזה אינו משונה.
 790בשו"ת קנאת סופרים השמטות לספר מי נידה סי' לב.
 791נח ע"א.
 792ס"ק נב.
 793ועיי"ש שלדעת רבינו יונה יש להחמיר טיפין טיפין על חלוקה טמא כיון שאורחיהו בהכי שדרך החלוק לזוז אנה ואנה
אבל כשיר או כשורה טהור.
 794סי' קצ ס"ק צד.
 795ס"ק יב.
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בטה"ב796

פסק שכתם טיפין טיפין על חלוקה טמאות אולם שאר צורות על חלוקה

טהורות.

סעי ף י
א .הטור כותב וז"ל:
"כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה לא גזרו עליו כיצד בדקה קרקע עולם או כל
דבר שאינו מקבל טומאה וישבה עליו ומצאה בו כתם טהורה וכתם הנמצא על בגד צבוע
פליגי בה תנא קמא מטמא ורבי יונתן מטהר ופסק הרמב"ן כת"ק והרמב"ם כרבי יונתן וכתב
א"א הרא"ש ז"ל ובכתמים שומעין להקל"

כתם על דבר שאינו מקבל טומאה
נחלקו התנאים

בנידה797

האם כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה מטמא את

האישה:
"ישבו על ספסל של אבן ,או על האיצטבא של מרחץ  -רבי נחמיה מטהר ,שהיה רבי
נחמיה אומר :כל דבר שאינו מקבל טומאה  -אינו מקבל כתמים"
"דרש רב חייא בר רב מתנה משמיה דרב :הלכה כר' נחמיה .אמר ליה רב נחמן :אבא תני
מעשה בא לפני חכמים וטמאום ,ואת אמרת הלכה כרבי נחמיה? ...תנאי היא ,דתניא :ר'
יעקב מטמא ,ורבי נחמיה מטהר ,והורו חכמים כרבי נחמיה".

ונחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה:
הרמב"ם 798הרא"ש 799והרשב"א800

פסקו ,שהלכה כר' נחמיה להקל ,שדבר שאינו מקבל

טומאה שנמצא עליו הכתם אינו מטמא את האישה.
ראייתם:
א.דריש ר' חייא בר רב משמיה דרב הלכה כרבי נחמיה.
ב.מדשקלי רב הונא ואביי בגמ' בדף ס ע"ב אליביה דר' נחמיה.
ג.בדף דף נח ע"א העמיד רב אשי מילתיה דשמואל כרבי נחמיה.
אולם הראב"ד בספר בעלי הנפש 801פסק כר' יעקב לחומרא וראייתו:
בדף נח ע"א כתוב ,על האישה שמצא דם על המשתיתא[ ,כלי עץ ומכלי האורגים –שהוא
פשוטי כלי עץ שאינו מקבל טומאה] ובאה לפני רבי ינאי ואמר לה שתיזול ותיתי ואי מתרמי
לה דם שוב טמאה .ואע"פ שמשתיתא הוא דבר שאינו מקבל טומאה.
אולם

התוס'802

והרא"ש הנ"ל דחו ראייתו ממשתיתא ,התוס' כתב ,שמשתיתא כן מקבל

טומאת נגעים ,ולכן אין ראיה ממנו .והוסיף הרא"ש שאנו לא בקיאים מהי משתיתא ולכן

 796ח"א עמ' שפו.
 797דף נט ע"ב וכן דף ס ע"ב.
 798איסו"ב ט ז
 799נידה פרק ט ב.
 800תורת הבית הארוך ב"ז ש"ד.
 801שער הכתמים דף נט.
 802דף נח ע"א ד"ה כר' נחמיה.
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עדיף לומר שהיא מקבלת טומאה [אפי' לא רק טומאת נגעים] כדי לא לסתור את הראיות
דלעיל שרואים מהן שהלכה כר' נחמיה.
ביאר

הערוה"נ803

שהראב"ד חולק על התירוץ של תוס' דלעיל ,וסובר שאף שהמשתיתא

מקבל רק טומאת נגעים ,לפי ר' נחמיה לא היתה אמורה להיות טמאה האישה משום כתם,
אלא רק דבר שמקבל טומאה רגילה אוסר את האישה ,וא"כ לענין כתמים משתיתא אינה
נחשבת לדבר שמקבל טומאה ומוכח דלא פוסקים כר' נחמיה.
להלכה נפסק כר' נחמיה כמבואר בשו"ע לקמן.
מה הטעם דבר שאינו מקבל טומאה לא מטמא משום כתם
הגמ' בדף ס ע"ב מביאה פסוק לטעמו של ר' נחמיה "'ונקתה לארץ תשב' – כיון שישבה על
הארץ נקתה".
המעדני

יו"ט804

והערוה"נ הנ"ל כתבו ,שפס' זה הוא אסמכתא ולא הטעם האמיתי כיון

שמהתורה כל כתם טהור ואין נביא רשאי לחדש הלכות.
תוס' הנ"ל ביאר ,שטעמו של ר' נחמיה הוא ,מפני שהדבר שנמצא עליו הכתם הוא אינו
מקבל טומאה רבנן לא גזרו על האישה .וביאר שם הערוה"נ דברי התוס' ,שיש לחלק בין
ראיה בהרגשה לכתם שבא בלא הרגשה ,בראיה בהרגשה הטומאה באה ממנה [כיון
שהרגישה] אל הדבר שנמצא עליו הדם ולכן אף אם הוא אינו מקבל טומאה האישה טמאה,
אולם בכתם האישה לא הרגישה והטומאה באה מכוח שהדבר נמצא עליו הדם אל האישה
ולכן אם הדבר אינו מקבל טומאה אין האישה טמאה.
טעם אחר מצינו בחידושי הר"ן ,805גזירת כתמים היא משום טהרות ,כיון שאם נטהר את
האישה ,יש חשש שיבואו לטהר גם את הבגד שנמצא עליו כתם ,ולכן החמירו שאם הכתם
נמצא על דבר המקבל טומאה האישה טמאה .אך אם הכתם נמצא ע"ג דבר שאינו מקבל
טומאה ,אין סיבה לאסור את האישה.
הנוב"י806

ביאר ,שבכל כתם יש ספק האם הכתם בא ממנה או מעלמא ,ולכן כתם שלא בא

בהרגשה שאיסורו רק מדרבנן היה צריך להיות טהור משום סדר"ל .אולם הסיבה שרבנן
החמירו בכתמים הוא משום שקי"ל שמקור מקומו טמא ,ולכן לענין טהרות ,הבגד שעליו
נמצא הדם נטמא מדין טומאת מגע ,ואף שיש ספק שמא הדם בא מעלמא אין להקל כיון
שטומאת המגע היא מדאורייתא וספק דאורייתא לחומרא ,א"כ לגבי הבגד אנו מכריעים
את הספק שהדם בא מהמקור ,ולאחר שלגבי הבגד הכרענו שהדם בא מהמקור שוב לא ניתן
לטהר את האישה לבעלה מספק שמא בא מעלמא .ולכן כתם הנמצא על בגד שאינו מקבל
טומאה אינו אוסר את האישה כיון שלא הכרענו לגבי הבגד שהדם בא ממנה כיון שאינו
מקבל טומאה .ולא היינו צריכים לדון לגביו מהיכן הגיע הדם וממילא האישה גם תהיה
טהורה.
 803נידה נח ע"א.
 804על הרא"ש נידה פ"ט ב.
 805חידושים נידה נז ע"ב.
 806קמא סי' נב.
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אולם החוו"ד 807הקשה מספר קושיות על הטעם של הנוב"י:
א .בגד נטמא רק ברביעית דם ולא בכגריס ,ולכן לא יתכן שהבגד יהיה טמא כבר בכגריס
ומכוח זה נטמא את האישה ,שהרי הבגד רק נטמא ברביעית דם ,שזה הרבה יותר מכגריס.
ב .עפ"י הנוב"י כתם על דבר שאינו מקבל טומאה טהור כיון שיש ספק שמא הדם בא
מעלמא ,ולפי זה אישה שבדקה קרקע עולם וישבה עליה ואח"כ מצאה עליה דם צריכה
להיות טמאה ,כיון שהדם וודאי בא ממנה ,אולם קי"ל בגמ' שבמקרה כזה האישה טהורה
משום שהדם נמצא על דבר שאינו מקבל טומאה.
ג .עפ"י הסברו של הנוב"י ,גם דם הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה צריך לאסור את
האישה ,כיון שאף שהבגד עצמו לא נטמא ,סו"ס אם הדם בא מהמקור הדם עצמו מטמא
אחרים מדאוריתא ,ואף שיש ספק האם הדם בא מהמקור או מעלמא יש להכריע אותו
לחומרא [ספק דאורייתא לחומרא] שהדם בא מהמקור וממילא עפ"י הנודב"י האישה צריכה
להיות טמאה.
ד.עפ"י הנוב"י כל דין כתמים קשה למ"ד מקור מקורו טהור.
כתם על בית הכסא
הדרכ"מ כתב בשם הגהות

מיימוניות808

ועוד ,שלפי זה שאם ראתה כתם על דבר שאינו

מקבל טומאה אינה נאסרת ,אם ישבה בבית הכסא ומצאה עליו דם טהורה.
כתם על בגד צבעוני
מובא בגמרא 809וז"ל:
"ת"ר ,בגד צבוע  -מטמא משום כתם ,רבי נתן בר יוסף אומר :אינו מטמא משום כתם,
שלא תקנו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן .תקנו? מאי תקנינהו? אלא שלא
הותרו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן .הותרו  -מכלל דאסירי? אין ,דתנן:
בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס .בקשו לגזור על בגדי צבעונין,
אמרי :הא עדיפא  -כדי להקל על כתמיהן"

נחלקו התנאים האם כתם על בגד צבעוני מטמא את האישה:
לפי ת"ק – מטמא .ולפי ר' נתן בר יוסף – אינו מטמא.
ונחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה:
הרמב"ן 810פסק ,כתנא קמא כיון שהדם ניכר בהם.
רבינו שמחה והראב"ן 811פסקו ,שהאישה נאסרת ,שגם ר' נתן בר יוסף היקל רק לגבי הבגד
עצמו לטהרות ,אך האישה נאסרת לבעלה.
אולם הרמב"ם 812פסק ,כרבי יונתן שכן בכתמים שומעין להקל .וכן פסק הרא"ש.813
 807סי' קצ ס"ק ח.
 808פרק ט' אות ה.
 809נידה סא ע"ב.
 810בהלכות נידה פ"ד ה"ו.
 811מובא בהגה"מ איסו"ב פ"ט אות ו.
 812איסו"ב פ"ט ה"ז.
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גם

הרשב"א814

כתב ,שנראה כדברי הרמב"ם שלא אמרו כתמים להחמיר אלא להקל

ומכל מקום כתב בתורת הבית הקצר שם ,שהמחמיר בדברים אלו תבא עליו ברכה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה ,לא גזרו עליו .כיצד ,בדקה קרקע עולם (או בית

הכסא שאינו מקבל טומאה( ,)815מרדכי ה"נ בשם סמ"ג וסמ"ק) או כל דבר שאינו מקבל טומאה,
וישבה עליו ומצאה בו כתם ,וכן כתם שנמצא על בגד צבוע ,טהורה( .לפיכך ,תלבש האשה

בגדי צבעונין ,כדי להצילה מכתמים) (הרמב"ם ובגמרא פרק האשה)".

כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה המונח על דבר שמקבל טומאה
במקרה שהכתם נמצא על דברי שאינו מקבל טומאה ,אולם הוא מונח או נישא ע"ג דבר
המקבל טומאה ישנם שני דיונים הלכתיים:
דיון א' האם העובדה שהדם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה גרם לנושא אותו להיטמא
בטומאת משא ,גורם טומאת נידה לאישה.
דיון ב' אילו דברים נטמאים בטומאת משא.
דיון א' – האם טומאת משא גורמת טומאה לאישה
נחלקו האחרונים בדין זה:
א .ס"ט ,מנחת חינוך ,שו"ת דברי

חיים816

 -פסקו שכאשר הכתם גורם לטומאת משא,

האישה טמאה[ .האחרונים הללו נחלקו בפרטי דין טומאת משא כמו שיבואר לקמן].
ב .חת"ס ,817פתחא זוטא ,818פרי

דעה819

 -פסקו שאף שגורם לטומאת משא אין האישה

טמאה .כיון שחז"ל טיהרו כתם הנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה.
דיון ב' – אילו דברים נטמאים בטומאת משא
לדעת הפוסקים שטומאת משא גורמת איסור נידה לאישה ,יש לברר מהם הדברים
שנטמאים בטומאת משא .ונחלקו הראשונים מה נטמא בטומאת משא:

 813נידה פ"ט סי' א.
 814תוה"א ב"ז ש"ד.
 815בפרטי דינים של בית הכסא [צואה ,מ"ר וכדו'] עיין בפרטי ההלכות שבה"ל עמ' קע [טה"ב ח"א כה] וכן בסד"ט צג ,חוט
שני עמ' קסח.
 816המקורות שלהם יבואו לקמן
 817יורה דעה ו' סימן פא .החת"ס כותב שנייר אינו מקבל טומאה ,ואם איתא שכתם הגורם לטומאת משא מטמא את
האישה אז גם אישה שקינחה בנייר טמאה ,שהרי האישה נטמאת בטומאת משא.א"כ ע"כ שהחת"ס סובר שגם כתם הגורם
לטומאת משא אינו אוסר את האישה.
 818קצ ,ס"'ק טז
 819הקדמה שער ד
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א.

הרמב"ם ,820והר"ש821

פסקו ,שרק אדם מקבל טומאת משא ,אולם כלים אינם מקבלים

טומאת משא .וראייתם מהמשנה בזבים" :822כל הנושא ונישא על גבי משכב טהור חוץ
מן האדם"
ב.

הסד"ט823

הבין בדעת

רש"י824

שגם כלים מקבלים טומאת משא של דם נדה .וזה לשון

רש"י:
"היא  -עושה משכבה אב הטומאה ולא דמה עושה משכבה אב הטומאה אבל מטמא הוא
את שתחתיו משום משא להיות ראשון ואף על פי שאין נוגע בו דהא איתקש לנדה"
רעק"א825

והסד"ט הבינו שכוונת רש"י "מטמא את שתחתיו משום משא" היא אף לכלים.

וכתב רעק"א שזה דין מיוחד בטומאת נדה כיון שהוקש לטומאת משכב .אולם בשאר
הטומאות גם רש"י מודה שרק אדם נטמא בטומאת משא (ולכן לא קשה מהמשנה בזבים).
אולם התפארת

ישראל826

ביאר שרש"י אינו חולק על הרמב"ם ,וסובר שרק באדם יש

טומאת משא .ומה שכתב "את שתחתיו" הכוונה את האדם שתחתיו.
על פי מחלוקת זו ,נחלקו האחרונים מה הדין במקרה שכתם הנמצא על דבר שאינו מקבל
טומאה ,מונח או נישא ע"י דבר המקבל טומאה:
א.

הסד"ט827

פסק כדברי רש"י שגם בגד יכול לקבל טומאת משא .ולכן פסק שהאישה

טמאה.828
ב .המנחת

חינוך829

והדברי

חיים830

הקשו על הסד"ט מדוע לא פסק כשיטת הרמב"ם

והר"ש שרק אדם נטמא בטומאת משא ולא בגד וכלים?!
ולכן פסקו שיש לחלק בין מקרה שהכתם נמצא על דבר שאינו מקבל טומאה נישא ע"י
בגד/כלי למקרה שהנושא הוא אדם:
כאשר הנושא הוא בגד או כלי – הם אינם נטמאים בטומאת משא והאישה טהורה.
כאשר הנושא הוא אדם – האישה נטמאה בטומאת משא ולכן נאסרה בנידה.

 820הלכות טומאת מת פרק א הלכה ט.
 821זבים ה ,ג
 822פרק ה משנה ג
 823סימן קצ ,צג.
 824נדה נד ב ד"ה היא.
 825הובא בתפארת ישראל – בעז על המשנה בכלים פרק א אות א
 826תפראת ישראל בעז ,שם
 827סימן קצ ,ס"ק צג
 828הסד"ט כתב שדין זה תלוי במחלוקת הר"ן והתוספות בטעם שכתם הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה ,טהור .הר"ן
כתב שהסיבה שרבנן אסרו כתמים היא משום טהרות ,שאם האישה תהייה טהורה ,יש חשש שיבואו לטהר גם את הבגד
שעליו נמצא הדם ,והרי הוא טמא לטהרות בגלל דם הנידה שנגע בו .ולכן הקלו בכתם שנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל
טומאה כיון שבמקרה זה ,אין לחשוש שתצא תקלה מכך שאנו מטהרים את האישה .א"כ ,בנידון דידן ,שהדבר שאינו
מקבל טומאה טימא בגד אחר בטומאת משא ,שוב קיים החשש שאם נטהר את האישה נבוא לטהר את אותו בגד טמא,
ולכן יש לאסור את האישה.
אולם תוס' (ע"פ הסד"ט) ביארו ,שכתם הנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה אינו אוסר את האישה כיון שרבנן השוו
מידותיהם :שאם הבגד טמא גם האישה תהיה טמאה ,ואם הבגד טהור גם האישה טהורה .א"כ ,י"ל שאפילו אם הדבר שאינו
מקבל טומאה שעליו הכתם נישא ע"ג דבר המקבל טומאה והוא מקבל טומאת משא ,סו"ס האישה טהורה כיון שהכתם
עצמו נמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה ורבנן השוו מידותיהם שאם מקום הכתם טהור גם האישה טהורה.
 829מצוה קסא.
 830חלק ב יורה דעה סימן פ
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ולכן ,ברוב המקרים ,גם לשיטתם האישה תטמא כיון שסו"ס האישה נושאת את הכתם,
כגון :כתם הנמצא על פד שאינו מקבל טומאה ,והפד מונח על תחתונים שלובשת האישה.
א"כ ,אף שהתחתונים אינם מקבלים טומאת משא לשיטתם ,סו"ס הכתם נישא גם ע"י
האישה שמקבלת טומאת משא ,ולכן האישה טמאה .וה"ה במקרה שקינחה האישה נייר
טואלט סו"ס האישה נושאת את הנייר.
למסקנה:
א.החת"ס וסיעתו פסקו ,שטומאת משא אינה גורמת לאיסור נידה ולכן כתם שנמצא על
דבר שאינו מקבל טומאה תמיד טהור.
ב.סד"ט פסק  ,שטומאת משא גורמת לאיסור נידה בין אם הכתם שנמצא על דבר שאינו
מקבל טומאה מונח על אדם או כלי ,ולכן האישה תמיד תהיה טמאה כאשר הכתם גורם
לטומאת משא.
ג .המנ"ח פסק ,טומאת משא גורמת לאיסור אבל אך ורק כאשר הכתם שנמצא על דבר
שאינו מקבל טומא מונח או נישא על האדם.
להלכה:
טה"ב831

פסק ,כחת"ס שכן סבירא לרוב האחרונים כמוהו ,ובכתמים שומעין להקל ,היינו

שטומאת משא אינה גורמת לאישה להיות אסורה בכל מצב.
הרב

ליאור832

כתב ,שיש לחשוש לדברי הסד"ט ,ולמרות קושיות המנ"ח וסיעתיה ,בדעת

תורה בהערות הנכד ,833יישב קושיות אלו .ולכן לשיטתו אישה שיש לה פד היגייני אע"פ
שאינו מקבל טומאה ,יטמא את האישה כיון שנמצא על הלבנים שהם מקבלים טומאת
משא.
חוט שני 834פסק ,שטומאה משא גורמת לאיסור נידה.
שבה"ל835

אם קינחה עם נייר לדינא טהורה [כאשר הקינוח אינו לאחר הטלת מ"ר] ,א"כ

רואים שפסק שטומאת משא אינה גורמת לאסור את האישה כחת"ס וסיעתיה.
כתם הנמצא ע"ג דבר שמחובר לקרקע
הרמ"א כתב בסע' דידן ,שכתם הנמצא על גבי בית הכסא טהור ,כדבריו בדרכ"מ.
וכן פסקו שבה"ל 836וטה"ב.837
לקמן נביא מח' האחרונים בדין כתם הנמצא על גבי דבר שמקבל טומאת נגעים ,אולם צ"ע
אם נגע צרעת נמצא גם על דברים מחוברים לבית או רק לכותלי הבית ,ואם הוא יכול
 831ח"א עמ' תי-תיא.
 832ספר פוע"ה חלק א' עמוד 155
 833יו"ד סי' קצ סע' י בהערות שם.
 834עמ' קסג.
 835עמ' קסט.
 836עמ' קעב.
 837ח"א עמ' תח.
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להיות גם בדברים המחוברים לבית כמו בבית הכסא ,נמצא שדעת הרמ"א כשיטת
המקילים שכתם הנמצא על גבי דבר שמקבל רק נגע צרעת הבית אינו אוסר את האישה.
בספר אוצרות הטהרה המובא לקמן ,כתבו בשם הגרי"ש אלישיב שהדברים תלויים אחד
בשני  .אולם הפוס' האחרונים שדנו בסוגיא לא הביאו ראיה מדברי הרמ"א [כדלקמן] כראיה
לכך שדבר המקבל טומאת נגע בית אינו אוסר את האישה .וצ"ע.
כתם בבנין
במקרה שהאישה ראתה כתם ע"ג רצפת הבית וכד' ,מצד אחד כל דבר המחובר לקרקע
אינו מקבל טומאת מגע אולם בית בא"י יכול להיטמא בטומאת צרעת הבית ,ונחלקו
הפוסקים מה הדין כאשר כתם נמצא על דבר שמקבל טומאת נגעים אך לא טומאת מגע:
כנ"ל נחלקו הפוס' האם הלכה כר' נחמיה שכתם על דבר שאינו מקבל טומאה טהור.
הראב"ד פסק שאין הלכה כר' נחמיה כיון שרבנן רצו לטמא אישה שראתה דם על
משתיתא ,והרי משתיתא אינה מקבלת טומאה.
תוס' ורא"ש פוסקים כר' נחמיה כנ"ל ,ודחו את ראיית הראב"ד ,שכן אף שמשתיתא אינה
מקבלת טומאת מגע היא נטמאת טומאת נגעים ולכן רצו לטמא את האישה .וממילא אין
ראיה לראב"ד.
הרשב"א838

פוסק כר' נחמיה כנ"ל ,ואין ראיה ממשתיתא שכן היא אחד מכלי האורגים

המקבל טומאת מגע.
נמצא ,שלראב"ד/רשב"א דבר שמקבל טומאת נגעים אינו בכלל דבר שמקבל טומאה ואם
נמצא עליו כתם לא יטמא את האישה.
אולם לתוס' ורא"ש דבר שמקבל טומאת נגעים ,נחשב כדבר שמקבל טומאה ואם נמצא
עליו כתם יטמא את האישה.
להלכה פסקנו כאמור כתוס' ורא"ש שהלכה כר' נחמיה .וא"כ לכא' יש לומר שאישה
שראתה כתם על בנין יהיה טמא משום שהבית מקבל טומאת נגעים .ונחלקו בכך
האחרונים:
תוה"ש839

פסק ,שאכן אם ראתה על בנין בא"י [ולא בירושלים העתיקה ,כדיני צרעת] היא

טמאה משום שהבית מקבל טומאת נגעים כמו שביארנו ,ואע"פ שהוא מחובר לקרקע ואינו
מקבל טומאת מגע ,וכ"כ החוו"ד.840
הסד"ט 841והכו"פ 842וערוה"ש843

חלקו על התוה"ש ,ופסקו שהיא טהורה אם ראתה על

בנין הבית בא"י וכדו'.
וטעמם:

 838תורת הבית הארוך ב"ז ש"ד.
 839ס"ק יג.
 840סי' קצ ביאורים ח.
 841ס"ק יט.
 842ס"ק טו.
 843ס"ק מא.
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א.הרשב"א844

ביאר ,שמשתיתא היא אחד מכלי האורגים המקבל טומאת מגע ,ממילא

א"צ בתירוץ התוס' והרא"ש ,שמשתיתא מקבלת טומאת נגעים.
ב.גם אם נאמר כתירוץ תוס' והרא"ש שכתם הנמצא על בגד המקבל טומאת נגעים אוסר
את האישה ,יש לומר שכתם הנמצא על בית לא אוסר את האישה ,שכן יש מספר דינים
השונים בין נגעי הבית לנגע הבגד ודיני כתמים כגון :נגע בית נוהגת רק בא"י ,נגע הבית
אוסר גם בצבעוני.
שבה"ל מביא ,845את מחלוקת הסד"ט וסייעתיה מול תוה"ש והחוו"ד ואינו מכריע .אולם
כתב שבית הכסא אינו מקבל טומאה משום שמחובר לקרקע.846
באוצרות

טהרה847

כתבו בשם הגרי"ש אלישיב ,שהחמיר כתוה"ש שכתם על בית בא"י

[לא בירושלים העתיקה] אוסר את האישה .והוסיף ,שה"ה כתם הנמצא על גבי בית הכסא.
אולם באוצרות השולחן 848כתבו בשם הגרי"ש אלישיב ,שהיקל כסד"ט .וצ"ע בשיטתו.
גודל הבגד לענין דיני כתמים
כותב הש"ך 849שאף בגד שמקבל טומאה מצד החומר שממנו עשוי ,אם הוא פחות מכשיעור
אינו מקבל טומאה ונחלקו הראשונים לענין שיעור הבגד שמקבל טומאה:
הרמב"ם בהלכות

כלים850

חילק בין בגד העשוי מצמר ופשתיים לבגד העשוי משאר מינים,

שבגד העשוי מצמר ופשתיים שיעורו לקבל טומאה הוא ג' אצבעות על ג' אצבעות [ 6ס"מ
על  6ס"מ] ואילו בגד העשוי משאר מינים שיעורו הוא ג' טפחים על ג' פחים [ 24ס"מ על 24
ס"מ].
אולם הר"ש

והרא"ש851

כתבו בסתמא שהשיעור הוא ג' אצבעות על ג' אצבעות ,ולא

בטה"ב852

בהלכותיו למעלה שכל בגד שאין בו שיעור ג' אצבעות על ג'

חילקו בין סוגי הבגדים.
להלכה פסק

אצבעות אינו מקבל טומאה ולא חילק בין סוגי הבגדים .וכן פסק בתורת הטהרה .853אולם
במשמרת הטהרה 854כן חילק בין סוגי הבגדים כשיטת הרמב"ם .וצ"ע בדעתו.
עוד הוסיף בטה"ב ,שאם אין בבגד  3אצבעות על  3אצבעות ממש אלא יש בו כדי לרבע
ולצרף שיעור אורכו ורוחבו שיהיה בו כשיעור הנ"ל ,כגון שהיה אורכו שיעור  5אצבעות
ורוחובו  2אצבעות ,נראה שאינו מקבל טומאה ,שכך הוא השיעור בדווקא מהלכה למשה
 844תורת הבית הארוך ב"ז ש"ד.
 845עמ' קעב.
 846לא ברור לנו האם רק כותלי הבית מקבלים נגע הבית או כל דבר שמחובר לבית מקבל נגע צרעת ,ואם יש נגע צרעת
גם בדברים המחוברים לבית כמו בית הכסא הרי נמצא ששבט הלוי פסק שכתם על גבי דבר שמקבל טומאת צרעת אינו
אוסר את האישה כסד"ט וסייעתיה.
 847עמ' תתקיד.
 848סי' קצ.
 849ס"ק טז.
 850פכ"ב א.
 851משנה כלים כז ב.
 852ח"א עמ' ת.
 853סימן ח.
 854ח"א עמ' תא.
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מסיני .וכן פסק ,שבגד קטן מ 3אצבעות על  3אצבעות שייחדו לתשמיש ,אפ"ה אינו מקבל
טומאה.
דברים שאינם מקבלים טומאה
נייר:
הרמב"ם 855כתב שנייר אינו מקבל טומאה ,ורק העושה כלי מן הנייר מקבל טומאה.
אולם נחלקו האחרונים על איזה נייר הרמב"ם דיבר:
הנו"ב856

פסק שנייר העשוי מבלויי סחבות או מעשבים שכתשו אותם ועשו מהם נייר

מקבל טומאה .כיון שלא גרע מלבדים (סיבים שאינם ארוגים) שכתב הרמב"ם 857שהם מקבלים
טומאה אע"פ שאינם ארוגים וז"ל:
"כל שהוא ארוג בין מצמר ופשתים בין מקנבוס או ממשי או משאר דברים הגדלים ביבשה
הוא הנקרא בגד לעניין טומאה והלבדים כבגדים לכל דבר".

והקשה בנו של

הנו"ב858

על אביו ,מדברי הרמב"ם שנייר אינו מקבל טומאה .וביאר

שהרמב"ם עסק בנייר שנכתב על גבי עלים יבשים שלא נכתשו והם אינם מקבלים טומאה.
א"כ יש חילוק בין סוגי הניירות:
נייר העשוי מלויי סחבות/מעשבים כתושים – מקבל טומאה.
נייר העשוי מעלים שאינם כתושים – אינו מקבל טומאה.
אולם דעת הסדרי טהרה ,859חת"ס ,860רבי שלמה

קלוגר861

וערוך

השלחן862

כתבו ,שנייר

העשוי מבלויי סחבות או מעשבים כתושים אינו מקבל טומאה ,כיון שאחרי הכתישה הוא
השתנה לגמרי ולכן אינו דומה ללבדים אלא "פנים חדשות באו לכאן".
אולם בנו של הנו"ב בשו"ת שיבת ציון כתב שהוא לא מבין את סברא זו ,כיון
שקבלת הטומאה של הנייר אינה מכוח הטומאה שהייתה עליו כשהיה בגד ,אלא
מכיון שעכשיו הנייר נידון כמעשה לבדים ,הוא מקבל טומאה מכאן ולהבא.
החת"ס הוסיף סיבה נוספת לטהר ,בעקבות הכתישה "פרח מיניה שם צמר ופשתן" ,ואף אם
היינו דנים את הנייר לצמר ופשתן ,יש לומר שרק בגד הנעשה לאריג או ללבישה מקבל
טומאה ,אולם נייר העשוי לתשמישים אחרים אינו מקבל טומאה.
האגרו"מ 863כתב שמחלוקת זו הייתה בנייר שלהם שהיה עמיד ,אולם בנייר שלנו שהוא דק
ולא ניתן לכבסו לשימוש נוסף אינו מקבל טומאה ,הסיבה לכך היא שכאשר הנייר מלוכלך
בכתמים הנייר אינו ראוי לשימוש והוא בטל "והוא כקרוע ומושחת משום תשמיש לגמרי
 855הלכות כלים ב ,א
 856תניינא סימן קה
 857הלכות כלים א ,יא
 858שו"ת שיבת ציון (לבנו של הנו"ב) סימן לט ,וכן הובא בהערות על גוף התשובה של הנו"ב בהערת בן המחבר.
 859קצ ,יט
 860חלק ו ,סימן פא
 861מי נדה קונטרס אחרון קצ ,י
 862קצ ,מב
 863יו"ד ג נג.
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שודאי אינו שוב מקבל טומאה" .וכתב שכ"ש שנייר העשוי לקינוח בבית הכסא אינו מקבל
טומאה מסיבה זו.
שבט

הלוי864

האגרות

וטה"ב 865פסקו כרוב האחרונים שנייר אינו מקבל טומאה.

משה866

כתב שבנייר שלהם שהיה עמיד ,העיקר כמו הנו"ב שנייר מקבל טומאה.

אולם נייר שלנו שלא ניתן לכבסו לשימוש נוסף אינו מקבל טומאה ,כאמור לעיל.
אם קינחה בנייר טואלט לאחר מ"ר עיין מה שכתבנו בסי' קפג.

ניילון:
ניילון הוא חומר סינטטי המופק מן הנפט .את הנפט מוציאים מבארות נפט בים או ביבשה.
הפוסקים נחלקו האם בגד מניילון מקבל טומאה:
טה"ב,867

הגריש"א868

האגרו"מ869

פסקו ,שבגדי ניילון אינם מקבלים טומאה כלל.

וראייתם מדברי הרמב"ם 870שכתב ,שבגד מן החומרים הגדלים בים אינו מקבל טומאה וז"ל:
"כלים העשויין מעצמות חיה שבים ומעורה טהורים ,כל שבים טהור ואינו מקבל טומאה מן
הטומאות ולא טומאת מדרס ,אף האורג בגד מצמר הגדל בים אינו מקבל טומאה שנאמר
או בגד או עור מפי השמועה למדו מה בגד מן הגדל בארץ אף עור מן הגדל בארץ".

א"כ ה"ה לניילון העשוי מן הנפט שבבארות שבים וביבשה .וביאר בטה"ב ,אף הנפט
העשוי מבארות ביבשה חשוב כעשוי מן המים ,כיון שדומה למים שבבאר .אולם האגרו"מ
ביאר ,שניילון הנעשה מבארות נפט באדמה ,הרי הם בכלל כלי אדמה ,ואינם מקבלים
טומאה כלל – אפילו מדרבנן.
המנחת יצחק ,871החזקת טהרה ,872בדי

השלחן873

פסקו ,שניילון ופלסטיק אינם מקבלים

טומאה ,אך בגדי ניילון מקבלים טומאה ,כיון שאין מציאות שיהיה בגד שראוי ללובשו על
הגוף שאינו מקבל טומאה אע"פ שאינו טווי וארוג .וה"ה לבגד מנייר .וביאר בדי השלחן
שהסיבה לכך היא שהגמרא במסכת

שבת874

ריבתה את כל המינים של הבגדים לטומאת

בגדים:
"דתני דבי רבי ישמעאל :בגד אין לי אלא בגד צמר ופשתים ,מניין לרבות צמר גמלים וצמר
ארנבים נוצה של עזים והשירין והכלך והסריקין  -תלמוד לומר או בגד".

 864שיעורי שבט הלוי עמ' קסט – קע.
 865ח"א עמ' תז.
 866אגרות משה יו"ד ג ,נג
 867טהרת הבית א ,עמ' תז .הרב עובדיה הכריע ,שלפחות לעניין כתמים שאיסורם מדרבנן נפסוק שניילון נחשב כדבר
שאינו מקבל טומאה ולכן אינו מקבל כתמים (אולם משמע ,שאולי בדינים מדאורייתא נחמיר שניילון מקבל טואמה).
 868הובא בטהרת הבית א ,עמ' תח
 869אגרות משה יורה דעה ג סימן נג
 870הלכות כלים פרק א הלכה ג
 871חלק ד סימן קיח
 872דף קסו ע"א .החזקת טהרה הוסיף שאף שבגדים מניילון מקבלים טומאה כלים מניילון ופלסטיק אינם מקבלים טומאה
כיון שאינם בכלל שבעת מיני כלים שמקבלים טומאה מן התורה[שציינם הרמב"ם בהלכות כלים א א] ,ומשמע מדבריו
שאם יש בהם כלי קיבול טמאים מדרבנן .אולם בדי השלחן (קצ ,קז) כתב שאף כלי פלסטיק וגומי שיש להם בית קיבול
טהורים
 873קצ ,קז
 874שבת כז ,א
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אולם מהרמב"ם שהבאנו לעיל איתא להדיא שהאורג בגד מן הצמר שבים אינו מקבל
טומאה .וצ"ע וכן כתב בהלכות כלים 875וז"ל:
"כל שהוא ארוג בין מצמר ופשתים בין מקנבוס או ממשי או משאר דברים הגדלים ביבשה
הוא הנקרא בגד לעניין טומאה והלבדים כבגדים לכל דבר".
הגרז"נ876

כתב ,בבגד נילון שאינו ארוג שאינו מקבל טומאה ,אך אם ארוג ,קשה יותר

להקל.
שבט

הלוי877

כתב שניילון אינו מקבל טומאה על כל פנים מן התורה .ומשמע מדבריו

שיתכן שניילון מקבל טומאה מדרבנן .אולם אין לכך נ"מ לעניין כתמים ,שהרי שבט הלוי
פוסק שדבר שמקבל טומאה מדרבנן אינו מקבל כתמים כמו שיבואר לקמן.
תפר את בגד הניילון בחוטים המקבלים טומאה:
כתב בטה"ב 878שנראה שהם מקבלים טומאה ע"פ דברי הרמב"ם:879
" חיבר מן הגדל בים עם הגדל בארץ אפילו חוט או משיחה אם חיברו חיבור עד שמשים את
שניהן כאילו הן אחד לטומאה שאם נטמא זה יטמא זה הכל מקבל טומאה".

בגדים העשויים משילוב של נילון וכותנה:
לשיטות שבגדי ניילון אינם מקבלים טומאה ,יש לדון מה הדין בבגדים שעשויים מניילון
וכותנה:
שבט

הלוי880

כתב ,שהולכים אחר הרוב ,וכאשר הרוב נעשה מחומר סינטטי הם אינם

מקבלים טומאה .וכן נראה גם מדברי המשנה למלך על הרמב"ם.881
אולם לעיל הבאנו בשם טה"ב שא ם בבגד הניילון עשה תפר מסביב בחוט המקבל טומאה
הבגד מקבל טומאה ,ולכאורה יסבור הרב עובדיה שגם במקרה שבחוטי האריגה עצמם יש
שילוב של כותנה וחומר סינטטי הבגד יקבל טומאה.
פלסטיק:
גם פלסטיק מופק מן הנפט ,ולכן אינו מקבל טומאה מהתורה .ונחלקו הפוס' האם כלים
מפלסטיק יקבלו טומאה מדרבנן:
טה"ב דלעיל ,וכן בדי השולחן ,חוט

השני882

פסקו שהוא הדין בכלי פלסטיק שאינו מקבל

טומאה .וכן יפסקו הפוס' שהקלו לעיל שבגד נילון אינו מקבל טומאה.
אולם החזקת טהרה דלעיל ,כתב שאם יש להם כלי קיבול מקבלים טומאה מדרבנן.

 875א ,יא.
 876הובא בספר פועה כרך א עמ' .154
 877סימן קצ ,עמ' קע
 878טהרת הבית א ,עמ' תט
 879הלכות כלים א ,ג
 880שיעורי שבט הלוי עמ' קע
 881הלכות כלים א ,ג
 882עמ' קסד.
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צמר גפן:
שבט

הלוי883

כתב ,שנראה שצמר גפן אינו מקבל טומאה מדאורייתא (ולשיטתו גם דבר

המקבל טומאה מדרבנן אינו מקבל כתמים) ,אלא שכתב שלמעשה יש להחמיר כאשר
צמר הגפן מונח כנגד אותו מקום וה"ה שיחמיר בפד.
טה"ב884

כתב ,שצמר גפן אינו מקבל טומאה אף כאשר הניחה אותו כנגד אותו מקום .וה"ה

שפד העשוי מנייר שמניחה על התחתונים אינו מקבל טומאה.
דרכי טהרה 885כתב ,שצמר גפן מקבל טומאה.
מה הדין פד לענין כתמים
יש לדון מה יהיה הדין בימינו שנשים הולכות עם פד הגייני באופן שמדביקות אותה על
בגדיה התחתונים ולאחר שמתלכלך משליכים אותו לפח ,לענין כתמים:
כדי להכריע בנושא זה ,יש לדון מכמה בחינות:
א .החומר ממנו עשוי הפד.
ב .לאחר השימוש משליכים את הפד לפח.
ג .אף אם עשו י מחומר שאינו מקבל טומאה ,סוף סוף האישה נושאת אותו ,וכאמור לעיל
נחלקו הפוסקים האם טומאת משא גוררת לאיסור נידה.
למעשה נחלקו בכך הפוסקים:
טה"ב886

פסק ,שניתן להקל שפד אינו מקבל טומאה ,כשם שצמר גפן אינו מקבל טומאה.

וכן הוא לא מחמיר כשיטת הפוסקים שמחמירים בטומאת משא.
חוט השני פסק ,887מחמיר שפד מקבל טומאה כיון שהאישה נושאת אותו ,ובטומאת משא
פוסק שגורמת לטומאת נידה .וכן פסק הגר"ד ליאור.888
דרכ"ט 889גם מחמיר ,שהחומרים מהם עשוי הפד ,מקבלים טומאה.
במכון פוע"ה מורים שניתן להקל כפוסקים שפד אינו מקבל טומאה .וסיכמו את הסיבות
לטהר:890

 .1גודל הפד פחות משלושה על שלושה טפחים.
 .2הם עשויים מחומרים שאינם מקבלים טומאה :נייר ,צמר גפן ופלסטיק( .לעיל הבאנו
מחלוקת הפוסקים בחומרים אלו).
 .3כלי חד פעמי אינו מקבל טומאה.

 883שיעורי שבט הלוי עמ' קע
 884טהרת הבית חלק א' עמ' תה
 885תשובות והוספות פרק ב הערה ט.
 886טהרת הבית חלק א' עמ' תה-תו.
 887עמ' קסג.
 888ספר פועה עמ' .155
 889ב כא.
 890ספר פועה א ,עמ' .155
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 .4לא ניתן לכבס את הפד ,והרב פיינשטיין

891

סובר שלכן הוא נחשב לדבר שאינו

מקבל טומאה כיון שכשהוא מלוכלך הוא אינו חשוב ,ולא ניתן לכבסו לשימוש חוזר.
 .5מגן התחתון אינו נידון כבגד ,כיון שמטרתו היא רק משום אצולי טינוף לבגדים (ולכן
גם הפוסקים שהחמירו בבגדי ניילון משום שאין בגד שאינו מקבל טומאה ,לכאורה
יודו להקל).
דבר המקבל טומאה מדרבנן – דינו לענין דין כתמים
ישנם דברים שמקבלים טומאה רק מדרבנן כגון פשוטי כלי עץ וזכוכית.
נחלקו הפוסקים האם כתם הנמצא על דבר שמקבל טומאה רק מדרבנן נחשב ככתם הנמצא
על דבר שמקבל טומאה ואוסר את האישה.
הנודב"י892

כתב ,שגם כתם שנמצא על דבר שמקבל טומאה מדרבנן אוסר את האישה

והטעם לכך ,כיון שרבנן לא פלוג בדיניהם .893וכן פסק ערוה"ש.894
לעומת זאת האור שמח 895החלקת

יואב896

והדברי חיים 897פסקו ,שאינו אוסר את האישה.

וראייתם ,מדברי הרמב"ם שלכא' יש סתירה בדבריו ,שבהלכות

איסו"ב898

כתב ,שאחורי

כלי חרס אינו מטמא משום כתם כיון שאינו מקבל טומאה ,היינו אינו אוסר את האישה מדין
כתם .אולם בהלכות

כלים899

כתב ,שאחורי כלי חרס נטמא ע"י משקין ,א"כ לכא' יש

סתירה ,וביאר האור שמח ,שלדעת הרמב"ם אחורי כלי חרס נטמא רק מדרבנן ,וסובר
שדבר שמקבל טומאה רק מדרבנן אינו אוסר את האישה מדין כתם.
טה"ב 900וכן שבה"ל 901פסקו שדבר שמקבל טומאה מדרבנן אינו אוסר את האישה.
אולם חוט השני 902פסק כדעת הנודב"י וערוה"ש ,שאוסר את האישה.
פסיקת הלכה בבגד צבוע האם מקבל טומאת כתמים
השו"ע פסק כשיטת הרמב"ם והרא"ש שהלכה כר' נתן בר יוסף ,שאין בגד צבוע מקבל
טומאת כתמים.
אולם

הדגו"מ903

תמה על השו"ע ,שהיקל בבגד צבעוני ולא הביא חולקים שהרי הרמב"ן

ורבינו שמחה והראב"ן סוברים שהאישה אסורה ,וקשה להקל נגד ג' גדולי עולם.
 891הבאנו לעיל לגבי נייר
 892תנינא סי' קט.
 893לעיל הבנו את דבריו מהדורא קמא סי' נב שביאר ,את הטעם שדבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים .ועיי"ש,
ואף שלפי הטעם הנ"ל היה צריך להקל בדבר שמקבל טומאה מדרבנן ,מ"מ כתב שלא פלוג ועיי"ש.
 894סעיף מא.
 895איסו"ב טו ז.
 896תנינא סי' ו.
 897ח"ב יו"ד סי' פ.
 898טו ז.
 899יג ד.
 900ח"א עמ' תה.
 901עמ' קע.
 902עמ' קסד.
 903הובא בפת"ש ס"ק כא.
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אולם תשובה

מאהבה904

העלה ,שהעיקר להלכה כשו"ע כיון שרוב הפוסקים מקילים

כמותם .וכן פשוט בפוסקים להקל כשו"ע וכ"כ טה"ב 905ובששה"ל.906
האם יש תקנה ללכת עם צבעוני
הרמב"ם907

פסק ,שכיון שכתם על צבעוני אינו אוסר את האישה "לפיכך תקנו חכמים

שתלב ש האישה בגדי צבעונין כדי להצילה מדין הכתמים" אולם הכס"מ שם ,הקשה על
הרמב"ם מהגמ' דלעיל וז"ל:
"תקנו? מאי תקנינהו? אלא שלא הותרו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן.
הותרו  -מכלל דאסירי? אין ,דתנן :בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל
האירוס .בקשו לגזור על בגדי צבעונין ,אמרי :הא עדיפא  -כדי להקל על כתמיהן"

שמשמע ממנה שאין תקנה ללכת עם צבעוני אלא רק יש היתר שאם לבשה צבעוני אינה
נאסרת אם ראתה עליו כתם!?
תוה"ש908

כתב שהרמ"א בסע' דידן שינה מלשון הרמב"ם מכוח קושיא זו וכתב "לפיכך,

תלבש האשה בגדי צבעונין ,כדי להצילה מכתמים" שזה לא לשון תקנה אלא לשון עצה
טובה.
החת"ס909

כתב כמו הרמ"א שאין תקנה ללכת עם צבעוני ,וביאר שכוונת הרמ"א שהדבר

תלוי ברצון כל אישה ואין מוחים ביד הנוהגות ללכת עם צבעוני.
מדברי החת"ס נשמע ,שלא רק שלא תקנו ללכת עם צבעוני ,אלא גם אין לרב להציע את
העצה הזו לנשים ,אך אם שמה צבעוני אין מוחים בה.
מ"מ לגבי הרמב"ם נאמרו מספר תירוצים:
הב"י כתב ,לרמב"ם היתה גירסא שונה מהגמ' שלנו .או שהרמב"ם למד בגמ' שאין הכוונה
בגמ' שאין תקנה ללכת עם צבעוני אלא שהגמ' שאלה מי תיקן תקנה זו ,והשתא שנשאו
ונתנו בכך בפולמוס של אספסינוס כנראה ששם תקנו תקנה זו.
החת"ס910

ביאר ,שבפולמוס של אספסינוס אכן לא תיקנו ללכת עם צבעוני אולם הסיבה

לכך היתה כיון שהיו בדור שלאחר החורבן וזה היה דור של שמד ,ורצו אף לתקן שלא לישא
נשים בגלל החורבן אלא שהקלו בגלל שאין הציבור יכול לעמוד בכך ,וא"כ רואים שמצד
ביטול פריה ורביה לא חששו לתקן שלא לישא נשים ,ולכן בדור זה גם לא תיקנו ללכת עם
צבעוני כדי להציל הנשים מכתמים משום שלא חששו לביטול פו"ר .אולם בדורות הבאים
שאינן דורות של שמד שרחוקים מהחורבן יש לתקן תקנות משום פו"ר וממילא יש לתקן אף
שתלכנה עם צבעוני.

 904ח"א סי' קסג.
 905ח"א עמ' שפז.
 906עמ' קעא.
 907איסו"ב ט ז.
 908ס"ק יד.
 909יורה דעה קסא
 910יו"ד סי' קסא.
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מה נחשב כבגד צבעוני
הרמב"ם כתב בהלכות איסו"ב ,911שאין הכתם אוסר את האישה אלא א"כ הבגד לבן וז"ל:
"...אלא א"כ היה לבן אבל כלי צבעונין אין חוששין לכתם הנמצא בהן ,לפיכך תקנו חכמים
שתלבש האשה בגדי צבעונין כדי להצילה מדין הכתמים".

אולם נחלקו האחרונים עפ"י רש"י בצבעים שניכר עליהם מראה דם:
שכן רש"י 912כתב בטעמו למה לא גזרו כתמים בבגד צבעוני' ,שאין הכתם ניכר בו כמראה
דם גמור' ,ולכן אינו אוסר את האישה.
הדרכ"ת913

וכן

המקו"ח914

כתבו שעפ"י רש"י ,שכל צבע שניכר עליו הדם ,אין לו את

ההיתר של בגד צבעוני.
אולם

בשבה"ל915

דחה הבנה זו ,וגם לפי רש"י ניתן לומר שכל צבע שאינו לבן ואינו בהיר

נחשב לצבעוני .וכוונת רש"י שבבגד צבעוני לא ניכר הדם באותו מידה שניכר על בגד לבן
ולכן רבנן לא גזרו כלל בצבעוני.
והביא ראיות להבנתו ברש"י שאף צבעים שניכר עליהם הדם לא כמו בבגד לבן נחשב
כצבעוני:
א.הרמב"ם כתב שרק בבגד לבן יש כתמים.
ב .וודאי שגם המחמירים בבגד צבעוני ,דיברו רק על צבע שניכר שהכתם שעליו הוא
דם .וממילא המקילים הקלו גם באופן כזה שניכר הכתם עליו [אולם לא כמו בבגד
לבן].
אמנם כתב ,שאם הבגד צבעוני בהיר שניכר עליו הכתם כמו שניכר על בגד לבן אז הוא
יאסור את האישה גם לשיטתו .אולם באדום בהיר ניתן להקל שכן אינו כמו בלבן.
ועוד הוסיף ,שבגד שהושחר דינו כצבעוני אף שניתן לכבסו.
המעיל

צדקה916

הבין ברש"י שכוונתו להקל בכל הצבעים אף בצבעים בהירים ,כמו

שהרמב"ם למד בסוגיא .וכותב שאף שמרש"י משמע שרק בבגד אדום ניתן להקל כיון שלא
ניכר בו מראה דם גמור ,מ"מ ברש"י בפרק

שני917

על לשון הגמ' "וכולן אין בודקין אותן

אלא ע"ג מטלית לבנה" כתב "מראות הדמים ניכרים בה" היינו שבבגד לבן דווקא מראות
דמים ניכרים ולא בצבעונים כלל.
ופסק

בטה"ב918

שכל הצבעונים כולל הבהירים אינם מקבלים טומאת כתמים ,וביאר

שבזמנם היו בקיאים להבדיל בין דם לדם ,ובבגד צבעוני אף אם ניכר שזה דם קשה להבחין
בין סוגי הדמים הטהורים לטמאים ולכן לא גזרו עליהם כלל.

 911ט ז.
 912נידה סא ע"ב ד"ה להקל על כתמיהן.
 913סי' קצ סע' סב.
 914סי' קצ ס"ק מח.
 915עמ' קע .וכן בשו"ת שבה"ל ח"ב סי' פז.
 916סי' סב.
 917בדף כ ע"א.
 918ח"א עמ' שפד ,שצא.
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בגד מנומר
דנו הפוסקים מה הדין כאשר בבגד יש חלקים לבנים וחלקים צבעוניים:
מקרה א':
יותר מחצי גריס נמצא על צבעוני ויותר מחצי גריס נמצא על לבן:
למעיל צדקה ,919האישה טהורה כיון שהחלק הצבוע אינו מקבל כתמים.
לחוו"ד ,920החלק הצבוע מצטרף לחלק הלבן ולכן האישה טמאה ,הסיבה לכך היא ,משום
שיש בכתם יותר מכגריס הדם וודאי בא מגופה ולא ניתן לתלות במאכולת וכיון שהכל כתם
אחד אין לתלות בשתי מאכולות.
[יש להעיר שלדעת החוו"ד שכל דם שבא וודאי מגופה לא ניתן להקל בצבעוני ,אולם עיין לקמן נביא
מחלוקת פוסקים בזה]

לתשובה

מאהבה,921

האישה טמאה כיון שהרמב"ן פוסק כדעת ת"ק שצבעוני לא מציל

בכתמים וכן הראב"ן ורבינו שמחה פסקו שההיתר שכתם על צבעוני נאמר רק לטהרות ולא
להיתר אישה לבעלה ,ואף הפוסקים שהקלו בבגד צבעוני להתיר אישה לבעלה בכתם
שנראה עליו ,לא דיברו על בגד מנומר אלא על בגד שכולו צבוע.

מקרה ב':
בגד שיש פה פסים לבנים ופסים צבועים ויש כגריס ועוד על שני חלקי הלבן ,אלא שפס
צבעוני מחלק ביניהם:
הצ"צ 922פסק שהאישה טהורה ,שכן החלק הצבעוני אינו מצרף כיון שאינו מקבל כתמים.
המעיל

צדקה923

כאן מודה ,שהאישה טמאה כיון שהסיבה שאנו מטהרים במקרה שיש שני

כתמים נפרדים שגודל כ"א מהם פחות מכגריס ועוד וביחד מצטרפים לכגריס ועוד ,היא מפני
שאנו תולים את הדם משתי מאכולות ,אולם בנידו"ד רואים שהכל כתם אחד ולכן לא ניתן
לתלות בשתי מאכולות .ולכן הצבעוני לא מחלק את הכתמים אולם אולם החלק הצבוע
אינו מצטרף לכגריס ועוד.
החוו"ד 924פסק ,שהאישה טמאה והוסיף שאף החלק הצבוע מצטרך לכגריס ועוד.
והתשובה מאהבה פסק  ,שהאישה טמאה כיון שהפוס' לא היקלו בבגד מנומר לענין צבעוני,
כמו שכתבנו לעיל ,וכן הצבעוני מצטרף לכגריס ועוד.
למקרים נוספים התלויים במח' זו עיין

בהערה925

 919סי' סב.
 920סי' קצ ס"ק ט ביאורים.
 921ח"א סי' קסג.
 922בפסקי דינים עמ' רנג.
 923סי' סב .וכן בערוה"ש סי' קצ סע' מד.
 924סי' קצ ס"ק ט ביאורים.
 925כתם על בגד לבן שחצי הכתם בצבע לבן וחצי אדום ,בחוו"ד כתב שהאישה טמאה כיון שממאכולת לא יוצא צבע לבן
ואם כן יש כתם יותר מכגריס שלא ניתן לתלותו במאכולת ולכן האישה טמאה .אולם למעיל צדקה האישה טהורה ,כיון
שמיתרמי שמדם המאכולת יוצא צבע לבן אגב זוהמיה דיליה.
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פוסקי זמננו:
שבה"ל 926החמיר בשני המקרים האישה טמאה כמו התשובה מאהבה.
חוט השני 927היקל כמו המעיל צדקה בשני המקרים .וכן פסק בטה"ב.928
האגרו"מ929

פסק כחוו"ד בשני המקרים שהאישה טמאה ,וכתב שטעמו מסתבר ,וכתב במי

שאין לו בנים ומקום הדחק ניתן להקל כמעי"צ.
בגד שצדו האחד לבן וצידו השני צבעוני
כתב בטה"ב ,930כתם על הצד הצבעוני לא אוסר אך על הצד הלבן אוסר את האישה .אולם
כאשר הכתם נפל על הצד הצבעוני ועבר לצד הלבן ,כתב בספר חוט

שני931

שהאישה

טמאה .ונראה שגם הרב עובדיה יודה בכך.
דם הצרור על בגד צבעוני
נחלקו האחרונים האם גם כאשר הדם צרור על הבגד קיים ההיתר בבגד צבעוני:
א .חוט

שני932

כתב שההיתר של בגד צבעוני הוא רק כאשר הדם מעורב בבגד ,ורבנן

טיהרו כיון שבגד משנה מעט את גוון הדם .אולם כאשר הדם צרור על הבגד דנים על
המראה בעצמו שכן צבע הבגד לא משנה את מראיתו ,והאישה טמאה.
ב .טה"ב 933כתב ,שגם כשהדם צרור על הבגד האישה טהורה ,כיון שרבנן לא גזרו על כתם
הנמצא על בגד צבעוני.
דם מרובה כל בגד צבעוני [שאינו ווסת]
נחלקו הפוסקים עד איזה כמות דם ניתן להקל בבגד צבעוני [ולכא' ה"ה לדבר שאינו מקבל
טומאה]:
הצ"א934

פסק ,שאפי' כאשר הדם מרובה הכתם על צבעוני הוא טהור [כמובן שמדובר שזה

אינו ווסת.]935
אולם האגרו"מ 936היקל עד שטר של חצי דולר .ויותר מזה חושש לווסת.

כתם לבן שמשני צדדיו יש כתמים אדומים ,ושני הכתמים האדומים יש בצירופם כגריס ועוד ,כתב המעי"צ שהאישה טמאה
כיון שמציאות זו שהכל נראה ככתם אחד לא תולים ששני הכתמים האדומים הגיעו משתי מאכולות שונות ,ולכן ע"כ
שהדם בא מגופה וטמאה.
 926עמ' קעא.
 927עמ' קא.
 928ח"א עמ' שצד.
 929יו"ד ג סי' נג.
 930ח"א עמ' שצו.
 931עמ' קסח
 932עמ' קסה
 933טהרת הבית חלק א ,עמ' שצד
 934ו כג.
 935כמבואר בח"ו סי' נא.
 936ספר פועה ח"א עמ'  152בשמו.
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הרב"צ מוצפי 937מיקל עד  3גריסים.
דם שבא בודאות מגופה ונמצא על צבעוני
נחלקו הפוסקים האם גם כאשר הדם יצא בוודאות מגופה יש היתר של בגד צבעוני:
א.

החו"ד938

ב .מעיל

פסק שכאשר בודאות שהדם בא מגופה לא קיים ההיתר של כתם על צבעוני.

צדקה939

פסק שרבנן לא גזרו בבגד צבעוני אף כאשר הדם בא בוודאות מגופה.

אחרוני זמננו:
א .טה"ב ,940ציץ

אליעזר941

והחזו"א 942הקלו גם כאשר יש וודאות שהדם בא מגופה.

ב .שבט הלוי 943כתב שאם הכתם נראה כדם ממש יש להחמיר.
ג .חוט

שני944

פסק שכאשר הדם בא בודאות מהרחם אין היתר של צבעוני ,ולכן יש

להחמיר באישה שיש לה התקן תוך רחמי הגורם לה לכתמים ,כיון שהכתמים מגיעים
בוודאות מהרחם ,וכן באישה מעוברת שיש לה דימומים מהרחם.
הסיבה שחוט השני החמיר היא כיון

שלשיטתו945

רבנן טיהרו בבגד צבעוני רק כדי להציל

את האישה מספיקות שמא הדם בא ממקור חיצוני או מפצע .אולם כאשר ודאי שהדם בא
מהרחם יש להחמיר .אך כתב ,שאישה שקשה לה להטהר תשאל חכם.
בגד צבעוני בבגדים הפנימיים
נחלקו הפוסקים האם ההיתר של בגדי צבעוני נאמר גם בבגדים הסמוכים לגופה:
א .ראינו לעיל שלשיטת החו"ד אין היתר של בגד צבעוני במציאות שבודאות שהדם בא
ממנה ,א"כ יש להחמיר בבגד הסמוך לגופה .אולם פוסקים רבים חלקו עליו בזה כמו
שהבאנו לעיל.
ב.

החת"ס946

כתב שההיתר של בגד צבעוני הוא רק בבגדים חיצוניים ,ולא בבגד התחתון

הצמוד לגופה .וראייתו ,היא שמסתבר שכל הדיון בפולמוס האם לאסור בגדים צבעוניים
משום החורבן ,היה רק על הבגדים החיצוניים כיון שהם פונים כלפי חוץ .אולם אין סברה
שרצו ל אסור גם על הבגדים הפנימיים ,כיון שגם אם הם יהיו צבעוניים ,הם אינם ניכרים
כלפי חוץ ואין בכך משום מניעת אבלות על החורבן.
א"כ ,גם ההיתר שהתירו בפולמוס שבגד צבעוני אינו מקבל כתמים ,הוא רק על בגד
חיצוני שעליו דנו ,אך כתם על צבעוני בבגד הפנימי לא הותר מעולם.
 937גם שם.
 938קצ ,ט
 939סימן כ
 940טהרת הבית א ,עמ' שצג-שצד
 941חלק ו ,סימן כג אות יב
 942סימן פט אות ד
 943עמ' קע-קעא
 944עמ' קסז
 945חוט שני עמ' קסו
 946יורה דעה קסא
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דושינסקי947

המהרי"ץ

כתב שיש לדחות את ראייתו של החת"ס .כיון שאין תקנה

לחצאים .ולכן ,אם התירו כתם על צבעוני ,זה נוגע גם לבגדים התחתונים .אך
למעשה כתב שיש להחמיר כיון דנפק מפומיה של החת"ס להחמיר.
ג .מהרש"ם ,948רבי שלמה

קלוגר949

חלקו על החת"ס ופסקו שההיתר של צבעוני הוא גם

בבגדים התחתונים .והביאו מספר ראיות לדבריהם.
אחרוני זמננו
א .טה"ב 950וחוט
ב .שבט

הלוי952

שני951

פסקו שמקלים אפילו בבגד התחתון.

כתב שרוב הפוסקים דחו את דברי החת"ס ,אולם למעשה אם הכתם

נראה כדם ממש יש להחמיר.
כתם על צבעוני בעונת הווסת
חוט

שני953

כתב שאין לאישה ללבוש בכוונה בגדים צבעוניים בעונת הווסת ,כיון שבעונת

הווסת היא צריכה לבדוק עצמה ע"מ לברר את טהרתה.
אולם אם כבר ראתה על צבעוני בעונת הווסת ,הכתם טהור .אלא שיש פוסקים שכתבו
שעליה לבדוק עצמה .ועיין לעיל בסעיף ה שהבאנו את הדעות השונות בנושא.
לבישת צבעוני בשבעה

נקיים954

נחלקו הפוסקים האם מותר ללכת עם צבעוני בשבעה נקיים כדי להצילה מכתמים:
א .שו"ת מראה

יחזקאל955

פסק ,שאישה שמוחזקת בכתמים ,אסור לה ללבוש צבעונים

בשבעה נקיים ,אפילו כאשר קשה עליה להטהר .הסיבות להחמיר:
 .1הדרכה ללכת עם בגד צבעוני נאמרה רק כאשר אישה עומדת בחזקת טהרה ,כדי
להצילה מכתמים שאינה רואה בעת נדתה ואינם שכיחים .אולם אישה שרואה
כתמים בז"נ אינה מוחזקת בטהרה ומעיינה פתוח ,אין לה היתר ללכת עם צבעוני.
כיון שבשבעה נקים אסור לאישה לעשות פעולה שתגרום להעלמת עיניה מן
הכתמים בשעה נקיים דבעינן ספורין לפנינו.
 .2אסור ללבוש בגדים צבעוניים על מנת לבטל את הכתמים שמוחזקת לראות ,משום
שאסור לבטל איסור לכתחילה ואפי' במילי דרבנן.
וכן פסק בחכמת

אדם956

שאין לאישה ללכת עם צבעוני בז"נ שאם תראה דם ,הוא יהיה

ניכר בבגדיה .וכן פסק בעמודי

כסף.957

 947סוף סימן עה ,הובא בטהרת הבית.חלק א עמ' שפט
 948חלק א ,סימן פא
 949טוב טעם ודעת תליתאה ב ,סב.
 950טהרת הבית א עמ' שפז
 951עמ' קסו
 952עמ' קע-קעא
 953עמ' קסו
 954ועיין לקמן מה שכתבנו בסי' קצו.
 955סימן נ.
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ב .המעיל

צדקה958

ובשו"ת ברית

יעקב959

וכן נהרי

אפסרמון960

פסקו ,שמותר ללכת עם

צבעוני בז"נ כדי להצילה מכתמים.
 .1אין בכך משום ביטול איסור לכתחילה ,כיון שכתם על צבעוני לא נאסר מעולם.
 .2הסיבה שאין מבטלין איסור לכתחילה מפני שיש חשש שיאכל את האיסור ללא
ביטול ,וחשש זה אינו קיים בכתמים.
 .3נהרי אפרסמון כתב ,שמותר לבטל איסור לפני שחל האיסור ,ולכן מותר
לאישה לשים צבעוני לפני שראתה כתם ,כדי שכאשר תראה כתם הוא לא יאסור.

לבישת צבעוני בג' ימים ראשונים:
גם לפוס' שהקלו לעיל בלבישת צבעוני בז"נ כדי להצילה מכתמים ,יש מקום לעיין מה
יהיה הדין בג' ימים ראשונים של ז"נ ,שהרי בסי' קצו סע' י הובא שיטת הרמ"א שיש להחמיר
בג' ימים ראשונים שלא לתלות בכתמים כיון שג' ימים ראשונים צריכים להיות נקיים לגמרי,
[אולם מרן חלק עליו ולא ציין חומרא זו] .ויש לדון בשיטת הרמ"א ,האם יקל בג' ימים בכתם
שבבגד צבעוני:
מעיל צדקה ,ברית יעקב ,אגרות

משה961

כתבו ,שמותר ללכת עם צבעוני אף בשלושה

הימים הראשונים גם לשיטת הרמ"א  .כיון שהחומרה שבשלושה הימים הראשונים היא לא
לתלות שהכתם בא ממקור חיצוני .אבל כתם על צבעוני לא נאסר מעולם והיתר זה אינו
מדין תליה .וכעין זה כתב בשו"ת חמדת

שלמה962

שכתם על דבר שאינו מקבל טומאה

טהור אף בג' ימים הראשונים.
אולם בנהרי אפרסמון ,שערי

דעה963

אסרו ללכת עם צבעוני בשלושה ימים הראשונים ע"פ

הרמ"א הנ"ל.
פוסקי זמננו:
טה"ב964

פסק שאישה שרגילה בכתמים יכולה ללבוש צבעוני אפילו בשבעה נקיים

והוסיף 965שאף האשכנזים הפוסקים כרמ"א יכולים להקל ללבוש צבעוני בג' ימים ראשונים
של נקיים מכוח ס"ס:

 956שער בית הנשים כלל קיז ח.
 957הובא בפת"ש ס"ק כב.
 958סי' סב.
 959יו"ד סי' נח.
 960יו"ד סי' קנח.
 961יורה דעה א ,צה
 962יו"ד סימן כ אות יז
 963קצ ,ד
 964טהרת הבית א ,עמ' שצו
 965טהרת הבית א ,עמ' ת
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 .1ספק אם הלכה כמרן שמקל בשלושה ימים הראשונים.
 .2גם אם הלכה כרמ"א שמחמיר בשלושה הימים הראשוניים ,אולי הלכה כמעיל צדקה
וסייעתו שאף הרמ"א מיקל בבגד צבעוני בג' ימים ראשונים.
שבה"ל966

פסק ,שבימי ליבונה אין ללכת עם צבעוני כיון שצריכה ללכת עם לבנים לברר

את טהרתה ,ורק באישה שאינה יכולה להיטהר לבעלה מתירים בבגד צבעוני בימי ליבונה
שהוא מקום עיגונא ,אך הקולא הוא רק בימים אמצעיים של ז"נ אך לא בראשון או שביעי
שצריכה ללכת עם לבן .וכתב שזו הוראה זמנית וצריך שאלת חכם.

סעי ף נד
א .הטור כותב וז"ל:
"אין בכתמים משום וסת כיצד מצאה כתם בר"ח אפילו שלשה פעמים לא קבעתו ולא
עקרתו חוץ מכתמים בעד הבדוק לה שהן מטמאין והרי הן כראיות לכל דבר"

מקור דברי הטור הוא הראב"ד בבעלי הנפש שהובא בב"י .וז"ל:
"נראה לי אף על פי שהחמרנו על הכתם ועשינו אותו כראייה לענין שבעה נקיים ולכל דבר
אף על פי כן לא נחמיר עליו לחוש ליום מציאת הכתם כמו שהיא חוששת ליום ראייה ועוד
אני אומר שאין הכתמים קובעין וסת ולא עוקרין וסת חוץ מכתמי העד הבדוק לה שהן
מטמאין בכל שהן והרי הן כראיות לכל דבר".

ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אין בכתמים משום וסת .כיצד ,מצאה כתם בר"ח ,אפילו שלש פעמים ,לא קבעתו ולא
עוקרתו .חוץ מכתמי עד הבדוק לה ,שהם מטמאים בכל שהן ,והרי הן כראיות לכל דבר".

מרן פוסק כדברי הראב"ד והטור דלעיל ,שאין בכתמים משום וסת אולם בבדיקת עד בדוק
הרי הן כראיות לכל דבר.
וכתב הפרישה שגם אם ראתה ראיה גמורה בא' בחודש [א' תשרי וא' חשוון] ובפעם
השלישית [א' כסלו] ראתה כתם לא קבעה בכך ווסת .וכ"כ כתב שבה"ל.967
קביעת ווסת ע"י בדיקת עד בדוק – האם חוששים בפעם אחת
נחלקו הפוס' האם אישה שראתה פ"א בבדיקת פנימית בעד הבדוק צריכה לפרוש בחודש
הבא כדין וסת שאינו קבוע:
הראב"ד ומרן כתבו ,שלבדיקת עד יש דין של ראיה גמורה .ולכן נראה שכשם שאם ראתה
דם בפעם אחת ,צריכה לחוש לו כוסת שאינו קבוע ועליה לפרוש ביום החודש/בינונית
והפלגה אחרונה .ה"ה שאם מצאה דם בבדיקת עד עליה לחשוש לה כדין וסת שאינו קבוע
ולפרוש בעונת הפרישה .וכן פסק בחוט השני.968

 966עמ' קעא.
 967עמ' רטו.
 968עמ' קצח.
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אולם

בטה"ב 969ושבה"ל970

פסקו ,שרק אם ראתה ג"פ בבדיקת עד יש לחוש לו ,אולם

בפ"א אין לחוש .ואף שנראה מפשט מרן והראב"ד שיש לחוש גם בפ"א ,מ"מ מנהג העולם
אינו כך .וביאר בטה"ב ,שגם המחמירים שבבדיקת עד אוסרת בכלשהוא מספק שמא
הרגישה ולאו אדעתה ,סו"ס זה רק ספק שמא הרגישה ואף שהחמרנו לאסור אותה לבעלה
כדין ספק דאוריתא לחומרא ,פרישה סמוך לווסת יש להקל ולא לחוש לדם שנראה בבדיקת
עד בפ"א ,כיון שקיי"ל שפרישה סמוך לווסת דרבנן .וגם הפוס' שסוברים שפרישה סמוך
לווסת דאורייתא ,היינו רק כאשר הוחזקה בג"פ בעד הבדוק ,אך בראיה בעד פ"א לכ"ע הוי
מדרבנן.
ושבה"ל ביאר ,שהסיבה שחוששים לפרוש בווסת שאינו קבוע היא מפני שחז"ל חששו שמא
תקבע את הווסת ג"פ ,אולם כל זה בראיית דם גמורה אבל בעד שבדוק אין לחשוש כ"כ
שתקבע ג"פ ,כיון שיש רק ספק אם הרגישה [ולכן יתכן שזה בכלל לא ווסת שצריך לפרוש
אפי' כאשר הוא לא קבוע] וכן זה דבר שלא שכיח לראות בעד בדוק לכן רבנן לא החמירו
לפרוש בפ"א.
במקרה שבדקה בעד בדוק ומצאה דם ולאחר כמה זמן הגיע ווסתה ,ממתי תפרוש פרישה סמוך לווסת עיין
מה שכתבנו לעיל בסי' קפד.

 969ח"א עמ' תסח-תע.
 970עמ' רטז.
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סימן קצג
סעי ף א
א .הטור כותב וז"ל:
"הכונס בתולה בועל בעילת מצוה ופורש מיד אפילו היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא
ראתה ואפילו בוגרת שכלו בתוליה ומיהו אותה בעילה גומר כדרכו באבר חי ואפילו בדקה
ולא מצאה דם טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע וצריכה שתפסוק
בטהרה ותבדוק כל ז' ולא תתחיל למנות עד יום חמשה לשימושה כמו נדה ונוהג עמה בכל
דיני נדה לענין הרחקה אלא שנדה גמורה אסור לו לישן על מטתה אפילו כשאינה במטה
ובכלה מותר לו לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו אפי' בסדין שהדם עליו".

מקור הסוגיא
המשנה והגמ' בנידה 971דנה עד כמה זמן ניתן לתלות דם שרואה בביאה בדם בתולים ותהיה
טהורה וז"ל:
משנה" :תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ,וניסת ,ב"ש אומרים :נותנין לה ארבע לילות,
וב"ה אומרים :עד שתחיה המכה .הגיע זמנה לראות וניסת ,ב"ש אומרים :נותנין לה לילה
הראשון ,וב"ה אומרים :עד מוצאי שבת ,ארבע לילות .ראתה ועודה בבית אביה ,ב"ש
אומרים :נותנין לה בעילת מצוה ,וב"ה אומרים :כל הלילה כולה".
תלמוד" :אמר רב :בוגרת נותנין לה לילה הראשון ,וה"מ  -שלא ראתה ,אבל ראתה  -אין
לה אלא בעילת מצוה ,ותו לא"....

המשנה והגמ' חילקו בין  5סוגי נשים:
א.

קטנה :ב"ש  4 -לילות .ב"ה -עד שתחיה המכה.

ב.

נערה שהגיעה זמנה לראות ולא ראתה :ב"ש – כל הבעילות שבלילה הראשון .ב"ה
–  4לילות.

ג.

נערה שהגיעה זמנה לראות וראתה :ב"ש  -בעילת מצווה .ב"ה – נותנין לה כל
הבעילות שבלילה הראשון.

ד.

בוגרת שלא ראתה :נותנין לה כל הבעילות שבלילה הראשון.

ה.

בוגרת שראתה :נותנין לה בעילת מצווה.

אולם בהמשך הסוגיא הגמ' הביאה את דעת רבותינו שחזרו ונמנו שבועל בעילת מצווה
ופורש וז"ל:
"רב ושמואל דאמרי תרוייהו :הלכה  -בועל בעילת מצוה ופורש ...אינהו דעבדו -
כרבותינו ,דתניא רבותינו חזרו ונמנו :בועל בעילת מצוה ופורש .אמר עולא ,כי הוו בה ר'
יוחנן ור"ל בתינוקת לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ,ומסיימי בה הכי:
בועל בעילת מצוה ופורש"

 971סד ע"ב -סה ע"ב
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לקמן נביא את מחל' הראשונים בביאור דברי הגמ' בהכרעת רבותינו ,אולם קודם לכן נבאר
מה הטעם שהחמירו בדם בתולים בבוגרת שראתה ,שבועל בעילת מצווה ופורש ולא
תלינן בדם מכה:
.1

הרא"ש972

.2

הרשב"א973

כתב ,שהחשש הוא שמא יחד עם דם הבתולים התערב גם דם ווסת.
כתב ,חיישינן לשמואל שאמר יכולני לבעול כמה בעילות בלא דם

ולכן אם יצא דם ,יתכן שזה דם מן הרחם.
 .3עוד כתב הרשב"א ,שבבתולה יש להחמיר ולאסור אף שזה דם מכה כיון שאינה
אלא לשעה אחת ,מה שאין כן בפצע שיתכן שתאסור את האישה על בעלה.
.4

אשכול974

כתב ,שחיישינן שמא מחמת חימוד התשמיש הראשון נפתח המקור ויצא

טיפת דם.
 .5בתשובת הגאונים 975בשם רבינו האי גאון כתבו ,שאישה אסורה מחמת ביאת מצוה
משום "דכשהיא נבעלת בעילה ראשונה אוחזת אותה רעדה וחלחלה ובזמן שהאשה
מתחלחלת היא פורשת נדה"
הראשונים נחלקו על מה מוסבת הכרעת רבותינו:
הרא"ש 976ר"ן 977והרשב"א978

כתבו ,שהכרעת רבותינו היא על כל סוגי  5הנשים דלעיל,

ולכן להלכה בועל בעילת מצווה ופורש ואפי' בתינוקת .והטעם שלא חילקו רבותינו בין כל
הנשים ,והחמירו בכולם שבועל בעילת מצווה ופורש:
א .ביאת מצווה לכל מסורה ולא כל אחד יודע לחלק בין סוגי הנשים ,ויש חשש
שיתבלבל ויבעל אישה שכבר אסורה לו.
ב .חתן יצרו תוקפו ,וממילא אף אם יודע החילוק בין סוגי הנשים ,יש חשש שמא יבוא
לבעול באיסור כי יצרו תוקפו.
אולם

הרמב"ם 979והרי"ף980

כתבו ,שמעיקר הדין ,הכרעת רבותינו לא נאמרה על כל 5

סוגי הנשים דלעיל ,אלא רק בנערה שראתה כבר [מלבד לבוגרת שראתה כאמור] .אולם
שאר נשים נשאר דינם כדינא דגמרא [כולל בוגרת שלא ראתה].
 972כתובות א ,ט .אולם בנידה י א כתב הרא"ש "ונראה לי דטעם לחומרא זו לא בשביל שנחוש שמא יצא דם מן המקור
עם דם בתולים דלמה נחוש בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ואפי' באשה גדולה למה נחוש הא אמרינן לקמן (סימן ג)
דאפי' אשה שהוחזקה להיות רואה מחמת תשמיש אם יש לה מכה תולה במכתה ולא חיישינן שמא יצא דם המקור עם דם
מכתה .ואין לך מכה גדולה מזו שנבעלה ויצא ממנה דם בתולים אלא טעם חומרא זו "...משמע שאינו מקבל את הסברא
של דם נידה שמעורב בדם הבתולים וא"כ סתירה לכא' ברא"ש?
וביאר בטה"ב ח"א עמ' תצח-תצט ,שבאמת הרא"ש מודה שהטעם הוא משום שחששו חכמים שיצא דם מן המקור עם דם
הבתולים ,ולא דמי למכה כמו שכתב הרשב"א המובא למעלה .אלא כוונת הרא"ש בנידה היא לומר שאין זה חשש גמור
לחוש שיצא דם מקור עם דם בתולים לחושבה כספק דאורייתא אלא גזירת דרבנן היא בלבד .ולא כמו הרב פעלים ח"ב
יו"ד סי' יח שכתב שלדעת הרא"ש הוי דם בתולים ספק דאורייתא.
 973תשובות הרשב"א ז ,קסא
 974עמוד קיב ,הובא בטהרת הבית חלק א עמ' תקיט
 975שערי תשובה סימן קסח הובא בציץ אליעזר חלק י' סימן כה אות יב
 976נידה פ"י סי' א.
 977שבועות ד ע"ב מדפי הרי"ף.
 978תורת הבית הארוך ב"ז ש"ב.
 979איסו"ב ה ט.
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וראייתם להחמיר רק בנערה שראתה הוא מסדר הגמ' ,שהגמ' הביאה את דברי רבותינו
שבועל בעילת מצווה ופורש ,רק כאשר עסקה הגמ' בדין נערה שראתה ולא קודם לכן.
כתב הב"י מס' טעמים למה יש להחמיר בנערה שראתה יותר משאר הנשים:
א .החמירו בנערה שראתה אטו בוגרת שראתה ,שבבוגרת שראתה לכ"ע יש לה רק
בעילת מצווה.981
ב .בנערה שראתה אפשר לבוא לידי איסור תורה ,שיש חשש שמא יתערב בדם
הבתולים דם ווסת משא"כ בנערה/בוגרת שלא ראתה או בקטנה ,ואף שזה חשש
רחוק שיתערב דם הווסת בדם בתולים שהרי ברמ"ת תולים בדם מכה ,החמירו
בגלל צירוף החשש הראשון.
אולם מוסיף

הרמב"ם982

וכן ביאר הב"י ברי"ף ,שיש מקומות שנהגו להחמיר בכל הנשים

שבועל בעילת מצווה ופורש.
בעל ולא מצא דם
נחלקו הראשונים מה הדין כאשר בעל ולא מצא דם:
הרא"ש בנידה ,הרשב"א ,ר"ן הנ"ל וכן

הרמב"ן983

פסקו ,שאם בעל אף שלא מצא דם

צריך לפרוש ,שמא יצא דם וחיפהו שכ"ז ,ולרוב הנשים יש דם בתולים ,ואין לחשוש שמא
בעל והיטה בצורה כזו שלא נקרע קרום הבתולים כמו שמצינו אצל שמואל ולכן לא ראתה
דם ,כיון שזה לא שכיחא .אף שבבוגרות אין בתולים שכן כלו בתוליה וא"כ יתכן שלא היה
כלל דם ,מ"מ יש להחמיר בבוגרת ,כיון שיש בוגרות שיש להם בתולים.
הראב"ד 984פסק ,שאם בדקה ולא מצאה דם ,אינה צריכה לפרוש.
ב"י כתב ,שהלכה כדברי המחמירים כיון שכן פסקו רוב הפוסקים.
האם בבעילת מצווה – מותר לפרוש באבר חי?
באישה שאינה בתולה שראתה דם באמצע תשמיש ,נפסק בסי' קפה ,שאסור לבעל לפרוש
באבר חי שכן הנאה לו יציאתו כביאתו ,אלא ינעוץ ציפורניו בקרקע ויחכה עד שימות האבר
ורק לאחר מכן יפרוש .אולם נחלקו הפוסקים מה הדין בבעילת מצווה [שהרי זה דם בתולים]:
הרא"ש בנידה והר"ן והרמב"ן הנ"ל פסקו ,שמותר לפרוש באבר חי.
אולם הראב"ד הנ"ל פסק ,שאסור לפרוש באבר חי אלא רק באבר מת.

 980שבועות ד ע"א מדפי הרי"ף.
 981ואף אע"פ שהיה מקום גם לגזור בנערה שלא ראתה [ שיש לה  4לילות] אטו בוגרת שלא ראתה [לילה אחד] מ"מ לא
רצו להחמיר כ"כ.
 982איסו"ב ה ה-יח.
 983הלכות נידה ג יא.
 984בעלי נפש סוף שער הפרישה.
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והקשה הרא"ש על שיטת הראב"ד ,שהרי כתוב בגמ' 'שנותנים לו בעילת מצווה' משמע
שיש היתר מיוחד לבעילת מצווה ,ואין לומר שההיתר שהוא יכול בכלל לבוא עליה ,כיון
שע"כ יצטרך לבוא עליה.
אולם הרשב"א הנ"ל תירץ ,שלשיטת הראב"ד 'נותנין לו' הכוונה ,שאינו צריך לנעוץ
ציפורניו בקרקע ,מה שאין כן באישה לא בתולה כדלעיל בסי' קפה.
אך עדין הקשה הרשב"א על הראב"ד ,שאם נחמיר שיפרוש באבר מת ליבו ינקפו ולא יבעל
כלל.
הטהרה לאחר שנאסרו מדם בתולים
בסי' קצו התבאר שלא מתחילים למנות ז"נ מיד לאחר שפסק הדם אלא צריכה להמתין מס'
ימים מדין פולטת שכ"ז:
למרן תעשה הפסק טהרה ביום הרביעי מהתשמיש האחרון ולאח"כ ביום חמישי תתחיל
למנות ז"נ.
לשיטת הרמ"א תעשה הפסק טהרה ביום החמישי [משום החשש שמא שימשו בביה"ש
וכסבורים שזה עדין יום אולם בפועל יתכן וזה לילה ועיי"ש] מיום ראיית הדם [שכן גזרינן לא

שימשה אטו שימשה] ולאח"כ ביום השישי תתחיל למנות ז"נ.
נחלקו הראשונים האם גם שנאסרו מדין דם בתולים צריכה להמתין מדין פולטת שכ"ז:
הטור והתרומה 985והסמ"ג 986כתבו ,שגם בדם בתולים צריכה להמתין מדין פולטת שכ"ז.
אולם הגה"מ בהבנת

הרמב"ם 987והרמב"ן988

כתבו ,שבדם בתולים אינה צריכה להמתין

מדין פולטת שכ"ז.
היתרים בהרחקות לאחר דם בתולים
נחלקו הראשונים האם לאחר שנאסרו מדם בתולים נוהגים דיני הרחקות:
האורחות חיים בשם

רש"י989

כתב ,שלאחר שנאסרו בדם בתולים לא נוהגים כל דיני

הרחקות אלא אסורים רק בתשמיש ,אך מותר להם לישון במיטה אחת הוא בבגדו והיא
בבגדה כיון שזה גזרה מדרבנן .וכ"כ מחזור

ויטרי990

והאור

זרוע991

והטעם שחז"ל הקלו

משום חתנות ,כלומר משום כבוד הכלה.

 985סי' צו.
 986לאוין קיא.
 987הרמב"ם כתב באיסו"ב יא ח "וכן דין דם בתולים בזמן הזה שאפילו היתה קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה דם
מימיה בועל בעילת מצוה ופורש ,וכל זמן שתראה הדם מחמת המכה הרי היא טמאה ,ואחר שיפסוק הדם סופרת ז' ימים
נקיים" ומכאן למד הגה"מ ס"ק ד ,שאין צורך להמתין מדין פולטת שכ"ז .אולם הב"י כתב שאין ראיה מדברי הרמב"ם
שכן יתכן שכוונתו היא ,שצריכה לספור ז"נ כמו כל הנשים היינו כולל שצריכה להמתין לפני מדין פולטת שכ"ז.
 988הלכות נידה ג ט-י.
 989הלכות נידה ס"ק ח.
 990סי' תסו.
 991ח"א סי' שמב.
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אולם שיטת הרא"ש 992והראב"ד 993שנוהגים כל דיני הרחקות ,וההיתר היחיד הוא ,שמותר
לבעלה לשכב במיטתה אחר שעמדה ממיטה אפי' כאשר יש דם על הסדין ,והטעם לכך
הוא ,משום שחומרת דם בתולים הוא רק משום שמא התערב דם ווסת ולכן לא החמירו כולי
האי .וכן נפסק במרן השו"ע לקמן כשיטתם.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"הכונס את הבתולה ,בועל בעילת מצוה וגומר ביאתו ופורש מיד .אפילו היא קטנה שלא
הגיע זמנה לראות ולא ראתה ,ואפילו בדקה ולא מצאה דם ,טמאה שמא ראתה טיפת דם
כחרדל וחיפהו שכבת זרע .הגה :ויש מקילין אם לא ראתה דם( ,הגהות מיימוני בשם איכא מ"ד).
ונהגו להקל אם לא גמר ביאה רק הערה בה ולא ראתה דם; אבל אם בא עליה ביאה ממש ,צריך
לפרוש ממנה אף על פי שלא ראתה דם (טור וב"י בשם רוב הפוסקים) .ובעל נפש יחוש לעצמו שלא

לשחוק בתינוקות .וצריכה שתפסוק בטהרה ותבדוק כל שבעה ,ולא תתחיל למנות עד יום ה'
לשימושה .ונוהג עמה ככל דיני נדה לענין הרחקה; אלא שנדה גמורה אסור לו לישן על
מטתה אפילו כשאינה במטה ,וזו מותר לו לישן באותה מטה ,לאחר שעמדה מאצלו ,ואפילו
בסדין שהדם עליו".

פסיקת ההלכה באיזה נשים בועל בעילת מצווה ופורש
כתב הב"י שהלכה כרא"ש וסיעתיה ואפי' אם נפסוק כרמב"ם והרי"ף שזה תלוי במנהג ,היום
התפשט המנהג בכל המקומות שבועל בעילת מצוות בכל הנשים ,ואסור לפרוץ גדרן של
ראשונים ולהקל בו אפילו כחוט השערה ומי שעושה כן הרי הוא פורץ גדר וישכנו נחש .וכן
פסק מרן בשו"ע.
פסיקת ההלכה לגבי בעל אותה ולא מצאה דם
מרן פסק כדעת הרא"ש וסייעתיה ,שאפי' שלא מצא דם צריכה לפרוש שמא חיפהו שכ"ז.
הרמ"א הביא את המנהג להקל [שיטת הראב"ד] שאם לא נמצא דם לא צריכה לפרוש.
והכריע שנהגו להקל בהעראה שלא היתה ביאה גמורה שאם לא ראתה דם אינה צריכה
לפרוש.
שבה"ל994

כתב ,שהרמ"א חילק בין העראה לגמר ביאה כהכרעה בין שיטת

הרשב"א לראב"ד.
ערוה"ש995

חלק על הרמ"א וכתב ,שאין להקל בהעראה ולא ראתה דם ,אלא יש לפרוש

מיד ,שכן שהדבר קשה לברר האם היה גמר ביאה או רק העראה.

אחרוני זמננו:
 992נידה י ב.
 993בעלי נפש סוף שער הפרישה.
 994עמ' רלז.
 995סי' קצג סע' ט.
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שבה"ל 996וטה"ב997

פסקו כמו הרמ"א שכל עוד לא היה גמר ביאה אלא רק העראה ולא

היה דם ,מותרת עדין לבעלה.
והוסיף בטה"ב ,שאין להחמיר כערוה"ש בהעראה כיון שדין דם בתולים זה רק מדרבנן ,וכן
זה חומרא אתי לידי קולא כיון שאם יפרוש לאחר העראה יש חשש שיהיה בהרהורים עד
שתטהר ,כיון שלא גמר ביאתו ולא נח יצרו ,וכן ימנע בזמן זה מפריה ורביה.
ולקמן נבאר מהי העראה ומהי גמר ביאה לפי כל אחד.

מה גדר העראה שלא חוששים
מצינו מספר שיטות מאיזה שלב בביאה יש השרת בתולים:
רש"י 998כתב ,שבהכנסת העטרה יש השרת בתולים.
הנודב"י 999כתב שכניסת עטרה ומקצת מהגיד נחשבת לביאה גמורה בכל התורה כולה.
אולם

הסד"ט 1000והחכמ"א1001

כתבו ,שבהכנסת העטרה אין השרת בתולים ולכן כל עוד

שלא נכנס כל האיבר אין לחשוש אם לא ראתה דם .וכ"כ הבא"ח.1002
פוסקי זמננו:
חוט

שני1003

פסק כנו"ב שאם נכנסה עטרה ומעט מהגיד צריך לחשוש שמא יצא דם וחיפהו

ש"ז.
שבט

הלוי1004

פסק ,שאם נכנס חצי האבר ויותר הם צריכים לפרוש ,וצריך לשאול שאלת

חכם ,ופסק כך על הניסיון משאלות שהגיעו אליו.
דרכ"ט1005

פסק ,שרק אם נכנס רוב האבר נחשב כגמר ביאה שצריך לחשוש שיצא דם

וחיפהו ש"ז.
טה"ב 1006פסק ,שרק אם נכנס כל האבר הם נאסרו גם אם לא ראתה דם ,אולם בפחות מכך
הוי העראה ולא צריך לפרוש אם לא ראתה דם .וראיותיו להקל:
א .הראב"ד ופוסקים נוספים סוברים שאם לא מצא דם אינה נאסרת אפילו בביאה גמורה.
ואף שלהלכה אנו מחמירים בכך ,ס"ס יש להקל כל עוד לא הכניס את כל האבר.
ב.הרמב"ם 1007כתב ,שגמר ביאה בכל התורה זה רק כאשר נכנס כל האבר[ ,ומסתבר לומר
שהרמ"א שחילק בין העראה לגמר ביאה סמך על ההגדרות של הרמב"ם].

 996עמ' רלז.
 997ח"א עמ' תקב-תקו.
 998סנהדרין מג ע"ב ד"ה בשעת העראה.
 999מהדורה תניינא ,אבן העזר סימן כג
 1000ס"ק ג.
 1001קט וטו.
 1002שנה ב פרשת צו.
 1003עמ' קיד
 1004עמ' רלז .והוסיף ,שאם בביאה הראשונה היתה רק פחות מחצי אבר והם החמירו על עצמם לפרוש ,ובביאה השניה היה
יותר מחצי אבר אינם צריכים לפרוש.
 1005דרכי טהרה ,פרק י' תשובות ותוספות ממרן שאלה ו
 1006ח"א עמ' תקב-תקו.
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ג .הסד"ט ,1008חכמת אדם ובן איש חי פסקו בהדיא לגבי דם בתולים שכל עוד לא נכנס כל
האיבר ולא מצאה דם הרי היא מותרת.
ד.החשש שמא יצא דם וחיפהו שכבת זרע הוא מיעוטא דמיעוטא ,1009לכן מסתבר לצמצם
את חשש זה רק למציאות שנכנס כל האבר.
ה.בזמנינו רוב הנשים מתחתנות כשהם בוגרות ,ולדעת ר"ח ורי"ף לבוגרת אין טענת
בתולים כיון שבתוליה כלים  ,וזה מיעוט המצוי .א"כ יתכן והסיבה שלא ראתה דם היא בגלל
שלא היו לה כבר בתולים .לכן ,יש להקל ופרוש רק אם נכנס כל האבר.
בעל ולא יצא שכ"ז ולא מצאה דם
נחלקו הפוסקים מה הטעם שאם בעל ולא מצא דם אסורה?
הפרישה 1010הט"ז 1011ותוה"ש1012

כתבו ,שהחשש הוא שמא יצא הדם וחיפהו שכ"ז אך אין

לחשוש שמא יצא דם ונאבד.
הפרישה הקשה מדוע בדם בתולים חז"ל הוצרכו לחשש שמא יצא דם וחיפהו שכ"ז
ולא חששו שמא הדם נאבד כמו בתבעוה להינשא שצריכה לספור ז"נ אפי' לא
מצאה דם כיון שחישינן שמא נאבד הדם?!
האחרונים הביאו לכך מספר תירוצים:
א.פרישה – שכיון שדם הבתולים נמצא במקום חיצוני יותר מהרחם פחות מסתבר
לומר שהדם נאבד ולא יצא לחוץ.
ב .ט"ז – בתבעוה להינשא האישה הולכת ממקום למקום ולכן יתכן שהדם נפל
למקום אחד ואינה מוצאת אותו ,אולם בדם בתולים אם היה יוצא דם היינו מוצאים
אותו על הסדין ,ולכן חישינן שמא יצא וחיפהו שכ"ז.
ג.תוה"ש – אם החשש היה שמא נאבד הדם ,היה צריך להקל מכוח ס"ס ,שמא לא
יצא דם ואת"ל יצא שמא זה רק דם בתולים בלי דם ווסת ,וא"כ לא היה מקום
לאסור במצב שלא מצא דם בבעילה גמורה .ורק משום חשש שמא חיפהו שכ"ז
מחמירים גם כאשר לא מצאה דם והיה ביאה גמורה.
הרשב"א 1013המאירי 1014והרמב"ן1015

כתבו ,שהחשש הוא גם שמא נאבד הדם ולא רק

חשש שמא חיפהו שכ"ז.

 1007הלכות איסורי ביאה א ,י .הרמב"ם לא דיבר על דם בתולים אלא נתן הגדרות כלליות .ולגבי דם בתולים לא חילק בין
גמר ביאה להעראה.
 1008קצג ,ג
 1009וראיה לכך מכתובות ט ,א .הגמרא אומרת שכהן האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו ,אולם קשה מדוע
נאמן לאוסרה עליו הרי יש ס"ס להקל? א .שמא היתה בתולה אלא שהדם נחפה ע"י ש"ז .ב .את"ל שלא הייתה בתולה
שמא זנתה לא תחתיו .אלא ע"כ שהחשש שמא חיפהו שכ"ז הוא מיעוטא דמיעוטא ולא נחשב כצד ספק.
 1010ס"ק ה.
 1011ס"ק ג.
 1012ס"ק א.
 1013נידה סה ע"ב.
 1014נידה סה ע"ב.
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נפק"מ במחלוקת הנ"ל:
מה הדין כאשר בעל בעילה גמורה ולא נמצא דם וגם לא יצא שכ"ז?
לפרישה וסייעתו ,האישה מותרת כיון שבדם בתולים חז"ל לא חששו שמא הדם נאבד,
וממילא אין לחוש כאן שחיפהו שכ"ז שהרי לא יצא שכ"ז.
לרשב"א וסייעתו ,האישה אסורה שכן יש גם את חשש שמא הדם נאבד.
מלשון מרן נראה שפסק כמו הפרישה וסייעתיה ,שכן לא הזכיר את החשש שמא נאבד.
פוסקי זמננו:
שבה"ל1016

פסק כמו הפרישה ,ולכן כתב ,שאע"פ שאם יצא שכ"ז יש לאסור אפי' בכניסת

חצי או רוב איבר כשיטתיה שזה גמר ביאה אפי' כשלא מצאה דם ,כאן שלא יצא שכ"ז
בביאה וגם לא ראתה דם ,כל עוד לא הייתה הכנסת כל האיבר אפי' אם נכנס רובו,
מותרת וא"צ לפרוש .כיון שאין לחוש שמא חיפהו שכ"ז ,ואף שהיו פוסקים שחששו שמא
הרטיבות של הנרתיק חיפה את הדם ,לא משמע כן מדברי השו"ע ,שחשש רק לחיפהו
שכ"ז.
טה"ב1017

פסק כרשב"א וסייעתיה שחישינן שמא הדם נאבד ,ולכן פסק שאפי' אם לא יצא

שכ"ז ,אך היתה ביאה גמורה של כל האיבר [כשיטתיה] האישה אסורה אע"פ שבדקה ולא
מצא דם.
בעל בעילה שאינה גמורה ויצא מעט דם וביאה שניה גמר ביאתו ולא היה דם
כתב

באגרו"מ1018

שאף אם הביאה הראשונה היתה העראה בלא גמר ביאה וראתה טיפת

ד ם ולאחר טהרתה נבעלה בעילה גמורה ולא מצאה דם יש להקל .שהרי בוגרת דמיה
מועטים ואפשר שהיה לה בדם בתולים רק טיפה אחת ,ואפי' בנערה נראה להקל .וכן פסק
בטה"ב.1019
פסיקת הלכה בבעילת מצווה לגבי פרישה באבר חי
הט"ז 1020והש"ך1021
שבה"ל1022

פסקו ,שהלכה כרא"ש וסייעתיה שמותר לפרוש באבר חי .והוסיף

שאף מותר לבעול בכמה כוחות [דישה ,הולכה והבאה] כל זמן שלא פרש וכן

 1015הלכות נידה ג י.
 1016עמ' רלז.
 1017עמ' רלז.
 1018ח"א יו"ד סי' פה.
 1019ח"א עמ' תקי.
 1020ס"ק א.
 1021ס"ק א.
 1022עמ' רלו.
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הביא דבריו בטה"ב .1023ועוד כתב בשבה"ל אם מת האבר קודם גמר ביאה ועדין לא פרש
לגמרי ,מותר לחכות עד שיתקשה שוב.
אופן הבדיקה לדעת אם יצא דם בביאה
כאשר הביאה הראשונה לא היתה ביאה גמורה ולא היה דם לא נאסרים כאמור לעיל ,אולם
יש עליהם לבדוק אם היה דם או לא ,ובאופן בדיקה זו נחלקו הפוס':
החקר

הלכה1024

כותב ,שצריכה לבדוק את עצמה בדיקה פנימית ,וראייתו שמלשון

הרמ"א ,שכתב מרן "אפילו בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא חיפהו שכ"ז" ועל זה הגיה
הרמ"א שנהגו להקל אם לא היתה ביאה גמורה ,א"כ משמע שגם לדברי הרמ"א יש לבדוק.
אולם מהט"ז 1025משמע ,שדי בהסתכלות בסדין.
בטה"ב1026

פסק ,שלכתחילה צריכה לבדוק עצמה כיון שיש לברר עד כמה שאפשר אולם

בדיעבד אם לא בדקה ,ולא ראתה דם על הסדינים הרי היא בחזקת טהרה [אם לא היתה
ביאה גמורה].
פסיקת ההלכה בטהרה לאחר שנאסרו מדם בתולים
בסי' קצו התבאר שלא מתחילים למנות ז"נ מיד לאחר שפסק הדם אלא צריכה להמתין מס'
ימים מדין פולטת שכ"ז:
למרן תעשה הפסק טהרה ביום הרביעי מהתשמיש האחרון ולאח"כ ביום חמישי תתחיל
למנות ז"נ.
לשיטת הרמ"א תעשה הפסק טהרה ביום החמישי [משום החשש שמא שימשו בביה"ש
וכסבורים שזה עדין יום אולם בפועל יתכן וזה לילה ועיי"ש] מיום ראיית הדם [שכן גזרינן לא

שימשה אטו שימשה] ולאח"כ ביום השישי תתחיל למנות ז"נ.
וראינו לעיל שנחלקו הראשונים האם גם שנאסרו מדין דם בתולים צריכה להמתין מדין
פולטת שכ"ז:
הטור וסיעתיה כתבו ,שגם בדם בתולים צריכה להמתין.
אולם הגה"מ בהבנת הרמב"ם וסייעתיה כתבו ,שבדם בתולים אינה צריכה להמתין.
מרן בשו"ע פסק כשיטת הטור וסייעתיה "וצריכה שתפסוק בטהרה ותבדוק כל שבעה ,ולא
תתחיל למנות עד יום ה' לשימושה".
האם וכמה ימים צריכה להמתין עפ"י שיטת הרמ"א:
הרמ"א לא השיג על שו"ע שצריכה להמתין ו' ימים מיום ראיית הדם כדי למנות ז"נ.
וביאר הט"ז בשם המהר"ל

מפראג1027

שגם לשיטת הרמ"א ,בכלה ניתן להקל שלאחר

בעילת מצוה תוכל למנות ז"נ מיום ה' לשימושה.

 1023ח"א עמ' תקא.
 1024מערכת נ אות נב.
 1025ס"ק ג.
 1026ח"א עמ' תקו.
 1027ס"ק ד וכן בט"ז בסי' קצו ס"ק ה.

187

אולם הפרי דעה דייק מהש"ך ,1028שהש"ך כתב אצלנו "כדין נידה בסי' קצו" והבין הפרי
דעה שכוונתו שצריכה להמתין ככל נידה למנות מיום ו' לשימושה.
אולם כתב שבה"ל 1029שהמנהג להקל כמהר"ל מפראג.
הסיבות להקל בדם בתולים:
א .הט"ז ביאר ,שהחומרא להמתין ליום השישי הוא שמא שימשו בביה"ש ,וכיון שאין כאן
דם נדה לא החמירו בו משום תשמיש בין השמשות[ .אבל אם באמת נבעלה בעילת מצווה
ביה"ש ודאי אינה מונה ז"נ אלא מיום ו' לשימושה כמו שאר נשים .כתב

שבה"ל1030

שאם

ראתה דם נידה בינתיים לאחר הביאה צריכה להמתין ליום השישי בשביל לספור ז"נ וסגי
למנות מיום ראיית דם בתולים].
ב .שבה"ל 1031הוסיף ,שלא מצוי שכלה תיבעל ביה"ש ,ולכן אין מקום להחמיר.
ג .עוד כתב שבה"ל ,מעיקר הדין בדם בתולים לא צריך שבעה ימים.
וכתב בטה"ב ,1032שאם יש לחוש שע"י המתנת הימים הללו יגיע עת ווסתה ,יכולה לנהוג
כפי שפסק מרן לקמן בסי' קצו ,שכתב שאם שימשה ומיד לאחר מכן ראתה דם ופסקה מיד
ורוצה לספור ז"נ החל ממחרת ,תקנח יפה יפה באותו מקום במוך או בבגד כדי להפליט כל
הזרע או תרחץ במים חמים והם יפליטו הזרע .ואע"פ שהרמ"א שמה חולק על מרן ,מ"מ
בדם בתולים שבלאו הכי יש מחלוקת אם צריכה להמתין בכלל ,יש להקל בזה לכ"ע.
האם לאחר ביאה שניה שנאסרו מדם בתולים יש להמתין  4או  5ימים?
הבאנו לעיל מספר סיבות מדוע בביאת מצוה המהר"ל הקל שניתן למנות שבעה נקיים
מהיום החמישי (המתנה של ארבעה ימים) .ויש לדון מה הדין כאשר ראתה דם בתולים
בביאה שניה ,על פי הטעמים השונים:
 .1בדם בתולים הקלו – א"כ יש להקל גם בדם בתולים בביאה שניה.
.2לא שכיח שכלה תבעל בין השמשות – אולם בביאה שניה יש לחשוש שתהיה בבין
השמשות ,ולכן לכאורה אם נאסרו מדם בתולים בביאה שניה ,לדעת הרמ"א תוכל למנות
שבעה נקיים רק מהיום השישי.
ונחלקו בכך האחרונים למעשה:
טה"ב1033

וחוט

שני1034

כתבו ,שגם אם ראו דם בתולים בביאה שניה האשכנזים יכולים

להקל להתחיל למנות שבעה נקיים מהיום החמישי (המתנה של ארבעה ימים) ,כיון שהקלו
בדם בתולים.
שבט הלוי 1035חילק בין המצבים השונים:
 1028ס"ק ב .אולם במחצה"ש שם הבין את הש"ך כמו הט"ז.
 1029עמ' רלט.
 1030עמ' רלט.
 1031עמ' רלט.
 1032ח"א עמ' תקח.
 1033ח"א עמ' תקו.
 1034עמ' רטז.
 1035עמ' רלט.

188

אם בביאה הראשונה היתה ביאה גמורה וראתה דם – ובביאה השניה ראו שוב דם יש
להחמיר להמתין ששה ימים .ובשעת הצורך ניתן להקל ע"י שאלת חכם.
אם בביאה הראשונה לא היה דם – ומצאו דם בתולים בביאה שניה יש להקל שתמתין רק
חמישה ימים.
מוך דחוק ובדיקות לאחר דם בתולים
שבה"ל

1036

פסק ,שלאחר שנאסרה בביאת מצווה מדין דם בתולים ,אפשר להקל לא להניח

מוך דחוק כשיש צורך .ולגבי בדיקות ז"נ כתב ,לכתחילה תבדוק כל יום .אולם בדיעבד אם
לא בדקה בכל הימים חילק בין המקרים השונים:
אם ראתה דם בביאה אין להקל פחות מיום ראשון ויום שביעי .ובשע"ד תעשה שאלת חכם.
ואם היתה ביאה גמורה ולא ראתה דם ניתן להקל בראשון או שביעי בדיעבד .וכן פסק
בלחו"ש.1037
אולם טה"ב 1038לא חילק בין המקרים ובין ראתה דם ובין לא ראתה דם ,לכתחילה תבדוק
כל שבעה ,אולם בדיעבד אם בדקה ראשון או שביעי זה מועיל ,ואף שלגבי טהרת הנידה
פסק מרן בסי' קצו שאפי' בדיעבד אין להקל בלי ראשון ושביעי מ"מ כאן שזה דם בתולים
שזה איסור דרבנן ניתן להקל .וכן פסק מהר"ש קלוגר.1039
דם בביאה שניה
כתב

ערוה"ש1040

גם כאשר בביאה ראשונה מצאה דם לא תמיד הקרום נקרע לגמרי ויתכן

ותראה דם בתולים גם בביאה שניה ושלישית .ולכן אם ראתה דם בביאה שניה לכ"ע היא
נאסרת משום דם בתולים.
אולם אם לא ראתה דם בביאה שניה ,כתב

הצ"צ1041

שהאישה מותרת לבעלה אפי' אם

הרגישה כאב .וכן פסק בטה"ב.1042
האם לאחר ביאה ביאה שניה צריך לבדוק
הדבר תלוי במח' הראשונים האם בס"ס לקולא ,האם צריך לברר:
הרשב"א בחידושים 1043כתב ,שאפי' כאשר יש ס"ס להקל ,אם ניתן לברר את האיסור צריך
לברר ולא סומכים על הס"ס להקל.1044

 1036עמ' רלח.
 1037סי' קצג ס"ק י.
 1038ח"א עמ' תקח-תקט.
 1039מי נידה בקונטרס אחרון.
 1040סע' יא.
 1041יו"ד קנד א.
 1042ח"א עמ' תקט.
 1043חולין מו ע"ב.
 1044וכתב הפת"ש [ס"ק לו ביו"ד סי' קי]  ,שיש מצבים שגם לדעת הרשב"א א"צ לברר את הספק:
א.שניתן לברר רק אחד מהספקות.
ב .שאין חזקת איסור.
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אולם

תה"ד1045

חלק וכתב ,שאם יש ס"ס להקל אף שניתן לברר ,אין צריך לברר .וכן פסק

הרמ"א.1046
וכן פסק הפר"ח 1047כשיטת הרמ"א שא"צ לברר אלא סמכו על הס"ס.
אולם הש"ך פסק בכללי הס"ס שצריך לברר ,אך אם יש הפסד או טורח אין צריך לברר.
ובענין הבדיקה לאחר ביאה שניה ,יש לנו גם ס"ס להקל וגם ניתן לבררו:
ספק שמא לא ראתה דם ספק שמא לא מעורב בו דם ווסת .וכן אפשר לברר ע"י בדיקה
לראות אם יש דם.
יוצא לפי הנ"ל ,לש"ך תצטרך לבדוק ,שכן ניתן לברר את הס"ס .ואילו לפי הפר"ח לא
צריכה לבדוק 1048כיון שיש כאן ס"ס להקל.
אלא שיש סברא שגם הפר"ח יודה שצריכה לבדוק במקרה דידן:
כתב החקרי לב ,1049שבמקרה שיש ריעותא ,גם הפר"ח יודה שצריך לברר ,וה"ה
בנידון דידן שאם כאב לה והרגישה צער במהלך ביאה שניה יש ריעותא שמא יצא
דם ועליה לבדוק עצמה.
אולם בשו"ת שואל

ונשאל1050

דחה דברי החק"ל ,כיון שבביאה שניה הכאב חלש

יותר מהביאה הראשונ ה ,ורק כאב חזק כמו ביאה ראשונה נחשב לריעותא שיצא דם
בתולים.
אולם הפוסקים כתבו מס' סיבות נוספות להקל במקרה דידן:
א.

בטה"ב1051

כתב ,שאולי גם הש"ך יודה שאינה צריכה לבדוק עצמה לאחר ביאה שניה,

שכן יש לה חזקת טהרה וכן איסור דם בתולים הוא מדרבנן.
ב .במנחת

יצחק1052

כתב ,שאולי גם הש"ך יודה פה ,כיון שיש הפסד של פו"ר ,ולעיל ראינו

שבמקום הפסד או טורח מודה הש"ך שא"צ לברר את הספק ,אך בכל מקרה כתב המנחת
יצחק ,שצריך לבדוק את הסדין אם יש דם ,כיון שבלי זה הוי כמעלים עינו.

ג .שהרשב"א הצריך לברר רק כאשר הבדיקה יכולה לעזור לברר האם יש היתר גמור אולם כאשר הבדיקה מבררת שיש
רק איסור ודאי ולא יכולה לברר שבודאי מותר ,א"צ לבדוק כיון שתכלית הבדיקה היא שיוכל בהיתר מבורר ולא ספק.
 1045סי' מז.
 1046יו"ד סי' קי.
 1047כללי ס"ס ב.
 1048ולכא' יש להעיר שהרי שער המלך [הלכ' מקוואות כללים כלל ג] כתב ,שאף לדעת הפר"ח ,מתי אמר שלא צריכה
לברר ,דווקא כאשר אם לא יהיה בירור הספק לא עתיד להתברר מאליו אולם אם עתיד להתברר מאיליו אזי גם לפר"ח
צריך לברר את הספק .והעיר לפי זה טה"ב [ח"א עמ' תקיא] ,שלכא' גם במקרה דידן אליבא דהפר"ח היא תצטרך לבדוק,
שכן אם לא תברר הספק אם היה דם ,עתיד להתגלות מאיליו ,אלא שכתב בטה"ב שם ,שגם אם יגלו את הדם על הסדין
לאחר הביאה השלישית ,אין זה מברר שהדם יצא כבר בביאה השניה אלא יתכן שיצא רק בביאה השלישית ,ולכן לא הוי
מילתא דעביד לגלויי ,ולדעת הפר"ח א"צ לברר ,וממילא לא צריכה לבדוק עצמה לאחר הביאה השניה.
 1049יו"ד ח"א סי' קלב.
 1050ח"ב סי' צט.
 1051ח"א עמ' תקיג.
 1052ח"ה סי' סא.
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ג .עפ"י דברי

האשכול1053

שכתב ,שרבנן אסרו דם בתולים כיון שחששו שמא בעקבות

ביאה הראשונה יצא לה דם חימוד ,אולם בביאה שניה אין שייך דם חימוד ,שכן זה לא ביאה
ראשונה ,והיה צריך לדון דם זה כדם מכה ולא תיאסר כלל ,אולם לא פלוג רבנן ואסרו גם
דם בביאה שניה ,ומ"מ לא הצריכו שתבדוק בביאה שניה ואילך.
ד .הפוס' סתמו דבריהם ולא כתבו שצריכה בדיקה בביאה שניה.
להלכה למעשה נחלקו הפוסקים האם צריכה לבדוק:
א.ערוה"ש פסק ,שצריכה לבדוק בסדינים לאחר הביאה האם יש בהם דם.
ב.טה"ב 1054פסק ,הדבר תלוי האם בביאה הראשונה היה גמר ביאה [כל האבר].
אם גמר ביאתו :אזי בביאה השניה מעיקר הדין א"צ לבדוק .ויש מחמירים שכאשר הרגישה
כאב יש לה לבדוק הסדין או העד בדיקה שטחית ולא לאור הנר וכתב שנכון להחמיר
ככה.1055
אם לא גמר ביאתו :אזי בביאה השניה יש לבדוק לאור הנר כאשר היה צער.
ג.בשבה"ל 1056פסק ,שאם לא הרגישה כאב בביאה השניה ,מספיק לבדוק את הסדין .אולם
אם הרגישה כאב ,צריכה לבדוק בבדיקת עד.
ד.בדרכ"ט 1057פסק ,שראוי לבדוק אך לא חייבים .ורצוי לבדוק ע"י עד.
הוצאת בתולים ע"י מכשיר האם אוסר
למרות שדם בתולים הוא דם מכה אסרוהו חז"ל שמא התערב בו דם מן הרחם.
הראשונים נתנו מס' סיבות מדוע חז"ל החמירו בדם בתולים ולא היקלו משום דם מכה:
א.הרשב"א 1058כתב  ,הטעם שחיישינן לשמואל שאמר יכולני לבעול כמה בתולות בלא דם
ולכן אם יצא דם ,יתכן שזה דם מן הרחם.
ב.הרשב"א כתב ,שבבתולה יש להחמיר גם דם מכה כיון שאינה אלא לשעה אחת ,מה
שאין כן בפצע שיתכן שתאסור את האישה על בעלה אם יש בה פצעים.
ג.אשכול1059

כתב ,שחיישינן שמא מחמת חימוד התשמיש הראשון נפתח המקור ויצא טיפת

דם.
ד.בתשובת

הגאונים1060

בשם רבינו האי גאון שאישה אסורה מחמת ביאת מצוה משום

"דכשהיא נבעלת בעילה ראשונה אוחזת אותה רעדה וחלחלה ובזמן שהאשה מתחלחלת
היא פורשת נדה"
 1053עמ' קיב.
 1054ח"א עמ' תקיא-תקיד.
 1055כתב עוד בטה"ב ח"א [עמ' תקי] שרק אם תראה מיד אחרי ביאה בסדין אפי' בפחות מכגריס היא אסורה ,אולם אם
לא ראתה דם בביאה שניה ורק לאחר זמן בסדין דם ,אזי אם זה בפחות מכגריס ועוד וכד' האישה טהורה אפי' שהיה צער
בביאה ,שתולים שזה דם מאכולת וכן ה"ה יותר מכגריס על בגד צבעוני שמקילים.
 1056עמ' רלח.
 1057פ"י תשובות ותוספות ט.
 1058תשובות הרשב"א ז ,קסא
 1059עמוד קיב ,הובא בטהרת הבית חלק א עמ' תקיט
 1060שערי תשובה סימן קסח הובא בציץ אליעזר חלק י' סימן כה אות יב
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א"כ ,לכאורה ההלכה בחיתוך הבתולין ע"י רופא תהיה תלויה בחילוק הטעמים הנ"ל:
לטעם א' של הרשב"א – שמחמירים בדם בתולים כיון שיתכן והטה כשמואל ולכן יתכן
שהדם מהרחם ,וטעם זה לא שייך לחיתוך הבתולין ע"י רופא כיון שודאי נחתכו הבתולים.
לטעם ב' של הרשב"א – שבבתולה החמירו כיון שאינו אלא לשעה ,א"כ טעם זה שייך גם
בחיתוך הבתולים שאינו אלא לשעה ,אלא שכתב

האגרו"מ1061

למעשה ,לא פסקו בזה

כרשב"א ,אלא מקילים גם בפצע חד פעמי.
לטעם של האשכול – חשש לחימוד שייך רק בבעילה ראשונה ולא בחיתוך הבתולים ע"י
רופא.
לטעם רבינו האי – שאוחז את האישה פחד יש לעין אם חוששים זאת גם בניתוח ,כמו שיובא
לקמן.
ונחלקו בכך האחרונים למעשה:
האגרו"מ ,1062טה"ב ,הגרש"ז

אויערבך1063

 -פסקו להקל שהאישה אינה נאסרת .מהטעמים

הבאים:
א .מצינו רק שרבנן החמירו בדם בתולין שבא בעקבות ביאה ,אולם לא מצאנו שאסרו
באופן שקריעת הבתולים היתה באופן אחר (אגרות משה).
ב.בחיתוך הקרום ע"י רופא לא שייך חימוד.1064
מהרש"ם1065

פסק שחיתוך הבתולין אוסר את האישה .וכן פסקו ציץ אליעזר ,1066מנחת

יצחק 1067שבט הלוי ,1068וחוט שני.1069
וביאר בשו"ת ציץ אליעזר שהטעם הוא מפני שהחשש בביאת מצווה הוא מפני שאוחזת את
האישה חלחלה ופחד ,ומתוך הפחד חיישינן שמא תראה .א"כ ה"ה שיש לחשוש שמא
תראה מהפחד של חיתוך הבתולים ע"י הרופא.1070
אולם בטה"ב דחה את דברי ציץ אליעזר ,כיון שאם איתא לדבריו סו"ס יש להחמיר בכל
ניתוח שיעשו באותו מקום.
גם לפוסקים שכתבו שהאישה נאסרת ,נחלקו הפוסקים האם צריכה להמתין ארבעה ימים
מדין פולטת שכ"ז או שמא יכולה לספור שבעה נקיים מיד:
מהרש"ם כתב שצריכה להמתין ארבעה ימים מדין פולטת שכ"ז .ויכולה להקל לא להמתין
חמישה ימים כיון שהמתנת חמישה ימים היא רק משום חומרא.
 1061אגרות משה יורה דעה א ,פז
 1062אגרות משה יורה דעה א ,פז
 1063נשמת אברהם יורה דעה צו
 1064בספר פוע"ה עמ'  97כתבו להקל כרב עובדיה שמותרת מיד.
 1065חלק א' סימן רי
 1066יורה דעה חלק י' סימן כה אות יב
 1067חלק ד סימן נח
 1068שיעורי שבט הלוי עמ' רלו
 1069עמ' תטו
 1070גם הציץ אליעזר הקל במציאות שהרופאים אומרים שאם לא ישמשו לאחר הניתוח יש חשש שהבתולים ידבקו חזרה.
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אולם בשו"ת באר

משה1071

כתב שיכולה לספור שבעה נקיים מיד ,ואין צורך להמתין

ארבעה ימים .והביא ראיה מדברי

הט"ז1072

שכלה שפרסה נדה לפני שנבעלה אינה צריכה

להמתין מדין פולטת ש"ז.
פירסה נידה לפני שבעל – סי' קצב סע'

ד1073

מובאת ברייתא בגמ' בכתובות 1074וז"ל:
"'הרי שהיה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ,ונתן מים על גבי בשר ,ומת אביו של חתן או
אמה של כלה ,מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ,ובועל בעילת מצוה
ופורש ,ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות ,וכל אותן הימים הוא ישן
בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים; וכן מי שפירסה אשתו נדה ,הוא ישן בין האנשים
והיא ישנה בין הנשים '...דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא :ל"ש אלא שלא בעל,
אבל בעל  -אשתו ישנה עמו".

יוצא מהגמ' שמי שפירסה אישתו נידה לפני שבעל ,אסור לו להתיחד עימה אלא אם כן
ישנם שמירות .והטעם שמותר להתיחד עם אשתו לאחר שבעל ,כתב הב"י ,שאע"פ שכעת
היא נידה ,הוא משום שעתידה להיות מותרת לו ואין יצרו תוקפו ,אולם לפני שבעל
ופירסה נידה יצרו תוקפו ולכן אסור להתיחד.
אלמן שפירסה אשתו נידה:
נחלקו הראשונים מה הדין במקרה של אלמן שכבר בעל אישה אחרת ,וכעת התחתן שנית
ואשתו פירסה נידה לפני שבעל אותה.
מצד אחד הרי כבר טעם טעם ביאה ולכן יש לומר שאין יצרו תוקפו כ"כ ומותרים ביחוד
אולם מאידך לא בעל אישה זו ולכן יצרו תוקפו לבוא עליה.
תוס' ביומא 1075כתב ,שמותרים בייחוד.
אולם רבינו ירוחם 1076לא חילק בין אלמן לבחור ובכולם אסורים בייחוד.
מרן בסע' ד כתב ,שחתן שפירסה אישתו נידה אסורים בייחוד ,ולא חילק בין אלמן לבחור.
וכן הרמ"א כתב בהדיא שאין חילוק בין אלמן לבחור ואסורים ביחוד .וכן פסק בטה"ב.1077
היתה מותרת בשעת החתונה כמה ימים ולא בא עליה ואח"כ נאסרה –האם מותרים
בייחוד?
תה"ד1078

הביא מחלוקת הראשונים ,כאשר היתה מותרת בשעת החתונה כמה ימים אולם

לא בא עליה באותם ימים ואח"כ פירסה נידה ,האם מותרים בייחוד:
 1071חלק ג' סימן קמב
 1072קצו ,ס"ק ז
 1073בסי' זה אנו עוסקים רק בסע' ד ,כיון שסעיפים א-ג עוסקים בתבעוה להינשא ,מה שפחות מעשי כיום ,ואכמ"ל.
 1074ד ע"א.
 1075יח ע"ב ד"ה ייחודי.
 1076תולדות אדם וחוה נתיב כו ח"ד.
 1077ח"א עמ' תפח.
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יש מי שאומר שאסור כיון שלא בעל .ויש מי שמתיר כיון דחזינן שמס' ימים לא בעל אותה,
וזה מראה שאין יצרו תוקפו.
ותה"ד פסק כמו המתירים ,והביא ראיה לכך משור המועד ,שג"פ ראה שוורים ולא נגחם –
הופך להיות תם .וה"ה בנידו"ד שאף שקיימא לחז"ל שחתן שלא בא על כלתו יצרו תוקפו,
כאשר רו אים שלא בא על אשתו כמה ימים ,חזינן בגברא זה שאין יצרו תוקפו .אולם הסיק
תה"ד שהמחמיר תבוא עליו הברכה.
הרמ"א בסע' דידן פסק כדברי תה"ד ,שמעיקר הדין מותר ושהמחמיר תבוא עליו הברכה.
וכן פסק הש"ך.1079
אולם

הט"ז1080

חלק על דברי הרמ"א ותה"ד ,ולשיטתו הם אסורים בייחוד .הוא דחה את

ראיית תה"ד ,שכן לא דומה שוורים מועדים לאדם שלא בעל .שסתם שוורים בחזקת שימור
ושור שנוגח השתנה טבעו משאר שוורים ,ולכן אם ראינו שג"פ לא נגח השור המועד,
אמרינן שחזר דינו להיות ככל השוורים שאינם נוגחים.
אך בנידון דידן הדבר שונה שכן טבע כל האנשים שיצרם תוקפם וזה שאין יצרו תוקפו ולא
בעל 'אין לך אלא חידושו' ואולי עכשיו יחזור לטבעו להיות ככל האנשים שיצרם תוקפם.
ולכן יש לאסור מעיקר הדין את הייחוד .והביא ראיה לכך מתוס' בכתובות 1081שביבמה עד
שלשים יום מוקי אנפשיה אך אחרי  30יום לא מוקים אנפשיה ,הרי שהוחזק שלשים יום בזה
שלא בא עליה ,ואפילו הכי אמרינן דאח"כ תקיף ליה ולא מעמיד נפשיה.
אולם בנהו"כ דחה את דברי הט"ז ,שכן סתם בנ"א בחזקת כשרות שלא יבואו על נידה.
אולם

שבה"ל1082

הקשה ,שלא מצאנו שחז"ל התירו ייחוד בגלל חזקת כשרות או צדקות,

שכן יצר העריות חזק ביותר.
וכן פסק בשבה"ל ,1083שהמנהג להחמיר שלא כתה"ד ואין מקום להקל בכך .אך כתב
שניתן לצרף את דברי תה"ד כדי להקל שלא יצטרכו שתי שמירות אלא ישנו בחדרים
נפרדים.
יחוד לאחר גמר ביאה בבעילת מצווה
מפשט דברי הגמ' לעיל ,נראה שם בעל ואח"כ פירסה נידה ,אזי מותרים בייחוד .אולם יש
לדון האם יהיה אותו דין בגמר ביאה בבעילת מצווה.
ובדבר זה נחלקו הראשונים האם לאחר גמר ביאה בבעילת מצווה שנאסרת מדם בתולים
האם מותרים ביחוד:

 1078סי' רנג.
 1079ס"ק י.
 1080ס"ק ז.
 1081ט ע"ב ד"ה מאי לאו.
 1082עמ' רלד.
 1083עמ' רלג.
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הרא"ש1084

וכל הראשונים פסקו ,שגם אם בעל בעילת מצווה מותר להתייחד עימה .ואין

מקום לחלק בין פירסה נידה לדם בתולים.
אולם ישנה דעת הרמ"ה שהובא ברא"ש הנ"ל ,שכתב לחלק ולאסור יחוד לאחר בעילת
מצווה .וטעמו הוא ,שדברי הגמ' שלאחר שבעל ואז פירסה נידה שמותרים ביחוד ,נאמרו
לפני שהקלו שבבעילת מצווה מותר לגמור ביאתו ,אולם במשנה אחרונה שבועל בעילת
מצווה מותר לו לגמור ביאתו ואז לפרוש ,יש להחמיר שאסורים בייחוד ,שכיון שהקלנו עליו
לגמור ביאתו שלא כמו בסתם נידה ,החמרנו בייחוד .וראיה לכך ,שבסתם אבילות אסורים
בתשמיש אולם אינם אסורים בייחוד ,אך באבילות שבגמ' דידן היינו שמת אביו של חתן או
אמה של כלה שהקלנו עליהם שמכניסים את המת לחדר ובועל בעילת מצווה ונוהג  7ימי
משתה ואח"כ שבעת ימי אבלות .הגמ' החמירה שאסורים בייחוד והוא ישן בין האנשים והיא
ישנה בין הנשים .ולכן הואיל והקלנו לגמור ביאה בדם בתולים אסרנו בייחוד לאחר מכן.
אולם הרא"ש הנ"ל דחה את ראיית הרמ"ה וכתב ,שהרי במקרה של דם בתולים לא רק
שלא הקלנו אלא אדרבה החמרנו עליו לאסור דם בתולים שמא התערב בו דם ווסת ,ווהיתר
לגמור ביאתו הוא משום שלא אפשר ,שאי לאו הכי ליבו נוקפו ופורש.
מרן לא הזכיר שלאחר שנאסרו בדם בתולים אסורים ביחוד .והרמ"א כתב בהדיא כמו
הרא"ש וכל הראשונים שכתב וז"ל "ואין לחלק בזה בין בחור לאלמן או בתולה לאלמנה".
ייחוד לאחר העראה
נחלקו האחרונים שבבעילה הראשונה עשה רק העראה ולא גמר ביאתו ולאח"מ פירסה
נידה האם מותרים ביחוד לאח"כ:
המהרש"ל1085

פסק ,שאסורים בייחוד כיון שלא נח יצרו כל עוד לא היתה ביאה גמורה

וראייתו מגירסתו בגמ' "דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא :ל"ש אלא שלא בעל
בעילת מצווה ,אבל בעל בעילת מצווה  -אשתו ישנה עמו" .וכתב המהרש"ל שמכך
שהגמ' לא הסתפקה לכתוב רק בעל/לא בעל אלא כתבה בעילת מצווה משמע שהתכוונה
לומר שרק אם גמר ביאתו אז מותרים ביחוד .וכן פסק מהרש"ם בדעת תורה.1086
אולם הגירס' בגמ' שלנו היא "דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא :ל"ש אלא
שלא בעל ,אבל בעל  -אשתו ישנה עמו" ולא כתוב בעילת מצווה ,וא"כ אזלא לה
הראיה מדיוק המהרש"ל .וכך גרסו גם הרי"ף והרא"ש.
אולם

הצי"א 1087בטה"ב1088

וחוט

שני1089

פסקו ,שאף אם היתה העראה בלבד מותרים

בייחוד .ובצי"א כתב ,שאף פחות מהעראה.
הסיבות להקל:

 1084כתובות א ט.
 1085יש"ש כתובות פ"א סי' ו.
 1086סי' קצג.
 1087ח"ו סי' מ פרק כה אות ד.
 1088ח"א עמ' תצב.
 1089עמ' ריא.
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א .שכן לשיטתם איסור יחוד אם אשתו נידה כשלא בא עליה עדין הוא רק מדרבנן ,ולכן יש
להקל שגם אם היתה רק העראה נח יצרו.
בטה"ב חיזק את הדברים  ,שהרי תה"ד הנ"ל התיר אפי' שלא בעל מס' ימים להתייחד ,כיון
שרואים שיצרו אינו תוקפו ,א"כ ניתן לומר שגם העראה בה נח יצרו אף שאינו בא לידי
ביאה גמורה ,ואף שיש מקום לחלק ששאני התם שלא ניסה לבעול כלל ולכן יש ראיה שלא
תקיף יצריה אולם בנידוננו הרי ניסה לבעול א"כ חזינן שתקיף יצריה ואולי עדין לא נח יצרו
כיון שלא בא עליה ביאה גמורה .אולם כיון שכל איסור יחוד עם אשתו נידה לפני שבעל הוא
מדרבנן ,יש להקל ולומר שנח יצרו אפי' בהעראה.
ב .התוס'

בקידושין1090

כתבו ,שבכל מקום שכתוב ביאה הכוונה להעראה ,וממילא גם כאן

שהוזכר בעל ולא בעל הכוונה להעראה.
בשבה"ל1091

כתב ,שיש לחוש למחמירים שצריך גמר ביאה כדי להתיר בייחוד ,אלא שניתן

להקל שאם היתה רק העראה אז לא צריך שמירה אלא ישנו חדרים נפרדים והיא תנעל את
הדלת או שיעשו שמירה אחת.
ייחוד לאחר קירוב בשר
נחלקו הפוס' אם היה רק קירוב בשר לפני שפרסה נידה האם מותרים בייחוד:
חשב

האפוד1092

דן במקרה כאשר בלילה הראשון ניסה החתן לבעול וחש סירוב ובלילה

השני היה עייף ולא בא עליה .ופסק ,שאם היו בקירוב בשר ולא הצליחו לקיים ביאת מצווה
ואף אם לא העראה אינם אסורים ביחוד .וראייתו מדברי תה"ד הנ"ל .שהתיר בייחוד אף
שלא בעל כמה ימים ואז נאסרה בנידה .וודאי שבנידון תה"ד אין הכוונה שדחה ביאתו בלא
סיבה ,אלא היה לו סיבה קלה שבגללה לא בא עליה .ואעפ"כ כתב תה"ד שאם לא בא
עליה כמה ימים מותרים בי יחוד .ואף שתה"ד הסיק שהמחמיר תבוא עליה הברכה ,ה"מ
שלא בא עליה כלל ,אך הכא שהיו בקירוב בשר ניתן לומר שלא תקיף יצריה ולכן מותרים
ביחוד.
אולם בספר חוט

השני1093

פסק בשם החזו"א ,שאם לא עשו העראה אסור להם להתייחד,

ואפי' אם היתה נשיקת אברים לא מועיל.
ובטה"ב פסק ,1094שהכל תלוי במה שרואה המורה הוראה ,ואם זה זוג אם יראת שמיים
שאין חשש שיכשלו וגם יש טירחא בסדרי השמירה ,ניתן לסמוך על חשב האפוד.
כשישנים בבית אחד  -כמה שמירות צריכים?
כתוב בגמרא דלעיל:
"וכן מי שפירסה אשתו נדה ולא בעל ,הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים".
 1090י ע"א ד"ה כל.
 1091עמ' רלג.
 1092ח"ב סי' קמו.
 1093עמ' ריא.
 1094ח"א עמ' תצה.
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כאשר החתן והכלה ישנים בבית אחד ,נחלקו הראשונים כמה שמירות צריך:
הראב"ד למד מדברי הגמרא שצריך שתי שמירות ,החתן עם גברים והכלה עם נשים.
וכתבו האחרונים שנראה מדברי הראב"ד ,שצריך שני גברים ושתי נשים כיון שמיעוט
גברים/נשים הוא שניים.
אולם הרא"ש פסק ,שדי בשמירה אחת ,או גברים שישנים עם החתן או נשים עם הכלה.
האם צריך שמירה ביום?
נחלקו הראשונים האם צריך שמירה ביום:
הראב"ד כתב ,שצריך שמירה רק בלילה אולם ביום לא צריך שמירה ביום.
אולם הרא"ש כתב ,שגם ביום צריך שמירה .ותמה על דברי הראב"ד ,שאדרבה ביום צריך
יותר שמירה שהרי ראיית העין מגבירה את היצר.
לסיכום:
לראב"ד – צריך שתי שמירות רק בלילה .לרא"ש מספיק שמירה אחת אך צריך גם ביום.
פסיקת ההלכה בבית אחד
מרן נקט כראב"ד שצריך שתי שמירות בלילה.
הרמ"א הביא את שתי הדעות ,וכתב שהמנהג להחמיר כשתי השיטות .בלילה שתי
שמירות (כראב"ד) וביום שמירה אחת (כרא"ש שהצריך שמירה ביום):
"י"א שאסורה ליחד עמו ביום ,כמו בלילה ,וא"צ להיות שתי שמירות ,רק הוא בין האנשים
או היא בין הנשים (טור בשם הרא"ש) ...וי"א דבלילה צריך שתי שמירות ,וביום מותר
להתייחד( ,הראב"ד).
והמנהג ליקח קטן אצל החתן וקטנה אצל הכלה ,ואין מתיחדין ביום בלא קטן או קטנה".

וכתב בספר חוט שני 1095שהרמ"א כתב קטן וקטנה כיון שזו דרך הצניעות ,וכן ראוי לנהוג.
אולם אם אין קטן וקטנה ,ניתן לקחת גם שני קטנים או שתי קטנות ,כיון שהעיקר הוא
שיהיו שני ילדים שיוכלו לספר על מה שראו.
ולעצם דברי הרמ"א כתב בפת"ש 1096בשם שו"ת ב"ש לתמוה על מנהג הרמ"א.
גיל הקטן והקטנה (לדעת הרמ"א)
הש"ך1097

כתב בשם הב"ח שהקטן והקטנה צריכים לדעת טעם ביאה ,ושאין מוסרים עצמם

לביאה.
יודעים טעם ביאה:

 1095עמ' רי
 1096ס"ק ז.
 1097ס"ק יד.
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נחלקו האחרונים מה הכוונה שיודעים טעם ביאה:
ופלתי1098

א .כרתי

פירש ,שהכוונה היא שהקטן והקטנה ראויים לביאה ,ולכן ע"כ שמדובר

על קטן גדול מגיל  9שנים (קטנה אפילו פחות מכך שכבר מגיל  3ראויה לביאה).
ב.

סד"ט1099

ביאר ,שהכוונה היא שהקטן והקטנה ידעו לספר אם ראו את החתן והכלה

משמשים .ולכן מדובר אפילו בפחות מגיל  .9וכתב שבגיל  7או  8כבר יודעים טעם
ביאה.
חוט שני ושבט

הלוי1100

פסקו כסדרי טהרה שלא צריך שיהיה בן  .9ולקמן נכתוב את

שיטתם בפירוט.
אינם מוסרים עצמם לביאה:
אינם מוסרים עצמם לביאה ,היינו שהם קטנים שלא ניתן לפתות אותם לביאה (כיון שאין
להם יצר לעריות).
הב"ח ביאר שהסיבה שצריך שלא ימסרו עצמם לביאה ,היא משום שאסור לאיש להתייחד
עם שתי נשים שמא יפתה את שתיהן .אלא א"כ אחת מהם יודעת טעם ביאה ואינה מוסרת
עצמה לביאה ,1101וכך הקטנה לא תתפתה ,ואם האיש ישמש עם האישה ,הקטנה תספר.
תורת השלמים הקשה על הב"ח ,שהרי גם אם הקטנה מוסרת עצמה לביאה ,הרי ס"ס
אשתו של החתן משמרתו ,ולכן אין לו איסור להתייחד עם אישה נוספת!
ותירץ

הסד"ט1102

שבכלה שעדיין לא בא עליה לא אמרינן שאשתו משמרתו .ולכן לחתן

אסור להתייחד עם הקטנה ,אלא א"כ היא אינה מוסרת עצמה לביאה .ולוקחים קטן שאינו
בן תשע שנים כדי שיהיה מותר לו להתייחד עם הכלה והקטנה.
א"כ לסד"ט צריך שהקטנה לא תמסור עצמה לביאה ,והקטן צריך להיות קטן מבן .9
הגדרת גיל הזמנים בזמננו:
א .חוט

שני1103

כתב ,שגיל קטנים שיודעים לספר מה ראו הוא בערך בגיל בגיל  .6אולם

החזו"א ,אמר שכיום הגיל צריך להיות קצת יותר גדול ,והכל תלוי בהתפתחות הילד.
חוט השני לא הגביל את גיל הילדים.
ב .שבט

הלוי1104

כתב ,שצריך שהקטנים ידעו לספר מה ראו ,וכן צריך שהקטנה תהיה

בגיל שבושה לעמוד לפניו ערומה ,וצריך להחמיר שהקטנה תהיה בת  .5-6והגיל
המקסימילי של הקטן הוא פחות מבן  9כדי שלא יהיה ייחוד ,והקטנה הוא בגיל שאינה
מוסרת עצמה לביאה כדי שלא תתפתה .כמו הסד"ט.

 1098פלתי ס"ק ד
 1099ס"ק יג
 1100עמ' רלד-רלה
 1101ע"פ אהע"ז סימן כב
 1102ס"ק יג
 1103עמ' רי.
 1104עמ' רלה
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אחרוני זמננו בפסיקת הלכה בבית אחד
טה"ב – פסק כראב"ד שבלילה צריך שתי שמירות וביום אינם צריכים שמירה כלל.
חוט שני - 1105פסק כרמ"א שבלילה צריך שתי שמירות [היינו איש אחד ואשה אחת] וביום
די בשמירה אחת [איש או אשה] והוסיף חוט השני שנהגו כמנהג הרמ"א לקחת קטן וקטנה
משום שהדבר יותר צנוע ,אולם אם אין קטן וקטנה יקחו שני קטנים או שני קטנות ואם אין
בכלל קטנים יקחו גדולים.
דרכ"ט1106

 -בלילה צריך שני שומרים :לדעת מרן  2גברים ו 2נשים .לדעת הרמ"א

מספיק גבר ואשה .ואם כל אחד נועל את חדרו מספיק שומר אחד לכ"א לכ"ע .ביום פסק
לקחת קטן לחתן וקטנה לכלה ,וכתב שאע"פ כן רצוי לשאול שאלת חכם.
שבה"ל1107

 -פסק כרמ"א שבלילה צריך שתי שמירות [היינו איש אחד ואשה אחת] וביום

די בשמירה אחת [איש או אשה] .והמנהג כהכרעת הרמ"א לקחת קטנים פחות מגיל 9
וגדולים מגיל .5/6
ישנים בשתי בתים – האם צריכים שמירה?
הרשב"א1108

הדרכי

כתב שאם הם ישנים בשני בתים הם אינם צריכים שמירה.

משה1109

כתב שמשמע מדברי

המרדכי1110

שאם כל אחד בחדר אחר אינם צריכים

שמירה .וכן פסק הרמ"א:
"ואם אינם ישנים בחדר אחד אינן צריכים שימור כלל (ב"י בשם הרשב"א)".

וביארו החזו"א 1111וטה"ב 1112שגם הרמ"א לא התכוון שכאשר הם ישנים בשני חדרים שונים
הם אינם צריכים שמירה ,שהרי אין שום דבר המונע מהחתן להיכנס לחדרה של הכלה .אלא
כוונתו היא שרק כאשר הם בשני בתים או דירות שונות הם אינם צריכים שמירה ,כיון שכדי
להגיע אל הכלה או החתן צריך לצאת לחצר או לחדר המדרגות.
לגבי  2חדרים בבית מלון כתב שבה"ל ,1113אין הדבר נקרא שני בתים אלא שני חדרים
כיון שהפרוזדור מחבר ביניהם ,ורק כאשר החתן צריך לצאת החוצה נקרא  2בתים [צ"ע מה
יגיד שבה"ל בחדר מדרגות].
אולם לכא' מדברי טה"ב שני חדרים במלון נחשבים כ 2בתים כיון שיש אנשים אחרים
שהולכים בפרוזדור שיכולים לעכב את החתן מלהגיע לכלה.
מקרים נוספים
האמא של הכלה ישנה באותו חדר בבית אחד יחד עם החתן והכלה
 1105עמ' רי
 1106פרק י כד.
 1107עמ' רלג.
 1108תורת הבית הארוך בית ז ,שער ב דף ו,ב .ובקצר דף ד,ב.
 1109ס"ק ד
 1110הלכות נדה סימן תשמא
 1111יורה דעה סימן צא ,ג .הובא בחוט שני עמ' רי.
 1112טהרת הבית א ,עמוד תצה.
 1113עמ' רלג.
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הביא הפת"ש בשם שו"ת באר שבע ,1114שנהגו שהאמא של הכלה ישנה יחד עם הכלה
והחתן באותו חדר .ותמה על זה ,שהרי לחתן אסור להתייחד עם שתי נשים אלא א"כ
אשתו משמרתו ,ולא אמרינן שאשתו משמרתו אלא אם כן בעל את אשתו.
ועיין

בטה"ב1115

מה שכתב ולמעשה פסק ,שיש להחמיר שאין אם הכלה יכולה לשמור על

החתן והכלה.
כתב חוט השני ,1116שאם אם הכלה ישנה עם הכלה בחדר אחר ונועלת את הדלת מועיל
לכ"ע ,כיון שנחשב שתי שמירות.
החתן והכלה נמצאים בשני חדרים שונים בבית אחד ,והכלה נועלת את חדרה
שבה"ל1117

נחשב כשומר אחד ,ולכן אם יש עוד שומר די בכך .וכן ניתן להתיר ע"י נעילת

החדר כאשר יש ספק אם צריכים שמירה .כגון שהיתה העראה ולא גמר ביאה .ניתן להתיר
ע"י נעילת החדר אפי' בלא שומר.
החתן והכלה נמצאים בשני חדרים שונים בבית אחד ,ומישהו אחר נועל את החדרים
חוט שני 1118כתב שדבר זה לא נקרא יחוד ,כיון שהחתן והכלה אינם יכולים לצאת מחדרם.
אולם בתורת

הטהרה1119

כתב ,שמספיק שאיש זר נועל את חדר החתן וא"צ לנעול גם

דלת שניהם.
חתן וכלה יושנים בחדר אחד ,והשומרים בחדר אחר והדלתות פתוחות
חוט

שני1120

כתב שאין זה מועיל .וה"ה שאסור להם לישון בבית שיושנים זוג נשוי אפילו

כאשר דלתות החדרים פתוחות.

 1114עמוד רלג.
 1115ח"א תצה-תצו.
 1116עמ' רט –רי.
 1117עמ' רלג.
 1118עמוד רי
 1119עמ' קב.
 1120עמ' ריא
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סוגיות למעשה בסימן קצד
אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
המשנה במסכת נדה 1121מביאה מחלוקת לגבי המפלת חתיכה:
"המפלת חתיכה ,אם יש עמה דם  -טמאה ,ואם לאו  -טהורה .ר' יהודה אומר :בין כך ובין
כך טמאה".

הגמרא מבארת [על פי אחד הביאורים] שהמחלוקת היא האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם:
ת"ק סבר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,ולכן רק אם יצא דם עם החתיכה האישה
טמאה.
אולם רבי יהודה סבר ,שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,ולכן אף אם לא מצאנו דם עם
החתיכה ,ודאי שיצא ונאבד.
הגמרא כתבה שמחלוקתם של רבי יהודה ורבנן תלויה במחלוקת תנאים אחרת שבה נחלקו
התנאים בהדיא האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה:
דעת

רא"ש1122

[ע"פ הטור ]1123פסק כרבי

יהודה1124

שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,אלא

שיש חילוק בין חתיכה גדולה לקטנה:
בחתיכה גדולה – אי אפשר לפתיחת קבר בלא דם ,ולכן אף אם לא נמצא דם האישה
טמאה.
בחתיכה קטנה – אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,ולכן אם לא נמצא דם האישה טהורה.
שיעור החתיכה הקטנה הוא עד גודל של שפופרת דקה.
אולם דעת הרמב"ם 1125כרבנן 1126שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
מרן 1127פסק כרא"ש שא"א אפשר לפתיחת הקבר בלא דם:
"הכניסה שפופרת והוציאה בה דם ,טהורה .וכן אם ראתה דם בחתיכה ,אפילו היא מבוקעת
והדם בבקעים ,בענין שנוגע בבשרה ,טהורה ,כיון שאין דרך לראות כן ...ודוקא חתיכות
 1121נדה כא ,א
 1122נדה ג ,א.
 1123סימן קפח ,ג
יש לכאורה סתירה בדברי הרא"ש .מצד אחד פסק שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם .אולם מצד שני פסק שאם הפילה
חתיכה שיש בה עמה דם היא טהורה כיון שאין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה .אולם קשה ,שהרי גם אם לא יצא עם
החתיכה דם לכאורה האישה צריכה להיות טמאה כיון שא"א לפתיחת הקבר בלא דם.
וביאר הטור שהרא"ש חילק בין חתיכה גדולה שבה א"א לפתיחת הקבר בלא דם .לבין חתיכה קטנה שאינה רחבה יותר
משפורפרת ,שהיא יכולה לצאת אף בלא דם .תלית הדבר ברוחב שפופרת הוא משום שהרא"ש פסק שאם הכניסה
שפופרת עד פתח צוואר הרחם ויצא דרכו דם החוצה ,האישה טהורה ,כיון שהדם לא נגע בבשרה.
 1124הסיבה שהרא"ש פסק כרבי יהודה ולא כרבנן היא משום שבגמרא בנדה (סו ,א) רבא שהוא בתראה סבר שא"א
לפתיחת הקבר בלא דם.
 1125הלכות איסורי ביאה ה ,יג
 1126המגיד משנה כתב שאף שרבא פסק שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,לדעת הרמב"ם יש לפסוק כרבנן שאפשר
לפתיחת הקבר בלא דם כיון שמלשון הסוגיה בכריתות (י ,א) משמע שפשיטא לש"ס שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
ועיין במגיד משנה שהוכיח זאת מלשון הגמרא.
 1127קפח ,ג
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קטנות דומיא דשפופרת ,אבל חתיכה גדולה ,טמאה ,אפילו לא ראתה כלום ,לפי שאי
אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו".

וכן פסק הרמ"א.1128
הב"י כתב שכיון שלא התפרש לנו מהו השיעור של שפופרת שאין בה פתיחת הקבר ,אזלינן
לחומרא שרק קנה דק שבדקים אינו אוסר אותה .וכן כתב השו"ע בסעיף ו.
פתיחת הקבר מבחוץ – בדיקת רופא במכשיר באותו מקום
הגמרא דנה בפתיחת הקבר בעקבות הפלה .הפוסקים נחלקו האם גם כאשר הרחם נפתח
מבחוץ ע"י שפופרת הנכנסת מבחוץ לתוך צוואר הרחם ,האם אמרינן אי אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם אף כך או שמא רק כאשר הפתיחה היא מבפנים ונוצרת ע"י דוחק ההפלה
אמרינן שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,אך בפתיחה חיצונית אין דוחק ולכן אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם.
הנו"ב1129

פסק שבכל פתיחה של הרחם ,בין מבפנים ובין מבחוץ אי אפשר לפתיחת הקבר

בלא דם .וכ"פ בשו"ת חשב

האפוד1130

וכן עולה גם מדברי הב"י בביאור דברי הרא"ש .הב"י הקשה כיצד הרא"ש פסק מצד
אחד שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,ומאידך פסק שדם היוצא בשפופרת טהור הרי
לכאורה ע"י השפופרת יש פתיחה של הקבר?!
ותירץ הב"י שבשפופרת אין פתיחת הקבר כיון שהיא דקה ,ומשמע שאם השפופרת
הייתה עבה יותר ,הייתה גורמת לפתיחת הקבר למרות שהיא באה מבחוץ.
אולם ,יש תשובה אחרת מהנו"ב שהובאה בשו"ת תשובה

מאהבה1131

שרק כאשר יוצא

דבר מתוך הרחם אמרינן שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,וצ"ע שהנו"ב סותר דברי
עצמו.
עמק שאלה ,1132שערי דעה ,1133שאילת

יעב"ץ1134

פסקו שרק בפתיחת הקבר מבפנים

אמרינן אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,כיון שנוצר דוחק ברחם הגורם ליציאת דם .אולם
כאשר הפתיחה היא מבחוץ ,אין דוחק ולכן אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
רבי שלמה

קלוגר1135

פסק שבפתיחת הרחם מבחוץ לא בהכרח יוצא דם ,אולם כאשר

הרופא מוציא את המכשיר זה נחשב כפתיחת הקבר מבפנים ולכן שוב אמרינן ש"אי אפשר
לפתיחת הקבר בלא דם".
פוסקי דורנו:

 1128קצד ,ב
 1129תניינא יו" סוף סימן קכ
 1130חלק ב סימן ז
 1131חלק א ,סימן קטז
 1132חלק יורה דעה סוף סימן לא
 1133חלק ב' סימן קמט
 1134חלק ב ,סימן ה
 1135שיירי טהרה סימן קצד תשובה א
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אגרות משה ,1136דרכ"ט ,1137שבט

הלוי1138

פסקו להחמיר כנו"ב

[הרב פיינשטיין כתב שראוי

להחמיר כמותו].
טה"ב 1139פסק שניתן להקל שבפתיחת הקבר מבחוץ לא בהכרח יוצא דם ,משום שיש ס"ס:
א .ספק אם הלכה כרמב"ם שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
ב .את"ל שהלכה כרא"ש ,שמא הלכה כעמק שאלה והפוסקים המקלים שסוברים
שבפתיחה מבחוץ אין בהכרח דם.
לפוסקים ,שפתיחת הקבר מבחוץ אוסרת ,באיזה שיעור נחשב הדבר לפתיחת הקבר?
רקע רפואי:
הקוטר הטבעי של תעלת צוואר הרחם הוא כ  5מ"מ .אך כתוצאה מפעולת השרירים
והסוגרים קוטר הפתיחה הטבעית בפועל הוא כ  3מ"מ.
ונחלקו הפוסקים באיזה שיעור אמרינן שא"א לפתיחת הקבר בלא דם (ע"פ הנו"ב)
אגרו"מ 1140כתב ,שהוא לא פחות משיעור של אצבע קטנה שהוא כ  3/4אינטש' .וזה יוצא
 19מ"מ.
בדי

השלחן1141

כתב ,שעד רוחב של אצבע קטנה שהיא כ  15מ"מ אין להחמיר בפתיחת

הקבר.
משנה הלכות 1142לא נתן שיעור לפתיחת הקבר ,אלא כתב שיש לשאול את הרופאים האם
הייתה הרחבה של צוואר הרחם יותר מהפתיחה הטבעית.
דרכ"ט כתב שבפתיחה של  3מ"מ אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
בספר

פוע"ה1143

כתבו ,שכיון שהרחבה של צוואר הרחם יותר מ  3-5מ"מ מצריכה בד"כ

הרדמה כיון שהיא עלולה לגרום לאישה כאבים עזים ,לכן למעשה ,הכנסת מכשיר ללא
הרדמה אינה אמורה לאסור את האישה (חוץ מהשיטות שפתיחת הקבר היא יותר מ  2מ"מ).
וטעמם להקל בכך:
 .1הרמב"ם ופוסקים נוספים פסקו שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
 .2לדעת בעל

השאילתות1144

הכלל שאי אפשר לפתיחת הקבל בלא דם נאמר רק

בלידה של עובר שנגמרה צורתו ,אך בנפל שלא נגמרה צורתו אפשר בלא דם.
 .3השיעור של קנה דק שבדקים נתון במחלוקת הפוסקים (כדלעיל) ,ולפי חלק מהדעות
רק פתיחה גדולה יחסית אוסרת (כמו הרב פיינשטיין ובדי השלחן).
 .4יש מחלוקת הפוסקים האם בפתיחת הקבר מבחוץ אמרינן שא"א בלא דם.

 1136כרך ה אורח חיים סימן ק
 1137דרכי טהרה פרק א הלכה טו-יח
 1138שיעורי שבט הלוי עמ' רמה
 1139טהרת הבית חלק ב עמ' ס
 1140אגרות משה אורח חיים חלק ג' סימן ק
 1141קפח ,ס"ק לא
 1142חלק י' סימן קכד
 1143ספר פוע"ה עמ' .259
 1144פרשת תזריע שאילתא פה.
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ממתי האישה נאסרת בלידה
מקור הסוגיא הוא במסכת

שבת1145

מאימתי פתיחת הקבר אצל האישה לענין חילול שבת

על היולדת ,ונאמרו בגמ' ג' שיטות:
"מאימתי פתיחת הקבר? אמר אביי :משעה שתשב על המשבר .רב הונא בריה דרב יהושע
אמר :משעה שהדם שותת ויורד .ואמרי לה :משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה"

ונחלקו הראשונים ,1146לענין פסיקת הלכה מאימתי נחשבת כיולדת שיש לחלל עליה את
השבת:
הרי"ף כתב ,שירידת הדם היא לפני שיושבת על המשבר ,ופסק להחמיר כאביי שאין לחלל
שבת עד שתשב על המשבר [וממילא כבר ירד דם].
רא"ש והר"ן תמהו על הרי"ף מדוע החמיר במקום ספק פיקו"נ .ולכן מה שקודם אצלה,
כבר מחללים עליו שבת.
רמב"ן גם תמה על שיטת הרי"ף ,וכתב שאצל כל אישה זמן פתיחת הקבר יכול להשתנות,
שיש שזה יהיה משעה שהדם שותת ויש משעה שיושבת על המשבר ויש משעה שחברותיה
נושאות אותה .ולכן איזה מהם שקודם אצל אותה אישה מחללים עליה את השבת!
מרן באו"ח 1147פסק כשיטת הרמב"ן וכך נפסק פשוט בפוסקים.
פתיחת הקבר לענין נידה
לעניין חילול שבת בספק פיקוח נפש נפסק לקולא שבסימן הראשון שקורה ,חוששים שנפתח
הקבר ומחללים עליה שבת.
לעניין נדה נפסק להלכה בשו"ע וברמ"א 1148שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם .א"כ היה
מקום לומר שכשם שפתיחת הקבר לעניין שבת היא בסימן המוקדם ביותר שקורה ,ה"ה
שיולדת תאסר על בעלה משום שא"א לפתיחת הקבר בלא דם.
אולם נחלקו הפוסקים האם לדמות את דיני נדה לדין פיקוח נפש בשבת.
שו"ת נחלת

שבעה1149

פסק ,שלומדים את זמן פתיחת הקבר לעניין נידה ,מהסוגיה

בשבת .ולכן אם האישה ישבה על המשבר או שחברותיה נושאות אותה היא טמאה אף
שלא ירד לה דם ,אפילו אם לבסוף לא תלד.
הנחלת שבעה דן במקרה שהאישה חשבה שהיא הולכת ללדת ובאה אליה המיילדת והיא
כבר ישבה על המשבר ,אולם לבסוף לא ילדה .וכתב שנשי פולין העידו שהמנהג בפולין
היה שכאשר קוראים למיילדת ,והיא בודקת את האישה לראות אם הגיע זמן הלידה –
מחזיקים את האישה כטמאה .אולם נשות אשכנז אמרו שלא שמעו דבר זה.
הנחלת שבעה חיזק את מנהג פולין ,וכתב שסמך למנהג הוא ע"פ הגמרא בשבת הנ"ל.

 1145קכט ע"א.
 1146המובאים בב"י באו"ח סי' של.
 1147סי' של סע' ג
 1148סימן קפח ,ג; קצד ,ב
 1149סי' ט.
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חו"ד1150

חלק על הנחלת שבעה ,כיון שהכלל שא"א לפתיחת הקבר בלא דם אמור רק

כאשר יצאה חתיכה מהרחם .וכתב שכך מתבאר מסוגיות הגמרא ,שדנו בפתיחת הקבר
בעקבות הפלה של חתיכה .1151ולכן כל עוד לא יצא מהאישה דם היא מותרת.
פסק1152

החו"ד הביא ראיה לדבריו :מרן

שתינוק הנולד בניתוח קיסרי (יוצא דופן) ולא יצא

דם דרך הרחם האישה טהורה.
וכתב החו"ד ,שע"כ שלפני שעשו את הניתוח התחיל תהליך הלידה והאישה כבר ישבה על
המשבר ,ובכל זאת אנו רואים שהיא מותרת אם לא יצא ממנה דם.
וכן פסק התשובה

מאהבה1153

שיולדת נאסרת רק כשראתה דם ,וכתב שאין ללמוד

מהסוגיא בשבת העוסקת בספק פיקו"נ ,לענין טומאת נידה לבעלה.
גם

הנוב"י1154

כתב גם כסברת החוו"ד ,שאם לא יצא חתיכה לא אמרינן א"א לפיה"ק בלא

דם ,וכתב שבנידוננו יש סיבה נוספת להקל כיון שהרמב"ם פסק שאפשר לפיה"ק בלא דם,
ואף שקיי"ל להחמיר שא"א לפיה"ק בלא דם ,זה רק כאשר הרגישה את פתיחת המקור אך
אישה זו לא הרגישה את פתיחת המקור לכן סומכים על הרמב"ם להתיר.
החת"ס1155

וערוך

השולחן1156

דנו ,במקרה שישבה על המשבר ולבסוף לא ילדה ,וכתב

שהאישה טהורה כיון שישיבה על המשבר נחשבת לפתיחת הקבר רק כאשר לבסוף ילדה
ולאחר הלידה התבר ר למפרע שפתיחת הקבר היתה משעה שישבה על המשבר .אולם אם
לא ילדה לבסוף התברר שלא נפתח הקבר כלל .והסיבה שהקלנו לחלל שבת משעה
שי שבה על המשבר היא מפני שאם תלד לבסוף התברר למפרע שמשעה שישבה על
המשבר התחיל הלידה ולכן יש להקל משום ספק פיקו"נ .עפ"ז כתב כו"פ ,1157שמשעה
שישבה על המשבר על הבעל להיזהר ולפרוש מאשתו אולם אם לבסוף לא תלד ,היא
מותרת .ועל גבי זה כתב הסד"ט ,שנראה שכוונת הכו"פ שאפילו משעה שאחזו אותה
צירים ומבקשת להביא לה מיילדת יש לבעל לפרוש מספק ,שהרי אם היתה כאן מילדת
יתכן שכבר בשלב זה היתה מושיבה אותה על המשבר.
אולם הכו"פ והסד"ט כתבו שבמקום שנהגו להחמיר כנחלת שבעה ימשיכו במנהגם כיון
שזו חומרה שיש לה יסוד.
הבית מאיר 1158דחה גם הוא ,את דברי הנחלת שבעה ופסק שאם אין לידה בסוף היא טהורה
והסיבות לכך:
א .דעת הרמב"ם שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם.

 1150קצד ,א
 1151אולם נראה שהנו"ב הסובר שגם בפתיחה חיצונית של הרחם אמרינן שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,יחלוק על החו"ד
ויסבור שאף כאשר לא יצאה חתיכה מהרחם אמרינן שא"א לפתיחת הקבר בלא דם.
 1152קצד ,יד
 1153ח"א סי' קיד.
 1154תשובה מאהבה ח"א סי' קטז ,הביא תשובה מהנודב"י רבו.
 1155יו"ד ב ,סי' קעט.
 1156סי' קצד  ,נג.
 1157הובא בסד"ט סי' קצד ס"ק כה.
 1158יו"ד סי' קצד.

205

ב .ואף את"ל שאין הלכה כרמב"ם ,יש סברא להקל כנגד הנחלת השבעה ,שקימא לחז"ל
שאישה שנפתח הקבר אין האישה יכולה ללכת וא"כ אם ישבה על המשבר ולבסוף לא
ילדה והלכה על רגליה מתברר שלא נפתח כלל מקורה.
פוסקי זמננו – מאימתי האישה נאסרת?
טה"ב1159

פסק ,טהורה עד שיצא דם ,והוסיף ,שאף אם ישבה על המשבר מעיקר הדין א"צ

לבדוק עצמה שהרי הפוס' סתמו דבריהם ולא הזכירו שחייבת לבדוק ,אולם המחמיר תבוא
עליו הברכה[ .אולם האגרו"מ 1160כתב שראוי שתבדוק].
שבה"ל1161

כתב שטהורה כל זמן שיכולה ללכת ,ואפי' אם הרופאים בדקו אותה וראו

שהרחם פתוח ב או ג אצבעות היא טהורה ,ואסורה רק כאשר אינה יכולה ללכת מחמת
הצירים .וכן הבין בסד"ט .וכן פסק בחוט השני.1162
ירידת מים
נחלקו האחרונים האם האישה נאסרת כאשר ישנו ירידת מים:
בדה"ש 1163פוסק ,שהאישה נאסרת ולא יגע בה אלא א"כ צריכה לכך הרבה כמו דין חולה.
שבה"ל1164

הסתפק בזה ,ולמעשה כתב להחמיר כאשר המים ירדו ממש לפני הלידה ,כגון

שיש צירים עם פתיחה כיון שיש לחוש שמא יחד עם המים יצא דם ,אולם אם היתה ירידת
מים בחודשים האמצעים היא טהורה .והוסיף לגבי פקק הרחם ,שאם יצא האישה נאסרת כי
יש לחוש שהיתה פתיחת הקבר.
טה"ב 1165פסק ,שאם לא יצא דם עם המים היא טהורה ,והביא בשם הגרש"ז אויערבך ונכון
לברר אם יש דם במים ואם אין אז תהיה טהורה .וכתב בתורת הטהרה ,שגם אם לא יודעת
אם יש דם במים היא טהורה.
תורת היולדת 1166הביא יש אומרים ,שאם יצאו הרבה מים היא טמאה.

 1159חלק ב עמ' נ-נג.
 1160יו"ד ב סי' עו.
 1161עמ' רמה.
 1162עמ' קח ,ריט.
 1163ס"ק ל.
 1164עמ' רמה.
 1165ח"ב עמ' נג-נד.
 1166עמ' קו.
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סימן קצה
סעי ף א
א .הטור כותב וז"ל:
"חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול ולא מתשמיש לבד אלא
בשום דבר לא יתקרב אליה אפילו בדברים אם מרגילים לערוה לא ידבר בהם עמה אבל
מותר להתייחד 1167עמה"

בטעם הדבר שגזרו חז"ל הרחקות
כתב

הרא"ש1168

הטעם שגזרו הרחקות הוא ,כיוון שמתייחד עימה תדיר ,עשו גדר וסייג

שיזכור את נדותה .וכ"כ

הר"ן1169

שחכמים גזרו הרחקות שמא ישכח האיסור והכרת ,ועשו

זכירה לדבר והרחקה.
האם יש חילוק בין ימי ליבונה לימי נידתה
כתב הב"י ,שכל זמן שלא טבלה אפילו עברו כמה ימים שלא ראתה ,לעולם היא
בטומאתה עד שתטבול ,ואין חילוק בין ימים שאינה רואה בהם לימים שהיא רואה בהם.
וכן פסק הרשב"א ,1170וכ"כ הראב"ד ,1171וכן דעת הגאונים וכן פסק הרמב"ם ,1172וכן כתבו
התוספות 1173וכ"כ הרא"ש 1174ועוד.
אולם דעת הר"ח ורש"י במסכת כתובות 1175שימי ראיה חמיר טפי שכן ,בגמ' מבואר שם על
שינויים שעשו נשות האמוראים בזמן נידותן במזיגת הכוס לבעליהן ,וביארו שמדובר בימי
ליבונה ,וא"כ משמע שבימי ראיה חמיר טפי.
אך דחה זאת הב"י ,שהרי הגמ' בשבת 1176דרשה 'הרי היא בנדתה' עד שתבוא במים משמע
שאין לחלק .וכן מה שמובא

בגמ'1177

שאליהו אמר לאשת אותו תלמיד בימי ליבוניך מהו

אצלך?! אין ראיה לשיטת רש"י ור"ח שימי ליבונה קלים יותר מימי הראיה ,שכן:
א .ביאר הב"י ,שלא שאל זאת משום שיש לחלק בין ימי נדות לליבון אלא לפי שידע אליהו
שכך היה המעשה שהיה מיקל בימי ליבונה שאל לה כן.
ב.רבינו תם 1178ביאר ,אף רש"י ס"ל שאין לחלק אלא שאז היו רגילים לטבול שתי טבילות,
אחת אחר שבעה לימי ראייתה שאז טהורה מדאורייתא ואחת אחר שתשב ז' נקיים שאז
1167שכך מפורש בכתובות דף ד ע"א ,דדוקא כשלא בא עליה מעולם הוא דאסור להתייחד עמה משום שיצרו תקיף אבל
כיון שבא עליה פעם אחת כבר לא תקיף יצרו .ב"י.
 1168הלכות נדה בקיצור סימן ב.
 1169שבת יג ע"א ד"ה כיוצא בו.
 1170תוה"א ב"ז ש"ב.
 1171בעה"נ שער הפרישה עמ' י.
 1172איסו"ב יא יח.
 1173שבת יג :ד"ה בימי.
 1174בכתובות בפרק אף על פי ,סי' כד.
 1175דף סא ע"א.
 1176סד ע"ב.
 1177שבת יג ע"ב.
 1178ספר הישר חי' סי' קפ.
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טהורה מדרבנן ,ולכך היה מיקל אותו תלמיד ולכך שאלו .אבל בימינו שאין רגילין לטבול
כלל עד שתשב ז' נקיים אין חילוק בין ימי נדותה לימי ליבונה.
הש"ך1179

כתב כדעת רוב הראשונים ,שאף בימי ליבונה כל חומר נידה עליה ,וביאר

הסד"ט 1180שכתב זאת כדי לאפוקי משיטת רש"י ור"ח.
שחוק וקלות ראש
כתוב באבות דרבי נתן 1181וז"ל:
"'אל אשה בנדת טומאתה לא תקרב' יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברים בטלים ת"ל
לא תקרב"

וכך כתב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה 1182וז"ל:
"ומותר לאדם להביט באשתו כשהיא נדה ואף על פי שהיא ערוה ...אבל לא ישחוק ולא
יקל ראש עמה שמא ירגיל לעבירה"...

מהו דברים בטלים?
נחלקו הראשונים לגבי האיסור לדבר עם האשה ,האם הוא רק דברי שחוק ושעשוע והרגל
עבירה או שהוא כל דברים בטלים שאינם נצרכים:
הרשב"א ביאר ,1183שהכוונה היא לשיחת שעשוע והרגל עבירה .וכ"כ

המאירי1184

וכן

משמע בפרישה ובטור וכן ברמב"ם לעיל.
אמנם רש"י

והברטנורא1185

הביאו יש המפרשים על המשנה 'אל תרבה שיחה עם האשה'

שהכוונה היא לאשתו נדה ,ומשמע מתוך דבריהם ,שהכוונה על כל ריבוי שיחה.
משמע בש"ך שפסק כדעה הראשונה.1186
פוסקי זמננו:
חוט

השני1187

כתב ,שמותר לומר דבר בדיחותא וכן לספר לה דברים שיש לה הנאה מהם ,

אמנם אם הוא באופן של קלות ראש ושחוק אסור .וכ"כ בשיעורי

טהרה1188

שמותר,

שדווקא דברים שמביאים אותם להרגל עבירה הינם בכלל 'לא ישחוק עמה'.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול( .ואפילו שהתה זמן ארוך ולא

טבלה ,תמיד היא בנדתה עד שתטבול) (ב"י בשם הפוסקים) .ולא ישחוק ולא יקל ראש עמה
(אפילו בדברים) (טור וב"י בשם רשב"א מאבות דר"ן) שמא ירגיל לעבירה; אבל מותר להתייחד
עמה ,דכיון שבא עליה פעם אחת תו לא תקיף יצריה (ל' עצמו)".
 1179ס"ק א.
 1180ס"ק א.
 1181פרק ב מ"א.
 1182פרק כא הלכה ד
 1183תוה"א ב"ז ריש ש"ב.
 1184נידה סד.
 1185על המשנה באבות פרק א מ"ה.
 1186ס"ק ב ,ויבואר לקמן עוד דינים היוצאים מדין זה.
 1187עמ' רכד.
 1188עמ' קלה.
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האם מותר להריח מבשמים של אשתו בימי נידתה
מרן באו"ח פסק על בשמים של ערווה וז"ל:1189
"בשמים של ערוה ,כגון :קופה של בשמים תלוי בצוארה ,או אוחזת בידה ,או בפיה אין
מברכין עליהם ,לפי שאסור להריח בהם שמא יבא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר".

והנה מלשון הטור והשו"ע באבן

העזר1190

"שאסור להביט ביופיה של אשה שהיא ערוה מן

העריות ,ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור" ,משמע שאיסור הרחה קל מאיסור
הסתכלות ביופיה ,וא"כ באשתו נידה שההסתכלות בה מותרת 1191אע"פ שיש לו הנאת לב
בראייתו ,גם להריח בבשמים שעליה מותר ,שהואיל והיא עתידה להיות מותרת לו לא
חישינן שמא יבוא למכשול.
אולם החיד"א

בברכ"י1192

כתב באו"ח הנ"ל ,שיש מי שכתב שלא רק בערווה אסור להריח

בבשמים ,אלא אף בבשמים של אשתו נדה אסור ,והגם שעל יחוד אשתו נדה לא גזרו
והתורה העידה סוגה בשושנים וכו' ,מ"מ יש להתרחק ,דלבו גס בה ,ושמא יבא לידי קרוב
ונראין דבריו עכ"ד .וכן פסקו הפת"ש 1193הט"ז השע"ת 1194ועוד
וכתב

בטה"ב1195

שמדברי החיד"א משמע שהוא דרך חומרא בעלמא ,וכן דייק מלשונו

בספר באר יהודה על ספר

החרדים1196

שאינו איסור גמור מן הדין אלא הרחקה בלבד,

ואחרי שמאריך בטה"ב לפלפל ולדון בדברי החיד"א וכו' ,כותב במסקנה בטה"ב ,שיש
לומר שדין ריח אינו חמור יותר מדין הסתכלות ביופיה של אשתו נידה ,ושניהם שווים
בשיעוריהם ,וכשם שהסתכלות מותרת כך הריח מותר ,וכתב שראה בפרי

דעה1197

שגם

הוא דייק לנכון מלשון הטוש"ע באבן העזר ,שאיסור ריח קל יותר מאיסור הסתכלות ולכן
באשתו נידה שמותר להביט ביופיה כמו שכתבו הפוסקים כ"ש שמותר מן הדין להריח
בבשמים שעליה ,אלא שהשע"ת כתב בשם הברכ"י [כדלעיל] שאף באשתו נידה יש
להחמיר .ואכן יש דברים שהחמירו בנידה יותר מבערוה מן העריות ,וכמו שכתב הסד"ט.1198
ומביא בטה"ב עוד סוללה של אחרונים שפוסקים להחמיר בזה ולכן מסיים:
"ראוי להיזהר בזה לחוש לדברי הברכ"י והאחרונים הנ"ל ,וכ"ש כשסכה את גופה
בבשמים שיש להחמיר בזה יותר".
אולם יש לעיין מה יהיה הדין כאשר הסירה את הבושם ממנה ,האם אז יהיה מותר להריח,
שהרי לשון מרן 'תלוי בצוארה' ומסתבר שיש לחלק שכאשר זה לא עליה אז יש פחות חשש
שיבואו להרגל או שמא לא שנא.

 1189סי' ריז סע' ד.
 1190סי' כא סע' א.
 1191כמבואר בסע' ז.
 1192אות ג.
 1193ס"ק א.
 1194באו"ח סי' ריז סע' ד עיי"ש.
 1195ח"ב עמ' קעב.
 1196יז ע"ב.
 1197סי' קצה שפתי לוי ס"ק יב.
 1198סי' קצה ס"ק טו.
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הט"ז1199

כתב ,שאין הכוונה דווקא תלוי בצוארה ,אלא ה"ה אפי' אם הסירה משם דהא

עשויה לדבר ערוה ותו דעי"ז יבוא לידי הרהור ביודעה ומכירה .ומה שנקט מרן לשון 'תלוי
בצוארה' זה משום שזה הרגילות .וכן פסק בפת"ש ובברכ"י הנ"ל וכן פסק בשבה"ל.1200
וכתב בשער

הציון1201

בסברת הט"ז ,שנראה שדימה הט"ז דבר זה להסתכלות בבגדי

צבעונים של אשה כשמכירה ,שאסור להסתכל בהם אפילו תלויים על הכותל ,כמבואר
באבן העזר סימן כא ,שמא יבא להרהר בה.
אמנם

בטה"ב1202

כתב להתיר ,אם הסירתם מעליה ואף מותר לברך עליהם .שכן מדברי

הרד"א שהובא בב"י באבן

העזר1203

שכתב הטעם ,למה לא להריח בבשמים של ערווה,

משום שמא יבוא לידי הרגל נשיקה מפני שהאף קרוב לפה ,משמע שאם הסירתם מעליה
מותר .וכן משמע מלשון

הרמב"ם1204

וטוש"ע באבן

העזר1205

שכתבו ,שאסור להריח

בבשמים 'שעליה' .וא"כ מוכח שאם אינם עליה מותר.
וכן מוכח להתיר מדברי השיורי

כנה"ג1206

שכתב ,ודווקא כשהגיע עצמו אל האישה והריח

בבשמים שעליה ,אבל אם לא בהגעת עצמו אל האישה הבשמים נתנו ריח ,מברך על הריח,
ודייק האליה רבה שכ"ש אם הסירתם מעליה שמותר לברך ולהריח בהם.
וגם המאמר מרדכי 1207העיר על דברי הט"ז הנ"ל ,מדברי הרד"א ולשון הרמב"ם והטוש"ע
שמשמע שרק שהם 'עליה' אסור ,וכתב ,שנראה לו שהט"ז מיירי בבשמים המיוחדים לה
וניכרים שהם שלה ואז אסורים אפי' שלא תלויים עליה ,אך בלא ניכרים מותרים אם הם
לא עליה ,וכן הבין הנהר שלום 1208בדברי הט"ז.
וכן בחיי אדם כתב ,1209שאם אין הבשמים עליה אין לאסור אלא בבשמים המיוחדים לה.
וכתב עפ"י כל הנ"ל בטה"ב ,השתא דאתינן להכי ,הדבר ברור שבאשתו נידה שמותר
להסתכל ביופיה ובבגדי הצבעונים שלה [כדי שלא תתגנה על בעלה כמבואר בשבת ]1210לפי זה
ברור שאין שום איסור להריח בשמים שהסירה אותם מעליה ,ולאפוקי ממה שכתב
הפת"ש ,שבאמת עיקר הדבר לאסור בשמים שעל אשתו נידה אינו ברור כלל [כדלעיל],
והוא רק חומרת אחרונים ,וא"כ בהסירה אותם מעליה ,שהדבר שנוי במחלוקת אחרונים,
ולפי הסבר המאמר המרדכי והנהר שלום גם הט"ז מודה בבשמים של אשתו נידה שהסירה
אותם מעליה שמותר אם אינם ניכרים ומיוחדים לה ,בבודאי שאין מקום להחמיר.

 1199סימן ריז ס"ק ג.
 1200עמ' רנ.
 1201ס"ק כז.
 1202ח"ב עמ' קעג.
 1203סי' כא סע א.
 1204איסו"ב כא א.
 1205סי' כא סע' א.
 1206סי' ריז וסי' שלו.
 1207סי' ריז ס"ק ג.
 1208סי' ריז סק"ד.
 1209כלל סא סי' יד.
 1210סד ע"ב.
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וכן מתיר בטה"ב ,שאם לקחה בושם מהצלוחית מותר לבעלה לקחת מהבושם שנשאר
בצלוחית משום שאין בזה משום קרוב הדעת .וכ"כ בערוה"ש.1211
הרחת בשמים של הבדלה שביד אשתו כשהיא נידה
בטה"ב1212

כתב עפ"י כל הנ"ל ,שנראה שמותר לאשה נידה לקרב את הבשמים שבכלי

שאוחזת בידה בשעת ההבדלה ,כדי שיריח בהם ,שהואיל ואין הבשמים מיוחדים לה ,וגם
אינם עליה ,אין לחו שבם כבשמים של ערווה .ובפרט לפי מה שהתבאר שמעיקר הדין אין
איסור זה נוהג באשתו נידה .וכן היקל בבדי

השולחן1213

מטעם שאין הבשמים האלה

מיוחדים לה ,וסיים שמ"מ היכא דאפשר טוב שתניח את הבשמים על השולחן ,והוא יקח
להריח בהם.
אמנם בספר סוגה

בשושנים1214

חילק בזה ,בין אם הבשמים ריחם נודף למרחוק שאז יש

להתיר ,ובין בשמים שצריכה לקרבם אל בעלה שיוכל להריח בהם ,שבזה יש להחמיר
משום הרגל נשיקה או קירוב בשר ,כמו שכתב הרד"א דלעיל.
לשחק עם אישתו בזמן נידתה במשחקים שונים
בשבה"ל1215

כתב ,לאסור לשחק עם אשתו בזמן נידתה בסביבון וכדו' .אולם בחוט

השני ,1216היקל לשחק עם אשתו בסביבון או שחמט וכד' אך בתנאי שהוא באופן שלא
מביא לידי שחוק וקלות ראש .ובענין משחק פינג פונג נחלקו הפוסקים ,שדעת הבאר
משה 1217להקל ואילו דעת המשנה הלכות לאסור 1218עיי"ש.
האם מותר לבעלה לעמוד אצל אשתו כשטובלת לראות אם נכנס כל גופה למים?
כשאישה טובלת צריכה שכל גופה יכנס בתוך המים ,ואסור שאף שערה תצא החוצה ,ולכן
צריכה האישה שכשהיא טובלת ת עמוד אישה על ידה לבדוק ששערה נכנס למים .אולם
ישנם מקרים שבהם זוג חי במקום שאין יהודים זולתם ,ויש לעיין האם מותר לבעלה
להסתכל עליה כשהיא טובלת ,שהרי אסור לבעל להסתכל במקומות המכוסים באשתו
בימי טומאה.
תשב"ץ ,1219נו"ב ,1220וערוך

השלחן1221

פסק שאם אין אפשרות אחרת מותר לבעל

להסתכל שטבלה כראוי.

 1211סע' כג.
 1212ח"ב עמ' קעה.
 1213ביאורים עמ' רסד.
 1214עמ' ריח.
 1215עמ' רנא.
 1216עמ' רכג.
 1217חלק א סי' נ.
 1218חלק ה סי' קנ.
 1219סימן תפג
 1220תניינא ,חלק יו"ד סימן קכב .הובא בפת"ש ס"ק ב.
 1221קצה ,ה

211

וביאר הנו"ב שהסיבה לכך היא שאיסור ההסתכלות במקומות המכוסים הוא שמא יבא לידי
הרגל עבירה ,כאשר האישה טובלת ותהיה מותרת עוד מיד לאחר הטבילה "לא שביק
היתרא ואכיל איסורא".
וראיה לכך היא השר מקוצי והריב"ק הצריכו שנשיהם תעמודנה בפניהם

ערומות1222

כדי

שיבדקו אם יש עליהן חציצה .וע"כ שהם התירו זאת משום שהוא מחזר עליה לטהרה ,אין
חשש שיתגבר יצרם ,שהרי לא שביק איסורא ואכיל היתרא.1224 1223
והמקור לסברה זו הוא ממסכת

פסחים1225

שלדעת חכמים מותר בדיעבד לבדוק את החמץ

במועד ולא חיישינן שמא יבוא לאוכלו כיון ש"הוא עצמו מחזר עליו לשורפו ,מיכל קאכיל
מיניה?!".
בטה"ב1226

הביא את הנו"ב ולא הביא חולקים .שבט

הלוי1227

כתב שלכתחילה אין להתיר

אלא בשעת הדחק.

סעיף ב
א .הטור כותב וז"ל:
"ולא יגע בה אפי' באצבע קטנה ולא יושיט מידו לידה שום דבר ולא יקבלנו מידה"

מחלוקת הראשונים בגדר איסור נגיעה של חיבה
הנה נחלקו הראשונים האם איסור נגיעה של חיבה 1228הוא איסור תורה או מדרבנן.
הרמב"ם כותב בהלכות איסורי ביאה 1229וז"ל:
"כל הבא על ערוה מן העריות דרך איברים או שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה בקרוב בשר
הרי זה לוקה מן התורה ,שנאמר לבלתי עשות מחקות התועבות וגו' ונאמר לא תקרבו
לגלות ערוה ,כלומר לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה".

הרי במפורש שדעת הרמב"ם שנגיעה של 'דרך תאווה' היינו של חיבה היא איסור מהתורה
ואף לוקין עליה .וכ"כ בספר המצוות 1230ומקור הלימוד שלו הוא מהספרא 1231וז"ל:
"לא תקרבו לגלות אין לי אלא שלא יגלה מניין שלא יקרב תלמוד לומר ואל אשה בנדת
טומאתה לא תקרב אין לי אלא בנדה בל תקרב ובל תגלה ומניין לכל העריות שהן בבל
תקרבו ובל תגלו תלמוד לומר לא תקרבו לגלות".

 1222הובא בב"י בסימן קפח
 1223אולם בנו של הנו"ב שם ,כתב שהשר מקוצי בדק את אישתו לאחר שטבלה .וא"כ אין ראיה שמותר להסתכל עליה
לפני טבילה.
 1224אע"פ שהשר מקוצי היה בודק את אשתו לפני הטבילה ,הנודע ביהודה התיר רק כאשר אין אפשרות אחרת כיון שיתכן
שהשר מקוצי שסובר כדעת הרמב"ם שמותר להסתכל במקומות המכוסים ואסור רק במקום התורף ,ואנו לא פוסקים
כרמב"ם.
 1225יא ,א
 1226טהרת הבית ב ,עמ' קב-קג
 1227עמ' רנב
 1228לקמן נדון בנגיעה שאינה של חיבה.
 1229א כא.
 1230לא תעשה שנג.
 1231פי"ג ה"ב.
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אולם הרמב"ן בהשגות לספר המצוות של

הרמב"ם1232

מאריך לדחות את דברי הרמב"ם

ולשיטתו חיבוק ונישוק וכן נגיעה אסורים מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא או דאוריתא אך
כמו דין חצי שיעור 1233ואין לוקין עליו.
חלק מטעוניו ,ראשית ,הגמרא בשבת 1234לא מביאה חולק על דרשתו של ר' פדת שדורש:
'לא אסרה תורה אלא קריבה של גלוי ערוה בלבד שנא' איש איש אל כל שאר בשרו לא
תקרבו לגלות ערוה' ,ואם הספרא הייתה מדברת במישור של דאורייתא [כמו שהבין
הרמב"ם] אז הגמרא הייתה מזכירה אותה כחולקת על דברי ר' פדת!
כמו כן הלשון קריבה לאישה כמובא בפס' "לא תקרבו לגלות ערוה" הכוונה לביאה כענין
שנא' "ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים" "ואקרב אל הנביאה ותהר ותלד בן" "ואשה
אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה" וכו' ולא לחיבוק ונישוק כמו שהבין הרמב"ם.
וכן ראיה מהמעשה של התלמיד ואשתו בשבת ,1235ששאל אותה אליהו:
"...בימי נדותך מה הוא אצלך? אמרה לי :חס ושלום ,אפילו באצבע קטנה לא נגע בי .בימי
לבוניך מהו אצלך?  -אכל עמי ,ושתה עמי ,וישן עמי בקירוב בשר ,ולא עלתה דעתו על
דבר אחר .ואמרתי לה :ברוך המקום שהרגו ,שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה ואל
אשה בנדת טומאתה לא תקרב".

ואם כמו הרמב"ם שהיה עובר בלאו מן התורה ,היה צריך לומר אליהו "ברוך המקום שהרגו
שעבר על דברי תורה" ואין זה נקרא משוא פנים! וא"כ שכתוב "שלא נשא פנים לתורה"
הכוונה הוא לגדר וסייג הנעשים לדבריה ,כאמרם 'ולא אשא פנים לישראל שכתבתי להם
בתורה ואכלת ושבעת והם דקדקו על עצמן עד כזית ועד כביצה' .כלומר שהם נושאים פנים
לתורה ואני אשא להם פנים .ועיי"ש שהאריך עוד בדחיות ואכמ"ל.1236
דעת הטור והשו"ע באבן העזר 1237כשיטת הרמב"ם.
מחלוקת בדעת הרמב"ם בנגיעה לא של חיבה
נחלקו האחרונים האם לדעת הרמב"ם נגיעה לא של חיבה היא גם אסורה מהתורה או
מדרבנן:
לדעת הב"י בסו"ס זה ,שנגיעה גם לא של חיבה [כמו נגיעת רופאים] הוי איסור מהתורה,
ואולי אף במקום פיקו"נ יש למות ולא לעבור שזה אביזריהו דג"ע וסיים בצ"ע.
אולם דעת הש"ך ,1238שגם לפי הרמב"ם ,נגיעה לא של חיבה הוי איסור דרבנן.
ועיין מה שהארכנו לקמן בסוף הסימן.
איסור הושטה
מובא בתנא דבי אליהו:1239
 1232לא תעשה שנג.
 1233ובששבה"ל עמ' רנ כתב שהכוונה לחצי שיעור באיכות.
 1234יג א.
 1235דף יג ב
 1236ועיין עוד בששבה"ל עמ' רנ וכן בעלי טהרה ח"ב עמ' תרעג ,בהביאם עוד שיטה.
 1237סימן כ.
 1238ס"ק כ.
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"מעשה באדם אחד ,שקרא מקרא הרבה ושנה משנה הרבה ושמש תלמידי חכמים הרבה,
ונכנס לבית עולמו בחצי ימיו ,ונעשת אשתו כשוטה ,והיתה מחזרת על פתחי חברי בעלה,
אמרה להם ,רבותיי ,בעלי שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש תלמידי חכמים הרבה מפני מה
מת בחצי ימיו ,ולא היה אדם שהשיב לה כלום דבר ...אמרתי לה ,בתי בשעת נידותך מהו
אצליך ,אמרה לי ,רבי ,ח"ו אפי' באצבע קטנה לא נגע בי ...באותן הימים לבנים מהו
אצליך? שמא הבאת לו את השמן שמא הבאת לו את הפך ,ונגע ביך באצבעו הקטנה,
אמרה לי ,רבי חי ראשך ,רחצתי לו את רגליו וסכתי לו את השמן ,וישנתי אני עימו במטה
אחת אני בבגדי והוא בבגדו ,אבל לא הסיח דעתו לדבר אחר ,אמרתי לה ,ברוך המקום
שהרגו שאין לפניו משוא פנים"...

והובא בתוס'

בשבת1240

ובכתובות ,1241שרש"י היה נזהר שלא להושיט מידו לידה ,ור"י

הביא סיוע לרש"י ,מהמעשה דלעיל "שאמר לו אליהו שמא הבאת לו את השמן שמא
הבאת לו את הפך".
גם רבינו

ירוחם1242

סובר כרש"י והוסיף ,שנכון להחמיר אפילו בדבר ארוך שמא לא יזהר

בטוב ויגע בידה ,וכן פסקו

הרמב"ן 1243הרשב"א1244

והאור

זרוע1245

ועוד.

אך תוס' דחו ראיית ר"י לרש"י ,שכן שם מסיים אליהו את שאלתו 'ונגע ביך באצבע
הקטנה' ולפי"ז אסור רק משום הנגיעה ואין ראיה דאסור להושיט מידו לידה כאשר לא
נוגעים.
ודעת הרמב"ם 1246לפי הרב המגיד ,שמותר להושיט דבר מידו לידה ,וז"ל:
"כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה
והרחצת פניו ידיו ורגליו ,גזירה משום הרהור שמא יבא לבעול ,לפיכך מצעת מטתו כשהיא
נדה שלא בפניו ומוזגת את הכוס ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד אלא מנחת אותו
על הארץ או על הכלי או על השלחן והוא נוטלו".

ודקדק הרב המגיד ,שממה שכתב הרמב"ם "ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד" משמע
ששאר הדברים יכולה היא להושיט מידה לידו .ורק במלאכות אלו אסרו .וכן פסק
הסמ"ג 1247וכן פסק בתרומה 1248שאין איסור להושיט מידו לידה ,אך המחמיר תע"ב.

 1239פרשה טו ,כיון שרבו הגירסאות ,אכתוב כאן הרוב לפי הגירסא של התנא דבי אליהו כמו שמובא שם למעט החלק שבו
תוס' גורס אחרת בשבת בדף יג ע"ב.
 1240יג ע"ב.
 1241סא ע"א.
 1242נכ"ו ח"ד.
 1243הלכות נידה פרק ח ה"ה.
 1244תורת הבית הקצר ריש שער הפרישה.
 1245סי' שס.
 1246הלכות אישות כא ח.
 1247לאווין קיא.
 1248סי' פט.
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בטעם איסור הושטה
הרשב"א בתורת הבית

הקצר1249

כתב שטעם איסור הושטה הוא" ,ולא יושיט מידו לידה

שום דבר שמא יגע בבשרה" וכן כתב ברבינו

ירוחם1250

וז"ל "וכן נכון להחמיר אפילו בדבר

ארוך שמא לא יזהר בטוב ויגע בידה".
אולם ברשב"א

בתשובות1251

כתב הטעם וז"ל" :וכן אפילו הושטת כלי מיד אשתו נדה לידו

אסור לפי שלבו גס בה .ובקריבות מעט איכא למיחש להרגל עבירה" .וביאר במשמרת
הטהרה לרב קראפ ,1252שמדברי הרשב"א האלו משמע שאין איסור ההושטה מחמת חשש
נגיעה אלא שבהושטה עצמה יש מעט קריבות העלולה לגרום להרגל עבירה.
והאורחותיך למדני כתב לי 1253וז"ל:
"...וכשאני לעצמי אין זה ברור שיש כאן שני טעמים נפרדים ,ובפרט שא''כ מצינו
שהרשב''א סותר את עצמו שבמקום אחד הוא כתב שהטעם הוא מפני שמא יגע בבשרה,
ובמקום אחר הוא כתב משום הרגל עבירה .אלא יותר נראה לומר שהכל טעם אחד ,דהיינו
שאם הוא יגע בבשרה זה מביא לידי הרגל עבירה .ולכן הוא כתב בתשובה הנ''ל" ,וכן
אפילו הושטת כלי מיד אשתו נדה לידו אסור לפי שלבו גס בה ,ובקריבות מעט איכא
למיחש להרגל ."...ופירושו :וכן אפילו הושטת כלי מיד אשתו נדה לידו אסור לפי שלבו גס

בה ,ובקריבות מעט שיש חשש שמא יגע בבשרה איכא למיחש להרגל עבירה".
ועיין באבני שהם 1254שכתב מעין זה.
השטמ"ק

בכתובות1255

כתב טעם אחר" ,כמו כן אסור להושיט לה שום דבר דהושטה

כנגיעה דיינינן ליה" .היינו שההושטה עצמה אסורה מעיקר הדין כנגיעה.
זריקה מידו לידה
לגבי זריקה מידו לידה ,כתב בשו"ת בבנימין זאב ,1256שאותם שמתירין לעצמן וזורקין
מפתח או דבר אחר מידו לידה וכו' ראוי לגעור בהן .והובא גם בדרכ"מ ויבואר עוד לקמן.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"לא יגע בה אפילו באצבע קטנה ,ולא יושיט מידו לידה שום דבר ולא יקבלנו מידה,
שמא יגע בבשרה(.וכן על ידי זריקה מידו לידה או להיפך ,אסור)( .ב"ז ס"ס קנ"ט והגהות ש"ד בשם

המהר"ם)".

מרן פסק על איסור נגיעה וכן פסק על איסור הושטה כמו רש"י וסיעתיה ,ונראה מלשונו כמו
הטעם שהובא בתורת הבית הקצר ורבינו ירוחם .וכן הרמ"א פסק את איסור הזריקה.

 1249בית ז שער ב.
 1250נכ"ו ח"ד.
 1251סי' אלף קפח.
 1252סי' קצה ביאור הלכה ס"ק ט.
 1253בתשובה אלי ,שעדין לא נתפרסמה.
 1254ח"א עמ' תקכח.
 1255סא ע"א.
 1256סימן קנט.
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איסור נגיעה כאשר רוצה לעזור לה לטבול ואי אפשר בענין אחר
הנודב"י1257

דן בשאלה כאשר איש ואשה שדרים בכפר בין הנכרים ואין שם שום יהודי

זולת הזוג הנ"ל .האם כשהאשה טובלת ,בעלה יוכל לעמוד עליה ולראות שתטבול כדי
שתהיה כולה תחת המים וגם האם יוכל לעזור לה ולתמוך בידיו לדחפה תחת המים.1258
וכתב ,שראשית לענין ההסתכלות במקומות המכוסים שבה ,אין בעיה ,שכן שני גדולי הדור
מהרי"ק והשר מקוצי הצריכו נשותיהם לעמוד לפניהם ערומות לראות אם אין בהם גרב
וכמובא בט"ז בסימן קצח.1259
אולם לענין הנגיעה באשתו בעת הטבילה צריך לעיין.
שהרי לדעת

הב"י1260

בדעת הרמב"ם ,גם נגיעה לא של חיבה אסורה מהתורה ,ויש כאן

אביזרא דג"ע ואסור אפילו במקום סכנה .וא"כ סובר הב"י בדעת הרמב"ם שהנגיעה אסורה
מצד עצמה וא"כ אין חילוק בין הוא צורך טבילה או לא שהרי אין טעם הנגיעה משום שמא
יבוא עליה אלא הנגיעה אסורה מצד עצמה ונקראת קריבה ואסורה .וא"כ כל זמן שלא
עלתה מהמים איסור זה חל מן התורה .וא"כ לפי שיטתו בודאי שאסור.
אך לדעת

הש"ך1261

בשיטת הרמב"ם ,אין איסור תורה אלא רק כשנוגע דרך חיבה ותאוה

כנ"ל ,אך אחרת אסור רק מדרבנן .והמנהג פשט כדברי הש"ך ,וא"כ נגיעה באשתו נדה
כשאינו דרך חבה אסורה מהחשש שמא יבוא לידי הרגל דבר ,כדרך שאסרו שאר הרחקות.
ובזה יש לחקור אם נסמוך בזה על הסברא שהוא עצמו מחזר לטהרה וכדרך שאמרו בחמץ
הוא עצמו מחזר עליו לשרפו 'מיכל קאכיל מיניה!' וגם כאן מחזר לטהרה ולא חיישינן שמא
יבוא לידי הרגל דבר ,או שמא יש לחלק שכן בעריות נפשו של אדם מחמדתן וחיישינן
שיתגבר יצרו ויעבור בזדון! וא"כ מה מועיל מה שהוא עצמו מחזר לטהרה ,דזה מועיל דלא
חיישינן לשכחה אבל אינו מועיל לזדון.
אולם יש צד להתיר מזה שהשר מקוצי והמהרי"ק שהעמידו לפניהם נשותיהם ערומות ,והרי
אסור להסתכל במקומות המכוסים שבה כמבואר לקמן?! וא"כ איך הסתכלו הגדולים הללו!
א"ו שסמכו על סברא זו כיון שהוא מחזר עליה לטהרה שלא יהיה בה חציצה ולא יבוא
ברגע זו לידי שכחה ,וגם להתגברות היצר לא חשו דלא שביק היתרא שהרי תיכף תטבול
וא"כ לכא' הוא הדין לנגיעה.
אך גם צד זה ניתן לדחות ,שאולי הגדולים הללו סברו כדעת הרב המגיד בשיטת
הרמב"ם1262

שדוקא במקום התורפה אסור להסתכל באשתו נדה אבל בשאר מקומות

המכוסים שבה לא אסרו כלל באשתו נדה ולכך לא הקפידו הגדולים הללו בזה.
ומ"מ מכריע הנודב"י ,שגם לאיסור לא מצאה הוכחה ברורה לאסור ,וגם מצד הסברא יש
מקום לומר שאפילו לתגבורת יצרו לא חיישינן ברגע זו שהיא במים ולמה שביק היתרא
שתיכף ברגע זו מותרת בעליתה מן המים.
 1257יו"ד סי' קכב.
 1258וידיח ידיו תחלה במי מקוה משום חציצה.
 1259ס"ק יד.
 1260הובא לעיל.
 1261גם הובא לעיל.
 1262בפ' כ"א מא"ב הלכה ד.
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ולכן פסק שאם א"א לה לטבול בענין אחר רק שבעלה יסייע לה לכוף ראשה לתוך המים
נראה להתיר .וכן הביא בטה"ב 1263את פסק זה של הנודב"י ועיי"ש.
איסור הושטה בדבר ארוך
כאמור לעיל ,מרן פסק כרש"י וסיעתיה שיש איסור הושטה .ופסק הש"ך ,1264שאפי' בדבר
ארוך יש איסור הושטה .וכן פסק בטה"ב 1265ועוד פוסקים.1266
בטעם הדבר ,הסדרי טהרה 1267כתב ,שאפילו בדבר ארוך ,החשש הוא שמא יגע בבשרה.
אולם

בערוה"ש1268

משמע ,שאכן אין חשש נגיעה בדבר ארוך ,ואפ"ה אסור מצד שלא

פלוג.
הושטה בדבר כבד וכד'
כאשר ישנו צורך וטורח בדבר נחלקו הפוסקים לגבי איסור הושטה:
בטה"ב1269

כתב ,שמרן לא נקט לשון 'איסור' אלא רק 'לא יושיט מידו לידה' והיינו דרך

סייג וגדר הרחקה ,ונפק"מ שבמקום שיש טורח בדבר ולא סגי בלאו הכי ,שפיר דמי לסמוך
על הרמב"ם [כמו שביארו הרב המגיד] וסיעתו המקילים ,ולכן מיקל טה"ב ,בהורדת עגלת
תינוק מקומה גבוהה אל רחוב העיר וכן הפוך ,וה"ה להורדת העגלה מהאוטובוס לרחוב וכן
הפוך ,שבכל כיוצא בזה צריכה האשה עזר וסיוע ,וכל כהאי גוונא ניתן להקל ובלבד שיזהרו
שלא יגעו זה בזה.
ובציץ

אליעזר1270

נשאל בדין עגלה כנ"ל והעלה גם להתיר ,ושעל הצד היותר טוב ילבוש

כפפות להיכר.
אולם באגר"מ פסק להחמיר ,1271שלא להרים ביחד עם אשתו כשהיא נידה משא כבד וגם
לא לדחוף ביחד מטה ושאר כלים כבדים .והביא ראיה שהרי שנינו

בזבים1272

'פורקין מן

החמור או טוענין בזמן שמשאן כבד טמאים' דשמא מתוך כובד המשא נשען זב על הטהור
וכדפי' רש"י בנדה בדף ז' ,וא"כ יש לחוש לאסור בשביל זה לאיש עם אשתו נדה ,אף שלא
דמו כלל דיני טומאה לדיני איסור משום שאין בזה ענין חיבה וגם לא ענין רגילות שיצטרכו
היכר דאין זה דבר המצוי להרים משאות כבדות ולגרור מטות כבדות וכדומה ,מ"מ יש
לחוש ולאסור מצד דכל התרחקות יתירה עדיפא.

 1263ח"ב עמ' קג.
 1264ס"ק ג.
 1265ח"ב עמ' פט.
 1266ערוה"ש ,סד"ט ס"ק ג ,חוו"ד חידושים ס"ק א ,ועוד.
 1267ס"ק ג.
 1268סע' ה.
 1269ח"ב עמ' פט-צא.
 1270חלק יב סי' נח.
 1271יו"ד ח"ב סימן עה.
 1272ג ב.
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נגיעה בבגדיה
כתב

בתשב"ץ1273

שאסור לבעל לגעת בבגדיה בעודה לבושה ,והוסיף בטה"ב ,1274ואפילו

כשיוצאים חוץ לגופה ואפי' באופן שאינה מרגישה כלל בנגיעתו.
אבל כשאינן עליה מותר שלא נאסר משכב ומושב שלה אלא לטהרות אבל לבעלה לא
נאסר.
ובשו"ת חיים שאל 1275כתב ,שיש ליזהר שלא יגעו המלבושים שלו במלבושים שלה זה בזה,
וכן פסק בערוה"ש 1276ובטה"ב.1277
ובסיום דין זה של נגיעה בבגדים נצטט את דברי הרוקח 1278וז"ל:
"מעשה בתלמיד אחד שמת ולא הלכו אחר מטתו עשרה בני אדם התחיל חבירו לבכות
אמר זו תורה וזו שכרה פקח הקדוש ברוך הוא עיניו בחלום ואמר לו חבירך לא עבר עבירה
מימיו כי אם פעם אחת עברה אשתו נדה לפניו ונגע בבגדיה .לכן גבו עבירה ממנו .בו
בלילה ראה את חבירו מהלך בתוך הפרדס בתוך המעין של מים בתוך גן עדן".

הנאה מנר שביד אשתו
כתב בשו"ת יד אליהו ,1279שאשה שמחזיקה נר בידה אסור לבעל להדליק מהנר טאב"ק
לעשן או לחמם עצמו בנר ההוא ,וראיה ממשנה במכשירין ,1280האשה שהיו ידיה טהורות
ומגיסה בקדרה הטמאה ,אם הזיעו ידיה טמאות .ופי' הרע"ב ,שאם הזיעו ידיה מההבל
שבקדרה נטמאו ידיה כאילו נגעו במשקה שבקדרה לפי שההבל מחבר בין הזיעה שבידיה
למשקה שבקדירה ,וה"ה לכאן.
אמנם הר"ש קלוגר בשיירי טהרה ,1281נשאל אם מותר לבעל להדליק נר מהנר שבידה
והשיב שבודאי אסור ,שכן הנגיעה בה אסורה ולכן גם כשנוגע בדבר שבידה כאילו נוגע בה,
וכל תקרובת שגורמת לחיבה אסורה ,ולכן אסור להדליק נק מהנר שבידה .ובספרו קנאת
סופרים 1282ביאר מדוע לא הביא ראיה לדבריו מהמשנה במכשירין [שממנה הביא ראיה ביד

אליהו] שכן שם גוף הנגיעה מטמאה אבל כאן אין הנגיעה אסורה מצד עצמה אלא משום
קירוב בשר ,שלא יבואו לגלות ערווה ,ובכה"ג י"ל דאין קירוב דעת ,אלא א"כ נוגע בגופה
ממש .וכן יש לאסור את הדלקת הסיגריה או חימום עצמו בנר שבידה מסברא זו של
חיבה .וכן פסק בבן איש חי ,1283וגם

בטה"ב1284

פסק כך לגבי סיגריה או חימום עצמו אולם

לגבי הדלקה של נר שבידו מנר שבידה כתב בלשון 'נכון להחמיר' ועיי"ש.
 1273חלק ג סי' נח ס"ק ט.
 1274ח"ב עמ' פו.
 1275ח"ב סי' לח ס"ק מג.
 1276סע' כ.
 1277שם.
 1278סי' שיח.
 1279סי' סה.
 1280פ"ה יא.
 1281סי' קצה תשובה א.
 1282השמטות לשירי טהרה תשובה יז.
 1283פרשת צו שנה שניה סע' כב.
 1284ח"ב עמ' קד –קה.
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האם יכולה להחזיק נר הבדלה בידה
בשו"ת בית

ישראל1285

נשאל ,אם מותר לאישה נידה להחזיק נר הבדלה בידה ,כדי

שבעלה יברך עליו מאורי האש ,וכתב שיש ללמוד דין זה ממה שנפסק באורח

חיים1286

'בשמים של ערווה כגון קופה של בשמים התלויה בצוארה או שאוחזת אותה בידיה אין
מברכים עליהם ,לפי שאסור להריח בהם ,שמא יבוא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר'.
וכתב שם הברכ"י שה"ה לבשמים של אשתו נידה ,ולפי זה גם ברכת מאורי האש במוצ"ש
שצריכה להיות בסמוך לנר ,באופן שיהנה מאורו ,יש לחוש להרגל נשיקה וקירוב בשר,
ועיי"ש עוד.
אולם

בטה"ב1287

דחה שיטתו וכתב שלא דומה ,שכן יש לומר דשאני הנאת ריח שצריך

להתקרב יותר אל הבושם כדי שיהנה מהריח ,ויש בו גם משום 'לא תנאף' ,לא תהנה אף,
וכמו שכתוב במכילתא דרשב"י בפרשת יתרו ,מה שאין כן ליהנות מאור הנר שבידה שאין
לחוש כלל ,וכ"ש כאן שהכוס בידו אחת ומסתכל בידו האחרת לאור הנר ואיכא ביעתותא
וטירדת מצוות הבדלה ,כי ירא פן ישפך הכוס ואולי תהיה ברכתו לבטלה ועיי"ש עוד במה
שכתב לדחות ,וכן האריך לדחות במשנה הלכות 1288ופסק שמותר.
וכן פסק באגרות משה ,1289שפשוט שאין איסור בזה ,ולא דומה למה כתב בשו"ת יד אליהו
[הנ"ל] שאסור לבעלה להדליק הסיגריה מהנר שבידה או לחמם עצמו בנר שמחזקת בידה,
שכן שם הוא מטעם שההבל מחבר הנר שמחזקת בידה לידיו שמתחממים בו ,ובהדלקת
הטאבק והנר הוא ודאי חבור ,וכל הראיה מהרע"ב במכשירין היא רק לחמום הידים[ ,וגם רק

כשאיכא זיעה מההבל כמפורש ברע"ב שם ובלא זיעה אולי יש להתיר גם לחמם ידיו] אבל ליהנות
מהאור של הנר שליכא שום חבור ודאי מותר .וכן פסק בששה"ל.1290
עפ"י דברי טה"ב הנ"ל ,כתב בטה"ב להתיר גם להאיר לבעלה בנר או בפנס שבידה
כשהוא הולך במקומות אפלים.
הנאה מאשתו נידה שמחזיקה בידה מחתה/מניפה
בשו"ת יד אליהו

דלעיל1291

בנר ההוא .וכ"כ

בערוה"ש1292

הובא גם ,שאשה שמחזיקה נר בידה אסור לבעל לחמם עצמו
שאין לאשה להחזיק גחלים בכלי בידה והוא יתחמם בהם

[אלא א"כ תעמיד הכלי על הארץ] ,והטעם שיש בזה מפני חיבה ,וכן פסק

בטה"ב.1293

בטה"ב 1294ובציוני טהרה 1295כתבו ,שלצורך רפואה כגון נורה כחולה יש להקל.

 1285סי' יד.
 1286סי' ריז סע' ד.
 1287ח"ב עמ' קה.
 1288חלק י סי' קל.
 1289יורה דעה חלק ב סי' פג.
 1290עמ' רנג.
 1291סי' סה.
 1292סי' קצה סע' ה.
 1293ח"ב עמ' קז.
 1294ח"ב עמ' קז.
 1295דף כב ע"ב.
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אמנם

ועפ"ז פסק עוד בטה"ב ,1296שלא תניף אשה בימי נדתה מניפה בימי החום מול פני בעלה
לעשות לו קורת רוח  ,שיש בזה משום חיבה ודומה לנר שבידה שיש בזה משום חיבה ,ומ"מ
אם בעלה חולה וסובל מרוב חום מותר [כנ"ל בנורה כחולה].
עוד כתב שם ,שמותר לאשתו בימי נידותה להפעיל מאוור חשמלי או מזגן או תנור חימום
המונחים על הקרקע או השולחן וכד' כנגד בעלה אפי' כשהוא בריא.
דין תינוק ביד האשה
בשו"ת

התשב"ץ1297

התיר ליטול תינוק מידה משום 'חי נושא את

עצמו'1298

והוא

שהתינוק יוצא מחיק אמו ובא אל אביו.
אולם הקשו הפוסקים ,1299שהרי התוס' בגמ' בשבת לאחר שמביאה את דברי ר' נתן
שאומר שהנושא בהמה חיה ועוף חיים פטור בשבת משום שהחי נושא את עצמו ,שואל שם
התוס' ,מדוע יהיה פטור ,שאם משום שהחי יקל עצמו ,הרי אפי' על משא קל ביותר חייב!
ואם משום שזה נחשב כשניים שעשאוה ,הרי זה יכול[הנושא] וזה אינו יכול[הנישא] ולכ"ע
חייבים? וא"כ מה טעם פטור של חי נושא את עצמו!
ותירץ תוס' שכיון שאנו לומדים ממשכן לאיסורי שבת ,ואילו במשכן לא היו נושאים דבר
חי כמבואר שם בהמשך התוס'.
והקשו שלפי זה ,אין ללמוד כלל מהלכות שבת לשאר איסורים ,ומה מועיל הטעם שחי
נושא את עצמו בהלכות נידה?! וכעין זה תמה בערוה"ש 1300דמה ענין דבר זה למה שאמרו
שחי נושא את עצמו ,שסוף כל סוף יש לחוש שיגעו זה בזה!
ובביאור דברי הרשב"ץ ביאר בטה"ב ,שהרשב"ץ אזיל

לשיטתו1301

שכתב' ,שבגמ' משמע

שלא אסרו להושיט מיד ליד אלא במאכל ומשקה כגון מזיגת הכוס ,ומ"מ רש"י היה נזהר
שלא למסור אפי' מפתח מידו לידה וכן נהגו' .משמע מדבריו ,שאין זה אלא מתורת
חומרא ,ואין בהושטה מיד ליד שום איסור מדין התלמוד .ואף שהרשב"ץ עצמו הביא את
סברת הרמב"ן לאסור להושיט שום דבר מיד ליד ומסיק כדבריו .1302מ"מ מכיון שדעת
הרמב"ם והיראים להתיר [ומסתמא ידע סברתם הרשב"ץ דכל רז לא אניס ליה] ,לכן
בהצטרפות טעם כלשהו להקל יש להתיר.
ועוד ביאור מבאר שם טה"ב ,שיש מקום לומר שהרשב"ץ לשיטתו שמתיר בזריקה מיד
ליד [כדלקמן] ,ולכן גם בנטילת התינוק שמעצמו יוצא מחיק אמו אל חיק אביו חשיב כמו
ע"י זריקה ויהיה מותר ,ואין הכי נמי שלפי הרמ"א שמחמיר בזריקה [דלקמן] יש להחמיר
אף בתינוק ,אולם למסקנה כותב שגם לרמ"א יש להקל ,שכן יש לומר ששאני הכא שאין

 1296שם.
 1297ח"ג סי' נח וסי' רל.
 1298המובא בגמרא בשבת דף צד.
 1299כמבואר בטה"ב ח"ב עמ' ק-קא.
 1300סע' ה.
 1301שם ח"ג סי' נח.
 1302בחלק ג סי' רל.
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האישה עושה כלום והתינוק יוצא מכוח עצמו ,משא"כ בזריקה שהחפץ בא מכוחה וכחו
כגופו דמי.
[העיר בפת"ש

1303

שאם התינוק קטן או חולה או כפות אסור ,דאז לא שייך לומר חי נושא את

עצמו]

אולם חלק מהפוסקים פסקו שלא כדברי הרשב"ץ ,יש שציינו שהטעם שכן הוא דרך חיבה.
ויש שכתבו כמו קושיית האחרונים לעיל או מחשש שיגעו זה בזה כמו ערוה"ש.
למסקנה כתב בטה"ב 1304וז"ל:
"מעיקר הדין הלכה כרשב"ץ וסיעתו [ומ"מ לאחינו האשכנזים טוב להחמיר ,שאפשר דדמי
לזריקה מיד ליד דנקטי כהרמ"א להחמיר] וכל זה שיש צורך בדבר ,שאם לא יקחנו מחיק
אמו יבכה הילד ויצטער ,אבל אם האשה העושה כן בתינוק דרך שחוק לקפוץ מידה לידו

ומחיקה לחיקו יש להחמיר לכ"ע דהוי דרך חיבה".
ובתורת

הטהרה1305

פסק למסקנה ,מותר ליטול מידה את התינוק אם יש צורך בדבר,

כגון שהתינוק בוכה ומצטער אם לא יקחנו אביו אבל אם האישה מעבירה אל בעלה בדרך
שחוק יש לאסור משום דרך חיבה ,ובתנאי שהתינוק מספיק גדול והוא מעצמו יוצא מחיק
אמו ובא אל אביו ,והטעם דחי נושא את עצמו והיא אינה עושה כלום והמחמיר תע"ב
ובפרט בבני אשכנז שמחמירים בזריקת חפץ מידו לידה נכון שיחמירו בענין זה .אך אם
התינוק קטן או חולה או כפות אסור שאז לא שייך לומר חי נושא את עצמו לכ"ע.
נישוק תינוק שבידה והאכלתו
דברים1306

בשו"ת משיב

כתב ,שאף למתירים לנגוע בדבר שביד אשתו נידה ,מודים

שאסור לנשק התינוק שבידה ,שיש בזה חיבה והרגל עבירה ,ועוד כתב בשו"ת קנה
בושם1307

שיש להחמיר לפ"ז גם בנתינת מאכל לתינוק היושב בחיק אימו .וכן פסק

בטה"ב ,1308והוסיף שאם יש הכרח להאכילו כשהוא בזרועות אמו וכ"ש כשהוא חולה
מותר לאביו לאכילו כשהוא בידה ,ובלבד שיזהרו שלא יגעו זה בזה.
פסיקת הלכה בזריקה מידו לידה
לגבי זריקה מידו לידה ,ראינו לעיל בדרכ"מ בשם שו"ת בבנימין זאב ,שאין לזרוק מידו
לידה וכן הפוך.
ובשו"ת מהר"ם
אומרת,1310

מרוטנבורג1309

הביא ראיה לאיסור זה מהגמרא בכתובות ,שהגמ'

שאביי מנחא ליה אפומא דכובא ,רבא אבי סדיא ,רב פפא מנח ליה

אשרשיפא ,והוא נוטל אחר כך ,אבל בזריקה לא מצינו שהתירו.
 1303ס"ק ג.
 1304שם עמ' קב.
 1305עמ' קיט .כתבנו זאת בגלל פרטי הדברים ע"מ שיצא פסק ברור בדעת מרן בעל טה"ב ,וכמבואר בתורת הטהרה שמרן
בעל טה"ב עבר עליו  3פעמים.
 1306יו"ד סי' קי.
 1307חיו"ד סי' פו ד.
 1308ח"ב עמ' קב.
 1309דפוס קרימונה סימן קכד.
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אמנם

בטה"ב1311

כתב ,שאין מכאן ראיה ,שהרי בודאי לא היה אפשר לזרוק כוס היין מיד

ליד ,שהוא דבר נשפך וא"א בזריקה .וגם לא אסרו כן בכוס יין אלא משום שהוא דבר של
חיבה.
ואכן בשו"ת

התשב"ץ1312

בהושטה .וכן פסק

פסק שמותר להשליך מידו לידה ,שלא אסרו אלא על ידי חבור

במהריק"ש1313

והוסיף 'ובלבד שלא יהיה דרך שחוק' ,וכן פסק

בכנה"ג ,1314שכיון שכל ההרחקות האלו הם רק כדי שלא יבואו להרגל עבירה ,לפיכך ע"י
זריקה אין לגזור.
ובשיורי

ברכה1315

פסק ,שיש מתירים שאם יש בידו חפץ ורוצה ליתנו לה ,זורק החפץ

למעלה ,וברדתו היא תקבלנו ,וכך גם נראה לו להתיר .כיון שאף לזרוק מיד ליד שרו
הרשב"ץ ומהריק"ש ,אז אנן דאסרינן ,תסגי להחמיר כשיהיה זורק בהדיא מיד ליד .וכן פסק
בכו"פ.1316
להלכה בטה"ב היקל בזריקה מידו לידה מעיקר הדין

[ובתורת הטהרה

1317

הוסיף ,ובלבד שלא

יהיה דרך שחוק]  ,מדין ס"ס ספק שמא הלכה כפוסקים שאין איסור הושטה ושמא הלכה
כפוסקים שמותר לזרוק מידו לידה ,ובס"ס להקל בדרבנן בודאי יש להקל .אך כתב
שהמחמיר תע"ב הברכה .והיכא שאפשר טוב לעשות כמו דברי השיורי ברכה.
אך האשכנזים פוסקים כרמ"א שפסק כמהר"ם להחמיר בזריקה מידו לידה .וכתב שם
בטה"ב ,שגם לשיטתם ניתן להקל ולעשות כדברי הכו"פ ושיורי ברכה.
אולם

בסד"ט1318

כתב ,שאף על פי שיש להקל מעיקר הדין כדברי הכו"פ ,מכל מקום אין

להתיר ,וכל המחמיר בענינים כאלה תבא עליו ברכה .ובשבה"ל כתב שראוי להחמיר
כסד"ט.1319
הסרת לכלוך שנמצא על בגדי אשתו
המנחת יעקב בתשובה 1320דן ,בדבר ניפוח בפיו כדי להסיר נוצה או עפרורית מבגדי אשתו,
ותחילה מצדד להחמיר משום שכחו כגופו דמי ,וכמו שמצינו בב"ק ,1321שתרנגול שהושיט
ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו משלם נזק שלם ,וא"כ רואים שמשלם כמו שהזיק
בגופו ממש ,וכן מביא עוד ראיות ,ולבסוף דוחה את הראיות ,שאף שיש לומר שכוחו כגופו

 1310סא ,א.
 1311ח"ב עמ' צג.
 1312חלק ג סימן נח.
 1313יו"ד סי' קצה.
 1314סי' קצה הגהות טור אות ד.
 1315ס"ק ו.
 1316פלתי ס"ק א.
 1317עמ' קיח.
 1318ס"ק ד.
 1319בסיכום ההלכות לסי' קצה סע' ב.
 1320סי' יג.
 1321יח ע"ב.
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מ"מ כנגיעה ממש לא הוי ,דהא קיי"ל בפסחים ,1322שמנפח אדם בית הפרס והולך ,שכן יש
חשש שמא יש בה עצם כשעורה שמטמא במגע או במשא ,ולכן ינפחו בפיו ,שאם יש עצם
גדול יראנו ויזהר ממנו ,ואם אנו אומרים שנפיחה כנגיעה ,א"כ מה הועיל הנפיחה? והרי הוא
למעשה נוגע בעצם?!
ולכן למסקנה מדינא מיקל המנחת יעקב להסיר לכלוך שעל בגד אשתו ע"י ניפוח ,אך
מ"מ בעל נפש יחמיר ,שכן אולי גם בזה יש קירוב דעת וחיבה ,כמו שאר ההרחקות שהובאו
בס' קצה ,והביא ראיה לכך שיכול להיות בזה חיבה מהגמ' בכתובות 1323וז"ל:
"אמימר הוה יתיב וקא דאין דינא ,פרח גדפא ארישיה ,אתא ההוא גברא שקליה ,א"ל :מאי

עבידתיך? א"ל :דינא אית לי ,אמר ליה :פסילנא לך לדינא".
א"כ רואים שיש בזה קירוב דעת ולכן פסל עצמו מלדון שיש פה לתא דשוחד.
אולם

הפלתי1324

הביא בקיצור את דברי המנחת יעקב וכתב שאין בראיותיו ממש ,דא"כ

אף ליתן מתנה לאשתו בימי נידותה יהא אסור [וכמו שאמרו שם בכתובות לענין לתא
דשוחד שפסול לדין] ,אלא ודאי שאין איסור בקירוב דעת ,אלא רק בקירוב דעת המביאים
לידי קורבה דגילוי עריות ,והוסיף "ולא תוסיפו פן תגרעו ח"ו".
וכן בשיורי

ברכה1325

דחה את ראיית המנחת יעקב מהגמ' בכתובות לענין שוחד ,דיש

לחלק ,דמשום 'לתא דשחד' כל שימוש אפי' הקטן שעושה בעל דין ,יש להתרחק ,אפי'
שוחד דברים .אך באשתו נדה מצינו שהתירו המון דברים ,ואילו בעל דין העושה אחת ממה
שהתירו לאישה ,לדיין יש בו משום 'לתא דשחד' .ולא אסרו באשתו נדה אלא דברים של
חיבה ,שלא יבא להרגל דבר .אך סיים שמ"מ נכון להחמיר ,כיון שצריך להתקרב ביותר
כדי לנפוח ,כדי שיהיה סמוך ממש ,אף שאינו נוגע ,הוא קרוב לנגיעה.
ולהלכה פסק בטה"ב ,1326שמן הדין מותר להסיר נוצה וכד' שנמצא על בגדיה ע"י ניפוח
בפה ,אך יש אומרים שטוב להחמיר ,מפני שיש בזה משום קירוב דעת וחיבה ולדבריהם ה"ה
הפוך ,ולכן המחמיר תע"ב .אולם בשבה"ל 1327פסק שלמעשה יש להחמיר.
נתינת מתנה לאשתו
התפארת

צבי1328

אסר לתת מתנה לאשתו נידה ,מטעם דהוי מידי דחיבה ,ולמדה מדין

שיגור הכוס שאסר מרן לקמן בסע' יג ,שלא אסרו שם אלא מפני דהוי חיבה ,ואין לך דבר
הגורם חיבה יותר מנתינת מתנה.
אולם בכו"פ שהובא לעיל ,כתב בפשיטות שמותר לתת מתנה ,משום שלא אסרו רק
קירוב דעת המביא לידי גילוי עריות .והובא להלכה במחצה"ש.

 1322צב ע"ב.
 1323קה ע"ב.
 1324ס"ק א.
 1325סי' קצה ס"ק ד.
 1326ח"ב עמ' קו.
 1327עמ' רנד.
 1328סק"י.
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וגם

בטה"ב1329

דחה את דברי התפארת צבי ,דשאני בסע' יג דמיירי בכוס יין של ברכה

שיש בו קירוב דעת ביותר ,שנותן דעתו עליה ,וכמאמר חז"ל

בברכות1330

'שאין פרי בטנה

של אשה מתברך אלא מפר בטנו של האיש ,וגם בשאר כוסות של יין הוא מענין זה .ולכן
סתם נתינת מתנה מותר אך הוסיף 'ובלבד שיזהר מלהרבות דברי חיבה ואהבה שלא
יבואו להרגל עבירה'.
וגם

בשבה"ל1331

כתב שאפשר לדחות ראיות התפ"צ ,ולכן פסק שמותר לתת מתנה

לאשתו בימי נידתה אך מתנה מיוחדת לקירוב לבבות ,כגון מתנה קודם יום טבילה ממש
אסור ,ויש להשכיל לפי הענין אימתי אסור בכיו"ב .ובטה"ב כתב שאם הוא באופן שהוא
צריך לפייסה שתלך לטבול יש להתיר והכל לפי הענין.
קריאה בספר אחד
פסק

בשבה"ל1332

באר

משה1333

אולם

להחמיר שלא יקראו בספר אחד ,שיש לחוש שמא יגעו זה בזה ,ובשו"ת

כתב ,שיש לאסור בזה משום דהוי דרך חיבה.

בטה"ב1334

כתב ,שהכל לפי הענין ,ואם יכולים ליזהר שלא יגעו זה בזה יש להקל

וכ"פ בחוט השני .1335והוסיף בטה"ב ,שאף משום חיבה אין כאן ,שלא אסרו חז"ל אלא
חיבה המביאה לידי הרגל עבירה וכמו שכתב הכו"פ הנ"ל ,ואין לנו להוסיף חומרות שאין
להם זכר בדברי חז"ל.
הליכה תחת מטריה אחת
בספר סוגה

בשושנים1336

כתב ,שמסתבר שאם שניהם הולכים יחדיו ,אין להתיר לאחד

מהם להגן במטריה על השני ,משום שקרובים הם לבוא לידי נגיעה תוך כדי הליכתם וכן
פסק בשבט

הלוי1337

שיש להחמיר .והוסיף בסוגה בשושנים ,שאם יושבים או עומדים שאז

אפשר ליזהר שלא יגעו זה בזה מותר במקום הצורך ,ועצם ההגנה ע"י המטריה אין בה משום
חיבה אלא דרך שירות ועבדות.
אולם

בטה"ב1338

פסק להקל בכל אופן ,ובלבד שיזהרו שלא לנגוע זה בזה וכן פסק בחוט

השני.1339

סעיף ג
א .הטור כותב וז"ל:
 1329ח"ב עמ' קט.
 1330נא ע"א.
 1331עמ' רנח.
 1332עמ' רנח.
 1333סי' סד אות ה.
 1334ח"ב עמ' קט.
 1335עמ' רכה.
 1336פרק לח סע' א.
 1337עמ' רנד.
 1338ח"ב עמ' קח.
 1339עמ' רכה.
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"ולא יאכל עמה על השלחן ואצ"ל בקערה א' ודוקא בימים הראשוני' שהיו להן שלחנות
קטנות כל אחד לבד על שולחנו אבל האידנא שרגילין רבים לאכול על שלחן אחד מותר
ובלבד שיעשו שום היכר כגון שפירש לו מפה לבד או יתן שום דבר ביניהם להיכר כגון קנקן

או ככר וכיוצא בו".
אכילה בשולחן אחד עם אשתו נידה
מקור הסוגיא הוא במשנה בשבת" :1340לא יאכל הזב עם הזבה ,מפני הרגל עבירה".
ומובא בגמרא בהמשך 1341וז"ל:
"כיוצא בו לא יאכל הזב ...כיוצא בו ,לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ שמא ירגילנו
אצלו .וכי מרגילו אצלו מאי הוי? ...אמר אביי :גזירה שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנין.
ורבא אמר :רוב עמי הארץ מעשרין הן ,אלא :שמא יהא רגיל אצלו ,ויאכילנו דברים טמאין
בימי טהרתו".

וכתב

הראב"ד1342

בשם רב אחאי גאון ,1343שנדה כל ימי טומאתה אסורה לאכול באותו

שולחן יחד עם בעלה [ללא היכר] אפילו שכ"א אוכל בקערה נפרדת ,כמובא במשנה 'לא
יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה' .וראיה לזה שאסור באותו שולחן [ללא היכר] למרות
שכ"א אוכל בקערה נפרדת ,מהמובא בהמשך הסוגיא למסקנה לפי אביי 'כיוצא בו לא
יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנין' והתם ודאי על שלחן
אחד גם אסור דומיא דעוף וגבינה דאיכא למגזר ביה עלייה אטו אכילה ,והרי הגמ' אמרה
'כיוצא בו' ,משמע שאכילת זב וזבה על שלחן אחד אסורה אפי' כ"א בקערה בפ"ע כמו
שמצינו אצל זב פרוש עם זב עם הארץ.
והוסיף שע"י היכר כמו פריסת מפה אפשר לאכול בשולחן אחד.
וכן פסק

הרמב"ן1344

"לא יאכל עמה על שלחן אחד ואין צריך לומר בקערה אחת ,אין לו

אלא שלחן אחד פורסת מפה אחרת לעצמה משום היכר" .וכן פסק הרשב"א 1345והביא עוד
ראיה שעל השולחן אחד אסור אפי' שכ"א אוכל בקערה בפ"ע "מפני שהשוו אותן בגמרא
עם עלית עוף וגבינה על שולחן אחד כדאיתא בריש פרק כל הבשר".
וכן פסק הר"ן 1346שהביא דברי הראב"ד.1347
בדעת הטור ,צ"ב שכן כתב הטור וז"ל:

 1340יא ע"א.
 1341יג ע"א.
 1342בעלי הנפש שער הפרישה סי' א ,וכן השיג על דברי הרמב"ם לקמן ,דאזיל לשיטתיה.
 1343שאילתות ויקרא שאילתא צו.
 1344הלכות נידה לרמב"ן פרק ח הלכה ג.
 1345תה"ב הארוך בית ז ש"ב.
 1346הר"ן שבת ה ע"ב ד"ה וכתב.
 1347בדעת הראב"ד יש לכא' לעיין שכן בהשגותיו על הרמב"ם באיסורי ביאה כתב לשון "אנו נוהגים אפילו על שלחן אחד
וכן כתב רב אחא" ולכא' לשון הראב"ד זה לשון מנהג ולא איסור ,וכך באמת הבין ערוה"ש [סע' ז] בראב"ד .אך אבי הנחל
[עמ'  ]309כתב שלראב"ד זה כן מדינא שכן כתב הרמב"ם בהלכ' טומאת אוכלים פט"ז הי"א 'אבל לא יאכל הבעל עם
אשתו בקערה אחת כשהיא נדה' והשיג הראב"ד שם' ,אנו אומרים אפי' על שולחן אחד במפה אחת אסור' הרי מפורש
שדעת הראב"ד לאסור מדינא.
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"ולא יאכל עמה על השלחן ואצ"ל בקערה א' ודוקא בימים הראשוני' שהיו להן שלחנות
קטנות כל אחד לבד על שולחנו אבל האידנא שרגילין רבים לאכול על שלחן אחד מותר
ובלבד שיעשו שום היכר"

היינו שאומר שבזמננו שאוכלים בשולחן גדול מותר לאכול יחד ובלבד שיהיה היכר ,ולכא'
לא ברור שהרי דעת

הרא"ש1348

שפשטות הוא המקור לדבריו ,כמובא בב"י היא וז"ל:

"ומה שרגילין עכשיו לאכול עם אשתו נדה בשולחן אחד לפי שבימיהם היו רגילין לאכול
כל אחד לבדו על שולחן קטן וכשאשתו עמו על אותו שולחן קטן נראה דרך חיבה אבל
האידנא שכל בני הבית אוכלים על שולחן אחד אינו דרך חיבה ויש שעושים היכר
ביניהם"

מזה שכתב הרא"ש ש'יש שעושים היכר' משמע שגם בלא היכר שרי מעיקר הדין בשולחן
גדול בימינו ללא היכר ,וא"כ מנין הביא הטור שצריך לשולחן גדול גם היכר?
אולם כשמעיינים בקיצור פסקי הרא"ש בנידה 1349מבואר שיש לעשות גם היכר מעיקר הדין
וז"ל:
"אמרו 'שלא יאכלו על השלחן אחד' בימיהם שהיו שלחנות שלהם קטנים ובפני כל אחד היו
נותנים שלחן .והאידנא שכל בני הבית אוכלין על שלחן אחד אוכלת עמו על השולחן .אבל
יעשה קצת היכירא 1350ישים קנקן על השלחן ביניהם"

וידוע שקיצור פסקי הרא"ש כתבו רבינו הטור ,וא"כ נראה שהבין הטור את הרא"ש שלדעת
אביו הרא"ש יש לעשות מעיקר הדין היכר.

בענין סוגי ההיכר כתב רבינו ירוחם ,1351שעושים כמו בדין של שנים האוכלים אחד בשר
ואחד גבינה ,היינו או שתי מפות או לכפול המפה ויש מתירים אף שתשנה היא ולא תשב
במקומה .ובהגהות

מיימוניות1352

כתב ,שגם שינוי לחם או קנקן בין קערה שלו לקערה שלה

מועיל.
אולם

הרמב"ם1353

חולק על כל הנ"ל ופסק שניתן לאכול באותו שולחן וכ"א בקערה

בפ"ע ללא צורך בהיכר נוסף וז"ל:

"אסור לאדם שידבק באשתו בשבעת ימים נקיים אלו ...ולא יאכל עמה בקערה אחת,
כללו של דבר ינהוג עמה בימי ספירה כמו שינהוג בימי נדה"...

 1348שבת פ"א סי' לב.
 1349הלכות נידה בקיצור סי' ב.
 1350יש להעיר שבקיצור פסקי הרא"ש בשבת הנ"ל כתב לשון 'טוב לעשות היכר' וצ"ע בדעתו ועיין בסוף בהערות הרה"ג
'אורחותיך למדני' מה שיישב בזה.
 1351נכ"ו ח"ד.
 1352איסו"ב ס"ק ל.
 1353איסורי ביאה פרק יא הלכה יח.
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לפי דברי הראב"ד בבעלי הנפש הנ"ל ,נראה שראיית הרמב"ם מהגמ' הנ"ל היא ,ש'עם
הזבה' דקאמר הכוונה בקערה אחת אסור ,אבל על שלחן אחד מותר אף שאין היכר
ביניהם.
וכתב במרכבת המשנה שם ,לגבי ראיית הראב"ד מהלשון 'כיוצא בו' דלעיל ,שאין ראיה
מוכרחת ,דהתם משום שמרגילו לאכול דברים שאינן מתוקנין ולכן א"א באותו שולחן אך
הכא משום שלא יסתכל בפניה הוא וממילא סגי בהרחקת קערה.
וכתב

הדרכ"מ1354

על דברי הרמב"ם ,שבמדינות האלו המנהג בכל מקום שראה שאוכלת

עמו על שולחן אחד אבל לא בקערה אחת.
עוד כתב

הדרכ"מ1355

בשם הגהות אלפס והגהות אשר"י ,שאם רגילין לאכול יחד כשהיא

טהורה בקערה אחת ,אז בנדותה יש שינוי כשאוכלת בקערה אחת לבדה .אבל אם רגילה
כשהיא טהורה לאכול בקערה לבדה אז צריך לעשות היכר בימי נדותה בשולחן שאוכלים
בו.
מה הטעם על איסור אכילה על שולחן אחד ללא היכר
בסד"ט1356

חקר ,מה הטעם של איסור אכילה על שולחן אחד ללא היכר ,מהרא"ש בשבת

דלעיל ,שכתב:
'ומה שרגילין עכשיו לאכול עם אשתו נדה בשלחן אחד ,לפי שבימיהם היו רגילים כל אחד
לבדו על שלחן קטן ,וכשאשתו עמו על אותו קטן נראה דרך חבה ,ודמי להצעת המטה
ומזיגת הכוס והרחצת פניו ידיו ורגליו .אבל האידנא שכל בני הבית אוכלין על שלחן אחד,
אינו דרך חבה .ויש שעושין היכר ביניהם ,והוי כמו שנים שאוכלין יחד זה בשר וזה גבינה,"..

משמע שהטעם שאסור לאכול על שולחן אחד הוא משום שהאכילה גופא על שולחן אחד
היא דרך חיבה כמו מזיגת הכוס והרחצת פניו וידיו ,ולא משום 'עליה אטו אכילה' היינו
שמא יבואו לאכול באותה קערה ,ולכן גם אסרנו לא לאכול כ"א בקערה בפני עצמה
באותו שולחן ללא היכר ,זה לא יתכן שכן האכילה גופה באותו קערה אינו אסור אלא רק
משום הרגל עבירה ,ולמה למיגזר כולי האי?!
ולפי טעם זה [של חיבה] באמת לא מועיל ההיכר ,שסוף סוף יש כאן חיבה ויש לחוש להרגל
דבר ,ולכן כתב הרא"ש שזה דווקא בדורות ראשונים שהאכילה היתה על שולחן קטן,
וכשאשתו עמו בשולחן קטן זה נראה דרך חיבה ,אבל בזמן הזה שאוכלין בשולחן אחד גדול
אין האכילה יחד בשולחן אחד מביא לידי חיבה ,ולפי זה אפשר אף בלא היכר ,אך כתב
הרא"ש שיש מצריכים בכל זאת היכר ,כי סבירא להו ,כמו הטעם הראשון של 'עלאה אטו
אכילה'.
וטעם זה רואים גם בדברי הרא"ה ,1357שכתב שלא אסרו לאכול על שלחן אחד אלא
כשאוכלין על שלחן אחד לבדן או שמסובין סמוכין ,אבל אם היו שם אחרים אוכלין
ומפסיקים ביניהם ,מותרין.
 1354ס"ק ב.
 1355ס"ק ג.
 1356ס"ק ז.
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אולם הרשב"א במשמרת הבית שם ,הקשה על דבריו כמה קושיות [דאפילו יש עמהם אחרים
איזה היכר יש להם? ואם יבואו לידי הרגל לאכול בקערה אחת שניהם ,מי מעכב? ואם תאמר
שהאחרים יזכירום וימנעום ,מאין הם יודעים שהיא נדה? ועוד ,דדומיא דבשר וגבינה וכו' ושם גם אם

יש אחרים יחד איתם מי שרי] .וזה לפי שיטתו שהטעם משום דגזרו העלאה אטו אכילה.
המקור לאיסור אכילת שיורי מאכל שלה
כתב בדרכ"מ ,1358שמצא דין זה 'שאסור לאכול משיורי מאכל שלה' בקונטרס של הלכות
נדה ,שדינו כמו שיורי כוס ששתה כמבואר בסע' ד.
אולם

הש"ך1359

העיר ,שלדעתו המקור לדין זה הוא ,הגמי"י בשם רא"ם ומרדכי בשבת

בשם הר"ש ,שהם המקור לדין בסעיף ד' 'שלא ישתה משיורי כוס ששתתה' ומוכח שם דכ"ש
דלא יאכל משיורי מאכל שלה ואדרבה שתיה נלמד מאכילה.
לקמן יבואר דעת מרן הב"י בדין זה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"לא יאכל עמה על השלחן אא"כ יש שום שינוי שיהיה שום דבר מפסיק בין קערה שלו
לקערה שלה ,לחם או קנקן ,או שיאכל כל אחד במפה שלו .1360הגה :וי"א הא דצריכין הפסק
בין קערה שלו לקערה שלה היינו דוקא כשאינן אוכלין בקערה אחת כשהיא טהורה ,אבל אם אוכלין
בקערה אחת כשהיא טהורה סגי אם אוכלת בקערה בפני עצמה ,וא"צ היכר אחר( ,הגהות אשירי
בשם ר"י והגהות אלפסי) ,וכן נוהגין .י"א שאסור לו לאכול משיורי מאכל שלה( ,מצא בקונטרס

דהלכות נדה) ,כמו שאסור לשתות משיורי כוס שלה ,וכמו שיתבאר".

מרן פסק כראב"ד וסיעתיה שאסור לאכול על שולחן אחד בהיותם אסורים אלא א"כ ישנו
הפסק .כמו כן הרמ"א הביא את דברי הגהות אלפס והגהות אשר"י ,וכן הביא בשם י"א כמו
שמצא בקונטרס הלכות נידה שאסור גם לאכול משיורי מאכל שלה.
בגדר ההיכר
כתב בשבה"ל 1361שמלשון מרן 'שום שינוי' משמע דסגי בשינוי כל שהוא ,אמנם לכא' כיון
דמדמים לבשר וחלב ושם צ"ל דבר הניכר וגבוה קצת כקנקן ולחם ומנורה ,ה"נ יצטרכו דבר
גבוה וניכר ,מ"מ מנהג העולם להניח אפי' טבעת וכד' וזה נחשב להיכר אם הוא ניכר
לשניהם ,והוסיף שכן משמע מסתימת הפוסקים ,וכתב לבאר בטעם החילוק בין בשר וחלב
לנידה ,שבבשר וחלב איסור האכילה הוא מעיקר הדין ,אך כאן דעת הרמב"ם דאין איסור.
וכן פסק בטה"ב.1362

 1357בדק הבית בית ז שער ב'.
 1358ס"ק ד.
 1359ס"ק ח.
 1360ובש"ך ו כתב ,או שתגלה מעט מן השלחן ותתן קערה שלה עליו ,שגם זה נחשב להיכר.
 1361עמ' רנה.
 1362ח"ב עמ' קיט.
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אולם בחוט השני 1363כתב להחמיר שיהיה ההיכר גבוה קצת וניכר.
עוד פסק בשבה"ל ,שדבר מפסיק מועיל גם אם אינו ביניהם ממש או בין הצלחות ,אלא
אפי' מרוחק מעט מן הצלחות ,ובלבד שיהיה ניכר לשניהם .ובחוט

השני1364

כתב ,ששהפסק

שעל השולחן צריך שיהיה מונח ביניהם ,ולא מספיק במה שמונח בצד איזה דבר הפסק.
היכר לחם או קנקן
כתב הט"ז 1365שלחם או קנקן הם הפסק דוקא כשאין אוכלין מאותו לחם ואין שותין מאותו
קנקן .אולם

בתוה"ש1366

כתב שמבואר בב"י ובשו"ע בסי' פח בהלכות בשר וחלב ,שלגבי

קנקן [ה"ה לחם] אף על פי ששותין ממנו אם אין דרכו להיות על השלחן הוי הפסק ,וכן
מבואר בתורת חטאת ,1367וכן מבאר מחצה"ש 1368בדעת הש"ך וכן פסק בטה"ב.1369
היכר בשינוי מקום
הובא לעיל רבינו ירוחם שהובא בב"י ,שאם אחד משנה את מקומו חשיב שינוי והיכר .וכן
פסק בטה"ב 1370ובקיצוש"ע ובלחו"ש ועוד .אולם הצ"צ מליובאוויטש בפסקי דינים 1371כתב
שנראה שאין נוהגים כן .אולם כתב עליו בטה"ב שאין זה מחייב לשאר המקומות.
אם אין שולחן לפניהם
כתב בחוט השני ,1372שאם אין שולחן לפניהם ,לא מיקרי אכילה או שתיה יחד ,כיון שאין
זה חיבור .וכ"כ בשו"ת בצל החכמה 1373וז"ל:
"לא כן כשהם מוציאים אוכל כל אחד מקערה בפני עצמה ,כי אז אינם אסורים לאכול יחד
רק על גבי שלחן אחד ,כי בזה רק השלחן הוא המאחדם ,וע"ז נשנה לדעת הראב"ד,
הרמב"ן ורוב הפוסקים ,לא יאכל הזב "עם" הזבה ,וה"ה הבעל עם אשתו נדה .אבל כשאינם
אוכלים ע"ג שלחן אחד אלא עומדים או יושבים זה בצד זה באמצע החדר וכה"ג ואוכלים,
אין זה נחשב אוכל "עמה" .שהרי אין כאן דבר המאחד אותם .לא הקערה שהרי הם

אוכלים משתי קערות ,ולא שלחן שהרי אין אוכלים ע"ג שלחן כלל".
אכילה מאותה קערה
כתב

הט"ז1374

בשם הב"ח שיש אנשים שעושים שטות גדולה ,שחותכים חתיכות קטנות

בקערה אחת ,ואז הוא נוטל אחת והיא נוטלת אחת עד גמר אכילה ,וזה טעות שכן פשוט
 1363עמ' רכח.
 1364עמ' רכח.
 1365ס"ק א.
 1366ס"ק ג.
 1367כלל עז דין ט.
 1368ס"ק ה.
 1369ח"ב עמ' קיט.
 1370ח"ב עמ' קיט.
 1371עמ' רסט.
 1372עמ' רכט.
 1373חלק ה סי' פו.
 1374ס"ק ב.
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שנחשב כאכילה ביחד וכן פסק הש"ך .1375וכתב על זה הט"ז ,שמ"מ אם משימים בקערה
חתיכות גדולות כדרך שנותנים בקדרה ,וכל אחד נוטל מן הקערה ונותן לפני בצלחת ואוכל
משם ,מותר כיון שאין האכילה נעשית מיד בלקיחתו מקערה שלוקחת גם היא אלא
משתמש בכלי אחר בינתיים.
בדין ממרח אם נחשב כאכילה מקערה אחת
כתב בשו"ת בית

ישראל1376

עפ"י דברי הט"ז דלעיל ,דעד כאן לא התיר הט"ז הנ"ל אלא

כשלוקחים החתיכה מן הקערה ונותנים אותה בתוך הכלי ,ומשם אוכלים ,אבל אם אין כלי
מפסיק בנתיים אין להתיר ,ולכן אם יש חמאה או ריבה בקערה ,וכל אחד לוקח מהם
ומורח על פרוסת הלחם שבידו ואוכל ,כיון שאין כאן כלי אחר בינתיים ,אין להתיר לעשות
כן.
אולם בסד"ט 1377העתיק את הדין של הט"ז הנ"ל ,אך השמיט את התנאי שיהיה כלי אחר
מפסיק בינתיים ,וכתב רק שכיון שכל אחד מהם נוטל מן הקערה ושם לפניו ואוכל ,אין בזה
איסור כ יון שאין האכילה מיד כשנוטל החתיכה מן הקערה ,מה שאין כן בחתיכות קטנות
אסור אע"פ שנוטלים אותם זו אחר זו .וכתב בטה"ב ,1378שלפי זה בפרוסות לחם שבקערה
או חמאה וריבה שבקערה ,שאינם נאכלים מיד כחתיכה קטנה שבעודה בכפו יבלענה ,אלא
נאכלים מעט מעט יש להקל.
וגם

באגרו"מ1379

היקל במריחה אך כתב שטוב להחמיר בזה .והעיר עליו בטה"ב שלא ראה

את דברי הסד"ט שהבין בט"ז להקל בזה.
וכן

בשבה"ל1380

היקל וכתב ,שמסתבר שדברי מריחה אף שנותנים אותם בקערה אחת,

כיון שאינם רק מכשירים את הפרוסה לאכילה ,אינם נחשבים כאוכלים מקערה אחת,
ואפי' את"ל שדינם כתבשיל ,מ"מ מסתברא דשרי משום הפסקה ,שעיקר הגדר בזה אינו
משום הפסקת כלי אחר בינתים ,אלא העיקר שאינם אוכלים מקערה אחת ,וכשכל אחד
מורח על הפרוסה שלו אינו נחשב כאוכלים מקערה אחת ,וכן מה שנוהגים לחתוך פרוסות מן
הלחם ,וכל אחד לוקח ושם לפניו ואוכל מותר ,כיון דאין לוקחים ואוכלים מיד ,אלא כל
אחד מניח לפניו ואוכל.
קערה אחת שיש בה כמה בתי קיבול
כתב בחוט השני ,1381שקערה אחת שיש בה כמה בתי קיבול ,ובכל בית קיבול יש בו
מאכל אחר ,הרי שכל בית קיבול נחשב כקערה נפרדת ,ואם אכלה מבית קיבול אחד,
מותר לו לאכול מהבית הקבול האחר.

 1375ס"ק ד.
 1376סי' טו.
 1377ס"ק ח.
 1378ח"ב עמ' קיח.
 1379יו"ד צב.
 1380עמ' רס.
 1381עמ' רכט.

230

הבאת מאכל

לבעלה1382

כתב הב"ח בשם הר"ש מאוסטרייך ,1383שלא כדין עושים אנשים שנותנים לנשותיהם
להגיש קערות על השולחן ,מידי דהוה אמזיגת כוס שאסור [כבסע' י] .ודחה אותו הב"ח וכתב
למסקנה ,שדווקא בקערה המיוחדת לבעלה בלבד יש להיזהר כי יש חיבה אך בקערה
כללית שכל בני הבית אוכלים ממנה מותר .אך הקשה על זה הט"ז ,1384דאמאי אמרו 'כל
מלאכות עושה לו חוץ ממזיגת הכוס '...ולא החשיבו גם תיקון מאכל לפניו?! אלא ע"כ נראה
דחכמים שיערו שאין קירוב בהגשת מאכל אלא זה רק מעשה עבדות שיש בו טורח ,משא"כ
במזיגת הכוס ,ולכן מותר להגיש מאכל גם בלא שינוי וכן פסק בטה"ב.1385
אולם הש"ך 1386החמיר בזה כב"ח ,וכתב בשבה"ל 1387שנוהגים להחמיר כש"ך ובעינן שינוי.
בדין הרמ"א בשם הי"א שצריכין הפסק זה דוקא כשאינן אוכלין בקערה אחת כשטהורה
כתב הב"ח ,1388שאפילו לפי סברא זו אינו מותר אלא כשגם בני הבית אוכלים עמהם על
שלחן אחד ביחד .אבל כשבני הבית אוכלין על שלחן אחר והאיש והאשה אוכלין לבדן על
שלחן אחד כ"א מקערה שלו אסור אפילו היה רגיל לאכול עמה בקערה אחת .וכתב על זה
הש"ך ,שמשמע מדבריו שאפי' כשאין שם בני בית כלל אסור.
וכתב הש"ך על דברי הב"ח שאין דבריו מוכרחים.
אכילה על שולחן אחד עם בני הבית
כתב הפת"ש ,1389על שולחן אחד ניתן לאכול ללא היכר כאשר גם בני הבית אוכלים עמהם
וזה עדיף מהיכר .וכן פסק בטה"ב ,1390והוסיף שאם אוכלים על שולחן גדול ,ויושבים רחוקים
זה מזה ,יש להקל אף בלא שינוי והיכר .ועיין עוד במשמרת הטהרה מה שהרחיב בזה.
שיורי מאכל שלה
ראשית יש להקדים שדין איסור אכילה משיורי מאכלה נתון במחלוקת ,הרמ"א מחמיר כפי
שמביא בהגהה ,וכמו שפסק ספר

הפרדס1391

שאין לאכול משיורי מאכלה וכן במחזור

ויטרי 1392ועוד .ואליבא דשיטות אלו ,כתב הט"ז ,1393שאם הפסיק אחר ביניהם מותר לאכול
משיורי מאכלה ,וכן כל הקולות שיש בשיורי הכוס שלה [בסע' ד] יש גם בזה.

 1382ועיקר נידון זה דן לגבי מזיגת כוס יין לבעל כמובא בסע' י ,וכאן דנו רק לענין מאכל ולא הרחבנו בזה.
 1383הובא בש"ך ס"ק יג.
 1384ס"ק ג.
 1385ח"ב עמ' קפח-קפט.
 1386ס"ק יג .אולם עיין לקמן בסעיף י מה שכתבנו בשם המחצה"ש בהבנתו את הש"ך.
 1387עמ' רנז.
 1388הובא בש"ך ס"ק ז.
 1389ס"ק ה.
 1390ח"ב עמ' קי ועיי"ש במשמרת הטהרה.
 1391סי' רעא.
 1392עמ' תרו.
 1393ס"ק ד.
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אולם בבדק הבית הביא מרן להלכה בשם הארחות חיים ,1394שאין איסור לאכול משיורי
מאכלה וז"ל "ובקערה לאכול זה מה שהותיר זה מותר" וכתב בטה"ב ,1395שכן מנהג
הספרדים ועדות המזרח ,שהולכים אחר הוראת מרן.
בטעם החילוק לפי מרן בין שיורי מאכל שלה שמותר לאכול לבין שיורי שתייתה שאסור
לשתות [כדלקמן סע' ד] ,כתב הסד"ט:1396
בשתיה אי אפשר לשתות מן הכוס בבת אחת אלא בזה אחר זה ,אבל באכילה אפשר
לאכול מקערה אחת ביחד ,ומזה שהם נמנעים מכך ואוכלים בזה אחר זה ,יש לומר דהוי
היכר ומותר .עוד חילק ,שבשתיה קפדי אינשי טובא שלא לשתות משיורי הכוס ששתה
ממנו חברו ,ולכן כשהוא שותה משיורי כוסה יש בזה חיבה וקירוב הדעת ,משא"כ בשיורי
מאכל דלא קפדי אינשי כולי האי ולא חשיב חיבה וקירוב הדעת כ"כ.
גלידה או ארטיק האם נידון כמשקה או כמאכל לענין זה
ביביע אומר 1397דן במשקה קרוש כגון גלידה או ארטיק ,אם נידון כמאכל או כמשקה לענין
זה וחילק ,אם מצצה או ליקקה מהגלידה או מהארטיק יש להחמיר שלא ילקק אחריה,
שזהו דרך חיבה ,שאינו נמאס מהרוק שבפיה .וכל שכן לפי מ"ש בשו"ת כפי אהרן
אפשטיין1398

שדין הגלידה כמשקים .אבל אם חתכה מהגלידה ע"י כף או סכין ,מותר לו

ליהנות מהשאר.
בגדר שיורי מאכל לשיטת האוסרים
בתשובת יד

אליהו1399

כתב שאשה נדה שהריחה טאב"ק מותר לבעלה להריח את מה

שנשאר ,שכן זה לא דמי לאכילה .דלא שייך חיבה בזה כ"כ כמו באכילה ושתיה ,שבאכילה
ושתיה זה עיקר חיותו של האדם ,ומדה זו נוהגת בכל אדם ודבר השוה לכל נפש משא"כ
בטבא"ק .ועוד הוסיף ,שאפשר דאפילו בדבר ששייך בו סיכה כשתיה אעפ"כ מותר לסוך
אחריה .ועיי"ש שכתב עוד טעמים.
מעין זה כתב שבה"ל ,1400שאיסור שיורי מאכל הוא רק בדברי אכילה שהם קירוב דעת
אבל במשחת שיניים שלה מותר להשתמש .וכן היקל בשיורי מאכל או משקה של תרופה.
עוד היקל בשבה"ל שטעימה בעלמא מתבשיל אינו נותן דין שיריים על הכל.
וכ"כ בשו"ת האלף לך שלמה 1401לגבי לאכול מה ששיירה אשתו נדה ממה שלעסה לתינוק
שזה מותר ,שכן מה ששיירה ממאכלה או מכוסה אם מה שעשתה להנאתה אז זה נראה דרך
חיבה ולכך אסור ,אבל מה שלעסה רק לתינוק ולא להנאתה אין זה דרך חיבה ומותר.

 1394הל' נדה סי' ט אות יא.
 1395ח"ב עמ' קיז.
 1396ס"ק ח.
 1397חלק ח יורה דעה סימן יז.
 1398סי' לא.
 1399סי' ס"ה.
 1400עמ' רנו.
 1401סרכ"ז.
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סעיף ד
א .הטור כותב וז"ל:
"ומותרין לשתות זה אחר זה בכוס אחד וכתב בס"ה ונוהגין להפסיק אדם אחר ביניהם".

שתיה משיורי כוס שלה
כתב

הסמ"ק1402

שאין קפידא לשתות בכוס אחד ,אחרי שהם רגילין לשתות בזה אחר זה.

וכתב הב"י שגם הרמב"ם והרשב"א והרא"ש ורבינו ירוחם והסמ"ג וספר התרומה מתירים,
שהרי לא הזכירו בדבריהם שום איסור בדבר זה.
בטעם הדבר כתב

המרדכי1403

בשם אבי"ה ,שאין זה נחשב שותה עמה ממש ,שהרי

באכילה ושתייה אין קרובי ביאה יותר מהצעת המטה ,והצעת המיטה התרנו שלא בפניו.
אך מאידך כתב הסמ"ג ,שנהגו להפסיק באדם אחר ביניהם .וכן כתב ההגהות
מיימוניות1404

בשם הרא"ם שאסור ,והביא ראיה גבי העובדא דתנא דבי אליהו ,1405שאמרה

האישה לאליהו ש'אכל עמי ושתה עמי '...ועל כל דבריה השיב לה 'ברוך המקום שעקרו'
משמע שעל כל אלה נענש .1406וכתב המרדכי בשבת 1407שכן נוהגים העולם שלא לשתות
משיורי הכוס ששתתה הנדה .וסיים הב"י שכן נוהגים העולם לא לשתות משיורי הכוס
ששתתה אשתו נידה .וכ"כ הדרכ"מ 1408שמנהגנו כספר המצוות להפסיק אדם אחר ביניהם.
מתי ניתן להקל לשתות משיורי כוס ששתתה
כתב הרא"ם הנ"ל ,שאם הורק המשקה ששתתה מכלי זה לכלי אחר ,אפילו שהוחזר לכלי
הראשון מותר לו לשתות ממנו כיון שנשתנה כשהורק מכלי לכלי .וכן אם שתה הוא תחלה
היא מותרת לשתות אחריו ד'לא יאכל הזב עם הזבה' תנן [והוא הדין לא ישתה] ולא שנינו
'לא תאכל ולא תשתה' .1409ואם שתתה והוא אינו יודע אינה צריכה להגיד לו אלא מניחתו
לשתות שאין כאן חיבה כלל.
והוסיף בדרכ"מ בשם קונטרס הלכות נידה ,שאם הלכה האשה לאחר ששתתה או אכלה,
מותר לבעל לאכול או לשתות ממה שנשאר שאין כאן חיבה.
האם יש להדיח את הכוס בין שתייתה לשתייתו
כתב הב"י ,שאנו נוהגים להדיח הכוס בין שתייה שלה לשתייה שלו וזה מנהג כשר.

 1402סי' רצג.
 1403שבועות סי' תשמג.
 1404הלכות איסורי ביאה פרק יא הי"ח.
 1405בבלי שבת יג ע"א.
 1406אולם העיר בטה"ב ח"ב עמ' קכא ,עפ"י התוס' בשבת יג ע"ב על מעשה זה ,שיתכן שראיית הרא"ם אינה ראיה שכן
אפשר לומר שלא הקפיד אליהו אלא על השכיבה ביחד באותה מיטה ולא על אכל ושתה עימי.
 1407סי' רלז.
 1408ס"ק ד.
 1409ובב"י כתב הטעם "דטעמא דמילתא דלא קפדינן אלא שלא ישתה הוא אחריה כדי שלא יבוא ליתן לבו עליה ויבוא
לידי הרגל דבר אבל לשתות היא אחריו לית לן בה דאיהי לא מרגלא ליה".
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אולם בדרכ"מ כתב ,שלא מצריכים לכוס הדחה ואפילו אם אין אדם אחר שיפסיק .וכ"כ
הש"ך 1410שאנו לא נוהגים להדיח את הכוס.
וכתב

בטה"ב1411

שמנהג שהביא הב"י להדיח הכוס בינתיים יסודותו בהררי קודש ,שכן

כתבו תלמידי רבינו

יונה1412

"ומ"מ ראוי להחמיר בדבר ושלא ישתו בכוס אחד אלא אם כן

ידיחו אותו או שיעשו בו שום שינוי ,"...אך מ"מ באתרא דנהוג נהוג ובאתרא דלא נהוג לא
נהוג ולכן אין חובה להחמיר אם אין מנהג המקום להדיח הכוס בנתיים.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"לא ישתה משיורי כוס ששתתה היא .הגה :אם לא שמפסיק אדם אחר ביניהם (טור בשם סמ"ג),
או שהורק מכוס זה אל כוס אחר אפילו הוחזר לכוס ראשון (הגהמי"י בשם רא"ם ורוקח סימן שי"ח
ומרדכי ואגודה פ"ק דשבת); ואם שתתה והוא אינו יודע ורוצה לשתות מכוס שלה ,אינה צריכה
להגיד לו שלא ישתה (שם); והיא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא (ג"ז שם) .ואם שתתה מכוס

והלכה לה ,י"א שמותר לו לשתות המותר ,דמאחר שכבר הלכה אין כאן חבה( .בקונטרס הנ"ל)".
מרן והרמ"א פסקו כסמ"ג שצריך להפסיק אדם אחר ביניהם .כמו כן הרמ"א הביא את
הקולות שהביא הרא"ם הנ"ל וכן מה שהביא בדרכ"מ.
בטה"ב1413

פסק כמרן אך כתב שחומרא זו אינה מן הדין ,מאחר שהרמב"ם והרא"ש

והרשב"א וסייעתיה כנ"ל מתירים אלא שמתורת מנהג יש להחמיר.1414
שתתה חצי כוס וחזר ומילא אותו האם מותר לו לשתות מכוס זה?
כתב הש"ך 1415שמשמע מלשון השו"ע ,שאף על פי שחזרו ומלאו את הכוס כגון ששתתה
היא חצי כוס ואח"כ מלאוהו אסור ,דמ"מ הוא שותה משיורה .אמנם היקל הש"ך שאם
שתתה היא כל הכוס ואז מלאוהו מותר.
אולם פסק

בטה"ב1416

להקל בשתתה חצי כוס וחזר ומילאוהו ,שכיון שחזר ומילאהו הרי

יש עכ"פ היכר כל שהוא ,כמו במקרה שגם לפי הש"ך מותר [שהביא הרמ"א בשם הרא"ם]
שהוריק הכוס לכוס אחר והחזירוהו לכוס הראשון ,והוסיף בטה"ב ,שאע"פ שיש מקום לחלק
בין המקרים ,מ"מ כיון שעיקר שתיית שיורי הכוס שלה שנוי במחלוקת ורוב הפוס'
מתירים כנ"ל ,ומה שסתם בשו"ע להחמיר אינו אלא משום שכן נהגו להחמיר ,הילכך הבו
דלא להוסיף עליה ,ובטעם כל שהוא יש להתיר.

 1410ס"ק ט.
 1411ח"ב עמ' קכא.
 1412הובא בשטמ"ק כתובות סא.
 1413ח"ב עמ' קכא.
 1414ונראה נפק"מ לקמן בהגדרה זו.
 1415ס"ק ט.
 1416ח"ב עמ' קכג.
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אם שתתה מן הכוס שלא בפניו ,האם ניתן להקל לשתות אע"פ שיודע ששתתה ממנו?
כתב המרדכי

בשבת1417

שאין איסור לשתות משיורי הכוס שלה אלא אם שתתה בפניו,

דומיא דהצעת המיטה שלא נאסרה אלא בפניו.
אולם

בהגה"מ1418

כתב ,שאם שתתה והוא אינו יודע ששתתה ,אינה צריכה להגיד לו

ששתתה אלא מניחתו לשתות ,שאין כאן חיבה כלל .ודייק

בערוה"ש1419

מדבריו ,שמשמע

שאם יודע ששתתה אין לו לשתות ,אף על פי ששתתה שלא בפניו ,שבזה יש קירוב
שמראה לה שחביב עליו השירים שלה.
וכתב

בטה"ב1420

שכיון שעיקר איסור שתיית שיורי הכוס שלה שנוי במחלוקת הפוסקים

כנ"ל ,ורוב הפוס' מתירים ,יש לסמוך על דברי המרדכי בשבת שהיקל בזה ,כאשר שתתה
שלא בפניו אע"פ שיודע .ואע"פ שהרמ"א הביא את דברי ההגה"מ ,ומשמע מדבריו שיש
להחמיר גם ששתתה שלא בפניו אם הוא יודע ששתתה ממנו ,מ"מ המקילים יש להם על מי
שיסמוכו.
בדין אם שתתה מן הכוס והוא אינו יודע מזה
כאמור לעיל נפסק ברמ"א דברי ההגה"מ ,שכל שאינו יודע ששתתה מן הכוס ,אין כאן
חיבה כלל ,ולפיכך אינה צריכה להודיעו כדי שלא ישתה משיורי כוס שלה.
וכתב בבדי

השולחן1421

שה"מ כשאינו יודע ששתתה אבל אם יודע ששתתה אלא שאינו

יודע שפירסה נידה צריכה להגיד לו כדי שלא ישתה .וכן פסק בטה"ב 1422ובלחו"ש.
הלכה אשתו לאחר ששתתה האם מותר הבעל לשתות ממה שנשאר?
כתב המרדכי בשם הראבי"ה ,1423שנדה ששתתה בכוס ונשאר בו קצת משקה והלכה לה
קיבל מרבותיו להתיר ,דאין זה שותה עמה ממש דבאכילה ושתיה אין קרובי ביאה יותר
מהצעת המטה דשרינן שלא בפניו .וכן פסק הרמ"א.
מה הגדר של הלכה לה?
כתב בחוט השני ,1424שהכוונה שיצאה לחדר אחר ,ואז אין כאן כבר חיבה.
ובספר חזקת טהרה 1425בדין הצעה המיטה בפניו דאסור ,דן מה נקרא שלא בפניו שמותר,
וכותב שלא מיבעיא בחדר אחר שלא בחדר שבעלה נמצא שם שנקרא לא בפניו אלא אפי'
באותו חדר די אם פונה את עצמה לצד אחר שלא בפני בעלה ואפי' שהם באותו חדר,
וראייתו מפסק מרן באו"ח בדין חליצת תפילין בפני רבו ,שאם פונה לצד אחר מותר ,וא"כ

 1417סי' רלז.
 1418איסורי ביאה פרק יא אות ל.
 1419ס"ק יא.
 1420ח"ב עמ' קכג.
 1421ס"ק עא.
 1422ח"ב עמ' קכה.
 1423הלכות נידה סי' תשמג.
 1424עמ' רל.
 1425סע' יא דרך ישרה ס"ק ג.
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לכא' כמו ששם מפני אימה בפניו אמרינן דפניה לצד אחר תו לא שייך לחוש משום אימה,
ה"ה בנידון של הצעת המיטה לענין חיבה שכל שפנתה לצד אחר תו לא שייך חיבה.
ולפי זה כתב בטה"ב 1426שה"ה כאן שמותר לשתות שיורי כוס שלה כשהפנתה פניה לצד
אחר ,כדין אם הלכה למקום אחר .אולם מדברי הב"י בהמשך סימן זה ,משמע קצת שלא
מועיל הפניה הפנים לצד אחר ,מ"מ בנידון דידן שבלא"ה דעת רוב הפוס' להקל בשיורי
כוס שלה ,אזי כל שהחזירה פניה די בכך.
הלכה אשתו לאחר ששתתה ושתה בעלה וחזרה באמצע שתייתו
כתב בשו"ת יד

אליהו1427

שאם שהלכה אשתו לאחר ששתתה ואז שתה בעלה ובאמצע

שתייתו חזרה ,מותר לו להמשיך לשתות וא"צ להפסיק כיון שהתחיל בהיתר ,והביא ראיה
לכך מהנפסק

באו"ח1428

לגבי פת עכו"ם ,שאם בעה"ב מקפיד לא לאכול פת עכו"ם ואילו

האורח שמסב עם הבעה"ב אינו נזהר בפת עכו"ם ,ופת העכו"ם יפה יותר מפת ישראל ,כיון
שהמצווה מוטלת על בעה"ב לבצוע את הפת ,יבצע מן הפת היפה של עכו"ם ,וכיון שהותר
פת עכו"ם בעת הבציעה הותר לו למשך כל הסעודה .ומבואר בתרומת הדשן דהיינו טעמא
משום דדמי למה שאמרו ביבמות 'הואיל והותר לקריו הותר לצרעתו' .וא"כ ה"ה כאן הואיל
והותר לו כשלא היתה כאן הותר לו ג"כ אח"כ.
ומוסיף היד אליהו ,שאין לחלק ולומר דשאני הדין של פת עכו"ם ששם היה האיסור פת
עכו"ם קיים גם בשעת בציעה אלא שהותר לו ולכן הותר לו גם אח"כ אבל בנידו"ד לא היה
שם איסור כשהלכה לה ,והאיסור נולד עתה כשבאה אליו ולכן יהיה אסור כשחזרה באמצע!
דאדרבא שכאן עדיף שכיון שהתחיל בהיתר גמור ,שיהיה מותר אח"כ.
אולם החיד"א בברכי יוסף ,1429כתב שלדעתו חילוק זה שלא נראה כלל ליד אליהו ,לטעמו
הוא חילוק נכון וברור .ויש לומר דשאני בפת עכו"ם שהאיסור עצמו הותר בתחילה ולכן
הותר לו גם לאחר מכן ודווקא בכה"ג אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי ,משא"כ בנידוננו דכי
אשתרי ליה אין שום סרך איסור ,ובכה"ג מאן מוכח דאמרינן הואיל ואשתרי אשתרי .ולכן
אין להמשיך לשתות אם באה באמצע ששותה.
והרב

בטה"ב1430

הביא ראיה לדברי היד אליהו מהרשב"א במשמרת

הבית1431

שכתב

וז"ל:
"ופלטר בין שהוא בידו ולקחו ישראל בין ששלח לו לביתו בין שזמנו כל שלא היה שם
פלטר ישראל בשעת אפייתו מותר ואם לקח ממנו ישראל ואחר כך הגיע שם פלטר ישראל
לא יצא הראשון מהיתרו דומה למה שאמרו בשנים שאמרו לאשה מת בעלה והיתירוה
לינשא ונשאת ואח"כ באו שנים ואמרו לא מת לא תצא ואסיקנא לא נשאת ממש אלא כיון
שהתירוה לינשא לא תצא מהיתירה הראשון ...אבל פת שאינו נאסר אלא מחמת התקנה

 1426ח"ב עמ' קכח.
 1427סימן סד.
 1428סי' קסח סע' ה.
 1429או"ח סי' עא.
 1430ח"ב עמ' קכט.
 1431בית ג שער ז.
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וכשאין שם פלטר הותר והעמידוהו על עיקרו כיון שהותר הותר ולא יצא מהיתרו ולא נעשה
מיליא חוכא ועל שלחן אחד הותר ונאסר ואח"כ הותר"

וכן פסקו דין זה הש"ך והפר"ח בסי' קיב ביו"ד ,והכא נמי הוי כחוכא ואטלולא שנאסר
והותר וחזר ונאסר על שולחן אחד ,ולכן כיון שהותר הותר .וכן פסק

הבא"ח1432

וערוה"ש 1433ועוד.
אולם הדרכ"ת 1434פסק כדעת הברכ"י דלעיל .אך בטה"ב כאמור ועוד פסקו כיד אליהו.

סעיף ה
א .הטור כותב וז"ל:
"ולא ישב במטה המיוחדת לה אפי' שלא בפניה ואצ"ל שלא ישן עמה במטה אפי' כל אחד
ואחד בבגדו ואין נוגעים זה בזה".

מהו האיסור? ישיבה על מיטתה אפי' שלא בפניה או רק שכיבה על מיטה
מקור הדברים הוא ברשב"א בתורת הבית הארוך 1435וז"ל:
"כתב הראב"ד ז"ל מדברי רבנו האי גאון ז"ל שאסור לישן על מטתה אפילו אינה עמו
במטה משום הרגל עבירה .ונראין הדברים קל וחומר שאפילו להציע מטתו בפניו אסור
משום הרגל עבירה לישכב על מטתה ממש שיש הרגל יותר לא כל שכן"

הרשב"א כותב בשם הראב"ד שאסור לישן על מיטתה ,וכותב על זה הרשב"א שנראה
הדבר מק"ו ,שאם אפי' להציע את מטתו בפניו אסור משום הרגל עבירה ,כ"ש לישכב על
מיטתה .וכן כ"כ הרב המגיד 1436בשם הרשב"א ובשם הרמב"ן וכן הובא בהגה"מ.1437
ובנוסחת הטור שהיה לפני הב"י כתוב "ולא ישב במטה המיוחדת לה אפי' שלא בפניה"
וביאר הב"י ,שראשית דעת הטור שיש לאסור גם שלא בפניה ,שכן הרהור יש אפי' שלא
בפניה .שנית כותב הב"י ,שאמנם הראב"ד וסייעתיה לא דיברו אלא בישן על מיטתה ,אך
נראה לטור שה"ה שאסור לישב על מיטתה ,דבישיבה גם יש הרהור ויכול לבוא לידי הרגל
עבירה.
אולם כותב הב"ח ,שנוסחא מוטעת היה לפני הב"י בלשון הטור ,ויש לגרוס כמו הנוסחאות
שכתוב 'ולא ישכב במטה המיוחדת לה ,"...דאל"כ קשה מנא ליה לטור לאסור ישיבה,
שהרי לא מצינו איסור רק לישן!1438
 1432שנה שניה פרשת צו ס"ק כב.
 1433סע' כח.
 1434ס"ק כא.
 1435בית ז שער ב.
 1436איסורי ביאה פרק יא הלכה יט.
 1437ס"ק כ.
 1438ובהמשך הב"ח כותב שם "ובספרים אחרים כתוב ולא ישכב והיא הגירסא הנכונה  ...דדוקא לשכב שם ולישן כשפושט
בגדיו הוא דאסור אבל ישיבה בעלמא כשהוא לבוש בגדיו אין בו איסור שלא בפניה" משמע שישיבה בפניה כן אסור ,גם
לטור וזה קשה שהרי ב"ח טוען שמנין לטור לאסור ישיבה ,וממילא אין איסור ישיבה ויש כאן ט"ס וא"כ סתירה מיניה וביה?
ובאמת שהש"ך בס"ק י הביא דברי הב"ח "לישב על מטתה אפילו בפניה" אולם בסד"ט ס"ק יא העיר כבר ,שבספרי הב"ח
שלפנינו לא כתב להתיר אלא דוקא שלא בפניה? ובאמת שבשערי דיעה ס"ק ג כתב שטעות סופר יש בש"ך ,וא"כ הדרא
קושייתא לדוכתא? אמנם החוו"ד בחידושים ס"ק ו גרס כגירסת הש"ך בב"ח שישיבה אפילו בפניה מותרת ,וצ"ע.
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ובחידושי הגהות על הטור כתב ,שנכונה הגירסא שהיתה לפני הב"י 'ורוח קודשו דיבר בו'
שכן בספר היראה

[אגרת התשובה]

לרבינו יונה גרס כמו גירסת הב"י ,והוסיף שהרבה פעמים

מצינו שהטור דרך בעקבות ספר זה ,ולכן הדין עם הב"י.
שכיבת אישה נידה על סדיני בעלה
כתב הב"ח בשם הגהות סמ"ק ישן מה"ר פרץ ,שאשה נדה יכולה לשכב על סדיני בעלה
אך נזהרות מלשכב על סדינים ששכב עליהן איש אחר ,והטעם פן תתעבר משכבת זרע
של אחר ,אך בסדין של בעלה אינה חוששת פן תתעבר בנדותה משכבת זרע של בעלה
ויהא הולד בן הנדה ,כיון דאין כאן ביאת איסור ולכן הולד כשר לגמרי ,אמנם לפי תירוץ זה
יש להתיר גם לישון על סדין של איש אחר שכן אין כאן ביאת איסור והולד יהיה כשר כמו
שמצינו בבן סירא ,אלא שמ"מ אסור כיון דמשכבת זרע של איש אחר קפדינן אהבחנה
גזירה שמא ישא אחותו מאביו.
ישיבה על ספסל עם אשתו נידה
כתב

המרדכי1439

בשם ספר צפנת פענח בשם רש"י ,שאסור לאדם לישב על כסא ארוך

אשר אשתו נדה יושבת עליו.
ובתה"ד1440

כתב בשם שע"ד ,שהוראה זו חומרא בעלמא היא ,ושמע שאחד מהגדולים היה

נוהג להתיר לישב יחד על הספסל כשהוא מחובר בכותלי הבית ויש לאסור רק כשהספסל
תלוש .1441אולם בארחות

חיים1442

כתב ,שיש מתירין לישב בספסל מתנדנד אם ישב אדם

ביניהם.
ומעין דברי האו"ח כתב בספר אגודה ,1443שיכול האיש לישב עם אשתו בקרון או בספינה
ואפילו הספינה קטנה מתנדנדת או על גבי ספסל רק שיפסיק שום אדם ביניהם או תיבה או
שום דבר אחר.
וכתב על כל הנ"ל הב"י ,שחומרא זו דישיבת ספסל שמעתי שנוהגים בה האשכנזים אבל
הספרדים לא נהגו בה.
נסיעה בעגלה עם אישתו נידה
וכתוב עוד בתרומת הדשן ,שאשה נידה יכולה לשבת וליסוע בעגלה עם בעלה ללכת
מעיר לעיר ,בדרך שלא יגע בה כלל כגון הוא לפנים והיא לאחור .ואין לדמות לישיבה
בספסל תלוש ביחד ,דדוקא ישיבה על הספסל תלוש ביחד נראה דרך חיבה שדרך אוהבים
להתקבץ יחד ולהתוועד בכה"ג .אבל בישיבה בעגלה שדרך בני אדם נכרים להתקבץ כמה
פעמים לבא יחד ולהצטרף ולשכור עגלה בין כולם ללכת בה מעיר לעיר לאו מילתא דחיבה

 1439בפרק קמא דשבת סי' רלח.
 1440סי' רנא.
 1441ונראה שזו הבנת תה"ד בדברי רש"י.
 1442הל' נדה סי' ט אות יא.
 1443הלכות נדה סי' מג.
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היא כלל ,ואפילו אם עכשיו אין בעגלה אלא האיש ואשתו וגם עגלה שלהם היא ,מ"מ לאו
דרך חיבה הוא.
אמנם ללכת בעגלה עם אשתו נידה דרך טיול לגנות ולכרמים וכה"ג לא ברור לו להתיר,
ואפי' שזה באופן שאין נוגעים זה בזה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"לא ישב במטה המיוחדת לה ,אפילו שלא בפניה .הגה :ואסור לישב על ספסל ארוך שמתנדדת
ואינה מחוברת לכותל ,כשאשתו נדה יושבת עליו( ,מרדכי פ"ק דשבת בשם צפנת פענח בשם רש"י).
ויש מתירים כשאדם אחר מפסיק ויושב ביניהן (אגודה פרק התינוקת ות"ה סימן רנ"א) .וכן לא ילך
עם אשתו בעגלה אחת או בספינה אחת ,אם הולך רק דרך טיול כגון לגנות ופרדסים וכיוצא בזה;
אבל אם הולך מעיר לעיר לצרכיו ,מותר אף על פי שהוא ואשתו הם לבדן ,ובלבד שישבו בדרך

שלא יגעו זה בזה (כל זה בת"ה סימן רנ"א)".
איסור ישיבה על מיטה שלה
מרן פסק כגירסתו בטור ,שלא ישב במיטה המיוחדת לה אפי' שלא בפניה אולם הב"ח
אסר רק שכיבה במיטה המיוחדת לה ולא ישיבה כנ"ל.
הט"ז 1444פסק כמרן ודחה את דברי הב"ח ,ומה ששנינו לעיל בסי' קצ"ג בשו"ע בענין כלה:
'ונוהג עמה ככל דיני נדה לענין הרחקה; אלא שנדה גמורה אסור לו לישן על מטתה אפילו
כשאינה במטה ,וזו מותר לו לישן באותה מטה ,לאחר שעמדה מאצלו'...

ומזה רצה להוכיח הב"ח שאין איסור בישיבה ,אלא רק בשינה ,אין ראיה ,שכן התם קמ"ל
דבכלה אפי' שינה שם מותר ,אבל ודאי שבנידה רגילה גם ישיבה אסור ששייך בזה הרהור
וכמו שכתב הרמ"א בסמוך דאסור לישב על ספסל ארוך כו' וכ"ש ישיבה במטה שלה
דאיכא הרהור טפי.
הש"ך1445

אולם

חולק ומביא את דברי הב"ח שרק שינה אסור ,אך ישיבה אפי' בפניה

מותר.
ובנהו"כ דחה את ראיות הט"ז ,ראשית עיקר ראיית הב"ח היא לא מסי' קצג כמו שהביא
הט"ז אלא מלשון הראב"ד שהביא הרא"ש [ומביאו הב"י בס"ס קצג] .וגם מה שכתב מדין ישיבה
על ספסל שאסור לישב יחד עם אישתו נידה ,אין זה מטעם הרהור כמו שהבין הט"ז ,אלא
כיון דמתנודדת הוי כנגיעה ,א"נ כיון דשניהם יושבים עליה ביחד ה"ל כישן עמה במיטה
דאסור אע"פ שאין נוגעים זה בזה.
להלכה פסק

בטה"ב1446

כדעת מרן וסיעתיה ,שלא ישב על מיטתה ואפי' שלא בפניה,

וכ"ש שלא ישכב.
כתב

הפת"ש1447

בטה"ב1448

שאם אינה בעיר כלל מותר לשכב במיטה המיוחדת לה .ומזה למד

שאם הלכה למקווה לטבול ,מותר לו לשכב במטה המיוחדת לה ,שמכיון

 1444ס"ק ו.
 1445ס"ק י.
 1446ח"ב עמ' קלא.
 1447ס"ק ט.
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שבודאי תחזור לביתה כשהיא טהורה ,אין לחוש שיבואו לידי הרגל עבירה ,וגם אין לחוש
למיעוטא דמיעוטא שמא יארע לה אונס ולא תוכל לטבול ,דמילתא דלא שכיחא היא.
אולם בשו"ת מהר"ם מבריסק 1449חלק על זה והחמיר ,משום לא פלוג רבנן ,שכיון שעיקר
התקנה שלא ישכב במטתה משום הרגל עבירה ,הויא מילתא דשכיחא ,לא נפקא מהתקנה
אפי' באופן כזה דהויא מילתא דלא שכיחא.
ובששה"ל כתב ,1450שמסתבר שמה שאמרנו שאינה בעיר הכוונה דווקא כשנוסעת
למרחקים ואז מותר ישיבה ,אך לא כשנוסעת חוץ לעיר בלבד .והוסיף בשם המהרש"ם,
שאם אינה בעיר כמה ימים אף שכיבה על מטתה מותר ,אך לא נקט המהרש"ם כמה ימים,
וצ"ע בשיעורו.
לישכב במיטה שאינה מיוחדת לה/ספה
בשו"ת באר משה 1451נשאל על ספה שפעמים האישה ישנה שם ופעמים הוא ישן שם ,האם
מותר לבעל לישון שם בימי נידתה .וכתב להתיר שכל האיסור הוא רק במיטה המיוחדת
לה אבל שאינה מיוחדת לה מותר ,והביא ראיה
[לקמן]

לדבריו1452

שהרי נחלקו הט"ז ותוה"ש

האם מותר לה לישון במיטה המיוחדת לו ויש שפסקו כמו הט"ז שאסור דיש הרהור

לבעל בשכבה ובקומה ,ויש שהקילו כמו תוה"ש שהיא לא מרגלה ליה .וכתב הבאר משה,
שרואים מכל השקליא וטריא ,שנשאו ונתנו בדבר לא היה אלא אם מותר לה לישן במיטה
המיוחדת לו ,אבל אם לו מותר שוב לישון על מיטתו המיוחד לו אחר שהיא שכבה ,לא
הזכירו כלום ,דהיה פשוט להם דאין המיטה מיוחדת לה אלא לו ,והיא לא שכבה עליה רק
באקראי בע למא ,אין כאן שום חשש ששוב לא יהא שרי לו לישן ולשכב עליה ,א"כ ה"ה
בנידון דידן שהוא מיוחד לו ולה ולכל בני הבית ,וכל מי שרוצה לישכב ולישן באמצע היום
שוכב וישן שם ,בודאי אין כאן חשש ומותר לו לישן ולישכב שם.
והטעם שלא אסרו לו אלא במיטה המיוחדת לה ,ששם עושים צרכיהם והוי מקום הרגל
עבירה ביותר ,משא"כ בנידון דידן שאין עושים שם צרכיהם ותמיד שוכבים וישנים שם
מלובשים במלבושיהם.
וכן פסק

בטה"ב1453

שמותר לו לישב ולשכב עליה ואפי' בפניה ,והוסיף שה"ה בכל זה

בכרים וכסתות ושמיכות שאם מיוחדים לה לא ישתמש בהם ואם לאו ישתמש בהם וכן
הביא את שערי

טוהר1454

שכותב ,שאם אין היכר מיוחד בין הכרים שלו לשלה ,מותר

ליקח כרים ממיטתה לישן עליהם .ועוד כתב ,שאם אין יודע אם המצע או השמיכה שלו או
שלה רשאי להשתמש בהם בעצמו ואינו חייב לחקור ולדרוש.

 1448ח"ב עמ' קלד.
 1449ח"ב סי' כ.
 1450עמ' רס ,וכן בסיכום הלכות עמ' תכא.
 1451ח"ה סי' קמג.
 1452עיין שם מה שדחה את הראיה מלשון השו"ע 'מיוחדת לה'.
 1453ח"ב עמ' קלג.
 1454שער טו סע' ז.
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איסור שינה במיטה שלו
נחלקו האחרונים האם לה מותרת לישכב במיטה שלו:
הט"ז1455

כתב ,שכ"ש שהיא לא תישן במטה שלו דיש טפי הרהור בשכבה ובקומה .וכתב

הפת"ש1456

שמשמע מהט"ז שכל האיסור זה הוא דווקא בפניו ,אך לא בפניו מותר .אולם

הבא"ח 1457סתם דאסור לה לישן על מיטתו ,ולא חילק בין בפניו ללא בפניו.
אולם בתוה"ש 1458כתב ,שמשמע מדברי הפוסקים דמותרת לישן על מטה שלו משום דהיא
לא מרגלא ליה ,ומביא ראיה ממה שכתבו הפוסקים 'דהיא מותרת לשתות' כדאמרינן גבי
עובדא דאליהו 'אכל ושתה עמי' ולא אמרה 'אכלתי עמו ושתיתי עמו' ושם נמי קאמר 'וישן
עמי'.
והרב

בטה"ב1459

פסק שמותרת לשכב במיטתו שלא בפניו ,ובמשמרת הטהרה הוסיף,

שבמקום הצורך יש להתיר לה לשכב אפי' בפניו ,כתוה"ש.
אולם בשבה"ל 1460אסר שכיבה בפניו.
היתר ישיבה במיטה שלו
הט"ז שהחמיר לעיל גבי שכיבה כדלעיל ,כתב ,שמותר לה לשבת על מטה שלו דהיא לא
מרגלא ליה .וכן פסק בשבה"ל.1461
מטה כפולה
כתב

בטה"ב1462

אודות מיטה כפולה שבלילה נפתחת וכ"א ישן במטתו וביום נסגרת

ומציעים על המיטה העליונה מצעות נאות ,לשבת או לשכב עליה .שכיון שנשתנית צורת
ופנים חדשות באו לכאן ,אפי' אם היא רגילה לישן על העליונה ,אינה נחשבת משום כך
מיטה המיוחדת לה כדי לאסור לבעלה לשכב עליה כשהיא בימי נידתה ,מכיון שביום
מש משת היא לכ"א מהם לישיבה או שכיבה ,וגם מכבדים אורחים לישב עליה ואינה מיוחדת
לה.
ובישכיל

עבדי1463

פסק כטה"ב ,אך כתב שנכון ,שמהיות טוב יש לנהוג שהעליונה תהיה

מיוחדת לו לישן עליה בלילה ואז יהיה מותר בפשיטות לכ"א מהם לשכב עליה ביום.
והגר"נ קרליץ בחוט

השני1464

כתב בפשיטות ,שכל ההיתר הוא רק עם המיטה העליונה

יושן עליה בלילה הבעל ,אך אם היא ישנה עליה בלילה אזי נחשב כמיטה המיוחדת לה.

 1455ס"ק ו.
 1456ס"ק ח.
 1457פרשת צו ס"ק כג.
 1458ס"ק ז.
 1459ח"ב עמ' קלד.
 1460עמ' רס.
 1461עמ' רס.
 1462ח"ב עמ' קלד.
 1463ח"ח יו"ד סי' יח.
 1464עמ' רלא.
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דומה לדין זה דן במנחת

יצחק1465

במיטה מתקפלת שפותחין אותה בלילה ואשתו ישנה

עליה ,וביום כופלין אותה ונעשה כמין כסא ,אם לומר כיון דמיוחדת לשינת אשתו בלילה
איכא הרהור ,ואסור אף לישב עלי' משום הרהור ,או דלמא כיון דנעשה כמין כסא ביום,
בטל ממנה שם מטה ופנים חדשות בא לכאן ואין הרהור .ונשאר בספק.
ובפשטות לפי טה"ב הנ"ל בדין מטה כפולה ,גם כאן יהיה מותר.
אולם חוט השני 1466אסר במקרה כזה לבעל ,שנחשבת כמיוחדת לה.
בגדר האיסור
כתב בטה"ב ,1467שכל עיקר החומרא שלא ישכב על מיטתה המיוחדת לה ,זהו דווקא
במטה ,שעשויה למשכב תשמיש ,אבל כסא נוח גדול שהיא יושבת עליו תמיד אפי' הוא
מיוחד לה מותר לו להסב עליו .וכן כתב בשו"ת באר משה.1468
ישיבה על ספסל מתנדנד עם אישתו נידה
מרן לא הביא דין זה כלל ,1469וכאמור לעיל שכתב בב"י שדין זה לא נהגו בו הספרדים .וכן
פסק בטה"ב.1470
אולם הרמ"א הביא בסתמא את דברי תה"ד לאסור לשבת בספסל המתנדנד עם אישתו
נידה ,והביא בי"א את דברי האגודה [וכן האו"ח כנ"ל] ,שאם אדם אחר מפסיק ביניהם מותר.
אולם ספסל המחובר לכותל או לקרקע מותר לשבת לרמ"א .וכן מותר לשיטתו לשבת על
ספסל כבד שאינו מתנדנד ע"י ישיבתם עליו ,וזה מוכח ממה שכתב בשו"ת נחלת
שבעה ,1471שמותר לשבת עם אישתו נידה על קורות כבדים ,שכיון שמחמת כבדתן אינן
מתנדנדות ,דינן כדין ספסל המחובר לכותל שמותר אפי' כשאין אדם מפסיק ביניהם ,וכן
נפסק להלכה בסד"ט 1472והערוה"ש 1473ועוד.
פסיקת הרמ"א למעשה
כנזכר הרמ"א בסתם פסק כתה"ד לאסור ישיבה בספסל המתנדנד ,ובי"א פסק שאם אחר
מפסיק ביניהם מותר ,ויש לברר כיצד פסק הרמ"א למעשה:

 1465חלק ז סימן עא.
 1466עמ' רלא.
 1467ח"ב עמ' קלה.
 1468חלק ה סי' קמד.
 1469כתוב בתנחומא [סוף פרשת מצורע] "'כטומאת הנדה היתה דרכם לפני' ,כטומאת הנדה ולא כטומאת המת ,המת
בבית אין כהן גדול נכנס לשם ,אבל נדה כהן גדול נכנס עמה בבית ,ויושב עמה על האיסטווא [אצטבא] ובלבד שלא
תהא מתנדדת" ,וא"כ קשה על הפוסקים שהתירו בספסל מתנדנד ,ובספר תורת נתנאל [ריש פרשת אחרי מות] כתב
שמדרש זה אכן נעלם מעיני הפוסקים שדנו בענין ישיבת ספסל ,אולם הרב בטה"ב [ח"ב עמ' קלז] תירץ ,שמה שכתוב
במדרש לא נאמר אלא בזמן שטומאה וטהרה נוהגים ,ומשום הכי נקיט לה בענין כהונה ,אבל בזמננו לגבי איסור קריבה בין
אשה נידה לבעלה שפיר דמי ,דאיסור מטומאה לא ילפינן .ועיי"ש עוד מה שיישב.
 1470ח"ב עמ' קלו.
 1471חלק ב סי' ז.
 1472ס"ק יב.
 1473סע' יט.
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בשו"ת שערי

צדק1474

פסק ,שאסור לנסוע עם אשתו נידה בעגלה אפי' בהפסק תינוק

ביניהם ,משום שהרמ"א סתם כתה"ד ,ואע"פ שהביא אח"כ י"א ,הדבר ידוע שהלכה כסתם
במקרה כזה ,שסתם וי"א הלכה כסתם ,וכן פסק טהרת ישראל.1475
אולם

בטה"ב1476

פסק ,שאע"פ שסתם וי"א הלכה כסתם ,הכא הלכה כי"א ,ולכן לפוסקים

כרמ"א יכולים להקל ע"י הפסקת אדם אחר ,שכן הכלל שסתם וי"א הלכה כסתם ,אין זה
אלא כשהדבר מפורש לאסור בדעה הראשונה ,שהיא בסתם ,נגד סברא של היש מתירים,
מה שאין כן באופן כזה שבסתם הביא עיקר הדין לאסור ישיבה על ספסל אחד ,ואח"כ חילק
שיש מתירים כשאדם אחר מפסיק בינתים ,שבכהאי גוונא יש לפסוק כיש מתירים .וכן כתב
הפמ"ג בהקדמתו ליו"ד .1477והוסיף בטה"ב ,ובפרט שיש להקל בדין זה שהוא בכלל חומרא
וגם לא פשט איסורו בכל ישראל ,לפיכך יש להקל כאמור .וכן פסקו בחכמת

אדם1478

ובקיצו"ש.1479
במנהג בבל בישיבה בספסל
הזכרנו לעיל שמרן הב"י פסק לעיל שהספרדים לא נהגו בחומרת ספסל ,אולם מצינו בשו"ת
רב פעלים 1480שנשאל מאנשי העיר בומבאי ,אם מותר לאשה נידה לנסוע בעגלה עם בעלה
בלבד לטיול? ושם מנהג המקום שהאיש והאישה נוסעים יחד ,ואינו כבוד באותו מקום שכ"א
יסע בניפרד/אדם אחר יפסיק ביניהם [וזה יפתור הבעיה] ,ועוד שמרן הב"י כאמור כתב שלא
נהגו הספרדים להחמיר בחומרא של ספסל ,ואנשי בומבאי הם מבני ספרד ,שהם תושבי
בגדד במקור שבאו לכאן .וא"כ האם מותר להם?
והשיב שאמנם נכון שמרן כתב שאין הספרדים נוהגים חומרא זו ,אך מ"מ בעיר בגדאד נהגו
להחמיר בישיבה בספסל מתנדנד אע"פ שאין נוגעים זה בזה ,מקדמא דנא ,אולם עגלות
לא היו בנמצא בזמנו ,וזה רק דבר שנתחדש עתה ,ולכן לא נתברר המנהג בזה ,אולם לפי
הסוברים שהספסל והעגלה דין אחד להם ,יש להחמיר בבגדאד גם בעגלה כדין ספסל ,ולכן
גם אנשי בומבאי שהם מבני העיר בגדאד יש להם להחמיר בדין עגלה.
וכן פסק בספרו הבן איש חי:1481
"...המנהג פשוט בעירנו מקדם קדמתה שלא לישב עליו שניהם אפילו אין נוגעים זב"ז ,ויש
מתירים אם יש אדם אחר יושב ומפסיק ביניהם ,ואם הוא כבד הרבה שאינו מתנדנד מותרים
לישב עליו אפילו אין אדם מפסיק ביניהם כל שאין נוגעים זב"ז"...

אולם

בטה"ב1482

כתב ,שכעת שזכו כמעט כל תושבי בגדאד לעלות לא"י ,והרי

במקומותינו נוהגים הספרדים להקל בדין ישיבת ספסל כדעת מרן ,ממילא גם יוצאי בבל
אין להם להחזיק במנהג של חו"ל שנהגו להחמיר ,מפני המחלוקת ויש לנהוג כדעת מרן.
 1474יו"ד סי' קמ.
 1475סע' כג.
 1476ח"ב עמ' קלט.
 1477כללים להוראת או"ה אות א.
 1478כלל קטז סי' ה.
 1479סי' קנג סע' ט.
 1480ח"ג יו"ד סי' יז.
 1481שנה ב צו.
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וכמו שכתב בשו"ת אבקת

רוכל1483

בדין סירכה בדופן צר ,שמנהג הספרדים להקל ומנהג

האשכנזים להטריף ,שהאשכנזים בעיר פליבנא צריכים להיות נגררים אחר מנהג הספרדים
שם בכל הקולות והחומרות שלהם ,משום שבתחילת הישוב בעיר הנ"ל כשבאו הספרדים
והאשכנזים יחד ,הספרדים היו מרובים על האשכנזים ,ואפי' אם אח"כ נתווספו האשכנזים
מעט מעט עד אשר נתרבו האשכנזים מהספרדים ,מ"מ בטלו הראשונים לגבי הספרדים
המרובים מהם  ,והוי ליה כאילו כולם ספרדים ,וכ"ש אם קדמה קביעות הספרדים בעיר
ואח"כ באו אשכנזים להתיישב שם ,שבודאי יש להם לנהוג כמנהג הספרדים ומותר להם
לאכול משחיטת ובדיקת הספרדים שבעיר הנ"ל ולא עוד אלא שאינם רשאים להחמיר מפני
המחלוקת .וה"ה בנידון דידן שבא"י מנהג הספרדים להקל ,אין להם להחזיק במנהג שלהם
שהיה בחו"ל שנהגו להחמיר מפני המחלוקת.
ועוד כותב בטה"ב ,שכל מה שכתב ברב פעלים ובבא"ח זה כשהיו עדיין תושבים קבועים
בעירם ,אבל כשעלו לא"י הרי הם חלק בלתי נפרד מהספרדים ועדות המזרח שהולכים אחר
הוראת מרן שקבלנו הוראותיו.
בטעם הדין של תה"ד בישיבה על ספסל מתנדנד
הט"ז 1484כתב ,שהטעם הוא משום הרהור.
אולם נהו"כ חלק עליו וכתב ,שהטעם שמשום שהספסל מתנדנד הוי כנגיעה ,או כיון
דשניהם יושבים על הספסל ביחד ה"ל כישן עמה במטה דאסור אע"פ שאין נוגעין זה בזה.
הלבוש 1485כתב ,שהטעם "שמתוך שמתנדנדת יבואו לידי הרגל דבר".
נסיעה בעגלה/ספינה יחד עם אישתו נידה
עוד הביא הרמ"א את דברי תה"ד ביחס לנסיעה בעגלה/ספינה עם אישתו נידה באופן שלא
נוגעין זה בזה ,שאם הולך לצרכיו וכדו' מותר ואם הולך דרך טיול וכד' אסור

[ולפי היש

מתירים מותר בהפסקת אדם אחר] שכן חומרא זו נובעת מחומרת ספסל.
אולם הב"י הנ"ל לא חש לחומרא זו שכן היא נובעת מחומרת ספסל ,וחומרת ספסל לא
נהגו בה הספרדים כדבריו.
אולם בשו"ת ויאמר מאיר 1486כתב למסקנה ,שגם לשיטת הב"י יש להחמיר בטיול בעגלה
עם אישתו נידה ,שאף שתה"ד ס"ל שעגלה קילא ליה מספסל ,שכן בספסל היה פשוט לו
להחמיר ואילו בעגלה הסתפק אם להחמיר ,ואם אנו מקילים בספסל כ"ש שנקל בעגלה
שקילא טפי ,מ"מ דעת האגודה הנ"ל אינה כן אלא ספסל ועגלה שווים בדיניהם ,וא"כ
אפשר לומר שדוקא בחומרת ספסל לא נהגו הספרדים שלא נראה בעיניהם דרך חיבה

 1482ח"ב עמ' קמ.
 1483סי' ריב.
 1484ס"ק ו.
 1485סע' ו.
 1486סי' יא.
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בכך ,אבל בעגלה שהולכים לטיול שיש בה אהבה וחיבה נהגו בה חומרא ,וצריך שיפסיק
אדם אחר ביניהם ,וכיון שהאגודה קדמון יותר מתה"ד כוותיה יש לנקוט ,ועוד שהב"י הביאו
באחרונה אחר דברי תה"ד.
בטה"ב1487

אמנם

האריך לדחות את דברי השו"ת ויאמר מאיר ,ולכן לדידן שנקטינן כב"י

מותר לנסוע בעגלה אפי' לטיול בלי הפסק ביניהם וזה גם דעת הב"י ,ועיי"ש מה שכתב.
למחמירים כרמ"א מה הדין טיול ברגל
כתב

ערוה"ש1488

שמטעם של קירוב דעת הרבה וחיישינן לתקלה אינו נכון לילך לטייל

בטה"ב1489

כתב שחומרא זו חומרא יתירא היא ,ואין להוסיף חומרות מדעתינו ,אך

ביחד.
אולם

רק יש להיזהר לא לדבר דברי חיבה וכיו"ב .ועוד כתב "ויש לנהוג בחכמה גם בהרחקות
שלא להוסיף עליהן פן יצא שכרו בהפסדו".
גם באגרות

משה1490

כתב להקל לילך לטיול עם אשתו נידה ,שמה שהוזכר ברמ"א ,הוא

רק שאסור ליסע בעגלה אחת ובספינה אחת אם הצורך רק לטיול ,והאיסור הוא מצד
הישיבה ביחד שכיון שהוא לטיול שאינן טרודין בשום דבר יש לחוש יותר שיתקרבו זה לזו
בישיבתם ויבואו לידי נגיעה ,אבל בטיול בהליכה ברגליהם ליכא שום איסור דאין מה
לחוש.
אולם

בשבה"ל1491

קיבל חלקית את דברי ערוה"ש וכתב ,שראוי להחמיר בזה כאשר

מטייל רגלית בהרים ובפרט כשהם לבד ,אך בטיול בעלמא מותר בהליכה.
למחמירים כרמ"א מה הדין בנסיעה במכונית לטיול
באגרות

משה1492

כתב שאע"פ שכתב הרמ"א שבעגלה או בספינה מותר ליסע מעיר לעיר

לצרכיו אבל לטיול לא יסעו ,אולם מכונית עדיף מספינה של הרמ"א ,דכוונת הרמ"א היא
לספינה קטנה שמתנדנדת מצד האשה וכן בעגלה מתנדנדת הרבה פעמים מצד ישיבתם ,אך
במכונית הוא כספינה גדולה שאין הנדנוד כלל בשביל הישיבה וא"כ יותר נוטה
שבמכונית אף לטיול יש להתיר באופן שלא יגעו זב"ז ע"י הנדנוד כגון שהוא לפנים והיא
לאחור או איפכא או אף במקום אחד אם רחוקין זמ"ז ועם יש עוד אנשים ודאי יש להתיר.
ובפרט שעצם איסור ישיבה על ספסל אחד הוא חומרא בעלמא.
אולם בטה"ב 1493היקל בזה רק אם יש הפסק ביניהם איש או תינוק.

 1487ח"ב עמ' קמב-קמג.
 1488סע' כ.
 1489ח"ב עמ' קמד.
 1490יורה דעה חלק ב סימן פג.
 1491עמ' רסא.
 1492יורה דעה חלק א סימן צב.
 1493ח"ב עמ' קמה.
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סעיף ו
א .הטור כותב וז"ל:
"ואצ"ל שלא ישן עמה במטה אפי' כל אחד ואחד בבגדו ואין נוגעים זה בזה".

שינה יחד עם אשתו נידה הוא בבגדו והיא בבגדה
איתא בגמ' בשבת 1494וז"ל:
"איבעיא להו :נדה ,מהו שתישן עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו?  ...תא שמע :ואל ההרים
לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא
יקרב ,מקיש אשה נדה לאשת רעהו .מה אשת רעהו  -הוא בבגדו והיא בבגדה אסור ,אף

אשתו נדה  -הוא בבגדו והיא בבגדה אסור .שמע מינה".
וא"כ יוצא למסקנת הגמ' ,שפשטנו את הבעיה ,ואסור לנידה לישון עם בעלה אפי' הוא
והיא בבגדים ,וזה נלמד מהיקש לאשת איש.
עפ"ז פסק

המרדכי1495

בשם הר"ם ,שצריך ליזהר אם יש שתי מטות ורגלי האחת נוגעות

בחבירתה שלא ישכב הוא באחת ואשתו נדה באחרת אם לא ישימו הפסק בנתיים.
אולם רבינו

ירוחם1496

כתב בשם הר"ש ברשב"ץ שחילק ,שמה שאמרה הגמ' שאסור לישן

על המטה אפילו כל אחד בבגדו זה כאשר המיטה לא רחבה ,אולם אם המטה היא רחבה
ואינם מתקרבים זה לזה ודאי מותר ובלבד שתישן במצע מיוחד לה והוא במצע מיוחד לו,
שכן לא אסרו אלא קריבה אבל זה אינו אלא יחוד ומותר להתייחד עם אישתו נידה.1497
אולם כתב הב"י ,שמדין זה של המרדכי ומדין ספסל שלמדנו בסע' ה ,ליתא לדברי רבינו
ירוחם.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"לא יישן עמה במטה ,אפילו כל אחד בבגדו ואין נוגעין זה בזה .הגה :ואפילו יש לכל אחד
מצע בפני עצמו ,ואפילו אם שוכבים בשתי מטות והמטות נוגעות זו בזו ,אסור (מרדכי פ"ק

דשבת בשם הר"מ)".

ביאור דברי הש"ך
כתב הש"ך בס"ק יא ,שאמנם לא ישן עמה במיטה אך במטה של עץ או של בנין מותר שם
עם אשתו הוא במטתו ואשתו במטתה וכן כתב הר"מ אלשקר בתשובה ,1498וראיה
מעירובין1499

שכתוב שם ,אמר רב כל הישן בקלעא שאיש ואשתו ישנים בה עליו הכתוב

אומר 'נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה' .ואמר רב יוסף אפילו באשתו נדה עכ"ל הגמרא.
וא"כ מדובר שאפילו אשתו נדה ,משמע שמותרין שם הוא במטתו והיא במטתה.

 1494דף יג ע"א
 1495פ"ק דשבת סי' רלח.
 1496נכ"ו ח"ד רכד ע"ב.
 1497כמבואר בסנהדרין לז.
 1498סי' צא.
 1499דף סג ע"ב.
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והקשה

הסד"ט1500

שדברי הש"ך תמוהים ,שהרי בהדיא כתב הרמ"א בהמשך 'ואפילו אם

שוכבים בב' מטות אם נוגעים זו בזו אסור' ושם גם מדובר במטה של עץ ,וכמבואר במרדכי
[שהוא מקור ההלכה] .ואם כוונת הש"ך ,שאין המיטות נוגעין זו בזו מותר ,אזי פשיטא ,ומהיכי
תיתי לאסור! ואי משום יחוד תרצה לאסור ,הא נמי פשיטא דיחוד מותר בנדה ,כמבואר
בגמרא בסנהדרין ואין צריך להביא ראיה מר"מ אלשקר.
וכתב הסד"ט ,שבכוונת הש"ך כבר עמד בספר אורח מישור ,שכתב שעיין בתשובת מהר"מ
אלשקר בפנים ושם מיירי ,דישנים תחת הוילון הפרוס ושוכבין שם הוא במטתו וכו' ,וההווא
אמינא לאסור דהוי דרך חיבה הואיל והוילון פרוס רק עליהם לבדם מפני הצניעות ,וא"כ
כוונת הש"ך שפרוס עליהם וילון על שניהם אך כמובן שיש מרחק בין המיטות וזה מותר,
אך כתב האורח מישור ,שהראיה של המהר"ם אלשקאר תמוהה ,דהוא פירש קילעא
דעירובין מלשון 'קלעים' ,אך באמת פירושו חדר בכל מקום בש"ס.
גם במחצית השקל ביאר ש"ך הזה ,והוא מבאר שמדובר בחדר קטן ,שכן קילעא זה לשון
חדר ,ויש שם מקום רק לב' מיטות [שלא נוגעים זה בזה] ובכל אופן מתיר הש"ך עפ"י
המהר"ם אלשאקר.
בחכמת

אדם1501

חידש דין ועפ"י זה יישב את דברי הש"ך ,שכן חידש דאם המטות

מחוברין בכותל וכל אחד ישן במטתו מותר ,וכתב שזה כנראה כוונת הש"ך ,שכתב הש"ך
"מיהו במטה של עץ או של בנין מותר" וכתב עליו החכ"א שנראה לו שיש לגרוס בדברי
הש"ך "מיהו במטה של עץ של בנין מותר "1502היינו דהמיטות של עץ מחוברות לכותל של
בנין ואז זה מותר ,דומיא דספסל שאפילו לישב על ספסל ארוך שמתנדנד אסור אבל אם
הוא קבוע בכותל מותר.
להלכה כתב הרב

בטה"ב1503

כמהר"ם אלשקאר ,שאם המיטות מופרדות זו מזו ,מותר

לישן עליהן כשהוא במיטתו והיא במיטתה ,ואע"פ שיש כילה פרוסה מעליהם ומקיפה מ4
רוחות את שתי המיטות ,וא"צ להפסיק בדבר חוצץ בין המיטות ,אבל אסור שתהיה שמיכה
אחת לשתי המיטות ,אלא שמיכה נפרדת לכל אחד.
המרחק בין המיטות
כאמור לעיל נחלקו המרדכי בשם הר"ם שכתב ,שצריך ליזהר אם יש שתי מטות ורגלי
האחת נוגעות בחבירתה שלא ישכב הוא באחת ואשתו נדה באחרת וכן פסק הרמ"א.
אולם רבינו ירוחם כתב בשם הרשב"ש לחלק ,שמה שאסור לישן על המטה אפילו כל אחד
בבגדו זה כאשר המיטה לא רחבה ,אולם אם המטה היא רחבה ואינם מתקרבים זה לזה
ודאי מותר ובלבד שתישן במצע מיוחד לה והוא במצע מיוחד לו ,שכן לא אסרו אלא
קריבה אבל זה אינו אלא יחוד ומותר להתייחד עם אישתו נידה.

 1500ס"ק יג.
 1501כלל קטז ,ה.
 1502אולם סיים החכמ"א בצ"ע.
 1503ח"ב עמ' קנד.
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וכתב הב"ח ,שמה שכתב הטור ,שהוא בבגדו והיא בבגדה אסור אפי' אין נוגעים זה בזה,
הכוונה שאין נוגעים בקירוב בשר זה בזה ,אבל ודאי שנוגעים זה בזה בבגדיהם שמתקרבים
ביחד ומתחממים זה בזה וכמו שכתו התוס' ,אבל אם המיטה רחבה ואינם מתקרבים זה לזה
ודאי מותר מדינא ,וכמו שכתב ברבינו ירוחם שהובא בבית יוסף ,אמנם לפי מה שכתב
המרדכי בשם הר"ם יש להחמיר גם בזה ,ואפי' יש מצע לכ"א בפ"ע ,וכן כתב הב"י וכן נפסק
בשו"ע והכי נקטינן ע"כ דברי הב"ח.
וכתב

בטה"ב1504

על דברי הב"ח אלו ,שלפי זה בשתי מיטות שנוגעות זו בזו וכ"א מהם ישן

בבגדו על מצע ומיטה שלו ,ואינם מתקרבים זה לזה ,אין איסור מן הדין אלא חומרא יתירה
היא של א אסרו בגמ' אלא כששוכבים במטה אחת ומתקרבים זה לזה ,וכמו שכתב הב"ח
לעיל.
ונפק"מ שאיו להחמיר בדין זה אלא מה שמפורש להדיא בפוסקים ולא יותר .ואף שמרן
הב"י הביא להלכה בזה את דברי המרדכי שלא יהיו רגלי המיטות נוגעות זו בזו ודחה מה
שכתב הרשב"ש ,אפשר שאילו ראה את דברי

הרשב"ץ1505

שפסק כמהריק"ש בהגהותיו,

שכתב "לא ישן עמה במיטה אחת ,ודווקא במצע אחד ,אבל בשתי מצעות מותר,
והאשכנזים מחמירים" ,לא היה כותב כן אלא היה פוסק כדברי המהריק"ש להקל.
וכ"ש לפי מה שכתב בשו"ת אדמת

קודש1506

להעיר על מרן ,שאפשר לומר דלא פליגי ר'

ירוחם עם המהר"ם ,דמ"ש מהר"ם דצריך ליזהר שלא יגע רגלי מיטה אחת בחבירתה ניתן
לפרש דהאי מיטות הכוונה למצעות שלא יגע מצע האיש ברגלי מצע אשתו דחיישינן דמפני
אונס השינה יהיו רגליהם נוגעים זה בזה ולכן הצריך מהר"ם שישימו הפסק בנתים כדי שלא
יגעו רגליהן זה בזה ולכן הצריך המרדכי שישימו הפסק ביניהם דמיירי במקום צר .אך אם
המקום שעושין המיטות הוא רחב כגון איצטבא רחבה שיכול להכיל ב' מיטות בריוח
באופן שאינם בקירוב זה לזה אז ודאי דמהר"ם יודה לרבי' ירוחם דמותר להם לישן שניהם
האיש ואשתו ע"ג מיטה אחת רחבה ואין צורך להשים הפסק בניהם .אלא מדברי הרמ"א
בהגהה נראה שהבין במהר"ם כמו שהבין מרן.
וממשיך הרב בטה"ב ,ומכיון שמעיקר הדין אין לאסור אלא במטה אחת ומצע אחד
ומתקרבים ומתחממים ונהנים זה מזה ,כמו שכתב הב"ח והתוס' הנ"ל ,הא לאו הכי מותר,
וגם המהריק"ש התיר לדידן באופן שיש שתי מצעות ואינן נוגעות זו בזו ,לכן יש להקל
כשיש הפרדה כל שהיא בין המיטות ואפי' באופן שרואים פנים בפנים זה את זה וכ"כ
בפת"ש.1507
אולם בספר טהרת

ישראל1508

כתב ,שאם המיטות זו בצד זו ,צריכים להרחיקן זו מזו כ"כ

עד שלא יוכלו לנגוע זו בזו בלילה בשעת השינה שלהן ע"י הושטת ידיהם חוץ למיטה.
ועוד י ש מרבני אשכנז שהחמירו בדין זה והביאו בזה פרטי דינים נוספים ואכמ"ל.
 1504ח"ב עמ' קנג.
 1505חלק ג סי' נח.
 1506חלק א יו"ד סי' ט.
 1507ס"ק יא.
 1508סי' קצה סע' כז.
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והרב בטה"ב דחה דעה זו וכתב "שחומרא יתירא היא עד מאד ,ולית דחש להא בין
הספרדים ועדות המזרח".
שהמיטות נוגעות זו בזו ואין אשתו שוכבת במיטה
כתב הרב בטה"ב ,1509שאף באופן שהמיטות נוגעות זו בזו ,מותר לו לישן או לשכב על
מטתו כשאין אשתו שוכבת על המיטה .וכ"כ בבדי השולחן 1510וכ"כ בשבה"ל.1511
דין מיטה כפולה
פסק

בטה"ב1512

שמטה כפולה שפותחים אותה בלילה והאחד ישן על המיטה העליונה

והאשה על המיטה התחתונה ,אע"פ שנוגעות זו בזו ,מותר להם לישן כ"א על מיטתו גם
כאשר אשתו ני דה ,כיון שניכרות ונראות הן כשתי מיטות .ולמד זאת הרב מדברי
הפת"ש1513

שכתב ,שהרמ"א לא החמיר במיטות נוגעות זו בזו אלא דוקא במטות שלהם

שלא היה מוקף נסרים למעלה ואז כשהיו המטות נוגעות זו בזו היה נראה כמטה אחת ארוכה
אבל במטות שלנו שמוקף בנסרים למעלה מותר .וא"כ ה"ה לנידון דידן.
דין מיטת קומותיים
כתב בלבושי

עוז1514

בשם הגרי"ש אלישיב ,שמותר לישן במיטת קומותיים איש ואישה,

כיון שאינה כמיטה אחת ,ובתנאי שלא ירגישו זה את זה.1515
שמיעת כל זמר של אשתו נידה
כתוב בגמ'

בשבת1516

על הפס' ביחזקאל "ואת אשת רעהו לא טימא ואל אשה נידה לא

יקרב" מקיש אשה נידה לאשת רעהו  ,מה אשת רעהו אפי' הוא בבגדו והיא בבגדה אסור,
אף אשתו נידה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור.
וכתב

בלחו"ש1517

שמתשובות הרשב"א המיוחסות ,נראה שהוא היקש גמור מן התורה .אם

כן יש לומר שאין היקש למחצה ,וכל מה שאסור באשת רעהו [מלבד יחוד ועיי"ש שמבאר
בלחו"ש מאי שנא] אסור באשתו נידה ,ולכן אסר הלחו"ש 1518קול זמר של אשתו נידה .וכן
צידד הפת"ש 1519וכן פסק בערוה"ש 1520ועוד.
 1509ח"ב עמ' קנה.
 1510ס"ק קה.
 1511עמ' רסז.
 1512חלק ב עמ' קנו.
 1513ס"ק יא.
 1514עמ' תטו.
 1515תנאי זה לכא' לפי שיטתם שפוסקים כרמ"א בדין ספסל ,אולם לשיטת הספרדים שאין דין ספסל א"צ לתנאי זה.
כנלע"ד פשוט.
 1516יג ע"א.
 1517סי' קצה ס"ק ה.
 1518ס"ק כ.
 1519ס"ק י.
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מאידך בס' תועפות ראם על ס'

יראים1521

כתב לדחות את דברי הפת"ש ,שהרי מותר

להסתכל באשתו נדה אע"פ שנהנה בראייתה ואילו באשת איש אסור ,והרי ממקום שלמדו
לאסור הסתכלות באשת איש למדו ג"כ איסור שמיעת קולה שנאמר 'כי קולך ערב ומראך
נאוה' ושניהם שקולים יחד ובשניהם לא איתקש אשתו נדה לאשת רעהו לכן מותר לשמוע
קול זמר שלה.
וכן

בטה"ב1522

האריך להוכיח שיש להקל ומותר לשמוע קול זמר של אשתו נידה ,כיון

שסופה להיות מותרת לו ,לא יבואו לידי מכשול ,וכ"ש במקום צורך שיש להקל ,והמחמיר
תבוא עליו הברכה.

סעיף י
א .הטור כותב וז"ל:
"כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לו חוץ ממזיגת כוס שאסורה למזוג לו הכוס
ולהניחו לפניו על השלחן אא"כ תעשה שום היכר כגון שתניחנו על השלחן ביד שמאל או
תניחנו על הכר או הכסת אפילו ביד ימינה".

איסור מזיגת הכוס
הגמ' בכתובות 1523אומרת וז"ל:
"אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא :כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה  -נדה עושה
לבעלה ,חוץ ממזיגת הכוס ,והצעת המטה ,והרחצת פניו ידיו ורגליו .והצעת המטה ,אמר
רבא :לא אמרן אלא בפניו ,אבל שלא בפניו לית לן בה .ומזיגת הכוס .שמואל ,מחלפא
ליה דביתהו בידא דשמאלא .אביי ,מנחא ליה אפומא דכובא .רבא ,אבי סדיא .רב פפא,
אשרשיפא".

בגמרא עולה שישנו איסור מזיגת הכוס ע"י אשה נידה לבעלה אולם מותר לעשות זאת ע"י
שינוי.
בגדר האיסור
ונחלקו הראשונים בגדר איסור מזיגת הכוס [כאשר אין שינוי]:
רבינו

שמעיה 1524וסמ"ג1525

כתבו ,שהאיסור הוא דווקא לתת הכוס ביד בעלה כיון שיש

בכך קירבה גדולה .אולם אין איסור להעביר שאר דברים מידה לידו כי אין כ"כ חיבה כמו
נתינת כוס יין .1526והוסיף הסמ"ג שאסורה גם למזוג בתוך כוס שבידו.

 1520ס"ק כג.
 1521סי' כו אות קל.
 1522עמ' קסח-קע ,ועיי"ש מה שהאריך להוכיח להקל כי קצרתי ,וכן מה שכתב להקל בכלי נגינה שהאישה מנגנת.
 1523סא ע"א.
 1524הובא ברא"ש בכתובות סי' כד.
 1525לאווין קיא.
 1526כשיטתם בסע' ב ראה לעיל.
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אולם לדעת הרא"ש,1527שלשיטתו העברת כל דבר מידה לידו אסורה ולא רק בכוס,
האיסור כאן הוא למזוג את הכוס אפי' אם לא מגישה לידו.1528
לדעת הגה"מ ,1529איסור מזיגת הכוס הוא רק כאשר האישה עושה שתי פעולות מזיגה
בפניו  +הושטה

בפניו1530

אולם מותר לאישה למזוג את הכוס כאשר לא מניחה לפניו וכן

מותר להניח לפניו אם לא מזגה לפניו .אולם כתב הגה"מ שגם כאשר היא רק מזגה על
השולחן בפניו ,חשיב כמזיגה והושטה בפניו.
שינוי במזיגת הכוס
בגמ' שהבאנו לעיל ,כתוב שנשות האמוראים מזגו להם את הכוס ע"י שינוי ,וכן פסקו רוב
הראשונים שמותר למזוג את הכוס ע"י שינוי ,וכן נפסק בשו"ע.
אולם הרמב"ם בהלכות איסו"ב ,1531סתם דבריו וכתב ,שאסור למזוג את הכוס ולא כתב
שיהיה מותר ע"י שינוי.
ודנו הפוסקים בדבריו:
הב"י ביאר ,שהרמב"ם למד שהשינוי שמובא בגמ' שהוא מועיל ,זהו רק לאמוראים הללו
שהיו חרדים לדבר ד' ,אולם לשאר אינשי לא מועיל שינוי ואסור למזוג את הכוס אפי' ע"י
שינוי.
הלחו"ש1532

הקשה על הב"י ,שכן בהלכות אישות 1533כתב הרמב"ם ,שמותר לנידה למזוג

את הכוס ע"י שינוי .ונשאר הלחו"ש בצ"ע על הב"י.
שפיכה מבקבוק
נחלקו הראשונים האם איסור מזיגת הכוס הוא רק כאשר האישה מוהלת את היין במים או
שאסור גם למזוג מהבקבוק לכוס:
הגה"מ הנ"ל כתב ,שהאיסור הוא רק בלמהול את היין במיים כיון שיש בכך קירוב הדעת
כ"כ ,אולם אין איסור למזוג מהבקבוק לכוס.
אולם הריטב"א 1534כותב ,שאסור אף למזוג מהבקבוק לכוס.

 1527בכתובות סי' כד.
 1528הרא"ש כתב "אלא מוזגת לו הכוס כדרך שנותנים מים בתוך הכוס של יין ומניחין על השולחן ומגביה את הכוס ושותה
כשהוא צמא ומזיגה זו דרך חיבה היא כשהאשה מוזגת לבעלה" .ונראה שאין כוונת הרא"ש הוא רק כאשר יש
מזיגה+הושטה כשיטת הגה"מ אלא כוונתו היא שאסורה למזוג את הכוס אפי' אם לא מושיטה לו אלא רק מניחה לו על
השולחן ,ואולם אין הכי נמי שמזיגה אסורה בפני עצמה.
 1529על הרמב"ם בהלכות איסו"ב יא יט.
 1530הגה"מ למד כן בדברי הרא"מ סי' כו .אולם בדברי הרא"ם לכא' משמע שהבין שמזיגת הכוס אסורה רק כאשר היא
מוזגת ובנוסף מושיטה את הכוס לידו.וצ"ע.
 1531יא יט.
 1532סי' קצה ס"ק י.
 1533כא ח.
 1534כתובת סא ע"א.
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סוג המשקה
כתב הרשב"א 1535שסוג המשקה האסור הוא של יין ,שהוא סימן לחיבה כדכתיב 'אל תרא
יין כי יתאדם' וכ"כ בתורת הבית

הקצר1536

"מזיגת הכוס בכוס של יין שהוא המרגיל

לערוה".
ובדין שכר נחלקו הפוסקים:
המאירי 1537כתב ,ששכר מותר .אולם בתשובות בעלי

התוספות1538

כתבו ,ששכר אסור.

וכתב שולחן ערוך גבוה ,1539שמטעם הרשב"א לאסור יין כיון שמרגיל לידי ערווה ,יש
לאסור גם שכר וכיו"ב שגם הם מרגילים לדבר ערווה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה ,נדה עושה לו ,חוץ ממזיגת הכוס ,שאסורה למזוג הכוס
(בפניו)( ,ב"י וכן משמע ממרדכי פ"ק דשבועות וכ"מ מדברי הפוסקים) ,ולהניחו לפניו על השלחן
אא"כ תעשה שום היכר ,כגון שתניחנו על השלחן ביד שמאל או תניחנו על הכר או על
הכסת ,אפילו ביד ימינה".

פסיקת ההלכה בגדר מזיגת הכוס
מלשון מרן והרמ"א משמע ,שפסקו כדעת הגה"מ .שצריך שתי פעולות ,מזיגה בפניו +
הושטה בפניו ,כדי שיהיה איסור מזיגת הכוס .וכך ביאר שבה"ל 1540וכן הבין בטה"ב.1541
אולם הב"ח

והש"ך1542

אסרו גם כאשר רק הושיטה לפניו ללא מזיגה .וכתב

שבה"ל1543

שעפ"י דבריהם יהיה אסור אף מזיגה בפניו בלבד.
וכתב שבה"ל ,שמנהג העולם להחמיר כדברי הב"ח והש"ך בין במזיגה לבד בין בהושטה
לבד .וכן פסק בדרכי הטהרה.1544
אולם הרב

בטה"ב1545

פסק ,כמרן והרמ"א שפסקו כהגה"מ ,שצריך שתי פעולות כדי

לאסור מזיגת הכוס כנ"ל.
מזיגה שלא בפניו אך הושטה בפניו
כתב הב"י שמזיגה שלא בפניו מותרת ,ולמד זאת הב"י מק"ו מהצעת המיטה ,ששם הגמ'
אומרת שהצעת המיטה שלא בפניו מותרת ,וא"כ ק"ו למזיגת הכוס שלא בפניו שמותרת

 1535בחידושים על כתובות שם.
 1536בית ז שער ב.
 1537כתובת דף ד ע"ב.
 1538מופיע בקובץ ראשונים בהלכות נידה עמ' שז.
 1539ס"ק יח.
 1540עמ' רסו.
 1541ח"ב עמ' קפד.
 1542ס"ק יג.
 1543עמ' רסו.
 1544פרק ה.
 1545ח"ב עמ' קפה.

252

שכן היא דבר פחות של חיבה מאשר הצעת המיטה .ועוד טעם כתב הב"י ,שמזיגת הכוס
שלא בפניו לא גרע משינוי במזיגת הכוס שמצינו שהגמ' התירה.
דנו הפוסקים מה הדין במזיגה שלא בפניו אך ההושטה היתה בפניו:
תלוי במחלוקת הפוסקים מרן והרמ"א מול הב"ח דלעיל.
דאליבא דמרן והרמ"א שצריך שתי פעולות ,אזי הכא יהיה מותר .שכן המזיגה לא היתה
בפניו ,וכן פסק בטה"ב הנ"ל.
אולם לפי הב"ח ,שמספיק רק פעולה אחת ,אזי גם כאן יהיה

אסור1546

וכן פסק שבה"ל

הנ"ל.
הגדרת בפניו
שבה"ל1547

כתב ,שלא מועיל שיעצום את עיניו אם מרגיש שמוזגת עבורו ,וכן אף אם

מוזגת את הכוס בחדר אחר והוא רואה אותה ,מיקרי בפניו.
שינוי במזיגת הכוס לפני אחרים
המאירי1548

ובשו"ת באר

שבע1549

פסקו ,שאין צורך בשינוי אם מוזגת לו את הכוס ויש

אחרים עימו על השולחן.
אולם היתר זה לא הוזכר בשאר הפוסקים ביחס למזיגה בכוס ,וכן נראה מדברי המהר"ש
מאוסטריך 1550שאסר לאישה להגיש צלחת מרכזית לשולחן.
וגם הפוסקים האחרונים לא מצאנו שהזכירו היתר זה ,ונראה שיש להחמיר.
פסיקת ההלכה בשפיכה מהבקבוק
הערוה"ש1551

פסק כריטב"א דלעיל ,שהאיסור הוא אף במזיגה מהבקבוק לכוס ,ולא רק

במהילת מיים ביין .וכן פסק בדרכי טהרה 1552וכן בשבה"ל.1553
אולם הרב

בטה"ב1554

פסק כהגה"מ דלעיל שרק מהילה מיים ביין היא האסורה ,וא"כ

איסור מזיגת הכוס רק ביין כיון שבשכר אין מהילה במיים.

 1546בדעת הש"ך יש קושי ,בס"ק יג כתב שאפי' פעולה אחת אסורה כמו הושטה לחוד ,ואילו בס"ק יד הביא את דברי
הב"ח וכתב עליו שאין דבריו מוכרחים והביא ראיה מהרא"ש דליתא לדברי הב"ח .וכתב שבה"ל עמ' רסז שבס"ק יד כתב
לדעת המקילים שרק  2פעולות ביחד אסור ,אך לשיטתו ההלכה כמו הב"ח וכמו שכתב בס"ק יג.
אולם במחצה"ש ס"ק יד ,כתב שהש"ך פוסק מעיקר הדין כבסע' יד שצריך  2פעולות ,אך מה שכתב בס"ק יג שמספיק
פעולה אחת זה לחומרא.
 1547עמ' רסו.
 1548כתובות דף ד ע"ב.
 1549סי' סח.
 1550הובא בש"ך ס"ק יג.
 1551ס"ק יג.
 1552פרק ה.
 1553עמ' רסז.
 1554חלק ב עמ' קפו.
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פסיקת ההלכה בסוג המשקה
כתב בדרכי טהרה 1555שכל המשקאות החריפים יש איסור של מזיגת הכוס.
אולם כאמור בטה"ב הנ"ל ,אין איסור בשכר רק ביין כיון שפסק כהגה"מ דלעיל.
בשבה"ל1556

כתב ,יש מקום להחמיר בהכנת משקים ע"י תערובת כגון קפה וכן יש

להחמיר בשאר משקים כגון מיצים שאסור להביא לפניו אולם היקל כאשר יש רק מזיגה
בפניו בלא הושטה בפניו .ובמים וסודה היקל אף בהושטה לפניו.
הגשת מאכלים
נחלקו הפוסקים האם האיסור קיים רק במזיגת כוס או גם בהגשת מאכלים:
הרשב"א הנ"ל ,כתב שהאיסור הוא רק במזיגת כוס יין שמרגיל לערווה.
מכך ניתן לדייק שאין איסור בהגשת מאכלים שאינו מרגיל לערווה.
אולם כתב המהר"ש מאוסטריך ,1557שאסור אפילו להגיש קערת מאכל כללית לשולחן
שבו נמצא בעלה.
הב"ח וש"ך אסרו רק שתגיש קערה מיוחדת לבעלה בפניו ,כיון שיש בכך חיבה אולם אין
איסור להושיט קערה מרכזית.
הסד"ט1558

כתב ,שיש איסור גם בהגשת מאכל ,אולם רק שיש שני הפעולות היינו מזיגת

המאכל לצלחת וכן הושטה של הצלחת כלפי הבעל.
הט"ז1559

כתב ,שאין איסור בהגשת מאכל וכמו שכתב הרשב"א ,שכן הגשת מאכל יש

בכך טורח ואין זה דרך חיבה אלא שירות משא"כ במזיגת כוס.
פוסקי זמננו:
שבה"ל 1560פסק כש"ך והב"ח שגם בהגשת מאכל מיוחד לבעלה יש איסור ,אלא שחילק:
הושטה בלא מזיגה אסורה ,אך מזיגה בלא הושטה :כגון הנחת אוכל על הצלחת המרוחקת
מבעלה בלא שנותנת את הצלחת של בעלה לפניו מותר.
ובטה"ב 1561פסק כט"ז והרשב"א ,שאין איסור כלל בהושטת מאכל.
ובבן איש חי 1562כתב" ,ויש מחמירים גם בקערה של מאכל המיוחדת לו דוקא שלא תניחנה
לפניו על השלחן ,וטוב לחוש לדבריהם היכא דאפשר".
עברה ומזגה את הכוס האם צריך פעולה לבטל המזיגה
כתב בשבה"ל 1563שהאיסור הוא בעצם ההושטה אך לא במאכל עצמו ולכן המאכל מותר,
ולכן אין צריך לעשות פעולה שתבטל את ההושטה ההאסורה.
 1555פרק ה.
 1556עמ' רסז.
 1557הובא בש"ך ס"ק יג.
 1558ס"ק יח.
 1559ס"ק ג.
 1560עמ' רסז.
 1561ח"ב עמ' קפח.
 1562שנה שניה פרשת צו סעיף כד.
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אולם

בטה"ב1564

כתב ,שאם עשתה במזיד יש להעביר לכוס אחר ,אולם אם עשתה

בשגגה יש להקל בדיעבד ומהיות טוב שיעביר לכוס אחרת.
מזיגת כוס ע"י הבעל
פסק הטוש"ע 1565בשם הרשב"א ,כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה.
עשיית שאר מלאכות בימי נידותה
מהגמ' עולה שהאישה מותרת בעשיית כל המלאכות לבעלה בימי נידותה חוץ מ3
המלאכות דלעיל.
והשל"ה1566

כתב ,שהגמ' התירה שאר מלאכות הוא מעיקר הדין כיון שחז"ל ידעו שרוב

האנשים לא יוכלו לעמוד בלי שהאישה תעשה את מלאכות הבית ,אולם שומר נפשו יזהר
שלא תעשה את כל המלאכות לו .וכ"כ הר"י מיגא"ש שהיו מקומות שאישה נידה לא עשתה
כלל עבודות הבית.
אולם כתב החת"ס שהיום אין נוהגים בחומרות אלו ,וכ"כ שבה"ל.1567

סעיף יא
א .הטור כותב וז"ל:
"ואסור להציע מטתו בפניו ודוקא פריסת סדינין והמכסה שהוא דרך חבה אבל הצעת הכרים
והכסתות שיש בו טורח ואינו דרך חיבה שרי ושלא בפניו הכל מותר אפי' הוא יודע שהיא
מצעת אותה"

איסור הצעת המיטה
הגמ' בכתובות 1568אומרת וז"ל:
"אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא :כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה  -נדה עושה
לבעלה ,חוץ ממזיגת הכוס ,והצעת המטה ,והרחצת פניו ידיו ורגליו .והצעת המטה ,אמר
רבא :לא אמרן אלא בפניו ,אבל שלא בפניו לית לן בה."....

בגמרא עולה שישנו איסור להציע את המיטה בפניו דווקא.
גדר האיסור
תוס ,1569רא"ש1570

כתבו ,שאיסור הצעת המיטה הוא רק בפריסת סדינים ומכסה שהוא דרך

חיבה ,אך מותר להציע כרים וכסתות כיון שיש בכך טורח.

 1563עמ' רסו.
 1564ח"ב עמ' קפח.
 1565סעי' יג.
 1566הובא בפת"ש ס"ק יב.
 1567עמ' רסו.
 1568סא ע"א.
 1569כתובות ד :ד"ה והצעת
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ופירוש הדברים עפ"י ברטנורא :1571כרים – כריות .כסת – מזרון .סדינים – כפשוטו .מכסה-
שמיכה.1572
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אסורה להציע מטתו בפניו; ודוקא פריסת סדינים והמכסה שהוא דרך חבה ,אבל הצעת
הכרים והכסתות שהוא טורח ואינה דרך חבה ,שרי .ושלא בפניו ,הכל מותר אפילו הוא
יודע שהיא מצעת אותם".

מרן פסק כאמור כגמ' וכהסבר התוס' והרא"ש ועוד.
אולם

הש"ך1573

ציין לדברי הרמ"א באבן העזר בסי'

פ,1574

וכתב

בטה"ב1575

שנראה

שכוונתו שיש לחוש לסברא הראשונה שכתב הרמ"א שם ,שנקטו כגירסא האחרת שבתוס'
הנ"ל ,וממילא יש להחמיר גם בכרים ובכסתות .ובאמת

הבא"ח1576

כתב שנכון להחמיר

היכא דאפשר .אולם רוב האחרונים 1577פסקו כדעת מרן להקל.
הגדרת בפניו
בטה"ב 1578כתב ,שבפניו זה דווקא שרואה ,אבל אם לא רואה נחשב כלא בפניו ומותר ולכן
גם אם עובר לחדר אחר או מעביר פניו לצד אחר או עוצם עיניו אע"פ שיודע שמציעה את
המיטה עבורו מותר.
וכתב שמוכח מדבריו של הרשב"א שכתב בתורת

הבית1579

שכתב" :הצעת המטה לא

אמרן אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה .ואעפ"י שהוא יודע שהיא מציעתו אין בכך
הרגל כל כך אלא בשהיא מציעתו והוא רואה" ומוכח מדבריו שכל שאינו רואה מותר.
אולם בשבה"ל 1580כתב ,שלא מועיל עצימת עינים והחזרת פניו לצד אחר אם יודע שעושה
בעבורו.
כרים וכסתות בימינו
כאמור לעיל מרן כתב שאין איסור להציע כרים וכסתות כיון שיש בכך טורח ,ואין זו דרך
חיבה .וכמו שפסקו רוב האחרונים הנ"ל.
דבר זה היה אמור בזמנם שהכרים והכסתות היו כבדים ,אולם בימינו הכרים והכסתות קלים
ואין בכך טורח ,ונחלקו הפוסקים מה הדין בימינו:

 1570כתובות א ,ט
 1571כלים טז ד.
 1572עפ"י שבה"ל עמ' רסח.
 1573ס"ק טו.
 1574סעיף ח.
 1575ח"ב עמ' קצה.
 1576שנה שניה פרשת צו כה.
 1577עייין בטה"ב ח"ב עמ' קצה.
 1578ח"ב עמ' קצה.
 1579בית ז ריש ש"ב.
 1580עמ' רסו.
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וכתב בשבט הלוי ,1581שבעבר היה מותר להציע כרים[כרית] וכסתות[מזרון] בגלל משקלם
הכבד .אולם כיום שהכרים[כרית] והכסתות[מזרון] קלים יש להחמיר שלא להציעם .וכן פסק
דרכי טהרה 1582שיש להחמיר בסידור מזרונים ,כרים וכסתות קלים.
אולם הרב בטה"ב ,1583היקל גם בימינו בהצעת כרים וכסתות כיון שאף שאין בכך טורח,
סוף סוף אין זה דרך חיבה.
סידור המיטה לאחר השינה והצעת המיטה בבוקר
שבט הלוי ,דרכי

טהרה1584

והרב בטה"ב 1585פסקו ,שמותר לסדר את המיטה בבוקר לאחר

השינה כיון שזה בכלל עבודות הבית ויפוי הבית.
והוסיף שבט הלוי ,שהאיסור הוא רק כאשר מסדרת את המיטה לקראת השינה ,ולכן מותר
אף להחליף את הסדינים בבוקר.
אמנם בספר טהרת

עמ"י1586

כתב לפקפק בהיתר שבה"ל לסדר המיטה אחר השינה,

וחילק ,שאם סידור המיטה הוא שטחי ,שמיישרת רק השמיכה שלמעלה מותר ,שעושה כן
רק שיראה הבית מסודר ,אבל אם מסלקת השמיכה והכרים כמו שהוא הדרך ושוב
מסדרת המיטה ,זהו בכלל הצעת המיטה שאינו מותר בפניו.
הכנסת שמיכה וכרית לציפית
כתב שבט הלוי ,שהאיסור הוא רק לסדר את השמיכה והכרית במיטה .אולם הכנסת
השמיכה והכרית לציפה מותרת כיון שאין זו הצעה אלא רק הכנה להצעה.
אולם בטה"ב 1587כתב ,שטוב שתעשה כן שלא בפניו.
בעל המציע את המיטה בפני אשתו
אשכול ,1588חכ"א ,1589ערוך השלחן - 1590כתבו שגם לאיש אסור להציע את המיטה בפני
בעלה .ואדרבה הדבר נראה כחיבה גדולה יותר ,וכן פסק

בטה"ב1591

שגם לאיש אסור

להציע בפני אשתו.
אולם בדרכי טהרה

כתב1592,

שיש מתירים לאיש להציע בפני אשתו ,אולם יש להחמיר

כשאפשר.

 1581עמוד רסח
 1582דרכי טהרה ה ,עז
 1583ח"ב עמ' קצה.
 1584דרכי טהרה ה ,עח
 1585טהרת הבית ב ,עמוד קצד
 1586במילואים עמ' קכז.
 1587ח"ב עמ' קצה.
 1588סימן מט
 1589כלל קטז ,י
 1590ס"ק יד
 1591טהרת הבית ב ,עמ' קצ
 1592דרכי טהרה ה ,פ
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הצעת המיטה בשינוי
שבט הלוי,1593

ובטה"ב1594

כתבו ,שמלשון הפוסקים משמע ששינוי לא מועיל באיסור

הצעת המיטה.
עברה והציעה בפניו
שבט

הלוי1595

כתב ,שלא צריך לסתור את המיטה בחזרה כיון שהאיסור הוא עצם ההצעה,

וכן השכיבה במיטה שהוצעה באיסור מותרת.

סעי ף יב
א .הטור כותב וז"ל:
"ואסורה ליצוק לו מים לרחוץ הוא פניו ידיו ורגליו אפי' אינה נוגעת בו"

איסור הרחצת פניו ידיו ורגליו
הגמ' בכתובות 1596אומרת וז"ל:
"אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא :כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה  -נדה עושה
לבעלה ,חוץ ממזיגת הכוס ,והצעת המטה ,והרחצת פניו ידיו ורגליו."...

בגמרא עולה שישנו איסור לרחוץ פניו ידיו ורגליו של בעלה.
וכתבו

הסמ"ג 1597וסמ"ק1598

והגהות מיימוניות 1599והרשב"א ,1600דהרחצת פניו ידיו ורגליו

שאמרו אפילו הוא רוחץ והיא מוצקת בלי שנוגעת בו ,דאילו בנגיעה אפילו בלא רחיצה
אסור דהא איכא קירוב בשר וכ"כ הטור .וכתב עוד הרשב"א שהרחצה זו אפילו בצונן
אסור .וכן נפסק במרן לקמן.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אסורה ליצוק לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליו ,אפילו אינה נוגעת בו ואפילו הם מים צוננים".

הגשת ספל מים לרחיצה
רבינו יונה בספר דרשות הנשים ,1601שהאיסור הוא אפי' לתת בפני לבעלה ספל מים כדי
לרחוץ בו אח"כ אף אם אינה יוצקת עליו .וביאר

 1593עמוד רסח
 1594טהרת הבית ב ,עמ' קצד
 1595עמוד רסח
 1596סא ע"א.
 1597לאוין קיא.
 1598סי' רצג.
 1599איסו"ב פי"א אות מ.
 1600תורת הבית ארוך ב"ז ש"ב.
 1601הובא בש"ך ס"ק טז.
 1602ס"ק ד.
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הדרישה1602

בדבריו ,שכן לשיטתו א"צ

לאסור יציקת מים מידה לידו מדין רחיצה ,שהרי הדבר אסור משום הושטה מידה לידו אפי'
בלא נגיעה .וכן פסק הש"ך .וכן הביאו החוו"ד.1603
אולם הדרישה דחה דבריו וביאר ,שהחידוש באיסור רחיצה הוא שאסור לצקת עליו מים אף
באופן שאין בכך איסור הושטה כגון שאין חיבור של ניצוק.
ולכן פסק ,שמותר להגיש לפני בעלה ספל מים כדי לרחוץ בו אח"כ אף אם אינה יוצקת
עליו וכן מצינו במאירי .1604וכן פסק

הט"ז1605

שכן מוכח מדברי הגמרא והראשונים

שהאיסור הוא רק ליצוק מים על ידיו .אולם החמיר הט"ז שאם הוא מחזיק כלי עם חור אסור
לה ליצוק מים לתוך כלי זה ,כיון שבאופן כזה זה כמו שהיא יוצקת מים עליו והוי בכלל
האיסור.
פוסקי זמננו בהגשת ספל לרחיצה
שבה"ל 1606פסק כש"ך ,שאסור להכין לו כלי לרחיצה ,אפי' שלא יוצקת על ידיו.
אולם בטה"ב פסק כט"ז.1607
כיצד ההלכה בהגשת ספל לענין נט"י [בוקר,סעודה,מים אחרונים]:
לפי הט"ז הנ"ל ,פשוט שמותר שאף בלי מצווה מותר כאמור.
אולם לדעת הש"ך הנ"ל שאסור להכין כלי מים לרחיצה ,דנו הפוס' האם מותר במקום
נטילת ידים:
בשבה"ל פסק ,שמותר להכין כלי לנטילת ידים עבור בעלה ,כיון שזה צורך מצווה ולא
חיבה ,וכן פסק בטה"ב.
בחזקת

טהרה1608

פסק ,שמותר להכין כלי לנט"י כיון שהש"ך אסר רק כאשר הכלי שהיא

מכינה לרחיצת ידיים  +רגליים שיש בכך חיבה יתירה .אולם אם משתמש במים רק
לרחיצת ידים אין איסור.
אשל אברהם מבוטשאטש 1609פסק ,שתכין את הכלי בשינוי ,כגון שתעמיד את הספל בפניו
ביד שמאל.
בדי השולחן 1610פסק ,שאסור להכין כלי לנטילת ידיים ,אלא תכין שלא בפניו.
הכנת אמבטיה
שבה"ל1611

פסק ,שאסור לה להכין אמבטיה לבעלה [וכן להיפך] כשם שהש"ך אסר להכין

כלי מים לרחיצה ,והוסיף עוד שיתכן שהדבר אסור אף לט"ז כיון שבהכנת אמבטיה יש

 1603חידושים ס"ק ט.
 1604כתובות ד ע"ב.
 1605ס"ק ח.
 1606עמ' רסח.
 1607ח"ב עמ' קצז.
 1608תוס' טהרה קנט.
 1609או"ח סי' ד.
 1610ס"ק קנד.
 1611עמ' רסח.
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חיבה יתירה .אולם לצורך רפואה מותר .כמו כן התיר הכנת שאר צרכי רחיצה כגון
מגבת/סבון וכד'.
טה"ב1612

פסק ,שמעיקר הדין מותר להכין אמבטיה לבעלה ,כיון שלהלכה קיי"ל כט"ז

אולם כתב ,שטוב שתעשה כן שלא בפניו [ואפי' ע"י עצימת עיניים מועיל].
הכנת כלי מים שלא בפניו
לעיל הבאנו את מחלוקת הפוס' לענין הכנת כלי מים לשם רחיצה ,האשכול החמיר בכך
אולם מדבריו משמע שכל האיסור הוא כאשר מכינה את הכלי בפניו ,אולם שלא בפניו גם
לפוס' שמחמירים בהכנת כלי מים לשם רחיצה ,מותר .וכן פסקו בשבה"ל 1613ובטה"ב.1614
דינים נוספים
א .הוא מחזיק כלי תחת הברז והיא פותחת את הברז:
כתב בשבה"ל 1615שיש מקום לאסור זאת אף לדעת הט"ז.
ב .פתיחת ברז כשידיו מתחת:
כתב

בטה"ב1616

שזה אסור אף לט"ז ,כיון שהיא יוצקת מים מכוחה ואע"פ שזה רק גרמא

מ"מ יש בכך חיבה.
פתיחת ברז והוא מכניס ידיו אח"כ:
כתב בטה"ב הנ"ל ,שלט"ז יהיה מותר ,ולדעת הש"ך ,יש לדון שהרי מצד אחד מכינה לו
מים ,אך מצד שני המים הראשונים הלכו להם ,והכריע שלדעת הש"ך יש להחמיר.
ג.הגשת כלי מים לרחיצה בשינוי:
פסקו

בטה"ב1617

ושבה"ל ,1618שהבאת כלי מים בשינוי מותר אולם ביציקה לא מועיל

שינוי.
רחיצת הבעל לאשתו
מלשון הגמ' היה נראה לכא' שהאיסור הוא שהיא לא תרחוץ ידיו ורגליו ואילו לו אין איסור
זה ,אולם כתבו האשכול ,1619שגם על הבעל יש איסור ליצוק מים על אשתו ,ומה שנקטה
הגמ' את האיסור על האישה ,כיון שבד"כ אין דרך הבעל לעשות מלאכות הללו .וכן פסק
בטה"ב 1620וכן בשבה"ל .1621וכן פסק

ערוה"ש1622

 1612ח"ב עמ' קצח.
 1613עמ' רסט.
 1614ח"ב עמ' קצח.
 1615עמ' רסט.
 1616ח"ב עמ' קצט.
 1617ח"ב עמ' קצט.
 1618עמ' רסט.
 1619סי' מט.
 1620ח"ב עמ' קצט.
 1621עמ' רסח.
 1622ס"ק יד.
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והוסיף שזה ק"ו שאסור לבעל ליצוק לה.

סעיף יג
א .הטור כותב וז"ל:
"וכשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה ולא עוד אלא אפילו לשלוח לה כוס של
יין אסור לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר אם הוא מיוחד לה".

שיגור כוס יין לאשתו נידה
מקור הסוגיא הובא במסכת כלה 1623וז"ל:
"המשגר כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה חייב מיתה ,מפני שדעתו רבה עליה ,רבי
אומר מפני שיצר הרע רבה עליה".

וכתב הרשב"א ,1624שאסור לבעל לשלוח כוס לאשתו נידה כיון שע"י כך יצרו רבה עליו.
ושם בתורת הבית הקצר כתב שה"ה לכוס של יין בין כוס של ברכה בין לא של ברכה.1625
נחלקו הפוסקים בגדר האיסור
השאילתות1626

כתב ,שאסור לנידה לשתות מכוס בעלה אפי' לא ייחד לה כוס מיוחדת,

ראייתו מהמעשה דשמואל 1627וז"ל:
"רב איקלע לבי שמואל שדר ליה שמואל כסא דברכתא לדביתהו ולא קבילה איכא
דאמרי דכי הוות יתבא נדה מהודעא ליה בכסא דברכתא ואיכא דאמרי נדה לא שתיא
כסא דברכתא ואמר מר משגרו לאנשי ביתיה במתנה כי היכי דליהוו שלמא ואי אישתייא
אתו לידי הרגל עבירה ולבסוף אמרה לרב טהורה אני אלא אחותך היא דאיקלעא לגבאי
ואמינא אי שתייא ליה אנא היא אמרה לא קא עבדא לי יקרא אמרנא אשדרתיה לך
דתשתייה."...

מהמעשה מסופר ששמואל שלח כוס ברכה לאשתו ,אך היא לא רצתה לקבל אותה .וחשב
שמואל שעשתה זאת משום שנידה הייתה.
השאילתות מביא  2פירושים למעשה אשתו של שמואל:
א.שהיה סימן בין שמואל לאשתו ,שהיתה מודיעה לו שהיא נידה ע"י זה שלא היתה שותה
ממנו כוס ברכה ,אולם אין איסור בדבר.
ב.שנידה אסורה לשתות מכוס בעלה.
עפ"י הפירוש השני ,השני יוצא שאסור לנידה לשתות מכוס בעלה.
אולם

הראב"ד1628

דחה את דברי השאילתות ,שהרי ממעשה של שמואל לא ניתן ללמוד

שיש איסור לנידה לשתות מכוס בעלה כיון שהוא שלח לה לחדר אחר ,וכשם שהצעת
 1623א ה.
 1624תורת הבית הארוך ב"ז ש"ב.
 1625אולם הנצי"ב בעמק שאלה סי' צו אות כד כתב ,אף שמרן כתב שה"ה אף בכוס שאינו של ברכה ,ואין לזוז מפסק זה,
היה מקום לומר שהאיסור הוא רק בכוס של ברכה שיש בכך סימן ברכה לאישה עפ"י הגמ' בברכות שאין פרי בטנה של
אישה מתברך אלא מפרי בטנו של איש ,אולם בכוס שאינה של ברכה מותר לשגר.
 1626פרשת אחרי מות צו.
 1627מעשה זה לא הובא בירושלמי או בבלי.
 1628בעלי הנפש שער הפרישה.
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המיטה שיש בה חיבה יתירה מותרת שלא בפניו ,כך וודאי שגם שיגור הכוס מותר שלא
בפניו ,אלא היתה נמנעת משום סימן שבינהם.
ולכן כתב הראב"ד ,שאם יש איסור בכך הוא רק כשמשגר כוס המיוחד לה ,מבלי שישתו
בו אחרים.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה; ולא עוד ,אלא אפילו לשלוח לה כוס של
יין אסור ,לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר ,אם הוא מיוחד לה; אבל אם שותים הם

מאותו הכוס ושתית איהי אבתרייהו ,לית לן בה".
פסיקת הלכה בגדר האיסור
מרן פסק בגדר האיסור כשיטת הראב"ד מול דברי השאילתות וכעת נעסוק בשיטתו.
עוד נקודות בגדר האיסור
נחלקו הפוסקים בגדרי האיסור:
הראב"ד הנ"ל כתב ,שאיסור שיגור הכוס לא חל כאשר אחרים שותים בין הבעל לאישה,
כיון שכאשר שותים ביניהם אין זה נחשב שמייחד לה כוס .אבל אם אחרים שותים לפני
הבעל או אחרי האישה לא מועיל ואסור.
הפרישה1629

לפי גירסתו ברשב"א כתב ,האיסור הוא רק כאשר הבעל שולח כוס מיוחדת

לאשתו היינו כוס שלא שתה ממנו ,אולם אם שתה מהכוס ושולח לה אין איסור שיגור הכוס
אפי' שלא שתו אחרים כלל .שאין זה נחשב כוס מיוחד לה .וכ"כ

המאירי1630

בדעת

הראב"ד.
המקור

חיים1631

כתב ,שאין איסור כאשר שותים אחרים מאותה כוס בנוסף לבעל ולאישה,

אפילו אם שתו לא בין הבעל לאישה .והאיסור חל רק כאשר הכוס מיוחדת לבעל ולאישה.
דעת השאילתות עפ"י היעב"ץ ,1632איסור שיגור הכוס חל גם כאשר אחרים שותים בין
הבעל לאישה.
פסיקת הלכה:
מרן פסק כדברי הראב"ד ,שרק אם אחרים שותים ביניהם לא חל איסור שיגור הכוס ,וכך
הבינו

טה"ב 1633ושבה"ל1634

במרן ,כיון שמרן כתב "ושתית איהי אבתרייהו ,לית לן בה"

שמשמע שהיא שותה אחרי האחרים ,ודלא כמקור חיים הנ"ל.
הפת"ש 1635כתב בשם היעב"ץ ,שראוי להחמיר כדברי השאילתות.
 1629ס"ק יא .הפרישה כתב כן עפ"י גירסתו ברשב"א "לאפוקי היכא דקא שתה איהו ההוא כסא ושתיא איהי בתריה לית
לן בה" .אולם ברשב"א [מוסד הרב קוק] המופיע אצלנו הגירסא אחרת שכתוב "ומיהו היכא דקא שתו מההוא כסא ושתיא
איהי נמי בתרייהו לית לן בה" ,ועפ"י גירסא זו הרשב"א התיר רק כאשר שותים מכוס זה אחרים כשיטת הראב"ד.
 1630נידה סד ע"א.
 1631ס"ק נד.
 1632שאילת יעבץ ח"א סי' קכו.
 1633ח"ב עמ' קצב.
 1634עמ' ער.
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עצות בקידוש
דין זה מאד רלוונטי בקידוש שהבעל עושה וצריך לתת לאשתו כוס של ברכה .ודנו הפוסקים
מה יעשה כאשר אשתו נידה:
כתב

באגרו"מ1636

היקל כשיטת המאירי והפרישה ,שאישה יכולה לשתות אחריו באותו

כוס.
שבה"ל1637

פסק ,כששניהם לבד ימזוג לכוס אחרת והיא תיקח מעצמה ,שאין זה שיגור

הכוס כיון שהכוס במקומה עומדת .אולם כאשר יש איתם אחרים או שימזוג לכמה כוסות
עבור כולם והיא תיקח ואז אין בזה שיגור הכוס ,או שישתה אחר ביניהם כשיטת הראב"ד.
ואם קשה לנהוג כעצות הנ"ל ניתן להקל כפרישה שהיא תשתה אחריו מהכוס.
בטה"ב1638

כתב ,אף שמרן פסק כראב"ד ,שאם שותים אחרים ביניהם מותר לה לשתות,

בקידוש אין זה מדרך ארץ שהיא תשתה אחרי האחרים ולכן יש להקל שאחד מבני הבית
יגיש את הכוס לאישה ולאחר שהיא תשתה הם ישתו אחריה ,שיש כאן צירוף שגם לא הוא
משגר הכוס וגם כשיטת המקור חיים .אולם לא כתב מה הדין מפורש כאשר אין אחרים אך
נראה ממשמרת הטהרה ,שהיקל כפרישה במקרה כזה.
דרכי

טהרה1639

פסק ,שיניח את הכוס לידו והיא תיקח משם או שימזוג לכמה כוסות והיא

תיקח מעצמה ,כמו העצות שהביא שבה"ל הנ"ל.
שינוי/בפניה בשיגור הכוס
כתב שבה"ל הנ"ל ,ששינוי לא מועיל במזיגת הכוס כיון שלא הוזכר בגמרא.
לגבי שיגור הכוס בפניה ,כתב הדברי יואל ,1640שהאיסור הוא רק כאשר משגר לה את
הכוס שלא בפניה כיון שע"י כך מראה שנותן דעתו עליה ויש בכך חיבה יתירה ,אולם בפניה
מותר לשלוח לה הכוס.
אולם שאר הפוסקים לא חילקו בכך ,משמע שהאיסור חל גם בפניה.

סעי פ ים טו  -יז
א .הטור כותב וז"ל:
"כתב א"א הרא"ש ז"ל בתשובה שאם הוא חולה ואשתו נדה ואין לו מי שישמשנו זולתה
מותרת לשמשו רק שתזהר ביותר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו".

 1635ס"ק יד.
 1636חלק יו"ד ב סי' פג.
 1637עמ' ער.
 1638ח"ב עמ' קצג.
 1639פרק ה.
 1640סי' סד.
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הרחקות כאשר הבעל חולה
כתב הרא"ש בתשובה ,1641מי שהוא חולה ואשתו נדה ואין לו מי שישמשנו זולתה מותרת
לשמשו רק שתזהר ביותר שתוכל מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה לפניו ,דמאחר
שאין לו זולתה אי איפשר שלא תשמשנו.
הרא"ש ביאר שמותר לאישה לשמשו כיון שאין לו מישהו אחר שישמשו ,ודייק מכך הב"י,
שכאשר יש לו מישהו אחר לשמשו אפי' ע"י הדחק ,אין היתר שאשתו תשמשו.
הרא"ש כתב ,כאשר הבעל חולה מותר לה לשמשו רק תזהר מרחיצתו והצעת המיטה,
ושואל הב"י  ,הרי כל אישה נידה מותרת לשמש את בעלה בכל המלאכות חוץ מהרחצת
פניו ידיו ורגליו והצעת המיטה ומזיגת הכוס ,וא"כ מה התיר הרא"ש בחולה יותר מאשר
בריא?
א .ההיתר בחולה הוא שמותרת למזוג לו את הכוס ,אולם כתב הב"י שאפשרות זאת לא
מסתברת כיון שלשון 'מותרת לשמשו' משמע מותרת במלאכות נוספות שאסורות כשבעלה
בריא ,ולא רק במזיגת הכוס.
ב .גם הרחצה והצעת המיטה מותרים כאשר אין ברירה ,וכן מדויק בלשון הרא"ש "שתזהר
ביותר שתוכל מהרחצת "...משמע שאם אין אפשרות אחרת מותרת אף בעשיית מלאכות
אלו.1642
ג .מותרת להושיט דברים מידה לידו ,והוסיף

תה"ד1643

שאפשר שימושים ע"י נגיעת דבר

אחר.
ד .תה"ד ביאר שאולי כוונת הרא"ש ,שמותרת אף להקימו ולהשכיבו ולסומכו שזה מעשה
עבדות ולא חיבה כהרחצה והצעת המיטה בפניו.
הרחקות כאשר האשה חולה
הרא"ש כתב את ההיתרים הנ"ל כאשר הבעל חולה ,ולא גילה דעתו מה הדין כאשר האישה
חולה.
וביאר תה"ד שיתכן שהתיר אף להשכיבו ולסומכו כנ"ל.
אולם כתב תה"ד ,שהיתר זה נאמר רק כאשר הבעל חולה שאז כוחו תשוש ואין חשש
שירגיל אותה לביאה .אולם כאשר היא חולה יש לחוש שאם נתיר לו לעשות מעשים אלו
שמא יצרו יתגבר עליו לעבירה ולא יהיה בכוחה למנוע זאת ,ולכן אסור להשכיבה ולסומכה
וכו'.
ההגהות

שע"ד1644

הביא ,שיש מתירין שגם כאשר היא חולה ואין לה מי שישמשנה מותרת

בזה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:

 1641שו"ת הרא"ש כט ג.
 1642אולם דעת רבינו ירוחם [תולדות אדם וחוה נתיב כו פ"ד] שאין היתר בהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המיטה בשום
אופן.
 1643חלק א סי' רנב.
 1644נדה סי' יח אות יב.
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סעיף טו
"אם הוא חולה ואין לו מי שישמשנו זולתה ,מותרת לשמשו רק שתזהר ביותר שתוכל
להזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו".
סעיף טז
"אשה חולה והיא נדה ,אסור לבעלה ליגע בה כדי לשמשה ,כגון להקימה ולהשכיבה
ולסמכה( .וי"א דאם אין לה מי שישמשנה ,מותר בכל (הגהות ש"ד והגהות מרדכי פ"ק דשבת בשם
הר"מ) ,וכן נוהגין אם צריכה הרבה לכך)".

סעיף יז
"אם בעלה רופא ,אסור למשש לה הדפק .הגה :ולפי מה שכתבתי דנוהגין היתר אם צריכה אליו
דמשמש לה ,כ"ש דמותר למשש לה הדפק אם אין רופא אחר וצריכה אליו ויש סכנה בחליה( ,כך
דקדק הב"י מלשון הרמב"ן סימן קכ"ז) ,ועיין בא"ח סימן פ"ח אם מותר לנדה ליכנס לבית הכנסת
ולהתפלל".

פסיקת ההלכה כשהבעל חולה
מרן בסע' טו פסק כלשון הרא"ש כאשר הבעל חולה ,ואין לו מי שישמשנו מותרת לשמשו
רק שתזהר ביותר שתוכל להזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו.
וכתב הש"ך 1645שמשמע מלשון מרן בסע' טז ,שרק כאשר האישה חולה אסור לבעל לגעת
בה להשכיבה ולסומכה ,אולם כאשר הבעל חולה מותר לגעת בה כדי להשכיבה
ולסומכה .וכן פסקו כמרן והש"ך דלעיל

בשבה"ל1646

וטה"ב .1647ועוד הוסיף בטה"ב,1648

שכן מותר לשמש את הדופק של בעלה החולה ,אע"פ שבסע' יז מרן החמיר אצל בעל
לבדוק לאשתו ,אולם כאן שזה הפוך מותר עפ"י תה"ד הנ"ל ,אולם כתב שיש להחמיר ע"י
הפסק מפה.
וכתב בטה"ב שטוב שתיגע בו ע"י כפפות וכד' אם אפשר בכך ,אולם בשבה"ל כתב
שלכתחילה תשים כפפות.
הגדרת הבעל חולה:
כתב שבה"ל ,1649שלא מדובר בחולי שיש בו סכנה כיון שאין דבר העומד בפני פיקו"נ ,וכן
לא מדובר במי שיש לו מיחוש בעלמא ,אלא בחולה שאין בו סכנה .והגדיר זאת
בטה"ב ,1650שזהו חולה בכל גופו וזקוק לאחרים לתומכו ולסעדו.
כתב בטה"ב ,1651שאם הבעל חולה שיש בו סכנה ,ויש צורך בהרחצת פניו ידיו ורגליו
מותר לשמשו בכל דבר ,כי איך אפשר שתעיין להבחין בין דבר שיש בו הכרח לדבר שאין
בו הכרח.

 1645ס"ק יט.
 1646עמ' רעא.
 1647ח"ב עמ' רח.
 1648ח"ב עמ' ריא
 1649עמ' רעא.
 1650ח"ב עמ' רח.
 1651ח"ב עמ' ריג.

265

ביאור דברי תה"ד במקרה שהאישה חולה
תה"ד סתם דבריו שכאשר האישה חולה אסור לבעל לגעת בה כדי להשכיבה ולסומכה.
ולא חילק בין מקרה שיש אחרת לשמשה לבמקרה שאין מי שישמש אותה מלבד בעלה,
ונחלקו הפוסקים בהבנת דברי תה"ד:
בשו"ת

הרדב"ז1652

ביאר ,שתה"ד אסר לבעל לגעת כדי להשכיבה ולסומכה כאשר היא

חולה דווקא כאשר יש מטפלת שיכולים לשכור אותה .אולם אם אין שם את מי לשכור
אלא הוא ,גם לבעל מותר לגעת בה כדי לשוכבה ולסומכה ואין זה דרכי נעם להניחה
למות.
ועוד הוסיף שבחולה שאין בה סכנה גם מותר לו לשמשה כאשר אין שם אלא הוא ,וזה
מותר מהסיבות הבאות:
א .האדם לא מתאווה לחולה שצריך להשכיבה ולסומכה ואין חשש שיבוא עליה.
ב.לא תתן לו לבוא עליה ,ואין לחוש שיאנוס אותה.
ג .אפי' אם אין עכשיו סכנה ,יש חשש שע"י שלא ישכיבנה וכד' תבוא לידי סכנה ואין דרכי
נועם שתמות.
אולם כתב שאפי' בחולה מסוכנת אין להתיר לרחוץ פניה ורגליה כיון שזה מילי דחיבה
אולם אם מסוכנת אצל רחיצה יכול לזרוק עליה מים ואם גם זה לא אפשרי מותר לרחצה
ממש שאין לך דבר העומד בפני פיקו"נ.
וא"כ לשיטתו ,כשהבעל חולה יכולה לשמשו ולגעת בו וא"צ לשכור אחר.
וכשהיא חולה אף בחולי שאין בו סכנה ,ישכרו אחר שתשמש אותה ,ואם אין אפשרות
לשכור מותר גם לו לשמשה ולגעת בה כדי להשכיבה וכו' אולם הרחצת פניה ורגליה אסור
אלא א"כ זה פיקוח נפש כנ"ל.
אולם הב"י בסע' יז ביאר את תה"ד בשונה מהרדב"ז ,וכתב שאף כאשר אין מי שישמש
את האישה כאשר היא חולה ,אף לבעל אסור לגעת בה כדי להשכיבה ולסומכה.
פסיקת ההלכה כשהאשה חולה כשאין אחרת לשמשה
מרן לעיל בסע' טז סתם דבריו כהבנתו בב"י את דברי תה"ד ,ולכן כאשר היא חולה אף
אם אין מי שישמשנה אין לבעל לגעת בה כדי להשכיבה ולסומכה.
אולם הרמ"א הביא את השערי דורא שכאשר היא חולה מותרת בזה אם אין לה מי
שישמשנה ,וכתב על כך 'וכן נוהגין אם צריכה הרבה לכך".
בפת"ש הביא את דברי הרדב"ז ,שיש לשכור אחרת אם אפשר ואם אי אפשר מותר לבעל
לשמשה.

 1652חלק ד סימן ב.
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באיזה חולי מותר לבעל לשמש את האישה
כתב תה"ד ,1653שכאשר האישה חולה אסור לבעל לשמש לה את הדופק וסתם תה"ד על
איזה חולה מדובר.
וביאר הב"י שתה"ד אסר אף כאשר אין רופא אחר.
אולם הרדב"ז 1654ביאר שתה"ד ,שאם אין רופא אחר מותר לבעל למשש.
נחלקו הפוסקים באיזה חולה יש איסור למשש את הדופק:
א.תשובות המיוחסות

לרמב"ן1655

[שכתב הרשב"א] ,חילק בין מצב שהאישה חולה בחולי

שיש בו סכנה לחולי שאין בו סכנה:
שאין בה סכנה ,אסור למשש לה את הדופק אף אם אין רופאים אחרים.
שיש בה סכנה ,מותר למשש לה את הדופק אם אין רופאים אחרים משום פיקו"נ.
ב .ב"י בשיטת הרמב"ם שכתב,

שהרמב"ן1656

שהתיר למשש את הדופק בחולה שיש בו

סכנה ,אזיל לשיטתיה שאיסור קירבה לעריות הוא מדרבנן .אולם

לרמב"ם1657

שסובר

שקירבה לעריות הוא דאורייתא יתכן שכאן יהיה אסור אפי' שזה פיקו"נ כיון שזה
אביזרייהו דג"ע ,ונשאר בצ"ע.
הש"ך1658

חלק על הב"י וכתב ,שאף לדעת הרמב"ם אין איסור תורה אלא בנגיעה שהיא

דרך תאווה וחיבה אולם נגיעה שאינה של חיבה ותאווה אסורה רק מדרבנן ולכן גם הרמב"ם
יקל בחולה למשש לה את הדופק בחולה שיש בו סכנה ,וכן המנהג פשוט שרופאים יהודים
ממששים דופק לאישה .הש"ך הוכיח את דבריו מלשון הרמב"ם:1659
"כל הבא על ערוה מן העריות דרך איברים או שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה
בקרוב בשר הרי זה לוקה מן התורה"...
אולם הב"ש באבן

העזר1660

כתב ,שלרמב"ם אף נגיעה שאינה של חיבה אסורה מהתורה

ועיי"ש.
ג .הרדב"ז בביאור תה"ד כתב ,שתה"ד מתיר אף בחולה שאין בה סכנה כאשר אין שם
רופא אחר.
ד .הרדב"ז עצמו פסק ,בחולה שאין בה סכנה ,אם יש אחרים בקיאים כמותו ,נחמיר לא
למשש לה דופק .ואם אין אחרים בקיאים כמותו ,מותר למשש לה דופק .והביא את
הכפתור ופרח שסובר גם כך.
בחולה שיש בו סכנה ,מותר אפי' אם יש שם רופאים אחרים.

 1653סי' רנב.
 1654חלק ד סי' ב.
 1655סי' קכז.
 1656השגות לסה"מ ל"ת שיג.
 1657איסו"ב כא א ,וכן סה"מ ל"ת שיג.
 1658ס"ק כ.
 1659איסו"ב כא א.
 1660סי' כ ס"ק א.
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פסיקת הלכה באיזה חולי מדובר באישה חולה
מרן בשו"ע סתם דבריו כדברי תה"ד "אם בעלה רופא ,אסור למשש לה הדפק" ולא חילק
בין סוגי החולי ,ונראה מדבריו שאוסר אפי' בחולי שיש בו סכנה כדבריו בב"י ,שהרי
סותם דבריו.
אולם הרמ"א היקל בחולי שיש בו סכנה אם אין רופא אחר תשובות המיוחסות לרמב"ן
"ולפי מה שכתבתי דנוהגין היתר אם צריכה אליו דמשמש לה ,כ"ש דמותר למשש לה
הדפק אם אין רופא אחר וצריכה אליו ויש סכנה בחליה".
שבה"ל1661

פסק כרדב"ז שביאר את תה"ד דלעיל ,שאם אין אפשרות לשכור מטפלת

מותר לבעל לגעת באשתו כדי לשמשה אפי' בחולי שאין בו סכנה כאשר אם לא יטפלו בה
עלולה להגיע לסכנה ,וטוב שיגע בה ע"י כפפות .ושיעור ההוצאה הכספי שצריך להוציא על
מטפלת לשמשה ,כתב בשבה"ל הנ"ל ,שא"צ להוציא את כל ממונו כיון שזה רק איסור
דרבנן.
בטה"ב 1662פסק:
בחולי שאין בו סכנה אסור לבעל למשש לה את הדופק וכן לגעת בה כדי לסומכה וכו' אפי'
שאין מי שישמשנה אלא ישכור לה אחרת לשמשה אולם כתב שמותר להושיט מידה לידו
וכן לגעת בה ע"י דבר כגון לנעול נעליים וכן התיר ליטול לה ידיים כיון שא"א בלאו הכי כיון
שיש בזה צורך מצווה.
אולם בחולי שיש בו סכנה ואין אפשרות לשכור אחרת ,ויהיה סכנה אם לא ישמשנה
בעצמו יש להקל.
וביאר ,שאע"פ שהב"י כתב שלרמב"ם קירבא דעריות דאורייתא וצ"ע אם מותר לגעת בה
אף בחולי שיש בו סכנה .וכן נראה מסתימת מרן בשו"ע ,מ"מ יש להתיר מהטעמים הבאים:
א .תשובות המיוחסות לרמב"ן הם כידוע תשובות הרשב"א ,1663ולרשב"א לא פסיקא ליה
שקירבא לעריות זה איסור דרבנן ,כמו שכתוב בגוף התשובה שאפשר שאיסור קירבא
לעריות הוא מהתורה .א"כ מה שכתב הב"י שהרמב"ן מתיר לחולה שיש בה סכנה שבעלה
ישמש את הדופק משום שס"ל שקירבא לעריות אסורה מדרבנן ,לא מוכרח ,שהרי הרשב"א
שכתב ש אפשר שהוא דאורייתא מ"מ היקל למשש את הדופק לחולה שיש בה סכנה.
וממילא גם בדעת הרמב"ם נאמר כך.
ב.

הש"ך1664

כתב ,שנגיעה שאינה של חיבה אף לרמב"ם אינה אסורה מהתורה ,וממילא גם

לרמב"ם ניתן להקל בחולי שיש בו סכנה.
ג .אף הב"י לא הכריע לאסור למשש את הדופק אליבא דהרמב"ם במקום פיקו"נ ,אלא
כתב זאת על דרך אפשר ונשאר צ"ע ,וכן בשולחן ערוך סתם את דבריו ,וניתן לבאר שהוא
נשאר בצ"ע בגלל סברת הזרע אמת 1665שאין דין יהרג ובל יעבור כאשר האיסור הוא רק
 1661עמ' ערב.
 1662ח"ב עמ' רטו -רכו.
 1663כמבואר בהקדמה לב"י.
 1664ס"ק כ.
 1665חלק ג ס' קלז.

268

משום גדר וסייג לקירבא לעריות .וא"כ יש להקל במקום פיקו"נ למשש לה את הדופק
ולגעת בה כדי להשכיבה ולסומכה.
סתירה ברמ"א
הרמ"א בסע' טז כתב "שאם אין לה מי שישמשנה מותר בכל ,וכן נוהגים להקל אם צריכה
הרבה לכך" ומשמע שאפי' שלא במקום סכנה מותר ,אולם לגבי מישוש הדופק בסע' יז
כתב הרמ"א ,שאין להקל אלא אם כן יש סכנה בחוליה ואין רופא אחר זולתו ,וא"כ
סתירה?
ובצ"צ בפסקי

דינים1666

תירץ  ,דהיינו טעמא דלא שרינן מישוש דופק שלא במקום סכנה,

מפני שיש כמה ספקות בתועלת הדבר ,שמא לא יבין חוליה ,ואם יבחין שמא לא ידע מה
רפואתה ,והתועלת שיגיע לה מזה רחוק ,לכן אין להתיר אלא במקום סכנה ,אבל להקימה
ולהשכיבה מותר כל שאין לה מי שישמשנה ואפי' שלא במקום סכנה.
ובשו"ת בית

שערים1667

תירץ ,שלהקימה ולהשכיבה וכיו"ב מותר ,כיון שהוא טרוד

במלאכתו שלא יקלקל ולא יזיק לה ,אין לחוש לשמא יבוא לידי הרהור ,אבל במישוש
הדופק אף שעוסק במלאכתו כיון שאין במלאכה זו חשש קלקול או היזק אינו טרוד בה כ"כ
ויש לחוש שיבוא לידי הרהור ולהרגל דבר.
שימוש בדברים שבמניעתם לא יכבידו את החולי כשהוא חולה
כאמור לעיל מרן פסק ,שכשהוא חולה מותר לבעל לשמשו ,חוץ מהרחצה והצעה המיטה,
ויש לדון האם ההיתר הוא גם בדברים שאינם קשורים ישירות לרפואותו:
בבדי

השולחן1668

כתב ,שהסתפק בדין זה דשמא הותר לשמש את הבעל רק בדברים שהם

לצורך רפואתו .אך הוסיף ,שמסתימת הפוסקים משמע שמותר בכל דבר.
בטה"ב1669

כתב ,שכשהוא חולה מותרת לשמשו אף בדברים שאין חשש שמניעתם יכבידו

את החולי .וכן היקל שהאישה תניח לתפילין לבעלה שיש לו גבס ביד ואינו יכול להניח
לעצמו אך תיזהר שלא לגעת בבשרו .כיון שאין לחוש שיתגבר יצרו כיון שהוא חולה ותש
כוחו ,ועוד כתב שראויה המצווה להגן עליו.
מזיגת הכוס כאשר הבעל חולה
נחלקו האחרונים בענין מזיגת הכוס כאשר הבעל חולה:
הש"ך 1670שאף בבריא החמרנו במזיגת הכוס לאסור הושטה בלא מזיגה וכן הגשת מאכלים,
בחולה יש לנהוג כעיקר הדין לאסור רק מהילת מיים ביין כאשר עושה מזיגה  +הושטה
בפניו .וכן פסק בשבה"ל.1671
 1666קצה סע' יז.
 1667יו"ד סי' רעד.
 1668ביאורים ד"ה מותרת לשמשו.
 1669ח"ב עמ' רי.
 1670ס"ק יח.
 1671עמ' רעב.
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אבל הב"ח כתב ,שאין היתרים מיוחדים במזיגת הכוס הכוס לחולה שהרי גם בבריא יש
היתר למזוג את הכוס בשינוי.
ועולה מדבריו שכל מה שהחמיר בבריא [הושטה ללא מזיגה וכן הגשת מאכלים] אסורים גם
לחולה.
הגבהת המיטה
שבה"ל1672

פסק ,שבמיטה חשמלית מותר לבעל להגביה את המיטה ,ואילו במיטה

שמרימים אותה ביד כתב שניתן להקל כשיש צורך לחולה.
אולם

בטה"ב1673

פסק ,שמותר להגביה אף מיטה שהגבהתה ביד וטוב שיעשה זאת ע"י

הפסק בד לתוספת

היכר,1674

ואף שמרן פסק להחמיר כשהאישה חולה אין להקימה

ולהשכיבה כאן יש להקל:
א .כיון שאינו נוגע בה כלל אלא נוגע במיטה.
ב .משום ס"ס ,שמא הלכה כרדב"ז שכאשר אין מי שישמש את האישה מותר גם לבעלה
להקימה ולהשכיבה ,ושמא נגיעה ע"י דבר אחר ניתן להתיר גם לפי מרן.
שימוש אחות ביה"ח או אשתו נידה מה עדיף
כתב בשבה"ל ,1675במלאכות שהם בגדר שירות עדיף ע"י אחות כיון שבאשתו נידה אסור
גם דברים שאין בהם קירבה ,אולם רחיצה שיש בה חיבה יתירה צ"ע מה עדיף.
כניסת נידה לבית כנסת בימי נידותה
בחלק מהארצות החמירו הנשים על עצמן במספר חומרות יתירות בימי נידותן לגבי
כניסת נ שים לביהכנ"ס ,הזכרת דברים שבקדושה ונגיעה בס"ת בימי נידותה:
רש"י בספר

האורה1676

כתב ,שהמנהג מבוסס על חומרא אולם אין איסור לכניסה

לביהכנ"ס כיון שביהכנ"ס אינו דומה למקדש שאסור לטמאים להיכנס אליו .שאם זה היה
דומה למקדש היה צריך גם כפרה כדי להיכנס לביהכנ"ס ועוד כולנו טמאי שרץ וטמאי מת
ובכל זאת נכנסים לביהכנ"ס .אך כתב שביהכנ"ס הוא מקום קדושה ולכן יפה עושות
שנמנעות למבוא אליה.
הראבי"ה1677

כתב ,שנהגו הנשים סלסול ופרישות בעצמם שלא הולכות לביהכנ"ס בימי

נידותן .והוסיף האור

זרוע1678

שכמו כן החמירו לא לגעת בספר תורה וכן יש שאין

 1672עמ' רעג.
 1673ח"ב עמ' רכו.
 1674בתורת הטהרה יב פט כתב ,לא חילק בין מיטה חשמלית למיטה שמרימים אותה ביד ומשמע שבשניהם צריכים הפסק
בד ,אולם מדברי הרב עובדיה במשמרת הטהרה נראה שהצריך בד רק למיטה שמרימים אותה ביד וצ"ע בכוונתו.
 1675עמ' רעא.
 1676ח"ב סי' א.
 1677ברכות סי' סח ס"ק ח ,והובא גם בהגה"מ הלכות תפילה ד ג.
 1678ח"א סי' שס.
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מתפללות ויפה הם עושות .וגם

השע"ד1679

כתב ,שכמו כן נהגו שלא להזכיר את השם,

אולם בימי ליבונה [לאחר ימי הראיה אף שלא טבלה עדין] לא נהגו להחמיר בדברים האלו.
תה"ד1680

כתב ,שאף למחמירים יש להתיר לנשים להיכנס לביהכנ"ס בימים

הנוראים1681

ובימים אחרים שרבות מתאספות לביהכנ"ס כיון שהנשים הנידות מצטערות מכך שכולם
מתכנסים והן עומדות בחוץ ,שניתן לסמוך על המקילים במקרה כזה.
הב"י באו"ח בסי' פח כתב ,שהנשים במקומו לא נהגו מלהימנע מללכת לביהכנ"ס.
האגור כתב ,1682שבמקומו נהגו להיכנס לביהכנ"ס ולהתפלל אולם החמירו לא להסתכל
בס"ת בשעת ההגבה.
רבינו ירוחם 1683כתב ,שלא להיכנס לביהכנ"ס זה מנהג טעות ויש למחות בידן.
להלכה ,מרן לא הזכיר חומרות הללו כלל .אך הרמ"א

באו"ח1684

כתב וז"ל:

"יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר השם או ליגע
בספר( ,הגהות מיימוני פ"ד) וי"א שמותרת בכל ,וכן עיקר (רש"י הלכות נדה) ,אבל המנהג במדינות
אלו כסברא ראשונה .ובימי לבון נהגו היתר .ואפילו במקום שנהגו להחמיר ,בימים נוראים וכה"ג,
שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת ,מותרין לילך לבהכ"נ כשאר נשים ,כי הוא להן עצבון גדול
שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ".

פסק המ"ב שם ,שבמדינתנו נהגו שהנשים מתפללות בביהכנ"ס אך לא יסתכלו בספר
תורה ,שהמנהג כאגור .וכן כתב

בשבה"ל1685

שכן מנהג ישראל ,וכל זה רק בימי יציאת

הדם אך בימי ליבונן מותר.
ורבים מאחרוני האשכנזים החמירו בכניסה לביהכנ"ס ,וכמבואר בשו"ת יהודה יעלה
אסאד 1686וכן בשו"ת מהר"ם

שיק1687

ועוד ,ואף חלק ממקומות הספרדים נהגו להחמיר לא

להיכנס לביהכנ"ס בימי ראייתן ,וכמו שכתב בשו"ת חקקי
לחיים1689

שכן נהגו במקום .מ"מ פסק

בטה"ב1690

לב1688

וכן בספר זכורנו

שבא"י ובמצרים ובכמה מדינות נוהגים

להקל בזה וכמו שכתב מרן הב"י.
נגיעה בספר תורה
האור זרוע דלעיל כתב ,שהחמירו לא לגעת בספר תורה .וכתב הרמ"א דלעיל ,התיר זאת
אך כתב שהמנהג לא כך.

 1679סי' יח הלכות נידה.
 1680ח"ב סי' קלב.
 1681וכתב המ"ב סימן פח "ומיום ראשון של סליחות ואילך מיקרי ימים נוראים לכל כה"ג וה"ה אם משיאה בנה או בתה או
שהיא בעצמה יולדת שהולכין לבה"כ אחר ד' שבועות שרי אף על פי שהיא נדה וכיון שמותרים לילך לבה"כ שרי ג"כ
להתפלל בכל זה לכו"ע".
 1682סי' אלף שפח.
 1683נתיב כו סוף חלק ג.
 1684סי' פח סע' א.
 1685עמ' רעג.
 1686או"ח סי' לח.
 1687אבן העזר סי' פז.
 1688או"ח סי' ג.
 1689חלק ב מערכת ב אות א.
 1690ח"ב עמ' רה.
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אולם הרמב"ם 1691כתב ,שכל הטמאים ואפי' נשים נדות מותרים לאחוז בספר תורה
ולקרות בו ,וכן פסק טוש"ע .1692וגם בשו"ע הרב 1693פסק שהמנהג שאישה נידה לא תגע
בס"ת אין מנהג זה עיקר .וכן פסק בטה"ב 1694והוסיף שרשאית לעסוק בתורה וכן לברך
ברכות וכדו' ואסור לה להימנע מזה.
בית הקברות
חלק מהפוסקים כתבו שנידה לא תיכנס לביה"ק ,כמו שיבואר לקמן ,ונאמרו שני טעמים
בדבר:
א.פרי שדה 1695כתב ,מפני התדבקות החיצונים בדבר שאינו טהור.
ב.הקב חיים 1696כתב ,מפני קדושת ביה"ק.
הפת"ש1697

וביאר

הביא בשם החמודי דניאל ,שנהגו הנשים לא ללכת לבית החיים בימי נידותן,

בטה"ב1698

שמשמע שנראה מדברי החמודי דניאל שזה רק בימי ראייתן ,מה שאין

כן בימי ליבונן ועדין לא טבלה שמותר ,וכן ראיה ממעשים שבכל יום שבתולות הולכות
לביה"ק אע"פ שלא טובלות.
אולם החיי

אדם1699

כתב ,שבעוד המנהג לא ללכת לביהכנ"ס הוא רק בימי ראייתן אך

בימי ליבונן לא החמירו ,אך המנהג שלא להיכנס לבית החיים הוא עד שיטבלו.
וביאר

שבה"ל1700

את החילוק בין ביהכנ"ס לבית הקברות .הסיבה שלא נכנסו

לבית הקברות הוא משום נקיות ולכן כשהיא לא רואה אין מיאוס ובעיה של נקיות
אולם בבית הקברות סיבת המנהג הוא עפ"י פרי

שדה1701

מפני חשש התדבקות

החיצונים והקליפות על דבר בלתי טהור ,ולכן אמרו לא להיכנס לבית הקברות כל
ימי טומאתן [עד שיטבלו] שלא יצטרף טומאת נידה עם טומאת המת שחמיר טפי.
להלכה:
שבה"ל פסק ,שאכן אין ללכת לבית החיים עד הטבילה ,אך יכולות לעמוד חוץ ל 4אמות
מחוץ לקבר ,ולפעמים מקילים לצורך כשאינה שופעת.
בטה"ב 1702כתב ,שנשים שנוהגות ללכת לביהכנ"ס יכולות להיכנס לבית הקברות.
וגם המחמירות ,החמירו רק בימי ראייתן כדברי החמודי דניאל .וכן מותרות בתאריכים
שרגילים לפקוד את הקבר לבוא גם אם הם רואות ,וכן במנחת אלעזר כתב ,שחשש

 1691הלכות ס"ת י ח.
 1692יו"ד סי' רפב סע' ט.
 1693או"ח סי' פח.
 1694ח"ב עמ' רה.
 1695ח"ד סי' צד.
 1696סי' צב.
 1697ס"ק יט.
 1698ח"ב עמ' רו.
 1699חלק א כלל ג סע' לח.
 1700עמ' רעד.
 1701ח"ד סי' צד.
 1702ח"ב עמ' רו.
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התדבקות החיצונים זה רק מתי שהולכות שלא צורך אך כשהולכות לצורך הלווית המת
או בתאריכים שנהגו להיכנס אין חשש להדבקות החיצונים כי שומר מצוה לא ידע דבר רע.
יהרג ואל יעבור בנידה
הגמרא

בסנהדרין1703

אומרת שאסור להתרפא באיסורי עריות ואפי' חולה שיש בו סכנה

ימות ולא יעבור וז"ל:
אמר רב יהודה אמר רב :מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת ,והעלה לבו טינא .ובאו
ושאלו לרופאים ,ואמרו :אין לו תקנה עד שתבעל .אמרו חכמים :ימות ,ואל תבעל לו- .
תעמוד לפניו ערומה?  -ימות ואל תעמוד לפניו ערומה - .תספר עמו מאחורי הגדר?  -ימות
ולא תספר עמו מאחורי הגדר.

עפ"י זה דנו הפוס' האם גם בנידה יש דין של ימות ואל יעבור ויש להחמיר לבעל לא לטפל
באשתו נידה אפי' במקום פיקו"נ?
הב"י כתב ,עפ"י הרמב"ם שסובר שאיסור קירבה לעריות הוי מדאוייתא ,יש לומר שיש
דין ייהרג ואל יעבור במישוש הדופק של אשתו מדין אביזרייהו בג"ע .אולם מספר פוסקים
חלקו עליו:
הרדב"ז1704

כתב ,שדין של ימות ואל יעבור באביזרייהו דעריות ,הוא רק כאשר החולי בא

בעקבות מעשה העבירה ,כמו המעשה בגמ' שהאדם נתן עיניו באישה אחרת .אולם כאשר
החולי לא בא מחמת העבירה כמו במקרה של נידה רגילה שחולה אין דין של ימות ואל
יעבור באביזרייהו.
שו"ת פני

יהושע1705

כתב ,שנידה אינה בכלל איסורי ערווה וממילא אין לה דין של יהרג

ואל יעבור ,שהוולד בנידה לא נהיה ממזר וכן לא נעשית זונה.

 1703עה ע"א.
 1704חלק ד סי' ב.
 1705חלק ב סי' מד.
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סימן קצו
סעי פים א – ב
א .הטור כותב וז"ל:
"שבעת ימים שהזבה סופרת מתחלת ממחרת יום שפוסקת בו וכך משפטה אם תראה שני
ימים או שלשה ופסקה לראות בודקת ביום שפסקה כדי שתפסוק בטהרה וכתב הרשב"א
בדקה עצמה שחרית ומצאה טהורה אף על פי שלא בדקה בין השמשות הרי זו בחזקת
טהורה ראתה יום אחד בלבד ופסקה ובדקה עצמה ומצאה טהורה הרי זו בחזקת טהורה ויש
שמחמירין בזה מספק הואיל ומעיינה פתוח ומלשון א"א הרא"ש ז"ל יראה שצריכה שתפסוק
בטהרה בין השמשות שכתב וזה לשונו ואחר שיפסוק הדם תבדוק עצמה יפה יפה ובדיקה זו
תהיה בין השמשות ביום שתפסוק בו מלראות ותלבוש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם ומיום
המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים".

יום שפוסקת בו אינו עולה לז"נ
כתב הטור ,ששבעת ימים שהזבה סופרת מתחילה למנות ז"נ ,מיום המחרת של הפסק
הטהרה.
מקור דברי הטור בגמרא

בנידה1706

וז"ל המשנה שם:

"והכותים מטמאים משכב תחתון כעליון ,מפני שהן בועלי נדות".
והגמרא מבארת 1707הטעם שכותים מוגדרים כבועלי נידות וז"ל:
"יום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה"

עפ"י זה כתבו

הרא"ש1708

וכל הפוסקים ,1709שיום שפוסקת בו אינו עולה למנין ז"נ וכן

פסק מרן לקמן בסע' א.
האם הפסק טהרה בשחרית עולה לה?
מקור הסוגיא בגמרא בנידה 1710וז"ל:
במשנה מובא:
"נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה ,ובין השמשות לא הפרישה ,ולאחר
ימים בדקה ומצאה טמאה  -הרי היא בחזקת טהורה ...ור' 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".

ובגמרא כתוב וז"ל:
"תניא ,אמרו לו לר' יהודה :אלמלי ידיה מונחות בעיניה כל בין השמשות  -יפה אתה אומר,
עכשיו  -אימר עם סלוק ידיה ראתה ,מה לי הפרישה בטהרה בז' מן המנחה ולמעלה  -מה
 1706לא ע"ב.
 1707לג ע"א.
 1708נידה פרק ד סי' א.
 1709כמוזכר בב"י.
 1710סח ע"א.
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לי הפרישה בטהרה בראשון .בראשון  -מי איכא למאן דאמר? אין ,והתניא 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".

סיכום השיטות בתנאים לגבי זמן הפסק טהרה:
ת"ק – ביום השביעי הפסק טהרה בשחרית עולה לה ,אולם שאר הימים צריכה לבדוק
סמוך לערב.1711
רבי יהודה – אף ביום השביעי הפסק בשחרית לא עולה לה ,אלא צריכה להפסיק בטהרה
בכל הימים מן המנחה קטנה ומלמעלה.
חכמים בתראי– אפי' ביום שני ואילך עולה לה הפסק טהרה בשחרית ,ואילו ביום ראשון
עולה רק מסמוך לערב [שביום הראשון לראייתה נחשב למעיין פתוח ,לא מועיל הפסק

בשחרית].
רבי – אף ביום הראשון עולה לה הפסק טהרה בשחרית[כטעם המבואר בגמ'].
שיטות הראשונים בזמן הפסק טהרה
הרשב"א בתוה"ב

1712

פסק ,כרבי שהפסק בשחרית עולה לה אפי' ביום הראשון.

אולם יש מחמירים ברשב"א הנ"ל וכן הרמב"ם 1713פסקו ,כחכמים בתראי שהפסק בשחרית
עולה לה מהיום השני והלאה או בראשון בסמוך לערב [שביום הראשון לראייתה נחשב למעיין

פתוח ,לא מועיל הפסק בשחרית].
הרא"ש פסק ,1714שבאיזה יום שתפסוק בטהרה צריכה לפסוק בבין השמשות.
ביאור שיטת הרא"ש
לכאורה נראה שהרא"ש פוסק כר' יהודה שרק הפסק טהרה בין מנחה ולמעלה עולה לה
אפי' ביום השביעי וכך באמת הבין הטור .אולם ביאר הב"י ,שלא יתכן שהרא"ש פסק
כשיטת יחידאה כנגד חכמים ,ועל כרחך שפסק כת"ק או כחכמים בתראי ,אלא שסתם
שתעשה את ההפסק סמוך לביה"ש בגלל שתי אפשרויות:
א .שלכ"ע עדיף לכתחילה לבדוק סמוך לביה"ש ,שאז מוכח שהיום נגמר בטהרה.
ב .דברי הרא"ש אלו כתובים בקיצור פסקיו ,ופסקים אלו מיועדים לנשים והציבור הרחב,
ולכן הרא"ש לא רצה לחלק שהפסק ביום ראשון צריך להיות ביה"ש לשיטת רבנן בתראי
 1711כתבנו עפ"י שיטת רש"י שיש ג' שיטות במשנה ות"ק אינו כחכמים בתראי ,אולם תוספי הרא"ש מבואר ,שחכמים
בתראי מבארים את שיטת ת"ק.
 1712ב"ז ש"ה.
 1713איסו"ב ו כ .וז"ל הרמב"ם..." :ויום ראשון של נדה אף על פי שמצאה בו טהורה ה"ז כמי שמצאה טמאה שיום ראשון
כולו הוחזק המעין פתוח" .מהרמב"ם משמע שלא חילק בין בדיקת שחרית לבדיקת ביה"ש אלא לכא' הפסק טהרה לא
עולה כלל ביום הראשון ,אמנם ביאר הב"י ,שאף לדעת הרמב"ם ה"ט בראשון סמוך לערב עולה לה ,אלא שדרך הרמב"ם
לכתוב בלשון המשנה והגמ' ,ובמשנתינו לא כתוב בהדיא בדעת חכמים שהפסק טהרה בראשון עולה לה.
 1714מסכת נדה הלכות נדה בקיצור סי' ב.
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ובשאר הימים יכול להיות בשחרית ,או לחלק שההפסק יכול להיות ביום השביעי בשחרית
כשיטת ת"ק ובשאר הימים בסמוך לערב ,שמא יבואו לידי בלבול וטעות ויבואו להתיר אף
בבדיקת שחרית ביום ראשון וכו' .ולכן סתם שבכל הימים תעשה הפסק בביה"ש.
עוד יש להבין למה התכוון הרא"ש שכתב ,שההפסק יהיה בביה"ש?
הב"י ביאר ,שלא יתכן שהכוונה שתפסיק בבין השמשות ממש ,שכיון דמספקא לן שמא
ביה"ש מן הלילה הוא ,נמצא שיום שפוסקת בו סופרתו למנין ז'! ולכן ביאר,שע"כ שהכוונה
לסמוך לביה"ש.1715
הגדרת מעיין פתוח
אישה שראתה מספר ימים וביום האחרון ראתה בבוקר ,ואח"כ הפסיקה בטהרה לפני זמן
מנחה קטנה ,האם ההפסק עלה?
נחלקו הראשונים:
התוס'

בנידה1716

כתב ,היום שראתה בו נחשב למעין פתוח ולכן חייבת לעשות בדיקה

בזמן מנחה ולמעלה אולם בדיקת שחרית לא עולה לה.
אולם דעת

הרמב"ן 1717והראב"ד1718

כתבו ,אף ביום שראתה בו יכולה לעשות בו הפסק

בשחרית ,כיון שרק ביום הראשון לראייתה צריכה לעשות הפסק סמוך לביה"ש.

דין מוך דחוק
הב"י כתב בשם הרשב"א ,1719שלעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא האשה בודקת יום
הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא שם כל בין השמשות שזו הבדיקה מוציאה מידי כל ספק.
שכן אישה שעושה הפסק טהרה אפי' סמוך לביה"ש יש חשש שתראה דם אחרי ההפסק,
ולכן כתב הרשב"א עצה טובה לעשות מוך דחוק בכל משך ביה"ש ,כיון שאז יכולה לברר
שלא ראתה דם עד סוף היום.1720
אולם נחלקו הראשונים בדין מוך דחוק:
הרשב"א כתב ,שעצה טובה שבכל הפסק טהרה [לא רק בראשון לראייתה] ,תניח מוך דחוק.
אולם שיטת הרמב"ן שכתב בהלכות

נידה1721

שיש הבדל בין עשתה הפסק ביום הראשון

לראיתה לבין הפסיקה לאחר שראתה כמה ימים ,שכאשר עושה הפסק ביום הראשון
לראייתה יש חובה לעשות מוך דחוק כיון שזה מעין פתוח ,ובהפסיקה לאחר כמה ימים לא
כתבה שצריכה לעשות מוך דחוק וז"ל:

 1715ועיין בב"י שהרחיב בענין.
 1716סח ע"ב ד"ה 'אמרו ליה'.
 1717הלכות נידה ב א.
 1718בעלי הנפש עמ' סח.
 1719תורת הבית הקצר שם.
 1720ותמה הב"י מדוע השמיטו הטור!.
 1721פרק ב א.
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"...ראתה בזמן הזה יום ראשון בשחרית ופסקה בו ביום אינה מונה מיום המחרת עד
שתחזור לבדוק ויהיו ידיה בין עיניה כל בין השמשות ,שחזקת כל היום הראשון כולו טמא
שהוחזק מעין פתוח ודמים חוזרין לה אף על פי שפסקה בשחרית"...

לעומתם הטור ורא"ש 1722והראב"ד ,1723לא כתבו את דברי הרשב"א בענין מוך דחוק.
ב .שו"ע:
פסיקת הלכה
השו"ע והרמ"א פסקו כשיטת הרא"ש ,שלכתחילה תעשה את ההפסק בכל הימים בבין
השמשות .וכן כתבו כרשב"א שלכתחילה תעשה מוך דחוק.
ואם עשתה הפסק ביום הראשון לראייתה ,פסק השו"ע כרמב"ן:1724
סעיף א  -ראתה מספר ימים [עשתה הפסק טהרה שלא ביום הראשון לראייתה]:
"שבעה ימים שהזבה סופרת מתחילין ממחרת יום שפסקה בו .וכך משפטה ,אם תראה ב'
ימים או ג' ופסקה מלראות ,בודקת ביום שפסקה כדי שתפסוק בטהרה; ובדיקה זו תהיה
סמוך לבין השמשות( .וכן נוהגין לכתחלה; ובדיעבד ,אפילו לא בדקה עצמה רק שחרית ומצאה

עצמה טהורה ,סגי בכך)( .טור בשם הרשב"א וב"י אף לפי דברי הרא"ש) .ולעולם ילמד אדם
(להחמיר לכתחלה) בתוך ביתו שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא שם כל
בין השמשות ,שזו בדיקה מוציאה מידי ספק (רשב"א בתה"ק) .הגה."1725 ...

ביאור שיטת השו"ע לזמן הפסק טהרה כאשר ראתה מספר ימים
פשט דברי מרן עולה לכא' שצריך לפסוק בביה"ש ואף בדיעבד לא מועיל ,אולם עפ"י מה
שכתב הב"י שהרא"ש סבור כרבנן בתראי ,עולה שמרן מודה לרמ"א שהבדיקה בביה"ש
היא רק לכתחילה ובדיעבד מועילה גם בדיקת שחרית ,וא"כ נמצא שהרמ"א מפרש דברי
מרן ואינו חולק עליו.
עפ"י הנ"ל פוסק בטה"ב ,1726כאשר רואה בכמה ימים [ולא ביום הראשון לראייתה] שאם יש
צורך גמור בדבר ,ויודעת שיקשה עליה לעשות ה"ט סמוך לביה"ש ,יכולה לעשות הפסק
טהרה אפי' בשחרית.
סעיף ב  -ראתה יום אחד [עשתה הפסק טהרה ביום הראשון לראייתה]:
"ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו ביום ,צריכה לבדוק עצמה במוך דחוק ושיהא שם כל בין
השמשות .הגה :ובדיעבד אם בדקה עצמה סמוך לבין השמשות ומצאה עצמה טהורה ,אף על פי
שלא היתה המוך אצלה כל בין השמשות ,סגי (טור בשם הרשב"א וה"ה בשם רמב"ן וב"י להרמב"ם

 1722קיצור הלכות נידה.
 1723בעלי הנפש עמ' סח.
 1724ועוד יבואר לקמן דברי הרמ"א בענין מוך דחוק וביאור מחלוקת מרן ורמ"א בזה .כאן נמנעו מלהאריך אלא כתבנו את
הדין בגדול ,ובמקומו הארכנו.
 1725דברי הרמ"א בסע' א ,הם נושא בפני עצמו ולכן לא הבאתי אותם כאן ,ויבואורו לקמן.
 1726ח"ב עמ' רנז.
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וכ"מ בש"ס) .אבל בדיקת שחרית לא מהני ,הואיל ולא ראתה רק יום אחד (רשב"א ורמב"ן בשם
י"א וכ"ד רמב"ם פ"ו מהא"ב ובפי' משנה סוף פ"ד וברטנורה שם)".

זמן הפסק טהרה האידיאלי
השו"ע כתב ,שתעשה את ההפסק 'סמוך לבין השמשות' .וביאר

בטה"ב1727

שסמוך היינו

חצי שעה קודם בין השמשות [חצי שעה קודם שקיעה] אולם כתב הב"י שכל התנאים מודים
שאחרי המנחה קטנה ולמעלה לא נחשב לבדיקת שחרית ,וא"כ כוונת מרן ,שיכולה אף
לכתחילה לעשות הפסק מן מנחה קטנה ולמעלה ,אלא שטוב אם תעשה את ההפסק חצי
שעה הסמוכה לשקיעה.
פסיקת הלכה בהגדרת מעיין פתוח
כאמור לעיל נחלקו הראשונים בהגדרת מעין פתוח ,האם היום שראתה בו יכולה להפסיק
בו שחרית או שמא נחשב כמעין פתוח ויכולה להפסיק רק מן המנחה ולמעלה.
מרן השו"ע פסק כמו הרמב"ן והראב"ד ,שמרן חילק רק בין ראתה ביום הראשון לראתה
בשאר ימים ,אך לא כתב שיש חומרא מיוחדת ביום שראתה בו.
אולם דעת

הסד"ט1728

כתוס' ,שיום שראתה בו נחשב כמעין פתוח ,אולם אינה צריכה מוך

דחוק אלא א"כ זה היום הראשון לראייתה.
גם

החוו"ד1729

פסק כתוס' ,אולם למעשה הצריך גם מוך דחוק ,כיון שבימינו שאין אנו

בקיאים במראות הדמים יש חשש שתראה מס' ימים דם טהור ורק ביום האחרון תראה דם
טמא ,נמצא שתמיד יש לחוש שמא היום האחרון שרואה בו הוא היום הראשון לנידתה שבו
חייבים מדינא מוך דחוק.
בטה"ב1730

פסק ,מעיקר הדין כדברי מרן שבדיקת שחרית מועילה ,אולם אם נזכרה לפני

ביה"ש עדיף שתעשה הפסק נוסף ,כדי לחוש לשיטת הסד"ט.
אולם בספר חזקת טהרה 1731כתב ,שלכתחילה עדיף שתעשה את ההפסק סמוך לביה"ש
כדי לחוש לסד"ט ,אולם אם כבר בדקה שחרית אין מטריחים אותה לבדוק שוב סמוך
לביה"ש.
דעת הגר"נ קרליץ בחוט השני 1732שלכתחילה יש לחוש לחוו"ד ,דכל שראתה באותו יום,
שתניח מוך דחוק כל ביה"ש ,משום חשש יום ראשון שמא מה שראתה קודם לא היה דם
טמא ,ואמנם אם לא הפסיקה במוך דחוק ,יש לסמוך על הכרעת האחרונים ,דסגי בבדיקת
שחרית ,מכיון שכבר ראתה כמה ימים.

 1727ח"ב עמ' רנח.
 1728ס"ק ט.
 1729סי' קצו ס"ק ב.
 1730ח"ב עמ' רסד.
 1731ס"ק ח .הובא בטה"ב.
 1732עמ' רנ.

278

הגדרת מוך 'דחוק'
כתב החוו"ד 1733שהגדרת מוך דחוק שהזכירו הפוסקים להפסק טהרה ,היינו באופן שתמלא
את כל בית הרחם במוך ,וגם תניח מחוץ לרחם מוכים הרבה ,עד שתכסה את כל בית
התורפה ,שאז בודאי אילו ירדה טיפת דם דרך חורין וסדקין מכל היתה נראת במוך .אבל
אם יש מוך ברחם בלבד ,הואיל ודרכו להתכוויץ ברחמה כמבואר בש"ס ,עדין יש לחוש
שלא נסתמו כל החו"ס ע"י המוך ,ויכול הדם לרדת דרך הסדק באופן שלא יגע במוך.
אמנם

בטה"ב1734

כתב ,שאין צורך לנהוג בכך אלא די בנתנית מוך אחד ,כיון שהדבר

עלול לגרום לפציעתה ,ומביא ראיה לדבריו מדברי הב"י בסי' קצו ,שא"צ לעשות בדיקות
עד מקום שהשמש דש ,שקשה להגיע לשמה ,ואם תנסה לדחוק עצמה עלולה להיפצע.
פסיקת הלכה במוך דחוק
יש לחלק בין מקרה בו עשתה הפסק ביום הראשון לעשתה הפסק לאחר כמה ימים:
עשתה הפסק באותו יום שראתה:
לעיל הבאנו שנחלקו בכך הראשונים:
הרמב"ן פסק שחייבת לעשות הפסק טהרה עם מוך דחוק ,ואילו הרשב"א כתב שזאת רק
עצה טובה ,והטור הרא"ש והראב"ד כלל לא הביאו דין זה.
לכא' נראה שיש מחלוקת בין מרן לרמ"א ,שכן מרן פוסק כרמב"ן שאם הפסיקה ביום
ראשון לראייתה צריכה לבדוק עצמה במוך דחוק ,והרמ"א פסק כרשב"א ,שבדיעבד מועיל
הפסק שביה"ש אף בלי מוך דחוק.
ובאמת כך כתב

הסד"ט1735

וכן הבין

בששה"ל1736

שלמרן מוך דחוק מעכב ,ולרמ"א לא

מעכב אם עשתה הפסק מן המנחה ולמעלה ,וכ"כ בעצי
אולם דעת

הטה"ב1738

הלבונה.1737

שמרן מודה לדברי הרמ"א שבידעבד לא מעכב מוך דחוק אם

עשתה הפסק סמוך לביה"ש .ומבסס את ביאורו על דבריו בכללי הש"ס ,1739שלשון 'צריכה'
[המובא כאן במרן בענין המוך] אינו אלא לכתחילה אך בדיעבד שפיר דמי.
סיבה נוספת שמרן מודה לרמ"א היא  ,שכאשר יש דברי פוסק אחד שהם סתומים ,נבאר
את דבריו באופן ששיטתו תהיה גם עפ"י שאר הפוסקים ,ובנידון דידן הרמ"א ורוב הראשונים
סוברים שבמוך דחוק ביום הראשון לראייתה לא מעכב.
עשתה הפסק לאחר מספר ימים:
השו"ע הביא את דברי הרשב"א בסע' א וז"ל:
"ולעולם ילמד אדם ...בתוך ביתו שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא שם
כל בין השמשות ,שזו בדיקה מוציאה מידי ספק".

 1733סי' קצא ס"ק ח.
 1734ח"ב עמ' רסא.
 1735ס"ק ט.
 1736עמ' רפ.
 1737סע' א.
 1738ח"ב עמ' רפו-רפז.
 1739ס ע"א.
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השו"ע והרשב"א כתבו שכאשר ראתה מספר ימים ובא לעשות הפסק ,יש עצה טובה להניח
מוך דחוק אך אין זה מעכב [אולם כאמור כשפסקה ביום הראשון לראייתה יש להניח מוך דחוק

מדינא] .אולם החוו"ד 1740פסק ,שבימינו יש חובא מדינא להניח מוך דחוק בכל הפסק ,כיון
שאין אנו בקיאים במראות הדמים ויתכן שראתה מס' ימים דם טהור ורק ביום האחרון
ראתה דם טמא ,נמצא שדינה כאישה שראתה רק יום אחד.
אולם

בטה"ב1741

כתב ,שלמרות דבריו של החוו"ד לא נהגו למעשה להניח מוך דחוק

כאשר עושה הפסק לאחר כמה ימים מדינא אלא רק מדין עצה טובה ,כיון שדינו של
הרמב"ן שביום הראשון חייבת לשים מוך דחוק אינו מוסכם ,שהרי הרשב"א חולק להקל,
וגם יש פה ס"ס ,ספק שמא היום שפסקה בו אינו היום הראשון לראייתה ,ואת"ל שהוא היום
הראשון לראייתה ,הואיל וכל הסיבה של מוך דחוק הוא מספק שמא תחזור ותראה בבין
השמשות ,אזי יש כאן ס"ס להקל דשמא לא תחזור ותראה.
ואכן לא בכל המקומות הנהיגו לעשות מוך דחוק .מרן בטה"ב כתב ,שבארצות ספרד נהגו
לעשות לכתחילה מוך דחוק כהוראת מרן ,אולם בחלק מארצות אשכנז לא הנהיגו לעשות
מוך דחוק ,וכך עולה מדברי ערוה"ש 1742והתפארת צבי.1743
בטה"ב ביאר את המחלוקת בין המנהגים:
הסיבה שנהגו לעשות מוך דחוק בכל יום שפסקה בו [ולא אם רק ראתה ביום הראשון] היא מפני
שהרמב"ן כתב ,שאם פסקה ביום הראשון לראייתה חייבת מדינא להניח מוך דחוק והוא
מעכב ,ולכן הנהיגו להניח מוך דחוק אף שעשתה הפסק לאחר מספר ימים כדי שלא
תטעה ותוותר על מוך דחוק כאשר ראתה והפסיקה ביום הראשון שהוא מדינא.
עפי"ז ביאר בטה"ב ,שהסיבה לחילוק תלוי בפסיקת ההלכה בדין פולטת שכ"ז ,הספרדים
נהגו כמרן שפסק שיש להמתין  4ימים מהתשמיש האחרון ,ורק אז תעשה הפסק .וא"כ מצוי
שתפסיק בטהרה ביום הראשון לראייתה במקרה שלא שימשה  4ימים לפני ראייתה ולכן יש
לחוש שאם לא תתרגל לעשות מוך דחוק יכולה לטעות וגם שמפסיקה ביום הראשון
לראייתה לא תניח מוך דחוק.
אולם האשכנזים נהגו כפסק הרמ"א להמתין  5ימים מהזמן ראיית הדם גם אם לא שימשו,
ולכן ברוב המכריע של המקרים [חוץ ממקרים שעוד יבוארו לקמן בסע' יא] תצטרך להמתין מיום
ראייתה עד שתוכל לעשות הפסק וממילא אין מצוי שתפסוק ביום הראשון לראייתה

[אפי'

שהפסיקה לראות דם] ולכן לא הנהיגו להניח מוך דחוק לכתחילה.
הנחת מוך דחוק שעלול לגרום להוצאת דם
הרב

בטה"ב1744

פוסק ,שאישה שקשה לה לתת מוך דחוק כל ביה"ש ,שהיא רגישה ,והמוך

גורם לה כאב או שחוששת שע"י המוך יצא דם מבית החיצון ,יכולה להקל להפסיק בטהרה
ללא מוך דחוק ,כיון שאינו מן הדין אלא חומרא בעלמא למצווה מן המובחר.
 1740סי' קצו ס"ק ב.
 1741ח"ב עמ' רנח-רנט.
 1742סי' קצו יז.
 1743מקור חיים ס"ק ט.
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ובאגרו"מ1745

כתב ,שהדבר תלוי באיזה יום עושה הפסק טהרה ,היינו שאם הפסיקה ביום

הראשון שראתה אזי צריכה להניח מוך דחוק מדינא [עפ"י הבנתו שמרן חולק על הרמ"א] ,ולכן
אין להקל לה כיון שהמוך מדינא .אולם אם הפסיקה לאחר כמה מס' ימים שראתה ניתן
להקל שא"צ להניח מוך דחוק [כיון שמרן פסק שא"צ מדינא] ,אמנם אם ראתה באותו יום עדיף
שתדחה את ההפסק למחר כדי לצאת את שיטת התוס' שסובר שיום שראתה בו נחשב
כמעין פתוח אף שהוא לא יום ראשון לראייתה ,ואז המוך מדינא ,אך אם יש צורך ,ניתן
להקל.
ובשו"ת מהר"ש ענגיל 1746כתב כיו"ב ,אישה שדרכה שאם תשים מוך דחוק כל משך ביה"ש
יצא מלוכלך בדם ,ואם תוציא קודם ביה"ש יצא נקי ,יש להקל בבדיקה רגילה בחו"ס קודם
הלילה ,ורק שיהיה מונח איזה זמן בפנים ולא תוציאנו מיד.
הנחת מוך דחוק לחוששים לשיטת ר"ת
נחלקו הראשונים 1747בזמן ביה"ש ומתי חל הלילה:
שיטת הרא"ם ,שביה"ש הוא שיעור  3/4מיל לפני השקיעה ,ולאחר השקיעה זה לילה.
שיטת הגאונים ,שביה"ש הוא שיעור  3/4מיל לאחר השקיעה ולאחר מכן צאת הכוכבים
שזה לילה.
ושיטת ר"ת ,שישנן שתי שקיעות ,שקיעה ראשונה היא השקיעה הנראת לנו [שקיעת החמה]

ואז יש שלוש ורבע מיל שהוא עדין יום עד השקיעה השניה שלא נראת לנו ,ואז יש לנו 3/4
מיל שהוא ביה"ש ואז מגיע הלילה.
לחוששים כר"ת יוצא לכא' שיש להניח מוך דחוק במשך זמן ארוך [ 72דק' 4-מיל] היינו
מהשקיעה הנראת לעינינו [שאז חוששים לגאונים] עד הלילה לפי רבינו תם .אמנם כתב
בטה"ב1748

שמ"מ בדין הפסק טהרה ,הנוהגות שהמוך יהיה מונח כל ביה"ש ,די להן

לנהוג כשיטת הגאונים כדי שלא יגרום המוך שריטות בגופה ,ולכן יניחו את המוך עשר
דק'1749

לפני שקיעה וישאר אצלן כל ביה"ש שהוא כרבע שעה ,ואח"כ עוד  5דק' שיהיה

לילה ודאי ,ובסה"כ כחצי שעה.
אולם

האגו"מ1750

פסק שלחוששים לשיטת ר"ת ,אזי אם עשתה הפסק ביום הראשון

לראייתה צריכה לחוש לר"ת ולהניח מוך דחוק במשך  72דק' כנ"ל.

 1744ח"ב עמ' רסא.
 1745יורה דעה ח"ב סי' עט.
 1746חלק ו סי' קט.
 1747או"ח בסימן רסא סע' א בבית יוסף.
 1748ח"ב עמ' רסא.
 1749ובתורת הטהרה כתב בלשון הזה 'כמה דק' לפני השקיעה'.
 1750הנ"ל.
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האם די במוך דחוק או שצריכה גם בדיקת חו"ס בסמוך לערב
מלשון השו"ע בסע' ב נראה שאם ראתה יום אחד ,די שתניח מוך דחוק ואינה צריכה לעשות
בדיקה של חו"ס.
אולם כתב החוו"ד ,1751שצריכה גם לעשות בדיקת חו"ס סמוך לערב.
וכתב שבה"ל ,1752שאף שמלשון מרן משמע שאינה צריכה לעשות בדיקת חו"ס ,למעשה
חייבת לעשות בדיקת חו"ס בנוסף למוך דחוק ואפי' בדיעבד לא מועיל ,כיון שמרן פוסק
בסע' ו ,שבהפסק טהרה צריך להיות בחו"ס ,והואיל ולא נוהגים כחוו"ד למלא את כל החו"ס
במוך הדחוק וגם מבחוץ ,יש לעשות בדיקה סמוך לערב בחו"ס בנוסף למוך דחוק.
אולם כתב בחוט השני ,1753שאם יצא העד בדיקה טמא והמוך יצא נקי ,ניתן להקל בצירוף
של צדדים נוספים להקל.
ראתה כתם יום אחד
כאשר ראתה דם בהרגשה יום אחד ,כתבו השו"ע והרמ"א שלא מועיל בדיקת שחרית אפי'
בדיעבד כיון שמעינה פתוח וצריכה מוך דחוק מדינא ,אולם כתב הש"ך עפ"י

המחצה"ש1754

שאם ראתה כתם אין זה נחשב כמעין פתוח וממילא בדיעבד מועילה הפסק טהרה
בשחרית ואינה צריכה מוך דחוק וכן פסק בטה"ב.1755
אולם ששבה"ל 1756כתב ,שיש דעות בענין ,ולמעשה נוקט שגם בכתם יש להניח מדינא מוך
דחוק.
ראתה בעד הבדוק יום אחד
לאור הנ"ל יש לדון באישה שמצאה דם בבדיקת עד הבדוק ,האם יש להחמיר בזה כמו
ברואה דם ממש וצריכא מוך מדינא או שמא יש להקל בה לענין זה כדין כתם ולא צריכא
מוך מדינא:
ר"ש קלוגר בשו"ת טוב טעם

ודעת1757

פסק ,שראיית עד בדוק לא נחשב ככתם אלא

כראיה ואף בדיעבד הפסק בשחרית לא עולה לה וצריכא מוך מדינא.
אולם בטה"ב פסק ,1758מעיקר הדין אין דנים את הראיה בבדיקת העד כראיה ממש ולכן
יש להקל בדיעבד אף בבדיקת שחרית ולא צריכא מוך מדינא .כיון שיש ס"ס להקל :שמא
ראיה בבדיקת עד נחשבת כראיית כתם ואם את"ל שנחשבת כראיה ממש שמא הלכה
כרשב"א דלעיל שאף ראתה דם ביום אחד אינה צריכה להניח מוך דחוק ומועילה לה
בדיקת שחרית.1759
 1751סי' קצא ס"ק ח.
 1752עמ' רעז.
 1753עמ' רמו.
 1754ס"ק ו.
 1755ח"ב עמ' רפא.
 1756עמ' רעו.
 1757מהדורא קמא סי' רצט.
 1758ח"ב עמ' רפח.
 1759מרן הגר"ע יוסף נוקט שניתן לעשות ס"ס כנגד מרן.
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אולם לכתחילה כתב ,שתעשה מוך דחוק אך אישה שהנחת מוך דחוק יכולה לגרום לה
לפצעים יכולה להקל אף לכתחילה עפ"י הס"ס הנ"ל.
ראתה יום אחד – קושיית הש"ך
השו"ע כתב ,שאם פסקה יום אחד יכולה להפסיק בו ביום אם תעשה מוך דחוק .והקשה
הש"ך ,1760שהרי בסע' יא פסק השו"ע ,שלפני שמפסיקה בטהרה יש להמתין  4ימים
מהתשמיש האחרון מדין פולטת שכ"ז ,והרמ"א שם פסק שיש להמתין  5ימים אפי' לא
שמשה מתחילת ראייתה .וא"כ יוצא לפי הרמ"א שאין מציאות שיכולה לעשות ה"ט ביום
הראשון לראייתה [אמנם למרן נוכל להעמיד שלא שימשה ב 4ימים האחרונים]?
ומתרץ הש"ך ,שמדובר באופן שראתה דם בהרגשה בתוך ז"נ ובאופן שעברו כבר  5ימים
מהראיה הראשונה ולכן אינה צריכה לשוב ולהמתין  5ימים.
הפסק טהרה לאחר שטיפת אותו מקום
הגר"נ קרליץ בחוט

השני 1761והאגרו"מ1762

פסקו ,שאישה ששטפה את אותו מקום לפני

ההפסק ,אין לה לעשות את ההפסק מיד אח"כ אלא יש להמתין [והאגרו"מ כתב תמתין רבע
שעה ובשו"ת מהרי"ל דסקין

1763

כתב כמה דק' ,וחוט השני

1764

עצמו כתב שלכתחילה תמתין 8

דק' ובדיעבד מספיק  3דק'] כיון שדם הנידה לא זב כל הזמן אלא יוצא בהפסקות ,ולכן
כששטפה את הדם וכעת לא רואה בהפסק ,אין זה הוכחה לכך שנפסק הדם ,שכן יתכן שעוד
מעט יצא דם שכן יש לו הפסקות כאמור.
אולם בטה"ב פסק ,1765שלא צריכה להמתין כלל.
הפסק טהרה לאחר שקיעה
אשה ששכחה לעשות הפסק לפני השקיעה האם יכולה לעשות גם אחריה:
הרב בטה"ב כתב ,1766שאם בדקה בתוך  13וחצי דק' לאחר השקיעה עלה לה הפסק .כיון
שמשך ביה"ש הוא  3/4מיל ,וזמן הילוך מיל לדעת מרן הוא  18דק' ,נמצא שזמן ביה"ש
הוא  13וחצי דק' .היתרו מבוסס על צירוף מספר ספקות.
א.שמא פסקה לראות לפני ביה"ש .ב .שמא ביה"ש הוא יום .ג.שמא הלכה כר' יוסי שכל זמן
ביה"ש של ר' יהודה [ 3/4מיל] הוא יום ורק לאחר כן מתחיל ביה"ש .ד.שמא הלכה כר"ת
שזמן ביה"ש הוא מאוחר

יותר1767

ה.שמא האשה לא זבה אלא נידה ולא צריכה כלל

 1760ס"ק ו.
 1761עמ' רמה.
 1762יור"ד ח"ב סי' עא.
 1763סי' כב.
 1764עמ' רמח.
 1765ח"ב עמ' רסב.
 1766ח"ב עמ' רסה-רעד ,ועיין עוד במילואים בסוף הספר בעמ' תקנג-תקנד.
 1767ואף שלכא' יש כן ס"ס משם אחד ,וקי"ל שס"ס משם אחד אינו ספק כמבואר בתוס' בכתובות דף ט ,וכן פסק הש"ך
בכללי הס"ס ביו"ד סי' קי .מ"מ הכא שאני ,שכן י"ל עפ"י הש"ך שם ,שכאשר אחד הספקות מתיר יותר מהספק השני אז
הוי שפיר ס"ס ,וכן בנידו"ד אם נאמר שהלכה כר' יוסי יוצא שהיום נמשך ארוך יותר מר' יהודה ,וכן אם הלכה כר"ת היום
עוד יותר ארוך.
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ביו"ד1769

ז"נ .1768ואף שהט"ז

לא אמרינן ס"ס להקל במקום חזקה ,וכאן יש לה חזקת

טומאה ,הש"ך שם 1770כתב שמצרפים ספקות להקל ,שהספק הראשון מבטל את החזקה ואז
עושים ס"ס.
האגרו"מ

פסק,1771

בדיעבד מועיל לעשות הפסק  15דק' אחר השקיעה ,שצירף את דעת

מרן שזמן ביה"ש הוא  13וחצי דק' ובנוסף את שיטת ר' יוסי שביה"ש זה נכנס וזה יוצא,
ושמא כל הזמן הזה הוא יום גמור .ומצרף את שאר הספקות שלעיל.
דעת החפץ חיים בספרו נדחי ישראל ,1772שבמקרה שעשתה הפסק טהרה בביה"ש תשאל
שאלה מורה הוראה.
אולם בשו"ת קנה
החכמת

אדם1774

וגם בחוט

בושם1773

וכן בתורת

השני1776

כתב ,לא ניתן לעשות הפסק טהרה לאחר שקיעה וכ"כ

השלמים.1775

כתב ,שאם איחרה את בדיקתה אחר השקיעה אפי' איחרה לרגע קט,

לא עולה לה בדיקה זו להפסק טהרה .אולם הוסיף ,שאם התחילה את הבדיקה [היינו
שהתחילה לשים את העד לתוך או"מ] קודם שקיעה ,אע"פ שהבדיקה נמשכה לתוך זמן
ביה"ש ,הוי הפסק טהרה שהרי יש כאן בירור מן קודם השקיעה ,שלא יצא דם.
דין הרמ"א – עשתה הפסק אחר תפילת ערבית מבעו"י
מה הדין כאשר התפללו ערבית מבעו"י ,ולאחר ערבית עשתה הפסק טהרה ,האם נחשב
שההפסק היה ביום ויכולה למנות כבר ממחרת לז"נ או שמא נחשב שהפסק היה בלילה ולא
יכולה למנות ממחרת? שכן מצד אחד עדין לא שקעה השמש ומאידך כבר התפללו ערבית
ולענין ערבית עשו הקהל יום זה כלילה!
בדבר זה נחלקו הראשונים:
התה"ד1777

פסק ,שמאחר שהקהל כבר התפללו באותו היום ערבית ,נחשב ללילה אף

שהיא לא התפללה עדין ,ולכן אינה יכולה למנות ז"נ מיום המחרת אלא צריכה להמתין
יום נוסף.
אולם דעת האגור בשם המהרי"ל ,1778שניתן לעשות הפסק טהרה לאחר ערבית ,כיון
שעדין יום ,ותוכל ממחר למנות לז"נ .ואף אם זה היה ביום שישי והציבור קיבל שבת.
[1779נחלקו האחרונים מה הדין כאשר היא התפללה ערבית? עפ"י שיטת המהרי"ל:
ש"ך – המהרי"ל התיר אף כשהיא גם התפללה ערבית.
 1768ועיין מה שכתב בטה"ב ח"ב עמ' רעא-רעב על ספק זה.
 1769סי' קי ס"ק טו.
 1770ס"ק כח.
 1771הובא בטה"ב ח"ב עמ' רעג .בשם מגידי אמת ,ועיין במילואים הנ"ל שהביא עוד מקורות לזה.
 1772פרק מא.
 1773יו"ד סי' צט.
 1774כלל קיז ד.
 1775סי' קצו ס"ק ב.
 1776עמ' רמח.
 1777סימן רמח.
 1778בשו"ת מהרי"ל החדשות סי צה.
 1779עפ"י הש"ך ס"ק ד.
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אביו של הש"ך – המהרי"ל התיר רק באופן שלא התפללה היא בעצמה ערבית].

הרמ"א הביא את שתי הדעות וכתב שנוהגין לכתחילה ליזהר ובדיעבד אין לחוש ,וז"ל:
"וי"א אם התפללו הקהל ערבית ועוד היום גדול ,אינה יכולה לבדוק או ללבוש לבנים
ולהתחיל ולמנות מיום המחרת ,מאחר דהקהל כבר עשו אותו לילה (ת"ה) ,י"א דמותר
אפילו עשו הקהל שבת (אגור בשם ר"י מולין); ונוהגין לכתחלה ליזהר ,ובדיעבד אין לחוש.
ומקצת נשים נוהגות שאם פסקה קודם ברכו וחזרה לראות כתם או דם תוך ימי ספירתה ,אז
מפסיקין אפילו לאחר ברכו אם נתקלקלה סמוך לערב ,וחושבים דבר זה לדיעבד; ואין
למחות בידם ,כי כן קבלו מאיזה חכם שהורה להן ,והוא מנהג ותיקין"

הט"ז

כתב1780

בשם הרש"ל ,שלדידן שנוהגים להחמיר ולהמתין  5ימים מתחילת הראיה

מדין פולטת שכ"ז עד שעושה הפסק ,פשוט שיכולה לעשות הפסק אחרי שהתפללו הקהל
ערבית ותמנה ממחרת.
אולם הדג"מ

והסד"ט1781

חלקו על הבנת הט"ז ברש"ל שלשיטתם ,הרש"ל לא דיבר על דין

שיכולה להפסיק בטהרה אפילו אחר תפלת ערבית ,כיון שהתחילה למנות מיום ו' לראייתה,
כמו שהבין הט"ז ברש"ל ,שכן לעולם צריך שתהיה ההפסק טהרה ביום דוקא ,ואף אם
פוסקת בטהרה בשביעי שלה צריך שתהיה הפסקת טהרה ביום ,וכיון דחשבינן לאחר תפלת
ערבית ללילה ,מה מועיל מה שמתחילין למנות מיום ו' .אלא הרש"ל דיבר על דין אחר,
שאם תחילת ראייתה היתה אחר ערבית מבעו"י ,ניתן להחשיב זאת כיום ושתעשה הפסק
טהרה ביום החמישי מהיום ,כיון שהמתנה  5ימים היא חומרא ,ולדעת מרן ניתן להפסיק
מהיום הרביעי.

סעיף ג
א .הטור כותב וז"ל:
"ומלשון א"א הרא"ש ז"ל יראה שצריכה שתפסוק בטהרה בין השמשות שכתב וזה לשונו
ואחר שיפסוק הדם תבדוק עצמה יפה יפה ובדיקה זו תהיה בין השמשות ביום שתפסוק בו
מלראות ותלבוש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה
נקיים".

סעיף זה מבוסס על דברי המרדכי בשם הרוקח:1782
"שביום שפוסקת מלראות ,תבדוק עצמה לערב ותלבש חלוק לבן שאם תראה עוד שיהא
ניכר בחלוקה ובלילה תשים סדינים לבנים במטתה או נקיים מכתמים ולמחרת הפסקתה
תתחיל הז' נקיים ,ומנהג כשר הוא כשאשה מפסקת בטהרה לרחוץ וללבוש לבנים אמנם

אם אינה רוחצת אלא פניה של מטה דיה בכך".

 1780ס"ק א.
 1781ס"ק ז.
 1782הלכות נדה למרדכי רמז תשלז.
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חיוב ללבישת בגדים לבנים בשעת הדחק
כתב האגור ,1783שאשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים נקיים ללבוש תספור שבעה נקיים
רק שהחלוק שתלבש יהיה נקי מדם וכן פסק הרמ"א לקמן .אולם יש חולקים על דין זה.
טה"ב1784

חידש שכל דין הרמ"א והאגור הוא רק לכתחילה ,אך בדיעבד אפי' אם לבשה

בגד שהוא מלוכלך בכתמים מימי נידתה וכבר התחילה לספור ז"נ – עולה לה ספירתה,
כיון שלאחר ההפסק היא בחזקת טהרה ולכן תולים שהדם שעל בגדיה יצא רק מימי הנידה
ולא מחזיקינן ריעותא.
במעיל

צדקה1785

כתב ,אף אם בגדיה מלוכלכים בדם עולה לה ימי ספירתה ,אם יש לה

טביעות עין שהכתמים שעל בגדיה הם מימי נידתה.
אולם השואל

משיב1786

כותב ,שאם הבגדים שלה היו מלוכלכים בדם ,אין עולה לה ימי

ספירתה ,שלא סומכים על טביעות עינא לומר איזה כתמים היו בימי נידתה ואיזה היו בימי
ליבונה.

ב .השו"ע כותב וז"ל:
"ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור ,תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם,
ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים ,ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים .הגה:
ומנהג כשר הוא כשהאשה פוסקת בטהרה שתרחץ ולובשת לבנים; אמנם אם לא רחצה רק פניה של
מטה ,די בכך (מרדכי בשם רוקח) ,וכן נוהגין ואין לשנות; אבל בשעת הדחק ,כגון אשה ההולכת
בדרך ואין לה בגדים ,תוכל לספור ז' נקיים רק שהחלוק יהיה נקי ובדוק מדם (אגור והגהות ש"ד ס"ס

י"ט)".

רחיצה לפני הפסק טהרה
המרדכי כתב ,שמנהג כשר שתרחץ כל גופה לפני הפסק טהרה ,אולם אם רחצה רק פניה
של מטה דיה בכך.1787
תוה"ש ביאר ,1788שטעם הרחיצה הוא לטובת האישה שמא יתלכלך גופה בימי נידתה בדם
והיא תמצא את כתמי הדם בתוך ז"נ ותסתור את ספירתה.
והדבר אמור עוד יותר ,לשיטת הרמ"א בסי' י ,שבג' ימים ראשונים לספירתה לא תולים
בכתמים.
מרן השמיט דין זה של המרדכי אולם הרמ"א הביאו .וביאר בטה"ב ,1789שלדברי מרן,
משמע שאין להקפיד על הרחיצה ,ומ"מ כתב שנכון להחמיר לכתחילה.

 1783בסי' אלף שעא.
 1784ח"ב עמ' רצו.
 1785סי' סג.
 1786חלק א סי' ז.
 1787לענין שטיפה והפסק טהרה מיד אח"כ כבר הבאנו את מחלוקת האחרונים בזה ,וראה בסע' א-ב דלעיל.
 1788ס"ק ו.
 1789ח"ב עמ' רצח.
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עשתה הפסק טהרה ללא רחיצת פניה של מטה
נחלקו האחרונים בדין זה:
הצ"צ1790

וכן ר"ש

קלוגר1791

וכן

הט"ז1792

פסקו ,שמועיל אפי' בלא רחיצה ,שכן הרחיצה

היא רק עצה טובה .אולם הר"ש קלוגר כתב ,שאם עדין יום ,תרחץ עצמה ותעשה הפסק
נוסף.
השואל ומשיב בספר יוסף

דעת1793

פסק ,שגם בדיעבד הרחיצה מעכבת ,ורק בשעת הדחק

באשה ההולכת בדרך הקילו.
כאמור בטה"ב פסק שבדיעבד שלא יכולה לרחוץ אין זה מעכב.
לבישת לבנים
המרדכי כתב ,שלאחר ההפסק תלבש חלוק לבן כדי שאם תראה דם יהיה ניכר בחלוקה,
וכן תשים סדינים לבנים או נקיים מכתמים.
לכא' מדיוק דברי המרדכי יוצא ,שהחלוק צריך להיות דווקא לבן ואילו הסדינים יכולים
להיות לבנים או נקיים מכתמים.
אולם מרן בשו"ע כתב ,שהבגדים צריכים להיות בדוקים מכתמים ,ולא כתב שיהיו דווקא
לבנים .אך הרמ"א כן כתב" ,שמנהג כשר כשהאשה פוסקת בטהרה שתרחץ ולובשת
לבנים.
ופסק

בטה"ב1794

שאכן כל זה הוא רק בתורת מנהג[ובמקום שנהגו] ,ולכן בשע"ד גם החלוק

שעל בשרה יכול להיות צבעוני ,רק שיהיה נקי מכתמים.
כתב חוט השני ,1795שכיום שהרגילות ללכת עם בגדים תחתוניים צמודים ,אז רק הבגד
הצמוד לגופה צריך להיות לבן .אך הוסיף שבלילה שיש חשש גדול יותר ,יש ללבוש
כותנת לבנה בנוסף לבגד התחתון הלבן.
אולם בטהרת

יוסף1796

כתב ,שאת הבגד הצמוד לגופה היינו התחתונים יהיו לבנים ,אך

שאר הבגדים ראוי להחליף לבגדים נקיים ובדוקים מכתמים.
מה גדר לבנים
כתב בששה"ל ,1797צריכה ללבוש בגדים לבנים ממש ולא תלבש אפי' צבעים בהירים כמו
צבעי פסטל ,אף שלדעתו כתם על צבעים בהירים מטמא.
עוד כתב שבה"ל ,שאישה ששגגה ולא לבשה לבנים לכא' מותרת בדיעבד.

 1790פסקי דינים סע' ד.
 1791שיורי טהרה סי' קצו תשובה ב.
 1792יו"ד שפא סק"ב.
 1793השמטות דף קנא.
 1794ח"ב עמ' רצג.
 1795עמ' רנב.
 1796עמ'  ,54של הרב אברהם יוסף שהוא עפ"י פסקי מרן טה"ב.
 1797עמ' רפא.
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אישה שעלולה לראות כתם  -האם יכולה ללבוש צבעוני בז"נ
חכמת

אדם1798

כתב ,שבז"נ אי אפשר ,שכל ההיתר ללבוש צבעוני כדי להקל מראיית

כתמים נאמר רק בימי טהרתה אך בימי ז"נ לא נאמר דין זה.
אולם

בטה"ב1799

כתב ,שאישה שעלולה לראות כתם כגון שיש לה פצע או מכה ,יכולה אף

לכתחילה ללבוש בגדים צבעוניים בכל ז"נ ,ומה שכתב החכמ"א לחלק בין ימי טהרתה
שהיא בחזקת טהרתה לימי ספירת ז"נ ,אינו מוכרח כלל ,שהרי לאחר שהפסיקה בטהרה גם
בימי ספירתה היא בחזקת טהרה .ועוד מרן השו"ע כלל לא כתב שצריכה ללבוש בגד לבן
אלא העיקר שנקי מכתמים.
ובשבה"ל כתב ,1800שאשה שאינה יכולה ליטהר אם תלבש לבנים ,יכולה להקל ללבוש
צבעונים עפ"י שאלת חכם.
הטעם שצריכה להחליף בגדיה לאחר ההפסק
תוה"ש1801

ביאר ,שהטעם בהחלפת בגדים הוא לטובת האישה כיון שקי"ל שלדעת הרמ"א

אין תולין בכתמים בג' ימים הראשונים לספירתה ,ולכן כדאי לה להחליף את בגדיה שמא
היו עליהם כתמי דם מימי נידותה ועלולה למצוא אותם בתוך  3ימים ראשונים לז"נ ולא
תוכל לתלות והיא תאסר.
אולם

הסד"ט1802

כתב ,שאף לדעת מרן שיכולה לתלות בג' ימים הראשונים לספירתה,

חייבת להחליף בגדים ,כיון שאם לא תחליף ,ואח"כ בימי ליבונה תמצא כתמי דם עליהם,
יש חשש שתטעה ותתלה את הכתמים החדשים בכתמים שהיו בימי נידתה.
עיקר דין סדינים לבנים
המרדכי כתב לעיל ,שלאחר הפסק טהרה תציע על מיטתה סדינים לבנים או נקיים
מכתמים .מדבריו עולה שאין הכרח לשים דווקא סדינים לבנים אלא העיקר שיהיו נקיים
מכתמים.
וכן פסק במרן ,שצריכה להניח סדינים הבדוקים מכתמים ,ולאו דווקא לבנים.
דין סדינים לבנים בימינו
ששה"ל כתב ,1803היום שנוהגים ללכת עם בגד תחתון צמוד לגוף ,הבגדים התחתונים
צרי כים להיות לבנים ובדוקים ,וכך מקיימת את עיקר התקנה של לבישת לבנים ,ומעיקר
הדין אין צורך להציע סדינים לבנים ,אולם מצד מנהג ישראל הכשר יש לשים סדינים נקיים
ולבנים גם כיום וכן יש לנהוג לכתחילה שמא הבגד יזוז.

 1798כלל קיז סי' ח.
 1799ח"ב עמ' רצו.
 1800עמ' רפא.
 1801ס"ק ו.
 1802ס"ק יב.
 1803עמ' רפא.
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בטה"ב1804

כתב ,שגם כיום יש לשים סדינים לבנים ונקיים ,אולם במשמרת הטהרה הביא

את דברי שבה"ל ,ונראה שלהלכה מסכים איתו.

סעיף ד
א .הטור כותב וז"ל:
"ובכל ז' ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחילה פ"א ביום ובספר המצות כתב פעמיים
אחת שחרית ואחת ערבית ומיהו אפילו לא בדקה בכל הז' אלא פ"א ל"ש בדקה ביום
ראשון של השבעה או באחרון או באחד מן האמצעיים סגי לא בדקה בכל השבעה עד יום
השמיני ובדקה ומצאה טהור אין לה אלא יום ח' בלבד ומשלמת עליו אף על פי שהפסיקה

בטהרה כיון שלא בדקה כלל בתוך השבעה".
מספר בדיקות בז"נ לכתחילה
נחלקו הראשונים כמה בדיקות אישה צריכה לבדוק לכתחילה בז"נ:
כתבו

הרמב"ן 1805והרשב"א1806

והרא"ש 1807שלכתחילה צריכה לבדוק פעם אחת בכל יום,

וכ"כ הגהות מיימוניות 1808בשם התוספות.
אולם

הסמ"ג 1809והסמ"ק1810

וספר

התרומה 1811והמרדכי1812

בשם הרוקח פסקו ,שצריכה

לבדוק לכתחילה פעמיים בכל יום מימי הספירה ,פעם אחת בשחרית כשעומדת ממטתה
ופעם אחת כשהולכת לערבית.
וכתב הב"י ראיה לשיטת הסמ"ג וסייעתיה ,שנראה שלמדו זו מהמשנה

בנידה1813

'פעמים

צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות'.
אולם רבי עקיבא איגר

בתשובה1814

דחה ראיה זו ,שאין ראיה ממשנה זו לדין בדיקות

הנידה ,שכן חובת הבדיקה שהוזכרה במשנה היא לעסוקה בטהרות ,כלו' שאמרינן שחרית
כדי לטהר טהרות של לילה ,היינו אם תראה אחר כך לא יהא חשש וספק על טהרות של
לילה כיון דבדקה שחרית ,וכל זה לא שייך בבדיקות אשה לבעלה.
מספר בדיקות בז"נ בדיעבד
כתוב בגמרא 1815וז"ל:

 1804ח"ב עמ' רפב ,רצז.
 1805הלכות נידה פ"ב ה"ג.
 1806בתורת הבית הארוך ב"ז ריש ש"ה.
 1807נידה פ"י סי' ה.
 1808איסו"ב ו ד.
 1809לאוין קיא.
 1810סי' רצג.
 1811סי' פז.
 1812סי' תשלז.
 1813יא.
 1814מהדורא קמא סימן ס.
 1815נידה סח ע"ב.
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"משנה :הזב והזבה שבדקו עצמן ביום ראשון ומצאו טהור ,וביום השביעי ומצאו טהור ,ושאר
ימים שבינתיים לא בדקו :רבי אליעזר אומר :הרי הן בחזקת טהרה ,ר' יהושע אומר :אין
להם אלא יום ראשון ויום שביעי בלבד ,ר' עקיבא אומר :אין להם אלא יום ז' בלבד.
גמ' ...תני ר' יוסי ור' שמעון אמרי :נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ,ודברי רבי
עקיבא מדברי כולן ,אבל הלכה כרבי אליעזר .איבעיא להו :הזב והזבה שבדקו עצמן יום
ראשון ויום שמיני ומצאו טהור ,ושאר הימים לא בדקו ,לרבי אליעזר מהו? תחלתן וסופן
בעינן ,והכא  -תחלתן איכא סופן ליכא .או דילמא  -תחלתן אף על גב שאין סופן? אמר
רב :היא היא ,תחלתן אף על פי שאין סופן .ורבי חנינא אמר :תחלתן וסופן בעינן ,הכא -
תחלתן איכא סופן ליכא ...לא צריכא ,כגון דלא בדקה עד שביעי ,ואשמועינן התם -
תחלתן אף על פי שאין סופן ,והכא קמ"ל  -סופן אף על פי שאין תחלתן .דמהו דתימא:
תחלתן אף על פי שאין סופן הוא דאמרינן ,דאוקמינהו אחזקייהו ,אבל סופן אף על פי

שאין תחלתן  -לא ,קמ"ל".
העולה מדברי הגמ' ,שהלכה כר"א שאמר שבדיעבד מועיל בדיקת ראשון ושביעי ,ונחלקו
רב ור' חנינא אליבא דר"א ,האם מספיק רק תחילתן ובלי סופן או שצריך גם סופן ,רב
סובר כצד ראשון ור' חנינא כצד שני.
כמו כן על הצד שבעינן תחילתן בלא סופן ה"ה גם סופן בלא תחילתן.
הראב"ד בבעלי

הנפש1816

פסק כשיטת רב ,ולכן תחילתן אע"פ שאין סופן וכן סופן אע"פ

שאין תחילתן מועיל הבדיקה בדיעבד .וכן פסקו

הרשב"א 1817והרמב"ם.1818

אולם הסמ"ג 1819פסק כשיטת רב חנינא שהואיל ולא נתברר הלכה כדברי מי ראוי להחמיר
כדברי רבי חנינא שלא יהא יותר מחמשה ימים בין בדיקה לבדיקה מלבד יום שפסקה בו
שצריכה לבדוק לערב כדי להפריש בטהרה .וכ"כ בספר

התרומה1820

וכן בהגהות

מיימוניות 1821בשם הרמב"ן ובשם רבינו שמחה פסקו כסמ"ג.
וכתב הב"י "כיון דכל הני רבוותא מספקא להו אין להקל בדבר שהוא ספק איסור כרת".
בטעם סברת ר"א
כתב החת"ס בתשובות 1822בטעם למה בעינן ראשון או שביעי ולא מספיק אמצעי ,שאע"פ
שקיי"ל בהלכ"מ שלא בעינן לספור בפה את הז"נ ,מ"מ הכנה וכוונה לספירה בעינן ,אולם
לא די בכוונת הלב כיון שדברים בלב אינם דברים ולכן צריכה לעשות מעשה שמתוכו יוכר
שמתכוונת לספור ז"נ .וא"כ כאשר בודקת בראשון אז זה מגלה שמכאן ולהבא מתכוון
לספור ז"נ וכן אם בדקה ביום השביעי זה מגלה שעד היום היתה בכוונה לספור ז"נ ,מה שאין
בבדיקה באמצע בלבד שלא מוכיחה שכל השבעה היתה בכוונה לספירה.

 1816שער הספירה עמ' פ.
 1817ת"ה הארוך ב"ז ש"ה.
 1818איסו"ב ו כב.
 1819לאוין קיא.
 1820סי' פח.
 1821איסו"ב פ"ו אות ו.
 1822ח"ב יו"ד סי' קעח ,מבאר טעם זה לפי הפוס' שסוברים ברב תחילתן או סופן בעינן.
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בדיקה באמצע של ז"נ בדיעבד
הראב"ד דלעיל שפסק כשיטת רב ,שתחילתן אע"פ שאין סופן וכן סופן אע"פ שאין
תחילתן ,פסק שמועיל בדיעבד בדיקה אחת באמצע ז"נ שכן מסתבר לקולא .שכן הגמרא
בנידה 1823אומרת ,נידה שפסקה ביום השני לראייתה מועיל ,ונידה א"צ לספור ולבדוק בז"נ
מדין תורה ,וא"כ רואים שבדיקת אחת באמצע ללא בדיקות נוספות עולה לה ,וה"ה שנלמד
לספק זבה בימינו לענין ז"נ ,שבדיעבד מועיל לה בדיקה אחת באמצע ז"נ.
אולם הרז"ה שם בסלע המחלוקת דחה ראיה זו ,שאין ללמוד מדין נידה הקל לדין זבה
החמור שבעינן ז"נ בזבה.
הרא"ש1824

הביא סברא לשיטת הראב"ד ,שמסתבר שעדיף בדיקה באמצע ז"נ כיון שכך

שאר הימים שלאחר בדיקה היא בחזקת טהרה.
אולם להלכה

הרשב"א1825

חולק על הראב"ד וכותב ,שיש לחוש להחמיר שצריכה בדיקה

בתחילתה או בסופה ,אך לא באמצע.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"בכל יום מז' ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחלה פעמים בכל יום ,אחת שחרית
ואחת סמוך לבין השמשות (טור בשם סה"ת וע"פ); ואם לא בדקה בכל השבעה אלא פעם
אחת ,לא שנא בדקה ביום ראשון של השבעה או ביום השביעי או באחד מהאמצעים,
מאחר שבדקה ביום שקודם השביעי ומצאה טהורה ,עלו לה .אבל אם לא בדקה בכל הז',
וביום השמיני בדקה ומצאה טהורה ,אין לה אלא יום ח' בלבד ומשלמת עליו .וי"א שצריך
שתבדוק ביום ראשון מהשבעה וביום השביעי ,ואין להקל .והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור
הנר (תא"ו נכ"ו והרשב"א בת"ה) ,ובדיעבד מהני אפילו לאור הנר (כן משמע בב"י)".

פסיקת הלכה
מרן נקט כדעות שמצריכות לבדוק פעמים בכל יום לכתחילה ,אחת שחרית ואחת בין
הערביים.
אולם בדיעבד פוסק בסתמא כראב"ד הרמב"ם וסיעתיה שפסקו כרב ,שתחילתן אע"פ
שאין סופן וכן סופן אע"פ שאין תחילתן ,ומועילה בדיקת ראשון או שביעי .וכן פסק
כראב"ד שמועיל בדיקת אמצע בלבד.
אולם הביא כי"א את שיטת הסמ"ג וסייעתיה שפסקו כרב חנינא שצריך ראשון וגם שביעי,
וכתב בסוף 'ואין להקל'.

 1823סח ע"א.
 1824שם.
 1825שם.
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בדיקת ראשון ושביעי
הסמ"ג פסק כאמור לעיל שהואיל ולא נתברר הלכה כדברי מי ,ראוי להחמיר כדברי רבי
חנינא שלא יהא יותר מחמשה ימים בין בדיקה לבדיקה

[מלבד יום שפסקה בו שצריכה לבדוק

לערב כדי להפריש בטהרה] .ולכן יש לבדוק ראשון ושביעי וכן פסק בשו"ע כנ"ל.
נחלקו האחרונים מה הדין כאשר בדקה  2בדיקות בתוך ז"נ אך שתיהן או אחת מהן אינם
בראשון ובשביעי.
הנודב"י1826

פסק ,שצריכה דווקא לבדוק בראשון ושביעי ,ואם בדקה בראשון ואמצעי או

אמצעי ושביעי – לא עלו לה ז"נ .אולם יש מצבים בהם כו עלו לה:
 .1בדקה שלישי ותשיעי או רביעי ועשירי נחשב היום השלישי ליום הראשון לנקיים
והתשיעי לשביעי לנקיים ונמצא שבדקה ראשון ושביעי של נקיים ,ולא עברו לה  5ימים בלא
בדיקה.
 .2בדקה ראשון שלישי ושמיני שעלו לה ז"נ כיון שבדקה בתחילתן ובסופן וכיון שבדקה
באמצע לא עברו עליה יותר מ 5ימים בלא בדיקה ,הנודב"י מוכיח דבריו מדברי ר"י בגמרא
דלעיל ,שאמר שאם בדקה ראשון ושביעי לא עלו לה אלא רק שני ימים אלו וצריכה למנות
עוד  5ימים נוספים לאחר היום השביעי ,נמצא שיום ה 8ומעלה מצטרף למנין ז"נ יחד עם יום
הראשון ,ולכא' קשה כיצד עלה ראשון עם שמיני הרי יש יותר מ 5ימים ביניהם?! אלא
בהכרח שהבדיקה ביום השביעי צירפה ביניהם ולכן עולה לה ,ואין לומר שסובר שאפשר
לצרף אפי' יותר מ 5ימים ה פסק ביניהם שהרי הוא עצמו סובר שם בגמ' שבדקה ראשון
ושמיני לא עלו לה ז"נ אלא שמיני בלבד.
אולם דעת התפארת

צבי1827

חולק על הנ"ל ,וסובר שצריך דווקא ראשון ושביעי הצמודים

להפסק טהרה ,כיון שבדעתה התחילה כבר לספור ביום הראשון ,ולכן שלישי ותשיעי וכן א'
ג' וח' לא מועיל.
מ"מ יוצא שדעת הנודב"י ,שצריך תמיד מסגרת של בדיקה תחילה וסוף באופן שלא
יעברו  5ימים בלא דיקה.
אולם דעת הנודב"י בספרו דגול מרבבה היא אחרת ,שכן שם כותב שאמצע ושביעי עולה
לה לז"נ וזה אף לדעת הסמ"ג כיון שלא עברו עליה  5ימים בלא בדיקה [ולכא' ה"ה אף
ראשון ואמצע] .עפי"ד ניתן לומר שאף בדיקה בשתי אמצעים עולה לה ,אולם הוא לא כתב
זאת במפורש.
ובערוה"ש1828

כתב במפורש ,שכל  2בדיקות באמצע עולות לה לז"נ וראשון ושביעי לאו

דווקא ,שכך הוא מבין בר' חנינא שראשון ושביעי לאו דווקא אלא העיקר  2בדיקות.
הרב בטה"ב 1829פסק שהלכה כדברי הנודב"י.

 1826יו"ד תנינא סי' קכח.
 1827ח"ב סי' יח אות ט.
 1828סי' קצו סע' כה
 1829ח"ב עמ' שכ.
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בדקה בראשון אמצע ושכחה בשביעי
ראינו לעיל שנחלקו בכך אחרונים ,לנודב"י לא מועיל ,אולם לדגו"מ וערוה"ש בפשטות
עולה לה.
פוסקי זמננו דנו בשאלה זו ,האם אישה שבדקה בראשון ובאמצע אולם שכחה בשביעי,
האם עליה להמתין יום נוסף ולבדוק בשמיני שאז גם לנודב"י מועיל או שיכולה לטבול כבר
בשמיני ולסמוך על ערוה"ש?
בשבה"ל1830

כתב ,שתמתין יום נוסף ותבדוק בשמיני .אולם אם בדקה רק ביום הראשון

ועכשיו ביה"ש של יום השביעי תבדוק מיד ותטבול ,מכוח ס"ס כמבואר לקמן .כיון שבאופן
זה אם לא תבדוק ביום השביעי תצטרך למנות שוב ז"נ ,אולם אם בדקה גם באמצע עדיף
שתמתין יום נוסף ותטבול למחרת.
אולם

בטה"ב1831

כתב ,שאכן אם עבר יום השביעי תמתין יום נוסף כמבואר לעיל .והיקל

יותר מהשבה"ל שאפי' אם נזכרה ביום השביעי בביה"ש תבדוק מיד ותטבול ,ואפי'
בביה"ש של ר"ת אז תבדוק מיד ואם תמצא טהורה תטבול ,וה"ה אם בדקה ראשון
ובאמצע ודלא כשבה"ל .הוא מתיר זאת מכוח ס"ס ,שמא הלכה כרוב הראשונים שפסקו
כרב שסגי בבדיקה אחת בז"נ ,וכן שמא ביה"ש הוא יום ,וכן שמא האישה היא בכלל נידה
ולא זבה ולא צריכה כלל ז"נ.
מצבים בהם די בבדיקת יום אחד
א .טבלה ולנה כבר עם בעלה –

החת"ס1832

פסק שאם בדקה רק פ"א בראשון או בשביעי

וטבלה ולנה עם בעלה ,סומכים בדיעבד על רוב הראשונים שפוסקים כרב שתחילתן או
סופן בעינן ,וכן הביא מרן בדעה קמייתא .אולם אם בדקה רק באמצעי לא מקילים אפי'
כשלנה עם בעלה כיון שהרז"ה וסיעתיה חלקו על הראב"ד וסברו שבדיקת אמצע לא
מועילה אלא צריך דווקא ראשון או שביעי.
ובשבה"ל 1833כתב ,שאם טבלה אך עדין לא לנתה עם בעלה אין להקל.
אולם דעת מרן

בטה"ב1834

פסק להקל גם אם בדקה פ"א מהימים האמצעים בלבד וטבלה

ולנה עם בעלה א"צ לספור שוב ,וסמך על שיטת הראב"ד שבדיקה באמצעי עולה לה וכן
הסכימו עם הראב"ד חלק מהראשונים וכן בשו"ע היקל בדעה הראשונה והשווה בין ראשון
ושביעי לאחד מהאמצעיים ,ועוד שנשים בימינו הם ספק זיבות ואולי בכלל לא צריכה לספור
ולכן יש כאן ס"ס לקולא.
ב.במקרה שאינה יכולה להיטהר – כתב

בחכ"א,1835

אפשר להקל כדעה הראשונה במרן.

 1830עמ' רפה.
 1831ח"ב שיד-שטו.
 1832חלק ב יו"ד סי' קעח.
 1833שם.
 1834ח"ב עמ' שיב-שיג.
 1835כלל קיז סי"ב.
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שבמקום עיגון שאינה יכולה ליטהר

ג.אישה שיש לה פצעים וכואב לה מאד לעשות הבדיקות – כתב בטה"ב ,1836אישה שיש
לה חבורות ופצעים וכואב לה מאד לעשות את הבדיקות הפנימיות ,יכולה להקל ולסמוך
על רוב הפוסקים שתעשה בדיקה פנימית בראשון או בשביעי וזה יועיל ואם יכולה לעשות
קינוח חיצוני בכל אחד מימי הנקיים ראוי לעשות כן.
אשה שלא בדקה עצמה כלל
אשה שעשתה הפסק טהרה ,אולם בז"נ לא בדקה בעד כלל ,אולם לא הרגישה בפתיחת
המקור ,האם עלו לה ז"נ?
החוו"ד1837

כתב ,שחייבת לבדוק בעזרת עד בז"נ אחרת טמאה מהתורה אף אע"פ שלא

הרגישה ,וראייתו:
א.הגמ'

בנידה1838

דנה ,באישה שראתה יום אחד ,ולא יודעת כמה ימים ספרה והאם

ספירתה היה בימי נידה או זיבה ,ורש"י פירש ,שמדובר שבדקה בעד לכל הפחות ביום אחד,
ואומרת הגמ' שמטבילים אותה ט"ו טבילות למ"ד טבילה בזמנה מצווה כדי לצאת מהספק
שמא היום הוא יום טבילתה המיועד .א"כ רואים שההסתפקות של הגמ' היא רק בהיכי
תימצי שבדקה בעד אולם אם לא בדקה כלל אע"פ שלא הרגישה בפתיחת המקור ,א"צ
להטביל אותה מס' טבילות .כיון שלא עלו לה כלל ז"נ בלא בדיקה בעד אלא צריכה לספור
מחדש ז"נ.
ב.הב"י כתב  ,שאישה שלא בדקה בחו"ס עוברת על איסור כרת ,מכאן ראיה שמהתורה
חייבת בבדיקה בעד.
אולם

החת"ס1839

חולק על החוו"ד וסובר ,שיש לחלק בין הפסק טהרה לבדיקות ,שבהפסק

טהרה וודאי שחייבים בדיקה בעד כמו שכתוב החוו"ד ולא די שתדע שלא הרגישה ,כיון
שמקורה כבר פתוח ולכן גם אם יצא לה דם בשעה זו לא תרגיש בפתיחת המקור .אולם
בבדיקות של ז"נ הוה ספורים לפנינו כל שברור לה שהשגיחה על עצמה שחרית א' מז"נ
ויודעת בודאי שאז לא נפתח מקורה .ואמנם יהיה זה בהשגחה פרטיות באופן שלא נחוש
דלמא ארגשה ולאו אדעתה ,אלא שתעמוד שעה א' מסיחת דעתה מכל הרהורים
ומחשבות ומשגיחת על עצמה ויודעת שלא נפתח מקורה והוה ספורים לפנינו.
החת"ס ציין שבדיקה זו קשה מאד ,שכן קשה לשים לב במשך שעה שלא הרגישה ,ולכן קל
יותר לעשות בדיקת חו"ס .ועפ"י זה הוא דוחה את ראיות החוו"ד שצריך דווקא בדיקה,
שרש"י והראשונים שביארו ש'ספרתי ואיני יודעת כמה ספרתי' הכוונה לבדיקה ,הם דיברו
באופן שאינה אומרת 'ברי לי' שלא הרגשתי ביציאת הדם ,ולכן היא זקוקה לבדיקת חו"ס
אולם אין הכי נמי אם היתה אומרת שבמשך שעה לא הרגשתי אז זה היה מועיל כמו בדיקה.

 1836ח"ב עמ' שנב.
 1837קצו ס"ק ג.
 1838סט ע"ב.
 1839יו"ד סי' קעז.
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הפסק טהרה וז"נ באישה שיש לה פצע שמוציא דם ללא בדיקת עד
עפ"י המחלוקת הנ"ל ,האם העובדה שאישה לא הרגישה בפתיחת המקור יכולה להיחשב
כבדיקה ,נחלקו האחרונים במקרה שיש לאשה פצע שמוציא דם ולכן אם תבדוק בעד
תמצא עליו דם.
לחוו"ד הנ"ל ,סובר שרק בדיקה בעד מועילה וא"כ אישה שיש לה פצע לא יכולה להיטהר
עד שיהיה הפסק ובדיקה אחת משבעה נקיים נקיות.
אולם לחת"ס הנ"ל ,סובר שמועיל שכאשר מעינה סתום ניתן לעשות הפסק טהרה/בדיקה
ע"י שימת לב בזמן ההפסק/בדיקה ע"י שלא הרגישה בפתיחת המקור.
ולכן אישה שנולד הפצע בהיותה טהורה ועדין לא הגיע זמן וסתה או עו"ב ,מעינה סתום
ויכולה לעשות הפסק ע"י שתשים לב כל משך ביה"ש שלא הרגישה ובאופן זה תעשה גם
בדיקה אחת מימי הנקיים .אך אם הגיע זמן ווסתה או עונתה ,צריכה להמתין מס' ימים עד
שוודאי יגמר הדם ויסתם המקור ורק אז יכולה להפסיק בטהרה כנ"ל.
אולם אם היתה נידה ורק לאחר מכן נולד לה הפצע ,אינה יכולה לעשות הפסק בטהרה או
בדיקה באופן הנ"ל אלא רק ע"י בדיקת עד וכדברי החוו"ד.
אמנם דעת

הנודב"י1840

ואבנ"מ ,1841מקילים אף באופן שהיתה נידה ואח"כ נולדה המכה

שמועיל הפסק טהרה באופן של שימת לב.
בטה"ב 1842פסק כדעת הנודב"י ואבנ"מ .ובתורת הטהרה 1843שכתב שתעשה שאלת חכם.
והגר"נ קרליץ בחוט

שני1844

כתב ,בזמננו אין נפק"מ במחלוקת זו כיון הנשים לא יודעות

להבחין בהרגשת הדם וממילא לא מועיל מה שתשים דעתה ,ולכן אין האישה נטהרת
מבעלה עד שתבדוק בבדיקת עד.
למעשה ניתן להמליץ לאישה ללכת לעשות את הבדיקה/הפסק אצל בודקת טהרה ,ועיין
בספר פועה.1845
בדיקת לילה
התוס' כתב ,1846שספירת לילה אינה עולה לה וכן משמע ברמב"ם.1847
אולם שיטת רש"י 1848שספירת לילה כן עולה לה.
ונחלקו האחרונים האם בדיקה פנימית בלילה תלויה במחלוקת הנ"ל או שמא יש לחלק בין
בדיקה לספירה:
 1840קמא יו"ד סי' נט.
 1841סי' כג.
 1842ח"ב עמ' רנד.
 1843עמ' קנא.
 1844עמ' רנד.
 1845ח"א עמ' .190
 1846נידה סט .ד"ה שבעה.
 1847איסו"ב ו יב .וז"ל" :זבה קטנה שטבלה בלילה של יום השמור או זבה גדולה שטבלה בליל ז' כאילו לא טבלה והרי היא
כנדה שטבלה בתוך שבעה" הרמב"ם כתב שם בהלכה ט שזבה קטנה משמרת כל הלילה וטובלת לאחר נץ החמה ,וע"כ
שזה מדין מקצת היום ככולו .אולם בהלכה יב הנ"ל ,כתב שאם טבלה בלילה לא מועיל ,ולא אמרינן מקצת היום כולו
בלילה וה"ה בזבה גדולה ,א"כ ע"כ מוכרח שספירת לילה לא מועיל.
 1848פסחים פא א.
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הסד"ט1849

כתב שדין הבדיקה תלוי בספירה תלוי במחלוקת רב ור' חנינא ,שלר' חנינא

שהצריך תחילתן וסופן לעשות בדיקה ,זה כיון שהוא סובר בעינן שז"נ יהיו ספורים לפנינו
[כמו שביארנו לעיל בדעת ח ת"ס] ולשיטתו הבדיקה היא כדי שיהיה ספורים .א"כ כשם
שלדעת תוס' לא מועיל ספירת לילה ה"ה שלא מועיל בדיקת לילה .אולם לדעת רב
שהצריך תחילתן או סופן לעשות בדיקה ,ע"כ שהוא סובר שהבדיקה לאו משום ספירה
אלא משום שאנו בעינן ימים מוחזקים שנקיים מדם ,וא"כ אין לזה קשר לספירה ולכן ניתן
לבדוק בין ביום ובין בלילה
להלכה השו"ע פסק כר' חנינא ,ולכן לא ניתן לבדוק בלילה.1850
לעומתו דעת

הלחו"ש1851

כתב ,שלשיטת ההלכה דין הבדיקה אינו תלוי בספירה ,ולכן

לכ"ע אפשר לבדוק בלילה  .הראיה לכך היא ,שאם הבדיקה היתה תלויה בספירה היה צריך
לבדוק בכל יו ם מימי הספירה [כר"ע דלא קיי"ל כוותיה] .ואף שהתוס' לא חילקו בין בדיקה
לספירה ,הם אמרו זאת רק אליבא דר"ע שסובר שצריכה לבדוק בכל יום וא"כ לשיטתו
הבדיקה תלויה בספירה ,אולם אנן לא קיי"ל כוותיה .וביאר הלחו"ש שמה שאמרנו שספירת
לילה לא מועיל לפי הרמב"ם והתוס' ה"מ לענין טבילה בלילה ,שלא ניתן לשומרת יום
לשמור מעט בלילה ולטבול ,אך לענין בדיקה כאמור כן מועיל בדיקת לילה.
וגם השו"ע סבר שבדיקת לילה מועילה כמו שכתבנו בהערה דלעיל.
וכן הרמ"א פסק בשם הרשב"א שבדיקת לילה מועילה כדלעיל ,שכתב שבדיעבד מהני
אפי' לאור הנר .היינו שלכתחילה תסתכל על העד ביום ולא בלילה כיון שאור היום יפה
לבדיקה מאשר אור הנר ,אולם בדיעבד ניתן לסתכל כאמור לאור הנר גם בלילה.
האם מוך דחוק של הפסק יכול לעלות גם כבדיקה
לכא' הדבר תלוי במחלוקת הנ"ל ,האם ניתן לעשות בדיקה בלילה.
לדעת הסד"ט ,לא מועיל ,שכן מרן פסק כר' חנינא וממילא בדיקת לילה לא מועילה.
אולם לדעת הלחו"ש ,בדיקה כאמור מועילה בלילה ,לשיטתו זה גם פסק השו"ע ,וממילא
מוך דחוק יעלה גם להפסק וגם לבדיקה.
אמנם דעת הנודב"י ,1852שזה תלוי במחלוקת האם ספירה בלילה מועילה או לאו ומרן פסק
כדעה שלא עולה לה ,אולם במקרה שקשה לה להיטהר אם תעשה בדיקות כתב שניתן
לצרף את שיטת רש"י להקל.
להלכה פסק מרן בטה"ב 1853שיועיל בדיעבד הנחת המוך גם לבדיקה ביום הראשון.
 1849ס"ק יט.
 1850הרשב"א שהביא הב"י בסימננו כתב ,שאור הנר יפה לבדיקה ולכן עדיף לכתחילה שתסתכל על העד ביום אולם זה
אינו מעכב אלא רק מצווה מן המובחר .הסד"ט כתב שאין להוכיח מדברי הרשב"א שמועיל בדיקה בלילה כיון שהרשב"א
פסק כרב ,ולעמותו מרן כאמור פסק כר' חנינא .אולם הלחו"ש הוכיח שהשו"ע סובר שבדיקת לילה מועילה בכך שהביא
את דברי הרשב"א בב"י בלא חולק ,והוסיף שהטור והרמב"ם לא הביאו אותו כיון שחובת הבדיקה ביום לא מעכבת ,וא"כ
מוכח שגם הב"י סובר שבדיקת לילה עולה.
 1851סי' קצו ס"ק ה.
 1852קמא סי' מו.
 1853ח"ב עמ' שא.

296

אולם בשבה"ל 1854כתב ,שיש להקל בזה רק במקום עיגון כהוראת שעה.
והגר"נ קרליץ בחוט השני 1855כתב ,שניתן להקל בצירוף של עוד ספקות נוספים.
אולם במשנה הלכות בפסקי הלכות 1856כתב ,שלא מועיל מוך דחוק לעלות לבדיקה ביום
הראשון אף בדיעבד.
אישה שהסיחה דעתה באמצע ז"נ
אישה שבאמצע ז"נ סברה שבעלה לא יהיה בעיר כגון ששנסע למדינת הים ,ולכן הפסיקה
את ספירתה ואח"כ נודע לה שבעלה יחזור עוד לפני סוף הספירה ,דנו הפוסקים האם יכולה
להמשיך למנות ז"נ או שמא יש בעיה של היסח הדעת.
בשו"ת מעיל

צדקה1857

כתב ,שאם אשה הסיחה דעתה מלספור ז"נ [כגון שראתה כתם

וסתרה ספירתה וטעתה שצריכה להמתין ה' ימים קודם שתתחיל שוב לספור ,ואח"כ נודע לה

שאינה צריכה להמתין] ,אין ימים שהסיחה דעתה בהם עולין לה לנקיים כיון שימים אלו
החזיקה עצמה כטמאה ,ולא כיוונה בהם שיעלו לספירת ז"נ ,ועוד עליה למנות ז"נ מחדש.
וכתב המעיל צדקה שני טעמים לדין זה:
א .בעינן ימים ספורים ,כתוב בתורה 'וספרה לה שבעת ימים' ומכאן מוכח שצריך שתספור
את הימים הנקיים ,ואף שלא צריכה ספירה בפה ,בעינן שתתן דעתה על כך שאינה רואה,
ואשה זו לא ספרה ימים אלו ולא היתה דעתה עליהם.
וכן עוד ראיה שבעינן ספורים ,שאם בדקה ביום השמיני בלבד אין לה אלא יום שמיני בלבד,
וביאר הרא"ש שבדיקת יום שמיני אינה מצטרפת עם ששת הימים שקדמו לו כיון שבדיקה
תוך שבעה בעינן ,ולכא' דבר זה אינו מובן ,מדוע שלא נחשיב את היום השני כיום הראשון
לנקיים וממילא היום השמיני יהיה השביעי לנקיים ותוכל לטבול אז לפי רב שאפשר גם סופן
בלא תחילתן? אלא ע"כ שאנו זקוקים ליחידה של שבעה ימים רצופים שבדקה בתוכם ,וזה
מוכיח שהיתה לה כוונה לשבת ז"נ אולם אם בדקה ביום השמיני אין ראיה שהימים היו
ספורים.
ב .כיון שלא נתנה דעתה יש לנו לחוש שמא הרגישה ולאו אדעתא ,דכל מילתא דלא רמיא
עליה דאיניש לאו אדעתא.
ונפק"מ בין הטעמים ,שלפי הטעם הראשון אין לנו חשש גמור שמא הרגישה רק שאין כאן
ספירה ,וא"כ אינה צריכה שוב הפ סק טהרה ,ועוד דרק אותן ימים שהסיחה דעתה אינה
עולים לה ,אך שאר ימים שספרה קודם שהסיחה דעתה עולין לה ,ואילו לפי הטעם השני
צריכה הפסק טהרה וז"נ מחדש.
כשיטה זו פסקו גם הסד"ט 1858וכן החכמ"א 1859ועוד.
אולם

הלחו"ש1860

ועוד פוסקים רבים 1861חלקו על המעיל צדקה והעלו מספר שאלות:

 1854עמ' רפו.
 1855עמ' רנו.
 1856ח ח.
 1857סי' סג.
 1858סי' קצו ס"ק יח.
 1859כלל קיז ס"ק יב.
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א.מרן בסע' ח פסק עפ"י המשנה והראשונים ,שחרשת ושוטה ,הפקחות בודקות אותן,
ודברים אלו סותרים את שני הטעמים של המעיל צדקה ,שלפי הטעם שבעינן 'ספורים' לא
מובן מה מועילות הבדיקות הללו ,הרי לשוטה אין דעת להיות במודעות של ספירת ז"נ כמו
שהצריך המעיל צדקה?! וכן קשה על הטעם השני שכל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו
אדעתא ,שהרי רואים שלא חוששים בשוטה שנבדקת ע"י פקחת שמא הרגישה ולאו
אדעתא ,שהרי וודאי שלא בודקות אותה בכל שעה ,ומ"מ עולים לה לז"נ ,והסיבה לכך
שהכלל של 'מילתא דלא רמיא '...אמור רק שיש ריעותא

לפנינו1862

ואילו פה לאחר

ההפסק הטהרה השוטה בחזקת טהרה ואין כאן שום ריעותא.
ב .כתוב בגמרא בנידה 1863וז"ל:
"אמר רבא :תבעוה לינשא ונתפייסה  -צריכה שתשב שבעה נקיים .רבינא איעסק ליה
לבריה בי רב חנינא ,א"ל :סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה יום? א"ל :אין .כי מטא
לארבעה  -נטר עד ארבעה אחרינא ,איעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא .א"ל :מאי האי?
א"ל :לא סבר לה מר להא דרבא ,דאמר רבא :תבעוה לינשא ונתפייסה  -צריכה לישב
שבעה נקיים א"ל :אימר דאמר רבא  -בגדולה דקחזיא דמא ,אבל בקטנה דלא חזיא דמא
 מי אמר? א"ל :בפירוש אמר רבא ל"ש גדולה לא שנא קטנה .גדולה טעמא מאי  -משוםדמחמדא ,קטנה נמי מחמדא".

מהמעשה שהגמ' מביאה ,רואים שר' חנינא אבי הכלה היה סבור שהיא אינה צריכה לספור
ז"נ כיון שהיא קטנה ,ובכל אופן יכלו לקיים את החתונה לאחר שעברו שבעה ימים מיום
התביעה אע"פ שלא ספרה ,ודלא כמעיל צדקה.?1864
ולכן הלחו"ש ועוד פוסקים רבים כתבו ,שאין צורך בימים 'ספורים' ואפי' אם הסיחה
דעתה ולא היתה במודעות שהיא בספירת ז"נ ,ימים אלו עולים לה.
הלחו"ש ביאר ,שאף שהתורה כתבה 'וספרה לה שבעת ימים' והפוס' הזכירו שימים צריכים
להיות ספורים ,אין הכוונה שצריכה להיות במודעות לספירת ז"נ כמו המעיל צדקה אלא:
א.כוונת התורה באומרה 'וספרה לה' היא שתשב שבעה ימים ותבדוק בתחילתם או בסופם
[הלחו"ש כתב שהימים צריכים להיספר יחד ,ואין דין של ספירת כל יום בפ"ע].
ב.התורה הצריכה שתשב ז"נ וממילא צריכה לספור כדי לדעת מתי יכלו הימים .אולם אין
דין מיוחד בספירה ,ומ"מ ה שתמשו בלשון 'ספירה' בגלל לשון הפסוק 'וספרה לה' .וחכמים
הצריכו שתבדוק בעד בדיקה פנימית בזמן זה.
המורם מן האמור ,נחלקו האחרונים במקרה שהאישה פסקה לספור ז"נ:
לדעת המעיל צדקה וסיעתיה ,צריכה לספור ז"נ שוב.
לעומתם דעת הלחו"ש וסיעתיה ,א"צ לספור ז"נ שוב וימים אלו עולים לה.

 1860סי' קצו סק" ז וס"ק יב.
 1861עיין טה"ב ח"ב עמ' שכח-שלח.
 1862עפ"י שו"ת רב פעלים א יו"ד ט.
 1863סו ע"א.
 1864הסד"ט הביא קושיא זו בסי' קצב ב ,ורצה לתרץ שאני דם חימו ד שהוא קל יותר ולכן לא צריכה לספור אך כתב שזה
תירוץ דחוק.
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משך היסח הדעת המעכב
כתב באמרי יושר ,1865שהיסח דעת זה רק משך יום שלם ולא פחות ,וראיה לכך היא
מדברי התוס' במסכת נידה ,1866שכתבו התוס' בתירוצו השני ,ששומרת יום כנגד יום
שהסיחה דעתה ושמרה רק סמוך לסוף יום השמירה מועיל אע"פ שרוב היום הסיחה דעתה.
מכאן מוכח שהיסח דעת לא הוי אלא יום שלם ומעלה.
אולם דעת האבני צדק ,1867שאף זמן כזה נחשב להיסח הדעת.
שבה"ל1868

כתב ,פחות מעונה לא נחשב היסח הדעת ,והוסיף ,דלא כאבני צדק שהחמיר

יותר ,כדלעיל.
ובחוט

השני1869

כתב ,שהיסח הדעת הוא משך עונת היום [ולא הלילה] שהיתה אמורה

לבדוק בו ולא בדקה משום היסח הדעת ,שע"י זה שלא בדקה בגלל שהסיחה דעתה הוא
סימן מובהק שיום זה אינו ספור לז"נ.
ובטה"ב 1870פסק כאמרי יושר מדין ס"ס ,שמא הלכה כחולקים על המעיל צדקה שאין בעיה
של היסח הדעת ,ואת"ל הלכה כמעיל צדקה שמא פחות מיום לא הוי היסח הדעת.
אישה שראתה כתם וסבורה שהוא טמא והפסיקה למנות ואח"כ הרב טיהר לה
במקרה של אישה שראתה כתם והפסיקה למנות ואח"כ הרב טיהר לה ,לכא' מקרה זה דומה
לנידון דלעיל באישה שהפסיקה למנות כיון שבעלה נסע למדינת הים.
אולם הצמח

צדק1871

כתב ,שבמקרה זה אף לדעת המעיל צדקה דלעיל ,אין כאן הבעיה

של היסח הדעת והימים עולים לה  ,כיון שסמכה דעתה על החכם וספירת ספק הוי ספירה
וכ"כ בהר צבי.1872
פוסקי זמננו בדין היסח הדעת
כתב בטה"ב למסקנה ,שהמיקל במקום הצורך יש לו על מי לסמוך ,1873ובמקרים הבאים יש
להורות שעלו לה הימים לכתחילה:
א.הסיחה דעתה רק בחלק מהיום.
ב.אם מצאה כתם באמצע הנקיים והסתפקה האם הוא טהור והפסיקה למנות והראתה לחכם
והחכם טיהר לה אפי' לאחר מס' ימים.
ג.ספרה ז"נ ובדקה ראשון ושביעי אלא שלא טבלה כיון שבעלה הלך למדינת הים לפני
הטבילה לתקופה ממושכת ואח"כ נמלך לחזור ,כיון שהיא בחזקת טהרה.

 1865ח"ב סי' לד.
 1866סט ע"א.
 1867יו"ד סי' פו.
 1868עמ' רפד.
 1869עמ' רנה.
 1870ח"ב עמ' שלז.
 1871יו"ד סי' קנה.
 1872יו"ד סי' קנו.
 1873ובתורת הטהרה עמ' קס כתב שנכון להחמיר להתחיל לספור ז"נ מחדש.
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ובשבה"ל חושש לדברי המעיל צדקה ,אמנם במקום צורך גדול 1874ניתן להקל ,אולם כתב
שכל עוד לא הסירה את הלבנים אף שהסיחה דעתה מלבדוק ,עדין לא מיקרי היסח הדעת.
שבעה נקיים סמוך להפסק טהרה
הגמרא

בנידה1875

אומרת ,לכ"ע אם בדקה רק בשמיני לא עלה לה ,ואין לה אלא שביעי

בלבד .ותמהו הפוסקים מדוע לפי רב שסובר תחילתן או סופן בעינן ,לא ניתן להחשיב את
הבדיקה של היום השמיני כבדיקה בסוף שבעה נקיים [והיום השני יהיה הראשון] ,שהרי מספיק
סופן?
הלחו"ש הנ"ל למד מכאן דין חדש ,ששבעה נקיים חייבים להיות סמוכים להפסק טהרה,
לכן בדיקת שמיני בלבד לא עולה אלא צריכה לעשות שוב הפסק טהרה.
אולם הסד"ט והמעיל צדקה הנ"ל למדו מכאן ,שבעינן ספורים ואסור להסיח את הדעת
במשך שבעה נקיים כנ"ל .ולשיטתם מותר שלא יהיה סמוך בין הפסק הטהרה לז"נ .וכתב
הסד"ט הטעם שלא צריך סמוך ,דכיון דפסקה בטהרה הרי היא בחזקת טהרה לעולם עד זמן
וסתה .וכן פסקו התוה"ש 1876והחוו"ד .1877וכן פסק הרב בטה"ב 1878וכן פסק בשבה"ל.1879
ראית חכם בלילה ולאור חשמל
כתב

הרשב"א1880

אור היום יפה לבדיקה ,שכן שנינו בגמ'

בנידה1881

'של בית מונבז אין

בודקין מטותיהן אלא ביום ומזכירין אותן לשבח'.
וכתב הב"י ,שלפי שאינו מעכב כלל לא הזכירו דין זה הרמב"ם והטור.
לכא' יש סתירה בין הסוגיות האם מותר לבדוק בלילה ,מצד אחד כתוב בגמ'
'שאין מראין דמים בלילה' ומאידך

בנידה1883

במגילה1882

כתוב שרבי בדק לאור הנר בלילה ,וא"כ

סתירה?
האשכול1884

והיעב"ץ בנידה ועוד כתבו לתרץ ,שהגמ' במגילה מדברת על בדיקה לאור

הכוכבים ,אולם רבי בדק לאור הנר.
לאור דבריהם יוצא ,שמותר לראות עדים בלילה לאור הנר ,אולם מרן לא ציין דין זה,
רק הרמ"א וכתב שבדיעבד מועיל לאור הנר] וביארו

תוה"ש1885

[אלא

והסד"ט 1886שלדעת מרן האיסור

לראות בלילה הוא דווקא בזמנם שהיו מבחינים בין סוגי הדמים אולם בזמננו שאנו מטמאים

 1874כמבואר בשו"ת שבה"ל ח"ג סי' קכג.
 1875סח ע"א.
 1876ס"ק יג.
 1877ס"ק ו.
 1878ח"ב עמ' רפב.
 1879עמ' רפה.
 1880בתורת הבית הקצר סוף ש"ה.
 1881יז ע"א.
 1882יד ע"א.
 1883כ ע"ב.
 1884נידה סי' לט.
 1885יו"ד סי' קפח א.
 1886יו"ד סי' קפח א.
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כל מראה אדום ,ומטהרים רק לבן וירוק ,מותר לראות גם בלילה לכתחילה ואפי' לא לאור
הנר.
א"כ יוצא עפ"י תוה"ש והסד"ט ,שבימינו לדעת מרן מותר לבדוק בלילה אפי' לא לאור
הנר ,אלא שלמעשה אחרונים רבים ובכללם האשכול ,1887כתב ,שכיום חשכו עינינו ואין
אנו בקיאין לראות בלילה ואפי' לאור הנר.
אמנם

ערוה"ש1888

פסק ,שבמקום הכרח יכול לראות בלילה כפי שעיניו רואות .וכתב

טהרה1889

כתב ,שבכתם אפשר שיש להקל לראות כתם בלילה ,אם יודע שראיתו

הגידולי

טובה ,והיד סופר 1890היקל בכתם לכתחילה כיון שהוא דרבנן.
וכתב בטה"ב ,1891שבמקום

הצורך1892

[ועיין בהערה]

ניתן לראות בלילה לאור החשמל ,כיון

שהאשכול ועוד החמירו רק בראיה לאור הנרות [או בלי נרות כמובן] שאינם מאירים היטב
כמו חשמל.
אלא שכתב

שבה"ל1893

שמנורת פלורסנט מאירה באור לבן מדי ומקילה ומנורת ליבון

מאירה באור צהוב ועלולה לגרום לחכם להחמיר ,ולכן בהוראה לאור החשמל יש לשים לב
להשפעת התאורה או לאזן את התאורה ע"י הדלקת שתי המנורות יחד.

סעיף ו
א .הטור כותב וז"ל:
"כל בדיקות אלו בין בדיקת הפסק טהרה בין בדיקת כל הז' לא תבדוק לא בבגד שחור ולא
באדום ולא בבגד פשתן חדש אפילו שהוא נקי ולבן מפני שהוא קשה אלא בצמר נקי ורך או
בצמר גפן או בבגד פשתן ישן שהוא נקי ורך ותכניסהו לחורין ולסדקין עד מקום שאבר
התשמיש מגיע ואם לא עשתה כן לא הוי אלא קינוח בעלמא ולא יצאה ידי בדיקה"

בדיקת חורים וסדקים
מהסוגיא במסכת

נידה1894

עולה ,שיש חילוק בין קינוח לבדיקה ,שקינוח יותר קל מבדיקה

וז"ל:
"אשה מהו שתבדוק עצמה כשיעור וסת ,כדי לחייב בעלה חטאת? א"ל :מי משכחת לה
לבדיקה כשיעור וסת? והתניא :איזהו שיעור וסת  -משל לשמש ועד שעומדים בצד
המשקוף ,ביציאות השמש  -נכנס עד ,הוי :וסת שאמרו  -לקנוח ולא לבדיקה".

מהגמ' הנ"ל נראה ,שרק קינוח ניתן לעשות בזמן של שיעור וסת ולא בדיקה כיון שבדיקה
יסודית יותר ולכן זמנה ארוך יותר.
נחלקו הראשונים באופן הבדיקות לבעלה:
 1887הלכות נידה סי' לט.
 1888סי' קצו טו.
 1889סי' כח.
 1890סי' כט.
 1891ח'א עמ' שיד.
 1892אולם בחלק ב עמ' שנט כתב שאף לכתחילה מותר לבדוק לאור החשמל בלילה.
 1893עמ' צו.
 1894יב ע"א.
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שיטת הראב"ד בספר בעלי הנפש ,1895שישנם ג' סוגים של בדיקות:
 .1תליית כתם בחברותיה ,1896שא"צ בבדיקה אלא בקינוח בעלמא.
 .2בדיקת אישה לבעלה ,צריך עד מקום שהשמש דש אך לא צריך חו"ס.
 .3בדיקה לטהרות ,צריך עד מקום שהשמש דש וגם צריך חו"ס.
ראיות הראב"ד שאישה לבעלה לא צריכה בדיקת חו"ס:
הגמ' בנידה 1897אומרת וז"ל:
"אמר רב יהודה אמר שמואל עד שלפני תשמיש  -אינו ממעט כפקידה .מ"ט? אמר רב
קטינא :מתוך שמהומה לביתה .וכי מהומה לביתה מאי הוי? מתוך שמהומה לביתה  -אינה
מכנסת לחורין ולסדקין".

מכאן למד הראב"ד ,שבדיקת אישה לבעלה לא צריכה חו"ס ולכן אינה מועילה לבדיקת
טהרות ['אינו ממעט כפקידה'] שצריכה בדיקת חו"ס.
וכן ראיה מהגמ' בנידה 1898שאומרת וז"ל:
"כיון שתבעה אין לך בדיקה גדולה מזו".

הגמ' כותבת שהבא מן הדרך ויש לאשתו וסת קבוע ,אשתו בחזקת טהרה ,אע"פ שלא
אמרה לו שהיא טהורה ,כיון שתבעה ונתרצתה זה נחשב כבדיקה ,לפי שנותנת דעתה
ומרגשת אם יש דם בבית החיצון ואין לך בדיקה כל דהו יתר מתביעה ,וא"כ כ"ש שא"צ
בדיקת חו"ס.
אולם דעת

הרשב"א1899

וכן

הרא"ש1900

ועוד ,1901שבדיקת אישה לבעלה צריך גם בדיקת

חו"ס ,ואם לא בדקה לא עלו לה הבדיקות.
דחיית ראיות הראב"ד ,לשיטתם:
ראשית לא מסתבר שבדיקה לבעלה יהיה קל יותר שא"צ בדיקת חו"ס מאשר בדיקה
לטהרות ,שכן בדיקה לבעלה זה באיסור כרת ,משא"כ בבדיקה לטהרות.
ועוד מה שהגמרא אומרת ש'עד שלפני תשמיש אינו ממעט כפקידה' כיון שהוא בלא חו"ס,
אין הכוונה שלא צריכה לבדוק בדיקה לבעלה ללא חו"ס ,שכן לכתחילה עליה לבדוק עם
חו"ס לבעלה ,אלא כוונת הגמ' שבדיקה זו אינה מועילה לטהרות כי יש חשש שלא תבדוק
בחו"ס כיון שמהומה לביתה.
ועוד דחיה לראב"ד מהגמרא בנידה דלעיל שאמרה וז"ל:
"אשה מהו שתבדוק עצמה כשיעור וסת ,כדי לחייב בעלה חטאת? א"ל :מי משכחת לה
לבדיקה כשיעור וסת? והתניא :איזהו שיעור וסת  -משל לשמש ועד שעומדים בצד
המשקוף ,ביציאות השמש  -נכנס עד ,הוי :וסת שאמרו  -לקנוח ולא לבדיקה"

 1895שער הספירה עמ' סט.
 1896שלוש נשים שהיו יושבות על המיטה ונמצא כתם ביניהם כולן טמאות ,אולם אם אישה אחת בדקה עצמה ומצאה
טהור ,תולה את הכתם בחברותיה.
 1897ה ע"א.
 1898יב ע"א.
 1899תה"ב הארוך ב"ז ש"ה.
 1900נידה פרק תינוקת ס"ה.
 1901הובאו בב"י יעו"ש.
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הרשב"א והרא"ש כתבו שיש ראיה לשיטתם מהגמ' הנ"ל ,וביאר המהדיר

במוה"ק1902

שכוו נתם לדחות את דברי הראב"ד שאמר שישנם ג' סוגים של בדיקות ,שהרי מהגמ' הנ"ל
רואים שיש רק שני סוגים קינוח ובדיקה .וא"כ אחר שאנו יודעים שנידה וזבה צריכה 'בדיקה'
ממילא זאת בדיקת חו"ס שכן בגמ' בדף ה רואים שבדיקה זה בחו"ס ,והיא עדיפה מקינוח.
ויוצא שאישה לבעלה צריכה בדיקת בחו"ס.1903
הרמב"ן הכריע

בחידושיו1904

וכתב ,שבדיקת הפסק טהרה שעדין היא בחזקת טומאה יש

לעשות בדיקת חו"ס ,אולם בבדיקת ז"נ לא חייבים לעשות חו"ס שהיא כבר בחזקת
טהרה ,והוסיף שבעל נפש יחמיר לעשות בהכל חו"ס וכן הביא הרשב"א את שיטתו
בתוה"ב אולם דחה אותה.
אולם הרמב"ן בהלכות

נידה1905

כתב ,שיש לעשות בדיקת חו"ס גם בהפסק וגם בראשון

ובשביעי לנקיים ,היינו שסתם כמו מה שכתב בחידושיו 'שבעל נפש יחמיר' ,אולם כאמור
הרשב"א והב"י לא הביאו את הרמב"ן בהלכותיו.
ונראה שטעמו בהלכותיו ,שבדיקות האלו מעכבות וממילא לא יוצאת עדין מחזקת טומאה
ולכן צריכה לעשות בחו"ס כמו בהפסק.
בדיקה עד מקום שהשמש דש
נחלקו הראשונים עד איזה מקום צריכה לבדוק:
רבינו ירוחם,1906

תה"ד1907

טור [רא"ש בפסקים ]1908כתבו ,שצריכה לבדוק עד מקום

שהשמש דש ,ומקורם שהגמ' בנידה

אומרת1909

שהאישה מטמאת בבית החיצון עד בין

השיניים שהוא מקום שהשמש דש.
אולם דעת ספר

התרומה1910

וכן

הרשב"א 1911והרמב"ן1912

[והרא"ש בהלכות נידה]1913

ועוד ,לא הזכירו שבדיקה צריכה להיות עד מקום שהשמש דש.
הקשה הב"י שלכא' לא ב רור כיצד ניתן לבדוק עד מקום שהשמש דש כיון שהוא בעומק
הפרוזדור ,וגם אם תצליח בתחבולות כאלה ואחרות להכניס לעומק ,הרי דבר זה עלול
לפצוע ולעשות סריטות וממילא דם שתראה זה מחמת הפצע ולא מהמקור?!
אולם כתב שמלשון הראשונים הנ"ל צריכה לבדוק 'עד מקום שהשמש דש' זה לאו דוקא
אלא לומר שתכניסנו בעומק כל מה שתוכל ולא ליסגי לה שתכניסנו מעט.
 1902על אתר ברשב"א בתורת הבית של מוסד הרב קוק.
 1903הראב"ד הנ"ל בשער הספירה ,הביא גם לישנא שניה שלא פסק כמותה ,שאומרת שבאמת גם בדיקה לבעלה צריכה
חו"ס ,וכמו דעת הרשב"א ,אולם הוסיף שבדיקה שאישה עושה לבעלה בזמן שהיא עסוקה בטהרות לא צריכה חו"ס ,כמו
בגמ' בדף ה.
 1904נידה ה ע"א.
 1905פרק ט כב.
 1906נכ"ו ח"ב.
 1907סי' עח.
 1908נידה פרק י סי' ה.
 1909מא ע"ב.
 1910סי' פז.
 1911הנ"ל.
 1912הלכות נידה לרמב"ן פ"ב ה"ז ,פ"ט הכ"ב.
 1913סי' ב.
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ועוד הב"י הקשה על שיטות הראשונים שמצריכים לבדוק עד מקום שהשמש דש ,כיון
שכתב הרמב"ם ,1914שהשמש לא מגיע עד צוואר הרחם אלא עד מרחק כמה אצבעות ממנו
וכל זה [כולל עד צואר הרחם] הוא בית החיצון שצריכה לבדוק בו ,וא"כ נמצא שגם אם
תבדוק עד מקום שהשמש דש היא לא בודקת בכל המקומות שהדם מטמא ,שהרי עדין יש
מרחק כמה אצבעות מצואר הרחם?
ותירץ ,או שהראשונים הנ"ל לא סוברים כרמב"ם שעד צואר הרחם הוא בית החיצון
שצריכה לבדוק בו אלא סוברים שעד איפה שהשמש מגיע זה מה שחובת הבדיקה אף שיש
מרחק כמה אצבעות מצואר הרחם או שסוברים שעל האישה מוטל לעשות כל מה
שביכולתה ולבדוק עד מקום שידה משגת.
הכרעת הב"י בענין עד מקום שהשמש דש
כיון שרוב הפוסקים לא הזכירו שצריך לבדוק עד מקום שהשמש דש ולכן ניתן להקל שרק
בהפסק טהרה  +בדיקה אחת מז"נ יהיו עד מקום שהשמש דש שסומכים על דעת רב שדי
בבדיקה אחת ,אך שאר הבדיקות א"צ ,והציע שתקבע יום קבוע לבדיקת עד שהשמש דש
ועדיף ביום ראשון ,כיון שאם תשכח יכולה לבדוק בשאר הימים.
אולם הב"ח כותב ,שאף הרא"ש ורבינו ירוחם שהצריכו שתבדוק עד מקום שהשמש דש ,לא
אמרו כן אלא למצווה מן המובחר ,ואין זה מעכב .וכ"כ ערוה"ש.1915
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"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 ,ותכניסנו באותו מקום בעומק לחורים ולסדקים עד מקום
שהשמש דש ותראה אם יש בו שום מראה אדמומית ,ולא שתכניסהו מעט לקנח עצמה .ואם יקשה
בעיניה מאוד להכניסו כל כך בעומק ,לפחות בדיקה של יום הפסק טהרה ובדיקה של יום ראשון
מהשבעה תהיינה עד מקום שהשמש דש .הגה :ואם לא עשתה כן בבדיקת יום ראשון ,תעשה פעם אחת כן
מבדיקות שאר הימים (ב"י); מיהו בדיעבד אם לא עשתה כן כלל רק שבדקה עצמה יפה בחורין ובסדקין בעומק
היטב כפי כחה ,אף על פי שלא הגיע למקום שהשמש דש ,סגי לה (ב"י שכ"ד רוב הפוסקים וכן מהרא"י בפסקיו

סימן ע"ז /ע"ח /וב"ח)".

פסיקת הלכה בחו"ס
מרן פסק כרשב"א והרא"ש הנ"ל– שצריכה בדיקה בחורים ובסדקים בכל הבדיקות.
אולם

הנו"ב1916

חולק על מרן וכתב ,שאם עושה מוך דחוק ,מספיק אף לכתחילה שרק

ההפסק טהרה יהיה בבדיקת חורים וסדקים כרמב"ן:
הנו"ב סובר שמעיקר הדין אין צורך לבדוק בחורים וסדקים [כראב"ד] .אולם לא מלאו לבו
להקל בהפסק טהרה [כרמב"ן] ,ולכן פסק שבהפסק טהרה תעשה בדיקת חורים וסדקים.

 1914איסו"ב ה ד.
 1915סי' קצו כז -כח.
 1916יו"ד סי' מו.
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ועוד כתב ,שגם לדעות שצריכה בדיקת חורים וסדקים גם באחת הבדיקות בשבעה נקיים,
אם השאירה את המוך דחוק עד לאחר בין השמשות ,ניתן להחשיב אותו גם כבדיקת היום
הראשון ,כיון שניתן לצרף את שיטת רש"י שספירת לילה הוי ספירה .כיון שתעשה ביום
בדיקה קלה [ללא חו"ס].
החו"ד1917

חלק על הנו"ב וכתב ,שאין לזוז מפסק מרן שצריכה לעשות בדיקת חורים

וסדקים.
וכ"כ שבט

הלוי1918

והוסיף ,אולם במקום עיגון תשאל שאלת חכם.
פסיקת הלכה בעד מקום שהשמש דש

פסק מרן שלכתחילה כל הבדיקות יהיו עד מקום שהשמש דש

[לא כהכרעת הב"י שרק בהפסק

ובדיקת יום צריך עד מקום שהשמש דש] .ואם קשה לה יכולה להקל לבדוק עד מקום שהשמש
דש רק בהפסק ובבדיקה אחת מהשבעה נקיים [כהכרעת הב"י].
ופסק הרמ"א שניתן להקל בדיעבד אם בדקה בחורים וסדקים אך לא בדקה עד מקום
שהשמש דש ,כיון שרוב הפוסקים הקלו בזה.
מדברי

ערוה"ש1919

נראה שמרן חלק על הרמ"א וסבר שמעכב אם לא בדקה בעד מקום

שהשמש דש אפי' בדיעבד.
אולם בטה"ב

ועוד1920

כתב שאינם חולקים בדיעבד ,ומרן מודה לרמ"א ,והוסיף במשמרת

הטהרה 1921שאם כואב לה מאד הוי כדיעבד דמי.
הצ"צ1922
בטה"ב1923

העיד שבמקומו לא היה כלל מנהג לבדוק עד מקום שהשמש דש ,אולם
פסק ,שכאשר אין מנהג ברור ,יש לנהוג לכתחילה כדעת מרן ,כל היכא

דאפשר ,לבדוק עד מקום שהשמש דש בכל הבדיקות ,ואם יקשה לה מאד בעיניה להכניסו
בעומק כ"כ אזי לפחות בבדיקת ה"ט וכן בבדיקת ראשון או שביעי תהינה עד מקום שהשמש
דש .ובדיעבד אם לא עשתה כן כלל ,רק שבדקה עצמה בחו"ס כפי כוחה ,יש להקל.
כשלא ניתן לעשות בדיקת חו"ס
כתב הסד"ט ,1924שהחובה לבדוק בחו"ס הוא רק מדרבנן ולא החמירו היכא דלא אפשר,
כגון בבתולה לפני החתונה ופתחה נעול ואינה יכולה לבדוק בחו"ס וכ"ש עד המקום שהשמש
דש ,תבדוק עד מקום שידה מגעת .וכ"כ

שבה"ל1925

 1917ס"ק ד.
 1918עמ' רפט.
 1919סי' קצו סע' כח.
 1920ח"ב עמ' שנד.
 1921עמ' שנג.
 1922פסקי דינים סע' יא.
 1923ח"ב עמ' שנג.
 1924ס"ק כג.
 1925עמ' רפח.
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והוסיף ,שה"ה גם לבדיקות שלאחר

החתונה עד שמקום יתרחב .ובתורת הטהרה 1926כתב ,שאם א"א לעשות בחו"ס כגון שגורם
לראית דם ,תעשה שאלת חכם כיצד לנהוג [ועיין בטה"ב חב עמ' שמט] .
אופן הבדיקה למעשה
א .רגל אחת על הכיסא:
כתב

בחת"ס1927

שתעמוד ורגל אחת תהיה על הכיסא כדי שתוכל לבדוק כראוי ,וכ"כ

בשבה"ל .1928וכ"כ בטהרת

הבית,1929

והוסיף שפשוט שאין זה לעיכובא.

ב .אופן הבדיקה:
כתב בשבה"ל ,1930להכניס את העד בעומק ככל האפשר אולם אין לפגוע בצוואר הרחם
כיון שזה גורם ליציאת דם ,וכתב עוד ,שיש לסובב את העד בחו"ס וכן יש לסובב במשך
יציאת העד .אולם כתב באבני שוהם ,1931שמה שנקט שבה"ל לסובב במשך יציאת העד,
אין זה לעיכובא שכבר סיבב העד בהתחלה.
הרטבת העד לפני הבדיקה
בשו"ת מהרש"ם 1932כתב ,שאישה שקשה לה לבדוק עצמה בעד יבש ,כי הבדיקה מכאיבה
לה ,מותר לה ללחלח העד במים קודם הבדיקה ,שע"י כך נקל לה לבדוק יפה ,ואין לחוש
שמא היתה שם טיפת דם כחרדל ונמחית ע"י לחלוחית המים ,שא"כ יהיה אסור לאישה
לבדוק לאחר שהטילה מ"ר ,מפני שע"פ רוב המקום לח מן השתן ברוב היום ויתלחלח העד
בכניסתו ,אלא ודאי שאין לחוש לכך ,ואדרבא אם נחמיר עליה לבדוק בעד יבש יש לחוש
שמא לא תבדוק יפה משום הכאב או שמא יעוותנה .וכן פסק בטה"ב.
וכ"כ בשבה"ל הנ"ל ,אך סייג שכל ההיתר זה דווקא כאשר היא לא מרטיבה את העד
בטופח ע"מ להטפיח ,שכן אז יש חשש שהדם לא יהיה ניכר בעד.
עוד הוסיף שע"פ המהרש"ם ,יכולה האישה לשים משחת ווזאלין כשעה או שעתיים קודם
הבדיקה ועדיף ואזלין שקוף .ובחוט השני

כתב1933

לגבי אישה שיש לה מכה באותו מקום,

שאם שמה משחה אינה יכולה לבדוק כל עוד שיש בעד הבדיקה איזה רושם מהמשחה.
אולם למשוח באותו מקום מעט שמן קודם הבדיקה התיר ,ודווקא מעט שמן ,אבל אם סכה
שמן בכמות עד שהעד נהיה משומן ,לא עלתה לה בדיקה מפני שאין העד קולט את
המראה.
עוד כתב הגר"נ קרליץ בחוט השני הנ"ל ,שמותר לאישה שקשה לה לעשות בדיקה,
להרטיב את העד קודם בדיקה במעט מים ואח"כ תסחט את העד שיהיה רק לח מהמים

 1926עמ' קנא.
 1927יו"ד סי' קמח.
 1928עמ' רפח.
 1929ח"ב עמ' רסד-רסה.
 1930עמ' רפח.
 1931ח"ב עמ' שנג.
 1932ח"א סי' קמו.
 1933עמ' רנט.
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וכך תבדוק ,ושיעור הסחיטה הוא ,שלא יהא מורגש מים אלא לחות כדי שלא יהיה רחיצה
אלא בדיקה .והוסיף ,שאין להרטיב או לסחוט את עד הבדיקה בשבת/יו"ט.
בדיקות באישה שיש לה טבעת בפרוזדור
ישנם מספר מצבים רפואים שהטיפול בהם הוא ע"י הכנסת טבעת או קוביא לתוך הפרוזדור,
ונשארת בגופה האישה לתקופה מסוימת.
יש לדון כיצד אישה זו תעשה ה"ט ובדיקות ,שהרי לכא' אינה יכולה להגיע לחו"ס ולפעמים
גם לא למקום שהשמש דש.
האם יכולה לעשות את הבדיקות בעוד האמצעי בגופה או שצריכה להוציא אותה.
יש להעיר שני דון זה הוזכר בספרי האחרונים קדמונים יותר והמציאות שהטבעת שעסקו בה
לאו דווקא כמו הטבעות כיום ויבואר לקמן.
הזכרון יוסף והסד"ט דנו באישה שיש לה טבעת שעווה בפרוזדור והדביקו לה למעלה
ולמטה באופן שהטבעת מחלקת את הפרוזדור לשניים ולכן יש חשש שדם יתעכב שם ולא
יראה בבדיקות ,ואי אפשר לה להיות זולת הטבעת מחשש סכנת נפשות.
הזכרון

יוסף1934

פסק להקל ,שניתן לבדוק בעוד הטבעת בגופה כיון שיש רוב ,שבעצם

האישה לא רואה כ"כ הרבה ימים ,וקיי"ל רוב עדיף מול חזקת טומאה שהיתה בה עד
עכשיו .והביא ראיה לדבריו מהגמ' בנידה , 1935שהבא מן הדרך מחשב ימי וסתה ובא עליה
בלי לשאול אותה עם היא טהורה ,כלו' שסופר את משך ימי הראיה שרגילה לראות בד"כ
וז"נ ,וא"כ רואים שאזלינן בתר רוב ראיותיה.
אולם

הסד"ט1936

בנידה,1937

חלק על יסוד זה ,וסבר שלא אזלינן אחר רוב ראיותיה ,וראייתו מהגמ'

שאישה שבדקה ביום השביעי ומצאה טמאה ולאחר מספר ימים בדקה ונמצאה

טהורה ,הרי היא בחזקת טמאה עד עכשיו ,א"כ רואים שלא אזלינן בתר רוב ראיותיה שמן
הסתם הם לא יותר משבעה ימים וממילא היתה צריכה להיות טהורה למפרע כאשר בדקה
לאחר כמה ימים ,ומזה שהיא טמאה עד עכשיו ,רואים מכאן שלא הולכים אחר הרוב.
ולכן פסק שצריכה להוציא את הטבעת בבדיקת הפסק ובדיקת אחד מימי הנקיים .וכן
פסק בשו"ת בנין ציון.1938
אולם החזו"א

1939

דחה את ראיית הסד"ט ,שאישה זו שבד"כ רגילה לראות פחות מז' ימים וכעת רואה גם ביום

השביעי ,ממילא איתרע לה רובא.

גם המהר"ש

ענגיל1940

החמיר ,שלא ניתן לבצע בדיקות כשהטבעת בגופה ,כיון שיש חשש

שהדם מתעכב בטבעת .ולכל הפחות תוציא את הטבעת לפני ההפסק טהרה וראשון
ושביעי.

 1934יו"ד סי' י.
 1935טו ע"ב.
 1936ס"ק כג.
 1937סח ע"א.
 1938סי' עא.
 1939חזו"א סי' פא.
 1940ח"ו סי' יג.
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[אולם הפוס' הנ"ל לא דיברו על מציאות שבטבעות בימינו שאינן מעכבים כ"כ את יציאת הדם
אך מנגד הם קלים יותר להוצאה ,ולכן בנידון דידן דינם יהיה שונה].

אולם החזו"א 1941קיבץ כעמיר גרונה כל הטעמים להיתר שנאמרו בדין טבעת:
א .סומכים על סברת הזכרון יוסף ,שיש רוב שאישה זו מפסיקה לראות לאחר מס' ימים
ולכן ניתן לסמוך על בדיקה שאינה חו"ס [מחמת הטבעת].
ב .סומכים על שיטת הנודב"י דלעיל ,שעיקר הבדיקה היא שתתן דעתה אם מרגישה שדם
יוצא מן המקור ,ובמה שאינה מרגשת שיוצא דם מן המקור חשיב הפסק טהרה.
ג .סומכים על זה שבדיקת כמה פעמים שהיא כמו בדיקת חו"ס.
ד.סומכים על כך ,שעיקר המשמעות של בדיקת חו"ס אינה שצריך לבדוק בכל כפלי
הפרוזדור אלא ששמה מוך דחוק בגופה כדי לוודא שהפסקת הדם לא היתה רגעית אלא
שפסקה לגמרי ,והטבעת לא מעכבת לגמרי את הדם.
ועפ"י ההיתרים הנ"ל פסק לסמוך להקל באופן שתעשה הבדיקה עד מקום שידה מגעת כפי
כוחה וגם תתן אל ליבה היטב ביום שעומדת להפסיק בטהרה אם אינה מרגישה שיוצא ממנה
דם ואז תועיל להפסק טהרה ובתנאי שיודעת שכבר עברו ימי וסתה לפי הרגלה.
ובטה"ב1942

כתב ,שאם יש טירחא בהוצאת הטבעת ע"י רופא כגון שצריכה להסירה ע"י

רופא יכולה להקל בדבר.

המציאות כיום ודעות הפוסקים עליהם
כמובן בסיכום זה לא נכנסו לעצם השאלה לגבי מניעת הריון אם מותר וא"כ כיצד ,ולהלכה יש
לקבל היתר ממורה הוראה מוסמך.

א.טבעת נובה-רינג – הינה טבעת גמישה שבתוכה הורמונים המשמשת כאמצעי למניעת
הריון ,והאישה מכניסה באופן עצמאי את הטבעת לגופה למשך זמן מסוים ואח"כ יכולה
להוציאה בקלות ע"י עצמה.
כתב בספר פועה ,1943שלכתחילה תוציא את הטבעת לפני ה"ט ובדיקה ראשונה ואחרונה.
ואם שכחה ובדקה מבלי שהוציאה אין זה מעכב.
אולם אם היא חוששת שהוצאת הטבעת תגרום לפציעתה יכולה לסמוך על הפוסקים
שיכולה לבדוק בעוד הטבעת בגופה.
אמנם בשו"ת שיח

נחום1944

פסק ,שיכולה לבדוק אף לכתחילה בעוד הטבעת בגופה ,כיון

שטבעת זו גמישה ואינה מפריע לבדוק בחו"ס ,וכן אינה מעכבת את הדם מלצאת.
ב.קוביה או טבעת לטיפול בצניחת רחם – הטיפול בצניחת רחם יכול לעשות ע"י ניתוח
אולם אישה שנמצאת בגיל הפוריות שמה קוביה/טבעת בתוך הנרתיק ע"מ לתמוך ברחם.
קוביא זו מפריע לבדיקה יותר מאשר טבעת נובה -רינג .והאישה יכולה להוציאה בעצמה.

 1941יו"ד סי' צב ס"ק כד.
 1942ח"ב עמ' שנד -שנח.
 1943עמ' .143
 1944ח"א סי' סא.
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בספר פועה כתבו ,צריכה להוציא את הקוביא לפני בדיקת הפסק ויום ראשון ,עפ"י פסיקת
שו"ת בנין ציון הנ"ל.
ועוד כתבו ,אולם אם אינה יכולה להוציא או שיש צורך ברופא כדי להוציאה יכולה לבדוק
בעוד הטבעת בגופה עד מקום שידה מגעת ,כמובא בטה"ב.
ג .דיאפרגמה – אמצעי למניעת הריון ,מעין מכסה גומי שאישה מכניסה לפני הביאה
ומוציאה אותו לאחר מכן .הבעיה חוסמת את מעבר הדם מהרחם ,ויכול הדם להתעכב ולא
תראה אותו בבדיקתה .ולכן נידון זה חמור יותר מהנידונים לעיל .ואישה יכולה להסיר אותה
לבד.
טה"ב1945

פסק ,שתוציא את הדיאפרגמה לפני הבדיקה ,ואם שכחה ועדין לא לנה עם בעלה

אז תפסוק בטהרה ותספור שוב ז"נ ,ואם לנה עם בעלה היקל בדיעבד .חלק מהטעמים
שהביא להקל:
א .אם בדקה בחו"ס כפי כוחה ,אין לנו להחזיק ריעותא שהדם התעכב בטבעת ,כי לא
מחזיקינן ריעותא.
ב.אילו היה הדם המוך ייצא מלוכלך.
ג .החת"ס כתב ,שאם לנה עם בעלה יש מקום להקל אפי' אם בדקה רק בדיקה אחת.

סעיף י
א .הטור כותב וז"ל:
"כל ספירת הז' צריך שיהא רצופין שלא תהא ראיית דם ביניהם שאפי' ראתה בשביעי סמוך
לשקיעת החמה או בין השמשות שהוא ספק יום סותרת כל המנין וחוזרת למניינה עד שיהא
להם ז' רצופין לגמרי"

תליה במכה בג' ימים ראשונים של נקיים
כתב המרדכי בשבועות

1946

וכ"כ בהגהות מיימוניות ,1947שכל השלשה ימים הראשונים של

ספירת ז' נקיים צריכים להיות טהורים לגמרי שכן היא צריכה לדעת שפסק דם המקור
לגמרי ,ולכן אם מצאה בהם כתם אף על פי שיכולה לתלות במכה או חבורה אינה

תולה[ועיין

בדרכ"מ לקמן שסייג זאת].
ובטעם הדבר שיש להחמיר בג"י ראשונים שלא לתלות ,נחלקו האחרונים:
החוו"ד 1948ובאר הגולה כתבו ,שהוא משום שמעיינה פתוח.
וכתב

בשבה"ל1949

שאף שכבר עשתה ה"ט אין זה ראיה שנסתם מעיינה אלא רק שיתכן

שבזמן ההפסק היא לא ראתה ,ולכן אין ההפסק מהווה ראיה שנסתם מקורה לגמרי.
אולם הערוה"ש 1950חלק החוו"ד שהטעם ,שרק ביום הראשון מעיינה פתוח ,אלא הטעם הוא
משום שעדין לא הוחזקה בטהרה.
 1945ח"ב עמ' שנח.
 1946סי' תשלה דף א ע"ג.
 1947פרק ט' איסו"ב אות ז.
 1948ס"ק ו.
 1949עמ' רצא.
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כתם בפחות מככגריס ,וכן במכה מוציאה דם לענין תליה בג"י
וביאר תרוה"ד

1951

את המרדכי ,שחומרא זו שאינה תולה בחבורה או בדם צפור בשלשה

ימים ראשונים היא רק בכתם שהוא כגריס ועוד ,דלא שכיחי כולי האי ואפשר ליזהר בו,
אבל כתם פחות מכגריס ודאי תלינן ליה לעולם ,דאל"כ אין שום אשה יכולה לטהר ,שאין
כל מיטה ומיטה שאין עליה כמה וכמה טיפות דם מאכולת.
[ועיין לקמן שיובא מחלוקת הפוסקים ,האם תולים בפחות מכגריס באופן שיכולה להיזהר]

וסייג הדרכ"מ וכתב ,שהדין של תה"ד והמרדכי ,הוא חומרא ולא מדינא ולכן יש להחמיר
רק במכה שאין ידוע אם מוציאה דם אולם במכה שידוע שמוציאה דם יש להקל אף בתוך
ג' ימים ראשונים .ועיי"ש עוד בראיותיו.
א .השו"ע כותב וז"ל:
"השבעה נקיים צריך שיהיו רצופים שלא תראה דם בהם ,שאם ראתה דם אפילו בסוף יום
השביעי סתרה כל הימים וצריכה לפסוק בטהרה ולחזור ולמנות שבעה נקיים .הגה :יש אומרים
דבשלשה ימים ראשונים של ימי הספירה אם מצאה כתם אין תולין אותו להקל כמו שתולין שאר
כתמים ,דג' ימים ראשונים צריכים להיות נקיים לגמרי (מרדכי הלכות נדה ובהגהות מיימוני פ"ט
דא"ב ות"ה סימן רמ"ט ואגור פ' תינוקת וא"ח ור"ף); אבל אח"כ דינו כשאר כתם ,וכן נוהגין .ודוקא
כתם שהוא יותר מכגריס ,אבל פחות מכגריס ועוד תולה בכינה אפילו בג' ימים ראשונים (ת"ה סימן
רמ"ט) .וה"ה אם היה לה מכה בגופה ויודעת שמוציאה דם ,תולה בה אפילו ביתר מכגריס ועוד
(סברת הרב וכן משמע לשון המרדכי) ,אלא שאין מקילין בשלשה ימים הראשונים לתלות במכה
שאין ידוע שמוציאה דם או בשאר דברים שתלינן בהם כתם ,כמבואר לעיל סימן ק"צ.".

פסיקת הלכה בתליית מכה בג' ימים ראשונים
מרן לא הביא את הדין של המרדכי וסייעתיה .וכן פסק

בטה"ב1952

שאין דין זה לעדות

המזרח הנוהגים כדעת מרן.
אולם הרמ"א כתב זאת בשם י"א וכתב על כך שכן נוהגין ,וכמו כן הביא את חילוק התה"ד
שדווקא בכתם יותר מכגריס ,אבל בפחות מכגריס תולים להקל ,וכן כתב כשיטתיה
בדרכ"מ הנ"ל שיש להקל במכה שידוע שמוציאה דם לתלות בג' ימים ראשונים.
הט"ז1953

כתב ,שיש להקל לתלות במכה שידוע שמוציאה דם רק באופן שלא ניתן להיזהר

שלא תתלכלך ממנה ,כגון מכה באותו מקום ,אולם מכה שיכולה להיזהר שלא תתלכלך
ממנה לא תולים בה אפי' אם ידוע שמוציאה דם .וכך הבין הט"ז את הרמ"א.
אולם

הש"ך1954

חולק על הרמ"א והט"ז וכותב ,שלא תולים במכה אפי' שיודע שמוציאה

דם .1955כיון שמלשון המרדכי ותה"ד ושאר הראשונים נראה שלא חילקו בין מכה שידוע

 1950ס"ק לג.
 1951סי' רמט.
 1952ח"ב עמ' שעב.
 1953ס"ק ד.
 1954ס"ק יג.
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שמוציאה דם למכה שלא ידוע שמוציאה דם ,בכ"א כתבו שאין לתלות במכה בג' ימים
ראשונים .ועוד הסיבה שמחמירים בג' ימים ראשונים היא מפני שצריך לדעת בוודאות
שנסתם מקורה ,ולכן אף כאשר ידוע שיש מכה שמוציא דם אין זה ראיה שנסתם מקורה.
ועיי"ש שהאריך בדחיותו לראיות הדרכ"מ.
ערוה"ש1956

כתב ,שאף שההלכה כרמ"א ,לא ראה שבעלי הוראה מדקדקים לשאול האם

הכתם נמצא הוא בתוך ג' ימים .וכתב שהסיבה לכך היא מפני שמנהג אשכנז מתחילים
לס פור ז"נ רק מהיום השישי לראיה ,ועברו עליה כבר ג"י מיום שפסקה וממילא הוי בחזקת
טהרה.
אולם לכא' טעם זה קשה שהרי רוב הנשים רואות יותר מג' ימים ,נמצא שגם לפי מנהג
אשכנז לרוב לא עברו עליה ג ימים נקיים וכן הקשה

טה"ב1957

ולכך פסק שיש למורה

הוראה שהגיע לפניו אישה מעדות אשכנז ,לשאול אותה האם היא בתוך ג' ימים לנקיים.
כתמים על בגד צבעוני בשלושה ימים הראשונים
הרמ"א כאמור פסק שבשלושה ימים הראשונים לא תולים בכתמים

[חוץ ממקרים מסוימים כמפורט

לעיל] .ונחלקו הפוסקים בביאור דבריו:
עמודי

הכסף1958

כתב ,שבשלוש ימים הראשונים לספירתה ,אינה תולה אף בדם שנראה

על בגדים צבעונים .וכתב השבה"ל ,1959סברא להחמיר בבגד צבעוני/שאינו מקבל טומאה
שלא תולים בג"י:
כאמור לעיל הסיבה שמחמירים בג"י ראשונים מפני שמעינה עדין פתוח .אולם כאשר תולים
את הכתם במכה שידוע שמוציאה דם אנו תולים שהדם בא מהמכה ,ואילו מקורה נסתם.
ולכן יש להקל אף בג"י ראשונים ,אמנם כאשר כתם על צבעוני או שאינו מקבל טומאה
סיבת ההיתר היא מפני שחז"ל לא גזרו כתם בבגדים אלו ,ולא מכוח תליה שהדם לא בא
ממקורה ,א"כ נמצא שאין יכולת לתלות שמקורה נסתם .וממילא לא ניתן להקל בג"י
ראשונים.
אך

הפת"ש1960

חלק וכתב ,שגם לדעת הרמ"א תולים להקל בצבעוני .וכוונת הרמ"א

שבשלושה ימים הראשונים אין תולים בכתמים ממקור חיצוני ,כגון התעסקה בדם ציפור .וכן
פסקו בטה"ב 1961והאגרו"מ.1962

 1955וכתב בתשובת ברית אברהם חי"ד סי' נח אות כז ,שהחומרא לא לתלות אפי' במכה שידוע שמוציאה דם בג"י ימים
ראשונים ,היא רק באופן שהיתה ראייה ודאית ,אולם אם היתה לה מכה במקור שידוע שמוציאה דם ,ומרגשת שהדם בא
מהמקור וא"י אם היא ממכה שבמקור שהדין הוא שבתחלת ראיה טהורה אך בשעת וסתה או בשעת עונה בינונית
מטמאינן לה משום הסברא ד'כי לעולם לא תטמא' בכה"ג יש להקל אח"ז תוך ג"י ראשונים לתלות במכה גם ברואה
ממש.
 1956ס"ק לד.
 1957ח"ב עמ' שצא.
 1958הובא בפת"ש קצ ,כב.
 1959עמ' רצג.
 1960ס"ק יב עפ"י החמדת שלמה והמעיל צדקה.
 1961ח"ב עמ' רצד-רצה.
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אמנם שבה"ל דלעיל פסק ,להחמיר לא לתלות בצבעוני [וכן לא בבגד שאינו מקבל טומאה]

הסמוך לגופה בג"י ראשונים .כיון שיש סברא שבא מגופה.
נטמאה מחמת נק' קטנה ,האם מחמירים בג"י ראשונים?
הבאנו בשם החוו"ד לעיל ,שהטעם שיש להחמיר בג"י ראשונים הוא משום שצריך לדעת
שנסתם מקורה ,עפ"י זה כתב החכמ"א 1963שאם נאסרה מחמת נקודה קטנה אדומה/שחורה
אין זה נחשב כמעין פתוח ולכן אין צורך להחמיר בג"י ראשונים .וכן פסק בשבה"ל.1964
יש להעיר שערוה"ש שהבאנו לעיל דחה את הטעם של החוו"ד ,וכתב שמחמירים בג"י
ראשונים כדי שתוחזק בטהרה .לפי טעמו נראה שגם אם נטמאה מחמת נק' קטנה יש
להחמיר כיון שחומרת ג' ימים לא תלויה בפתיחת המקור.
תליה בכתמים בג' ימים לאחר ראיית כתם
הקדמה :כתבנו לעיל שהטעם שהחמירו בג' ימים הראשונים הוא מפני שלא מוכח שמעיינה
נסתם .לכאורה יש מקום לומר שחומרה זו שייכת רק באישה שראתה ווסת ,ולכן צריך
שיעברו שלושה ימים נקיים כדי שיוחזק שנסתם מקורה .אולם באישה שראתה כתם ,מעיינה
לא היה פתוח .וכן יש מקום לכאורה להקל בשלושה ימים ראשונים לאחר ראיית דם
בתולים .ונחלקו הפוסקים האם יש להקל בכך:
כתב הרב ליב צונש 1965שיש להחמיר גם בשלושת הימים הראשונים לאחר ראיית כתם או
דם בתולים ,כיון ש"לא פלוג".
אולם הבית שמואל כתב  ,שאם ראתה ווסת ולאחר מכן ראתה כתם בתוך ז"נ לראיית וסת,
סימן שלא נסתם מקורה ולכן אין להקל לתלות בשלושת הימים הראשונים לאחר כתם זה.
אמנם אישה טהורה שראתה כתם [מעין סתום] הסתפק הב"ש אם יש להקל בתוך ג' ימים
ראשונים.
והדגו"מ1966

כתב להקל לתלות בתוך ג' ימים לראיית הכתם [יתכן ולא דיבר על מקרה

שראתה כתם בתוך ז"נ לראיית נידתה].
כתם פחות מכגריס בג"י ראשונים כשיכולה להיזהר
תה"ד כתב ,שבג"י ראשונים לא מחמירים בכתם שגודלו בפחות מכגריס מכיון שבכל מקום
מצויות כינים ולא ניתן להיזהר בכך ותהיה אסורה לבעלה תמיד,וכן פסק הרמ"א.
נחלקו הפוסקים האם תולים להקל במאכולת בתוך ג"י ראשונים באופן שיכולה להיזהר:
הדגו"מ המובא

בפת"ש1967

כתב ,שכאשר ניתן להיזהר שהבד לא התלכלך בכינים אין

להקל בתוך ג"י ראשונים אף בפחות מכגריס ,כגון אישה שבודקת בדיקה פנימית יכולה

 1962יו"ד א סי' צה.
 1963כלל קיז סע' יז.
 1964עמ' רצב.
 1965הובא בב"ש סג ג.
 1966הובא בפת"ש ס"ק י.
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להיזהר לא להניח את העד במקום שיש בו כינים ,ואם לא נזהרה והניחה אותו במקום שיש
בו כינים כגון תחת הכסת ותחת הכר ,לא תולים להקל שהדם בא מכינה בג"י ראשונים.
וכן המהר"ר דניאל המובא בפת"ש 1968כתב ,שאף באופן שישנה במקום שיש בו כינים אלא
שיכלה לישו ן במקום שאין בו כינים אין להקל לתלות בג' ימים ראשונים אפי' בפחות
מכגריס ועוד.
אולם בשו"ת מעיל

צדקה1969

חלק וכתב ,שאף באופן שניתן להיזהר ממאכולת תולים

להקל בכתם פחות מכגריס אף בג"י ראשונים.
כתם פחות מכגריס בג"י ראשונים בימינו
תה"ד תלה את ההיתר שמותר לתלות בג"י ראשונים בפחות מכגריס ועוד כיון שניתן
לתלות במאכולת .אולם לכא' בימינו שהמאכולת יותר קטנה מזמנם היה צד להחמיר שלא
לתלות בג"י ראשונים ,אך כתב בשבה"ל 1970שניתן גם בימינו להקל בפחות מכגריס ועוד,
שכן לא גזרו בפחות משיעור כגריס ועוד שלהם .וכ"כ בחוט השני.1971
מצאה דם בבדיקת עד בתוך ג"י ראשונים ,באיזה אופן ניתן לתלות במכה
כתב

שבה"ל1972

שאם מוכחא מילתא שהדם בא מהצדדים ,כגון שהיא תמיד מצאה את

הדם במקום מסוים ,יש לתלות שהדם בא במכה אף בג"י ראשונים.
עשתה בדיקה שלא מועילה לה"ט ,ואח"כ עשתה בדיקת הפסק טהרה ,ממתי מונים ג"י?
אשה שלפני שעברו עליה  5ימים מעת שימושה עשתה בדיקה כדי לראות שפסק דמה ע"מ
שתוכל לילך לבית הכנסת [עפ"י המנהג שבימי וסתה לא הולכת אישה לבית הכנסת]
ולאחר חמישה ימים עשתה הפסק טהרה כדינה ע"מ שיעלה לה לדין ה"ט ,אח"כ ראתה כתם
בתוך ג' ימים להפסק השני אולם עברו עליה  3ימים מההפסק הראשון ,ממתי מונים את הג'
ימים?! האם מההפסק הראשון והכתם לא נמצא בתוך ג' ימים ומממילא אפשר לתלות או
דילמא מההפסק השני [שנעשה לצורך הפסק טהרה] כיון שאולי ההפסק הראשון לא בדקה
כראוי שכן לא היתה מחויבת בו ,ואז הכתם נמצא בתוך ג' ימים ולא ניתן לתלות?
העבודת

הגרשוני1973

כתב ,שניתן להקל לכתחילה למנות מההפסק הראשון אע"פ שהיה

בתוך  5ימים לשימושה ולא נעשה לצורך הפסק טהרה ,כיון שמסתמא בדקה יפה .ואחת
מראיותיו הוא מהגמ' בנידה 1974וז"ל:

 1967סי' קצ ס"ק לח.
 1968בסימן דידן ס"ק יג.
 1969סי' נט.
 1970עמ' רצג.
 1971עמ' רסח.
 1972עמ' רצב.
 1973סי' עט.
 1974סח ע"א.
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"נדה שבדקה עצמה...וחכמים אומרים :אפילו בשנים לנדתה בדקה ומצאה טהורה ,ובין
השמשות לא הפרישה ,ולאחר זמן בדקה ומצאה טמאה  -הרי זו בחזקת טהורה".

נדה טמאה מהתורה  7ימים אע"פ שראתה רק יום אחד ,א"כ בדיקה שעשתה ביום השני לא
היתה לשם טהרה אלא עשתה אותה מחמת נקיות וכד' ובכל זאת אנו רואים שגם אם לא
עשתה בדיקה נוספת עד סוף ימי נידתה ,בדיקה שעשתה ביום השני מועילה להחזיקה
בטהורה ולא אמרינן שכיון שאינה מחויבת בבדיקה זו ,לא בדקה יפה יפה.
אולם דעת הצ"צ 1975שלכתחילה יש להחמיר ולא למנות מההפסק הראשון שכן יש לחוש
שמא לא בדקה יפה יפה ,אולם המיקל לא הפסיד שכן דין שלא תולין בג' ימים הראשונים
לא הוזכר בתלמוד.
הצ "צ הביא ראיה להחמיר מהלכות שחיטה ,ששם נפסק שאדם שלא יודע הלכות שחיטה
ושחט ואח"כ למד הלכות שחיטה ואומר ששחט כראוי לא נאמן כיון דמילתא דלא רמיא
עליה דאיניש לאו אדעתיה ,כלומר שבשעת השחיטה לא ידע את ההלכה ממילא יתכן
שלא שם לב לפרטים שיכולים לפגום את השחיטה .א"כ גם במקרה דידן ניתן לומר שכיון
שאת הבדיקה הראשונה לא עשתה לשם טהרה לא נתנה אל ליבה לשים לב אם בדקה
עצמה יפה ,ולכן אף אם אומרת עכשיו שעשתה את הבדיקה כראוי אינה נאמנת.1976
וכתב שאין ראיה מהגמ' בנידה הנ"ל ,כיון שניתן לבאר שאישה זו בדקה ביום השני לשם
הפסק טהרה ו לא היה בדעתה לעשות הפסק נוסף וא"כ אין ראיה שבדיקה לשם נקיות וכד'
עולה לה.
החת"ס 1977פסק להקל למנות מההפסק הראשון בתנאי שאומרת ברי לי שבדקתי כראוי.
החת"ס כתב שהחומרא בהלכות שחיטה הוא רק מדרבנן שלא נאמן אולם מהתורה הבהמה
כשרה כשאמר ברי לי ,ולכן במקרה שלנו אם אומרת שבדקה כראוי נאמנת מהתורה ורק
מדרבנן לא נאמנת אולם בדין הזה שלא תולים בכתם בתוך ג' ימים ניתן להקל לסמוך על
דבריה שבדקה כראוי.
מצאה דם על חלוקה האם יכולה לתלות שהדם מימי נידתה
אישה שהלכה עם חלוק בימי נידתה והמשיכה ללובשו גם בימי ספירתה ומצאה עליו כתם
בתו ך ג"י ראשונים או אישה שמצאה כתם על סדין שישנה עליו בימי נידתה ,האם באופן זה
האם כתם הנמצא בג"י ראשונים ניתן לתלות שבא מימי נידתה ,ולטהרה?
בתשובות בית אפרים 1978כתב ,שהדבר תלוי במחלוקת הרמ"א והש"ך האם תולים במכה
שידוע שמוציאה דם בג"י ראשונים ,שלפי הרמ"א שתולים במכה שידוע שמוציאה דם ה"ה
שנתלה בווסתה שזה כמו מכה הנ"ל .ואילו לש"ך שלא תולים אף במכה שידוע שמוציאה
דם לא נתלה את הכתם בג"י ראשונים בדם וסתה.

 1975סי' סה.
 1976ועיין בעבודת הגרשוני שדחה ראיה זו ,שיש לחלק ,ששם בהלכות שחיטה מדובר על אדם שלא ידע את ההלכה ולכן
אין לתלות שעשה כראוי ,אולם במקרה דידן מסתמא בדקה כראוי.
 1977יו"ד סי' קפז.
 1978חלק יו"ד סי' מה.
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סעיף י א
א .הטור כותב וז"ל:
"הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה אם הוא תוך ו' עונות לשמושה סותרת אותו יום לפיכך
המשמשת מטתה וראתה ופסקה בו ביום אינה מתחלת לספור ז' נקיים עד שיעברו עליה ו'
עונות שלימות שמא תפלוט לפיכך אינה מתחלת לספור עד יום ה' לשמושה כגון אם שמשה
במוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד יום ה' דקיימא לן אין שכבת זרע מסריח עד שיעברו
עליו ששה עונות שלימות מעת לעת ואם שמשה במוצאי שבת ופלטה ליל ארבע קודם עת
שימושה במוצאי שבת עדיין היא עומדת בתוך עונה ששית לשמושה וסותרת הלכך יום
חמישי יהיה ראשון לספירתה".

הצעת הסוגיא
הגמ' בנידה 1979מביאה וז"ל:
"בעי רמי בר חמא פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה רואה הויא וסתרה או דילמא
נוגעת הויא ולא סתרה"...

הגמ' מסתפקת האם פולטת שכ"ז סותרת יום אחד מימי הנקיים או לאו .הגמ' לא פשטה
ספק זה .אולם בגמרא לקמן בדף מב ,מביאה אמוראים רבים שסוברים שפולטת שכ"ז הויא
רואה ולכן סותרת את אותו יום שבז"נ שפלטה בו שכ"ז.
אולם יש

שביארו1980

שהגמ' בדף מב מדברת על אישה שקיבלה את השכ"ז מזב ואז

נחשבת כרואה וסותרת את אותו יום ,אך אם קיבלה מהטהור לא סתרה.
מחלוקת הראשונים האם דין פולטת שכ"ז נאמר לבעלה או רק לענין טהרות
הרא"ש

בנידה1981

כתב ,שדין זה נאמר גם לענין אישה לבעלה וכן פסקו

סמ"ג1982

וסמ"ק 1983וספר התרומה.1984
אולם הראב"ד כתב בתשובה שהובא ברא"ש ,שלא אמרו פולטת שכבת זרע אלא
לטהרות בלבד אבל לבעלה אינה סותרת .ואחת מראיות הראב"ד ,שכן מובא בגמרא
בנידה 1985ש"ר"ש אומר' ,ואחר תטהר' אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות
כן שלא תבוא לידי ספק [שמא תראה דם]" .מדייק הראב"ד שלולא החשש של שמא תראה
דם לאחר תשמיש ,היתה מותר לה לשמש ואינה חוששת שמא תפלוט שכבת זרע.
אולם דחה הרא"ש ראיה זו ,שכן פולטת שכ"ז אינה סותרת יום אחרון ולכן לא חששו
חכמים .שכן בדם בזבה וזיבה בזב שסותרין כל המנין סותרין עד יום אחרון ולכן חששו גם
ביום השביעי ,אבל פולטת שכבת זרע שאינה סותרת אלא יום אחד ,אם פלטה אחר
שספרה מקצת היום ביום האחרון שוב אינה סותרת ,שעיקר סתירת שכבת זרע הוא משום
 1979לג ע"א.
 1980עיין בספר יראים השלם דף כב.
 1981בפרק בנות כותים סי' א.
 1982לאוין דף לז ע"ג.
 1983סי' רצג.
 1984סי' צה.
 1985סז ע"ב.
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דלא מיקרו נקיים .וכיון שספרה מקצת יום וטהרה לבעלה כבר שלמו הנקיים ושוב אין
שכבת זרע סותרת.
הרשב"א כתב בתורת הבית הארוך ,1986שדעת הראב"ד מסתברת שכן נראית סברת
הגאונים שלא חששו להזכיר ענין זה וגם הרי"ף לא כתבו בהלכות ,אולם כתב בסוף דבריו
שמ"מ בעל נפש יחוש לעצמו.
דעת הרי"ף :הרי"ף לא הזכיר את דין פולטת שכ"ז ,ונחלקו בביאור דבריו:
הרשב"א כאמור לעיל הבין שמזה שהשמיט את הלכה זו משמע שפסק כראב"ד שזה דין רק
לטהרות ולא לבעלה ,ולכן השמיט דין זה שלא נפק"מ לזמננו.
אולם דעת הב"י ,שמזה שהשמיט הרי"ף דין זה אין זה ראיה לומר שסבירא ליה כראב"ד,
שהרי יש כמה דינים השמיט הרי"ף מדיני נדה דאע"פ שודאי הלכתא נינהו אלא לפי שאינם
מצויים כל כך השמיטם ,וא"כ גם דין זה נמי לא שכיחא כולי האי שרוב הנשים נמשכים ימי
ראייתן ה' או ו' ימים ואינן צריכות לדין זה דבלאו הכי אינן מתחילות לספור קודם לזמן זה.
להלכה העלה הב"י שהלכה כרא"ש ולא כראב"ד כיון שרוב הפוס' הכי סבירא להו.
עד כמה זמן פולטת שכ"ז סותרת?
דין פולטת שכ"ז נלמד מג' ימי הפלגה ,שלפני מעמד הר סיני ,ד' ציווה שיפרשו מנשותיהם:
"היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל אישה" .הסיבה לפרישה היא כדי שהנשים יהיו
טהורות במעמד הר סיני ולא יטמאו אם יפלטו שכ"ז.
הגמרא בשבת 1987מביאה ארבע שיטות עד כמה זמן פולטת שכ"ז נטמאת:
חכמים – שכ"ז מטמאת עד שעברו שש

עונות1988

שלמות מהתשמיש

[לא כולל עונת התשמיש]

שכ"ז מטמאת ,כגון שימשה במוצאי שבת ב 12בלילה יכולה לספור ז"נ רק ביום חמישי,
אחרי שעברו עליה  6עונות שלמות ,שהן ראשון בוקר ,שני לילה ,שני בוקר ,שלישי לילה,
שלישי בוקר ,רביעי לילה ,וממילא אם תפלוט ברביעי בבוקר כבר השכ"ז מסרחת ולא
מטמאת ולכך יכולה לעשות אז הפסק ולהתחיל למנות ממחרת.

 1986ב"ז ש"ה.
 1987דף פו ע"א.
 1988לשון הגמ' "אמר רבי חייא...זו דברי ר' ישמעאל ור"ע ,אבל חכמים אומרים שש עונות שלמות בעינן" יש להעיר שזה
הגירסא של רוב ההראשונים כגון ברש"י שם ,וכן תוספות בנידה לג .הרמב"ן בהלכות נידה ב ,ח .הרשב"א בתורת הבית
הארוך ,הרא"ש בנידה פרק ד' סי' א ,ספר התרומה סי' צה ,הרוקח סי' שיז ,יראים סי' כו ,ראבי"ה סי' קעח ועוד ...אולם
הר"ח גרס "...אבל חכמים אומרים שלוש עונות שלמות בעינן" וכ"כ כותב בעל המאור בשבת פו ע"ב "ויש בענין הזה
חילוף בכמה נוסחאות ובתלמוד ירושלמי א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זו דברי ר' ישמעאל אבל חכמים אומרים שלש
עונות שלימות בעינן פי' מאן חכמים ר"א בן עזריה דס"ל כרבנן דאמרי בחמשה עביד פרישה וסברי לה כרב אדא בר
אהבה דאמר משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד נמצאו ג' עונות אחת ביום חמישי ושתים ביום ששי שהן עונת היום ועונת
הלילה ואית להו נמי דר' יצחק דאמר לא מראש בסתר דברתי ...ובפי' רש"י ז"ל אבל חכמים אומרים שש עונות שלימות
בעינן ולא כן נמצא בספרים המדוקדקים הבאים מספרד אלא ג' עונות שלימות בעינן" .לפי גירסא זו מובן גם שיטת
הרמב"ם דלקמן ,וכך כתב ההכס"מ בהלכות שאר אבות הטומאה פרק ה הלכה יא" :ומ"מ יש לתמוה על רבינו למה לא
פסק כר"ע דהלכה כמותו מחבירו או כחכמים דאמרי בפרק ר"ע (דף ע"ז ע"ב) זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכ"א שש
עונות שלימות וזה היה נכון יותר משום דרבים נינהו ועוד דמדקאמר גמרא אבל חכ"א משמע שדוחה דברי הראשונים
ותופס דברי חכמים עיקר? וי"ל שרבינו גורס אבל חכמים אומרים שלש עונות וכך כתב בפי' המשנה פ"ח דמקואות" .ועיין
עוד מה שהאריך בזה בטה"ב ח"ב עמ' ת-תא .מ"מ רוב הפוסקים והשו"ע נקטו שש עונות.ואכמ"ל.
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רבי עקיבא – שכ"ז מטמאת עד שעברו משך זמן של חמש עונות כלומר  60שע'
מהתשמיש [כולל עונת התשמיש] .לשיטתו א"צ שיהיה עונות שלמות ,כגון שימשה במוצאי שבת
ב 12בלילה ,יכולה לספור ז"נ ביום רביעי ,כיון שה 60שעות נגמרות ביום שלישי ב12
בצהרים ואז היא עושה הפסק ולמחרתו ביום רביעי היא מתחילה לספור.
רבי ישמעאל – שכ"ז מטמאת עד היום הרביעי לתשמיש [כולל יום התשמיש]  .לר' ישמעאל לא
מונים עונות אלא ימים ,בשלושת הימים שפולטת שכ"ז נטמאת אולם אם פלטה ביום
הרביעי אינה נטמא ת .עפ"ז יוצא שלשיטתו אין מנין עונות קבוע אלא לפעמים 6/ 5/ 4
עונות וכמבואר לקמן.
 4עונות :שימשה סמוך לחשכה ברביעי סופרת בשבת ,שהוא היום הרביעי לתשמיש ,ועברו
רק  4עונות שלימות ,ליל חמישי ,וחמישי בוקר ,ליל שישי ,ושישי בבוקר [ובסוף היום
תעשה הפסק] ולמחרת בשבת יכולה לספור.
 5עונות :שימשה בתחילת יום רביעי סופרת בשבת ,שהוא היום הרביעי לתשמיש ,ועברו רק
 5עונות שלמות ,יום רביעי ,ליל חמישי ,וחמישי בוקר ,ליל שישי ,ושישי בבוקר [ובסוף היום
תעשה הפסק] ולמחרת בשבת יכולה לספור.
 6עונות :שימשה בתחילת ליל רביעי בביה"ש סופרת בשבת ,שהוא היום הרביעי לתשמיש,
ועברו רק  6עונות שלמות ,ליל רביעי ,יום רביעי ,ליל חמישי ,וחמישי בוקר ,ליל שישי,
ושישי בבוקר [ובסוף היום תעשה הפסק] ולמחרת בשבת יכולה לספור.
רבי אלעזר בן עזריה – שכ"ז מטמאת עד היום השלישי לתשמיש

[כולל יום התשמיש]

הגמרא אומרת שלשיטת ראב"ע בני ישראל פרשו מנשותיהם לפני מעמד הר סיני ביום
חמישי ,ובשבת נתנה תורה .ועל פי גמרא זו נחלקו הראשונים בביאור שיטת ראב"ע:
לרש"י – 1989הפרישה של בני ישראל היתה בסוף יום חמישי והם טבלו בליל שבת .נמצא
שעברו עליהם רק  2עונות שלמות [ליל שישי ויום שישי].
א"כ ,לשיטת ראב"ע לא מונים כלל עונות אלא החל מהיום השלישי לתשמיש שכבת הזרע
הנפלטת אינה מטמאת ,אף אם עברו רק  2עונות שלימות.
לכן :אישה ששמשה ביום חמישי לפני השקיעה – יכולה להתחיל לספור בשבת שהוא היום
השלישי לתשמיש.
לרמב"ם – 1990הפרישה של בני ישראל היתה ביום החמישי בעלות השחר ,והם טבלו בליל
שבת .נמצא שעברו עליהן  3עונות שלמות [חמישי ,ליל שישי ,שישי].
א"כ ,לראב"ע צריך שיעברו  3עונות שלמות .אולם אם עברו רק  2עונות שלמות ,אף שזה
היום השלישי לתשמיש [כמו הדוגמא של רש"י] – היא טמאה.
הרא"ש 1991פסק ,כחכמים שצריך לחכות  6עונות שלמות.וכן פסק הטור ותה"ד.1992
אמנם הרמב"ם 1993פסק כביאורו בדעת ראב"ע היינו  3עונות שלמות.1994
 1989בסוגיא בשבת.
 1990פיהמ"ש מקוואות פרק ח ג .וכן הלכות שאר אבות הטומאה פרק ה הל' יא.
 1991בפרק בנות כותים סי' א.
 1992סי' רנה.
 1993הלכות שאר אבות פרק ה' הל' יא – יג.
 1994ועיין בהערה שדיברה על הגירסא בגמ' ,שהרב הכס"מ מבאר שזה גירסת הרמב"ם בדעת חכמים ופסק למעשה כמותם.
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האור זרוע

גדול1995

פסק כרבי אלעזר בן עזריה כביאור רש"י היינו שפולטת שכבת זרע

ביום שלישי טהורה אפילו אם עברו רק שתי עונות שלימות
וכתב להלכה הב"י ,שמאחר שכל הפוסקים מלבד הרמב"ם ואור זרוע פוסקים כחכמים שעד
שש עונות שלמות לא מסרחא שכבת זרע ,כך ההלכה.
דעת תרומת הדשן
כתב בתה"ד 1996שברוב החבורים כתוב כאמור לעיל ,שאשה ששמשה עם בעלה וראתה בו
ביום לא תתחיל לספור ז' נקיים עד יום ה' לשמושה ,משום דבעינן שש עונות שלימות
לפליטת ש"ז [כגון אם שימשה במוצאי שבת תתחיל למנות ז"נ רק מיום ה'].
אולם כתב התה"ד ששמע שיש להוסיף עוד יום אחד ולא תתחיל לספור עד יום ו'
לשמושה[ ,כגון אם שימשה במוצאי שבת תתחיל למנות רק מיום ו'] והטעם ,שאם תתיר לה,
שתתחיל ימי הספירה מיום ה' ,שכבר כלו ו' עונות שלימים ,יש לחוש שפעמים תשמש בין
השמשות של מוצאי שבת ,והיא תסבור שעדיין יום הוא ,ותתחיל לספור ליום ד' בשבוע
שהוא יום חמישי לשימושה ,ואינו כן אלא לילה היה כששימשה ונמצא סופרת ביום הרביעי
לשימושה! ,והרי צריכה לספור ליום חמישי לשימושה?! ולכן מחמירים לספור רק מיום השישי
לשימושה כדי שלא תצא תקלה זו .וכ"כ בספר

האגור1997

בשם מהר"ר יעקב מולן ,וכתב

שם שכן מורין בבי מדרשא וכן מנהג בכל אשכנז.
גזירת לא שימשה אטו שימשה
וכתב עוד בתרומת הדשן הנ"ל בשם האור זרוע ,דהא דמצריכינן להמתין כך ימים קודם
שתתחיל לספור זה בין שימשה בין לא שימשה דלא פלוג רבנן וגזרינן לא שימשה אטו
שימשה ,והסכים לזה תה"ד .ואף על גב דשמשה גופה גזירה היא אטו בין השמשות ,כתב
התה"ד והביאו גם הש"ך ,1998דחששא דביה"ש פשוט' היא וחששו בה רבנן טובא בכמה
דוכתי.
דעת הב"י על חומרות אלו ופסקו להלכה
וכתב הב"י על חומרות אלו "וכל דברים אלו חומרות יתירות הן ואין להם סמך בגמרא לגבי
הדין" ולכן פסק שלא נהגו העולם בכל מקומותינו אלא להמתין ארבעה ימים ולהתחיל
לספור מיום חמישי ואילך ודוקא אם שימשה אבל אם לא שימשה אינה ממתנת כלל.
מנהגים נוספים להתחלת ספירת ז"נ
כתב הר"ח א"ז שהובא בתה"ד הנ"ל ,שיש נשים שנוהגין באושטריי"ך שלא להתחיל ז'
נקיים רק כאשר כלו כבר ז' ימים מתחילת ראייתה ,אפי' לא ראתה אלא יום אחד או

 1995הובא בתה"ד הנ"ל.
 1996בסי' רמה.
 1997סימן אלף שעב.
 1998ס"ק כ.
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מצאתה כתם ביום אחד .וכתב בתה"ד ,שלא שמע שום טעם בדבר ,שהרי מצד הטעם של
פליטת שכ"ז אי אפשר לחוש לה טפי מה' ימים כדלעיל.
והרמב"ם 1999דחה מנהג זה בכל תוקף וז"ל:
"זה שתמצא במקצת המקומות שהנדה יושבת שבעת ימים בנדתה אף ע"פ שלא ראתה דם
אלא יום אחד ואחר השבעה תשב שבעת ימים נקיים אין זה מנהג אלא טעות הוא ממי
שהורה להם כך ,ואין ראוי לפנות לדבר זה כלל אלא אם ראתה יום אחד סופרת אחריו ז'

(נקיים) וטובלת בליל ח' שהוא ליל שני שלאחר נדתה ומותרת לבעלה".
וכתב תה"ד ,שנראה שמנהג בנות אושטריי"ך לעשות ז' ז' בא מאותם מקומות ,מתלמידי
אותם בעלי הוראה שדיבר עליהם הרמב"ם ,ולכך נהגו להמתין לעולם ז' ימים מתחלת
ראייתה עד שיתחילו ז' ימים הנקיים ,ולא מטעם פליטת ש"ז.
גם האגור הנ"ל הביא ,שבארץ אשכנז נוהגים להוסיף יום אחד וממתינות ששה ימים ויש
שבעה ימים .וגם מהר"י קולון 2000הביא מנהג זה.
מ"מ כנ"ל הב"י דחה כל חומרות אלו.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה ,אם הוא תוך ו' עונות לשמושה סותרת אותו יום .לפיכך
המשמשת מטתה וראתה אחר כך ופסקה (אפי' לא ראתה רק מצאה כתם) ,אינה מתחלת
לספור שבעה נקיים עד שיעברו עליה ו' עונות שלימות שמא תפלוט; לפיכך אינה מתחלת
לספור עד יום ה' לשמושה ,כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד יום ה',
דקיי"ל אין שכבת זרע מסריח עד שיעברו עליו ששה עונות שלימות מעת לעת; ואם שמשה
במוצאי שבת ופלטה ליל ד' ,קודם עת שימושה במוצאי שבת ,עדיין היא עומדת בתוך עונה
ששית לשמושה וסותרת ,הילכך יום ה' יהיה ראשון לספירתה .הגה :ותפסוק יום ד' לעת ערב,
ויום ה' עולה למניין .ויש שכתבו שיש להמתין עוד יום אחד ,דהיינו שלא תתחיל למנות עד יום הששי
והוא יהיה יום ראשון לספירתה ,דחיישינן שמא תשמש ביום הראשון בין השמשות ותסבור שהוא יום,
ואפשר שהוא לילה ,ואם תתחיל למנות מיום חמישי יהיה תוך ששה עונות לשמושה ,על כן יש
להוסיף עוד יום אחד דמעתה אי אפשר לבא לידי טעות (ת"ה סימן רמ"ה והאגור בשם ר"י מולין
וש"ד וכ"כ מהרא"י ומהרי"ק שורש ל"ה) ,וכן נוהגין בכל מדינות אלו ,ואין לשנות .ויש נשים שנהגו
להחמיר עוד להמתין עד שבעה ימים (שם בת"ה) ,ואין טעם בדבר והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר
להקדים עצמו למצוה .ויש שכתבו שעכשיו אין לחלק בין שמשה עם בעלה ללא שמשה ,וכל אשה
שרואה ,אפילו כתם ,צריכה להמתין ה' ימים עם יום שראתה בו ותפסוק לעת ערב ותספור ז' נקיים

(שם בת"ה בשם א"ז ומהרי"ק) וכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות (סה"ת וסמ"ג)".

פסיקת ההלכה בפולטת שכ"ז ממתי תמנה ז"נ
מרן כאמור פסק כמסקנתו בב"י כרא"ש וסיעתיה ודלא כראב"ד ,היינו שדין זה נאמר גם
לבעלה ,וכן העלה במסקנתו בטה"ב.2001

 1999איסו"ב פי"א הי"ד.
 2000בשורש ל"ה.
 2001ח"ב ע"מ שצח-ט.
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לענין כמה עונות פסק מרן כשיטת כל הפוסקים [מלבד הרמב"ם ואור זרוע] שפסקו כחכמים
שיש למנות  6עונות שלימות בשביל להתחיל לספור ,הינו ביום חמישי לשימושה.
אולם הרמ"א הביא את דעת תה"ד שיש להוסיף עוד יום בשביל לספור ,היינו ביום שישי
לשימושה ,וכתב עליו שכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות וה"ה למצאה כתם .וכן משמע
שפסק הט"ז.2002
ובטה"ב2003

כתב ,שהספרדים ועדות המזרח נוהגים כדעת מרן שהולכים אחריו ,והמנהג

אצל יוצאי אשכנז זה כדעת הרמ"א בשם תה"ד .אולם הבן איש

חי2004

החמיר כדעת

הרמ"א.
פסיקת ההלכה בענין גזירת לא שימשה אטו שימשה
כאמור לעיל פסק התרומת הדשן בשם האור זרוע ,שמה שמצריכים להמתין כך ימים קודם
שתתחיל לספור זה בין שימשה בין לא שימשה דלא פלוג רבנן וגזרינן לא שימשה אטו
שימשה .ולכן משעה שראתה צריכה להמתין אף שלא שימשה לפני.
והביא הרמ"א את החומרא הזו ,וכתב עליה "שכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות" .וכן
נוהגים האשכנזים.
אולם הב"י לעיל כאמור דחה חומרא זו ,וכתב שיש להמתין רק משעה ששימשה ואם לא
שימשה א"צ להמתין .וכן פסק בספר משחא דרבותא 2005וכן בספר מעם לועז 2006ועוד.
אולם בבן איש חי 2007כתב להחמיר גם בלא שימשה.
והרב

בטה"ב2008

כתב ,שלמעשה אנו נוהגים להורות כדעת מרן להקל בלא שימשה,

ובפרט שהעיד הב"י שכן המ נהג בכל מקומותינו .והוסיף בטה"ב ,שמאחר שאפי' בשימשה
יש כמה ספיקות וספקי ספקות להקל ,2009פשיטא לדידן שאין לנו לגזור לא שימשה אטו
שימשה .וגם בנודב"י 2010כתב מעין זה על דברי הרמ"א וז"ל:
"ומעתה כיון דבראב"ד לא נזכר פליטת ש"ז לגבי בעלה כלל ולר"ת הוא דוקא ש"ז של זב
ולהרי"ף והרמב"ם והגאונים דוקא בזבה שראתה ג"י אבל לא בחומרא דר"ז לא ידעתי למה
החמירו הקדמונים כל כך מהרי"ק ומהרא"י לגזור עוד לא שמשה אטו שמשה .אבל כיון

 2002ס"ק ה .והוסיף הט"ז שבסי' קצ"ג כתב בשם המהר"ל מפראג ,שבכלה אחר בעילת מצוה יכולה למנות מיום ה'
לשימושה ,דלא גזרינן בה שמא תשמש באותו יום בסופו דהיינו בין השמשות [שזה היה הטעם למה להחמיר להוסיף עוד יום
כנ"ל בתה"ד] והטעם ,כיון דאין כאן דם נדה אלא רק דם בתולים לא החמירו בו משום תשמיש בין השמשות .אולם אם
באמת נבעלה בעילת מצוה בביה"ש ,כתב הט"ז שנראה שתמנה מיום ו' לשימושה .ולא הבאנו דין זה למעלה כיון שכאן
אין זה מנושא הסעיף ועיקר הסוגיא בסי' קצג.
 2003ח"ב עמ' שצב.
 2004שנה שניה פרשת צו ס"ק ז.
 2005סי' קצ.
 2006בראשית עמ' קג –קד.
 2007שנה שניה פרשת צו ס"ק טו.
 2008ח"ב עמ' תה.
 2009כמו שכתב בעמ' תב ,שמא הלכה כר"ת וסיעתיה שלא אמרו פולטת שכ"ז רואה הויא אלא א"כ נבעלה לזב ,שא"א
בלא ציחוחי זיבה ,אבל נבעלה לאיש טהור אינה סותרת .ושמא הלכה כראב"ד וסיעתיה שזה רק לטהרות נאמר ולא לדין
אישה לבעלה .ועוד עיי"ש.
 2010יו"ד סי' קכה.

320

שכבר קדמונים אחזו שער והרמ"א והאחרונים הסכימו מי יבוא אחר המנהג ועכ"פ אין
לענוש את המורה ודי לגערו בנזיפה שלא יוסיף להבא להקל בדבר".

ובודאי לנו שהולכים אחר מרן שמפורש בדבריו להקל ,ושכן המנהג בכל מקומותינו.
וגם מרן הרב קוק בדעת

כהן2011

כתב שאין לספרדים להחמיר בגזירת לא שימשה אטו

שימשה ,שכן 'בתר מרן הב"י גרירין' .ועיין עוד בטה"ב הנ"ל שהאריך להביא פוסקים רבים
שפסקו כך.
מקרים שבהם מקילים גם לשיטת הרמ"א בחומרות הנ"ל
א.

הט"ז2012

הביא את דברי הב"ח שכתב ,שנראה להקל לא לגזור לא שימשה אטו

שימשה כשאין בעלה בעיר שכן אין להחמיר כל כך .אולם הט"ז דחה דבריו ,וכתב
שאשתמיטתיה מהב"ח תשובת

מהרי"ק2013

שכ' להדיא שנהגו להחמיר אפי' אין

בעלה בעיר ,וכ"כ הש"ך.2014
ב.

אמנם כתב הט"ז קולא אחרת בזה ,שבכלה שפירסה נדה סמוך לחופתה/אחר
חופתה קודם שנתייחדה עם חתנה ,אין ממתנת כלל .דבזה ודאי לא שייך למגזר
לא שמשה אטו שמשה דלא באה עדיין לכלל תשמיש עמו.
אולם הש"ך הביא את המנהג שציין המהרי"ק

הנ"ל[בסע'

א] ,וכתב שלפי מנהג זה

אפי' כלה אינה סופרת ז' נקיים אלא מיום ה' לראייתה אף על פי שעדיין לא בא
החתן לעיר .וכתב על מנהג זה הש"ך במסקנתו ,שזה יהא כדברים המותרים ואחרים
נהגו בו איסור שאי אתה רשאי להתיר בפניהם אך מ"מ בשעת הדחק יש להתיר
שתפסוק בטהרה מייד ותספור ז"נ ,שזה עדיף משתינשא כשהיא נדה ,שלפי הרמב"ם
נידה לא תנשא כלל עד שתטהר ,ואף על גב דלא מדקדקים בכך ,מ"מ ודאי היכא
דאפשר בטהרה עדיף.
ובגדר שעת הדחק שכתב הש"ך ,כתב בתוה"ש ,2015כגון שכבר טבחו טבוח וכיוצא
בזה בענין שאי אפשר לדחות הנישואין עד שתטהר דאז עדיף טפי לספור הז' נקיים
מיד כדי שלא יהא נשאת כשהיא נדה.
והדגמ"ר ביאר בדעת הש"ך ,שמה שכתב הש"ך שבלא שעת הדחק אפילו כלה
אינה סופרת שבעה נקיים אלא מיום ה' לראייתה לא אמר אלא כשלא היתה נדה
קודם לראיה זו כגון בתולה שראתה פעם ראשונה או מניקה שהיתה טהורה בעת
מיתת בעלה וראתה עתה פעם ראשון אחר כ"ד חודש ,אבל אם היתה כבר נדה לא
שייך חומרא זו כלל .שכן ראתה מתוך טומאה ,וכמו שראינו לקמן בשם הט"ז והש"ך.
ג.

וכתב

הפת"ש2016

שעפ"י הדגו"מ בסע' הקודם ,הורה להקל ביולדת שלא טבלה

תוך מ' לזכר ופ' לנקבה וככלות הימי טוהר ראתה ,דא"צ להמתין למנות ז' נקיים
 2011סי' פה.
 2012בס"ק ז.
 2013שורש ל"ה.
 2014ס"ק כ .ועי"ש שהוכיח כן מתה"ד בין היתר.
 2015ס"ק יח.
 2016בס"ק טז.
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עד אחר ה' ימים אלא מיד שתפסוק בטהרה תוכל להתחיל למנות ,דהא עד ראיה
זו היתה ג"כ טמאה מלידה ולא שייך חומרא זו כלל.
ד.

ועוד כתב הפת"ש ,שאפי' ראתה בתוך ימי הטוהר ,היינו דם טוהר ,יכולה למנות
שבעה נקיים מיד אם לא שמשה ,דהא אפילו בכתם כתב הש"ך לקמן דיש להקל
היכא דלא שמשה למנות מיום המחרת ,וכ"ש בדם טוהר דקיל יותר דאינו אלא
חומרת הגאונים.
אולם בתשו'

חת"ס2017

חלק וכתב ,להחמיר בדם טוהר ,אחרי שפסק הרמ"א בסי'

קצ"ד דדינו כדם לכל דבר ,וא"כ משמע שאין לחלק בשום דבר בכל מנהגי נדה
וחומרותיה.
ה.

כתב הט"ז בסי'

קצג,2018

שכלה לאחר בעילת מצוה תוכל למנות מיום ה'

לשימושה ,והטעם משום דכיון דאין כאן דם נדה לא החמירו בו משום תשמיש בין
השמשות אבל אם באמת נבעלה בעילת מצווה ביה"ש ודאי אינה מונה ז"נ אלא
מיום ו' לראייתה כמו שאר נשים.
ו.

כתב

השל"ה2019

מקרה שניתן להקל ,אשה שהיה יום רביעי לנדתה ,אבל לא

שמשה עם בעלה בלילה שקודם ראייתה ,שמותר לה להפסיק בטהרה ביום רביעי,
ולהתחיל לספור ביום חמישי .ואף על פי שתרומת הדשן דלעיל החמיר שלא
להתחיל לספור עד יום ששי לראייתה ,ואנחנו מחמירים חומרא על חומרא אף שלא
שמשה קודם ראייתה .מכל מקום במעשה זה לא החמיר ,כי הוא חומרא דאתי לידי
קולא ,כי במקרה הזה ,אם היתה מתחלת למנות ביום ששי לראייתה ,אז היה יוצא
ליל טבילה בליל שבת שאחר יום טוב ,ומוטב שנניח חומרא הנזכרת לעיל כדי
לקרב הטבילה לחפיפה ,ותטבול בליל יום טוב .וכ"כ בתוה"ש ,2020שכך נראה לו,
שאף דאין לשנות המנהג מ"מ היכי דיש צד להקל בלא שמשה אין להחמיר,
ובפרט שכבר כתבנו לעיל שמקצת גדולי פוסקים סוברים דאף בשמשה אין סותרת
למה שפולטת אחר שלש עונות.
ובסד"ט2021

כתב שלדעתו נראה דבנדון השל"ה ,יש להקל אף בשמשה שתפסוק

בטהרה ביום רביעי לראייתה ותמנה שבעה נקיים מיום חמישי ,שכן כתב לעיל
[ס"ק לט] דלדידן שמונין ארבעה ימים מן יום ראייתה תו ליכא חששא דשמא תשמש
בין השמשות ,ואינה אלא חומרא יתירה .ועוד ,הלרמב"ם סבירא דסגיא בשלש
עונות בלא יום התשמיש וכן לפי האור זרוע שהובא בתה"ד ,ועיי"ש עוד מה שהאריך
להוכיח.

 2017סי' קנ"ז.
 2018ס"ק ד ,בשם המהר"ל מפראג ,ומדובר שראתה דם בתולים כמובן.
 2019שער האותיות אות ק.
 2020ס"ק כ.
 2021ס"ק מב.

322

אך סיים "אלא דמסתפינא להקל ,כיון דלדעת הפוסקים דמצריכים ו' עונות
מדאורייתא הוא .אבל בהמתינה ארבעה ימים או בלא שמשה מקודם ראייתה ,ודאי
דעלתה לה בדיעבד אם טבלה ושמשה אחר כך".
ובפת"ש2022

כתב בפשיטות שלפי הסד"ט אפשר אף בשימשה להקל בנידון

השל"ה .וכן הבין בערוה"ש ,2023וכן פסק בטה"ב.2024
אולם בטהרת

ישראל2025

הבין בסד"ט ,שלמסקנה אכן הסד"ט מחמיר ולא מיקל

בשימשה .וכן הבין במלבושי
ז.

כתב

הש"ך2027

טהרה.2026

שבכתם יש להקל היכא דלא שמשה ,למנות מיום המחרת של

מציאת הכתם ,שהרי להמתין ימי הפליטה אע"פ שלא שמשה היא גופה גזירה
רחוקה היא ,וגם הב"י כתב דבמקומו לא נהגו בגזרה זו הלכך י"ל דגם התה"ד גופיה
שכתב להחמיר היינו ברואה אבל לא בכתמים דרבנן דאזלינן בהו בכמה דוכתי
לקולא.
אולם

בתוה"ש2028

ובלבוש חלקו וכתבו ,שנוהגים שכל אשה אפילו שרואה כתם בין

שמשה בין לא שמשה צריכה להמתין.
ובחת"ס2029

כתב ,דבדיעבד שכבר ספרה שבעה נקיים [ולנה עם בעלה] מיד אחר

מציאת הכתם מבלי המתנת ה' ימים אפשר להקל גם בשמשה שיעלו לה הנקיים.
אך אם היה זה הכתם בבדיקת העד אין להקל אפילו בדיעבד.
ח.

כתבו

הט"ז2030

והש"ך ,2031שאם תוך ימי ספירתה או אחר ה' ימים נתקלקלה

וחזרה וראתה דם או כתם פוסקת באותו יום בטהרה ומונה למחרת .וכן פסק
בטה"ב.2032
ט.

בתשובת נודע ביהודה 2033כתב ,באשה שטבלה ואחר טבילה קודם ששמשה ראתה
דם ובעלה היה בעיר שאין יכולה למנות שבעה נקיים מיד ,אלא תמתין ואז תמנה,
שכן אף הט"ז שהיקל לעיל מחמיר בזה שהרי לא הקיל רק בראתה תיכף אחר
חופתה שלא באתה עדיין לכלל תשמיש.
אולם בשו"ת פני

יהושע2034

חלק וכתב ,שמקיל בזה בראתה תיכף אחר הטבילה

קודם ששמשה .וכ"כ בתשו' מעיל

צדקה2035

 2022ס"ק טו.
 2023ס"ק מ.
 2024ח"ב עמ' תז.
 2025סע' עד.
 2026ס"ק לב.
 2027ס"ק כא.
 2028ס"ק יט.
 2029סי' קפ"ח.
 2030ס"ק ח.
 2031ס"ק כב.
 2032ח"ב עמ' תיט.
 2033תניינא חלק יו"ד סי' קכ"ה.
 2034סי' יב.
 2035סי' נב.
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וכתב הטעם ,שהואיל ועיקר החומרא

בלא שימשה אינה מדין הש"ס ,אלא מנהג נשי דידן עפ"י דברי תה"ד הנ"ל ,אין לנו
להחמיר בראתה אחר טבילה קודם תשמיש ,דמלתא דלא שכיחא היא ,ואין לגזור
בה אטו שימשה ,ובפרט שהב"י מתיר לגמרי בלא שימשה .וכתב שהסכימו עמו
החברים ונעשה מעשה .וכן פסק בטה"ב.2036
י.

אישה שראתה דם ביום ראשון ודרכה להפסיק בטהרה כמנהג הרמ"א ביום החמישי
לראייתה ולהתחיל למנות מיום השישי ,ועכשיו כעת ברצונה להפסיק ביום הרביעי
לראייתה ולמנות מיום חמישי כיוון ששבוע הבא ביום חמישי בעלה נחוץ לצאת
לדרך לצורך גדול ,האם יכולה להקל ולהקדים ולהפסיק ביום רביעי ,כמו שהתירו
ביוצא לדרך לשמש סמוך לוסתה [יו"ד סי' קפ"ד ס"י] .ונחלקו בזה הפוסקים:
המראה

יחזקאל2037

הביא שנשאל שאלה זו ,ולדעת השואל שם ,יש להקל ,משום

שמה שהחמירו להוסיף עוד יום אחד ,הוא משום גזירת ביה"ש ,והיא גזירה רחוקה
וחומרא יתירא ,ולכן יש מקום להקל במקרה דידן כמו שהקלו השל"ה והאחרונים
במקרים שהובאו שם.
אולם הרב המחבר דחה היתר זה מכמה סיבות :ראשית דא"כ נתת תורת כל אחד
ואחד בידו ,שכל אחד יעלה בדעתו שיש דרך לפניו בעוד שמונה ימים לצאת מביתו
ויצוה לאשתו לפסוק בטהרה ביום ד' ,ורבות מחשבות בלב איש מחמת שיצרו תקפו
למהר טהרתה ,או ילך אח"כ דרך יום כה או מקיר העיר וחוצה כי יבקש לו דרכים
שונים והוי מלתא דרבנן כחוכא ואיטלולא ,וגם עי"כ תתבטל התקנה לגמרי ולא
התירו רק ביוצא לדרך משום לתא דידה שמתאוית לו אז ובידוע שיוצא לדרך
למחר ועד עכשיו היתה מותרת לו ולכן כתבו לשון חיוב דהיינו משום דידה.
ועוד דהא כל טבילה בזמנה יש בה עכ"פ קצת מצוה כמ"ש כל האחרונים וכמ"ש
הרמ"א [יו"ד קצ"ו] ססי"א להקדים עצמו לדבר מצוה וכו' ומצינו שיהושע בן נון נענש
על שביטל ישראל לילה אחת וכו' ,ואעפי"כ החמירו להמתין עוד יום אחד שלא
להתחיל למנות עד יום ו' ,א"כ הא קמן שהעמידו דבריהם אפילו במקום מצוה,
ובפרט שעל ידי כך תתבטל התקנה לגמרי ,והרי הרמ"א סגר את הדלת וכתב ב'
פעמים וכן המנהג ואין לשנות ,ומילט קלייט בסוף הסימן שכל הפורץ גדר ישכנו
נחש.
וגם השל"ה לא התיר רק משום דהוי חומרא דאתא לידי קולא ,ע"כ חלילה להקל
בזה לפרוץ גדרן של ראשונים.
אולם בשו"ת דברי

מלכיאל2038

כתב ,שנוהגים להקל במקום מצווה או בשע"ד

להפסיק בטהרה ביום רביעי לראייתה ותתחיל למנות מיום ה' ואילך ז"נ ואף אם
שמשה ,וכעיקר הדין במרן בסי' קצ"ו .שכל דהיכא שמצינו שהקילו במנהג
שבשעה"ד או במקום מצוה .יכולים להקל בכל מקום שיש איזה שעה"ד ומקום

 2036ח"ב עמ' תכ.
 2037סי' נד.
 2038חלק ה סימן קב.
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מצוה .וכ"כ בערוה"ש 2039לאחר שהביא את קולת השל"ה והסד"ט להפסיק בטהרה
ביום רביעי לראייתה כדי לסמוך טבילתה לחפיפה ,ואפי' שימשה ,סיים 'ודון מינה
ומינה לשארי דברים שיש בהם צורך גדול ,שיכולה למנות ז"נ מיום חמישי
לראייתה",
ועפי"ז פסק

בטה"ב2040

במקרה דידן ,שמסתבר שודאי אם אמת היה הדבר

שבעלה נוסע ויוצא לדרך לצורך גדול ביום חמישי ,יכולה להפסיק בטהרה ביום
רביעי  ,כעיקר הדין בשו"ע ,כדי שיוכל לפקוד את אשתו אחר טבילתה בליל חמישי
קודם צאתו לדרך ,שגם זה נחשב כצורך גדול ,וכדברי חז"ל ביבמות סב :ובשו"ע סי'
קפד ,שהתירו לפוקדה גם בעונת וסתה כשיוצא לדרך.
ובשבט

הלוי2041

פסק מעין זה ,שיש מקום להקל כשהבעל צריך לנסוע לזמן רב,

דיש בזה משום פו"ר או צורך גדול ,שכן זה ק"ו מהאופן שהתיר השל"ה ,אבל סיים,
שמ"מ אין להקל בלי שאלת חכם כיון דבמראה יחזקאל מחמיר בזה.
יא .אישה שנשואה עם בעלה שנים רבות ולא זכתה להיפקד ,ויתברר כי הסיבה שלא
נכנסה להריון היא מפני שהימים שהיא מסוגלת להתעבר בהם הם תוך ז"נ ,ודורשים
ממנה הרופאים לקצר ימי טומאה כדי שתוכל להיכנס להיריון ,כתב

בטה"ב2042

שהדבר ברור שאם יכולה להפסיק בטהרה ביום רביעי ולמנות ממחרת אזי אפי' אם
היא מעדות אשכנז ,יכולה להקל שכן במקום מצוות פו"ר מסתבר ודאי שלא
החמירו בזה ,שכל עיקר תוספת יום אחד ,הוא משום חומרא וגזירה דביה"ש ,וחומרא
יתירה היא וכמו שכתב בסד"ט ,2043ובודאי שבמקום ביטול פו"ר הם יכולים לסמוך
על דברי מרן שפסק  4ימים ,וכן כתב הגאון החזו"א בתשובה .2044וכן מתבאר
מדברי ערוה"ש ודברי מלכיאל דלעיל.
עוד הוסיף בטה"ב ,שאם גם זה לא יספיק כי הביוץ מוקדם יותר ,תוכל להימנע
מתמיש יומים קודם עת הווסת וביום השני לראייתה תפסוק בטהרה קודם ביה"ש
[בתנאי כמובן שלא ראתה דם]  ,ותתחיל לספור מיד ז"נ ,שאע"פ שהרמ"א החמיר
בגזירת לא שימשה אטו שימשה משום לא פלוג ,מ"מ בכהאי גוונא במקום ביטול
פו"ר לא גזרו ,שידוע מה שכתב התה"ד בפסקים וכתבים
כ"כ ב'לא פלוג' כמו בגוף הדין עצמו .וכתב

הפמ"ג2046

שלו2045

שאין להחמיר

שבמקום מצווה דאוריתא

לא העמידו דבריהם באיסור שהוא משום 'לא פלוג'.
וגם אגרו"מ ,2047נשאל באשה שזה כמה שנים שניסת ולא נתעברה ,ולדעת הרופאים
הוא משום שזמן שאפשר לה להתעבר הוא בליל העשירי מהתחלת ראיית הוסת
 2039סע' מ.
 2040ח"ב עמ' תיב.
 2041עמ' רצו.
 2042ח"ב עמ' תטז.
 2043ס"ק לט וס"ק מב.
 2044הובא בראשית הספר טהרת בת ישראל.
 2045סי' קסד.
 2046או"ח סי' קכח א"א ס"ק ל.
 2047יורה דעה ח"ב סי' פד.
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שלה וכאשר הרבה פעמים אירע לה שפוסקת לראות דם ביום השני וכשתעשה
הפסק טהרה ביום ההוא יהיו ז' נקיים בגמר התשעה ימים אם יש להתיר לה לטבול
אז כשיפרוש ממנה שלשה ימים קודם הוסת כיון שהוא לקיים מצות פו"ר.
וכתב ,שפשוט שהמנהג שנהגו להחמיר בלא שימשה אטו שימשה ,שהוא משום 'לא
פלוג' לא נהגו להחמיר במקום ביטול פו"ר .שהוא מצווה רבה ,ויסוד המנהג של
החומרא של גזירת לא שימשה אטו שימשה נקבע אז שלרוב הנשים לא היה שום
נפק"מ בזה לענין מצוות פו"ר ,כי רק בזמננו נתגלה עפ"י הרופאים שלמקצת הנשים
יש להן בעיא זו ,ואפשר שזהו מהדברים שנשתנו הטבעיים במשך הדורות או שמא
מתחילה גם היה כן רק שהרופאים לא ידעו מזה ,לפיכך אין ללמוד ממנהג זה
שהחמירו בלא שימשה אטו שימשה גם לנשים אלה שבשבילן הוא ביטול פו"ר ,שיש
לומר שבאופן כזה לא גזרו .ועיי"ש.
ולכן כתב למסקנה ,שיש להתיר לה שתפרוש ג' ימים קודם הוסת ותפסוק
מלראות ביום השני לנדתה לעשות אז הפסק טהרה ביום ההוא ,ולספור ז' נקיים
תיכף ולטבול בליל עשירי.
בשו"ת הר

צבי2048

גם נשאל בנידון דידן ,אך הביא פיתרון אחר לגזירת לא

שימשה אטו שימשה ,ולא כמו האגרו"מ וטה"ב שהקלו לא לחשוש לגזירה זו,
ראשית הוא כותב ,שאם במציאות נקל כמו מרן שדי בארבעה ימים לראיתה ודלא
כרמ"א שמצריך חמישה ימים וזה יועיל ,אז וודאי שניתן להקל ,כמו שמצינו במקרה
של השל"ה הנ"ל ,וא"כ מסתברא שגם בנ"ד שהוא שעת הדחק ואולי עי"ז תבוא
לידי פו"ר יכולה להפסיק בטהרה ביום ד' לראייתה ולהתחיל לספור ביום ה'.
אולם אם עדיין יהיה צורך לקרב את המגע עם בעלה שיהא סמוך יותר לזמן ווסתה,
ישנה עצה שתוכל לפסוק בטהרה באותו יום שפוסקת ראייתה ותמנה למחרת ז'
נקיים ,והוא שתטבול לסירוגין ,דהיינו אם ראתה בא' בניסן לא תטבול באותו חודש
כלל ותשאר בטומאתה עד ראייתה השניה ואח"כ ביום שתפסק ראייתה השניה
אינה צריכה להמתין כלל ויכולה לעת ערב לפסוק בטהרה ותמנה למחרת ז' נקיים.
וזה עפ"י דברי הש"ך בסי'

דידן2049

שכתב שאם היא תוך ימי ספירתה או אחר ה'

ימים נתקלקלה וחזרה וראתה דם או כתם פוסקת באותו יום בטהרה ומונה למחרת.
ומסתבר דמה שכתב הש"ך 'וחזרה וראתה דם תוך ימי ספירתה' לאו דוקא הוא,
אלא אפילו אחר ימי ספירתה כל זמן שלא טבלה ונשארה טמאה ,דזיל בתר טעמא,
דהא כל הטעם של הש"ך הוא שמכיון שהיתה טמאה והיתה אסורה לשמש אין
הגזירה של שמשה אטו לא שמשה ,ואין הטעם של ש"ז ,וממילא שה"ה אפילו אחר
ספירת נקיים כל זמן שלא טבלה ונשארה בטומאתה והיתה אסורה לשמש לפני
ראייתה.

 2048יורה דעה סימן קנז.
 2049ס"ק כב.
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הנוסעת ממקום למקום באופן שמקדימה בכמה שעות לסוף היום ואין ע"ב שעות
יש לדון לפי דעת מרן מה יהיה הדין לדוג' באישה תושבת ארה"ב ששימשה במוצ"ש וביום
שני נסעה לא"י  ,וכידוע שיש הבדל שעות בין א"י לארה"ב ,האם בכל זאת תוכל להפסיק
בטהרה ביום רביעי קודם השקיעה ותתחיל לספור ז"נ החל מיום חמישי למרות חסרון
השעות מע"ב שעות או שמא צריכה להשלים עוד יום אחד בגלל חסרון השעות:
בשבט הלוי 2050כתב ,שלכא' צריך להשלים עוד יום אחד לפי דעת מרן.
אולם

בטה"ב2051

חלק עליו וכתב ,שאין צריך להשלים ,כי העיקר שיהיה לה  6עונות

שלמות ,והרי יש שש עונות [יום ראשון ,ליל שני ויומו ,ליל שלישי ויומו ,ליל רביעי] ומה בכך
שחסרו מס' שעות ביום רביעי.
פסיקת ההלכה בעינן המנהגים נוספים להתחלת ספירת ז"נ
הרמ"א הביא לעיל את מנהג הנשים למנות ז' וז' אך כתב על כך ,שאין טעם בדבר
והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר להקדים עצמו למצווה.
והט"ז2052

כתב בשם הב"ח שישנו טעם למנהג ,שנדה מהתורה טובלת אחר ז' ימי נדה אף

שלא היו נקיים ,ומה שצריכה שבעה נקיים שמא היא בימי זיבה ,ובימים קדמונים נהגו לטבול
ב' פעמים אחת אחר ז' דאורייתא והשניה אחר שבעה הנקיים ,וזכר לאותו דבר נהגו ג"כ
להמתין י"ד יום .מ"מ כתב הט"ז שנכון פסק הרמ"א ,שכן אין בטעמים אלו כדי להרחיק
טבילת מצוה.
ויש מהאחרונים שהביאו סמך אחר אודות מנהג זה וז"ל התנחומא:2053
"לפיכך האשה צריכה שתהא שומרת חמשה עשר יום ,כיצד היא עושה ,שומרת שבעת ימי
נדתה ,ואחר כך סופרת שבעה ימי נקיים ,ונטהרת ביום השמיני ,וטובלת טבילה חמורה
אחר שקיעת החמה ,והיא מותרת לבעלה ,שנאמר ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים
ואחר תטהר"

אולם העיר הגר"א מרגליות זצ"ל בספר ראש אפרים ,2054שהרבה מאמרים של מדרש
תנחומא המיוחסים לו ,אינו כן ,כי שם מבואות הרבה שאלתות שהם מאוחרים מרב אחאי
גאון ,וכן נ תחברו אליו מאמרי הגדה מאחרונים רבים .ועפ"י זה ועוד האריך להוכיח
בטה"ב2055

נגד מנהג זה ,וכתב שאין לנו אלא מה שכתוב בתלמוד שלנו ולא להיתפס

למדרש הנ"ל.
אולם מצינו בספר שולחן גבוה ,2056שהביא את מנהג סלוניקי להמתין  5ימים קודם ז"נ ואפי'
על כתם .ובבן איש חי 2057כתב שנהגו להחמיר בבגדד ז' ז'.

 2050עמ' רצו.
 2051ח"ב עמ' תד.
 2052ס"ק ו.
 2053פרשת מצורע.
 2054חלק ג סי' כו.
 2055ח"ב עמ' תב.
 2056סי' קצ ס"ק יא .ס"ק יג וס"ס סי' קצו.
 2057שנה שניה פרשת צו ס"ק ז.
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אולם כתב על כך בטה"ב 2058אולם אתרא דנהוג נהוג ,אך לא יעשה כן במקומינו ,והמנהג
בא"י ובסוריא ובמצרים וגלילותיהן אצל הספרדים ועדות המזרח שהולכים אחר הוראת
מרן השו"ע להמתין  4ימים בלבד ,ואח"כ מתחילה לספור ז"נ מיום חמישי והלאה ,וכ"כ
הרב יעקב כולי במעם לועז 2059ועוד.
עוד כתב בטה"ב ,2060במה שכתב השולחן גבוה שמנהגם בסלוניקי להחמיר להמתין  5ימים
קודם ז"נ ,יש לפקפק ,שהרי כתב שו"ת מעט

מים2061

של הרב אברהם כהן מסאלוניקי,

שאף בדין זה אין לזוז מפסק מרן השו"ע ,ואע"פ ששגור מפי הנשים בסאלוניקי שמנהגן כמו
שכתב בשולחן גבוה ,היינו להמתין  5ימים ,אין להשגיח בהן ,שכן מבואר בפני אהרון
ובשו"ת בית דוד שהמנהג כדעת מרן ,ואין לסמוך על הנשים שדעתן קלה ,אלא יש ללכת
אל ספר י רבותינו הפוס' אשר מורים לנו דרך הישרה ע"כ .ועיי"ש מה שהאריך בנידון זה.
ראתה אחר תפילת ערבית
כתב

המהרש"ל2062

שלפי הרמ"א שפסק כתה"ד [שמוספים עוד יום אחד למנין ההמתנה

לספירת ז"נ] אשה שראתה אחר תפילת ערבית ביום א' ועדיין יום הוא ,אפי' היא עצמה
התפללה ,יכולה לעשות הפסק טהרה ביום ה' ולהתחיל למנות ז"נ מיום ו' .ולא אמרינן
שהואיל וראתה אחר תפילת ערבית חשבינן כאלו ראתה ביום של אחריו .אבל לפי השו"ע
[שלא מוספים עוד יום אחד למנין הספירה] יש לעיין ,שכן לכאורה נראה שאין מה לחוש מאחר
שראתה ביום א' ועדיין יום היה אם כן כשעושה הפסק ביום ד'

[ומתחילה למנות למחרת ביום ה']

אם כן הוי ג' עונות 2063שלימות לכ"ע .ואינו דומה למה שכתב

תה"ד2064

שאין האשה יכולה

לפסוק בטהרה ביום אחר שהתפללו הקהל ערבית שחשבינן ללילה ,שכן יש לחלק בין
המקרים ,דבמקרה דידן באה הסיבה מן השמים ואין שייך לומר שהיה לה להקדים או
לאחר ,מה שאין כן בהפסקת טהרה .וזה דומה למצוות מילה דאזלינן בתר עצומו של יום
ולא אזלינן כלל אחר תפילת הקהל שהתפללו כבר ערבית לפי שבא מן השמים ואינה
תלויה בידי אדם כלל.
אולם מאידך יש לדחות את הראיה ממצוות מילה שהולכים בתר עיצמו של יום ,שכן יתכן
שאין הטעם במילה כיון שהוא בא מן השמים ,אלא עיקר הטעם משום דגזירת הכתוב
למולו בשמיני ולא בתשיעי ואם כן כל זמן שנולד ביום אסור לדחות המצוה מזמנו וצריכה
למולו בשמיני ללידתו ומה בכך שהקהל התפללו ועשאהו לילה! כלפי שמיא יממא הוא!
ולכן כותב שצ"ע.

 2058ח"ב עמ' תג.
 2059בראשית עמ' קב.
 2060ח"ב עמ' תג.
 2061סי' עט.
 2062סי' פב.
 2063כנראה גרס בגמ' כמבואר בהערה לעיל ועיי"ש.
 2064בסי' רמח.
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ולמסקנה כותב שמ"מ נראה להחמיר להחשיב כלילה דווקא כאשר היא התפללה ערבית
ועשתה אותו כבר לילה אבל כאשר היא לא התפללה ערבית ,אפי' התפללו הקהל לא
נחמיר כה"ג לחושבו ללילה מאחר שבא לה סיבה מן השמים.
אולם הש"ך חולק וסובר ,שגם אם היא התפללה ערבית לא נחשב

כלילה.2065

אישה שראתה בסוף היום הראשון ,למנהג הרמ"א מתי תתחיל למנות ז"נ
כתב בטה"ב ,2066שאישה שמנהגה כרמ"א להמתין  5ימים קודם ספירת ז"נ ,וראתה בסוף
היום הראשון בבין השמשות ופסקה ,יכולה לפסוק בטהרה ביום חמישי [אפי שימשה עם

בעלה בלילה הקודם לראייתה ,וכ"ש בלא שימשה] ,ולספור ז"נ החל מיום שישי ,וכאילו היתה
הראיה הראשונה ביום ראשון בוודאי ,כיון שיש שש עונות שלימות בריווח ,וחומרת תוספת
יום אחד חומרא יתירה היא ,וכולה משום גזירת ביה"ש שמא תשמש אז ,וא"כ כשתפסוק
בטהרה ביום חמישי קודם ביה"ש די לה בכך .ועוד הוסיף בטה"ב ,שכ"ש בביה"ש שלנו
שיש לצרף הספק של שיטת ר"ת שכל זמן  3מיל ורביע אחר השקיעה יום הוא ,וכן הספק
של המחלוקת ר"י ורבי יוסי ,שלדעת רבי יוסי כל משך זמן ביה"ש דרבי יהודה יום הוא .והוה
ליה ס"ס לקולא.
אישה שראתה כתם בלא הרגשה ונטמאת דינה לענין פולטת שכ"ז
בספר

תרומה2067

כתב ,שאף בכתם צריכה להמתין ארבעה ימים משום פליטת שכ"ז קודם

שתספור ז"נ ,וכן פסק ברמ"א בהגהה [ולשיטתו כמובן תמתין  5ימים].
אולם בבית יוסף דלעי ל ראינו שהביא מה שכתב הרשב"א ,שדעת הרי"ף והגאונים שלא
אמרו פולטת אלא לטהרות ,ולכן השמיטו דין זה ,שכן אינו נוהג בזמן הזה ,ודחה אותו הב"י
וכתב שהסיבה שהשמיטו דין זה משום שאינו מצוי כ"כ ,שרוב הנשים ראייתן נמשכות 5/6
ימים ,ולא כי סוברים שדין זה הוא רק לטהרות .וכתב

בטה"ב2068

להוכיח מדברי הב"י,

שאם איתא שבכתם צריכה להמתין משום פליטת שכ"ז ,הרי יש נפק"מ לענין ראתה כתם
ופסקה ,שתצטרך להמתין ארבעה ימים קודם ספירת ז"נ ,וא"כ דין זה מצוי ,אלא ודאי
שדעת הב"י שבכתמים דרבנן לא חיישינן ,דתלינן בהליכתה ברגלה נפלט ממנה ,וכמו
שכתב הרמב"ן.
אולם הב"י בריש סי'

קצ2069

הביא דין הרואה כתם כדין רואה דם נידה לענין זה ,כדעת

ספר התרומה .אלא שניתן לדחות ולומר שלכן השמיט מרן דין זה בשו"ע ,משום דס"ל
שהעיקר כדעת הגאונים שבכתמים אינה צריכה להמתין משום פולטת שכ"ז.

 2065הש"ך בס"ק יט ,וכותב זאת לפי מה שכתב בס"ק ד ,שדעת המהרי"ל והרמ"א שאפי' בהפסק טהרה יכולה להקל אפי'
שהתפללה ,וא"כ כ"ש הכא שבא הסיבה מן השמיים.
 2066ח"ב עמ' תז.
 2067סי' צה.
 2068ח"ב עמ' תכו.
 2069בד"ה האידנא.
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ובשו"ת בית דוד ,2070תחילה צידד דמה שהשמיט מרן בשו"ע הדין של רואה כתם אם
צריכה להמתין מדין פולטת שכ"ז ,אף שבבית יוסף בסי' קצ הביא דברי התרומה להחמיר
בכתם ,שיש לומר שסמך על פשיטות הדין ,שבודאי דין רואה כתם כדין רואה ממש .ושוב
כתב שלהלכה נראה לומר ,דמה שהשמיט מרן בשו"ע שצריכה להמתין בכתם גם אם
שימשה קודם מציאת הכתם ,היינו משום שיש ספקות רבים ,ובמידי דרבנן נקטינן לקולא,
והיינו שבדין כתמים יש ס"ס שמא מעלמא שמא מגופה ,ואת"ל מגופה שמא מן המקור שמא
מן העליה ,אלא מפני חומר האיסור עשאוהו כספק אחד להחמיר ,אולם בדין פולטת שכ"ז
יש עוד ספקות ,שכן לא וודאי שתפלוט אלא שמא תפלוט ,ועוד דשמא הלכה כראב"ד
שלא אמרו דין פולטת אלא לטהרות ,ועוד דשמא הלכה כר"ת שלא אמרו דין פולטת אלא
בבא עליה זב שא"א בלא צחצוחי זיבה ,ועוד שאם המתינה שלש עונות יש ספק נוסף ,שמא
הלכה כרמב"ם דלא בעינן אלא שלוש עונות ,וכיון שכל הספקות האלה נמצאו בדין
כתמים דרבנן ,י"ל דלא גזרינן דין עונות בכתם ,ולכן השמיטו מרן ולא הביאו בשו"ע,
ואפי' אם נאמר כמו שכתב בראשית דברינו שלכתחילה אין לסמוך על זה למעשה ,מ"מ
בדיעבד אם ספרה ז"נ וטבלה יש לסמוך על כל הספקות הנ"ל להקל .ועוד הוסיף בבית
דוד ,ששמע שבמשפחה מיוחסת בסאלוניקי נוהגות הנשים להקל בכתם כדברי הרמב"ם
להמתין  3עונות .ע"כ דברי הבית דוד.
ופסק בטה"ב ,שנראה שמרן להלכה היקל בדבר .שכן לא יהא אלא ספק ,והווא ליה סד"ל
ומכ"ש בנידון זה שרבו הספקות להקל כנ"ל .ולא אמרו חכמים בכתמים להחמיר אלא
להקל.
והסיק למסקנה בהלכה בטה"ב ,2071שאישה שראתה כתם בלא הרגשה ונטמאת ,יש
אומרים שלפי מנהגינו צריכה להמתין  4ימים קודם ספירת ז"נ ,וי"א שהואיל ודין איסור
כתמים אינו אלא מדרבנן ,אינה צריכה להמתין כלל אע"פ ששימשה קודם מציאת הכתם,
אלא פוסקת בטהרה מיד וסופרת ז"נ .והרוצה להקל כסברא אחרונה יש לו על מי לסמוך.
אבל מנהג האשכנזים בזה כדעת הרמ"א להחמיר אפי' בכתם ושיש להמתין  5ימים ורק
אח"כ לספור ז"נ ואין להם לשנות ממנהגם.
שימשה ולמחרת ראתה כתם ואחר יומים ראתה וסת ,ממתי מונה גם לדעת הרמ"א
בשו"ת תשורת שי 2072נשאל בכלה שאחר בעילת מצווה טרם כלות ארבעה ימים פירסה
נידה ,אם תוכל לפסוק בטהרה בו ביום ,ולספור ז"נ מיום החמישי לבעילת מצווה או צריכה
להמתין  5ימים מיום שפירסה נידה ואח"כ תמנה ז"נ? והשיב ,שהטעם שאין צריכה להמתין
אחר בעילת מצווה בכלה  5ימים [כמו שהיקל הט"ז לעיל] ורק אח"כ להתחיל למנות ז"נ ,הוא
משום דאין כאן דם נידה אלא רק דם בתולים ,ולא החמירו בו משום חשש תשמיש ביה"ש,
ממילא פשוט שאם תוך  4ימים פירסה נידה ,חזר החשש של תשמיש ביה"ש בבעילת מצווה

 2070יו"ד סי' צו.
 2071ח"ב עמ' תכו.
 2072חלק א סי' ק.
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וצריכה להמתין  5ימים מיום שפירסה נידה ואח"כ תמנה ,אולם כתב ,שהימים הראשונים
שקודם ראיית הווסת עולים לה בחשבון ה 5ימים שצריכה להמתין קודם ז"נ ,אע"פ שהיו
אסורים מדרבנן בתשמיש .ואינו דומה ללא שימשה שגזרו אטו שימשה ,ששם היא ראויה
לבעילה ,משא"כ בזה שהיא אסורה לשמש עימו ,ממילא אין חשש פליטת שכ"ז בכה"ג.
וכתב על גבי זה בטה"ב ,2073שלפי דברי התשורת שי נראה שגם בנטמאת בכתם אע"פ
שהוא רק איסור דרבנן ,מ"מ עולים לה הימים הראשונים ,הואיל ועכ"פ אסור לה לשמש,
ולא שייך לגזור בזה לא שימשה אטו שימשה .וכן פסק בשו"ת דור רביעי 2074וכן בשו"ת הר
צבי 2075וכן בבאר משה.2076
אולם בספר זכור

לאברהם2077

מוכח שסובר ,שהימים שבין בעילת מצווה לראייתה אינה

עולים לחשבון לענין דין פולטת שכ"ז ,משום דגזרינן לא שימשה אטו שימשה.
אולם כאמור בטה"ב פסק להקל גם לאשכנזים למנות  5ימים מיום ראיית הכתם ,כיון
שעכ"פ היתה אסורה לבעלה מאותה שעה ,וכן ה"ה בחתן שבעל בעילת מצווה ,ונטמאה
משום דם בתולים ,ואחר כמה ימים ראתה דם ווסת ,יכולה לקחת בחשבון הימים שנטמאת
משום דם בתולים.
עוד הוסיף בטה"ב ,2078שאפי' אם שיעור הכתם או או מראהו היה ספק טמא ספק טהור
וגמרו בדעתם לפרוש מן הספק ,יכולה לחשוב הימים שמשעת ראיית הכתם לדין פולטת
שכ"ז.
וכתב בעל השואל ומשיב בספר יוסף דעת ,2079אשה שמצאה כתם שהוא טהור מן הדין,
רק שהחמירו על עצמם ,והתחילה לספור  5ימים שקודם ז"נ ,וביום הראשון לנקיים ראתה
כתם טמא בודאי ,יש לה למנות  5ימים שקודם ז"נ מיום מציאת הכתם הטמא ,והחומרא
לא תהיה קולא .וכן פסק בטה"ב שאם היה כתם טהור מן הדין ,אלא שהחמירה על עצמה
בהסכמת בעלה ,ולמחרת ראתה דם ,אינה יכולה לחשוב הימים אלא מיום ראיית הדם,
לנוהגים כרמ"א.

סעיף יג
א .הטור כותב וז"ל:
"אמנם אם תרצה לספור מיום מחרת ראייתה תקנח יפה באותו מקום במוך או בבגד
להפליט כל הזרע או תרחוץ במים חמין והם יפליטו כל הזרע והרמב"ן כתב דה"ה נמי אם
הלכה ברגליה פלטה כל הזרע ולא נהירא לא"א הרא"ש ז"ל"

 2073ח"ב עמ' תכב.
 2074סי' כב.
 2075יו"ד סי' קנח.
 2076חלק א סי' נב.
 2077ח"ג מערכת נידה דף פט.
 2078ח"ב עמ' תכד.
 2079השמטות דף קנב.
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קינחה באותו מקום/רחיצה במים – שיטות הראשונים
כתוב במשנה במקוואות 2080וז"ל:
"האשה ששימשה וירדה וטבלה ולא כיבדה את הבית כאילו לא טבלה".

הרשב"א בתורת הבית

הארוך2081

הביא שני פירושים למהו כיבוד הבית:

יש מפרשים שנקטו פה לשון נקיה ,היינו שנקתה את אותו מקום עד שנתנקה כולו משכ"ז.
ויש מפרשים כיבוד הבית כפשוטו ,היינו שבשעה שהיא שוחה לכבד ומרחבת ירכותיה
פולטת את הכל.
ונחלקו הראשונים אם יכולה להפליט הזרע בקינוח או ברחיצה:
הרא"ש2082

והטור כתבו ,שאם תרצה להתחיל ספירתה מיום למחרת ראייתה ,תקנח יפה

באותו מקום במוך או בבגד דק להפליט כל הזרע או תרחץ במים חמים .שכן משמע במשנה
דמקוואות דלעיל ,שאם כן כיבדה את הבית קודם הטבילה לא חיישינן תו לפליטה .ועוד
ראיה שאמרינן בגמ' ביבמות ,2083שבת כהן שנשאת לישראל ומת בעלה טובלת ואוכלת
בתרומה לערב .ומאידך בנידה שנינו ,2084אמר רבא משמשת כל ג' ימים אסורה לאכול
בתרומה א"א לה שלא תפלוט ,וא"כ סתירה? אלא צ"ל דהא דיבמות איירי כשכבדה את
הבית ועיי"ש שהביא עוד ראיות .וכן שיטת הרשב"א בתורת הבית הארוך.
וכ"כ בספר

התרומה2085

אך הוסיף ,שאם דואגת שלא תדע לקנח יפה תרחץ בחמין וגם

תקנח עצמה ולא חיישינן שתפלוט עוד.
הרשב"א בתורת הבית הקצר כתב ,שצריכה גם לקנח אותו מקום יפה יפה וגם לרחוץ
בחמין כדי שתצא מכל ספק.
לעומתם כתב הסמ"ק ,2086שעתה שאין אנו בקיאים בקינוח או רחיצה בחמין

[ב"י – כלומר,

שאין אנו יודעים עד איזה מקום צריך להגיע המים החמין או הבגד שמקנחת בו כדי שנדע ודאי שנפלט

השכבת זרע כולו] ולעולם צריכה להמתין שש עונות שלימות .ואפילו עשתה את שתיהם
היינו גם קינוח וגם רחיצה לא מועיל.
אך הב"י דחה שיטה זו וכתב ,שכיון ששום אחד מהפוסקים לא כתב כן שפיר דמי להתיר
על ידי קינוח או רחיצת חמין.
האם הליכה ברגליה מפליטה כל הזרע
הגמ' בנידה אומרת וז"ל:2087
"רבא – משמשת כל ג' ימים אסורה לאכול בתרומה ,שא"א לה שלא [ותטמא] ...דכי קאמר
רבא [שודאי תפלוט הוא דווקא] דאזלא איהי בכרעה וטבלה "דילמא" [גירסת הרא"ש אך לפי

הרמב"ן לא גורסים] בהדי דקאזלא שדיתיה".
 2080פ"ח מ"ד.
 2081בית ז שער ה.
 2082בפרק בנות כותים סי' א.
 2083דף סט ע"ב.
 2084דף מא ע"ב.
 2085סי' צה.
 2086סי' רצג וכן בהגהות מיימוניות פרק ו' מהלכות איסורי ביאה.
 2087מא ע"ב.
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כתב

הרמב"ן2088

שאם הלכה ברגליה פלטה את כל הזרע בהילוכה ,שכן הרמב"ן לא גורס

'דילמא בהדי  "...וא"כ משמע בגמ' שכשהולכת ודאי פולטת כל הזרע.2089
אולם

הרא"ש2090

חלק על הרמב"ן ,שכן לשיטתו היא לא בוודאות פולטת את כל הזרע,

שכן הוא גורס 'דילמא בהדי.'...
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"האשה ששמשה מטתה וראתה אחר כך ופסקה ,ורוצה לספור מיום מחרת ראייתה ,תקנח
יפה יפה אותו מקום במוך או בבגד להפליט כל הזרע או תרחוץ במים חמין והם יפליטו כל
הזרע .הגה :ויש אומרים דאין אנו בקיאין בזמן הזה ואין לסמוך על זה (הגהות מיימוני פ"ו וסמ"ק),
והכי נהוג דהרי כבר נתבאר שאנו נוהגין להממתין אפילו לא שמשה כלל ,כדי שלא לחלק בין ספירה

לספירה ,כ"ש בכהאי גוונא; וכל הפורץ גדר בדברים אלו במקום שנהגו להחמיר ,ישכנו נחש".
פסיקת ההלכה בקינחה באותו מקום או רחיצה במים
מרן בשו"ע ראשית לא הזכיר כלל את שיטת הרמב"ן דלעיל ,משמע שלא סובר שזה
להלכה.
לגבי קינוח ורחיצה במים פסק מרן כשיטת הרא"ש שאם רוצה לספור מיום מחרת ראייתה,
תקנח יפה באותו מקום כדי להפליט את כל הזרע או תרחוץ במים חמין.
אולם הרמ"א פסק כסמ"ק שאין אנו בקיאין בזמן הזה ואין לסמוך על זה .וכתב עוד הרמ"א
שלפי מה שנתבאר לעיל בסע' יא שגם אם לא שימשה נוהגים להמתין אזי כ"ש בכהי גוונא.
וסיים "וכל הפורץ גדר בדברים אלו במקום שנהגו איסור ,ישכנו נחש" .וכן פסק הש"ך
במסקנתו ,2091וכן פסק בשבה"ל ,2092והוסיף שמשמע מלשון הש"ך שבדיעבד מועיל קינוח
בטעתה.
וכתב בשו"ת פני אהרון 2093שהגם שהרמ"א פסק להחמיר ,כיון שאין אנו בקיאים בזה ,נראה
שאזיל בזה לשיטתיה כפי מנהג אשכנז שמחמירים גם בלא שימשה כלל [כדלעיל בסע' יא],
אבל לפי מנהגנו ,שנוהגים כדעת מרן ,שאם לא שימשה כלל אינה צריכה להמתין כלל,
אלא מתחילה לספור ז"נ מיום המחרת לראייתה ,לפיכך אפי' שימשה ,תוכל לרחוץ יפה
להפליט את כל הזרע ושפיר דמי.

 2088הלכות נידה פרק ב ה"ט.
 2089וקשה ,שהרי מהמשנה במקוואות הנ"ל ,שאמרה שאם לא כיבדה את ביתה ,הטבילה לא עלתה לה ,ולא אמרה
שהליכה ברגלה מפליטה הזרע? הרשב"א בתורת הבית הארוך תירץ ,שהמשנה במקואות מדובר כשלא הלכה ברגליה,
אבל אם הלכה ברגליה באמת א"צ לכבד את ביתה .עוד תירץ ,שהמשנה במקואות מדובר אפי' כשהלכה ברגליה ,מ"מ
אף שההליכה פלטה את הזרע לבית החיצון אבל כותלי בית הרחם העמידוהו ,ולכן צריכה כיבוד לטהרות משום נגיעת
שכבת זרע אבל לגבי ראייה הסותרת יום בז"נ אין לה דין פולטת.
 2090סי' א בפרק בנות כותים.
 2091ס"ק כה.
 2092עמ' ש.
 2093יו"ד סי' ד.
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ולהלכה העלה בטה"ב 2094שאם רוצה לספור מיום המחרת של ראייתה ,תקנח עצמה היטב
יפה יפה באותו מקום או שתרחץ במים חמים ,כגון שתשב באמבטי מלאה במים חמים ,ועל
הצד הטוב ביותר תעשה שניהם יחד ,קינוח ורחיצה באמבטי במים חמים.

בגדר הקינוח
הנה בברית

אברהם2095

הקשה ,שלכא' דברי מרן בזה בסימן סתרי אהדדי ,שכן בסע' ו

פסק שבדיקת הפסק טהרה ובדיקת יום ראשון של ז"נ צריכה שתבדוק כל הבית החיצון עד
גמר מקום הדישה משום דמשם מטמא .ואח"ז בסע' יא פסק הדין שצריכה להמתין שש עונות
מחמת פולטת שכ"ז ,ובסע' יג פסק שאם תרצה לספור מיום המחרת תקנח יפה יפה...
ואם כוונת מרן בסע' יג שתקנח כל הבית החיצון ,אזי קשה האיך משכחת הדין של סע' יא
להמתין שש עונות באם לא תרצה לעשות כן ,הא בלא"ה צריכה לקנח כל בה"ח בבדיקות
הפסק טהרה ובדיקה ראשונה של ז"נ ,כמבואר בסע' ו!?
אלא על כורחך שקינוח בסע' זה הוא יותר עמוק מקינוח והבדיקה הרגילה שמופיעים בסע'
ו ,שיש לומר שקינוח זה צריך להיות בעומק הרחם בבית הפנימי ,כדי להפליט את כל
הזרע שהגיע לבית הפנימי ,והדרך לעשות כיבוד שכזה ,זה כמו שכתב

הב"ח2096

לענין

הבדיקה עד מקום שהשמש דש ,שאפשר "שתדחוק מוך הרבה זה על זה עד שנכנס בעומק
עד מקום שהשמש דש אינו נמנע שכל מוך שדוחקת זה אחר זה בעומק האחד דוחק את
חבירו השני דוחק להראשון שלפניו והשלישי דוחק להשני וכן כולם זה אחר זה" ,וא"כ גם
בנידון דידן משכחת בדיקה לעומק הרחם.
מ"מ מבואר שקינוח במקרה דידן צריך להיות בעומק הרחם ,והוא יותר מבדיקה רגילה
של סע' ו ,ובאמת שזה דבר קשה מאד ,ולא כל אישה זוכה לעשות כן ,ולכן כתב הרמ"א
דאין אנו בקיאים בזה ,ושאר הפוסקים אינם סוברים כן.
ובשו"ת

רע"א2097

כתב ,שלדעת מרן והפוסקים שסוברים שכן שמועיל קינוח ורחיצה,

אע"פ שאין מטמא ביציאתו אלא זרע הנפלט מבית הפנימי ואילו מוך וכיבוד הבית אינם
מועילים להפליט אלא את הזרע שבבית החיצון ,מ"מ יש לומר כי בלא קינוח במוך וכיבוד
הבית הואיל וחדר האישה מלא מן הזרע ,ורגיל להפליט מעט מעט 'שאי אפשר שלא
תפליט' ,והוי כאילו פולטת לעינינו ,ולכן סותרת מספק ,שמא פלטה ממקום פנימי ממש,
אבל ע"י קינוח המוך וכיבוד הבית שנפלט כל הזרע שמבחוץ ,ואין לנו שום וודאות
שנפלט אח"כ זרע מהבית הפנימי ,בזה אמרינן שכל זמן שאין ידוע לנו שפלטה ,מסתמא
לא פלטה ,מדלא הרגישה .וכתב באבני

שוהם2098

שעפ"י רע"א הנ"ל ,מיושבים דברי

הראשונים ומרן דלא שייך בזה בקיאות ,וכל זמן שאינה מרגשת לאחר הרחיצה פליטת
זרע ,אין לנו להחמיר כלל.
 2094ח"ב עמ' תלג.
 2095חלק יו"ד סי' מב אות כב.
 2096בסי' דידן ס"ק ח.
 2097מהדו"ק סי' עב.
 2098ח"ב עמ' תשסד.
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האם יש חשש השחתת זרע בדין זה
בשו"ת

הגרע"א2099

האריך להוכיח ,שדעת רוב הפוסקים שיש איסור לאישה להניח מוך

לאחר תשמיש משום השחתת זרע הבעל ,לאור זאת כתב להעיר על דברי

המג"א2100

שכתב ,דלהסוברים דטעם מנהג הטבילה בערב יוה"כ הוא משום טומאת קרי ,א"כ אישה
ששימשה תוך ג"י צריכה לכבד את ביתה בחמין כדי שלא תפלוט ש"ז ,וזה דווקא שלא היה
סמוך לטבילתה או לווסתה ,דאז הרגילות להתעבר ,ויש לחוש שתשחית זרע ההריון,
ע"כ.
ותמה הגרע"א על דבריו ,שאין מקום לחלק בין סמוך לווסתה/טבילתה לבין לא סמוך,
ס"ס היא מוזהרת על השחתת זרעו?!
אולם

הפלתי2101

בהערה על פסק מרן מבאר מדוע אין כאן איסור השחתת זרע ,ועפ"י

דבריו ניתן לתרץ את דברי המ"א שכתב ,שרוב הזרע הראוי להריון נקלט תיכף ורק
מיעוטו נקלט עד ג' ימים ,והזרע שנקלט אין רחיצה פולטתו כלל ,ולכן מותרת לרחוץ
ולקנח הש"ז שעדין לא נקלט כיון שעל הרוב לא יהא נקלט עוד.
אולם

הסד"ט2102

העיר על דברי הפלתי מהגמרא בנידה' 2103המפלת ליום מ"א תשב לזכר

ולנקבה ולנדה' ,וכתב הרשב"א בתורת הבית

הארוך,2104

שיצירת זכר ויצירת נקבה

לארבעים ואחד יום ,אולם עדין יושבת גם לנדה ,היינו שחוששת שלא הפילה ולד כלל אלא
היא רק נידה מחמת הדם שראתה ואין לה דין ימי טוהר והטעם ,כיון דליכא אלא מ"א מיום
טבילה ,שמא לא נקלט הזרע עד יום שלישי ועדיין לא נגמר הולד ,ולפיכך מסתברא דעד
יום ארבעים ושלשה תשב גם לנדה עכ"ד הרשב"א.
ואי נאמר כדברי הפלתי דרוב זרע הראוין להריון נקלט בראשון ,למה 'המפלת ליום מ"א
תשב לנדה' ,ניזל בתר רובא דנקלט בראשון?! שהרי מזה הטעם ס"ל לרבי יהושע בן לוי בדף
כ"ט ,מעוברת שעברה נהר והפילה דמביאה קרבן ונאכל משום דאזלינן בתר רוב נשים,
ופסקה הרמב"ם .אלא ודאי דלאו רובא היא!
מ"מ עפ"י ביאור הפלתי דלעיל ניתן להבין גם את דברי

המג"א2105

למה לא חש לאיסור

השחתה בשאר הזמנים שלא סמוך לטבילתה/וסתה .ולגבי מה שכתב שבסמוך
לטבילתה/וסתה אסור ,ניתן לומר שזה סוג של עצה טובה קמ"ל שע"י כך תמנע מהריון,
ואולי ניתן לדייק זאת מלשון המ"א 'שתשחית זרע ההריון' הינו שע"י השטיפה והקינוח יתכן
שזה ימנע ממנה להיכנס להריון ,ולכן עצה טובה קמ"ל ,שכן אם בא רק לומר איסור
השחתה ,תכתוב 'שתשחית זרע' 'הריון' למה לי?

 2099סי' עא.
 2100או"ח סי' תרו ס"ק ח.
 2101בסעי' דידן.
 2102ס"ק מז.
 2103ל ע"א.
 2104בית ז שער ו.
 2105אף שהפלתי עצמו לא אומר זאת לתרץ המ"א ,אלא אדרבה מקשה שם עליו ,מ"מ מחצה"ש בסי' דידן כן כותב שניתן
ליישב את דברי המ"א למה אין בעית השחתה מתרוץ הפלתי עצמו.
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ובאמת בשו"ת תורת

חסד2106

תמה כלל על רע"א ועוד בהבנתם את המג"א וכתב הבנה

אחרת ,ראשית המג"א לא הוציא הדברים האלו מלבו ,אלא הן הם דברי המהרי"ל בלכות
עיו"כ ,ונראה שס"ל להמהרי"ל ,דאין בזה איסור דהשחתת זרע כלל ,רק דרך עצה טובה
קמ"ל שאחר דמסתמא כל הנשים רוצים להוליד בנים אף שאינם מצווים בפו"ר ,ע"כ כתב
המהרי"ל דסמוך לטבילתה או לווסתה דבאותן שעות רגילות להתעבר ,אין להצריכה
כיבוד.

[ומה שכתב בשו"ע דתקנח יפה יפה דמשמע אף שבשעה שהיא סמוכה לטבילתה או לווסתה ,הוא

משום דשם יש בזה צורך שלא יתעכב טבילתה לבעלה משא"כ לצורך טבילת יוה"כ שאין בה אלא מנהג ,נכון
הפשרה שעשה המהרי"ל להצריכה כיבוד רק שלא בסמוך לטבילתה ולוסתה ,אף דזימנין דמיקרי דמתעברת

גם שלא בסמוך לטבילתה ולוסתה מ"מ לא הוי אלא מיעוט ,ע"כ צריכה כיבוד כיון דאין בכבוד איסור].
אלא דעדין יש להעיר על דברי הגרע"א מפסק מרן אצלנו עפ"י המשנה במקואות שכאמור
מותר להפליט זרע ואין חשש של השחתה ,ואילו לאור דבריו שהובאו לעיל לכא' יש איסור
של השחתה?
ובאמת שרע"א בסי' עב בתשובות שם ,משמע שחזר בו וכך הבין

החזו"א2107

שרע"א חזר

בו ,ואין איסור בכיבוד הבית ורחיצה בחמין שמסביר ,שכל איסור השחתה זה רק בזרע
שנשאר בבית הפנימי שהטיפה הברורה נכנס בפנים במקום צר בגיד הדק ושם נתבשל
הזרע ונקלט תוך ג"י ,ומה שאפשר שהזרע יצא מבפנים לבית החיצון אין בזה השחתה ,שכן
הרי הוא נשחת ואינה ראויה להתעבר ,וא"כ אינה משחתת בכיבוד הבית ורחיצה ,דאין
המוך מגיע לזרע ההריון בפנים.

 2106סי' מג ס"ק כא.
 2107חיו"ד סי' צב ס"ק ח.
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סימן קצז
סעיף א
א .הטור כותב וז"ל:
"אין האשה עולה מטומאתה עד שתטבול כראוי במקום הראוי ואחר ימי ספירתה".

ימי ספירה ביחס לטבילה
מבואר מלשון הטור שקודם ימי הספירה ,אפי' טבלה בכל מימות שבעולם ,לא עלתה לה
טבילה כלל .והטעם כתב בב"י ,שכיון שהיא עדין צריכה לספור ימים נקיים ,הוי כטובל
ושרץ בידו.
המקור לטבילת נידה מהתורה
בתורה עצמה לא כתוב במפורש טבילה לנידה ,כדי להיטהר מטהרתה .והביאו הראשונים
כמה מקורות לדין טבילה לנידה.
א.הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה ,2108כתב שהמקור הוא ,שנאמר

בויקרא2109

"ורחצו

במים" ודרשו חז"ל ,שזה בנין אב לכל טמא שהוא בטומאתו עד שיטבול.
העיר הרב המגיד ,2110שהבנין אב שהזכיר הרמב"ם מפורש בספרא ,והעיר עליו בשו"ת
חת"ם סופר ,2111שדרשה זו לא נודע מקומה .אך בביאורים לחידושי

הריטב"א2112

כתב

שמקור דברי הרמב"ם הם בסדר אליהו רבא פר' טז או מתשוה"ג באוצה"ג בחגיגה.2113
ב.רב יהודאי גאון שמובא בתוס' ביומא 2114כתב ,שהמקור לטבילה הוא קל וחומר ממגעה,
שאם הנוגע בנידה קי"ל שטעון טבילה לטהרות כ"ש הנידה עצמה.
והקשו התוספות בחגיגה ,2115שמק"ו זה לא יכול ללמוד על טבילה לבעלה ,שכן זה ק"ו
פריכא הוא ,שהרי יש הבדל בין טבילה של נידה לטהרות לבין טבילה של נידה לבעלה
שהוא חולין ,כמו שמצינו כמה דיני חציצות וכוונה שיש בטבילה לטהרות ואין בטבילה
לבעלה ,וא"כ לא ניתן ללמוד מק"ו זה גם לטבילה לבעלה!?
ומיישב החת"ס ,2116שפשוט שגם בפרשת נידה שבפרשת 'מצורע' גם הוזכר איסור עריות
לבעלה ולא רק לטהרות ,שהרי כתוב שם "ותהי נדתה עליו" ולמדנו מפס' זה בגמ'
בשבועות2117

שאסור לו לפרוש באבר חי אם ראתה תוך כדי הביאה ,שכן אפי' בשעת

 2108פ"ד ה"ג.
 2109טו ,יח.
 2110ס"ק ג.
 2111יורה דעה סימן קצד.
 2112מסכת נידה מהדורת מוסד הרב קוק סימן ג אות י.
 2113דף יד.
 2114עח ע"א ועוד מקומות.
 2115יא ע"א ד"ה לא נצרכה.
 2116שם.
 2117יח ע"ב.
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נדתה תהיה עליו ,ומכיון שהוזכר איסור לבעלה באותו פסוק ,הרי הוא בכלל כל מה שכתוב
שם ,וכיון דטבילה גופא לטהרות כמפורש שם מק"ו ממגעה א"כ ה"ה שנלמד בכ"ש לבעלה.
ג.הר"י שמובא בתוס' ביבמות ,2118כתב שהמקור לטבילת נידה זה מהדרשה בגמרא
בשבת2119

"'והדוה בנדתה' זקנים הראשונים אמרו :שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט

בבגדי צבעונין ,עד שבא רבי עקיבא ולימד :אם כן אתה מגנה על בעלה ,ונמצא בעלה
מגרשה ,אלא מה תלמוד לומר 'והדוה בנדתה'  -בנדתה תהא עד שתבא במים".
והקשה במעדני יו"ט ,2120שא"א להעלות על הדעת שקודם שבא ר"ע ולימד על טבילת
נידה ,שלא היה לזקנים ובכלל לדורות הקודמים ,את דין התורה שהנדה תהא בטומאתה עד
שתבא במים ,דא"כ אתה משווה לכל הראשונים לבועלי נדות חלילה!! אלא הוא מבאר,
שהכוונה שזקנים הראשונים לא היה להם סמך מן הכתוב ,אך היה להם בקבלה בתורה
שבע"פ שאין נדה מיטהרת מטומאתה עד שתבא במים .ואפשר גם שהיה להם הסמך של רב
יהודאי גאון או הלימוד של ר"ת שבסמוך.
ועוד כותב המעדנ"י ,שיתכן שזה מה שהכריח לרב יהודאי גאון ולר"ת לדרוש ממקראות
אחרים ולא מהדרשה הערוכה של ר"ע ,שכן לזקנים הראשונים שלא דרשו כר"ע ביאת מים
לנדה מן התורה מנא להו?!
ד.ר"ת שמובא בתוס' ביבמות ,2121כתב שהמקור לטבילת נידה זה מהדרשה בגמרא
בע"ז ,2122על חיוב טבילת כלים וז"ל הגמ' שם [בתוספת ביאור]:
"תנא :וכולן ,צריכין טבילה במקוה שיש בו ארבעים סאה .מנהני מילי? ...תני בר קפרא
מתוך שנאמר [באותו ענין של כלי מדין] "אך במי נדה יתחטא"

[ומשמע שצריך לטהר הכלים במי פרה

אדומה הקרויים מי נדה ,ובהם משתמשים לטהר מטומאת מת] ,שומע אני שצריך הזאה שלישי ושביעי
[כדין הזאה במי חטאת לטהר מטומאת מת?] תלמוד לומר" :אך" ,חלק

[בין מי פרה אדומה למי טבילה

אלו ,שאין צריך בהם הזאה ביום השלישי והשביעי] .אם כן ,מה תלמוד לומר "במי נדה",

[והלוא על

כרחינו ,אין הכונה לטהרה כדין טהרה מטומאת מת?]  -מים שנדה טובלת בהן ,הוי אומר ארבעים
סאה.
והעיר בחת"ס 2123שצ"ל לשיטה זו ,שס"ל כהסוברים שטבילת כלים חדשים זה מדאורייתא,
לאפוקי מהסוברים שטבילת כלים זה מדרבנן ולשיטתם הפס' הוא אסמכתא בעלמא ו"מי
נדה" הכוונה למי הזיה של אפר הפרה לטומאת מת.2124
ה.הרשב"א ,2125כתב שהמקור לטבילה "אעפ"י שאין טבילה מפורשת מן הכתוב מפי
השמועה למדו שאינן עולות מטומאתן אלא בטבילה" וביאר בחוט השני ,2126שהכוונה
להלכה למשה בסיני.
 2118מז :ד"ה במקום שהנידה .מקור זה הובא גם ברש"י בשבת יג ע"ב ד"ה בנדת ,וכן הראב"ד בשער הטבילה ,וכן הרשב"א
בשבת יג ע"ב ,והחינוך מצווה רז ,והסמ"ג לאוין קיא .ועוד ראשונים.
 2119סד ע"ב.
 2120נידה פרק י סי' ח אות ג.
 2121שם.
 2122עה ע"ב.
 2123שם.
 2124ולשיטתם מנין לטבילת נידה מהתורה ,עיין בגבורת הארי במסכת יומא עח מה שכתב בזה.
 2125תורת הבית הארוך בית ז שער ז.

338

ו.הראב"ד בספר בעלי הנפש ,2127כתב שהמקור לטבילה ,עפ"י הדרשה בגמ' ביומא: 2128
"ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית יהודה וליושבי ירושלם לחטאת ולנדה  -ואמר רב יוסף
מכאן רמז לטבילת נדה מן התורה."2129
ז.מחזור

ויטרי2130

בשם הספר 'בשר ע"ג גחלים' ,2131כתב שהמקור לטבילה ,ממה שהוקש

זבה לנידה ,דמה זבה הבא עליה כל זמן שלא טבלה ישנו בכרת ,לפי שאינה יוצאה מידי
טומאה לעולם עד שתטבול ואפי' תשב מאה נקיים ,כמו שנאמר 'ואם טהרה מזובה וספרה
לה שבעת ימים ואחר תטהר'  -אחר מעשה תטהר ,כלומר אחר מעשה הטבילה .אף נידה
גם אינה יוצאת מטומאתה לעולם עד שתטבול.
ח.תוס' ישנים ,2132כתבו שהמקור לטבילה וז"ל" :י"מ מק"ו דכתיב 'יכבס בגדיו'  -כ"ש היא
עצמה שצריכה טבילה .וי"מ דכתיב 'ומזה מי הנדה'  -מכאן לנדה שצריכה מים".
ט.ספר האשכול ,2133משמע ממנו שהמקור לטבילה נידה הוא בכלל מדרבנן ,שכן כתב
וז"ל" :איכא מרבוו תא דדייקי דטבילת נידה מדאוריתא מהא דאמרינן אך במי נידה
יתחטא ,במים שהנידה טובלת בהם .ולא חזי לן".2134
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"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."2135

בחציצה הפסולה מדרבנן ,האם הטבילה פסולה מהתורה?
בשו"ת שואל

ומשיב2136

נסתפק באישה שטבלה ומצאה דבר חוצץ שאינו אלא מדרבנן כגון

מיעוט המקפיד ,2137האם אמרינן דכיון דמהתורה טבילתה טבילה אף שרבנן גזרו בזה הוי
ליה רק טומאה מדרבנן או שמא כיון דרבנן אמרו שטבילה זו אינה מועלת שוב אין הטבילה
עולה אפי' מהתורה והיא טמאה מהתורה ,והביא ראיות להוכיח שגם מהתורה לא עלתה
לה טבילה ,ועיי"ש.

 2126עמ' רעד.
 2127שער הטבילה.
 2128עח ע"א.
 2129בגירסא אצלנו בגמרא מובא "מכאן רמז לנידה שצריכה לישב עד צווארה במים".
 2130סימן תצט.
 2131וכתב המהרי"ל על ספר זה וז"ל ספר מהרי"ל ליקוטים ס"ק עא "אמר :ספר אחד נקרא ספר בשר על גבי גחלים מפני
שמה שכתוב בו יש סברא וטעם כבשר הנצלה ע"ג גחלים ,ואינו מצוי בינינו כי בעו"ה בגזירות נעלם ממנו .והוא זה שהביא
בפוסקים חיבור רב ביבי ,והרבה נמצא במרדכי הגדול" ,ויש שחלקו שספר זה חיבר רב ביבי ,ועיין בענין זה ב'שם הגדולים'
מערכת ספרים אות ב 'בשר על גבי גחלים' .ספר זה הוזכר בתוס' ד"ה מתוך שלוש עשר ,במסכת יבמות בדף לד ע"ב.
 2132יבמות מז ע"ב.
 2133ח"א סי' נ עמ' קיט.
 2134ועיין שם בפירוש נחל אשכול אות ז.
 2135ט"ז ס"ק א" :טבלו כראוי" בלא חציצה" .ומקום הראוי" היינו שיש שם מ' סאים.
 2136מהדורא קמא ח"ב סימן קו.
 2137כמבואר בגמרא בנידה סז ,:ובעירובין ד :וכן בסוכה ו.
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וכתב בעלי טהרה 2138שבפשטות תלוי דין זה במה שנחלקו התוס' 2139והריטב"א 2140בסוכה,
בדין ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ,אי אמרינן שאם לא קיים המצווה כמו שתיקנו
חז"ל גם מה"ת לא יצא וזה שיטת תוס' ,או שרק מדרבנן לא יצא וזה שיטת הריטב"א.
אך כתב שמ"מ יש מקום לחלק בזה ,בין מידי דמדאוריתא להלממ"ס ,דדוקא במידי
דילפינן מפס' שייך האי כללא אבל לא במידי דהלממ"ס .ועיי"ש.
דברי החפץ חיים בענין מקווה
כתב החפץ חיים בספר נדחי ישראל 2141וז"ל:
"והנה לפ"ז צריך ליזהר מאד שלא לדור עם אשתו בעיר שאין שם מקוה כשרה ואפילו מי
שתלוי בו טפלי ועיקר פרנסתו לפי מראית עיניו הוא תלוי רק במקום הזה לא יחליף עולם
עומד לעד לעולם בעולם עובר ,כי בודאי כשידור בקביעות עם אשתו במקום הזה בהמשך
הימים יבוא לידי מכשול איסור כרת ר"ל ,וישים בטחונו בה' שלא יעזבהו ולא יקופח
פרנסתו בכל מקום שיהיה".

סעיף ב
א .הטור כותב וז"ל:
"ור"ח פסק טבילה בזמנה מצוה הלכך מצוה שתטבול מיד אחר שיכלו ימי ספירתה ורבינו
תם פסק דטבילה בזמנה לאו מצוה ובירושלמי איתא כדברי ר"ח דגרסינן על הא דקאמר
אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה הדא אמרת שאסור לאשה לעמוד
בטומאתה".

טבילה בזמנה מצווה או לאו – הדעות בגמרא
מקור דברי הטור הנ"ל הוא מהגמ' במסכת נידה ,2142ותורף דברי הגמ' שם ,שמבואר
בברייתא לגבי אשה שיצאה ממקומה כשהיתה מעוברת ולאחר זמן רב חזרה ריקנית ואינה
יודעת מתי יצא הוולד ,כיון שיש הרבה ספיקות מתי חל זמן טבילתה ,לדעת ב"ה

וב"ש2143

יש לה לטבול בכל יום שיש להסתפק בו שמא זה הזמן של הטבילה ,ומצווה לטבול בזמנה.
אמנם דעת ר' יוסי ב"ר יהודה חולק ואומר ,שדי להטביל אותה טבילה אחת לבסוף ,שהרי
אף אם יטבלוה קודם לא תוכל לשמש מחמת הספק .לשיטתו טבילה בזמנה לאו מצווה.
וכן מהגמרא ביומא ,2144מצינו שנחלקו ר"מ ור"י אם טבילה בזמנה מצווה ,אמנם למסקנת
הגמ' אף ר"י סובר שטבילה בזמנה מצווה.
במאמר מוסגר ,לשיטה שטבילה בזמנה מצווה ,כתב רש"י בשבת

2145

שזה נלמד ממה שכתוב

אצל בעל קרי "והיה לפנות ערב ירחץ במים" .וברש"י ביומא 2146כתב רש"י שזה נלמד ממה שכתוב
 2138סימן קצח סעי' א עלה ה.
 2139ג ע"א.
 2140כח ע"א.
 2141פרק מא.
 2142כט ע"ב והלאה.
 2143אמנם נחלקו במנין הטבילות שעליה לטבול ועיי"ש.
 2144ח ע"א.
 2145קכא ע"א ד"ה טבילה.
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בהזאת אפר פרה לטמא מת "וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ" והוסיף רש"י" ,לא בא זה אלא
ללמד על הטבילה שתהא ביום השביעי".
וביישוב לסתירה בין שני דברי הרש"י הללו ,כתב בשו"ת יהודה יעלה ,2147שי"ל ששני הפסוקים
נצרכים ,שכן לולי הפס' של בעל קרי ,לא הייתי לומד מהפס' של טומאת ז' של טמא מת ,שכן
טומאת ז' הוא חמור יותר ,וניתן לומר שרק בו החמירה התורה שטבילה בזמנה מצווה אך לא בבעל
קרי .וזה שלא הסתפקנו רק בפסוק של בעל קרי ומזה היינו לומדים כ"ש לטומאת ז' ,שכן הפס' של
טומאת ז' נצרך שמקשינן הזאה לטבילה שאף הזאה בזמנה מצווה ,כמבואר שם בהמשך רש"י .ועיין
עוד בחידושי חת"ם סופר 2148מה שיישב.

טבילה בזמנה מצווה או לאו – הדעות בראשונים
שיטת הר"ח ,2149שטבילה בזמנה מצווה ,שכן הלכה כב"ש וב"ה המובאים בגמ' בנידה
כדלעיל ,וכך ב"ש וב"ה סוברים.
ומבאר הב"י שלמ"ד טבילה בזמנה מצווה ,זה גם בימינו ,למרות שכל אישה
סופרת  7נקיים על כל ראיה ,ואז אולי אותה ראייה שראתה היה בזמן נידותה ולא
היתה צריכה מן התורה לספור אלא ששה והיא סופרת ז"נ ויוצא שלא טובלת
בזמנה ,או שהראייה היתה בזמן זיבתה ולא היתה צריכה אלא לשמור יום כנגד יום
והיא סופרת ז"נ או שהראייה היתה בימי זיבתה ואף ראתה ג' ימים רצופים ואז לכא'
מ ן הדין צריכה לספור ז"נ ,עדין זה לא זמן טבילתה ,שכן מדין תורה היה לה לטבול
ביום ז' ,ובימינו לא טובלות עד ליל ח' כדלקמן .מ"מ כל זה נחשב לזמן טבילתה,
כיון שהסיבה שהאישה מתעכבת מלטבול אינה אלא מפני תקנת חכמים ,וממילא
כשמגיע זמן שקבעו לה חכמים ,טבילה בזמנה מיקרי ומצוה היא.
וכן יישב הב"ח.2151 2150
הטור גם פסק כמו הר"ח ,ומביא ראיה מהירושלמי בנידה 2152וז"ל הירושלמי:
"אמר ר' יוחנן שונה אני אפילו לאחר שלש שנים מותר ובלבד באשה שיש לה ווסת אמר
רבי אבהו והוא ששהת אחר ווסתה שבעת ימים וחש לומר שמא לא טבלה אמר רבי חנינה

זאת אומרת שאסור לאשה לשהות בטומאתה".
ומבאר שם הפני משה :שונה אני אפי' לאחר ג' שנים .ששהא בדרך מחשב ימי וסתה ובא עליה
ובלבד באשה שיש לה וסת:והוא ששהתה אחר וסתה ז' ימים .בכדי שתוכל לטבול:
וחש לומר שמא לא טבלה .כיון דאין בעלה בעיר דילמא אכתי לא טבלה :זאת אומרת שאסור

לאשה לשהות בטומאתה .אף על פי שאין בעלה בעיר צריכה היא שתטבול בזמנה:
וא"כ משמע בירושלמי שטבילה בזמנה מצווה.

 2146ח ע"א ד"ה טבילה.
 2147יורה דעה סימן ריז.
 2148מסכת נידה דף ל.
 2149מובא בתוס' בנידה דף ל ד"ה ושמע מינה.
 2150ס"ק ב.
 2151ועיין עוד בב"י שעפ"י זה מסביר את לשון הטור ,ואכמ"ל.
 2152פרק ב ה"ד.
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אך הב"מ 2153דחה את הוכחת הטור וביאר:
ואף שבירושלמי מבואר כדברי הטור ,מ"מ הבבלי חולק על הירושלמי בזה ,שהרי
לפי ביאור הירושלמי יוצא ,שאף אם בודאי ראתה מותר לו לבוא עליה ,משום
שטבילה בזמנה מצווה ובודאי טבלה בזמנה והיא טהורה .אך לפי הבבלי בסוגיא
זו 2154מבואר שההיתר הוא מטעם ס"ס ,שמא לא ראתה ואף אם ראתה שמא טבלה
והיא טהורה ,וא"כ מבואר שסובר שטבילה בזמנה אינה מצווה ולכך הוצרך לס"ס
כדי להתיר.
וגם הב"ח 2155דחה את ראיית הטור באופן אחר וביאר:
שאפשר לומר שכוונת הירושלמי שאין מצוה לטבול בזמנה ,ועדין אסור לאשה
לעמוד בימי טומאתה ,והטעם שכן הבעל סומך עליה שודאי תטבול כל היכא
דאפשר לה לטבול ,כי שמא יבוא הבעל פתאום לביתו ויהא מחשב ימי וסת ויבוא
עליה.
אמנם הט"ז 2156דחה את דחיית הב"ח וכתב:
הא דאמרינן בירושלמי ,שבעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה ,לא אמרו דין זה דווקא
בענין שברור לאשה מתי יבוא בעלה ואז מותר לבעל לבוא עליה ,אלא אפילו אם
היתה סבורה שלא יבוא לאותו זמן גם מותר לבעל לבוא עליה ,וא"כ מוכח דיש
איסור לאשה לעמוד בטומאתה מבלי הטעם של בעלה אלא מהטעם של טבילה
בזמנה מצוה ,ועל זה סומך הבעל ובא עליה שכן ודאי עשתה כדין שטבלה בזמנה.
וגם הסמ"ג 2157פסק שטבילה בזמנה מצווה כר"ח ,עפ"י הירושלמי דלעיל.
והוסיף "וכן ראיתי גיסי ר"ש ברבי שמשון שהיה מנהיג לבתו לטבול אף בחורף
בזמנה אף על פי שאין בעלה בעיר".
וכן פסקו שטבילה בזמנה מצווה רבינו
הגאונים 2161וספר

אליהו2158

ואור

התרומה 2162והאגור 2163והמהרי"ל2164

זרוע2159

וכן

בה"ג2160

ובתשובת

ועוד.

שיטת המהרי"ק ,2165שחשוב טבילה בזמנה מצווה רק אם האיחור הוא מחמת חומרא דר'
זירא ,אך בזמן הזה אין טבילה בזמנה מצוה שהיום מחמירים הרבה ,שלא להתחיל לספור ז'
נקיים אלא אחר ה' ימים או ו' ימים ואין כאן טבילה בזמנה.

 2153ס"ק ב.
 2154נידה טו ע"ב.
 2155ס"ק ג.
 2156בס"ק ג.
 2157לאוין סימן קיא.
 2158הובא במרדכי שבועות סי' תשנב.
 2159סי' שלח.
 2160הל' נדה נא סוע"ב.
 2161הובא במרדכי שבועות סי' תשנב.
 2162סימן צט.
 2163סי' אלף שפג.
 2164שו"ת מהרי"ל סימן צו.
 2165שורש ל"ה .והובא דבריו בדרכ"מ אות א.
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מ"מ לשתי שיטות אלו יוצא ,שאפילו אין בעלה בעיר יש עליה מצווה לטבול בזמנה,
ואסור לה להשהות את הטבילה .ומותר לה לטבול בשבת אם זה זמן טבילתה.

שיטת הר"ת ,2166שטבילה בזמנה אינה מצווה.
וביאר

המרדכי2167

בטעמו ,שהרי כל נשים שלנו אינן טובלות למוצאי שביעי

דראייה ממילא זה לא בזמנה.
וכתבו התוס' ביומא ,2168שאין ראייה מזה שבגמ' בנידה סברי ב"ש וב"ה שטבילה
בזמנה מצווה שיהא הלכה כן ,שודאי שר' יוסי בר' יהודה לא חולק עליהם שם בגמ'
אלא סובר שלא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה ,וא"כ אפשר לומר שהלכה כר' יוסי
ברבי יהודה וטבילה בזמנה אינה מצווה.
וכן פסקו התוס' בנידה ,2169וכן הרא"ש בתוספותיו ,2170והראבי"ה 2171והמנהיג 2172ועוד.
לשיטות אלו ,אמנם אין מצווה לטבול אם בעלה לא בעיר ,אך אם בעלה בעיר מצוה
לטבול בזמנה גם לשיטתם מצד פו"ר ,שהרי מצינו

2173

ביהושע שנענש על שביטל את

ישראל מפריה ורביה לילה אחת .וכן אסור לה לטבול בשבת

2174

אף שזה זמן טבילתה

וכ"ש לא בימי אבלה בתשעה באב וביום הכיפורים.

אך דעת הב"י ,שאמנם הלכה כמאן דאמר טבילה בזמנה אינה מצוה ,שהרי אין לך אשה
טובלת כשאין בעלה בעיר ,אך מכל מקום מותרת לטבול

בשבת2175.

טבילה בשבת למ"ד טבילה בזמנה אינה

מצווה2176

כתב המרדכי בשם ר"ת: 2177
"פסק ר"ת דטבילה בזמנה אינה מצוה  ...ומתוך כך אוסר לטבול בשבת וביום כפורים".

אך הב"י חולק וכותב ,שלעולם יכולה לטבול בשבת וכן עמא דבר .ואף על פי שהוא פוסק
שטבילה בזמנה אינה מצוה ,מ"מ מותר לאדם לטבול בשבת ,כמובאר בגמ' בביצה,2178
שהגמ' דנה למה אסור לטבול כלים בשבת ,ודעת רבא שזה אסור מפני שנראה כמתקן כלי
אך באדם מותר לטבול מפני שנראה כיורד לרחוץ להצטנן ,והוסיף הב"י ,שיש לתמוה על
ר"ת מהגמ' בביצה!?

 2166מובא בתוס' ביומא דף ח ע"א ד"ה דכ"ע.
 2167שבועות סי' תשנב.
 2168שם.
 2169ל ע"א ד"ה ושמע מינה.
 2170בנידה דף ל ע"א שם.
 2171סימן תקלא.
 2172הלכ' יהוכ"פ סי' עב.
 2173ערובין סג ע"ב.
 2174ויתבאר לקמן.
 2175כמבואר לקמן.
 2176ויבואר עוד לקמן לטבילה בליל שבת בזמננו.
 2177שבועות רמז תשנב.
 2178יז ע"ב.

343

הלחו"ש תירץ ,2179שר"ת אינו פוסק כהטעם של רבא 'שנראה כמתקן' ,שלשיטתו אמרנו
שאדם מותר לטבול בשבת בשונה מכלים שכן נראה כמתרחץ ,אלא הוא סובר כטעם של
רב ביבי המובא בגמ' שהוא 'שמא ישהה' היינו שמא ישהה את כליו הטמאים להטבילם
בזמנו הפנוי ביום טוב ובשבת ,ויבוא לידי מכשול בתרומה טמאה .וטעם זה פסק הרי"ף שם,
משום שיש ברייתא שמסייעת לטעם זה ,ולפי טעם זה לאדם מותר לטבול בשבת משום
דאדם אינו משהא את עצמו ,כמו שכתבו שם תוס' .2180וא"כ סבירא לר"ת שמה שאנו
אומרים שאדם לא משהה את עצמו מלטבול זה דוקא למאן דס"ל טבילה בזמנה מצוה,
אבל למאן דס"ל טבילה בזמנה אינה מצוה גם באדם יש חשש שמא ישהא ולכן אסור לו
לטבול בשבת.
ובדרכ"מ ,2181תירץ ,שאפשר לומר שמה שהגמ' התירה בביצה 'משום דנראה כמיקר' זה
דוקא טבילה בזמנה אבל שלא בזמנה לא מתירה.
וגם לגבי הבנת ר"ת ,הבין אחרת הדרכ"מ בשם

תה"ד2182

מאשר הב"י[ ,לגבי אשה שרוצה

לטבול אחר לידתה בשבת והיתה יכולה לטבול קודם לכן] שלהבנת תה"ד ,אפילו לרבינו תם
שאסור לטבול בשבת היינו דוקא כשאין בעלה בעיר ,אבל כשבעלה בעיר מותרת לטבול
בשבת אפילו שזה שלא בזמנה ,משום מצות פריה ורביה או מצות עונה ,דאין איסור
בטבילה בשבת דאדם נראה כמיקר ,אך כשהיתה יכולה לטבול בחול אלא שהמתינה
לשבת כי יותר קל היה לה לרחוץ בו וכה"ג המנהג לאסור ,שבזמנינו כולי עלמא זהירי שלא
לרחוץ בשבת אפילו להקר.2183
אמנם מסיים הדרכ"מ על דברי תה"ד ,שמאחר שנוהגים לטבול בשבת ,אם כן שמע מינה
דלא קיי"ל כדברי המרדכי בשם ר"ת בזה וא"כ היה לנו להתיר לטבול בכל ענין אפילו
היתה יכולה לטבול קודם לכן ,אך מ"מ נראה ליישב המנהג לאסור כשיכלה לטבול לפני,
ולומר דכל שלא היתה יכולה לטבול קודם לכן אפילו ע"י חומרא שנהגו הנשים בעצמן,
מיקרי טבילה בזמנה כמו שנתבאר ולכן טובלות בשבת ,אבל במקום דאפשר למיטבל לא,
ומסיים "ומ"מ לא נראה לי להחמיר בזה במקום דלא נהגו להחמיר".
טבילה במוצאי שבת באישה שאירע זמן טבילתה לפני
בסי' קצט מבואר ,שקודם הטבילה צריכה האישה לחפוף גופה במים חמים כדי שלא תהיה
עלי ה שום חציצה .ונחלקו הראשונים על זמן החפיפה לכתחילה ,רש"י סובר ,שלכתחילה
תחפוף ביום שלא תמהר

בטבילה2184

ואם א"א תחפוף בלילה .וי"א להיפך שלכתחילה

תחפוף בלילה סמוך לטבילה ואם א"א בלילה תחפוף ביום .ופסק שם

השו"ע:2185

שהמנהג

 2179אות ב.
 2180ד"ה גזירה.
 2181אות ג.
 2182דרכ"מ אות ג ,תה"ד סימן רנה.
 2183וסיים שם התה"ד "ומטעם זה נראה דנהגו הנשים ליזהר שלא לטבול בשבת כלל אלא אם כן בעלה בעיר ולא היה
אפשר קודם לכן".
 2184כתב הפת"ש ס"ק ז בשם הנודב"י יו"ד סי' קיז ,שבכלה אפשר להקל שתחוף בלילה ותטבול ,דבכלה לא שייך שהיא
מהומה לביתה.
 2185סע' ג.
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הכשר שתתחיל לחוף מבעוד יום ועוסקת בחפיפה עד שתחשך ואז תטבול ,ואם א"א לחפוף
ביום ,כגון שטובלת במוצ"ש ,תחפוף בלילה.
וכתב

האגור2186

שאין לטבול במוצאי שבת ,שאנו חוששים לשיטת רש"י שיש לחוף ביום

היכא שאפשר [ובשבת עצמה לא ניתן לחוף] ורק היכא שלא אפשר תחוף בלילה ,וכאן כיוון
שיכלה לטבול מקודם נחשב הדבר שאפשר לעשות החפיפה כראוי לכתחילה וממילא
במקרה דידן תחכה עד יום ראשון ולא תטבול במוצ"ש שכן לא יכולה לחוף ביום.2187
אך הב"י חולק וסובר ,שכיון שרוצה לטבול היום ,זה נחשב כ'לא אפשר' ותחפוף ותטבול
בליל מוצ"ש.
ובדרכ"מ כתב שהמהרי"ל ,2188נשאל על חתן שכנס אלמנה האם תטבול בשבת ,ופסק
שמאחר שלא יכול לבוא עליה ביאה ראשונה בשבת ,דאין חופה קונה באלמנה אלא
הביאה ,לא יכולה לטבול בשבת .ואף במוצאי שבת לא תטבול מהטעם של הנ"ל שהובא
באגור.2189
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אם בעלה בעיר ,מצוה לטבול בזמנה שלא לבטל מפריה ורביה אפילו לילה אחת

2190

 .הגה:

ומותרת לטבול ליל שבת (ר"ח ור' אליה וא"ז ובה"ג וסה"ת וסמ"ג בשם ר' שמואל שהנהיג כך בתו)
אם לא יכולה לטבול קודם לכן( ,ב"י ומרדכי בשם כמה רבוותא ע"ש) .ודוקא אם בעלה בעיר ,אבל
בלאו הכי אסור( ,כן משמע בת"ה סימן רצ"ה /רנ"ה .)/ואם היה אפשר לה לטבול קודם לכן ,כגון
שהיה אחר לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת ,י"א שאסורה לטבול (שם ובמהרי"ו
בפסקיו סימן מ"ח כדעת ב"י); וכן נהגו במקצת מקומות ,אבל במקום שאין מנהג אין להחמיר;
ובמקום שנהגו להחמיר ,גם במוצאי שבת לא תטבול דמאחר שהיה אפשר לה לטבול קודם לכן אין
מרחיקין הטבילה מן החפיפה (אגור ובמהרי"ל) .וכן אלמנה שאסורה לטבול טבילה ראשונה בליל
שבת ,משום דאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת ,אסורה לטבול ג"כ במוצאי שבת (מהרי"ל).

ויש מקילין ומתירין לטבול במ"ש ,הואיל שלא טבלה בשבת משום חשש איסור (בית יוסף)".

אע"פ שהלכה כמ"ד טבילה בזמנה אינה מצווה ולכן כשאין בעלה בעיר אינה צריכה לטבול,
מ"מ גם לשיטה זו כשבעלה בעיר מצווה לטבול מחמת מצוות פו"ר .2191כמו כן לשיטת הב"י
אין בעיה לטבול בשבת כנ"ל ולכן לא מזכיר איסור זה בדבריו בשו"ע .אמנם הרמ"א מביא
את תה"ד שמתיר לטבול בליל שבת רק אם בעלה בעיר ולא יכלה לטבול קודם לכן.
והוסיף מה שכתב בדרכ"מ שאם אין מנהג להחמיר באותו מקום כתה"ד אין להחמיר.
ועוד הביא הרמ"א את המחלוקת לגבי טבילה במוצ"ש אם מותר כאשר יכלה לטבול לפני.

 2186סי' אלף שפג.
 2187וכתב הש"ך ס"ק ה ,שאין לתקן שתחוף בע"ש ,דאין מרחיקין החפיפה מן הטבילה היכא דאפשר.
 2188הובא בדרכ"מ אות ד.
 2189אך כאמור הב"י חולק על דעה זו כדלעיל.
 2190וכתב בשיעורי שבט הלוי ס"ק ד ,מה שכתב 'אפילו לילה אחד' לאו משום מצוות עונה דהא אין מצוות עונה כל לילה
כי אם בטיילים ,אלא כדי שלא לאבד אפשרות קיום המצוה אפילו לילה אחד.
 2191וכ"כ הט"ז ס"ק ב.
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האם יש סכנה לטבול כשאין בעלה בעיר
בתשובת שבות יעקב ,2192נשאל על מורה הוראה שמורה לנשים לטבול אף שאין בעליהם
בעיר ,ועוד הוא מורה שמשום חשש סכנה שיש כאשר האישה טובלת כשבעלה לא בעיר,
תיקח האישה אצלה תינוק וכן תניח במטה תחת הכרים שלה סכין.
וכותב השבות יעקב לאחר שמאריך להוכיח שכל גדולי אחרונים פוסקים שטבילה בזמנה
לאו מצווה וממילא לא צריכה לטבול אלא דוקא כשבעלה בעיר משום פו"ר ,מוסיף ואומר,
שאף אם יאמר האומר מה בכך שתטבול והרוצה להחמיר יחמיר ,זה אינו כיון שיש חשש
סכנה לטבול אם אין בעלה בעיר משום חשש דיבוק רוח הטומאה ומזיקין ,כמו שאפי'
אותו מורה הורה ,שמה"ט מניחין אצלם תינוק וסכין תחת הכרים.
הבא"ח2193

הביא את השבות יעקב הזה להלכה ,וכן

בטה"ב2194

כתב שיש אומרים שיש

חשש סכנה אם טובלת כשבעלה לא בעיר ,וכן הביא זאת להלכה בששה"ל 2195אמנם הוסיף
שאם בספק אם בעלה בעיר אז אין סכנה.
אמנם

בדרכ"ת2196

כתב ,דיש מקומות שקבלו עליהם למצווה לטבול בזמנו אפי' אין

בעליהן בעיר .וגם בשו"ע

הרב2197

כתב "שאסור לאשה לעמוד בימי טומאתה אפילו אין

בעלה בעיר".
גם בשו"ת תורה

לשמה2198

נשאל אם יש חשש סכנה לאשה שתטבול אם אין בעלה בעיר

והשיב ,שדין זה שאומרים העולם שיש חשש סכנה מפני דיבוק רוח טומאה ומזיקין ,לא נמצא
כתוב בגמרא ולא בפוסקים הראשונים ,והביא אף ראיה מגמרא שליכא למיחש בזה,
שכתוב בגמרא

בשבת2199

על בתו של רב חסדא ,שהיתה אשתו של רבא ,שטבלה בתוך

 30יום מהלידה ומתוך כך ,הצטננה ,והביאו את מיטתה ,למקום בעלה לרבא שהיה
בפומבדיתא .הרי ראיה באשתו של רבא שטבלה אף על פי שאין בעלה בעיר ולא חשה
לסכנת דיבוק רוח טומאה ומזיקין ,ועוד שבדורות ההם הוו שכיחי מזיקין טפי ויש הפרש אלף
פעמים על זמן זה ובימיהם היו חוששין כמה חששות בעבור המזיקין ועתה אין חוששים כלל.
ועוד עי"ש אך סיים שמאחר שהעולם מקפידים עתה בזה טוב ליזהר.
טבילה בליל שבת בימינו
כאמור לעיל דעת תוה"ד 2200למסקנה זה להתיר לטבול בליל שבת אפי' שההלכה שטבילה
בזמנה לאו מצווה ,וכל זה רק אם בעלה בעיר ולא יכלה לטבול מקודם מחמת אונס.
אך דעת האגור ועוד דלעיל ,להחמיר יותר ,ואפי' אם נאנסה ולכן לא יכלה לטבול קודם
שבת אסור לה לטבול.
 2192חלק ג סימן עז.
 2193פרשת שמיני שנה שניה סע' כ.
 2194ח"ב עמ' תמה.
 2195עמ' שב.
 2196סימן קפד ס"ק סד.
 2197סי' קפו ס"ק ח.
 2198סימן רטז.
 2199קכט ע"א.
 2200סי' רנה.
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אמנם דעת הב"י כאמור לעיל פסק שמותר לטבול בשבת משום שנראה כמיקר ולא הזכיר
כלל את תה"ד וכן בשו"ע לא הזכיר כלל איסור זה.
אולם הדרכ"מ כן הזכיר את התה"ד אך כתב למסקנה כאמור לעיל שזה תלוי במנהג
המקום ובמקום שלא נהגו להחמיר אפשר לטבול בשבת אפי' היתה יכולה לטבול לפני
ודחתה הטבילה אפי' שלא מחמת אונס אך במקום שנהגו פסק כתה"ד .וכן נפסק כך ברמ"א
כאן.
אולם גם במקום שנהגו להחמיר ,הביא

הפת"ש2201

את דברי הנודב"י ,שאשה שהייתה

צריכה לעשות הפסק טהרה ביום ה' ונתאחרה לבוא מן השוק שסבורה שעוד היום גדול ובין
כך נתאחרה עד בה"ש [שאז כבר לא יכולה לעשות הפסק טהרה] והוצרכה להפסיק בטהרה
למחרת ביום שישי ועי"ז יחול טבילתה בליל שבת ,נחשבת שוגגת ומותרת לטבול ליל
שבת.
ועוד כתב בלבושי שרד ,2202שאם היה לה שום אונס שלא היתה יכולה לטבול בזמנה כגון
קצת חולי שהיה לה טירחא רבה לילך למקווה או איזה כאב באבריה והמים מזיקים לה
וכה"ג ונתרפאת בע"ש ,אזי מותרת לטבול בליל שבת.
ובספר חמודי
טבלה קודם
אולם

דניאל2203

כתב ,שהיוצא לדרך מותרת לטבול בליל שבת אפילו פשעה ולא

לכן.2204

הט"ז2205

תמה על פסק הרמ"א שפסק כך ,שהואיל והאגור ועוד אוסרים לגמרי

לטבול בשבת ,ובתה"ד מתיר דוקא בלא היה אפשר לה תחלה לטבול אבל באפשר היה
לה אסור אפי' בא בעלה בע"ש ,א"כ למה הקיל רמ"א לגמרי במקום שאין מנהג ,באם בא
בעלה בע"ש אפילו אם היה אפשר לטבול לפני?! ולכן יש לפסוק כדברי תה"ד שדבריו
ממוצעים בין המחמירים לגמרי למקילים לגמרי.
אמנם

הש"ך2206

החזיק בדברי הרמ"א ופסק כמותו ,שבמקום שלא נהגו להחמיר מותר

לטבול בשבת גם אם יכלה לטבול לפני ובא בעלה בע"ש.
למעשה יוצא שלנוהגים כב"י ניתן להקל ,וכן פסק

בטה"ב,2207

שמנהגינו להקל בזה כדעת

הב"י שקבלנו הוראותיו ,ואחד מראיותיו ,הוא מה שפסק מרן בסי' שכו באורח

חיים2208

שאדם מותר לטבול מטומאתו בשבת .וכתב על זה המשנ"ב שם:2209
"ונוהגות הנשים שאינן טובלות שלא בזמנן בשבת וכתבו הפוסקים דיפה נהגו משום דכיון
דסוף סוף המנהג בזמננו לאסור בשבת לרחוץ כל הגוף אפילו בצונן וכנ"ל א"כ ניכר דהוא
משום טבילה ומחזי כמתקן"

 2201ס"ק ג.
 2202סי' פ"ז.
 2203הביאו הפת"ש ס"ק ג.
 2204והוסיף וכן לטבול ביום ח' אפשר דשרי.
 2205ס"ק ד.
 2206ס"ק ג.
 2207ח"ב עמ' תנב עיי"ש שהאריך בענין.
 2208סע' ח.
 2209ס"ק כד.
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וא"כ כותב בטה"ב ,שלפי מה שכתב הב"י דלעיל ,מתבאר שכל זה שייך דווקא לבני
אשכנז ,אבל לא לבני ספרד ,שהרי לא נהגו אצלנו להימנע מלרחוץ כל הגוף בצונן אף
בשבת דנראה כמיקר כמו שכתב הב"י .ועוד הביא את העולת

שבת2210

שכתב ,שאף

במדינות אשכנז יש שנהגו להקל.
אך הוסיף בטה"ב ,שתזהר עד כמה שאפשר מסחיטת שערותיה.
ואפי' לשיטת הרמ"א ,כתב בששה"ל 2211למעשה כיום יש להקל וז"ל:
"שכן כיום כמקום שלא נהגו להחמיר אלא דיש מחמירים כשבעלה בעיר ויכלה לטבול אך
למעשה רוב הטבילות מותרות בליל שבת ונראה דיש להקל בטבילת ליל שבת שלא
לחפש חומרות למנוע טבילה חוץ מפשיעה דכל שיש איזו סיבה שרי ,וגם נראה דהיום
מצוה להתיר לטבול בכל הזמנים שאפשר לטבול ולהטהר דהדור חלש והמכשולים רבים
וביחוד באיסור ליל שבת דמדינא דגמ' שרי דנראה כמיקר והוא חידוש מהפוסקים
האחרונים"

והוסיף כמובן שיש להיזהר מסחיטת שיער אך אין זה חשש שבגללו יש לדחות את
הטבילה.
והניף ידו

בשנית2212

וז"ל:

"וכבר נתבאר דההלכה כש"ך דשרי לטבול בליל שבת ודלא כט"ז וכל הטבילות שרו ורק
כשלא טבלה בשאט נפש ורוע לב אין מתירין לטבול אבל בכל סיבה שהיא מתירים כגון
שהיתה עסוקה או מחמת חולשה או שאר אונס וכד' והיינו אפילו לטבול בליל שבת עצמו ...
ומקובלני מרבותי שבדורנו אין למנוע שום אפשרות של טבילה להיטהר לבעלה ורק יש
להזהר מסחיטה"

עוד הוסיף שם שבה"ל ,שכאשר יש פירסום גדול בהליכתה למקווה ,הואיל וצריך שתהי'
טבילתה והליכתה בצניעות שלא ירגישו בה ,מותר לאחר זמן טבילתה עד ליל שבת אך זה
כאמור דווקא בפרסום גדול אך מחשש שירגישו יחידים כגון שהם בבית הוריהם או שיש
אורחים אין לדחות הטבילה ובפרט אם לא קיים פו"ר ויעשו ככל האפשר להצניע.
טבילה במים חמים בשבת
בגמ' בשבת 2213מבואר שחז"ל גזרו שלא ירחץ אדם בשבת במים חמים .וטעם הגזירה מובא
שם ,שהוא משום שהבלנים שהיו ממונים על בתי המרחץ היו מחממים את המים בשבת
ועוברים על איסור הבערה ובישול ,והיו אומרים שחיממו מע"ש ,ולכן אסרו חז"ל את
הרחיצה במים חמים בשבת אף באופן שלא נעשתה במים שום מלאכה אסורה ,כדי שלא
יבואו בני אדם לחמם מים באיסור בשבת .וכן נפסק בשו"ע באורח חיים.2214
ונחלקו האחרונים לגבי טבילת נשים במקווה שהוחם מבעו"י האם גם בכלל הגזרה:

 2210סי' שכו ס"ק טז.
 2211ס"ק י.
 2212עמ' שה.
 2213לט ע"ב  -מ ע"א.
 2214סי' שכו סע' א.
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החכם

צבי2215

לא חילק בין טבילה במקווה לרחיצת כל גופו ואסר בחמין ,וכתב שאפי'

בדיעבד לא עלתה לה טבילה .והעוברת וטובלת בלילי שבתות בחמין מותר לקרוא לה
עבריינא ומנדין עליה .אך כן מותר לה שתטבול בצונן כמו שטובלות הנשים או תדחה
הטבילה עד מו"ש 2216או תפיג צינת המים לבד אך שלא יתחמם עד שיעור שיקרא להם מים
חמים .ואם א"א בכל האמור מותר להן לטבול
וכן פסק הנודע

ביהודע2218

ביה"ש2217

ולא תבאנה לביתן עד הלילה.

שאסור לטבול בחמין ,והוסיף שהיה מזהיר את הבלנין שבעירו,

שיתנו החמין למקוה בעוד היום גדול כדי שבכדי שתחשך בין כך לא יהיו רק פושרים.
אמנם הקרבן נתנאל במסכת שבת 2219פסק ,שטבילת מי מקוה בחמין לא הוי בכלל גזרת
מרחצאות ,ולא כתב פה את טעמו ,אלא כתב שכבר ביאר זאת במקום אחר.
ובשו"ת דברי יוסף 2220העלה טעמים להיתר למרות שהוא למסקנה נשאר בצ"ע.
מ"מ חלק מטעמיו ,הוא שיש לחלק בין גזירה שיש מצבים שמקילים בה לבין שבות שלא,
שהרי הרי"ף בביצה 2221כתב שאיסור טבילה בחמין לאו משום שבות הוא אלא גזרה משום
הבלנין ,וכן המהרד"ך 2222התיר לרחוץ המת בשבת על ידי גוי בחמין שהוחמו מערב שבת,
משום דלא אסרו אמירה לגוי אלא במקום שבות ,אך חמין שהוחמו מערב שבת דלא היה
אלא גזרה בעלמא לא אסרו אמירה לגוי ,ועפ"ז אפשר לומר שלא גזרו והעמידו דבריהם
במקום טבילת מצוה.
עוד טעם שכתב ,שכיון שיש צערא דגופא לטבול בצונן ,הוי ליה מצטער שהתירו לרחוץ
בחמין ,וכמו שכתב הרמב"ם 2223ופסקו מרן בשלחן ערוך 2224שמותר לומר לגוי להביא מים
חמין דרך חצר שלא עירבו לרחוץ בו המצטער ,ואף שאין שם צורך מכל מקום מותר ,אף
הכא בנדון דידן לא גרע ,דהא עיקר הטבילה מצוה היא ואם תעשנה בצונן תצטער.
עוד כתב שם ,שאין לבטל טבילה של מצווה משום איסור רחיצה בחמין אף שמצינו בכמה
מקומות שהעמידו חכמים דבריהם לבטל מצווה דאורייתא ,שאין לך אלא במקום שפירשו
חז"ל ,ועוד שבמקום ביטול פו"ר ושלום בית לא העמידו דבריהם.
עוד טעם כתב הסד"ט 2225להקל ,שמה שקיימא לן אסור רחיצה בחמין אפילו בחמין שהוחמו
מערב שבת ,ולא שנא בכלי או בקרקע ,וכמבואר בסימן שכו ,היינו דוקא בקרקע דדמיא
לכלי ,היינו שנשפך לתוך עוקה מים חמים או על ידי שמסיקין תחתיו ,מה שאין כן מקואות
דעיקרן ממעין נובע צונן אלא ששופכין לתוכן מים חמים להפיג צינתן ,אף על פי
 2215סי' יא.
 2216ועיין בפת"ש ס"ק ב מה שכתב על זה.
 2217עיי"ש מה שהאריך בהיתר זה .והקרבן נתנאל בהלכות שבת שמובא לקמן דחה היתר זה שכן הוי כתרתי דסתרי,
שלענין טבילה שצריכה להיות בלילה חשבינן לביה"ש כלילה ולגבי איסור שבות חשבינן ליה כיום .ובשבט הלוי ח"ה סימן
מד כתב שאינו מוכרח דחייתו .ועיין לקמן שהבאנו שבטהרת הבית התיר לכתחילה לטבול בביה"ש ,וכתב שקושיית הק"נ
לא קשה מידי ,שכן סמכינן על סברת ר"ת שהעיקר הוא כשתשוב לביתה יהיה לילה ,ותו לא מידי.
 2218מהדורא תניינא  -אורח חיים סימן כד.
 2219פרק ב סק"ק.
 2220סי' סד.
 2221כא ע"א.
 2222בית כ"ב חדר ו'.
 2223הלכות שבת פרק ו' הלכה י.
 2224או"ח סימן ש"ז סעיף ה.
 2225ס"ק טו.
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שלפעמים המים צוננים נעשו חמין ,מכל מקום אין שם חמין עליהם ,דהא תמיד נובע מן
המקור מים צוננים ואין עומדין בחמימתן אלא זמן מועט ,ולא דמי לגזירות מרחצאות.
ולמסקנת הסד"ט סומך על הדברי יוסף להקל למעשה במקום שנהגו להקל לטבול בשבת
בחמין ,וז"ל:
"דבמקום שנהגו לטבול בשבת בחמין אין למחות בידם ,כי יש להם על מה לסמוך .ובפרט
בזמן הזה דירדה חולשה לעולם ואי אפשר להם בצונן ויש ביטול מצות עונה ,ומה גם יש להם
מקום לסמוך על מה שכתבתי לעיל ,דבמקואות שלנו לא דמי למרחצאות ,דעיקר הטלת
חמין אינה אלא להפיג צינתן ,ומעין הצונן הוא העיקר ,ובטלה שם חמין מעליהן .אבל
במקום שלא נהגו להקל ,יש לנהוג כמו שכתבתי לעיל"2226

בשיעורי שבט

הלוי2227

כתב ,שנהגו לטבול בחמין ולא מיחו בידם וסומכים על המקילים

או משום צינה .ובשו"ת

שבה"ל2228

הוסיף ,שיש להקל לנשים בליל שבת דאין לדחות

טבילת מצוה ככל האפשר ,וטוב שתהי' האשה תמיד טהורה לבעלה ,וגם קשה להם לטבול
בצוננים ממש ,אבל אם אפשר עכ"פ בפושרין צריך להדר אח"ז.
ומרן

בטה"ב2229

כתב ,שאם המים חמים נכון לכתחילה להיזהר שתטבול בביה"ש,2230

דהיינו בתוך  13וחצי דק לאחר שקיעת החמה ,שכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו
בביה"ש במקום מצווה .ואם א"א לה לטבול בביה"ש יכולה לטבול גם לאחר מכן במקווה
של מים פושרים ולא תדחה טבילתה משום כך .ואם אין שם אלא מקווה של מים חמים
ממש ,אע"פ כן רשאית לטבול בדיעבד ,ולא תדחה טבילתה משום כך.2231
ועיין עוד בפרטי הדינים שהובא בדינים אלו בפת"ש כאן 2232ואכמ"ל.
טבלה בליל שישי ומצאה ליכלוך תחת הציפורן
כתב בתשובת מהר"ם

מלובלין2233

שמי שטבלה בליל שישי ואחר כך מצאה שלא טבלה

כראוי ,כגון שמצאה לכלוך תחת הצפורן מותרת לטבול בליל שבת שוב ,כי מה שלא טבלה
כראוי קודם שבת אונס הוא .והביאו הש"ך.2234

 2226כוונתו למה שכתב בס"ק ט וז"ל":אלא דמסתפינא להקל אחר שכל הפוסקים סתמו וכתבו דאסור רחיצה בחמין בין
בכלי בין בקרקע ,ולא כתבו שום חילוק ,מכל מקום יש לעשות סניף להתיר בין השמשות מאחר שרבינו יואל במרדכי
[שבת רמז רצ] סבירא ליה דהתירו שבות בין השמשות אפילו אחר שקבלו שבת .וכל צדדי היתר הנ"ל יש לסמוך עליהם,
הן אם תטבול מבעוד יום ותמתין שלא תצא מבית הטבילה עד אחר חשיכה ותמתין בבית הטבילה משתחשך כדי שיעור
טבילה ,או שתטבול בין השמשות אפילו אחר שקבלו הצבור השבת אם לא היה אפשר לה לטבול מבעוד יום ,או שלא
תהיה המים חמים עד שלא יהא נקרא עליהם שם חמין רק כדי שתפיג צינתן"
 2227עמ' תלא.
 2228ח"ה סי' מד.
 2229ח"ב עמ' תנב.
 2230ועיין בהערות על החכם צבי מה שכתבנו בשם טה"ב ליישב קושיית הק"נ.
 2231הסיפא של הלכה זו כתבתנו עפ"י לשונו בהערתו שם בעמ' תסו ,שקצת שונה ממה שכתב למעלה בגוף הספר ,וכן
עפ"י הלשון בתורת הטהרה [שלמעשה זה המשנה האחרונה ועיקר] עמ' קעט.
 2232ס"ק ב.
 2233סימן עא.
 2234ס"ק א.
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טבלה בשבת ומצאה ששכחה לגזוז את הציפורן
בסי' קצח ,מבואר שאף שהלכלוך תחת הציפורן חוצץ בטבילה ,הציפורן עצמה אינה
חוצצת ,ואפי' היא גדולה ועומדת לינטל ,אבל פסק שם הרמ"א שמאחר שכבר נהגו ליטול
ציפורניים ,אם נשארה אפי' ציפורן אחת תחזור ותטבול.
ולפי הנ"ל פוסק הש"ך ,2235מי שטבלה בליל שבת וכשחזרה לביתה מהמקווה ראתה
ששכחה לחתוך צפורן אחד ואין שום לכלוך תחת הצפורן ,אע"ג שצריכה טבילה שנית
בכה"ג אין זה מעיקר הדין אלא חומרא בעלמא ,מ"מ אף בזה יש לה לגזוז ציפרנים ע"י
נכרי2236

ולחזור ולטבול שוב בליל שבת ,ולא אמרי' דהוי טבילה שאינה של מצוה ונאסור

לטבול בשבת ,שהרי מדינא כל טבילה שריא בשבת .2237ואף על גב שנהגו להחמיר שלא
לטבול בליל שבת טבילה שלא בזמנה ,בכה"ג לא נהגו להחמיר .ועוד טעם ,שכיון שכבר
נהגו להחמיר להצריכה טבילה שנית א"כ זה נחשב כטבילה של מצוה .ועוד לשיטת הראב"ן
הציפורן מעכבת מדינא .ועוד כל הסיבה שאמרנו שנהגו להחמיר בטבילה שלא בזמנה ,כתב
בת"ה משום דבש"ס התירו לטבול מטומאתו משום דלא מחזי כמתקן גברא משום דנראה
כמיקר אך בזמן הזה שנזהרין להקר מיחזי כמתקן גברא ,ולכן החמרנו ,א"כ משמע מדבריו
שטהור וודאי מותר לטבול כיון דלא מחזי כמתקן גברא כלל שהרי לא מתקן דבר
בטבילתו.
אמנם בשו"ת חוט

השני2238

חלק על הש"ך וכתב ,שאמנם אין נראה כמתקן ,אבל מאחר

שנהגו שלא לרחוץ כלל בשבת אין להתיר רחיצה בשביל ספק טבילה .אך הסד"ט 2239מסיק
לדינא כדברי הש"ך ואכמ"ל.
מ"מ יוצא מדברי הש"ך ,שאשה זו ששכחה ליטול ציפורן אחת ,מותרת לטבול ממ"נ ,שכן
אם הצפורן מעכבת א"כ הוי טבילה בזמנה לצורך מצוה ,ואם אינו מעכב א"כ טהורה היא
ולא נראית בטבילת 'מיחזי כמתקן' כלל ולכן מותרת לטבול.
ומסכם הש"ך שלפי הנ"ל יוצא שה"ה בכל שאר ספק שיש לאישה אם טבלה כראוי או לא
שמותרת לטבול בליל שבת מהטעם של 'ממה נפשך' וכמה שנתבאר ,שאם לא עלתה לה
טבילה הוי טבילה בזמנה לצורך מצווה ,ואם עלתה לה טבילה וטהורה היא ,אין זה בכלל
מתקן ומותרת לשוב ולטבול.
טבלה בליל שישי ובבוקר מצאה ששכחה לגזוז ציפורן
וממשיך הש"ך ,שמהטעם של ה'ממה נפשך' דלעיל ,גם מי שטבלה ליל ו' ולמחרת מצאה
ששכחה לחתוך צפורן אחד [ולא היה לכלוך] שהמהר"מ מלובלין בתשובתו דלעיל ,פסק
דא"צ טבילה כלל כיון דלנה עם בעלה לילה אחת ,לשיטת הש"ך אף בכה"ג צריכה טבילה
אחרת ולא נאמר שזה חומרא דאתי לידי קולא כמבואר במהר"ם מלובלין ,שכן ממה נפשך,

 2235ס"ק א.
 2236ונחלקו בזה הש"ך והט"ז בקצח בסע' כ ,והש"ך אזיל לשיטתו.
 2237כשיטתו דלעיל.
 2238סי' פב.
 2239ס"ק ב.
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שאם אינה צריכה טבילה ,שהצפורן אינה מעכבת א"כ טהורה היא ,ואין כלל איסור רחיצה
בשבת בטהורה דלא מיחזי כמתקן ,ואם צריכה טבילה והיא עדין טמאה היא ,הרי זה טבילה
בזמנה ומותרת לטבול בליל שבת.
טבילת מראיית דם טמא אחר לידה
כתב הרמ"א לעיל ,שהטובלת אחר לידה אסורה לטבול בשבת [במקום שנהגו כשיטתו].
נחלקו הש"ך והדגו"מ בביאור הרמ"א ,ויש נפק"מ לדינא:
הש"ך2240

מבאר ,אחר לידה שאסורה לטבול בשבת ,הכוונה דווקא שלא ראתה דם טמא

לפני טבילה זו ,והיינו שראתה דם טוהר [שבתוך ה 66/33 -ימים] שהואיל ומן הדין דם
טהור הוא והיתה יכולה לטבול קודם ולא טבלה ,ואף שאנו נוהגים להחמיר שלא לטבול על
דם טוהר ,מ"מ לא יכולה לטבול בשבת שזה לא מיקרי טבילה בזמנה .אך אם ראתה דם
טמא אחר הלידה היינו לאחר  33לזכר ו 66לנקבה מותרת לטבול משום שהוי טבילה
בזמנה.
אך

הדגו"מ2241

חולק על זה ,ואפ י' בימי טוהר אם ראתה ולא יכלה לטבול רק מחמת

חומרא שהחמירו הפוסקים ,מיקרי זמנה ומותרת לטבול בשבת .דאם לא כן אין לך אישה
טובלת בליל שבת כלל ,שהרי כל אישה צריכה להמתין שלא לספור ז"נ עד יום שישי
לראייתה ,ואפי' לא שימשה אטו שימשה ,ולא משכחת לנו טבילה בזמנה בליל שבת ,כי
אם שראתה באמת דם כל  5ימים ,אבל בלאו הכי לא ,אלא וודאי שכל שאינה יכולה
לטבול קודם אפי' ע"י חומרא שהחמירו הפוסקים ,מותרת לטבול בליל שבת.
אמנם המחצה"ש ביאר בדעת הש"ך ,שאף לשיטתו מותרת לטבול ,ודבריו שהובאו לעיל
נאמרו רק לאלו הנוהגים לבעול על דם טוהר ,שבזה אם המתינה ולא טבלה עד שיכלה הדם
אסורה לטבול בשבת כיון שיכלה לטבול לפני כן ,אבל למנהגינו שאין בועלין על דם טוהר
ודאי שאם כלו ז"נ שלה בע"ש תטבול בשבת.
טבלה בדיעבד בשבת במקום שנהגו להחמיר
הרמ"א כאמור פסק שאם היה אפשר לה לטבול קודם לכן ובכל זאת לא טבלה אסור לה
לטבול בשבת ,במקום שנהגו לאיסור .אך מה הדין בדיעבד אם טבלה?
בשו"ת חוט

השני2242

כתב ,שבדיעבד אם שגגה עלתה לה טבילת י"ט ומותרת לבעלה

תיכף בשבת ,כיון שע"פ הדין אין איסור כלל לטבול בשבת שאדם ניראה כמיקר אלא
שנהגו להחמיר ,כאשר היה אפשר לה אפשרות לטבול קודם לכן .אך כיון שזה בדיעבד
ודאי שטבילתה עלתה לה כיון שהיתה שוגגת .וראיות לכך:

 2240ס"ק ב.
 2241מובא בפת"ש ס"ק ד וכן בילקוט מפרשים כאן.
 2242סי' ע.
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כמו שמצינו במס' תרומות ,2243לגבי מטביל כלים בשבת בשוגג ,שמותר להשתמש בהן.
אעפ"י שעשה איסור מדרבנן וכ"ש במקרה שלנו בטבילת אדם ,שלא עשה איסור מעיקר
הדין אלא שינה מנהג וחומרת אחרונים.
וכן שנינו 2244שאפי' אדם שתיקן מעשרותיו בשבת בשוגג יאכל ,אף על פי שיש בטבל עונש
מיתה ,מועיל תיקונו ,ש"מ דכל מה שגזרו רבנן משום שנראה כמתקן לא גזרו אלא
לכתחלה אבל בדיעבד מועיל התיקון אפי' בדבר חמור שהוא עונש מיתה ,וכ"ש בטבילת
נדה שלא גזרו רבנן על תיקונה אלא שהאחרונים הנהיגו בה חומרא כ"ש שיש להקל
בדיעבד.
אמנם אם הזידה וטבלה בליל שבת ,יש להחמיר לאוסרה בשבת לבעלה ,כמו המעשר
בשבת דקי"ל 2245מזיד לא יאכל אבל אח"כ שריא בלא טבילה אחרת.
אמנם

הסד"ט2246

חולק וסובר ,שגם במזיד ניתן להקל בדיעבד אפילו באותו שבת ,כיון

דכל זה אינו אלא חומרא ומנהג בעלמא ,ורוב הפוסקים לא סבירא להו הכי.
ובטה"ב העלה להקל כדעת הסד"ט ועיי"ש.2247
בגדר מקום שלא נהגו
כאמור לעיל פסק הרמ"א ,שאם לא נהגו להחמיר באותו מקום מותר לטבול בליל שבת אף
שיכלה לטבול לפני כן.
ויש לעיין מה ההגדרה של מקום שלא נהגו להחמיר.
התפארת צבי במקור

חיים2248

כתב ,שבמקום שאין יכולים לברר את המנהג יש להחמיר.

ובערוך השולחן 2249שכתב ש"במקום שאין מנהג מותר" .ומבואר מדבריו שגם במקום שאין
מנהג ברור להחמיר ,יש להקל .וכן פסק החכמת אדם .2250וכן מתבאר משו"ת אבן
השוהם ,2251שנשאל מהנשים הממונים על הטבילה באשה שעשתה הפסק טהרה ביום ה'
וסברה לטבול בליל ה' ,וכאשר לא בא בעלה לביתה עד יום ו' לא טבלה בליל ה' ,האם
מותרת לטבול בליל שבת? וכתב ,דמותרת לטבול כיון דדבר זה במנהגא תליא ומאחר
שהנשים הממונים על הטבילה שאלו הדבר הזה א"כ זה סימן שאין ידוע להן מנהג של אותו
מקום ,ואין להחמיר .וכן פסק בטה"ב.2252

 2243פ"ב ג.
 2244תרומות ב ג.
 2245תרומות ב ג.
 2246ס"ק ב.
 2247ח"ג עמ' רנג –רנד.
 2248ס"ק יג.
 2249סע' ח.
 2250כלל קיח סע' ח.
 2251סי' כה.
 2252ח"ב עמ' תנו-תנז.
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ההלכה בטבילה במוצאי שבת באישה שאירע זמן טבילתה קודם וכן לגבי כונס אלמנה
הרמ"א כאמור פסק כמהרי"ל וכאגור במקום שנהגו להחמיר .2253והביא כיש מקילין את
שיטת הב"י .2254וז"ל:
"ובמקום שנהגו להחמיר ,2255גם במוצאי שבת לא תטבול דמאחר שהיה אפשר לה לטבול
קודם לכן אין מרחיקין הטבילה מן החפיפה (אגור ובמהרי"ל) .וכן אלמנה

2256

שאסורה

לטבול טבילה ראשונה בליל שבת ,משום דאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת ,אסורה
לטבול ג"כ במוצאי שבת (מהרי"ל) .ויש מקילין ומתירין לטבול במ"ש ,הואיל שלא טבלה

בשבת משום חשש איסור (בית יוסף)"
אמנם לפי הבנת

הט"ז2257

ברמ"א ,היש מקילין מיקל רק בכונס אלמנה הואיל ויש מקום

להקל ,שכיון שלא פשעה במה שלא טבלה עד מוצ"ש ,כי לא יכלה לטבול לפני שבת וגם
לא בשבת .אבל בדין שלפני זה ,שבמקום שנהגו להחמיר שהיכן שהיתה יכולה לטבול לפני
שבת ודחתה טבילתה שאסור לה לטבול בשבת ,ודאי שגם במוצ"ש לא נתיר לה לטבול,
שכיון שלא טבלה אף שיכלה לטבול לפני ,למה נתיר לה לטבול במוצ"ש וע"י זה תרחיק
החפיפה מן הטבילה בחינם.
אמנם הפת"ש 2258הביא שיש חולקים על הט"ז וסוברים ,ש'המקילין' מיקלים בשני הדינים.

סעי ף ג
א .הטור כותב וז"ל:
"נדה דאורייתא אינה טובלת עד ליל שמונה אבל זבה דבר תורה טובלת ביום ז' מיד אחר
הנץ החמה אבל חכמים אסרוה לטבול ביום ז' גזירה שמא יבא עליה אחר טבילתה ותראה
ותסתור מנינה ונמצא שבעל זבה הלכך האידנא אף על גב דנשי דידן ספק זבות נינהו
וראויות לטבול ביום ז' אפילו הכי אסורות לטבול ביום ז' כדפי' משום גזירה ולא עוד אלא
 2253עיין ש"ך ס"ק ד.
 2254כהבנת הפת"ש ס"ק ח ,ודלא כט"ז.
 2255עיין ש"ך ס"ק ד.
 2256ובשו"ת מהר"ם מלובלין סימן נג ,דן להתיר טבילת כלה בתולה שאירע ליל טבילתה בשבת ,אע"ג שהיה בזמנם
מנהג שאין החתן בועל בעילת מצוה בשבת .וא"כ לכא' היה מקום לומר שאין אותה טבילה 'טבילת מצוה' .מ"מ יש
להתיר ,שכן תה"ד בסי' רנ"ה נתן טעם למה בזמן הזה לא נאמר שאדם שטובל נראה כמיקר ויהיה מותר לטבול ,משום
שבזמן הזה כ"ע זהירין שלא לרחוץ כלל בשבת אפילו להקר א"כ ליכא למימר בזמנינו דאדם מותר משום דטעמא דנראה
כמיקר ,ולכן מטעם זה אסרו לטבול בשבת ,אך מ"מ מבואר בדברי ת"ה דמשום דבר מצוה מותר לטבול בשבת שהרי
כתב שאם בעלה בעיר מודה שיכולה לטבול משום מצות קיום עונה ,ואפילו שלא בשעת עונה חשיבא מצוה מה שאדם
משמח אשתו בתשמיש המטה ,ועוד הביא ממסכת יומא שמוכח אפילו אם טבילה בזמנה לאו מצוה ,מ"מ יכול לטבול
ביום כפורים כדי להתפלל בנקיות דהיינו נמי בשביל מצוה.
הרי מבואר דכל משום מצוה מותר לטבול ולא משום מצות תשמיש בלבד אלא אפילו משום מצות תפלה בנקיות ,וממילא
גם בנידון דידן ,אף על גב דמנהג שאין החתן בועל בעילת מצוה בשבת מ"מ הואיל ועיקר מצות שמחת חתן וכלה תלוי
בזה שהכלה טהורה ,דהא אפי' בלא בעילה שמחת חתן עם כלה הוי מצוה שכל מיני קריבות שאדם משמח בהם את אשתו
הוי מצוה ומותר לטבול.
ואין לדמות לאלמנה שנשאת ואירע לה זמן טבילתה בליל שבת שאסורה לטבול ,שכן שמה הטעם הוא משום שאסור
לבא עליה ביאה ראשונה בשבת ויש לחוש שאם נתיר שאר מיני קריבות עלול לבוא עליה בשבת והוי איסור ,אבל בתולה
אפי' יבא עליה בשבת אין כאן איסור שהרי ק"ל מותר לבעול בעילת מצוה בשבת אלא שאין נוהגין כך ,ומכוח המנהג אין
אנו צריכים להפריש אותן משאר קריבות .ולכן מותר לכלה לטבול בליל שבת כמבואר למעלה אם לא במקום שנתפשט
הדבר לאיסור .ומ"מ טוב להקדים טבילתן קודם כניסת שבת.
 2257ס"ק ז.
 2258ס"ק ח.
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אפילו רוצה להמתין עד יום שמיני או יום ט' לטבול אינה יכולה משום סרך בתה פי' שסבורה
שאמה טבלה ביום ז' ותעשה כן גם היא ור"ת היה אומר שאין צריך להחמיר כל כך ולהמתין
עד שתחשך ביום ח' רק שתטבול סמוך לחשכה ותבא לביתה משתחשך דתו ליכא סרך
בתה ורשב"ם היה אומר שצריכה להמתין עד שתחשך דאע"פ שאינה באה לביתה אלא
משתחשך אכתי איכא סרך בתה כי היא תשער מהליכה מבית הטבילה לביתה ונמצא
שטבלה ביום".

טבילת נידה מהתורה ביום השביעי וביום השמיני
פשוט שנדה מהתורה טובלת בליל שמיני [היינו בזמנה] וכנלמד בגמרא

ביומא2259

ובפסחים ,2260ש"כל חייבי טבילות טובלין ביום הנדה והיולדת טבילתן בלילה" כלומר
שאם רוצות לטבול בזמנן אינן יכולות לטבול קודם הלילה וזה נלמד מהפס' "שבעת ימים
תהיה בנדתה - "2261משמע שכל השבעה כולן היא בנדתה .ולכן אם באה לטבול בזמנה
טובלת בלילה.
לגבי טבילת נידה מהתורה ביום השמיני [היינו שלא בזמנה] .נחלקו בדבר ר' יוחנן ורב האם
טבילה שלא בזמנה צריכה טבילה דווקא בלילה ,ולמסקנה רב הודה לר' יוחנן שטבילת נידה
מהתורה ביום השמיני – אסורה מדרבנן משום 'סרך ביתה' היינו שמא תבוא בתה לטבול
ביום אפילו בזמנה [שלא תדע שאמה טבלה ביום שמיני] ואתיא לידי כרת.
טבילת זבה מהתורה ,אם מותרת לטבול ביום השביעי מדרבנן
מהתורה זבה מותרת לטבול ביום השביעי ,אולם אם ראתה ביום השביעי סתרה את כל
שבעת הימים הנקיים וצריכה לספור מחדש.
ומובא בגמ' בנידה 2262וז"ל:
"אמר ליה רב פפא לרבא ולאביי :מכדי האידנא כולהו ספק זבות שוינהו רבנן ,ליטבלינהו
ביממא דשביעאה? משום דרבי שמעון ,דתניא אחר תטהר  -אחר אחר לכולן ,שלא תהא
טומאה מפסקת ביניהן .ר' שמעון אומר :אחר תטהר  -אחר מעשה תטהר .אבל אמרו
חכמים :אסור לעשות כן ,שמא תבא לידי ספק".

ונחלקו הראשונים אם דברי ר"ש התייחסו לטבילה או לתשמיש:
דעת רש"י בסוגיא ,שדבריו התייחסו לטבילה ,ולכן אסר לטבול ביום השביעי ,שאם
תטבול יש חשש שמא תשמש בו ביום ותראה מיד לאחר תשמיש ונמצא סותרת כל
שלפניה וטבילתה פסולה .וכן כתב הרשב"א בתורת הבית 2263והוסיף שאף על פי שזה גזרה
לגזרה מ"מ החמירו עליה מפני כרת שבה .וכן כתב התוס' בסוגיא ,וביאר שאם הכוונה
היתה לאסור תשמיש מהו 'שלא תבוא לידי ספק'? הא כבר באה בשעת תשמיש! ו'שמא
תראה' היה צריך לגרוס ,שלא תבא לידי ודאי! ועוד הביא שם ראיות עיי"ש.
 2259ו ע"ב.
 2260צ ע"ב.
 2261ויקרא טו יט.
 2262סז ע"ב.
 2263ב"ז ש"ז.
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אמנם דעת הרז"ה ,2264שדבריו של ר"ש התייחסו רק לתשמיש ,ולכן מותר לטבול ביום
השביעי ,ורק בתשמיש החמרנו שמא תראה ונמצא שימש עם הטמאה .ונימק דבריו ,שכיון
שטבילה בזמנה מצווה ,רחוק לומר שתאסור לטבול מפני החשש שמא תשמש ושמא תראה
דם .וכ"כ תוה"ב 2265בשם יש מקילים .וכן ברמב"ן בשם אחרים.2266
אמנם דעת הרמב"ן עצמו ,2267שדבריו של ר"ש אמנם התייחסו רק לתשמיש ,ולכן מותר
לטבול ביום השביעי לשיטתו ,אך לאחר מכן באו אמוראים וגזרו שלא תטבול ביום
השביעי שמא תשמש.
נידה בזה"ז האם מותרת לטבול ביום השביעי וביום השמיני לנקיים
נשים בזה"ז יש להם דין של ספק זבות כמבואר בגמ' נידה דלעיל ,והצריכום חכמים לספור
ז"נ ,ונחלקו אם יכולה לטבול ביום השביעי של הנקיים כמבואר לעיל בין הרז"ה לרוב
הראשונים .והטור והב"י ורוב הפוסקים פסקו כרוב הראשונים.
הראב"ד2268

ובדיעבד אם עברה וטבלה ביום שביעי ,דעת

בשם רב אחא משבחא ,שלא

עלתה לה טבילה.
אמנם דחה הרשב"א וכתב שבדיעבד מועילה הטבילה ,שכולי האי לא נחמיר ,שכן עיקר
גזירה זו דבר רחוק הוא ויש כמה ספיקות שמא זבה היתה ,ושמא תשמש מיד לאחר טבילה,
ושמא תראה בו ביום ותסתור ספירתה למפרע ומתוך חששות רחוקות לא נחמיר בדיעבד.
וכל הדיון הנ"ל לא נוגע כלפי כלות ,שכן הובא בדרכ"מ

2269

בשם המהרי"ל ,שכלה בשעת חופתה

יכולה לטבול ביום שהרי אינה באה אצל החתן עד הלילה ,ודוקא בטבילה שקודם החופה אבל
אם הטבילה אירע לאחר נחופה דינה כשאר נשים.

לגבי טבילה ביום השמיני ,דעת הרשב"א

בתוה"ב2270

ועוד

פוסקים,2271

שיש לאסור עליה

לטבול גם ביום השמיני [אם לא מקרה מיוחד כמבואר בסע' ד] ,משום סרך ביתה ,היינו
שחוששים שמא תחשוב בתה שביום השביעי אמה טובלת ,ותבוא אף היא לטבול ביום
השביעי לנקיים ,ושמא תשמש בו ביום.
אולם דעת

הראבי"ה2272

ורבינו

שמחה2273

שמותר לה לטבול ביום השמיני ,ואע"פ

שבשביעי ביום לא תטבול ,שכן דווקא בנידה גזרו משום סרך ביתה ,כיון שאם תטבול ביום
השביעי לנידתה לא תעלה לה טבילה כלל ,משא"כ בזבה שאפי' תטעה ותטבול בשביעי
ביום עלתה לה טבילה ,ואינ ה עוברת אלא רק על גזירת חכמים ,שאסרו עליה לטבול שמא
תשמש בו ביום ,ואין גוזרים גזירה לגזירה ,לפיכך מותר לה לטבול כיום ביום השמיני.

 2264בהשגות לספר בע"נ ריש שער הטבילה .הובא גם בגירסא בב"י.
 2265שם.
 2266על הסוגיא.
 2267על הסוגיא.
 2268בעה"נ שער הטבילה עמ' פט.
 2269ס"ק ה.
 2270שם.
 2271הוזכרו בב"י.
 2272סי' קצ.
 2273הובאו בהגה"מ הל' איסו"ב יא י.
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וכתב הרשב"א בתוה"ב הנ"ל ,שלענין דיעבד ,לדברי הכל אם טבלה ביום השמיני עלתה
לה טבילה ,דהא שרינן אפילו לכתחלה במקרים מסוימים כדלקמן בסע' ד.
הזמן שמותר לטבול – מחלוקת ר"ת ורשב"ם
נחלקו הראשונים האם צריכה לטבול דווקא משתחשך או שניתן לטבול עוד ביום ורק תגיע
לביתה משתחשך.
שיטת ר"ת

בתוס',2274

שאין צריכה להחמיר לטבול רק בלילה אלא יכולה מבעו"י לטבול

והעיקר שתבוא לביתה משחשכה ואז ליכא למיחש לסרך בתה.2275
שיטת הרשב"ם ,2276שלא תטבול עד שתחשך ,דאע"פ שאינה באה לביתה אלא משתחשך
עדין יש סרך בתה ,כי הבת תשער מהליכה מהמקווה לביתה ונמצא שאמה טבלה ביום לפי
דעתה.
מחלוקת בהבנת שיטת הרשב"ם
המרדכי 2277והסמ"ג2278

הבינו ברשב"ם ,שצריך שלא תצא מביתה ללכת למקווה עד

שתחשך ,שאם היא יוצאה סמוך לחשכה אף על פי שכשתבוא לטבול כבר חשכה ,חיישינן
שמא הבת תחשוב ,שבמקרה הוא זה שהמקווה רחוק אבל אין הכי נמי שאפילו היה לה
טבילה בתוך ביתה היתה טובלת בשעה זו אף על פי שהוא יום ותסבור שטבילה ביום כשרה.
אך הבנת הרא"ש ,2279שזמן היציאה מביתה למקווה לא הקפיד הרשב"ם מתי תצא.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אסורה לטבול ביום ז'; ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה יכולה לטבול
ביום משום סרך בתה( .2280פי' דבוק הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום כמוה ולא
תבחין שאמה לאחר שבעה טבלה ולא בשביעי עצמו) .הגה :והכלות הטובלות קודם החופה יכולות
לטבול ביום דהא לא באין אצל החתן עד הלילה ,אבל אחר החופה 2281דינן כשאר נשים (מהרי"ל)".

מרן פסק כרוב הראשונים וכרשב"א בתוה"ב הנ"ל ,שאסורה לטבול לא ביום השביעי ולא
ביום השמיני .כמו כן הרמ"א פוסק את הדרכ"מ בשם המהרי"ל הנ"ל שכלות הטובלות קודם
החופה יכולות לטבול ביום.
מחלוקת האחרונים בביאור מחלוקת ר"ת והרשב"ם
נחלקו הפוסקים האם מה שנחלקו ר"ת והרשב"ם ,ובו התיר ר"ת [לפי הבנת הב"י] לטבול
ביום ולבוא משתחשך לבית ,האם היתר זה לטבול ביום הוא דווקא על היום השמיני אך
 2274נידה סז ע"ב ד"ה 'משום'
 2275לשון ר"ת שתטבול סמוך לחשיכה ,וכתבנו 'שיכולה לטבול מבעו"י' שכן זו הבנת ר"ת לפי הבנת הב"י ,אמנם הב"ח
כתב להשיג על הבנה זו .ועיין בזה מה שכתב בטה"ב ח"ב עמ' תפא ואכמ"ל.
 2276מובא ברא"ש בהלכות מקוואות סי' לו.
 2277פרק שני דשבועות סי' תשמז.
 2278סמ"ג לאוין קיא.
 2279שם.
 2280וכתב הש"ך ס"ק ח ,שאפי' אין לה בת דינא הכי דלא פלוג.
 2281וביאר הש"ך בס"ק י וז"ל" :אם טובלת אחר החופה אף על פי שהיא טבילה הראשונה לבעלה זה דינה כשאר נשים".
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ביום השביעי לכ"ע אין לטבול ביום כלל או שאין הבדל בין הימים ור"ת מתיר בכל אופן,
בתנאי שחוזרת לביתה משתחשך.
הדעה הראשונה היא הטור ונמשך בעקבותיו הש"ך .2282ואילו הדעה השניה היא העבודת
הגרשוני ,2283והביאו הסד"ט 2284והקל בזה במקום ביטול עונה.
וגם החת"ס 2285צידד כדעה השניה והוסיף וז"ל:
"על כל פנים נ"ל שתשהה האשה בהליכה ממקוה לביתה עד הלילה אבל אינו מועיל מה
שתלך לבית חברתה באותה העיר כי מה לי בית זה או זה ולא ניתנו דברי' לשיעורים
כאלה"...

בהבנת הרשב"ם
ביחס לפסיקת הרשב"ם ,פסק הב"ח שאפילו ללכת מביתה למקווה מבע"י אסור ,כהבנת
המרדכי והסמ"ג בשיטתו ,אך סייג וכתב שזה כאשר האישה רוחצת וחופפת בביתה ואז
הולכת למקווה לטבול ,אולם כשיש מרחץ ומקווה במקום אחד ,ואשה הולכת מבע"י
למרחץ שעה או שתים קודם חשכה ובאה לביתה אחר חשכה ,אע"פ שהמרחץ והמקווה
קרובים וסמוכים לביתה אין כאן משום סרך בתה ,שהבת יודעת שהיא שוהה ברחיצה
וחפיפה במרחץ ואינה טובלת אלא משחשכה.
פסיקת הלכה במחלוקת הרשב"ם ור"ת
הש"ך2286

מדקדק מהלשון של מרן' ,אסורה לטבול ביום' שמשמע אפילו שתטבול סמוך

לחשכה ותבא לביתה משתחשך אסור ,וזה כדעת רשב"ם.
אמנם בהמשך כתב הש"ך בשם האגור שהמנהג באשכנז לטבול סמוך לחשכה ,ומשמע
שזה כשיטת ר"ת ,וסיים הש"ך 'וכמדומה לי שכן נוהגים מ"מ יש להחמיר'.
אמנם ערוך השולחן

פוסק2287

כר"ת ,שכן מוכח מלשון הרא"ש שכתב "ורשב"ם היה

מחמיר שלא תטבול עד שתחשך ור"ת היה אומר שא"צ להחמיר כל כך "...ומזה שהרא"ש
קורא לדברי הרשב"ם חומרא ,וכתב את דברי ר"ת באחרונה ש"מ דס"ל שהלכה כר"ת.
טבילה ביום השביעי בשעת הדחק
כאמור לעיל נחלקו הש"ך והחת"ס ועוד בדעת ר"ת ,ולפי החת"ס ,ר"ת התיר גם ביום
השביעי טבילה ,ולכן במקום ביטול עונה ובשעת הדחק פסק החת"ס ,שניתן לפסוק כר"ת
לטבול ביום השביעי משתחשך ובתנאי שתבוא לביתה משתחשך

[ולא תלך אפי' לבית חברתה

מבעו"י].
ונחלקו האחרונים האם ניתן לסמוך למעשה לטבול ביום השביעי בשעת הדחק:

 2282בס"ק ו.
 2283בסימן כ.
 2284בס"ק ט.
 2285יו"ד סי' קצז.
 2286ס"ק ו.
 2287סע' יד.

358

ערוה"ש2288

התיר לבנות הכפרים שבאות לעיר לטבול במקוה ,וקשה להן ליסע בלילה

מחוץ לעיר ,שיכולות לטבול אפילו ביום ז' כיון שלא יבואו לביתם עד הלילה ,אך מ"מ
בע"ש ועיו"ט וודאי אסור לטבול ביום ז' ,שאז הרי מוכרחות לבא לביתם קודם הלילה וזה
כאמור אסור.
ובששה"ל 2289כתב ,שלצורך גדול בשאלת חכם מקילים.
ועוד כתב בשו"ת שבט הלוי ,2290באחד שהוצרך ליסע בספינה למרחקים למדינת הים עם
אשתו והיו צריכים להכנס בספינה ביום ז' לנקיים שלה והספינה תפליג בתחלת הלילה
באופן שאין זמן לטבול בלילה אחר ז' אלא רק בז' ביום והיה דעתו נוטה להתיר במקרה זה
כיון שבמשך זמן רב לא יהי' לה מקום טבילה כלל וזה שעת הדחק שאין כמוהו ,והציע
היתרו לפני הגאון חזון איש ולא רצה להקל ,ומכ"מ לולא דבריו היה מיקל במילתא דלא
שכיח כה"ג ,ובאונס גמור כנ"ל ובתנאי שהיא תלך לבדה לספינה בעוד יום ולא יפגשו
אלא בלילה.
מרן

בטה"ב2291

פסק ,שביום השביעי אפי' במקום אונס לא תטבול ביום ,אך בשעת הדחק

יש להתיר לה לטבול גם ביום השביעי סמוך לשקיעת החמה ,באופן שלא תשוב לביתה עד
צאה"כ.
ועוד הוסיף להקל בחייל מילואים שנקרא לשירות צבאי במשך זמן ממושך ,ואשתו נמצאת
בשביעי לספירתה ,ויש לה אונס שלא תוכל לטבול בלילה ,ואם לא תטבול ביום השביעי
יתבטל מצוות פו"ר וממצות עונה ,וגם לא יצא מידי הרהורי עבירה ,והנסיון גדול ,בכהי גוונא
יכולה לטבול בשביעי אך תסתיר טבילתה עד הלילה ,והחומרא בזה מביאה לידי קולא.
אמנם דעת הגר"נ קרליץ שליט"א בחוט

השני2292

שאין להקל כלל לטבול ביום השביעי

בשעת הדחק ,אך ורק ביום השמיני בשעת הדחק ובלבד שתשוב לביתה כאשר כבר לילה
וכן דעת החזו"א המובא לעיל.
דין מי שלא טבלה כראוי בענין שלאחר ב/ג ימים צריכה לחזור ולטבול אי יכולה לטבול
ביום ולענין ז"נ
בתשובות מהר"מ

מלובלין2293

נסתפק השואל ,במי שלא טבלה כראוי וצריכה לשוב

ולטבול ועבר כבר ב' או ג' ימים מאז הטבילה ,האם יכולה לטבול ביום? והאם צריכה לשמור
שבעה ימים נקיים אחרים משום סרך בתה? שתאמר שראתה דם וטבלה לאחר שלשה ימים!
המהר"מ עצמו בתשובה שם לא השיב לו ע"ז דבר .אך הש"ך כתב 2294שלענין טבילה ,יש
להחמיר לכתחלה לטבול בלילה ובדיעבד שרי ,ולענין ז"נ פשוט שיכולה לטבול לאחר ב'

 2288סע' יד.
 2289עמ' שז.
 2290חלק ג סימן קע.
 2291ח"ב עמ' תצב ועיין טעמו באורך במשמרת הטהרה עמ' תצט-תקא.
 2292עמ' רפ.
 2293סי' עא.
 2294ס"ק ח.
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או ג' ימים מיד ,ולא צריכה ז"נ חדשים ,שלא מצינו גזרה דסרך בתה אלא לענין טבילה
ביום.
טבילת כלות ביום השביעי
הרמ"א לעיל פסק עפ"י המהרי"ל שכלה יכולה לטבול ביום ,וכתב על זה הש"ך,2295
שהיתר הכלה לטבול ביום היינו דוקא למנהגינו ,דהיינו ,שהכלות אינן טובלות ביום השביעי
לראייתן 2296אלא עושות ה"ט רק אחר חמישה ימים מתחילת ראייתן ואז סופרות ז"נ.
אבל במקום שהכלות טובלות ביום הז' ללא המתנת חמישה ימים או אפי' למנהגינו,
במקרה שאירע לה טבילה בז' ,כגון שנתקלקלה ע"י שראתה דם בתוך ימי ספירתה שאז לא
צריכה להמתין וטובלת מיד לאחר ז"נ ,אינה יכולה לטבול ביום .דהא איסור טבילה ביום
הז' לא נאסר רק משום החשש של סרך בתה לחוד אלא יש חשש נוסף ,משום שמא תשמש
אחר טבילתה ואח"כ תשוב ותראה ותסתור את כל מה שספרה ונמצאת זבה למפרע,
ובחשש זה אין סברא לחלק בין כלה לשאר נשים ,ובאופן זה אסור גם לכלה לטבול ביום.
אמנם הקשו האחרונים על דברי הש"ך האלו ,שכן בספר אורח מישור 2297כתב ,דמה בכך
שטבלה ביום שביעי ,הרי כיון שאינן באים אצל החתן עד הלילה ,אזי אף אם תראה ותסתור
למפרע ותיאסר איזה חשש יש שהרי אם יארע כן היא תודיע לחתן ויפרוש.
וכן הקשה בתוה"ש ,2298וכתב ליישב דברי הש"ך ,שכוונתו שמכל מקום ביום שביעי אנו
גוזרים שאולי תבא אצל החתן ביום ויבעלנה ,מה שאין כן ביום שמיני שאין איסורו אלא
רק גזירה משום סרך בתה ,אזי לא גזרינן כולי האי גזירה לגזירה.
אך הקשה

הסד"ט2299

על ישוב זה ,שכן ההגהות שערי דורא ,2300כתב בהדיא בשם

המהרי"ל [שהוא מקור הדין] שכיון שהכלות אינן באות אצל החתן עד הלילה' ,ליכא למיחש
לא לדרבי שמעון ולא לסרך בתה'.
וכתב למסקנה הסד"ט ,שלפי זה אין חילוק ,ולעולם הכלה יכולה לטבול ביום ,בין ביום
השמיני בין ביום השביעי.
גם

הדגמ"ר2301

השיג ג"כ על הש"ך ,וכתב למסקנה ,שבשעת הדחק נראה להקל אף ביום

ז' אך בתנאי שלא יעמידו את החופה עד צאת הכוכבים ממש ,אבל להעמיד החופה ביום
ולסמוך על שאינם מיחדים אותם עד הלילה לא מועיל ואין להקל.
וכתב בתשובות פנים מאירות ,2302שקודם אור הבוקר בודאי אסור במקום שנהגו לטבול
ביום הז' אף אם הכלה לא הגיע זמנה לראות.

 2295ס"ק ט.
 2296כמו שכתב הש"ך בסי' קצ"ו ס"ק כ'.
 2297אות ב.
 2298ס"ק ח.
 2299ס"ק יא.
 2300הלכות נדה אות ב.
 2301הובא בבפת"ש ס"ק י.
 2302ח"ב סי' ד.
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סעיף ד
א .הטור כותב וז"ל:
"והיכא דאיכא אונס כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צינה או פחד גנבים וכיוצא בו או
שסוגרים שער העיר יכולה לטבול בח' מבעוד יום אבל בז' לא תטבול מבעוד יום אף על גב
דאיכא אונס"

מקור הסוגיא
הגמ' בנידה 2303אומרת וז"ל:
"אתקין רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא ,משום אריותא .רב אחא בר יעקב בפפוניא
משום גנבי .רב יהודה בפומבדיתא משום צנה .רבא במחוזא משום

אבולאי[שוערי העיר

הנוכרים]".

וכתב

האגור2304

בשם הר"ר שלמה ,שאותן נשים שטובלות ביום צריכות להסתיר טבילתן,

מבעליהן שלא ישמשו עמה ביום ויבואו לידי ספק דאורייתא.
והקשה עליו הב"י ,מה ביאור דבריו?! שהרי הנשים שלנו שיושבות שבעה נקיים על כל דם,
ואם טובלות ביום מפני האונס ,ביום השמיני טובלות ,ואי אפשר להן לבוא לידי ספיקא
דאורייתא!? והיה צריך לכתוב 'אם עברה וטבלה בשביעי אף על פי שעלתה לה טבילה
צריכה להסתירה מבעלה ,'...וכתב הב"י ליישב בדוחק ,שכוונתו אכן בטובלת בשמיני,
ואפ"כ צריכה להסתיר טבילתה וכו' ,משום שמא תבוא לטבול בשביעי ואז אפשר לבוא
לידי ספיקא דאורייתא .וסיים הב"י "ואם זאת היתה כוונתו חומרא יתירה היא".
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"היכא דאיכא אונס ,כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צינה או פחד גנבים וכיוצא בו ,או
שסוגרין שערי העיר ,יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום; אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום

אף על גב דאיכא אונס".
טבילה באונס פרטי
כתב הפת"ש בשם הספר חמודי דניאל ,2305שנראה שלא מועיל אונס לטבול ביום השמיני
אלא דווקא אם האונס לכל הנשים שבעיר.
והקשה בשבה"ל 2306על הפת"ש בשם הח"ד ,בשלמא לענין חציצה שתלוי בקפידא וכיו"ב
אזלינן בתר עלמא ,אבל לענין אונס ביום השמיני שאז לא גזרו משום סרך בתה ,מה
ההבדל אם האונס לכל העיר או רק לה? ואין לומר משום שבאונס כללי הבת יודעת
מהאונס יותר ולכן אין את החשש של סרך בתה ,שהרי הרבה פעמים יודעת גם מאונסים
פרטיים ועוד גם כשיודעת מהאונס עדיין שייך סרך בתה שהרי ביום השביעי אסורה גם
 2303סז ע"ב.
 2304סי' אלף שפד.
 2305ס"ק יא.
 2306עמ' שז.
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באונס והבת אינה יודעת שהוא יום שמיני! וגם בפשטות האונס של צינה המובא בשו"ע
ש'יראה לטבול מחמת צינה' אינו בכל הנשים אלא למי שמצוננת וכד' ,שהרי אז טבלו כולן
בצונן וודאי יכלו לטבול ורק המצוננת לא יכלה לטבול! וגם בחמודי דניאל עצמו כתוב
בלשון 'לכאורה נראה' ,אך מ"מ כתב שבה"ל למסקנה ,שלמעשה יש להחמיר לכתחילה,
אך במקום אונס הניכר לכל יש לסמוך להקל.
אולם

הלחו"ש2307

חולק על הפת"ש וכתב ,שאפי' אונס פרטי גם נחשב אונס לענין זה.

ודייק דבריו מהרמב"ם שכתב

וז"ל:2308

"היתה חולה או שהיה ...הרי זו טובלת ביום השמיני

או בימים של אחריו ביום" ,והרי חולה אינו אונס כללי לכל הנשים שבעיר ,ואעפ"כ פסק
הרמב"ם שטובלת ביום השמיני.
מרן

בטה"ב2309

האריך להוכיח מפוסקים רבים דלא כפתחי תשובה בשם החמודי דניאל,

ולכן מיקל בין באונס פרטי ובין באונס כללי ,ותמה על שבה"ל הנ"ל שהסיק לכתחילה
להחמיר ,אלא העיקר להקל ולא להחמיר.
טבילה ביום השמיני בגלל הרצון להסתיר טבילתה
יש לדון האם מותר לטבול ביום השמיני רק כדי להסתיר טבילה מפני השכנים או בני הבית
הגדולים ,האם נחשב הדבר כאונס שניתן להקל לטבול ביום השמיני או לאו.
בספר הרוקח כתב שיש לטבול בצינעה בלי שידעו וז"ל:2310
"בנות ישראל הולכות לטבול בצנעה פן ירגישו בהן וראייה קשה מיכן מפני העין."...

והביא ראיה מהגמ' בעירובין 2311וז"ל:
"אמר רב יהודה אמר רב :יושבי צריפין והולכי מדברות  -חייהן אינן חיים ,ונשיהן ובניהן
אינן שלהן .תניא נמי הכי ,אליעזר איש ביריא אומר :יושבי צריפין כיושבי קברים ,ועל
בנותיהם הוא אומר ארור שכב עם כל בהמה .מאי טעמא? עולא אמר :שאין להן
מרחצאות ,ורבי יוחנן אמר :מפני שמרגישין זה לזה בטבילה".

וביאר רש"י:
"בטבילה  -שאין להן מקוואות ,והולכות הנשים לטבול במקום רחוק ,וקוראה לחברתה
ומרגישין השכנים ,ויש רשע רודף אחריהן ומתייחד עמהן ,ותנן( :קידושין פ ,ב) לא יתייחד

אדם עם שתי נשים".
וכתב בשו"ת מהרש"ל 2312על דברי הרוקח ורש"י אלו וז"ל:
גם מידות חסידות בידם להסתיר הטבילה כאשר יסד המקובל הגדול בעל הרוקח וראייתו...
על בנות יושבי צריפים אמרו ארור שוכב עם בהמה מפני שמרגישים בטבילה ואף רש"י
שפי' מפני שיש רשע שרודף אחריהם ומתיחד עמהן לפי שמקום הטבילה רחוק מהן אכן
יש כמה פנים לתורה ונוכל נמי לפרש משום צניעות שלא יזונו עיני העם בהן ואיכא חשש
הירהורא לכאן ולכאן".
 2307ס"ק ח.
 2308איסו"ב ד ח.
 2309ח"ב עמ' תצג-תצד.
 2310סי' שיז.
 2311נה ע"ב.
 2312סי' ו.
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גם הרמ"א 2313כתב שיש להסתיר כמה שיותר טבילתה והביא לכך ראיה וז"ל:
"אתקין רב אידי  ...רבא במחוזא משום אבולאי .ופירש שם רש"י ,בנינים של מערות היו בדרך בית
הטבילה ואם תפול שם תסתכן .והשתא יש לדקדק מה טעמא אתקין להתיר איסורא ,היה לו
להורות שתטבול בלילה כדינה ולהאיר אבוקות ונרות שע"י תנצל מן הפחתים? ...אלא ודאי
צריכין לומר דאז הוה עבדי איסורא והוה אוושא מילתא ולא היה בזה תקנת צנועות המצניעות
טבילתן".

יוצא מכל הנ"ל שיש לבנות ישראל כמה שיותר להיזהר להסתיר טבילתן ,וכתב

בסד"ט2314

שאם אינה יכולה להצניע טבילתה ויהיה אוושא דמלתא ,נחשב גם כן אונס ,ומותרת
לטבול ביום שמיני.
וכן פסק בטה"ב ,2315שאישה שיש לה בנים גדולים בביתה ,וברצונה להסתיר טבילתה מהם
או מפני שכנותיה הסקרניות ,אפשר להתיר לטבול ביום השמיני.
טבילה ביום השמיני כאשר יש צורך קצת אע"פ שאין אונס גמור
עוד כתב בטה"ב ,2316שאע"פ שלא התירו טבילה ביום השמיני אלא רק במקום אונס ,כל
שיש צורך קצת ויש סיבה כל שהיא ,אע"פ שאינו אונס גמור ,מותר לאישה לטבול ביום
השמיני סמוך לשקיעת החמה ,ותשהה קצת במקווה ,באופן שתשוב לביתה עם צאה"כ,
שיש לסמוך על דעת ר"ת דלעיל ,שבכך שחוזרת בלילה אין משום סרך ביתה ,ואף
שהרשב"ם חולק עליו כדלעיל ,מלשון הרא"ש העיקר כר"ת.
טבילה ביום השביעי באונס ממושך
כתב הב"ח ,2317שפעמים יכולה לטבול ביום השביעי מחמת אונס ,וכגון דבשמיני ותשיעי
ויותר איכא אונס שאפילו ביום אינן יכולות לטבול ,כגון שהוא יום איד שלהם או כיוצא בזה
מפני פריצים ,ובשביעי יכולה לטבול ביום אבל לא בלילה מפני שסוגרים שערי העיר ,ובזו
תוכל לטבול בשביעי ביום ,וצריכה להסתיר טבילתה מבעלה שלא ישמש עמה ביום ויבואו
לידי ספק .וכן הביאו להלכה הסד"ט.2318
אמנם

החז"א2319

החמיר באונס ממושך כמבואר לעיל ,וגם במי

הנידה2320

אסר בזה ,והשיג

על מה שכתב הסד"ט להיתר בשם הב"ח ,דכוונת הב"ח שרק בדיעבד שטבלה עלתה לה
טבילה אך לא לכתחילה ,אמנם בטה"ב דחה הבנת מי הנידה בדעת הב"ח עיי"ש.2321
ופסק

בשבה"ל2322

שלמעשה אין להתיר אלא בגוונא שיוצאים לזמן רב של כמה שבועות

ולא לכמה ימים ,וכ"ש כשנוסעים לחו"ל ביום השביעי וחוששים שלא ימצאו מקווה בקל.
 2313תשובות הרמ"א סי' יט.
 2314ס"ק יד.
 2315ח"ב עמ' תצד.
 2316ח"ב עמ' תצח.
 2317ד"ה ובעל כרחך.
 2318ס"ק יג.
 2319הובא גם בששבה"ל עמ' שח.
 2320קו"א מהדו"ב.
 2321ח"ב עמ' תק.
 2322שם.
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ובטה"ב כתב ,2323שבשעת הדחק יש להתיר לטבול ביום השביעי סמוך לשקיעת החמה,
באופן שלא תשוב לביתה עד צאה"כ [ולא חילק בין שבועות לימים במשך זמן האונס].

סעיף ה
א .הטור כותב וז"ל:
"ואם עברה וטבלה ביום ח' בלא אונס עלתה לה טבילה עברה וטבלה ביום ז' כתב הרשב"א
יש מגדולי המורים שהורו שלא עלתה לה טבילה ויש מי שהורה להקל אחר שטבילתה דבר
תורה ונראין דבריו".

דעות הראשונים הוזכרו כבר לעיל.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אם עברה וטבלה בח' ביום בלא אונס ,אפילו הכי עלתה לה טבילה; וכן אם עברה וטבלה
בז' ביום ,עלתה לה טבילה .הגה :ומכל מקום לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה ,ותסתיר

טבילתה מבעלה עד הלילה (ב"י בשם האגור)".

פסיקת הלכה
הש"ך2324

הביא בשם הב"ח ,להחמיר כפוסקים שאם טבלה ביום ז' לא עלתה לה טבילה,

וצריכה טבילה שנית בלילה .וכתב עליו הש"ך ש'טוב להחמיר היכא דאפשר'.
ובפת"ש2325

הביא בשם הספר חמודי דניאל ,שאם הוא יום מעונן וכדומה ,ויש ספק אם

טבלה ביום או בלילה או שטבלה בין השמשות אינה צריכה להחמיר ולטבול שנית.
אמנם דעת הטה"ב ,2326שבדיעבד כן עלתה טבילה כפסק מרן השו"ע ,ודלא כב"ח והש"ך,
אך כתב שמ"מ יש לה להיזהר ביום השביעי מאיסור קריבה כגון חיבוק ונישוק ,וכן שאר
קריבות המבוארות בסי' קצה.2327

 2323ח"ב עמ' תצב.
 2324ס"ק יא.
 2325ס"ק יג.
 2326ח"ב עמ' תקו.
 2327ועיי"ש בטעמו.
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סימן קצח
הקדמה להלכות חציצה
הואיל ובהלכות חציצה פעמים לא מבוטלות ישנם נשים לא מעטות שהדבר גורם להם
לעצבנות יתירה חשבתי להביא כדברי הקדמה את דברי הרמב"ן בהלכה האחרונה שלו
בהלכות נידה וז"ל וישמע חכם ויוסיף לקח:
"ומדיני החציצה לא טוב היות האדם מחמיר יותר מדאי ומחפש אחר הספיקות לפסול
טבילתה בדבר הקל ,כי אם כן אין לדבר סוף ,אלא אחר שחפפה ראשה וסרקה במסרק
וחפפה ורחצה כל גופה בחמין ונזהרה לבלתי תגע בשום דבר חוצץ ותעשה טבילתה
בפשיטות איבריה וכל גופה ,לא יכניס אדם ראשו בספיקות החמורות אשר אין להן קץ
וסוף ,כגון עצמה עיניה ביותר קרצה שפתותיה ביותר ומשאר הספיקות ,כי מי יוכל להבחין
בין עצמה ביותר ובין לא עצמה ביותר".

סעי ף א
א .הטור כותב וז"ל:
"צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת לפיכך צריך שלא יהא עליה שום דבר החוצץ ואפי'
כל שהוא אם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו חוצץ אפי' אם אינה מקפדת עליו עתה או
אפילו אינה מקפדת עליו לעולם כיון שדרך רוב בני האדם להקפידה בכך חוצץ ואם הוא
חופה רוב הגוף אפילו אין דרך בני אדם להקפיד בכך חוצץ".

טבילת כל הגוף בפעם אחת
כתב הטור ,שצריכה לטבול כל גופה בפ"א ,המקור לכך הוא מדברי הספרא:2328
"כי אם רחץ בשרו ,יכול יהיה מרחיץ אבר אבר ת"ל ובא השמש וטהר מה ביאת

שמשו כולן כאחת אף במים כולן כאחת".
וביאר

שבה"ל2329

שהכוונה היא ,שהלילה נהיה ברגע אחד ,ואף שהשקיעה לוקחת הרבה

זמן ,כאשר נתכסה לגמרי הלילה חל ברגע אחד.
עפי"ז כתב הרמב"ם בהלכות מקוואות ,2330שכיון שהשיער נחשב כחלק מהגוף צריך שכל
השיער יהיה בתוך המים .וכן פסקו
הביה"ל2333

הרשב"א 2331והרא"ש2332

ועוד .משום כך כתב

שצריך שתהיה אישה שתשגיח על טבילת הנידה לראות שכל גופה בתוך

המים ולא תוציא אפי' שערה אחת ,ואם אין שם אור וכד' אזי תטבול הנידה עם טול [רשת
מלאה חורים] על ראשה שכל השיער יהיה בתוך המים.

 2328אמור ד ז.
 2329עמ' שיא.
 2330א ז.
 2331בתורת הבית (הארוך ב"ז ש"ז ל.).
 2332נידה בפרק תינוקת (הל' מקואות סי' כט).
 2333עה ב.
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והב"י עפ"י הנ"ל מבאר את לשון הטור "צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת לפיכך צריך
שלא יהא עליה שום דבר החוצץ" שאם לא היתה צריכה לטבול את כל גופה בפעם אחת,
היתה יכולה להסיר את החציצה ולטבול את אותו אבר שוב ,אבל כיון שצריכה שכל גופה
יהיה בתוך המים בפ"א אם יהיה עליה דבר חוצץ לא עלתה לה טבילה כלל וצריכה שוב
לטבול את כל גופה.
שלא יהיה עליה דבר חוצץ
המקור שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים נלמד בגמ' בעירובין 2334אומרת "ורחץ את כל
בשרו במים  -שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים".

גדר חציצה
הגמ' בנידה 2335אומרת וז"ל:
"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"

רובו המקפיד חוצץ מהתורה.
רוב שאינו מקפיד וכן מיעוט המקפיד חוצץ מדרבנן.
ומיעוט שאינו מקפיד אינו חוצץ.
נחלקו הראשונים האם הגדרים האלו נאמרו רק על שיער וממילא בגופה אף מיעוט שאינו
מקפיד חוצץ מהתורה או שהם נאמרו גם על גופה:
תוס' 2336ורוב הראשונים כתבו ,שהגדרים הללו נאמרו גם על גופה.
אולם

רש"י2337

כתב ,וז"ל "רוב שערו מטונף בטיט ,או קשור אחת אחת ,ומקפיד עליו -

חוצץ" והבין תוס' בדברי רש"י ,שלשיטתו הדין של רוב המקפיד וכו' נאמר רק על שיער
אולם בגופו אף מיעוט שאינו מקפיד חוצץ אף מהתורה.
והאריך תוס' לדחות דברי רש"י כמבואר שם ,עכ"פ ברש"י בספר

הפרדס2338

כתב בהדיא,

שגם חציצה בגופה חוצץ מהתורה רק כאשר זה רובו המקפיד .אולם עדין יש לבאר מדוע
רש"י פירש בעירובין את הגדר של רוב המקפיד דווקא על שיער?
הריטב"א2339

מתרץ ,שכוונת רש"י לרמוז שלענין חציצה משערים את רוב השיער בנפרד

מהגוף ודלא כשיטת הגאונים שנראה לקמן .ואין הכי נמי שגם על גופה רק אם הוא רוב
המקפיד חוצץ מהתורה.
 2334ד ע"ב.
 2335סז ע"ב.
 2336עירובין ד ע"ב והתוס' שם.
 2337עירובין ד ע"ב וסוכה ו ע"ב ד"ה דבר.
 2338סי' רעג וספר האורה ח"ב הלכות נידה.
 2339עירובין ד ע"ב.
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ופשוט להלכה כתוס' ורוב הראשונים וכרש"י בספר הפרדס.
שאלת האחיעזר
שואל האחיעזר ,2340לאחר שחז"ל גזרו שרוב שאינו מקפיד חוצץ אטו רוב המקפיד ,וצריך
להסירו לפני הטבילה ,אזי סו"ס הוי כרוב המקפיד להסירו שלכאו' אמור לחצוץ מהתורה
וא"כ מדוע רוב שאינו מקפיד חוצץ רק מדרבנן?
עפ"י זה כתב האבני

נזר2341

שאכן לאחר גזרת חז"ל שרוב שאינו מקפיד חוצץ ממילא הוי

רוב המקפיד וחוצץ מהתורה.
אולם פוסקים רבים חלקו עליו ותירצו את קושיית האחיעזר:
שו"ת מהרי"א

הלוי2342

והאחיעזר עצמו תירצו ,רבנן תיקנו שברוב שאינו מקפיד חוצץ

אולם ,האדם שמקפיד מכוח זה ,הוא רק מקפיד על מיעוט שהופך את הרוב לרוב ,נמצא
שההקפדה פה הוי רק על מיעוט המקפיד שאסור מדרבנן.
טה"ב2343

תירץ ,שדבר המקפיד הוא רק כאשר מקפיד להסיר את החציצה מצד מיאוס וכד'

אך דבר שמקפיד עליו רק בגלל האיסור אינו נחשב להקפדה ,והביא לראיה לכך מדין
פס"ר דלא ניח"ל ,שפסיק רישיה דניחא ליה אסור מהתורה אולם ,אם לא ניחא ליה אסור
רק מדרבנן .וכאשר הלא ניחא ליה הוא רק מצד האיסור ,כלומר ,שנוח לו בתוצאה של
המעשה אולם לא נוח לו בכך שעובר על איסור שבת ,הוי כפסיק רישה דנ"ל שאסור
מהתורה.
האם הולכים בהקפדה אחרי דעתה או אחרי רוב העולם
א .היא מקפידה אך רוב העולם אינו מקפיד:
הרשב"א כתב ,2344שהולכים אחר רוב העולם ,ולכן הקפדתה אינה נחשבת ,ואם הוי מיעוט
אינו חוצץ כלל.
אולם

הרמב"ם2345

כתב ,שהולכים אחריה ,ולכן נחשב הקפדה וחוצץ.

הב"י הסתפק כיצד לפסוק להלכה ונשאר בצ"ע.
ב .רוב העולם מקפיד אך היא אינה מקפידה:
הרשב"א הנ"ל ,הקפדת העולם נחשבת וממילא גם אם הוי מיעוט הוא חוצץ שהולכים אחר
רוב העולם.
אולם בדעת הרמב"ם הסתפק הב"י מה תהיה דעתו ,האם אזלינן גם פה אחר דעת האישה
או שכאן הרמב"ם יודה לדברי הרשב"א שכן בטלה דעתה אצל כל העולם.
 2340ח"ג סי' לו.
 2341יו"ד סי' רסה ס"ק ג.
 2342ח"ב סי' סח וכן האחיעזר שם.
 2343ח"ג עמ' ח.
 2344תוה"ב הארוך ב"ז ש"ז.
 2345הלכות מקוואות ב טו.
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הב"ח כתב ,שבשני המקרים אין מחלוקת בין הרשב"א לרמב"ם ולכ"ע אזלינן גם אחרי
דעתה וגם אחרי דעת העולם ותמיד לחומרא.
אולם

בסד"ט2346

כתב ,שהב"ח לא ראה את דברי הרשב"א בתורת הבית הארוך ששם

מפורש כהבנת הב"י שלשיטתו אזלינן תמיד בתר רוב העולם.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת; לפיכך צריך שלא יהיה עליה שום דבר החוצץ.
ואפילו כל שהוא אם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו חוצץ אפילו אם אינה מקפדת
עליו עתה ,או אפילו אינה מקפדת עליו לעולם כיון שדרך רוב בני אדם להקפיד עליו חוצץ;
ואם הוא חופה רוב הגוף ,אפילו אין דרך בני אדם להקפיד בכך ,חוצץ .הגה :ולכתחלה לא

תטבול אפילו בדברים שאינם חוצצין ,גזרה אטו דברים החוצצים (הגהות ש"ד)".

פסיקת הלכה במקרים הנ"ל
מרן בשו"ע פסק ,שבמקרה ב' שרוב העולם מקפיד והיא לא מקפידה ,הולכים אחר רוב
העולם .אולם במקרה א' שכאשר היא מקפידה ורוב העולם לא מקפיד ,לא הזכיר במפורש
מה הדין לשיטתו.
אולם הט"ז והש"ך

והדרכ"מ2347

פסקו ,שהולכים אחר דעתה וממילא חוצץ אפי' במיעוט.

וכתב בטה"ב 2348שתחזור ותטבול בלא ברכה.
ביאור דברי בשו"ע
נחלקו האחרונים בביאור דברי השו"ע:
הט"ז 2349ביאר שמרן מדבר על שני מקרים:
א .מיעוט העולם מקפיד והיא רגילה להקפיד על זה פעמים אחרות רק שעכשיו אינה מקפדת
– חוצץ.
ב .רוב בנ"א מקפידים והיא לא מקפדת – חוצץ[ .אבל רוב אינם מקפידים והיא אינה מקפדת
לעולם – לא חוצץ].
כתב השיורי

טהרה,2350

שעפ"י הט"ז ,שאם אף מיעוט העולם אינו מקפיד לעולם והיא

עכשיו לא מקפידה ,אע"פ שבפעמים אחרות מקפידה –אינו חוצץ .אולם לפי השיורי טהרה
זה כן חוצץ שכן מבאר את השו"ע אחרת כדלקמן:
השיורי טהרה כתב שביאור הט"ז בדברי השו"ע אינו מוכרח ,אלא השו"ע דיבר במקרה
שרוב העולם מקפיד אע"פ שאינה מקפדת – חוצץ.

 2346ס"ק ה.
 2347ט"ז ס"ק ג ,ש"ך ס"ק ב .ודרכ"מ ס"ק א .הביא בשם המרדכי.
 2348ח"ג עמ' ח.
 2349ס"ק ב.
 2350ס"ק ד.
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אולם לא דיבר כלל במקרה שרוב בנ"א אינם מקפידים אלא מיעוט מקפידים ,וגם היא
מקפדת .אולם למעשה קיי"ל כשיטת הרמב"ם דלעיל ,שאע"פ שרוב העולם אינו מקפיד
ורק מיעוט מקפיד אם היא מקפדת לפעמים אע"פ שעכשיו לא מקפדת ,חוצץ דאזלינן בתר
דעתה.
מקפידה רק לעיתים רחוקות
כתב הש"ך ,2351שאף שברוב הפעמים אינה מקפדת ,אם יש זמנים שהיא מקפידה על
החציצה – נחשב הדבר להקפדה וחוצץ.
הזכרון יוסף 2352למד בדעת הש"ך ,אף שאין צורך שרוב הפעמים תקפיד אלא מספיק זמנים
מסוימים מ"מ בעינן שתקפיד לעיתים מזומנות ,כגון שמסירה את הטבעת בשעת הלישה
(סעיף כג) ,אבל אם אינה מקפדת רק לעיתים רחוקות אינו חוצץ.
וכתב שבט הלוי ,2353שעפ"ז שטבעת הנתונה ברחם שמסירים אותה רק בשעת
הלידה אינה חוצצת ,כיון שרק לעיתים רחוקות מקפידה להסיר.
אולם כתב חוט

השני2354

שמדברי

החת"ס2355

עולה שאף חציצה שמקפידה ומסירה אותה

לזמן מרובה נחשבת חציצה וחוצץ .כיון שביאר החת"ס ,שטבעת ברחם אינה חוצצת מפני
שאין האישה מסירה הטבעת מפני שמקפדת עליה ,אלא מסירה אותה מסיבה צדדית כדי
שיהיה מעבר לתינוק .הרי שהחת"ס הוצרך ליתן טעם אחר מדוע הטבעת אינה חוצצת ולא
הסתפק בכך שמסירה אותה רק לזמן מרובה.
חציצה המקפדת עליה שלא ניתן להסירה מחמת איסור שבת
כתב חוט השני ,2356כאשר יש על האישה חציצה שמקפידה עליה אלא שלא יכולה להסיר
אותה מחמת איסור שבת ,כגון שצריכה להסירה ע"י נפט ,והרי הנפט הוא מוקצה ,אז הוי
חציצה ,ולא אמרינן שמחמת איסור שבת נחשב כ'אינו מקפיד'.
הסרת דברים שאינם חוצצים
כתב הגהות שערי דורא 2357וז"ל:
"אלו דברים שחוצצין באדם חוטי צמר ...כגון היכא דמהודקין .אבל החוטים שבצואר ...אם
אינן מהודקים אינן חוצצין .והמצנפות שיש להם ...אם נעשים חלולים מעשה רשת אינה
חוצצת ואם טבלה בה עלתה לה טבילה .אבל לכתחילה לא תטבול בהן גזירה אטו אותן
שאינן חלולין ,וכן בחוטים שאינן מהודקין אטו מהודקין".

כתב

הדרכ"מ2358

בשם השע"ד הנ"ל ,שלכתחילה לא תטבול אף בדברים שאינם חוצצים

אטו דברים שחוצצים .וכן פסק ברמ"א.
 2351ס"ק א.
 2352הובא בפת"ש ס"ק א ,יו"ד סי' י.
 2353עמ' שי.
 2354עמ' רפו.
 2355יו"ד סימן קצב.
 2356עמ' רפה.
 2357הלכות נידה סי' יב.
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נחלקו האחרונים בהבנת דברי הרמ"א:
שבה"ל2359

כתב ,שישנם שני מקרים שעליהם התכוון הרמ"א שלכתחלה לא תטבול ,מיעוט

שאינו מקפיד .ובגדים רפויים .וכן עולה מדברי ט"ז.2360
הזרע

אמת2361

כתב ,שהרמ"א לא החמיר במיעוט שאינו מקפיד ,שכן זה גזרה לגזרה

[מהתורה אסורה רוב המקפיד ,מדרבנן אסרו מיעוט שמקפיד אטו רוב המקפיד ,ואם נגזור גם במיעוט

שאינו מקפיד הוי גזרה לגזרה] ,אלא כוונתו להחמיר שלכתחילה לא תטבול ברצועות רפויות
שעל גופה שמא תטבול ברצועות מהודקות מכיון שמסתמא רצועות שעל גופה מהודקות
אולם מותר לה לטבול ברצועות רפויות שהם על צווארה ואין לגזור אטו תטבול ברצועות
שמהודקות על צווארה כיון שמסתמא רצועות שעל צוארה אינם מהודוקות.2362
משמע עפ"י דברי הזרע אמת בהבנת הרמ"א שמותר לאישה לטבול לכתחילה עם שרשרת שבצווארה.

ישוב קושיית הזרע אמת מדוע לא הוי גזרה לגזרה:
הט"ז ביאר שהרמ"א כתב שלכתחילה לא תטבול במיעוט שאינו מקפיד ולא הוי גזרה
לגזרה ,כיון שגזרה לגזרה זה רק כאשר גם בדיעבד זה אסור ,אולם בנידו"ד עם עברה
וטבלה עלתה טבילה.
שבה"ל2363

ביאר ,שחיישינן לחיסרון ידיעה של בנ"א מה נקרא מקפיד ,ולכן יתכן שזה

למעשה מיעוט המקפיד.
עוד ביאר ,שחיישינן שמא נשים אחרות מקפידות ,ואז זה גם נקרא מיעוט המקפיד ,שאזלינן
בתר רוב העולם ,שאע"פ שאינה מקפידה סו"ס רוב העולם מקפיד והוי מיעוט המקפיד.
עפ"י דברי

הסד"ט2364

ניתן לתרץ ,שדברי הגהות שערי דורא והרמ"א אינו אלא מחומרות

האחרונים וזהירות בעלמא .וכהאי גונא מצינו כמה חומרות שהחמירו האחרונים אף בגזירה
לגזירה.
מצבים שניתן להקל אף לרמ"א
א .שעת הדחק:
כתב העמק שאלה ,2365שדברי הרמ"א לא לטבול בבגדים רפויים הן חומרא בעלמא ,ולכן
בשעת הדחק בודאי שאין להחמיר בזה.
ב .יש צורך בדבר החוצץ:

 2358ס"ק ב.
 2359עמ' שיא.
 2360ס"ק ד לגבי המיעוט שאינו מקפיד.
 2361יו"ד סי' פו וכן משמע שהבין הסד"ט ס"ק ו בדברי הרמ"א.
 2362אף שדברי הרמ"א כתובים על סע' א שעוסק במיעוט שאינו מקפיד ולא בדברים רפויים ,כתב הזרע אמת שהגהה זו
מקומה בסע' ב ששם עסק בדברים רפויים ,ואכן הגהות שע"ד שהוא מקור דברי הרמ"א דיבר על דברים רפויים וגם
הדרכ"מ הביא את דבריו בהקשר הנ"ל.
 2363עמ' שיא.
 2364ס"ק ו.
 2365יו"ד סי' מה.
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כתב ערוה"ש ,2366שדברי הרמ"א הם חומרא בעלמא וגם הרמ"א החמיר רק בדברים שאין
בהם צורך כגון שיירים וטבעות אבל דברים שיש בהם צורך כגון דברים המשמשים לרפואה
יכולה לטבול בהם לכתחילה.
ג .השתדלה להסיר את הדברים שאינם חוצצים ולא הצליחה:
כתב חוט

השני2367

שאם השתדלה להסיר את הדברים שאינם חוצצים מעיקר הדין ולא

הצליחה ,מותר לה לטבול אף לשיטתה הרמ"א.

עברה וטבלה עם הדברים שאינם חוצצים מעיקר הדין – בשיטת הרמ"א
כתב

שבה"ל2368

שאם עברה וטבלה אם דברים שאינם חוצצים מעיקר הדין ,עלתה לה

טבילה ולא כמו משנה

אחרונה2369

שהחמיר.

כיצד פוסק מרן בדין הרמ"א
השו"ע לא הביא את דברי השע"ד המובאים ברמ"א ,ונחלקו האחרונים האם גם לדעת מרן
יש להסיר לכתחילה את הדברים שאינם חוצצים:
הסד"ט2370

כתב ,שגם מרן מודה לשע"ד שלכתחילה אין לטבול אף בדברים רפויים .וכן

פסקו שמע

וחוט שני ,2372שגם מרן מודה לרמ"א ,שלכתחילה לא תטבול אף

שלמה2371

בדברים שאינם חוצצים על פי הדין.
אולם

בטה"ב2373

כתב ,שמרן חולק על דברי הרמ"א ,ואף לכתחילה יכולה לטבול

בדברים שאינם חוצצים עפ"י הדין ,וכן הבין

שבה"ל.2374

וראיותיו:

א .הב"י לא הביא את דברי השערי דורא.
ב .מרן בסע' ב כתב בהדיא ,שיכולה לטבול בחוטי צמר שעל שערה לאחר שתרפם .משמע
שהדבר מותר אף לכתחילה.
ג .מרן בסע' כג פסק ,ששיירים וטבעות רפויים אינם חוצצים ,שמע מינה שמותר לטבול בהם
אף לכתחילה.
אולם למעשה כתב בתורת

הטהרה2375

שמ"מ מנהג בנות ישראל להסיר לכתחילה כל

דבר לפני הטבילה אפי' מיעוט שאינו מקפיד וכן דברים רופפים שהמים חודרים דרכו.
 2366סע' ט.
 2367עמ' רצ.
 2368עמ' שי.
 2369מקוואות ח ה.
 2370ס"ק ו.
 2371ח"ג יו"ד סי' ח.
 2372עמ' רצ.
 2373ח"ג עמ' ז.
 2374עמ' שיב.
 2375עמ' רא.
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והוסיף ,שבפרט יש להחמיר בזה למנהג האשכנזים [המובא בסע' ב הגהות שע"ד והרמ"א] ,ומ"מ
אם כבר טבלה ,וכן בשעת הדחק ובמקום צורך גדול יש להקל בכיו"ב אף למנהג
האשכנזים.

סעיף ב
א .הטור כותב וז"ל:
"ואלו הדברים שחוצצין חוטי צמר ופשתן ורצועין שכורכין בהן השער בראש או אם הם
בשאר מקום בגוף חוץ מהחוטין שסביב הצואר שאותן אינן חוצצין לפי שאינן מהודקין
וקטלא שסביב הצואר חוצצת".

ב .השו"ע כותב וז"ל:
"אלו הדברים שחוצצין ,חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שכורכין בהם השיער בראש ,לא
תטבול בהם עד שתרפם; ואם הם בתוך קליעת שערה אינו מועיל בהם רפיון .ואם הם
כרוכים בשאר מקומות בגוף ,לא תטבול בהם עד שתרפם ,חוץ מאם הם כרוכים בצואר
שאינם חוצצין לפי שאינה מהדקן; אבל קטלא ,שהיא רצועה חלקה ורחבה שכורכת סביב
צוארה ,חוצצת ,מפני שחונקת עצמה בחוזק כדי שיהיה בשרה בולט ותראה בעלת בשר,
ומתוך שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה".

מוך באוזנים
הפת"ש2376

הביא בשם תשובת בית אריה ,שאם שמה מוך באוזנים ע"מ לשאוב את

הלכלוך ,הסתפק האם זה חוצץ או לא ולכן הסיק ,שתטבול שנית בלא ברכה.

סעיף ד
א .הטור כותב וז"ל:
"והא דחוטי צמר ופשתן חוצצין דוקא כשהן מעשה גדיל שהם מהודקין אבל אם ארוגים
רפויין הם ואינם חוצצין ובלבד שלא יהו מוזהבין ולא יהו מטונפין והראב"ד אסר גם בארוגים
ולא התיר אלא בחלולין עשוי מעשה רשת חוטין של שער אינן חוצצות".

חציצה שאינה מונעת מים אך היא מקפדת עליה
מקור הסוגיא:
הגמרא בשבת 2377כותבת וז"ל:
"בעא מיניה רב כהנא מרב :תיכי חלילתא [שרשרות של חוטין חלולות ועגולות] מאי? אמר
ליה :אריג קאמרת? כל שהוא אריג  -לא גזרו .איתמר נמי ,אמר רב הונא בריה דרב
יהושע :כל שהוא אריג  -לא גזרו .ואיכא דאמרי ,אמר רב הונא בריה דרב יהושע :חזינא
לאחוותי דלא קפדן עלייהו ,מאי איכא בין הך לישנא ובין הך לישנא? איכא בינייהו -

 2376ס"ק ג.
 2377דף נז.
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דטניפן; להך לישנא דאמר כל שהוא אריג לא גזרו  -הני נמי ארוג ,ולהך לישנא

דאמרת משום קפידא; כיון דטניפא  -מקפד קפדא עלייהו"
נחלקו הראשונים בפירוש הגמרא:
א .רש"י בסוגיא פירש ,שהגמ' לא עסקה כלל בחציצה לטבילה כיון שלכ"ע תיכי חלילתא
לא חוצצת כיון שאין היא מונעת מהמים להיכנס תחתיה ,ושאלת הגמ' היא האם מותר
לצאת לרה"ר בשבת עם תיכי חלילתא ,מחשש שמא תזדמן לה טבילה של מצווה והיא
תסיר אותם לפני הטבילה ,לא משום חציצה אלא משום שאינה מעוניינת לרחוץ איתה,
ותבוא לטלטל אותם ברה"ר.
הגמ' מביא שתי לישנות שמתירות לצאת איתן לשבת:
לישנא קמא ,כל שהוא משום משום ארוג לא גזרו לצאת בו בשבת ,כיון שדבר ארוג אינו
מהודק ולכן לא חוצץ ולכן אין לחוש שמא יסירו אותה.
לישנא בתרא ,מותר לצאת איתן בשבת ,כיון שהנשים לא מקפידות עליה להסירן לפני
רחיצה.
נפק"מ בין שתי הלישנות ,האם מותר לצאת בשבת בחוטים אלו אך שהם מטונפים [היינו
או שמלוכלכות בטיט ולכן ביציאתן מהמקווה המיים ימחו את הטיט על גופן של הטובלות
ולכן מקפידות ,או שהם עשויות מזהב וחוששות הנשים שמא יטנף אותם המים ולכן
מקפידות].
ללישנא קמא ,מותר לצאת לרה"ר עם חוטין אלו ,שכיון שזה ארוג אין לגזור משום יציאה
בשבת דלא גזרו בארוג לצאת בו בשבת ,כיון שאינן חוצצים שעיילי בה מיא ,ואין חשש
שתסיר אותם אף שמטונפים.
אולם ללישנא בתרא ,שהדבר תלוי בקפידא ,אזי כיון שהיא מקפידה עליהם שהרי הם
מטונפים [כדלעיל] אז יש חשש שמא תסירם לפני הטבילה אם יזדמן לה טבילת מצווה ,ולכן
אסור לצאת איתן בשבת.
מ"מ כאמור לעיל ,לפי שיטת רש"י לכל הלישנות אין חשש של חציצה מדיני נידה שכן
עיילי בה מיא .וכל הדיון פה הוא רק לענין שבת.
ב .רבותיו של רש"י פירשו ,ששאלת הגמ' עוסקת האם תיכי חלילתא חוצצת בטבילה,
ממילא אסור יהיה לצאת איתה בשבת שמא תזדמן לה טבילת מצווה ותסיר אותה משום
החציצה.
ללישנא קמא מותר לצאת בחוטים המטונפים בשבת ,כיון שאינם חוצצים שכן נכנסים בהם
מים.
אולם ללישנא בתרא אסור לצאת איתם בשבת שכן הם חוצצים אע"פ שנכנס דרכם מים,
כיון שהיא מקפידה עליה הוי מיעוט המקפיד שחוצץ ,וממילא יש חשש שאם יזדמן לה
טבילת מצווה תטלטל אותה ברה"ר.
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יוצא לשיטת רבותיו של רש"י ,לפי לישנא בתרא [שהלכה כלישנא בתרא –ב"י] שדבר
שמקפידה עליו אף שנכנס דרכו המים הוי חציצה לענין טבילה.
סיכום המחלוקת הנ"ל לדיני חציצה:
לדעת רש"י ,כל דבר שנכנסו דרכו מים לא הוי חציצה לענין טבילה אף במקפידה.
לדעת רבותיו של רש"י ,אף בדבר שנכנס דרכו מים ,שייכים בו גדרי חציצה

[רוב המקפיד

רוב שאינו מקפיד וכו' ,]...היינו שאם היא מקפידה הוי חציצה.
קושיות רש"י על רבותיו
הקשה רש"י על רבותיו ,הרי המים נכנסים בתוכם ומדוע נחשב לחציצה? ואם נאמר שכל
מה שמקפיד עליו חוצץ לטבילה אף כשהמים באים בתוכו ,אם כן איך הלשון הראשון מתיר
כל אריג וכי הוא חולק על הלכה למשה מסיני שכל דבר שמקפיד עליו חוצץ?!
הב"י תירץ שני תירוצים:
תירוץ ראשון – שני הלישנות נחלקו בשאלה האם דבר שנכנסים בו המים ומקפידה עליו,
מעכב את הטבילה.
ללישנא קמא – כאשר נכנסים מים ,אינו חוצץ – ולא שייכים גדרי חציצה.
ללישנא בתרא – גם כאשר נכנסים מים שייכים גדרי חציצה – ואם מקפידה עליו חוצץ.
וכוונת הגמרא בלשון 'חוצץ' ,שהיא מקפידה עליו.
תירוץ שני – אף שאריג לא מונע מהמים להיכנס תחתיו ,אם החוטים מוזהבים או מלוכלכים
הם מהודקים ומונעים מהמים להיכנס ,ומשום כך הנשים מקפידות להסירם לפני הטבילה.
אולם כיוון שהחציצה היא על מ יעוט הגוף זו רק חציצה מדרבנן .ונחלקו שתי הלישנות האם
חז"ל גזרו שתיכי חליליתא מטונפות חוצץ:
ללישנא קמא – אף שתיכי חלילתא מטונפים/מוזהבים מונעים את כניסת המים ,לא חוצצים
כיון שכל שהוא ארוג לא גזרו עליו רבנן ולא פלוג.
ללישנא בתרא – כיון שתיכי חלילתא מטונפים מונעים את כניסת המים הרי הם חוצצים.
נפק"מ בין שני תירוצי הב"י:
לפי התירוץ הראשון ,עפ"י רבותיו של רש"י גם דבר שהמים נכנסים תחתיו אם מקפידה
עליו חוצץ.
לפי התירוץ השני ,גם עפ"י רבותיו של רש"י  ,אם המים נכנסים תחתיו אף אם מקפידה עליו
אינו חוצץ.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"חוטי שער אינם חוצצין .הגה :ואם היו מוזהבות ,חוצצין ,דמקפדת עליהם שלא תטנפם; וכן אם היו

מטונפים תחלה ,מקפדת עליהם שלא תתלכלך מהן במים ,וחוצצין (טור)." .
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פסיקת הלכה בדבר שאינו מונע מים אך מקפידה עליו
כתב הטור על תיכי חלילתא שאינו חוצץ ובלבד "שלא יהו מוזהבין ולא יהו מטונפין".
נחלקו הפוסקים בביאור דבריו:
הב"י כתב ,שהטור פסק לפי רבותיו של רש"י שאף דבר שאינו מונע מהמים להיכנס חוצץ
אם מקפידה.2378
הפרישה2379

כתב ,שהטור פסק כרש"י ,היינו שדבר שאינו מונע מהמים להיכנס אינו חוצץ

אף שמקפידה .ומה שכתב כאן הטור ,שתיכי חלילתא אם הם מוזהבים או מטונפים לא
תטבול ,אין זה משום חציצה ,שהרי המים נכנסים דרכם ,אלא משום שיש חשש שמא לא
תכניס את כל ראשה למים שמא החוטים ירטבו .אולם בדיעבד הוסיף הפת"ש ,2380שאם
טבלה איתם בודאי שעלתה לה טבילה.
מרן בשו"ע כתב "חוטי שער אינם חוצצין" ולא פירט מה הדין בדבר שאינו מונע מים אך
מקפידה עליו אם חוצץ.
שבה"ל 2381וטה"ב2382

ותפארת

למשה2383

הבינו ,שמרן פסק כרש"י ,שדבר

שנכנסים דרכו המים אינו חוצץ אף שמקפדת .וראייתם:
א .בסע' דידן סתם וכתב 'שחוטי שער [דבר שנכנס בו מים] אינם חוצצין' משמע שלא
חוצץ אף אם היא מקפידה עליהם.
ב .השו"ע פסק בסע' יד ,שטיט לח אינו חוצץ ,והרמ"א כתב עליו שאם מקפידה עליו
חוצץ ,משמע שלדעת מרן אף שמקפידה עליו אינו חוצץ ,שכן נכנס דרכו מים.
ג .בסע' כג פסק מרן שטבעות רפויים אינם חוצצים אע"פ שמקפידה עליהם להסירם
בשעת הלישה.
הרמ"א פסק כרבותיו של רש"י

[לפי הפירוש הראשון של הב"י

לעיל] ,ולכן אם מוזהבות/מטונפות

חוצצים כיון שמקפדת עליהם .וה"ה לכל דבר שאף שאינו מונע את המים מלהיכנס ,אם
מקפדת עליהם הוי חציצה.
הפת"ש הנ"ל פסק ,שאף שהעיקר להלכה כפרישה שיכולה לטבול לכתחילה בדבר
שנכנסים בו מים אע"פ שמקפדת עליו כאשר אין חשש שלא תטבול כראוי ,מ"מ כתב
שכיון שיש מי שמחמיר להסיר דברים רפויים ,יש להסירם לכתחילה .וכן פסק

בשבה"ל2384

שבדיעבד עלתה לה טבילה [אולם גם לשיטתו כאמור בסע' ב' יש להסיר כל דבר רפוי או מיעוט אף שאינה מקפידה].

2378כל זה ביארנו לפי התירוץ הראשון של הב"י שכתב בביאור דברי רבותיו של רש"י .אולם לפי התירוץ השני לדעת
רבותיו של רש"י במקרה כזה גם לא חוצץ שכן נכנסים מים ,אלא שבחוטים המוזהבים או מטונפים הם מונעים את כניסת
המים ולכן חוצץ.
2379ס"ק ו.
2380ס"ק ד.
2381עמ' שיג.
2382ח"ג עמ' עו.
2383הובא בפת"ש ס"ק ד.
2384בסיכום הלכות סי' קצח סע' ד.
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ובטה"ב2385

משמע שפסק כדעת השו"ע שדברים רפויים אינם חוצצים מעיקר הדין אע"פ

שמקפידה עליהם.
אולם למעשה כתב בתורת

הטהרה2386

שמ"מ מנהג בנות ישראל להסיר לכתחילה כל

דבר לפני הטבילה אפי' הוא רפוי שהמים חודרים דרכו ,והוסיף ,שבפרט יש להחמיר בזה
למנהג האשכנזים [המובא בסע' ב הגהות שע"ד והרמ"א] ,ומ"מ אם כבר טבלה ,וכן בשעת הדחק
ובמקום צורך גדול יש להקל בכיו"ב אף למנהג האשכנזים.

סעיף ה
א .הטור כותב וז"ל:
"בד"א בזמן שהן כשני שערות קשורין ביחד או יותר אבל אם הם של אחת אחת מיהדק".

חציצה בשיער
מובא בגמרא 2387וז"ל:
"אמר רבה בר רב הונא נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות שתים איני יודע ורבי
יוחנן אמר אין לנו אלא אחת"

בפשטות יש מחלוקת באמוראים:
לכ"ע קשר של שלוש שערות אינו חוצץ .וקשר של שערה אחת חוצץ.
א .הבנת הרמב"ם 2388הרא"ש 2389והסמ"ג:2390
רבה בר רב הונא מסתפק מה הדין בקשר של שתי שערות.
ור' יוחנן סובר שקשר של שתי שערות אינו חוצץ.
ב .דעת

הר"ן2391

והרשב"א:2392

ר' יוחנן אינו חולק על רבה בר רב הונא וגם הוא מסתפק מה הדין בשתי שערות ,ורק
השמיע שבשערה אחת פשוט לו שאסור.
ונחלקו הראשונים בפסיקת הלכה:
הרמב"ם2393

הרא"ש2394

והסמ"ג2395

הנ"ל פסקו ,כר' יוחנן שקשר של שני שערות אינו

חוצץ.

 2385ח"ג עמ' ה-ז ,קפב.
 2386עמ' רא.
 2387נדה סז ע"א.
 2388הלכות מקואות פ"ב הט"ו.
 2389הלכות מקואות סי' כו.
 2390לאוין קיא.
 2391שבת כו ע"א מדפי הרי"ף.
 2392תורת הבית הקצר ב"ז ש"ז.
 2393הלכות מקואות פ"ב הט"ו.
 2394הלכות מקואות סי' כו.
 2395לאוין קיא.
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אולם

הר"ן2396

והרשב"א 2397פסקו ,שר' יוחנן אינו חולק על רבה בר רב הונא וגם קשר של

שני שערות חוצץ.
הגדרת הקשרים בשיער
הב"י הגדיר מספר מקרים:
א .שערה אחת קשורה בעצמה – נחשב לקשר בשערה אחת.
ב .שערה קשורה בחברתה – נחשב לקשר בשערה אחת.2398
ג .שתי שערות קשורות בעצמן – נחשב לקשר של שתי שערות.
ד .שתי שערות קשורות בשתי שערות –
לפי הרמב"ם – נחשב לקשר של שלוש שערות ואינו חוצץ לכ"ע ,וה"ה אם קשר שתי
שערות עם שערה אחת.
לפי הרשב"א -נחשב לקשר של שתיים והדין תלוי במח' הראשונים לעיל בקשר של שתי
שערות.
כיצד משערים חציצות בשיער – מחלוקת הרמב"ם והגאונים
כאמור בסע' א ,רוב המקפיד חוצץ מהתורה ,ומיעוט המקפיד או רוב שאינו מקפיד חוצץ
מדרבנן.
נחלקו הראשונים האם חציצה בשיער נידונת בפני עצמה ,היינו שאם ברוב השיער ישנו
חציצה ,אף שביחד עם הגוף אין כאן רוב הגוף .מ"מ נדונו כרוב או דילמא שהשיער נידון יחד
עם הגוף ,ואף אם רוב השיער יש בו חציצה ,כל עוד אין זה רוב הגוף אזי לא נידון כרוב.
הרמב"ם כתב ,2399שהשיער נידון יחד עם שאר הגוף ,לפי ששערו של אדם חשוב כגופו
לענין טבילה ואינו כגוף בפני עצמו.
אולם הגאונים סוברים ,2400שהשיער נידון בפני עצמו .וביאר הר"ן סברתם:
שכן שהגמרא 2401מביאה שני לימודים לחציצה אחד לבשרו ואחד לשערו.
וא"כ מזה שהשיער נלמד מלימוד אחר ,יש לשער את גדרי חציצה על השיער בפני עצמו.
ולכן חציצה ברוב השיער נידונת כרוב וחוצצת.
ראיות לשיטת הגאונים:
בביאור הגר"א על

השו"ע,2402

הביא ראיה לגאונים מהגמ' בבא קמא דף פב ,שכתוב שם

וז"ל:
 2396שבת כו ע"א מדפי הרי"ף.
 2397תורת הבית הקצר ב"ז ש"ז.
 2398כתב הרמב"ם בהלכות מקוואות פרק ב ,טו וז"ל" :שתי שערות או יתר שהיו קשורין כאחת קשר אחד אינן חוצצין מפני
שהמים באין בהן ,ושערה אחת שנקשרה חוצצת" מלשונו היה ניתן לומר שרק קשר של שערה אחת לעצמה נחשב לשערה
אחת אולם שערה הקשורה בחברתה נחשב לקשר של שתי שערות .אולם הב"י כתב שגם לדעת הרמב"ם הדבר נחשב
לקשר של שערה אחת.
 2399הלכות מקוואות פ"ב טו.
 2400הרמב"ם מביא שיטתם שם.
 2401עירובין ד ע"ב וסוכה ו ע"א.
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"עשרה תקנות תיקן עזרא :שקורין במנחה בשבת ...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"....

הגמ' אומרת שמדאורייתא צריך לעיין שאין קשרים

בשיער.2403

והרי מדאורייתא רק רוב

המקפיד חוצץ ,א"כ גם אם כל השערות יהיו קשורות ,סו"ס לא הוי רוב הגוף?! אלא ע"כ
שהשיער נידון בפני עצמו ,כדברי הגאונים.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"

2404

שתי שערות או יותר שהיו קשורים ביחד קשר אחד ,אינם חוצצין .הגה :ואין חלוק בין אם

קשר ב' שערות עם שתי שערות ,או שקשר ב' שערות בפני עצמן (ב"י בשם רשב"א ור"ן); ושערה
אחת שנקשרה ,חוצצת והוא שתהא מקפדת עליה ,אבל אם אינה מקפדת עליה עלתה לה
טבילה עד שיהא רוב שערה קשור נימא נימא בפני עצמו".

פסיקת הלכה בחציצה בשיער
נפסק בשו"ע כשיטת הרמב"ם וסייעתיה ,שקשר של שתי שערות אינו חוצץ.
פסיקת הלכה במחלוקת הרמב"ם והגאונים
מרן פסק כגאונים ,שהשיער נידון בפני עצמו להיחשב כרוב.
בטה"ב2405

כתב שאף שהלכה כגאונים שיש לחשב את השיער בפני עצמו .יש מצבים

שמקילים כרמב"ם לחשב את השיער ביחד עם הגוף.
א .בשעת הדחק .כתב הכס"מ על הרמב"ם שם ,שאין הכרעה בין הרמב"ם לגאונים ,וכתב
בטה"ב שאף שמרן הכריע כגאונים זה רק משום חומרא ,ולכן בשעת הדחק ניתן לסמוך על
הרמב"ם.
ב .כאשר יש ספק נוסף ,נקל מדין ס"ס ,שמא הלכה כרמב"ם ושמא כצד הספק הנוסף.
הגר"ש

קלוגר2406

חידש ,שכל מה שמרן פסק להחמיר כגאונים זה דווקא בחציצה של

שערות קשורות ,אך בחציצה חיצונית לשערות לא החמיר מרן כגאונים אלא היקל כשיטת
הרמב"ם.
אולם כתב

שבה"ל2407

שמסתימת הפוסקים משמע שבכל אופן פסק מרן כגאונים.

 2402סי' קצח ס"ק יא.
 2403הגר"א כתב שהחפיפה שעליה דברה הגמ' היא רק בשיער משום שכתוב שמדאורייתא צריך לעיין אם יש קשרים
בשיער .ושבה"ל עמ' שיד כתב שמהמילה חפיפה מוכח שמדובר רק על השיער.
 2404ברור שחציצה בשיער תלויה בגדרי חציצה שהארכנו כבר ,היינו רוב שאינו מקפיד ומיעוט המקפיד וכו'.
 2405ח"ג עמ' טז.
 2406קנאת סופרים השמטות שיורי טהרה סכ"ה.
 2407עמ' שטו.
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לשיטת הגאונים – כיצד משערים רוב שיערות
נחלקו הפוסק' האם לשיטת ה גאונים יש לשער את שערות הראש יחד עם שיערות הגוף או
שמא יש לחלק ביניהם באופן שונה .נפק"מ למעשה חציצה שנמצאת על הרוב הריסים/גבות/בית

השחי ואינה מקפדת עליה:
הפרישה 2408הסתפק ,האם דנים את כל השיער של הגוף יחד עם שיערות הראש ,או שמא
משערים כל מקום כינוס שיער בפני עצמו ,ולכן אם יש חציצה על רוב הריסים לא עלתה
לה טבילה אף אם אינה מקפידה.
התפארת
חוט

למשה2409

השני2411

וכן

החכ"א2410

פסקו ,שכל מקום כינוס שיער נידון בפני עצמו .וכ"כ

וכתב שמקום כינוס שיער הוא כמו הריסים ,גבות ,בית השחי וכד' אך

שיערות שבקצות האצבעות אינם נחשבות כמקום כינוס שיער.
שבה"ל 2412חילק בין שיער הראש לשאר השיערות:
שיער הראש – נידון בפני עצמו .שאר שערות שבגוף – נידונים יחד עם השיער שבגוף.2413
התפארת

צבי2414

פסק ,שדנים את שיער הראש יחד עם כל השיערות שבגוף ,שהרי כל

החציצה בשיער נלמדת מאותו פסוק – 'את בשרו'.
גולות עליות 2415כתב ,שיער הראש – נידון בפני עצמו .שיער שאר הגוף – הם טפלות לגוף
והן נידונות עם הגוף עצמו.
בטה"ב פסק ,2416להקל כדברי התפארת צבי שכל השיער נידון ביחד .מדין ס"ס ,שמא
הלכה כרמב"ם ,ואת"ל הלכה כגאונים אולי דנים את כל השיער ביחד.
שיניים וציפורניים:
גם חציצה בשיניים ובציפורניים נלמדת מלימוד הגמרא 'ורחץ את בשרו' – את הטפל
לבשרו .ולכן כל מה שכתבנו במחלוקת הרמב"ם והגאונים והמסתעף ,יש להשוות את אותו
דין בין בשיער בין בשיניים וציפורניים [ולכן לדוגמא אם היתה חציצה על רוב השיינים לדעת
התפארת למשה שדנים כל מקום כינוס שיער בפני עצמו – חוצץ אע"פ שלא מקפידה ועין לעיל את

הדעות השונות בנושא.]2417

 2408ס"ק כג.
 2409יו"ד סי' קצח.
 2410כלל קיט סע' ה.
 2411עמ' רצד.
 2412עמ' שטו.
 2413אולם בשו"ת שלו חלק ו סי' קלה אות ה ,שמדבריו שם נראה כמו הגולות עיליות ששיער שבשאר הגוף בטל לגוף
ונידון עם הגוף עצמו .וצ"ע בדעת שבה"ל למעשה.
 2414יו"ד סי' ט אות ו.
 2415פרק ט מ"ג הובא בטה"ב ח"ג עמ' יח.
 2416ח"ג עמ' יח.
 2417עיין בטה"ב ח"ג עמ' יח ,אבנ"ז סי' רנט ,פרד"ר חלק ד עמ' יד.
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קליעת שערה [צמה
הגמרא במסכת

שבת2419

בימינו]2418

כותבת:

"לא תצא אשה לא בחוטי צמר ,ולא בחוטי פשתן ,ולא ברצועות שבראשה .ולא תטבול
בהן עד שתרפם".

נחלקו הראשונים מהם חוטי צמר:
א .רש"י (ע"פ גרסת הרא"ש) 2420פירש חוטים שבקליעת שערה .כלומר ,שאישה זו קולעת
בצמתה חוטים צבעוניים יחד עם שערה.
ב .הרא"ש פירש שמדובר בחוטים שנמצאים על שערה .כנראה שכוונתו לחוטים שאיתם
קושרת את השיער (קוקו) .ובעודם מהודקים על שערה הם חוצצים.
הרא"ש כתב שאין לפרש כפירוש רש"י ,שהרי אסור להתיר את קליעת השיער בשבת,
וא"כ אין סיבה לאסור לצאת בחוטים אלה בשבת ,שהרי לא תסתור את קליעת שערה
בשבת.
וכן המשנה כותבת שלא תטבול בחוטי צמר עד שתרפה אותם .ובחוטים הקשורים סביב
שערה מועיל ריפיון .אך בחוטים הנמצאים בתוך קליעת שערה לא מועיל ריפיון ,שהרי
המים לא נכנסים לתוך הקליעה עד שתסתור את הצמה לגמרי.
השו"ע בסע' ב פסק כרא"ש:
"חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שכורכין בהם השיער בראש ,לא תטבול בהם עד שתרפם;
ואם הם בתוך קליעת שערה אינו מועיל בהם רפיון".

הקשה השיורי טהרה 2421מדוע הרא"ש והשו"ע פסקו שקליעת שיער חוצצת ,הרי קשר של
שתי שערות או יותר מכך ,אינו חוצץ כיון שנכנסים בו המים?! ותירץ שלשיטתם:
א .יש לחלק בין קשר לצמה ,דוקא קשר של שתי שערות אינו חוצץ כיון שהמים נכנסים
בו .אולם שערות קלועות מונעות מהמים להיכנס יותר .ולכן צמה הקלועה משערות
רבות חוצצת.
ב .אף אם נאמר שאין לחלק בין קשר לצמה ,ולכן המים נכנסים אף בקליעה של שתי
שערות ויותר ,מ"מ חוטים שבתוך קליעת שערה מונעים מהמים להיכנס יותר ולכן
חוצצים.
יוצא שלפי תירוץ א ,צמה חוצצת .ואילו לפי תירוץ ב ,צמה לא חוצצת.
ובשיורי טהרה בהמשך דבריו ,2422העיקר כמו התירוץ השני ,וא"כ צמה שאין בתוכה
חוטים אינה חוצצת לרא"ש.

 2418עיקר הדיון על קליעת שיער מופיע על סעיף ב ,אולם העדפנו להביא את זה כאן לאחר שעסקנו בדיני חציצה של
שערות קשורות.
 2419שבת נז ע"א.
 2420על פי גרסת הרא"ש .אולם גרסתנו ברש"י היא "בחוטי צמר ופשתן ...שקולעת בהן שערה" .ונראה שעל פי גרסה זו,
פירוש רש"י הוא כמו פירוש הרא"ש.
 2421קצח ,ט
 2422ס"ק יט.
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אולם הפמ"ג 2423הבין ברא"ש שקליעת שיער חוצצת גם ללא חוטים ,וצריכה לסתור אותה
לגמרי.
אלא שכתב הפמ"ג שם ,שמדברי

מרן2424

נראה ,שצמה ללא חוטים אינה חוצצת ,כיון

שכתב שרק לגבי חוטי צמר הנתונים בתוך הקליעה כתב שלא מועיל בהם רפיון – משמע
אם מרפה הקליעה ומוציאה כל החוט שרי ,אף על פי שהשערות עדיין בקליעתן ,אלא
שלמעשה יש צורך לסתור את הקליעה כדי שתוכל לחפוף ולסרוק את שיערה.
נסכם את מחלוקת הפוסקים בענין קליעת שיער [צמה] וחוטים הנתונים בתוך הקליעה:
א .חוטי צמר בתוך קליעתה:
לרש"י – יכולה להרפותם ולטבול.
לרא"ש עפ"י תירוצי הסד"ט – לא מועיל רפיון ,לפי תירוץ ראשון כי הצמה עצמה חוצצת
או לפי תירוץ שני בגלל שהחוטים שבתוך הקליעה חוצצים.
ב .האם צמה חוצצת:
לרש"י – לא חוצץ ,כיון שרק כאשר יש חוטים הנמצאים בתוך הקליעה צריך להרפות או
להוציאם.2425
לרא"ש עפ"י תירוצי הסד"ט  -לפי תירוץ א ,חוצצת .ואילו לפי תירוץ ב ,לא חוצצת.
[והכריע שהעיקר כתירוץ ב].
לרא"ש עפ"י פמ"ג  -חוצצת[ .אולם הבין בשו"ע שהיקל בזה].
חוט שני

פסק2426

את צמה לפני

למעשה ,שכיון שנחלקו בזה הפוסקים האם צמה חוצצת ,יש לה להסירה

הטבילה.2427

ועוד שהרי צריכה לסתור אותה לפני עבור החפיפה ולסרוק

שיערה.
כיצד משכחת לה קשרים ברוב השיער?
מרן פסק שאם רוב שערה קשור נימא נימא בפני עצמו– לא עלתה לה טבילה.
פירוש הדברים ,היינו שאם ברוב השערות יש קשר אחד בכל שערה חשוב כרוב וחוצץ
מהתורה ,וא"כ הקשה השפת

אמת2428

הרי הקשר הוא רק במקום אחד של השערה ואינו

אלא מיעוט אורך השערה ,וא"כ ס"ס ברוב שטח השיער אין
חוט

שני2430

קשרים?!2429

תירץ שבשיער יש דין מיוחד .שלא משערים את החציצה על פי רוב שטח

השיער ,אלא ,אם רוב השיערות קשורות אפילו אם יש בכל שערה רק קשר אחד – חוצץ.
אך צ"ע מניין למד זאת.
 2423או"ח סי' שג ס"ק א משב"ז.
 2424סעיף ה.
 2425על פי פמ"ג או"ח סי' שג ס"א משב"ז.
 2426עמ' רחצ.
 2427יש להעיר שגם לשיטת המתירים ,צריכה להרפות את הקוקיה שעל שערה.
 2428חידושי השפת אמת סוכה ו ,ב
 2429עיין שם מה שתירץ .ודבריו צ"ע
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סעיף ו
א .הטור כותב וז"ל:
"שער שכנגד הלב ובזקן הנדבק זה בזה מחמת זיעה חוצץ שבראש ובבית השחי אינו חוצץ
ושבאותו מקום באיש אינו חוצץ ובאשה בנשואה חוצץ ובפנויה אינו חוצץ".

שיער הנדבק ע"י זיעה
המשנה במסכת

במקוואות2431

עוסקת בשיער שנידבק ע"י זיעה .הכלל הוא שכאשר

מקפידים על כך ,הדבר חוצץ .וההקפדה תלויה במקום השיער בגוף וכן יש לחלק בין גבר
לאישה וז"ל:
"אלו חוצצין באדם ...קלקי הלב והזקן
ובית הסתרים באשה...
אלו שאין חוצצין קלקי הראש ובית השחי
ובית הסתרים באיש"...

שיער הערווה
במשנה כתוב ששיער בית הסתרים חוצץ רק באישה .והב"י כתב בשם התוספתא ,ששיער
הערווה חוצץ רק באישה נשואה ,והסיבה ,כיון שאישה מקפדת שלא תתגנה על בעלה .אך
בפנויה ובגבר אינו חוצץ.
וכתב הב"ח שאפי' אם האישה ובעלה לא מקפידים אם נדבקו שיערות בית הסתרים של
האישה ,מ"מ הדבר חוצץ כיון שרוב הנשים הנשואות מקפידות על כך.
שיער בית השחי
נחלקו הראשונים האם שיערות בית השחי שנדבקו ע"י זיעה חוצצות:
הטור פסק ,שיער בית השחי שנדבק אינו חוצץ לא באיש ולא באישה.
הר"ש2432

והרשב"א 2433פסקו ,שיער בית השחי שנדבק חוצץ באישה .שביארו שמה שכתוב

במשנה ששיער בית הסתרים באישה חוצץ ,הכוונה גם לשיער בית השחי ,שכלול בבית
הסתרים.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"שיער שכנגד הלב ושבזקן הנדבק זה בזה מחמת זיעה ,חוצץ; שבראש ושבבית השחי ,אינו חוצץ;
ושבאותו מקום ,באיש אינו חוצץ; ובאשה ,בנשואה חוצץ ,בפנויה אינו חוצץ .הגה :ואותן שיש להן כמין
קליעות שערות דבוקות זו בזו ,ונעשית בלילה על ידי שד וסכנה להסירם ,לא חייצי (מרדכי ה"נ בשם ראב"יה
ובאגור ובהגהות ש"ד)".

 2430עמ' רצג ,רצז
 2431פרק ט משניות ב,ג.
 2432בפירוש המשנה שם.
 2433שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' קכד .וכן בתורת הבית הארוך ב"ז ש"ז.
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פסיקת הלכה בשיער הערווה
מרן פסק ,ששיער בית הערווה אם נדבק חוצץ באישה נשואה בלבד.
מנהג הספרדים בזמנם להסיר את שיער הערווה
הספרדים נהגו שהנשים יסירו את שיער הערווה לפני הטבילה .וכן הובא בשיורי

ברכה2434

אך האשכנזיות לא נהגו במנהג זה.
מספר הסברים ניתנו בטעם המנהג:
א .שבה"ל 2435כתב ,שנהגו בחומרא זו ,משום החשש שידבקו שיערות הערווה מהזיעה
והדבר קשה להוריד ולכן מגלחות לגמרי אותו מקום.
ב .טעם נוסף ,מפני שחלק מהנשים מקפידות להסיר את שיער הערווה כיון שלא
תתגנה על בעליהן אזי השיער עצמו יחצוץ משום דבר המקפיד.2436
ג .וכן יש לחשוש שמא תסיר את השיער מיד אחרי הטבילה ולדעת חלק מהפוסקים כל
דבר העומד להיקצץ כקצוץ דמי ,נמצא שחלק השיער שעומד להיקצץ מהווה
חציצה במקומו.2437
שכחה להסיר את שיער הערווה וטבלה
נחלקו הפוס' מה הדין באישה ספרדיה שנהגה להסיר את השיער ושכחה וטבלה ללא
שהסירה אותו:
א .האדמת קודש 2438כתב ,אפי' אם קודם חפפה את שיער אותו מקום ,לא עלתה לה
טבילה .וביאר

בטה"ב2439

טעמו ,מפני שהנשים מקפידות להסיר את שיער ערווה

ונמצא שחוצץ ואף אם היא ובעלה לא מקפידים ,אזלינן בתר רוב הנשים הנשואות
מקפידות על כך ,ובטלה דעתם אצל כל אדם.
ב .שדה הארץ כתב ,2440שלא עלתה לה טבילה אך אם שימשה כבר עם בעלה
עלתה לה טבילה .וטעמו הוא ,שכיון שהנשים מקפידות להסיר את שיער הערווה
הרי הן מקפידות עליו וחוצץ וצריכה לחזור ולטבול שנית ,כמו שפסק הרמ"א לגבי
מי שלא גזזה את ציפורניה לפני הטבילה ,אלא טבלה עם ציפורניה שלא עלתה לה
טבילה .אלא שכתבו שם הפוסקים שאם כבר שימשה עם בעלה אזי א"צ לטבול
שוב.
ג.

טה"ב2441

ושיורי

ברכה2442

כתבו ,שאם טבלה ללא שהסירה את שיער הערווה

וניקתה אותו היטב א"צ לחזור ולטבול שנית אפילו אם לא שימשה.
 2434קצח ב.
 2435עמ' שטו.
 2436כך נראה בדברי האדמת קודש ח"ב סי' י ועיין בטהרת הבית שחלק עליו.
 2437עפ"י שבה"ל עמ' שטו.
 2438ח"ב סי' י.
 2439ח"כ עמ' כא  -כג.
 2440ח"ג יו"ד סי' ו.
 2441ח"כ עמ' כא  -כג.
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בשיורי ברכה כתב הטעם ,מפני שבימי הטהרה היא אינה מסירה את שיער הערווה
וא"כ מוכח שאינה מקפידה על כך.
בטה"ב כתב הטעם ,שכל דבר שהוא מגופה ועיילי בה מיא אינו חוצץ ,אף אם
מקפידה עליו

[חציצה היא רק מגורם חיצוני או כאשר המים לא יכולים להגיע לכל

חלקי הגוף כמו קשרים בשיער] .וה"ה אם הסירה חלק מהשיערות ונשארו מיעוטם
שאינה צריכה לחזור ולטבול.
והוסיף בטה"ב ,שאם יש מכה באותו מקום שאינה יכולה להסיר את השיערות ,יכולה
לטבול לכתחילה לאחר שתדיחן יפה.
מנהג הספרדים בימינו
נחלקו האחרונים לגבי מנהג הספרדים בדורות האחרונים:
א.

טה"ב2443

ושו"ת תבואות

שמש2444

כתבו ,שבזמן הזה רבות מבנות ספרד אינן

מסירות את שיער הערווה ואומרות שהן ובעליהן אינן מקפידים על כך.
ויש להתיר להן לנהוג כך כאשר בעלה לא מקפיד .כיון שכל מנהג שאינו משונה
מאד לא אומרים עליו שבטלה דעתם אצל כל אדם .אלא שצריכות לרחוץ ולנקות
היטב את שיער הערווה לפני הטבילה.
ב .האבני

ישפה2445

כתב ,שגם בימינו על הספרדיות יש להמשיך את המנהג להסיר

את שיערות הערווה לפני הטבילה ,ומי שמשנה מן המנהג נקראת פורצת גדר.
אישה שכבר נהגה להסיר שיער ערווה האם מועיל התרת נדרים
כתב בתורת

הטהרה2446

שאם כבר נהגה להסיר שיער בית הערוה לפני הטבילה ומעונינת

לשנות מנהגה ,צריכה לעשות
אולם

בשבה"ל2448

התרה.2447

כתב ,שאם נהגה כבר להסיר את שיער הערווה לפני הטבילה ,אינה

יכולה לעשות התרת נדרים כיון שהוי נדר על דבר מצווה שלא נשאלים עליו .שהרי טעם
המנהג הוא משום חשש שידבקו השיערות ,ולכן נהגו הספרדיות להסיר לפני הטבילה .אך
כתב עצה בזה ,שלפני תתחיל לעשות מנהג זה תאמר שהיא עושה זאת בלי נדר ,וכך יועיל
שלא הוי נדר.

 2442קצח ב.
 2443ח"ג עמ' כד.
 2444יו"ד סי' כג.
 2445ח"ג יו"ד סי' פג.
 2446יז יד.
 2447בטה"ב ח"א עמ' נח -נט ,הובא שנחלקו הראשונים האם נדר שנדרו אותו לשם גדר וסייג יש לו התרה ,והעלה שמרן
מיקל כראשונים שמקילים וכן פסק שם הרב עובדיה.
 2448עמ' שטו.
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רגילה להסיר את שיער רגליה/גבות ושכחה להסירו לפני הטבילה
נחלקו האחרונים מה הדין באישה שרגילה להסיר את שיער הרגליים או הגבות לנוי

[לסדר

גבות] וכעת שכחה להסיר לפני הטבילה:
בטה"ב2449

כתב ,שעלתה לה טבילה ,כיון שהשיערות הם מגופה וכל דבר שהוא מגופה

ואינו מונע את כניסת המים אינו חוצץ.
עולת יצחק כתב ,2450שלא עלתה לה טבילה.
פסיקת הלכה בשיער בית השחי
כאמור לעיל נחלקו הראשונים האם שיער בית השחי שנדבק חוצץ .ומרן בשו"ע פסק
כשיטת הטור ,שהוא אינו חוצץ.
וכן כתב בפשיטות בטה"ב 2451כשו"ע ,ששיער בית השחי שנדבק אינו חוצץ.
בלחו"ש2452

כתב ,ששיער בית השחי שנדבק חוצץ באישה.

ובשבה"ל2453

כתב ,שמעיקר הדין הלכה כדברי מרן ששיער בית השחי אינו חוצץ .אולם

לכתחילה כדאי להחמיר להסיר את ששיער בית השחי כיון שהוא מצוי שנדבק ע"י זיעה.
אלא שהוסיף ,שהוראה בכך צריכה זהירות ,כיון שיש נשים שאם נאמר להם להסיר את
שיער בית השחי הם לא יטבלו.
אם השתנה בעולם המנהג על ההקפדה
שבה"ל כתב ,2454שההקפדה תלויה במנהג אותו זמן ,אף שבזמן חז"ל נשים לא הקפידו על
שיער דבוק בחלק מהאיברים ,אם בזמן מסוים נשים יתחילו להקפיד על כך ,ישתנה הדין.
סכנה להסיר את החציצה – גדרים כללים
כתב המרדכי ,2455שאישה שהשיערות שלה הסתבכו ע"י שד אינן חוצצות .המרדכי הביא
מס' טעמים לכך ,ואחד מהם שכיון שיש סכנת נפשות להסיר את החציצה היינו רביתיה.
ופסק כך עפ"י הגמ' ביבמות [דף עח] שאומרת ,שנכרית מעוברת שנתגיירה – בנה א"צ
טבילה ,שטבילת אמו עלתה לו ,כיון שעובר 'היינו רביתיה' [דרך גידולו] ,וביאר
כיון שהולד צריך את גוף האם לחיותו לא חשיב חציצה.
עפ"ז כתבו הפוסקים שחציצה שיש סכנת נפשות להסירה – לא הוי חציצה.
אלא דנו הפוס' בגדר הדבר:2457

 2449ח"ג עמ' כה.
 2450סי' קצח.
 2451ח"ג עמ' כא.
 2452קצח ס"ק כה.
 2453עמ' שטו.
 2454בעמ' שטו.
 2455שבועות תשנא.
 2456עמ' שטז.
 2457שבה"ל עמ' שטז.
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שבה"ל2456

א .דבר שאם יסיר אותו עכשיו יהיה סכנה אולם לאחר שיעבור זמן ניתן להסירו ללא
סכנה
רע"א2458

כתב שחוצץ ,כיון דדעתה להסיר לאחר זמן וא"כ הוי כמקפיד .ולכן חץ

התקוע בבשרה חוצץ ,כיון שניתן להסירו לאחר זמן ללא סכנה.
ב .סכנה חד פעמית
כגון אישה שיש לה חור בעור התוף ואסור לה להרטיב את האוזניים ,ולכן כאשר היא
רוצה לטבול צריכה לשים שם צמר גפן וכיו"ב .נמצא שאישה זו אינה נמצאת כל הזמן
בסכנה אלא רק כאשר נמצאת בתוך המים היא בסכנה חד פעמית.
כתב הג"ר שלמה הכהן ,שהוי חציצה.
אולם האמרי יושר 2459כתב ,שלא הוי חציצה.

סעיף ז
א .הטור כותב וז"ל:
"ליפלוף שבעין אינו חוצץ ושחוץ לעין כל שהוא לח אינו חוצץ יבש עד שהתחיל להיות ירוק
חוצץ והרמב"ם חילק על שבתוך העין בין בתוך ג' ימים ולאחר ג' ושחוץ לעין כתב סתם
חוצץ אפילו תוך ג' וא"א הרא"ש ז"ל כתב כסברא ראשונה".

ליפלוף שבעין
מובא במשנה 2460וז"ל:
"אלו חוצצין באדם ...לפלוף שחוץ לעין...
אלו שאין חוצצין ...לפלוף שבעין".
ואילו הגמ' בנידה מחלקת באופן שונה:2461
"אמר מר עוקבא :לפלוף שבעין ,לח  -אינו חוצץ ,יבש  -חוצץ אימתי נקרא יבש  -משעה
שמתחיל לירק"

מה זה ליפלוף? כתב הערוך [על אתר] שזה צואת העין.
נחלקו הראשונים בישוב המשנה והגמרא זה עם זו:
א .תוס' 2462ביאר ,שמר עוקבא שחילק בין לח ליבש דיבר על ליפלוף שבתוך העין,
ולכן תוך העין לח אינו חוצץ יבש חוצץ .וחוץ לעין אפי' לח חוצץ.
ב .רא"ש ביאר ,2463שמר עוקבא דיבר על ליפלוף שחוץ לעין.
ולכן תוך העין לא חוצץ כלל כיון שהלחות של העין מלכלכת אותו תמיד .חוץ לעין לח
אינו חוצץ ויבש חוצץ.
 2458שו"ת רע"א מהדורא קמא סי' ס.
 2459ח"ב סי' פב.
 2460מקוואות ט ב ,ד"ה ליפלוף.
 2461נידה סז ע"א.
 2462נידה סז ע"א ד"ה.
 2463הל' מקואות סי' כה.
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ג.

הסמ"ג2464

ביאר ,שדברי המשנה במקוואת מתאימים לדברי מר עוקבא .כלומר,

ליפלוף שבתוך העין סתמו לח ואינו חוצץ .ושחוץ לעין סתמו יבש וחוצץ.
ד .הרמב"ם [לפי

הב"י] 2465ראב"ד 2466ורשב"א2467

כתבו ,שכל דברי מר עוקבא

נאמרו לטהרות ולא לבעלה .ולכן פסקו הלכה כסתם המשנה במקוואות:
שתוך העין אינו חוצץ .וחוץ לעין חוצץ.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"לפלוף (פי' צואת העין) שחוץ לעין ,חוצץ אפילו הוא לח; ולפלוף שבעין אינו חוצץ ,ואם היה
יבש ,חוצץ; והוא שהתחיל להוריק (כן דברי התוספות וסמ"ג בשם ר"ת ורמב"ם)".

פסיקת הלכה בצואת העין
מרן פסק כשיטת תוס' שחוץ לעין חוצץ אפילו לח .ובתוך העין לח לא חוצץ ואילו יבש
חוצץ.
אולם הש"ך 2468פסק כרמב"ם וסיעתיה מעיקר הדין ,ולכן תוך העין אף פעם לא חוצץ וחוץ
לעין חוצץ .אולם כתב שלכתחילה גם לבעלה יש להחמיר כמו לטהרות כשיטת מרן ,ואם
טבלה כבר אם אפשר תטבול שנית .אך היכא דלא ניתן לטבול שנית יש לסמוך על
הרמב"ם וסייעתיה.
טה"ב2469

פסק כמו מרן .והוסיף שבספק אם הוא לח או יבש אינו חוצץ ,שכן ניתן לסמוך

במקרה כזה על הרמב"ם וסיעתיה.
טיפות עיניים האם חוצץ לטבילה
כתב חוט השני 2470שטיפות עיינים אינו חוצץ ,כיון שמיד מתערבות בעיניים.
עדשות מגע האם חוצץ
נחלקו הפוסקים לגבי עדשות מגע שמסירות כל יום האם חוצצות:
שבה"ל 2471וטה"ב2472

פסקו ,שלכתחילה יש להסיר את עדשות המגע לפני הטבילה ,אך

בדיעבד אם לנה עם בעלה לא חוצץ ,שכן הוי מיעוט שאינו מקפיד וכן יתכן שאינו מהודק.
אך אם לא לנה עם בעלה תטבול שוב.

 2464לאוין קיא.
 2465מקוואת פ"ב ה"א יד וכ"ב .אולם בטור הבין אחרת ברמב"ם שסובר ,תוך העין בתוך שלושה ימים לא חוצץ יותר
משלושה חוצץ וחוץ לעין תמיד חוצץ ,ועיין בב"י שהאריך לדחות הבנה זו בדברי הרמב"ם.
 2466בעלי הנפש שער הטבילה.
 2467תורת הבית הקצר ב"ז ש"ז.
 2468ס"ק יג.
 2469ח"ג עמ' כה.
 2470עמ' רצט.
 2471עמ' שיח.
 2472ח"כ עמ' כו-כז.
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האגרות

משה2473

פסק ,לכתחילה יש להסיר ,אולם בדיעבד אינו חוצץ אפי' לא לנה עם

בעלה ,כיון שאינם מהודקות.
המנחת יצחק כתב ,2474שאפילו בדיעבד חוצץ .וכן פסק חוט השני.2475
עדשות קבועות
ישנן עדשות שאין מסירים אותם כל יום אלא הם קבועות בעיניים לתקופה ממושכת:
בטה"ב2476

ובנשמת

אברהם2477

כתבו ,שעדשות אלו אינן חוצצות וניתן לטבול עימן

לכתחילה בלא להסירן .והטעם לכך שעדשות הן מיעוט שאינו מקפיד ואף שהרמ"א כתב,
שנהגו להסיר גם מיעוט שאינו מקפיד,

ערוה"ש2478

כתב ,שאם החציצה לצורך רפואי א"צ

להוריד אף לדעת הרמ"א.
אישה בעלת עין זכוכית האם חוצץ בטבילה
כתב בטה"ב ,2479שמותר לטבול לכתחילה עם עין זכוכית ואינה צריכה להוציא .וכך למד
בדברי השואל ומשיב 2480וטעמיו:
א .השואל ומשיב כתב  ,שחציצה לא שייכי אלא כאשר מקפדת להסיר מפני שהדבר רע
לה ,אך כאן אדרבה מקפדת לא להסירה כדי שלא תתבזה .וממילא הוי מיעוט שאינו
מקפיד שאינו חוצץ.
ב.כוכב יעקב 2481כתב ,שמקום העין נחשב כמקום בלוע ,דלא בעינן בו ראוי לביאת מים.
ג.התשב"ץ 2482כתב ,כל שנעשה לנוי – טובלת בו דכגופה דמיא.
ד .אם הזהירו אותה הרופאים שלא תטבול בלי העין מזכוכית כדי שלא יכנסו מים לגופה
ויפגעו בעין השניה ,יש חשש שתעצום עיניה ביותר ,ולכן ברור שאין לה להסיר.
אמנם דעת

שבה"ל2483

שלכתחילה לא תטבול עם עין זכוכית ורק בדיעבד עלתה לה

טבילה ,כיון שהוי נוי אינו חוצץ בדיעבד.
הזכר שמחה 2484כתב ,שאם רגילה להסיר כשהולכת לישון צריכה להסיר קודם שתטבול.
המאורי אור כתב ,2485שאם מסירה את העין מידי פעם עליה להסיר אותה לפני הטבילה
אפילו אם אינה יכולה להסירה בנקל יש להחמיר.

 2473יו"ד ח"א סי' קד.
 2474ח"ו סי' פט.
 2475עמ' רצט.
 2476ח"ג עמ' כו.
 2477יו"ד קצח עמ' רלז.
 2478קצח ט.
 2479ח"ג עמ' כז.
 2480ח"ג סי' כח.
 2481סי' רלא.
 2482ח"ג סי' רפ.
 2483עמ' שיז -שיח.
 2484סי' קיח.
 2485הובא בטה"ב ח"ג כח.
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סעיף ח
א .הטור כותב וז"ל:
"כחול שבעין אינו חוצץ ושחוץ לעין חוצץ היו עיניה פורחות אף שחוץ לעין אינו חוצץ פי'
פורחות דומעות וי"מ נפתחות ונסגרות תמיד והרמב"ם כתב היו עיניה פתוחות אף שחוץ
לעין אינו חוצץ ...והראב"ד כתב דגליד שעל גבי המכה אפילו אחר ג' ימים אינו חוצץ ...
וא"א הרא"ש ז"ל לא כתב כן"

כחול שבעין
הגמ' במסכת נידה 2486וז"ל:
"אמר שמואל :כחול שבתוך העין  -אינו חוצץ .ושעל גבי העין  -חוצץ .אם היו עיניה
פורחות  -אפי' על גבי העין אינו חוצץ".

נחלקו הראשונים האם חוצץ רק לטהורות או גם לבעלה ,והובא בהרחבה לעיל בסע' ז
ועיי"ש .להלכה חוצץ גם לבעלה.
מהי עיניה פורחות?
א.

רש"י פירש  ,הכוונה שעיניה דומעות והדמעות מלחלחות את הכחול שלא יהיה עבה
ולכן אינו חוצץ.

ב.
ג.

עוד פירש רש"י ,שפותחת וסוגרת עיניה כל הזמן ומתוך כך הכחול אינו עב.
הרמב"ם עפ"י

הט"ז,2487

הכוונה שפותחת את עיניה בתוך המים ואז הכחול

נימוח.2488
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"כחול שבעין אינו חוצץ ,ושחוץ לעין חוצץ; ואם היתה פותחת ועוצמת (פירוש סוגרת) עיניה
תדיר ,אף שחוץ לעין אינו חוצץ.

מרן נקט שפורחות כמו הפירוש השני של רש"י.
חילוק בין כחול שבעין לחוץ לעין
שבה"ל2489

כתב ,כחול שהוא בתוך העין אינו חוצץ כיון שעשוי לנוי ,ובסעי' יז נפסק שכל

שעשוי לנוי אינו חוצץ .וביאר את ההבדל בין תוך העין לחוצה לה ,בשני אופנים:
 .1בתוך העין דרך הנשים לשים כחול ,ולכן זה נחשב לנוי .אך חוץ לעין אין דרך הנשים
לשים כחול ולכן זה לא נחשב לנוי.

 2486סז ע"א.
 2487ס"ק יב ,הט"ז גרס ברמב"ם 'אם היו עיניה פתוחות' עפ"ז פירש שפותח את עיניה בתוך המים.
 2488ודלא כב"י בהבנת הרמב"ם שביאר אותו כמו הפירוש השני של רש"י.
 2489עמ' שיח.
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 .2בסע' יז מרן פוסק שצבע העשוי לנוי אינו חוצץ ,אולם לכחול יש יותר ממשות מאשר
לצבע ,ולכן הוא חמור יותר ואע"פ שנעשה לנוי חוצץ .אולם בתוך העין הכחול אינו חוצץ
כיון דלחות העין גורמת לכך שהכחול יהיה לו פחות ממשות.
אולם בטה"ב

כתב2490

שכל דבר של נוי מעיקר הדין אינו חוצץ אע"פ שיש בו ממשות

אולם טוב להסירו לכתחילה.

ועיין בהרחבה בסע' יז מה שהרחבנו בזה

כחול בזמננו
שבה"ל2491

כתב ,שאף שמנהג הנשים לשים כחול בעיניים לשם נוי ,והיה מקום לומר שאינו

חוצץ כמו שכתב

הש"ך2492

שכחול ששמה לנוי אינו חוצץ .למעשה ,קשה לומר הלכה

ברורה בכחול שבימינו ,שכן כיום מייצרים כחול הנדבק בעין היטב ,ויש לברר האם יש
ממשות בכחול יותר מצבע ואז יש מקום להחמיר בו שחוצץ אע"פ שנעשה לנוי או שאין לו
ממשות והוא רק כמו צבע ואז לא יחצוץ כדין דבר הנעשה לנוי .ובימינו אין מועיל שפותחת
וסוגרת עיניה המון פעמים ,כיון שאנו רואים שהכחול נידבק היטב בעין ואינו יורד ע"י
מצמוץ.
ולכן למעשה אפשר להקל רק בנשים כאלו שקשה להשפיע עליהם שיסירו את הכחול
אבל בסתם נשים יש להחמיר.
אולם חוט השני 2493כתב ,שאם שמה את הכחול לנוי אינו חוצץ לא בתוך העין ולא מחוץ
לעין.
בטה"ב2494

כתב שמעיקר הדין איפור אפי' סביבות העין ואפי' יש בו ממשות אינו חוצץ

וה"ה לאודם על השפתים אבל טוב לכתחילה שתסיר אותו לפני הטבילה ,אולם בדיעבד
אם טבלה עם האיפור עלתה לה טבילה.
עוד כתב בטה"ב ,שאיפור קבוע אין בזה חציצה כלל ואף העושות כך לכתחילה אין
למחות בידן .כיון שנעשה בתוך העור ואין כאן משהו חיצוני.

ועיי"ש2495

ריסים מלאכותיים
ישנן נשים המדביקות ריסים מלאכותיים והם נופלים מאיליהם לאחר מספר ימים .נחלקו
הפוסקים לענין חציצה:
האגרו"מ2496

פסק שאינם חוצצים ,כיון שהטעם שכל דבר שהוא לנוי ויופי כשאין שום צורך

להסיר אינו חוצץ [כדלקמן סע' יז] .אבל אם התחילו כבר ליפול הוא חוצץ עד שיפלו כולן
דמסתבר דכשהתחילו ליפול אין חלק הנשאר דבר נוי .ומ"מ כותב האגרו"מ ,שאף שלדינא
יש להתיר ,היה אומר שלא תעשה זה האשה ליתרון יפוי אלא אם הוא באופן שבלא זה יש
 2490ח"ג עמ' כח.
 2491עמ' שיח.
 2492ס"ק יד.
 2493עמ' ש.
 2494ח"ג עמ' כח.
 2495ח"ג עמ' כט -לד.
2496יו"ד חלק ג סי' סב.
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חשש שתהא מאוסה לבעלה אז יש להתיר ,וכ"ש כשכבר עשתה שא"א לה להסיר שיש
להתיר לטבול.
ובדבר

יהושע2497

התיר אף לכתחילה לשים ולטבול עם ריסים מלאכותיים כיון שהוי מיעוט

שאינו מקפיד שהרי הניחה אותם לנוי ,ואף שהרמ"א בסע' א פסק כהגות שערי דורא שיש
להסיר לכתחילה לטבילה גם דברים שאינם חוצצים ,זה רק לחומרא ולא לדינא .ובימינו
שנשים מקפידות מאד על יופים אין להחמיר עליהם.
בדרכ"ט2498

פסק ,שלכתחילה צריכה להסיר ריסים מלאכותיים לפני הטבילה ,ובדיעבד

אם טבלה איתם עלתה לה טבילה כיון שכל דבר שמתרחצים איתו אינו חוצץ.
בתורת

הטהרה2499

כתב ,שאם הריסים מלאכותים שלמים מן הדין אינם חוצצים ,ולכן אם

קשה הדבר להוציאם קודם טבילתם ,מותרת לטבול עמהם ,ואם החלו השיערות ליפול,
כל שנפלו עד שדרך אשה זו או דרך הנשים להסיר הריסים במצב זה ,הרי הם חוצצים.

סעיף ט
א .הטור כותב וז"ל:
"דם יבש שעל המכה חוצץ וריר שבתוכה אינו חוצץ יצא מתוכה כל תוך ג' ימים לח הוא
ואינו חוצץ לאחר מכאן יבש הוא וחוצץ לפיכך אשה בעלת חטטין צריכה לחוף במים עד
שיתרככו והראב"ד כתב דגליד שעל גבי המכה אפילו אחר ג' ימים אינו חוצץ וכן לפלוף
שבעין אפילו יבש והכחול אפילו שע"ג העין אינו חוצץ וא"א הרא"ש ז"ל לא כתב כן".

דם יבש וגלד שע"ג מכה
דם יבש
בתוספתא2500

הובא ,שדם יבש חוצץ .וכן פסקו

הרא"ש2501

והטור

והרמב"ם.2502

גלד שע"ג מכה
המקור לגלד הוא במשניות

במקוואות:2503

"אלו חוצצין באדם ...גלד שחוץ למכה  ...אלו שאין חוצצין  ...וגלד שעל המכה."2504

ופירש ר"ש שגלד שחוץ למכה הכוונה ריר היוצא מן המכה מתייבש ונעשה גלד.
וכתב הרא"ש שגלד בתוך המכה תמיד רך 2505ולכן אינו חוצץ.

 2497ח"ד יו"ד סי' יא.
 2498פרק טז הלכה טו.
 2499עמ' רו .בטה"ב ח"ג עמ' יט הביא את שיטת הדבר יהושע והאגרו"מ ורואים מדבריו שמיקל ,אך לא נהירא לי כמו מי
היקל מביניהם שכן יש בהם חילוק קל ,ולכן הבאנו את דברי התורת הטהרה למסקנה .ויתכן וזה כוונת הרב ז"ל.
 2500מקוואות ו ט.
 2501הלכ' מקוואות סי' כו.
 2502מקוואות ב א.
 2503יש שגרסו 'גלד שבתוך המכה' אולם כתב הב"י שמדברי הרא"ש והרמב"ם עולה שאפי' גלד שעל המכה אינו חוצץ.
 2504משניות א-ד.
 2505רש"י פירש שתוך ג' אינו חוצץ כיון שהגליד רך ונחשב לחלק מהבשר אולם מהמרדכי [שבועות תשמח] פירש ,שתוך ג'
ימים הגליד אינו מונע מעבר מים אלא נכנסים דרכו.
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מהמשנה למדנו שיש לחלק ,בין גלד שחוץ למכה שחוצץ לבין גלד שבתוך המכה שאינו
בנידה2506

חוצץ .והגמ'

הוסיפה לחלק בין תוך ג' לאחר ג'

[ונחלקו הראשונים בביאור הגמ' כמו

שיבואר לקמן]:
"אמר רמי בר אבא הני ריבדי דכוסילתא עד תלתא יומי לא חייצי מכאן ואילך חייצי".

נחלקו הראשונים בביאור ריבדא דכוסילתא:
הרא"ש ביאר ,שריבדא דכוסילתא היינו הגלד שעליו דיברה המשנה [ריר היוצא מן המכה]
ועפ"ז פסק:
א .ריר שבתוך המכה – אינו חוצץ לעולם שהוא רך תמיד.
ב .ריר שחוץ למכה – תוך ג' ימים אינו חוצץ כיון שעדין הוא רך .לאחר ג' ימים
חוצץ.
אולם

הרמב"ם2507

עפ"י הב"י ביאר ,שריבדא דכוסילתא אינו הגלד שעליו דיברה המשנה

אלא הכוונה לדם שע"ג שריטה אולם גלד [ריר] שיוצא חוץ למכה חוצץ אף תוך ג' ימים,
ועפ"ז פסק:
א .ריר שבתוך המכה – אינו חוצץ.
ב .ריר שחוץ למכה – תמיד חוצץ.
ג .דם שיצא משריטה בבשרה – תוך ג' ימים אינו חוצץ .לאחר ג' ימים חוצץ.
מרן פסק כשיטת הרא"ש כמבואר לקמן.
האם דם יבש חוצץ גם לבעלה או רק לטהרות
נחלקו הראשונים האם חוצץ רק לטהרות או גם לבעלה ,והובא בהרחבה לעיל בסע' ז
ועיי"ש .להלכה חוצץ גם לבעלה.
אישה בעלת חטטין
אשה שיש לה פצעים ועליהם גלדים חוצצים דנו הראשונים כיצד תטבול:
המרדכי2508

כתב ,שאף כאשר יש צער בהסרתם ולכן זה נחשב שאינה מקפדת עליו נהגו

להחמיר להסירם .ולכן אישה בעלת חטטים לא תטבול עד שתסיר את הגלדים או
שתמתין עד שתתרפא.
הסמ"ק2509

חלק על המרדכי וכתב ,שמנהג הנשים להסיר את כל הגלדים אף כאשר יש

צער בהסרתם אינו אלא חומרא כיון שמעיקר הדין אינם חוצצים שהרי אינה מקפדת עליהם,
ולכן אשה שיש לה חטטין בראשה אין לאסור עליה לטבול.
והרא"ש כתב ,2510שאישה בעלת חטטין תרכך אותם במים עד שיתרככו ואז יכולה לטבול.
 2506סז ע"א.
 2507מקוואות פרק ב הלכות א,יד ,כ.
 2508שבועות תשמח.
 2509סי' רצג.
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וביאר הסד"ט ,2511שהראשונים הנ"ל נחלקו האם מועיל לרכך את הגלד במים.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"דם יבש שעל המכה ,חוצץ; וריר שבתוכה ,אינו חוצץ .יצא הריר מתוכה ,כל תוך ג' ימים
לח הוא ואינו חוצץ; לאחר מכאן ,יבש הוא וחוצץ .לפיכך אשה בעלת חטטים צריכה לחוף
במים עד שיתרככו".

פסיקת הלכה באישה בעלת חטטין
מרן הביא לשון הרא"ש .וכן פסק הסד"ט וכ"כ בטה"ב.2512
אולם הגאון מבוטשאטש שמובא

בדרכ"ת2513

פסק ,שאפילו במקום צער יש להסיר את

הגלד ,אולם אם יש צער גדול מאד תעשה שאלת חכם.
הדרכ"ת הנ"ל וכן בטה"ב 2514כתבו שאין להחמיר כגאון מבוטשאטש וטעמיהם:
א .הסמ"ק כתב שמעיקר הדין אם יש צער בהסרת הגלד אינו חוצץ כיון שהוי מיעוט
שאינו מקפיד ,ומה שנהגו להסיר זה רק משום חומרא ,ולכן כתב הסמ"ק ,שאין
למנוע מנשים בעלות חטטים לטבול.
ב .אין להחמיר להסיר את הגלד במקום צער ,כיון שזה חומרא דאתי לידי קולא ,שמא
ימנעו מלטבול ויבואו לאיסור כרת.
ג .אולי זה ריר שיצא תוך ג"י שפסק מרן שלא חוצץ.
ד .מרן היקל שניתן לרכך את הגלד.
ה .ניתן לצרף כסניף את שיטת הראב"ד שסובר שגלד אינו חוצץ לבעלה אלא רק
לטהרות.
ו.

יש לפסוק כמקילים ,כיון שזו חציצה על מיעוט הגוף שאסורה רק מדרבנן.

ז .כיון שמעיקר הדין אינו חוצץ אין להחמיר להסיר את הגלדים כיון שזה עלול לגרום
לדלקת.
שבה"ל כתב ,2515לכתחילה כשאפשר יש להחמיר ולא לסמוך על הריכוך כמו שהביא מרן,
אלא להסיר את הגלד .שהרי המרדכי פסק שהריכוך אינו מועיל ,וכן עולה מדברי השר
מקוצי [לקמן] .וביאר שבה"ל שראשונים אלו חששו לדעת הרמב"ם שגלד חוצץ אף תוך ג"י
למרות שהוא לח וא"כ גם לא מועיל לרככו.
אולם אם ע"י שתוריד את הגלד ,יצא דם וריר ,ניתן לסמוך על מרן שמועיל לרכך ,ויש
לרכך היטב וכאשר שוהים זמן רב במים זה מרכך כראוי.

 2510הלכות מקוואות סי' כו.
 2511ס"ק כב.
 2512ח"ג עמ' לה .ועוד כתב שם [וכן שבה"ל עמ' שכ] לגבי דם יבש ,שניתן לרכך גם דם יבש ,ושבה"ל כתב שיש לחפוף זמן
מה ע"מ להוריד את היובש העליון ומתרכך למטה.
 2513קצח לב.
 2514ח"ג עמ' לז.
 2515עמ' שכ.
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ובחוט שני כתב ,2516שאם יש חשש שיגרום הסרת הגלד לדלקת ניתן להקל כמרן.
מצטערת להסיר את הגלד  -האם נחשב שאינו מקפיד?
כאשר הגלד הוא כזה שהאישה היתה חפצה להסירו אלא שאינה מסירה אותו מפני הכאב
הכרוך בכך ,יש לדון האם נחשב שאינה מקפידה עליו:
הסמ"ק עפ"י ביאור הסד"ט ,נחשב שאינה מקפידה עליו.
השר

מקוצי2517

היה נוהג לבדוק שאין גרב על אשתו לפני הטבילה ,ועפ"ז כתב הסד"ט

שלדעת השר מקוצי ,אף אם יש צער בהסרת הגלד ,אין זה מחשיבו לאינה מקפידה עליו,
אלא אם חפצה שלא יהיה הגלד שם ,הוי כדבר המקפיד.
הכרעת האחרונים
הסד"ט2518

פסק ,שיש לסמוך על הסמ"ק שאם מצטערת בהסרת הגלד ,נחשב שאינו

מקפדת.
חוט השני 2519פסק ,בשע"ד גדול כאשר יש צער גדול לאישה ניתן לסמוך על הסמ"ק.
לאחר הטבילה הסתפקה האם ריככה את הגלד היטב
כאמור מרן פסק לעיל ,שאם היא בעלת חטטים צריכה לחוף במים עד שיתרככו .ופסק
בטה"ב2520

שגם במקרה שהיא מסופקת אם ריככה היטב את הגלד ,לא צריכה לחזור

ולטבול כיון דהוי סד"ל [מיעוט גופה].
הגדרת ג' ימים
מרן כתב ,שאם הריר יצא מתוך המכה בתוך ג"י אינו חוצץ ,ודנו האחרונים כיצד סופרים
את הג' ימים:
הפת"ש 2521הביא בשם החת"ס ,שמסתבר שמחשבים את הימים מעת לעת ולא מחמירים
להקל ולומר מקצת היום ככולו ,אולם כיון שמיעוט המקפיד הוא חוצץ רק מדרבנן ,אזי
המיקל לא הפסיד והמחמיר תע"ב.
טה"ב 2522פסק שמחשבים מעת לעת.
ממתי מתחילים למנות? חוט השני כתב בשם החזו"א ,2523שמתחילים למנות את הג' ימים
מאז שהפצע מתחיל להגליד.

 2516עמ' שג.
 2517הובא בט"ז ס"ק יד.
 2518ס"ק כב.
 2519עמ' שג.
 2520ח"ג עמ' לה.
 2521ס"ק ז.
 2522ח"ג עמ' לד.
 2523עמ' שב.
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סעיף י
רטיה שע"ג המכה
המשנה במסכת מקוואות 2524כותבת:
"אלו חוצצין באדם ...וגלד שחוץ למכה והרטיה שעליה".

וכן פסקו הטור והשו"ע" :רטיה שעל המכה ,חוצצת".
תחבושת שצריכה להישאר זמן רב ,ואינה יכולה להסירה
הפוסקים נחלקו האם כל רטיה חוצצת כפשט המשנה והשו"ע או שמא המשנה דיברה רק
על רטיה שמניחים אותה רק לזמן קצר ,אך רטיה שתישאר לזמן מרובה ,ואינה יכולה
להסירה כעת על פי ציווי הרופאים ושהסרתה תגרום לכאב גדול אינה חוצצת:
א .הפנים מאירות ,2525דברי חיים

מצאנז2526

והרב

פראנק2527

כתבו שרטיה שצריכה

להישאר זמן רב על פי צ יווי הרופאים ,וכן אינה יכולה להסירה מפני שהסרתה כרוכה
בכאב רב – אינה חוצצת .וטעמיהם:
 .1אינה מקפידה על הרטיה כיון שהיא צורך רפואה
הפוסקים הנ"ל כתבו שכיון שהתחבושת עשויה לצורך רפואי ועתידה להישאר לזמן
ממושך ואינה יכולה להסירה כעת נחשב שאינה מקפידה עליה ,והוי מיעוט שאינו
מקפיד שאינו חוצץ אפי' מדרבנן.
ואף שבעניין חציצה הולכים אחר דעת רוב הנשים ,ורוב הנשים מקפידות על כך,
אין לדון אחר רוב העולם שאין להם פצע ,אלא יש לדון אחר רוב הנשים שיש להם
פצע כזה בפני עצמם שהן אינן מקפידות על הרטיה.
אולם השיורי טהרה 2528חלק על סברה זו וכתב שהיא סברה קלושה.
 .2רטיה זו אינה דומה לרטיה שהשו"ע פסק שחוצצת
הכתב

סופר2529

כתב ,שהשו"ע דיבר על רטיה שלפעמים מסירים אותה כדי לראות

אם נתרפאה המכה או ע"מ לתקן את הרטיה ולכן היא חוצצת ,אולם תחבושת
ששמים לזמן ממושך אינה חוצצת ולא על זה דיבר מרן .וכ"כ החלקת

יואב2530

שתחבושת ששמים יותר מ 7ימים אינה חוצצת ,וסובר שהדבר דומה לקשר של
קיימא בשבת.2531
 2524מקוואות ט ,ב
 2525חלק ב סימן קמז.
 2526חלק ב ,יו"ד סימן סה.

 2527הר צבי יו"ד קסט.
 2528קצח ,יט.
 2529יו"ד סי' צא ,ואף שהכתב סופר לא היקל למעשה אלא החמיר כתשובה מאהבה שיבוא לקמן ,תלמידו של הכתב
סופר בשו"ת באר שמואל סי' כח ,כתב שלמרות שמורו הכתב סופר נמנע מלהקל למעשה ,טעמו מסתבר.
 2530יו"ד סי' ל.
 2531שאם קושר יותר מ 7ימים אסור מדרבנן.
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 .3הגמ'

ביבמות2532

אומרת שגיורת מעוברת שטובלת לגירותה ,עולה הטבילה גם

לעובר כיון שהיינו רביתיה – היינו שזה דרך גידולו של תינוק ולא ניתן להוציאו.
עפ"ז התיר

המרדכי2533

באישה שיש לה חולי ורפואתה שישימו לה סם בשיערות

והם יסתבכו ,יכולה לטבול ואין השערות המסובכות נחשב חציצה ,כיון שיש סכנה
להוריד הסם ,ולכן זה נחשב שהיינו רבייתיה.
ועפ"ז כתב הפנים מאירות שיכולה לטבול עם התחבושת ,כיון שיש סכנה בהסרת
התחבושת ואינה יכולה להסירה מפני עצת הרופאים ,זה נחשב ל'היינו רביתיה'.
 .4הר צבי כתב ,כיון שיש לה הוראה מפורשת מהרופאים לא להסיר את התחבושת,
אינה מקפדת עליה ,והוי מיעוט שאינו מקפיד .ובצירוף שכואב לה.
ב .תשובה

מאהבה2534

כתב ,להחמיר בתחבושת אפילו אם מונחת לזמן ממושך ,מכוח

סתימת מרן השו"ע שסתמו ואסרו.
בטה"ב2535

פסק ,שברטיה זו יש להקל ,ותדיח היטב את הרטיה .והוסיף ,שבימינו יש

להתיר יותר כיון שרבתה הפריצות ויש חשש למכשול או לשז"ל .וכתב הישכיל עבדי,2536
שאולי אפי' התשובה מאהבה היה מיקל בימינו ,והחמיר רק בימיו.
עוד כתב בטה"ב ,2537שכל שנעשה לרפואה וא"א להסירו מחמת כאב וצער ,אינו חוצץ
לטבילה ,כיון שחשיב מיעוט שאינו מקפיד.
וכתב שה"ה שיש להקל בפלסטר שהרופא ציוה עליה להשאיר ולא להוריד ,שאינו חוצץ.
ועיין מה שנכתוב לגבי גבס.
טבילה עם גבס
השאלה עם לטבול עם גבס תלויה במחלוקת הנ"ל לגבי רטיה ,ונחלקו בכך האחרונים
למעשה:
א.

טה"ב2538

פסק ,שרטיה לזמן מרובה ואינה יכולה להסירה מחמת כאב או ציווי

הרופאים אינה חוצצת ,ולכן כתב שיכולה לטבול עם גבס .אך תסיר מעליו כל
החציצות ובדיעבד אם לא הסירה חציצות מעל הגבס א"צ לטבול שנית.
לכלוך הנמצא תחת הגבס ואינה יכולה להסירו ,אינה מקפידה עליו ואינו חוצץ ,אך
הוסיף שאם נשארו רק מס' ימים עד לתאריך הורדת הגבס ,טוב שהבעל ימשול
ברוחו לצאת ידי כ"ע.
ב .שבה"ל 2539פסק ,שלא לטבול עם גבס אלא א"כ זה שעת דחק גדול.

 2532דף עח.
 2533מקוואות תשנא.
 2534קצח י.
 2535חלק ג עמ' לז.
 2536חלק ד ,יו"ד סימן טז.
 2537חלק ג עמ' ס.
 2538חלק ג עמ' סא.
 2539עמ' שכא.
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ג .חוט השני 2540פסק ,שא"א לטבול בגבס והוא חוצץ.
אולם בימינו ישנם סוגי גבס שחדירים למים ועל כן הדין ישתנה בהתאם.

משחה ושמן האם הוי חציצה
שמן
הש"ך2541

כתב בשם הבה"ג ,שכל השמנים אינם חוצצים חוץ משמן המור ,ונהגו בנות

ישראל לא לסוך כלל לפני הטבילה .וכן פסק בטה"ב.2542
אולם הערוה"ש 2543פסק ששמן חוצץ מפני שדבר שמן מדחה את המים.
משחה
שבה"ל2544

פסק ,שכל סוג של משחה חוצצת אלא א"כ היא בודאי לחה שאז יש לשאול

חכם.
בנשמת

אברהם2545

כתב ,דדוקא במשחה עבה יש להחמיר.

וכתב בטה"ב 2546שמשחה רכה שנספגת בבשר עד שאין בה ממשות אע"פ שהבשר מבריק
ניתן להקל.
ובמקרה שאסור לאישה לטבול ללא שמורחת משחת וואזלין ,כתב המהר"ם

מבריסק2547

שמותר לה לטבול ,כיון שגם אם יש בוואזלין דין חציצה הוי מיעוט שאינו מקפיד ,שהרי רוב
הנשים הנמצאות במצב הזה אינן מקפידות על כך .וכן פסק בטה"ב.

סעי ף י א
א .הטור כותב וז"ל:
"חץ או קוץ התחוב בבשר אם נראה מבחוץ חוצץ ואם אינו נראה אינו חוצץ ואם יש עליו
קרום של בשר בכל ענין אינו חוצץ"

קוץ התחוב בבשר
במסכת מקוואות 2548וז"ל:
"חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה חוצץ ואם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו".
המשנה מחלקת בין שני מצבים של חץ התחוב בבשר [ה"ה קוץ ,הובא בב"י]:

אם הוא נראה מבחוץ – חוצץ.
 2540עמ' שיז.
 2541ס"ק יד.
 2542ח"ג עמ' עט.
 2543ס"ק פח.
 2544עמ' שכא.
 2545ח"ב עמ' קכט.
 2546ח"ג כמ' פ.
 2547ח"ג סי' לג.
 2548פ"י משנה ח.
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אם אינו נראה מבחוץ – אינו חוצץ.
בתוספתא 2549מובא וז"ל:
"נכנס לו חץ בירכו רבי אומר אינ ו חוצץ וחכמים אומרים הרי זה חוצץ במה דברים אמורים
בשל מתכת אבל בשל עץ הרי זה חוצץ ואם קרם עליו העור מלמעלה הכל מודים שאינו
חוצץ"

התוספתא מוסיפה פרטים נוספים על המשנה:
בחץ של מתכת שתחוב בבשר נחלקו רבי וחכמים ,שלרבי לא חוצץ .ולרבנן חוצץ .אולם
בחץ של עץ לכ"ע חוצץ .2550וכן אם קרם עור מלמעלה לכ"ע אינו חוצץ.
ביאור התוספתא
התוספתא לא הזכירה את החילוק שהוזכר במשנה בין חץ הנראה מבחוץ שחוצץ ללא
נראה מבחוץ שאינו חוצץ.
הטור פסק גם את המשנה וגם כתוספתא.
ואילו הרא"ש 2551והרמב"ם 2552כתבו רק את לשון המשנה
 .1שיטת הב"י ביאר שנחלקו בביאור התוספתא:
בביאור הטור כתב הב"י ,שע"כ התוספתא מדברת בחץ הנראה מבחוץ ,שלא יתכן לפרש
שהתוספתא דיברה על חץ שאינו נראה מבחוץ:
א .אם היה מדובר בחץ שאינו נראה מבחוץ ,מה הטעם של רבנן שזה חוצץ? הרי זה לא
נראה!
ב .אם מדובר בתוספתא בחץ שאינו נראה ,נמצא שהמשנה שפסקה שחץ שאינו נראה
אינו חוצץ ,הכריע כדעת רבי ולא כחכמים וזה דעת יחיד ולא רבים.
ג .גם אם נאמר שהמשנה פסקה כרבי ,קשה מדוע לא חילקה בין חץ מעץ לחץ של
מתכת כמבואר בתוספתא.
ולכן ע"כ התוספתא עסקה בחץ הנראה מבחוץ .וא"כ המשנה שלא חילקה בין עץ
למתכת פוסקת כחכמים שבכל מקרה חוצץ כאשר נראה מבחוץ ,אלא א"כ קרם עליו
עור.
בביאור הרמב"ם

והרא"ש2553

כתב הב"י ,שלהבנתם התוספתא עסקה בחץ שאינו נראה

מבחוץ .ורבנן גזרו אטו חץ הנראה מבחוץ ורבי לא גזר ,וא"כ הדין של 'אם קרם עליו עור
אינו חוצץ' שהובא בתוספתא עוסק גם בחץ שאינו נראה ,ודין זה הוא רק אליבא דרבנן,
שכן לדעת רבי אפי' אם לא קרם עליו עור אינו חוצץ כיון שאינו נראה.

 2549מקוואות ז ט.
2550

הר"ש הביא שתי אפשרויות לבאר מה החילוק בין חץ של עץ למתכת .א .בחץ של מתכת התחוב בבשר יש למים

אפשרות להיכנס ולא הוי חציצה .ב .מסוכן להוציא חץ ממתכת מחוץ לבשר ולכן לא מקפיד עליו.
 2551הלכות מקוואות כז.
 2552מקוואות ג ח.
 2553הובאו בב"י.
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וסתם משנה [שהלכה כמותה] שפסקה שחץ שאינו נראה אינו חוצץ פסקה כרבי .ולכן
הרמב"ם והרא"ש הביאו רק את לשון המשנה ללא דין קרם עור עליו שהובא בתוספתא,
שכן התוספתא לא להלכה ,שכן אתיא כרבנן .ואילו סתם משנה פסקה כרבי.
 .2שיטת

הדרכ"מ2554

והש"ך ,2555הקשו על ביאור הב"י ,שאם הרמב"ם והרא"ש פוסקים

כרבי ,מדוע לא חילקו בין עץ למתכת?! וכן אם המשנה אתיא כרבי לשיטת הרמב"ם
והרא"ש מדוע המשנה לא חילקה בין עץ למתכת אלא כתבה בסתמא?!
אלא ע"כ ,שהרמב"ם והרא"ש למדו התוספתא איירי בחץ הנראה מבחוץ .ופסקו כחכמים
שחוצץ ואין חילוק בין לעץ למתכת .ומה שלא הזכירו הרמב"ם והרא"ש את לשון
התוספתא ,שאם קרם עליו עור אינו חוצץ ,הוא מפני שהדבר נלמד בכ"ש מחץ שאינו נראה
שאינו חוצץ.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"חץ או קוץ התחוב בבשר ,אם נראה מבחוץ ,חוצץ; ואם אינו נראה ,אינו חוצץ".

פסיקת הלכה בקוץ או חץ התחוב בבשר
מרן נקט כלשון הרמב"ם והרא"ש .ולכן אם נראה מבחוץ חוצץ ואם לאו אינו חוצץ.
וכתב הט"ז 2556את דברי הטור ,שאם קרם עליו עור – אפי' נראה תחת הקרום אינו חוצץ.
מהו חץ הנראה מבחוץ?
הב"י הביא שתי אפשרויות מהו חץ הנראה מבחוץ:
פירוש א' – מדובר שהחץ משוקע בבשר ,2557אך נראה מבחוץ.
פירוש ב' – מדובר שהחץ השווה לבשר.2558
הש"ך2559

פסק ,שיש להקל שרק חץ השווה לבשר חוצץ ,אולם חץ המשוקע בבשר אינו

חוצץ אע"פ שאפשר לראותו מבחוץ.
אולם הב"ח חלק על הש"ך ,והחמיר שגם חץ המשוקע בבשר אך נראה מבחוץ חוצץ מספק
אלא א"כ משוקע בעומק ואינו נראה כלל.
ופסק בטה"ב ,2560שהאחרונים הקלו כש"ך ,כיון שמיעוט המקפיד הוא חוצץ רק מדרבנן .וכן
פסק בשבה"ל.2561
 2554ס"ק ה.
 2555ס"ק יז.
 2556ס"ק טו.
 2557ובתוספתא נחלקו התנאים בחץ משוקע ,רבנן גזרו אטו שאינו משוקע ורבי לא חייש.
2558

ובתוספתא נחלקו התנאים בחץ השווה לבשר ,רבנן סוברים שא"א שלא יהיה מקצתו על הבשר ולכן חוצץ ורבי לא

חייש שיהיה מקצתו על הבשר.
 2559ס"ק טז.
 2560ח"ג עמ' סג.
 2561עמ' שכא.
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ספק אם היה נראה מבחוץ בשעת הטבילה
המהרש"ם בדעת תורה 2562דן במקרה ,שקוץ היה תחוב בבשרה ולפני הטבילה הוא לא היה
נראה מבחוץ ,אולם למחרת הטבילה היה שוב ניכר מבחוץ .א"כ יש ספק האם בשעת
הטבילה הקוץ היה נראה מבחוץ?
ופסק שאינה צריכה לטבול שוב שכיון שהוי סד"ל ,שכן הוי מיעוט גופו .והביאו בטה"ב.2563
דבר שאינו נראה מבחוץ אך עתיד להוציאו
מהאהבה2564

א .בשו"ת תשובה

דן במקרה שהיה לאישה פצע וששמו בתוכו חוטי פשתן

ע"מ לספוג את הדם באופן שהסיבים אינם נראים מבחוץ אולם לאחר שיחלים הפצע,
עתידים להוציאם ופסק ,שחוטים אלו חוצצים כיון שעתיד להוציאם אע"פ שאינם
נראים ,שכן לא דמי לחץ שאינו נראה שאין סופו לצאת וכן פסק בקיצוש"ע 2565של הרב
גנצפריד.
התשובה מהאהבה למד זאת מדברי הר"ש בביאור המשנה ,שהסיבה שחץ שאינו נראה
אינו חוצץ ,כיון שלא עתיד להוציאו ובטל לגופה ,וממילא במקרה דידן יש להחמיר כיון
שחוטים אלו הוא עתיד להוציאן [אולם בשו"ת שבה"ל

2566

כתב שיש להבין את הר"ש

באופן שונה.]2567

ב .בשו"ת רב פעלים 2568כתב לדחות דברי התשובה מהאהבה ,שכן הטעם להבנתו בדברי
הר"ש שנראה חוצץ ,כיון שא"א שלא יחפה גם על חלק מהבשר ולא משום שסופו
לצאת ,אך במקרה דידן החוטים בלועים אינם מכסים את הבשר ולכן אינם חוצצים .ועוד
הביא ראיה מדברי מרן ,שסתם ולא כתב שאם סופו לצאת חוצץ ,ועוד שמרן מדמה את
הדין של חץ לקוץ ,וקוץ סופו לצאת שכן מקפיד עליו ואע"פ כן אם אינו נראה פסק שאינו
חוצץ .וכן פסקו בטה"ב 2569ובשבה"ל.2570
קוץ הנראה מבחוץ אך אינה מקפדת עליו
כתב

הרשב"א2571

אישה שיש לה קוץ התחוב בבשרה ,לא תתטבול אלא אם כן תוציא

אותו שלא יראה מבחוץ כלום ,או שלא תרגיש בו וממילא לא תקפיד עליו ואז אינו חוצץ.
 2562הובא בטה"ב ח"ג עמ' סג.
 2563ח"ג עמ' סג.
 2564ח"ג הגהות השו"ע.
 2565סי' קסא ד .אולם בלחו"ש ס"ק לה הקשה על דברי התשובה מהאהבה.
 2566ח"ב סי' צד.
2567

המשנה במקואות עסקה בשני עניינים :א .לענין טומאה בלועה כגון אדם ששתה מים טמאים וטבל במקווה ואח"כ

הקיאם ,והכלל בדין זה שכל דבר הבטל לגופו עלתה לו טבילה .ב .חציצה במקרה שחץ תקוע בבשרה .לענין חציצה לא
אכפת לנו אם החץ סופו לצאת או לא אלא מה שחשוב הוא האם מכסה חלק מהבשר ורק לענין טומאה בלועה כתב הר"ש
שאם החץ תחוב בבשרה הואיל ואין סופו לצאת אזי הוא בטל לגופה וגם אם היה טמא נטהר ע"י טבילתה.
 2568ח"ב יו"ד סי' כח.
 2569ח"ג עמ' סד.
 2570עמ' שכא.
 2571הקצר ב"ז ש"ז.
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עולה מדבריו ,שקוץ או חץ שאע"פ שנראה מבחוץ ,אם אינה מקפדת עליו – אינו חוצץ.
ביסוד דברי הרשב"א השתמשו הפוסקים לקמן.
תפרים שאחרי ניתוח וכדומה
נחלקו הפוסקים האם תפרים חוצצים:
בטה"ב2572

כתב ,להקל בשעת הדחק לטבול אם תפרים שכן הסתמך על דברי הרשב"א

הנ"ל שאע"פ שנראה מבחוץ הואיל ואינה מקפדת לא חוצץ ,והכא הרי לא מקפדת שהרי
א"א לה להסיר התפרים ,ובהסרתן יש לה צער רב ,והוי מיעוט שאינו מקפיד.
ובתורת

הטהרה2573

כתב שאם עתידים להוריד את התפרים תוך מס' ימים טוב להחמיר

להמתין עד שיוציא הרופא ואז תטבול.
אולם בחוט השני 2574ובשבה"ל ,2575החמירו שתפרים חוצצים כיון שהם נראים מבחוץ.
תפרים שבבית הסתרים
הפוסקים דנו בתפרים בבית החניכים שהוי בית הסתרים:
הדובב מישרים 2576כתב ,שיש להקל בתפרים בבית הסתרים ,מצירוף הטעמים הבאים:
א .רע"א כתב ,שבדבר שהוא לצורך רפואה אינו מקפיד והוי מיעוט שאינו מקפיד.
ב .יש לצרף ,את שיטת הריטב"א שחציצה בבית הסתרים היא רק מדרבנן .ומיעוט
בבית הסתרים כבר הוי תרי דרבנן.
האגרות

משה2577

וכן

שבה"ל2578

פסקו ,שהם חוצצים אפי' בבית הסתרים .וכתב בטה"ב

שנראה שהם החמירו בזה מפני שבד"כ עומדים להסירם תוך זמן קצר.
הנשמת אברהם 2579בשם הגרש"ז אויערבך כתב ,תפרים שעתידים להיות מוסרים תוך 30
יום ,כדאי לדחות את הטבילה.
בטה"ב2580

פסק ,כדובב מישרים .אולם בתורת

הטהרה2581

שגם בתפרים בבית הסתרים

שעתידים להסירם תוך מס' ימים טוב להחמיר.
תפרים נמסים
המראה

כהן2582

בשם הגרש"ז אויערבך כתב ,תפרים שנמסים מאיליהם לאחר מס' ימים,

בטלים הם לגוף ואינם חוצצים .וכן פסק

בשבה"ל 2583ובטה"ב.2584

 2572ח"ג עמ' סה.
 2573עמ' רכג.
 2574עמ' שה.
 2575עמ' שכא.
 2576ח"ג סי' מ.
 2577יו"ד ב סי' פז.
 2578עמ' שכא.
 2579יו"ד קצח עמ' רכ.
 2580ח"ג עמ' סה.
 2581עמ' רכג.
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ובחוט השני 2585פסק ,להחמיר שחוצץ.

סעיף יז
א .הטור כותב וז"ל:
"צבע שצובעות הנשים על פניהם ושער ראשם אינו חוצץ וכן מי שאומנותו צבע וידיו צבועות
אינו חוצץ".

חציצה ע"י צבע
מקור דברי הטור הוא בדברי הרא"ש 2586והרשב"א 2587ורבינו ירוחם.2588
צבע ששמות לאיפור
הראשונים הביאו לכך שצבע אינו חוצץ שני טעמים:
א .הצבע ששמות כאיפור הוא נוי להם ואינן מקפידות עליו אלא אדרבא שמות אותו
במתכוון.
ב .שאין בצבע ממשות אלא חזותא בעלמא.
לקמן יבואר האם יש צורך בשני התנאים או מספיק אחד מהם.

הרשב"א הוסיף ,שגם אם הצבע נמצא על רוב שערה אינו חוצץ ,כיון שאינה מקפדת על
הצבע ואדרבה רוצה שיהיה עליה הרי הוא כאילו מגופו של שער .והדבר דומה לבגד צבוע
שאין הצבע נחשב חיצוני לבגד אלא הוא חלק מהבגד.
אישה שאומנותה בצביעה
הראשונים הנ"ל הוסיפו ,שה"ה שאישה שאומנותה היא בצביעה וכד' אינה מקפדת אם יש
צבע על גופה ולכן הוא אינו חוצץ ,והביאו ראיה לכך מהגמ' בזבחים 2589וז"ל:
"אמר רבא פשיטא לי דם על בגדו חוצץ ואם טבח הוא אינו חוצץ רבב על בגדו חוצץ ואם
מוכר רבב הוא אינו חוצץ"

וכתב הב"י ,שאע"פ שבד"כ אזלינן בתר רוב הנשים ורוב הנשים מקפידות על הצבע הזה
וחוצץ ,אע"פ כן אישה בעלת אומנות הצבע אינו חוצץ ,שהולכים אחרי רוב הנשים שהן
בעלות אומנות ורוב אותן נשים לא מקפידות על כך.

 2582הלכות נידה עמ' קפג.
 2583עמ' שכא.
 2584ח"ג עמ' סה.
 2585עמ' רפו.
 2586הלכות מקוואות סי' כז.
 2587הקצר ב"ז ש"ז.
 2588תולדות אדם וחווה נתיב כו ח"ה.
 2589צח ע"ב.
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הבדל בין צבע לכחול
לעיל נפסק [סע' ח] שכחול שחוץ לעין חוצץ .והקשה הפרישה ,2590מה ההבדל בין כחול
לצבע שאינו חוצץ כמבואר כאן?
ותירץ  2תירוצים:
 .1בכחול יש ממשות ואילו בצבע אין ממש.
 .2מה שנפסק בכחול שחוצץ הוא לענין שכוחלת את עיניה לרפואה אולם
בצבכ היא כוחלת את עיניה לנוי אזי אינו חוצץ.
האם צריך את שני הטעמים דלעיל כדי שצבע לא יחצוץ?
לעיל הבאנו שני טעמים מדוע צבע אינו חוצץ בשם הרא"ש והרשב"א ,שאין בו ממשות וגם
כי הוא עשוי לנוי והיא אינה מקפדת עליו.
ונחלקו הפוסקים בהבנת הרא"ש והרשב"א האם רק בהתקיימות  2התנאים אינו חוצץ או
שמא מספיק בתנאי אחד:
א .הפרישה שהובא לעיל ,כתב בתירוצו הראשון שההבדל בין כחול שחוצץ לצבע שאינו
חוצץ הוא כיון שבכחול יש ממשות ובצבע אין .משמע שאע"פ שכחול עשוי לנוי לאישה
ואינה מקפדת עליו ,הרי הוא חוצץ כיון שיש בו ממשות.
יוצא לשיטתו שצריך את שני הטעמים כדי שצבע לא יהווה חציצה.
טהרה

וכ"כ2591

בשיורי

[והביא נפק"מ ,באדם שיש לו כתם צבע שאין בו ממשות אך אין מלאכתו בכך ,שלטעם של

חזותא אזי אינו חוצץ אולם לטעם של נוי וקפידא הרי זה חוצץ שכן אין מלאכתו בכך] .והביא ראיה
מלשון השו"ע שצריך את  2התנאים שכתב "וכן מי שהוא צבע ...אינו חוצץ" משמע
שאדם אחר שאינו צבע חוצץ אע"פ שאין בו ממשות.
ב .אולם הט"ז 2592הורה לאישה שמצאה בגופה שחרורית מקירות המקווה שהיו מלוכלכות
מעשן ,אינה צריכה לטבול שנית ,כיון שהוי רק חזותא.
משמע שדי רק בטעם של חזותא לשיטתו ,ומספיק טעם אחד.
וכ"כ הבינת אדם 2593שמספיק טעם אחד .וראייתו מהגמ' בזבחים הנ"ל שאומן שיש לו
רבב על בגדו אינו חוצץ ,כיון שאומנותו בכך ,והרי רבב ודאי שיש בו ממש! אלא כיון
שהוא אינו מקפיד בכך שהרי הוא אומן לא הוי חציצה .וכן סובר שהטעם של חזותא
עומד בפני עצמו ולכן הסכים לפסק הט"ז הנ"ל.
וכן הבין

המאירי2594

ברא"ש וברשב"א .שכתב צבע שאינו מקפידה עליו אינו חוצץ

אע"פ שיש בו ממשות.

 2590ס"ק יח.
 2591ס"ק לג.
 2592ס"ק יז.
 2593בית הנשים סי' יב ס"ק כא.
 2594פירוש למקוואות ט ב .והפנה שמה למה שכתב לחידושיו בנידה סו ע"ב ,ששם כתב בשם גדולי הדור ,שצבע שצובעות
בו הנשים את ידיהן אינו חוצץ והביא שם ממש את לשון הרשב"א א"כ מוכח שהבין ברשב"א שדי בתנאי אחד.
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שיטת הרמב"ם
אולם בניגוד לדעת הרא"ש והרשב"א,

הרמב"ם2595

כתב ,שהכל תלוי אם יש ממש בצבע.

בשו"ת פעולת צדיק 2596הקשה כיצד יתכן שלדעת הרמב"ם צבע שיש בו ממש חוצץ ,הרי
אינה מקפדת עליו?!
וביא ר שהצבע שעליו דיבר הרמב"ם הוא כזה צבע המתקלף לאחר מספר ימים .ולכן אף על
פי שבתחילה אינה מקפידה עליו ,כיון שלאחר מספר ימים כאשר הצבע יתחיל להתקלף
היא מקפידה עליו – הרי זה חוצץ .והדבר דומה לטבעת שמקפידה להסירה בשעת לישה
שנחשב למיעוט המקפיד
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"צבע שצובעות הנשים על פניהן וידיהן ושער ראשן ,אינו חוצץ .וכן מי שהוא צבע וידיו
צבועות ,אינו חוצץ .הגה :וכן מי שאומנתו להיות שוחט או קצב וידיו תמיד מלוכלכות בדם ,אינו
חוצץ ,שרוב בני אומנות זו אינן מקפידים (ב"י בשם ר"י)".

הלכה למעשה בחציצה בצבע
מרן פסק כלשון הטור ולא ביאר בפירוש מה הסיבה שצבע אינו חוצץ.
שיורי טהרה כאמור ,הבין בשו"ע שצריך את שני הטעמים כמבואר לעיל.
אולם

בטה"ב2597

הבין בשו"ע ,שאין צורך בשני הטעמים ,שהרי סתם השו"ע ולא חילק בין

צבע שיש בו ממש לאין בו ממש שכתב בסתמא ,שצבע שצובעות בו הנשים אינו חוצץ .וכן
פסק.
הפתחא

זוטא2598

פסק ,שבצבע במיעוט הגוף ניתן לסמוך על הטעם של חזותא בלבד אע"פ

שמקפידה עליו ,כיון שמיעוט הגוף הוא חוצץ מדרבנן .ובצבע שברוב הגוף ,צריך את 2
הטעמים ,כיון שאם מקפדת הוי דאוריתא.

מקרים למעשה להלכה
חזותא אך מקפדת עליו
הט"ז2599

דלעיל הורה לאישה שמצאה בגופה שחרורית מקירות המקווה שהיו מלוכלכות

מעשן ,אינה צריכה לטבול שנית ,כיון שהוי רק חזותא .וכן פסק

בטה"ב2600

ועפ"ז פסק

בטה"ב שחינה לא חוצץ .2601וכן פסק המ"ב 2602שחזותא בלבד אע"פ שמקפדת לא חוצץ.

 2595שו"ת הרמב"ם סי' שלט.
 2596ח"ב סי' קכז.
 2597ח"ג עמ' קב.
 2598ס"ק כו.
 2599ס"ק יז.
 2600ס"ק יז.
 2601שם עמ' קה.
 2602קסא ס"ק יד.
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בחוט השני פסק 2603שמעיקר הדין לא חוצץ אולם לכתחילה יש להסיר עפ"ד הרמ"א בסע'
א כנ"ל.
אולם השיורי טהרה דלעיל ,כאמור חולק ומצריך שגם לא תקפיד כדי להתיר.
הגדרת דבר שאין בו ממש :כתב חוט השני ,2604היינו שאינו מורגש ע"י המישוש ,ואף אם
בתוך החריצים הטבעים של העור יש ממשות ,אם בחלק החיצוני של העור אין החציצה
נרגשת – זה נחשב שאין בו ממש.
ממשות אך לא מקפידה עליו
פסק

בטה"ב 2605ושבה"ל,2606

שכאשר יש בו ממש ואינה מקפידה עליו כגון לק ואודם

מעיקר הדין אינו חוצץ ,שהרי אינה מקפדת עליו אולם לכתחילה נהגו בנות ישראל להסיר
חציצות ולכן יש להוריד לק ואודם לפני הטבילה ,אולם הוסיף 2607שאם יש נשים מודרניות
שלא ישמעו להסיר החציצות יש להקל להם כעיקר הדין ,שחלילה שלא יבואו לידי
איסורים.
אם ניסתה להוריד את החציצה ולא הצליחה כתבו בטה"ב ושבה"ל ,שיכולה לטבול כך
ואינו חוצץ .וביאר בחוט שני ,שאם שיפשפה היטב במים וסבון ,כבר קיימה את תקנת
הרמ"א בסע' א ,ולכן אם לא הצליחה להסיר אינו חוצץ.
לק שאינו שלם
הסיבה שצבע ולק אינם חוצצים מעיקר הדין הם מפני שאינה מקפדת עליהם ורוצה בקיומם,
אולם כל זה אמור בלק שלם שמכסה את כל חלקי הציפורן אולם בלק ישן שהתחיל
להתקלף וכד' – רוב הנשים מקפידות עליו ולכן חוצץ מעיקר הדין ,וכן פסק בחוט השני וכן
בתורת הטהרה 2608וכן בדרכ"ט.2609
ולכן העצה לאישה שאינה רוצה להסיר את הלק [אף שלכתחילה היה ראוי לעשות זאת],
שלפני הטבילה תצבע את צפורניה היטב בלק ע"מ לתקן את הפגימות.

סעי פים יח  -כ
א .הטור כותב וז"ל:
"צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר חוצץ כנגד הבשר אינו חוצץ ובצק שתחת הציפורן
אפילו כנגד הבשר חוצץ ומיהו אין דרך בני אדם להקפיד בכך הילכך מי שאינו מקפיד אינו
 2603עמ' שח.
 2604עמ' שי.
 2605ח"ג עמ' כח  -כט.
 2606עמ' שכד.
 2607ח"ג עמ' קא-קי.
 2608פרק יז סע' מז.
 2609פט"ז סע' עב.
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חוצץ ואיזהו שלא כנגד הבשר זה שהציפורן עודף על הבשר ולפי שאינן יכולות לכוין מה
נקרא כנגד הבשר או שלא כנגדו נהגו הנשים ליטול צפרניהם בשעת טבילתם".

לכלוך שתחת הציפורן
מובא במשנה במקוואות 2610וז"ל:
"אלו חוצצין באדם  ...ובצק 2611שתחת הצפורן...
אלו שאין חוצצין ...וצואה 2612שתחת הצפורן"

בתוספתא 2613לעומת זאת מובא חילוק אחר וז"ל:
"צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר
והטיט2614

והבצק שתחת הצפורן אפילו כנגד הבשר

 -חוצצין"

ונחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה לאור המקורות הנ"ל:
א.

רשב"א 2615ורא"ש2616

פסקו כתוספתא ,כיון שלמדו שהמשנה והתוספתא אינן חלוקות

אלא התוספתא משלימה את המשנה.
ולכן:
צואה שלא כנגד הבשר  -חוצץ .כנגד הבשר  -אינו חוצץ.
בצק\טיט שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר – חוצץ.
ב .רמב"ם 2617פסק כמשנה בלבד ,שכן לשיטתו התוספתא חולקת על המשנה ,ולכן:
בצק או טיט שתחת הציפורן  -חוצץ.
צואה שתחת הציפורן – אינו חוצץ.
ולא חילק בין כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר.
ג.

סמ"ג2618

פסק ,המשנה והתוספתא לא נחלקו אלא דיברו על שני סוגים שונים של

לכלוך\צואה .ולכן:
צואה שאינה נדבקת – אינה חוצצת אפי' שהיא לא כנגד הבשר .וזה כמו המשנה.
 2610ט א-ד.
2611

הב"י ביאר שהסיבה שבצק חמור יותר מצואה וחוצץ אפי' שהוא כנגד הבשר ,מפני שמקפדת להסירו כיון שאם יהיה

לה בצק תחת הציפורניים ,בעלה עלול לטעון שהזוהמא שעלתה תחת הציפורניים נמצאת בתוך העיסה בשעה שלשה ,וע"י
כך תתגנה על בעלה .והרשב"א כתב [חידושיו לחולין קז ד"ה הא דאמרינן לעיל] ,שבצק מהודק יותר ואילו צואה אינה
מהודקת כיון שמסירים אותה באופן תדיר מפני שמסרחת.
 2612ביאר שבה"ל עמ' שכה ,שהוא הלכלוך הקבוע שיש תחת הציפורן.
 2613מקוואות ו י.
 2614סמ"ג [לאוין קיא] ביאר שהכוונה לטיט של יוצרים שהוא נדבק חזק.
 2615תורת הבית הקצר ב"ז ש"ז.
 2616הלכות מקוואות סי' כו.
 2617הלכות מקוואות ב א,יד.
2618

מצווה רצג ,מעין זה כתבו המרדכי [שבועות תשמז] והתוס' בנידה [סז .ד"ה לפלוף] שהמשנה ב'ואלו שאין חוצצין'

כתבה לכלוכי צואה שעל הבשר וצואה שתחת הצפורן  ...זה מדבר על בלח דומיא ד'לכלוכי צואה שעל הבשר' דאי ביבש
אמאי לא חייצי ועוד דלעיל גבי 'ואלו חוצצין' קתני 'גלדי צואה שעל בשרה ובצק שתחת הצפורן' [שהם דבר יבש].
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צואה הנדבקת  -חוצצת שהיא לא כנגד הבשר .וזה כמו התוספתא.
עוד כתב – אם יש רק מעט טיט\צואה נדבקת אינו חוצץ ,כיון שאין נשים מקפידות על
כך.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
סעיף יח
"צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשר ,חוצץ; כנגד הבשר ,אינו חוצץ .2619ובצק שתחת
הצפורן ,אפילו כנגד הבשר חוצץ .ואיזהו שלא כנגד הבשר ,זה שהצפורן עודף על הבשר.
ולפי שאינן יכולות לכוין מה נקרא כנגד הבשר או שלא כנגדו ,נהגו הנשים ליטול צפרניהם
בשעת טבילה".
סעיף יט
"אם יש לה נפח על מקום הצפורן ואינה יכולה לא לחתוך ולא לחטט ,אם נפוחה כל כך
שאין הטיט שתחת הצפורן נראה ,אינו חוצץ".
סעיף כ
"דוקא בצק שתחת הצפורן חוצץ ,אבל הצפורן עצמה אינה חוצצת .ואפילו אם היתה גדולה
ועומדת ליחתך ופורחת ועוברת מכנגד הבשר ,אינה חוצצת .הגה :מיהו כל זה דוקא שאין צואה
או בצק תחתיו בשעה שטבלה .ומאחר דכבר נהגו ליטול הצפרנים ,אפילו אם צפורן אחת נשאר

בידה וטבלה ,צריכה טבילה אחרת( .הגהות ש"ד) וכן נוהגין"

פסיקת הלכה בלכלוך תחת הציפורן
מרן בשו"ע בסע' יח ,פסק כרא"ש וסייעתיה .2620היינו ,צואה שלא כנגד הבשר  -חוצץ.
כנגד הבשר  -אינו חוצץ .אולם בצק שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר – חוצץ.
המנהג ליטול את הציפורנים
נחלקו הראשונים האם חובה לחתוך ציפורניים או רק מנהג
א .הרא"ש ,2621הרשב"א,2622הטור והגהות

שע"ד2623

ועוד כתבו ,שנהגו הנשים ליטול

את ציפורניהם לפני הטבילה ,וטעם המנהג הוא כדי שלא יהיה עליהם צואה חוצצת

2619

שבה"ל [עמ' שכה] כתב ,אף שמעיקר הדין צואה שתחת הציפורן כנגד הבשר אינה חוצצת ,למעשה הנשים מקפידות

היום לנקות את כל הציפורן וגם את מה שכנגד הבשר ,ולכן ראוי להחמיר לנקות כל מה שמעל חיבור הציפורן לבשר אפי'
אם כנגד הבשר.
 2620לאחר שהטור הביא את דברי הרא"ש וסיעתו ,הוא כתב ,שאין דרך הנשים להקפיד על בצק [ולפי הב"י -גם על צואה,
אולם לפרישה ,הטור דיבר רק על בצק] שתחת הציפורן ולכן אם אינה מקפדת אינו חוצץ .אולם מרן השמיט דין זה
משולחנו הטהור .שכן הקשה על דברי הטור בב"י שאם אכן נשים לא מקפידות על זה ,מדוע התוספתא והמשנה סתמו לגבי
בצק וצואה ולא כתבו סייג זה ,שהדבר תלוי בקפידא .אולם הדרכ"מ ס"ק ו ,יישב דברי הטור ,שמה שכתב שאין הנשים
מקפידות על בצק היינו כשיש מעט בצק וצואה בציפורניים ,וזה עפ"י שיטת הסמ"ג והסמ"ק שכתבו בהדיא שאין נשים
מקפידות על מעט בצק וממילא א"צ למשנה ולתוספתא לכתוב כך בהדיא כיון שזה פשוט ,שכן הרי זה מיעוט שאינו
מקפיד שאינו חוצץ .עוד כתב הדרכ"מ לבאר ,שכוונת הטור היא כדברי ההמרדכי הוא ,שהטעם שצואה לחה אינה חוצצת
הוא מפני שאין דרך להקפיד על צואה לחה ,ועל זה דיבר הטור ,והמשנה והתוספתא דיברו על טיט שאינו לח.
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כיון שקשה להבחין בין צואה הנמצאת כנגד הבשר שאינה חוצצת ,לצואה שלא
כנגד הבשר שחוצצת ,אולם הציפורן עצמה אינה חוצצת.
ב.

הראב"ן2624

כתב ,כיון שדעתה לחתוך את הציפורן העודפת ,החלק העומד להיקצץ

חוצץ מדינא על החלק שמתחתיו ,משום שכל העומד להיקצץ כקצוץ דמי.
מרן בסע' כ' ,פסק כרוב הראשונים שנטילת הציפורניים היא רק משום מנהג .וכן פסק
בטה"ב.2625
אולם הש"ך 2626וכן הב"ח חששו לראב"ן שהציפורן חוצץ מדינא.
עיין לקמן שנביא את הנפק"מ בין השיטות לענין טבלה ללא נטילת ציפורניים.
עד איפה צריכה ליטול הציפורניים
אדם2627

החכמת

כתב ,שהמנהג לחתוך גם את הציפורן שכנגד העור עד מקום החיבור

לבשר .והסימן לכך שצריך לחתוך כל מקום שיש בו שחרורית.
אם חתכה רק את הציפורן שלא כנגד העור [הבשר] אולם השאירה את הציפורן
שנמצאת כנגד הבשר העודף על מקום החיבור לבשר וטבלה כבר ,כתב
שבה"ל ,2628שנחלקו הפוסקים ,שיש אומרים שלא עלתה לה טבילה אם לא לנה עם
בעלה ויש אומרים שעלתה לה טבילה ,ופסק ,להקל בדיעבד.
חוט

שני2629

כתב ,יש לחתוך עד מקום שדרך בני אדם להחשיבו כגזוז .והוסיף שאם גזזה

תוך ג"י לפני הטבילה שפיר דמי.
שכחה ליטול ציפורניה וצריכה לטבול בחוה"מ
נחלקו הפוסקים האם מותר ליטול ציפורניים בחוה"מ באופן כללי.
מרן

באו"ח2630

היקל בזה אפי' במספריים המיוחדות לכך .ואילו הרמ"א פסק שאסור בין

בסכין ובין במספריים אך מותר בשיניים או בידיים.
ובמקום טבילה כאשר שכחה ליטול ציפורניה וצריכה לטבול בחוה"מ לשיטת המחמירים,
יש לדון האם ניתן להקל יותר ,דנו בזה הפוסקים:
א.

התרומה2631

פסק ,שלמרות שהמנהג ליטול ציפורניה לפני טבילה ,כאן בחוה"מ

מספיק לה לנקות טוב את הלכלוך שתחת הצפורן .ואם רוצה להחמיר עדיף

 2621מקוואות סי' לה.
 2622הקצר ב"ז ש"ז.
 2623הלכות נידה סי' טו.
 2624סי' שכו.
 2625ח"ג עמ' פג.
 2626ס"ק כה.
 2627קיט יב.
 2628עמ' שכה.
 2629עמ' שב.
 2630סי' תרלב.
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ששפחתה גויה תגלחם לה ,ואף על גב דאמירה לגוי שבות בהלכות מועד ,הכא
במקום מצוה שרי ואם אין לה גויה ,תחתוך צפרניה בשיניה או דרך שנוי[ .ולגבי
בסכין יש להסתפק אם מותר].
ב .הגהות

אשיר"י2632

פסק ,תאמר לגויה ליטול צפרניה ואף על גב דאמירה לגוי שבות

במקום מצוה לא גזרו ,אבל היא עצמה אינה יכולה ליטול יפה בשיניה או בידיה.
כמו כן לא כתב שתנקה תחת הציפורן.
ג .הגהות הסמ"ק ,2633מותר לה עצמה ליטול ציפורניה ללא שינוי כיון שנוטלת
לנידותה ,ולצורך מצווה התירו ,דלא גרע מהעברת שיער הערוה ובית השחי
שמותר.
להלכה הרמ"א שם פסק ,שבמקום טבילה כשיטת הגהות הסמ"ק שמותר לה ליטול
ציפורניה ללא שינוי .וכן פסק

בטה"ב2634

אף למנהג האשכנזים שמחמירים בסתם גזיזה,

כאן במקום טבילת נידה הקלו .וכן פסק בחוט השני.2635
גם בשבה"ל 2636פסק ,שניתן ליטול אפי' במספריים וטעמיו:
א .שלגבי נטילת ציפורניים שאפי' שלא לשם מצווה יש מחלוקת הפוסקים האם מותר
ליטול במספריים ולכן אין להחמיר במקום מצווה.
ב .גם הפוס' שהחמירו שלא תיטול בעצמה כתבו שגויה תחתוך את ציפורניה אולם
היום לא מצויים בינינו גויים ולא מסתבר לבטל את כל טבילות חוה"מ משום כך.
ג .אישה שנוטלת את ציפורניה לפני טבילתה לא נחשב כמכוון מלאכתו בחוה"מ.
אולם הוסיף אם דחתה בפשיעה את הטבילה לחוה"מ יש מקום לדון האם להחמיר.
אישה אבלה בתוך  30יום וצריכה ליטול ציפורניה לטבילה כיצד תנהג?
פסק מרן ביו"ד 2637וז"ל:
" ...כך אסור ליטו ל צפרנים בכלי; אבל בידיו או בשיניו ,מותר ,אפילו תוך שבעה.
ואשה שאירע טבילתה אחר שבעה ,תוך שלשים ,אם תטול צפרניה בידיה או
בשיניה אינה נוטלת יפה ,אלא תאמר לעובדת כוכבים ליטלם בתער או במספרים.
הגה :ולאו דוקא עובד כוכבים ,אלא הוא הדין ישראלית."...

אולם הט"ז 2638חלק על מרן והתיר לטובלת לגזוז ציפורניים ע"י עצמה.
אולם הש"ך דחה דבריו והסכים עם מרן שרק ע"י נכרית ועיי"ש בשיטותיהם.

 2631סי' קד.
 2632פ"ג סי' יט.
 2633ס"ק י.
 2634ח"ג עמ' ק.
 2635עמ' שטז.
 2636עמ' של.
 2637סי' שצ סע' ז.
 2638ס"ק ג.
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ובשו"ת חיים שאל ,2639כתב שלאישה שאנינא דעתא שאישה אחרת תיטול ציפורניה,
יכולה ליטול בעצמה את ציפורניה כדי לטבול.
ועפ"י כל הנ"ל פסק

בטה"ב2640

שאישה אבלה שחל טבילתה בתוך  30יום ,לכתחילה

תיטול נכרית ציפורניה ,ואם אין שם נכרית יכולה ליטול ציפורניה בעצמה או תנקר היטב
תחת הציפורן ואז תטבול .ואם אנינא דעתא 2641שאחרת תיטול ציפורניה ,יכולה לכתחילה
ליטול לעצמה ציפורניה לפני הטבילה.
שכחה ליטול ציפורניה וצריכה לטבול בליל שבת
נחלקו הפוס' מה תעשה אישה ששכחה ליטול ציפורניה לפני שבת וצריכה לטבול בשבת:
א.

הט"ז2642

כתב ,שלא תיטול ציפורניה ע"י נכרית כיון שיש בכך איסור שבות של

אמירה לנכרית וכן מסייעת לנכרית ע"י שמטה ציפורניה ,וכתב ,שרק בחוה"מ
הראשונים התירו ליטול ציפורנים ע"י נכרית .ולכן תנקר תחת ציפורניה ותטבול.
ב .נהק"כ על אתר דחה דברי הט"ז ,ופסק שצריכה ליטול ע"י נכרית בשינוי כגון בידה
או בשיניה של הנכרית .וטעמו להתיר:
 .1אין לאסור מטעם מסייע ,כיון שמסייע אין בו ממש ,ורק לגבי איסור הקפת
הראש יש גזה"כ שגם הניקף עובר על איסור תורה.
 .2אין לאסור מטעם אמירה לנכרי שיש בכך שבות ,כיון שחיתוך ציפורניים בשינוי
אסור רק מדרבנן וא"כ יש כאן שבות דשבות במקום מצווה ,שאמירה לנכרי
וחיתוך בשינוי זה שבות דשבות .וזה מקום מצווה שכן הפוס' כתבו שמצווה
לחתוך ציפורניה לפני הטבילה.
מעיקר הדין נקה"כ רצה להקל אפי' בכלי ע"י נכרית ,כיון שכל נטילת ציפורנים
היא מלאכה שא"צ לגופה ,שהרי אין לו שימוש בציפורניים החתוכות ,וכן כתבו
התוס'2643

שזה מלאכה שא"צ לגופה ,וא"כ יש להתיר זאת במקום שבות דשבות

במקום מצווה כמו הכא ,אולם

הריב"ש2644

והרמב"ן 2645כתבו שגזיזת ציפורנים היא

מלאכה שצריכה לגופה ,וביאר הרמב"ן שאע"פ שאינה צריכה את הציפורניים
הגזוזות מ"מ צריך שהציפורניים יהיו קצוצות משום הייפוי וכן פסק מרן והטור,2646
שנטילת ציפורניים בכלי היא מלאכה הצריכה לגופה וחייב עליה.
ומשום כך כתב נהו"כ ,שכיון שהנכרית יכולה לחתוך בשינוי למה נקל בכלי.2647
 2639ח"א סי' ב.
 2640ח"ג עמ' קא.
 2641כך מוכח בהערות שם במשמרת הטהרה וכן הבין בתורת הטהרה יז מב.
 2642ס"ק כא.
 2643שבת צג ע"א ד"ה אבל.
 2644סי' שצד.
 2645רמב"ן קו ע"א.
 2646או"ח סי' שכח סע' לא.
2647

כתב החוט שני עמ' שיב ,שמחלוקת הט"ז ונקוה"כ כאן תלויה במחלוקתם בענין חובת גזיזת הציפורניים ,הט"ז פסק

שציפורן עצמה אינה חוצצת ולכן מעיקר הדין אינה חובה לחתוך את הציפורניים לפני טבילה אלא זה רק מנהג ולכן פסק
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וכתב

הפת"ש2648

בשם השבות יעקב ,שהלכה כנקוה"כ ,והוסיף שגם נקוה"כ לא

התיר למעשה בכלי אלא כתב אותו לרווחא דמילתא.
אולם הבה"ל בסי' שמ כתב ,כאשר גוזזת ציפורניים רק מפני הטבילה גזיזה זו
נחשבת מלאכה שא"צ לגופה .ולכן אם א"א שהנכרית תגזוז ביד אז הנכרית תגזוז
בכלי.
להלכה כתב בטה"ב ,2649שאם יש שם נכרית אז תתן לנכרית לגזוז את ציפורניה בכלי
ועדיף שלא תגיש את אצבעותיה לנכרית אלא הנכרית תמשוך את אצבעותיה [לחוש לדעת

הט"ז שטען שיש פה איסור מסייע] אולם אם אין שם נכרית ,תנקה תחת הציפורניים ותטבול
ללא נטילת הציפורניים.
והוסיף שלגבי ציפורני רגליה ,באישה שרגילה ללכת עם ציפורני רגליה מכוסות ,תנקה
היטב תחת הציפורן ולא תאמר לנכרית לגזוז .אולם אישה שרגילה ללכת עם ציפורני
רגליה מגולות וודאי שמקפידה על נקיון הציפורניים ולכן דינם כציפורני ידיים.
שכחה ליטול ציפורניה וטבלה כבר
כתב הגהות שערי

דורא2650

בשם התוס' ,שאם שכחה ולא נטלה ציפרניה קודם טבילתה

אינו חוצץ [רק שלא יהיה בתוכן טיט] ומ"מ טוב להחמיר ותטבול פעם שנייה משום דאי אפשר
שלא יהיה בתוכן טיט.
נחלקו הפוסקים האם לפסוק כשע"ד:
מרן בשו"ע לא הזכיר את דברי השע"ד .ועפ"ז כתב

בטה"ב,2651

שאם שכחה ליטול

ציפורניה וטבלה כך ,א"צ לטבול שנית ואפי' אם לא לנה עם בעלה .ובתורת הטהרה
הוסיף ,2652שטוב להחמיר גם לספרדים לטבול שנית כאשר לא לנה עם בעלה.
הרמ"א בדרכ"מ 2653הביאו בלשונו ,שטוב להחמיר ,אולם ברמ"א עצמו בסע' כ ,כתב וז"ל:
"ומאחר דכב ר נהגו ליטול הצפרנים ,אפילו אם צפורן אחת נשאר בידה וטבלה ,צריכה
טבילה אחרת .וכן נוהגין".
והעיר הש"ך ,2654שאם מקור הרמ"א הם השע"ד ,לא מובן למה נקט הרמ"א לשון 'צריכה
לטבול שנית' ואילו בהגהות שע"ד כתב לשון 'טוב להחמיר'? ולכן כתב ,שנראה שהרמ"א
חשש לדברי הראב"ן שהציפורן עצמה חוצצת ,ולכן זה חוצץ מדינא וצריכה לטבול שנית.

כאן שיכולה לנקר תחת ציפורניה ולטבול ,אולם הש"ך חושש לדעת הראב" דלעיל שהציפורן עצמה חוצצת הואיל ועומדת
להיקצץ חוצצת ולכן במקרה שלנו היקל להגיד לנכרית ליטול ציפורניים משום מצווה.
 2648ס"ק יא.
 2649ח"ג עמ' צג.
 2650הלכות נידה סי' טו.
 2651ח"א עמ' פג.
 2652יז לו.
 2653ס"ק ז.
 2654ס"ק כה.
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שבה"ל 2655הקשה על הש"ך ,שלא יתכן לבאר שהרמ"א חשש לראב"ן שהרי מקור דינו של
הרמ"א הוא מהשע"ד ,כמו שהובא בדרכ"מ .ולכן ביאר ,2656שהרמ"א הבין בשע"ד שהסיבה
שמצריכים טבילה נוספת היא אינה מפני שהציפורן חוצצת אלא שהמנהג לחתוך ציפורניים
לפני הטבילה גרם שאפי' שרואים שאין שם טיט וצואה החשיבו כאילו יש טיט וצואה ,ולכן
צריכה לטבול שנית מפני הטיט והצואה.
אופנים בהם אינה צריכה לטבול שנית – גם לחוששים לשע"ד
כאמור לעיל הרמ"א פסק ,שאם טבלה בלי לחתוך ציפורניים עליה לטבול שנית.
ונחלקו הפוסקים במצבים שלנה עם בעלה

[המח' לקמן תלויה בשאלה האם פוסקים כשע"ד או

הראב"ן שהובאה לעיל מחלוקתם תחת הכותרת 'המנהג ליטול את הציפורנים'].
א .המהר"מ

מלובלין2657

כתב ,שהפוס' החמירו לטבול שנית רק כאשר מצאה מיד

לאחר הטבילה שלא נטלה את ציפורניה ,אולם אם לנה עם בעלה א"צ לטבול
שנית .והוסיף ,שגם אם לא לנה עם בעלה אלא שמצאה שלא חתכה את הציפורן
בבוקר ,מכוער הדבר להצריכה טבילה שנית ,ולכן אם לא מצאה ליכלוך תחת
הציפורן אינה צריכה לטבול שוב.
הסיבה להיתר הוא מפני שהוא פוסק כדברי השע"ד ,שיש רק חומרא לטבול שנית
ואין זה מעיקרא דדינא.
גם הט"ז 2658פסק כמהר"ם מלובילין והביא סברות נוספות להקל:
א .גם אם היה לה טיט בציפורן ,זו חציצה רק מדרבנן כיון שהוי מיעוט המקפיד .וכיון
שאנו מסופקים אם היה לה טיט בשעת הטבילה ,יש להקל מדין ספקא דרבנן
לקולא.2659
ב .הסמ"ג כתב בשם ר"ת ,שרק כאשר הטיט דבוק על הציפורן הוא חוצץ ,ואף
שהדבר אינו נפסק במרן ,סו"ס כיון שלנה עם בעלה ויתכן שהתעברה ואם נחמיר
עליה להטבילה נוספת ,נוציא לעז על בניה .ולכן יש לצרף את סברת הסמ"ג
להקל.
ב .אולם

הש"ך2660

חשש לשיטת הראב"ן ,שמדינא הציפורן חוצצת ולכן פסק שאם

יכולה לטבול שוב טוב שתטבול שנית אפי' לאחר שעבר הלילה [ונראה שה"ה אם
לנה עם בעלה] אולם אם לא יכולה לטבול שנית ,אין להחמיר כאשר גילתה את
הציפורן בבוקר או לנה עם בעלה.

 2655עמ' שכט.
 2656עמ' שכז.
 2657תשובה עא.
 2658ס"ק כא.
2659

הט"ז ביו"ד סי' קי פסק שאמרינן ספיקא דרבנן לקולא אפי' במקרה של איתחזק איסורא אולם ידוע שהש"ך בכללי

ספק ספיקא שם ,פסק שלא אמרינן במקרה של איתחזק איסורא סד"ל ,וכתב שבה"ל עמ' שכז ,שכאן אפי' הש"ך יודע
שאמרינן סד"ל כיון שאין זה ספק השקול ויותר מסתבר שלא היה טיט בשעת הטבילה.
 2660ס"ק כה.
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בשבה"ל פסק ,2661שאם כבר לנה עם בעלה וציפורניה היו בודאי נקיות א"צ לטבול
שנית.
שכחה ליטול ציפורניה רגליה ועברה וטבלה
כתב

הפת"ש2662

בשם הר"ר דניאל ,שא"צ לטבול שנית גם אם יודעת שלא היו נקיות כיון

שהנשים לא מקפידות על כך.
כתב ,שמסברא יש להקל כמו הר"ר דניאל ,אולם סיים שמסתימת דברי

לחו"ש2663

הפוסקים נראה שאין לחלק בין ציפורני רגליים לידים וצריכה לטבול שנית.
הש"ך כאמור חשש לשיטת הראב"ן ,ולראב"ן גם ציפורני רגליה חוצץ וצריכה לטבול
שנית ,כיון שכל העומד להיקצץ כקצוץ דמי.
טה"ב2664

כתב ,להקל כחמודי דניאל .והוסיף שהמחלוקת הנ"ל היא רק לגבי אישה שלא

מגלה ציפורני רגליה כגון שהולכת עם סנדליים וגרביים או נעליים וכד' אולם אישה
שהולכת עם סנדלים ללא גרביים ,מקפידה על נקיון ציפורני רגליה ולכן דינם כציפורני
ידיה ועיין בהערה.2665
אולם

בשבה"ל2666

כתב ,שאישה שהולכת עם גרביים שקופות ,גם במקרה זה יש להקל

כחמודי דניאל.
אולם הגריש"א בשערי טבילה[ 2667ומעין זה בטה"ב לעיל] כתב להחמיר בגרביים שקופות.
אינה יכולה לחתוך את הציפורן
מרן פסק בשם המרדכי שאם אינה יכולה לחתוך ציפורניה מחמת נפיחות עד כדי כך שאין
הטיט שתחת הציפורן נראה ,יכולה לטבול בלי לנטלם:
"אם יש לה נפח על מקום הצפורן ואינה יכולה לא לחתוך ולא לחטט ,אם נפוחה כל כך
שאין הטיט שתחת הצפורן נראה ,אינו חוצץ".

ציפורן חודרנית
ציפורן חודרנית הוא מצב שהציפורן חודרת לתוך הבשר ,וגורמת לכאב עז .במצב כזה,
חותכים חלק מהציפורן ונותנים לה לגדול מעבר לקו הבשר כדי שלא תחדור אליו .ויש לדון
האם במקרה זה גם יש להצריכה ליטול את ציפורניה.
 2661עמ' של.
 2662ס"ק י.
 2663ס"ק כ.
 2664ח"ג עמ' צא.
 2665לעיל הבאנו מחלוקת מה הדין ששכחה ליטול את ציפורניה וטבלה אמנם מדובר שציפורניה היו נקיות ,אך הדיון האם
יש חציצה מצד הציפורן ,לרמ"א פסק עפ"י השע"ד שתטבול שנית אולם מרן לא הזכיר את השע"ד ,ובטה"ב פסק עפ"י
מרן שא"צ לטבול שנית ,ולכן לענין ציפורני רגליה אם הם נקיות אינה צריכה לטבול שנית שדין אחד להם כמו שכתב כאן
טה"ב ,אולם אם מלוכלכות הדבר חוצץ כיון שמקפידה על כך ותטבול שנית.
 2666עמ' שכט.
 2667עמ' פג.
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שבט הלוי 2668כתב על פי דברי השו"ע בסע' יט ,שאם יש לה ציפורן חודרנית אינה צריכה
לחתוך את ציפורניה ,אלא די שתנקה תחת הציפורן .והוסיף

בטה"ב2669

שאף הראב"ן

שפסק שהציפורן עצמה חוצצת ,מודה בנידו"ד שאין הציפורן חוצצת כיון שאין היא עומדת
להיקצץ בקרוב אלא רק לאחר שהאישה תתרפא .ואם שמו גזה תחת הציפורן כתב ,שיש
להסירה לפני הטבילה.
ציפורן שנשברה וגדלה תחתיה ציפורן חדשה
שבט הלוי 2670כתב בשם פתחא זוטא ,שאם נשברה הציפורן וגודלת תחתיה ציפורן חדשה,
עד שהציפורן העליונה נופלת ,ולפעמים יש באמצע כמין סדק ביניהם ,אין הדבר חוצץ כיון
שאי אפשר לחתוך את הציפורן הישנה בשטח שכנגד הבשר.
נשים מגדלות ציפורניים לנויי
דנו הפוסקים בנשים מודרניות שהולכות אחר האופנה לגדל ציפורניהם ,מה יהיה דינן לגבי
טבילה במקווה ,שהרי אין הם קוצצות ציפורניהם אלא אדרבה חפצות בגידוליהם:
כתב בטה"ב ,2671שמעיקר הדין אינן חוצצים לטבילה ,שהרי רוב הפוסקים חלקו על
הראב"ן ופסקו ,שציפורן עצמה אינה חוצצת וכן פסק מרן ,ואף לדעת הראב"ן יש מקום
להקל ,שכן לשיטתו הציפורן חוצצת משום שכל העומד להיקצץ כקצוץ דמי אולם כאן
אדרבה האישה חפצה בגידול ציפורניה ואין זה עומד להיקצץ.
אולם הוסיף ,שוודאי שאין ראוי לטבול כך ,מפני מנהג של בנות ישראל ליטול ציפורניהן
לפני הטבילה ,ויש ללמד את הנשים לנהוג כך שלא ישנו ממנהג בנות ישראל ,אולם אם יש
חשש שתמנע מליטבול יש להעלים עין ממנה ולתת לה לטבול עם ציפורניים .וכ"כ הרב
עוזיאל 2672וכן בשו"ת האחיעזר .2673וכ"כ

בשבה"ל2674

שנשים יש חשש שאם נחמיר עליהן

לא יטבלו יש להקל.
אולם הוסיף ,שבשאר נשים שרוצות לגדל ציפורניהם ,ניתן להקל רק בציפורני הרגליים.
ציפורניים מלאכותיות/בניית ציפורניים
ישנה אופנה כיום שנשים שרוצות להיראות עם ציפורנים מגודלות ,מדביקות ציפורן
מלאכותית אצל קוסמטיקאית .כאשר הציפורן גודלת ,נוצר רווח בין הבשר לבין הציפורן
המלאכותית לבשר ,וצריך למלא את הסדק בעזרת חומר מיוחד.
בעניין ציפורניים מלאכותיות יש לדון מצד שני עניינים:
א .האם הציפורן המלאכותית עצמה חוצצת
 2668עמ' שכו.
 2669ח"א עמ' צב.
 2670עמ' שכו.
 2671ח"ג עמ' קו.
 2672משפטי עוזאיל מהדו"ת יו"ד סי' לב.
 2673ח"ג סי' לג.
 2674עמ' של.
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מעיקר הדין הדבר אינו חוצץ  ,שהרי זה 'מיעוט שאינו מקפיד' ,שכן האישה רוצה בקיום
הציפורן המלאכותית.
אולם עיין בסוף סעיף יז ,שכתבנו שבדבר שיש בו ממשות כמו לק ,כתבו בטה"ב ,2675שבט
הלוי2676

וחוט

שני2677

שאף שמעיקר הדין הדבר אינו חוצץ ,לכתחילה יש להוריד לק לפני

הטבילה ,משום שנהגו בנות ישרא ל להסיר גם את הדברים שאינם חוצצים מעיקר הדין (עיין
ברמ"א בסעיף א).
אולם נשים שלא ישמעו להסיר את הלק ויש חשש שימנעו מטבילה יש להקל להם כעיקר
הדין.2678
ונראה שנידון זה שייך גם לגבי בניית ציפורניים.
אולם אם יש רווח בין הציפורן המלאכותית לבשר עקב גדילת הציפורן ,או שהצבע אינו
שלם – הבאנו לעיל בסוף סעיף יז בשם חוט שני ,2679תורת הטהרה ,2680והרב

אליהו2681

שהדבר חוצץ כיון שהנשים מקפידות על כך .לכן גם הטובלת עם ציפורן מלאכותית ,חייבת
להשלים את הסדק לפני הטבילה ולהשלים את הלק.
ב .הציפורן המלאכותית עודפת על הבשר ,ומנהג בנות ישראל ליטול את ציפורנים
לפני הטבילה:
נידון זה דומה לדיון שהבאנו לעיל בעניין גידול ציפורניים טבעיות .וכמו שכתבנו ,דעת רוב
רובם של הפוסקים היא שראוי לקצוץ את הציפורניים לפני הטבילה כמו שנפסק בשו"ע.
ורק באישה שיש חשש שאם לא נתיר לה לטבול כך ,היא תמנע מטבילה – יש להעלים עין,
ולאפשר לה לטבול ללא קציצת ציפורניים.
על פי זה ,יש להורות שלכתחילה אין לטבול עם ציפורניים מלאכותיות ,בעקבות שתי
הבעיות הנ"ל .אולם אישה שיש חשש שאם לא נתיר לה לטבול עם ציפורניים
מלאכותיות ,עלולה להימנע מלטבול ולעבור על איסור כרת ,יש להעלים עין
שהלק מלא וגם מקום הסדק אם

יש] .וכ"פ הרב דוב

ליאור2682

ממנה[כמובן

שנשים יראות שמים ראוי שלא

תשתמשנה בציפורניים אלה.
ובספר חוט שני 2683כתב שלכתחילה אין לטבול עם ציפורניים מלאכותיות ,אולם בדיעבד
אין זה חוצץ.

 2675ח"ג עמ' כח-כט.
 2676עמ' שכד.
 2677עמ' שט.
 2678טה"ב ח"ג קא-קי.
2679עמ' שי.
 2680פ"יז סע' מז.
 2681דרכ"ט פט"ז סע' עב.
 2682ספר פועה ח"א עמ' .218
 2683עמ' שט.
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סעי פים כא  -כ ב
א .הטור כותב וז"ל:
"ציפורן המדולדלת שפירשה מיעוטה חוצצת פירשה רובה אינה חוצצת אבר ובשר
המדולדלים חוצצין"

מקור הדין
מובא בתוספתא

במקוואות2684

וז"ל:

"והאבר והבשר המדולדלין באדם הרי אלו

חוצצין.2685

ר' יוחנן בן יוסף אמר צפורן שפירש רובה הרי זה אינה חוצצת"

עוד מובא במשנה 2686וז"ל:
"אלו שאין חוצצין  ...וצפורן המדולדלת."...

ביחס בין דברי המשנה לגבי ציפורן המדולדלת שאינה חוצצת לבין דברי ר' יוחנן בן יוסף
שציפורן שפירשה רובה אינה חוצצת נחלקו הראשונים:
א .הטור סובר שר' יוחנן בא לסייג את דברי המשנה ,ולכן רק ציפורן שפירשה רובה
אינה חוצצת אולם אם פירשה מיעוטה חוצצת .וכך פסק להלכה.
ב.

הרמב"ם2687

כתב בסתם 'ציפורן המדולדלת אינה חוצצת' ולא חילק בין פירשה

מיעוטה לפירשה רובה.
והביא הב"י שתי אפשרויות לבאר דברי הרמב"ם:
 .1הרמב"ם סובר שרבנן חולקים על ר' יוחנן בן יוסף ,וסוברים שציפורן מדולדלת
אינה חוצצת בשום אופן.
 .2הרמב"ם מפרש שר' יוחנן שנקט פירשה רובה אינה חוצצת לא לאפוקי
שמיעוטה חוצצת אלא לרבותא קאמר שדין המשנה הוא אפי' בפירשה רובה
אינה חוצצת ,אף שהיה סברא שבפירשה רובה היא לא חלק מהגוף ולכן מקום
החיבור חוצץ ,קמ"ל שלא.
להלכה פוסקים כשיטת הטור ולא כרמב"ם .כדלקמן.
מה מהווה חציצה בציפורן ובאבר המדולדל
א .ביאור א' בב"י – מקום החיבור לגוף מהווה חציצה כיון שעומד להיקצץ
הב"י בהסברו הראשון ביאר ,שחלק הציפורן או חלק האבר המדולדל שעדין מחובר
לגוף בציפורן המדולדלת מהווה בעצמו חציצה ,כיון שעומד להיקצץ וכל העומד
להיקצץ כקצוץ דמי.2688

 2684ו י.
 2685כך הגירסא בבית יוסף אולם הסמ"ג גרס אין חוצצים וכך הגירסא בתוספתא שלפנינו.
 2686מקוואות ט ג-ד.
 2687הלכות מקוואות ב יד.
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ועפ"ז ביאר את מח' הטור והרמב"ם ,הטור סובר ,שאם פירשה רובה אינה חוצצת
אע"פ שעומד להיקצץ כיון שיכול לתלוש בקלות ביד ואע"פ כן לא תולש מוכח
שלא מקפיד על החציצה והוי מיעוט שאינו מקפיד .אולם בפירשה מיעוטה חוצצת,
שכן עומד להיקצץ וזה שלא תולש ביד אינו ראיה לכך שאינו מקפיד ,כיון שקשה
לתלוש כאשר פירשה מיעוטה ,וממילא הוי מיעוט המקפיד שחוצץ.
הרמב"ם סובר ,שכל ציפורן שפירשה בין מיעוטה בין רובה אינה חוצצת כיון:
 .1העובדה שציפורן עומדת להיקצץ אינה מהווה חציצה ,והראיה שציפורן שלמה
עומדת להיקצץ ואע"פ כן לא מוגדרת כחציצה.
 .2גם כאשר פירושה מיעוטה קל לתלוש ביד ,א"כ העובדה שלא תלשה את
הציפורן מוכיחה שאינה מקפדת עליה.
לגבי אבר המדולדל לכ"ע הוי חציצה ,כיון שהוא עומד להיקצץ ,והעובדה שלא
קצצה אותו אינה מהווה ראיה שאינה מקפדת עליו ,משום שצריך אומן לחיתוך
האבר ואינה יכולה לחותכו בעצמה.
ב .ביאור ב' בב"י – יש דבר החוצץ ע"ג הציפורן או האבר המדולדל
הב"י בהסברו השני ביאר ,האבר והציפורן עצמה אינה חוצצים ,אלא מדובר שישנה
חציצה על גבי הציפורן או האבר.
הטור סובר ,שאם החציצה נמצאת על ציפורן שפירשה רובה אינה חוצצת ,כיון
שאין הציפורן נחשבת חלק מהגוף [וכתב הב"י שה"ה אם נמצא החציצה על חלק

המיעוט שעדין לא נקצץ] .אולם אם החציצה נמצאת על ציפורן שפירשה מיעוטה
חוצצת ,כיון שהיא עדין חלק מהגוף וחציצה עליה חוצצת.
אולם הרמב"ם סובר ,שאפי' פירשה מיעוטה ונמצא עליה דבר החוצץ – אינה
חוצצת כיון שעתידה לחתוך את הציפורן וכל העומד להיקצץ כקצוץ דמי וממילא
אינה נחשבת חלק מהגוף.
[כאשר הציפורן נעקרה ממקום חיבורה לבשר [למטה בחלק התחתון של הציפורן] כתב הב"י שגם
לרמב"ם יהיה חילוק בין נעקרה רובה למיעוטה ,שבנעקרה רובה אין הציפורן עשויה להתרפות
ולכן אינה נחשבת כחלק מהגוף ולכן אם יש עליו דבר חוצץ אינו מהווה חציצה ,אולם בנעקרה
מיעוטה ,הציפורן עשויה להתרפאות ולכן נחשבת כחלק מהגוף ואם יש עליה דבר חוצץ הוי
חציצה]

וכתב הב"י שביאור זה הוא העיקר.
ג .ביאור הט"ז

2689

 -הציפורן או האבר המדולדל מפריעים לביאת מים לחלק

המחובר שתחתיו.

2688

ואע"פ שלגבי ציפורן שלא פירשה כלל פסק מרן לעיל שלא חוצצת בדיעבד כבסע' כ ,יש לחלק בין ציפורן שלמה

שלא עומדת להיקצץ אלא רק בעתיד תיקצץ לבין ציפורן שכבר התחילה לפרוש שעומדת להיקצץ מיד ,שזה אף לדעת
מרן אמרינן כל העומד ,וצ"ע.
 2689ס"ק כב.
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מבאר הט"ז ,שאין מדובר במקרה שיש דבר החוצץ על הציפורן\אבר וכן החלק של
הציפורן/אבר המדולדל אינו מהווה חציצה על החלק ההמחובר מדין כל דבר העומד
להיקצץ .אלא מדובר שהציפורן והאבר שנדלדלו צמודים לגוף ולכן מפריעים
לביאת מים מהחלק שתחתיהם .עפ"ז ביאר את המחלוקת:
הטור סובר ,ציפורן שפירשה מיעוטה – חוצץ ,כיון שהסדק צר ואין ראוי לביאת
המים החלק המחובר .אולם אם הציפורן פירשה ברובה – אינו חוצץ ,כיון שהסדק
רחב ומים יכולים לעבור דרכו לחלק המחובר.
אולם לדעת הרמב"ם בשני המקרים המים יכולים להגיע לחלק המחובר.
אבר ובשר מדולדלים חוצצים ,כיון שאין הדרך לתת לאבר להיות תלוי ורחוק
מהגוף בגלל שהדבר כואב ,אלא מצמיד את האבר כמה שיכול ,ולכן לעולם במקום
החיבור המים לא יכולים להיכנס ולכ"ע הוי חציצה.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
סעיף כא
"צפורן המדולדלת שפירשה מיעוטה ,חוצצת; פירשה רובה ,אינה חוצצת"
סעיף כב
"אבר ובשר המדולדלים ,חוצצים( .אבל יבלת או יתרת ואינן מדולדלין ,אינם חוצצים) (ב"י בשם
סמ"ג סימן רמ"ח בשם ר"י)"

להלכה מה מהווה חציצה בציפורן ובאבר המדולדל
הב"י כתב שעיקר ההבנה מה הוי חציצה בציפורן/אבר מדולדל הוא כהבנה ב' ,היינו
שהחציצה הוי ע"ג הציפורן/אבר .וכן בשו"ע נקט בסתמא "צפורן המדולדלת שפירשה
מיעוטה ,חוצצת; פירשה רובה ,אינה חוצצת" .2690וכן פסק בתורת הטהרה.2691
המרדכי

2692

והדרכ"מ

2693

פסקו ,כהבנה הראשונה בב"י ,והחלק שעדין מחובר בציפורן\אבר

מהווה חציצה .וכן פסק הש"ך.2694
הט"ז פסק כמו ביאורו לעיל.
ציפורני הרגליים שנחתכו באופן חלקי
שבט הלוי2695כתב שלגבי ציפורן הרגל שפירשה מיעוטה ואין עליה חציצה ,יש נ"מ בין
הפירושים הנ"ל:
לדרכי משה  -לא חוצץ ,כיון שלפי החמודי דניאל ,אינה מקפידה כ"כ בציפורני הרגליים.
 2690וכתב בשבה"ל עמ' שלא ,שצריך עיון האם הט"ז והש"ך יודו למעשה כאשר נמצא חציצה על גבי הציפורן כדעת
השו"ע.
 2691יז יח.
 2692שבועות תשמז.
 2693ס"ק ח.
 2694ס"ק כו.
 2695עמ' שלב
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לט"ז – חוצץ .שהרי הבעיה היא שהחלק שנחתך מפריע לביאת המים לשאר הציפורן.
ציפורן הרגליים שנחתכה באופן חלקי ויש עליה חציצה– (ע"פ הבנת הב"י בפירוש השני)
נחתכה רובה – אינו חוצץ.
נחתכה מיעוטה – תלוי אם מקפידה על החציצה בציפורני הרגליים.
טבלה בלי לקצוץ ציפורן שפירשה רובה
למדנו שמעיקר הדין שציפורן שפירשה רובה אינה חוצצת אולם מנהג בנות ישראל לקצוץ
ציפורנים לפני טבילה וממילא ה"ה גם במקרה שלנו שיש לה לקצוץ הציפורניים לפני
טבילה.
ואם טבלה ולא קצצה את הציפורן שפירשה רובה ,הש"ך

2696

נוטה לכך שצריכה לטבול

שנית ,כמו שפסק הרמ"א בסע' כ ,שאם עברה וטבלה ללא קציצת ציפורניים צריכה לקצוץ
שנית .אולם כאמור לעיל מרן סובר שאינה צריכה לטבול שנית.
יבלת
הסמ"ג

2697

גרס בתוספתא' ,אבר ובשר המדולדלין אינן חוצצים' [אולם כאמור לעיל הגירסא

בבית יוסף היא שחוצצים] ועפ"ז פסק הסמ"ג שיבלת אינה חוצצת אע"פ שעומדת להיקצץ.
הגר"א בביאורו לשו"ע העיר ,שהטור והרא"ש גרסו ש'אבר ובשר המדולדלין חוצצים',
ומשמע מדבריו ,שלשיטתם יבלת תחצוץ כיון שעומדת להיקצץ.
הרמ"א פסק עפ"י גירסת הב"י בתוספתא שאבר המדולדל חוצץ ,וממילא גם יבלת חוצצת
אלא א"כ היא לא מדולדלת שאז אינה חוצצת.
בטה"ב

2698

פסק ,שיבלת אע"פ שעומדת להיקצץ בקרוב אינה חוצצת.
שער העומד להיקצץ – גדר דבר העומד להיקצץ

החת"ס

2699

דן ,בנשים שעתידות ליטול את שער ראשם לאחר החתונה כמו מנהג הונגריה.

שהרי לכא' השער מהווה חציצה מדין כל העומד להיקצץ כקצוץ דמי ,וא"כ קשה על המנהג
למה השיער לא חוצץ .וביאר ,שדבר העומד להיקצץ כקצוץ דמי ,רק כאשר אין דבר אחר
בין הטבילה לקציצה אולם במקרה דידן הואיל והיא עתידה להיבעל בעילת מצווה ורק
אח"כ ליטול שערותיה ,אין זה נחשב כדבר העומד להיקצץ.
ובשו"ת בית שערים

2700

ביאר שאף דבר שאינו מחוסר מעשה אלא מחוסר זמן ,שאין

עומדים לעשותו עכשיו לא אמרינן 'כל העומד' ,ורק כאשר מתקימים התנאים הבאים
אמרינן 'כל העומד להיקצץ כקצוץ דמי' :

 2696ס"ק כז.
 2697מצווה רמח.
 2698ח"ג עמ' פ.
 2699סי' קצה.
 2700סי' רעו -רעז.
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א .רק כאשר ישנה מצווה או מנהג לקצוץ ,או כמו במקרה של ציפורן שפירשה שיש
צורך מציאותי לקצוץ .למעט אישה שרוצה להסתפר מרצונה החופשי ולא מכוח
מנהג או הכרח מציאותי כנ"ל אינו נחשב כעומד להיקצץ.
ב .רק כאשר המצווה או הצורך המציאותי חל לפני הטבילה ,אולם אם חל לאחר
הטבילה אין זה נחשב לעומד להיקצץ.
לכן למרות שיש מנהג לקצוץ את השער לאחר החתונה כיון שהמנהג הוא רק לאחר
הטבילה הדבר אינו מהווה חציצה ,דלא אמרינן 'כל העומד' כאשר הקציצה היא לאחר
הטבילה.
עור קשה שמתחת לרגל
כתב שבה"ל

2701

שעור קשה שמתחת לרגל אינו חוצץ ,כיון שהוא נחשב חלק מהגוף .אולם

אם רגילה להוריד אותו בכל פעם לפני הטבילה יתכן שחוצץ כיון שעומד להיקצץ

[שבה"ל

הסתפק בזה] .ולכן כתב שעדיף לא להוריד בכלל לפני טבילה ,אלא שהרבה נשים נהגו
להורידו.
וכן פסק בטה"ב

2702

אולם במקרה שהסתפק שבה"ל כאשר רגילה להורידו לפני טבילה.

היקל בטה"ב שאינו חוצץ כיון דהוי ספק מיעוט המקפיד שזה דרבנן ,ולכן מקילים בספק זה.

קילופי עור ואגזמה
כתב שבה"ל 2703שיש לחלק בין קילופי עור גדולים לקטנים:
קילופי עור גדולים – מסתבר שחוצץ כיון שעומדים להיקצץ ,ויש להסירם.
קילופי עור קטנים  -להסיר מה שאפשר ,ומה שלא יורד אינו חוצץ ,כיון שראוי לביאת
מים וכן הקילוף הקטן אינו עומד להיקצץ.
ובטה"ב כתב

2704

שאם בהסרתם נגרם כאב ,אינה צריכה להסיר .וכן כתב בתורת

הטהרה 2705שתסיר מה שאפשר אך אם הסרתם כרוכה בכאב אינה צריכה להסיר.

קילופי עור מחמת שיזוף
כתב שבה"ל 2706שיש לחלק בין קילופי עור גדולים לקטנים:
קילופי עור גדולים – מסתבר שחוצץ כיון שעומדים להיקצץ ,ויש להסירם.
קילופי עור קטנים  -להסיר מה שאפשר ,ומה שלא יורד אינו חוצץ ,כיון שהמים נכנסים
תחתיו.

 2701עמ' שלב.
 2702ח"ג עמ' פ.
 2703עמ' שלב.
 2704ח"ג עמ' פ.
2705עמ' רכד.
 2706עמ' שלב.
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בטה"ב כתב ,2707שקילופי עור מחמת שיזוף אינם חוצצים ,ולמד זאת מדברי הסמ"ג
שתלתולין של בשר אינם חוצצים ,והטעם הוא משום שראויים לביאת מים.
אולם בתורת הטהרה כתב שטוב להחמיר להסירם.
קשקשים
בטה"ב

2708

וכן בשבה"ל

2709

וכן בחוט שני

2710

פסקו ,שיש להוריד את מה שניתן בעזרת מים

חמים וסבון והשאר אינו חוצץ .כיון דהוי מיעוט שאינו מקפיד ,וכן היינו רביתיהו ,וכן ראוי
לביאת מים שהקשקשים רפויים.
והוסיף בחוט שני ,2711שאישה נשואה שמכסה את שערה לא מקפידה על קשקשים מועטים.

סעיף כג
השו"ע כתב עפ"י הטור 2712וז"ל:
"השירים והנזמים והטבעות והקטלאות אם הם רפוים ,אינם חוצצים; ואם הם מהודקים,
חוצצים .וכן הדין באגד שעל המכה וקשקשים שעל השבר"

סתירה בדברי השו"ע ונפק"מ לטבילה לכתחילה עם טבעת רפויה
מרן בסע' דידן פסק ,שטבעת רפויה אינה חוצצת ,אולם בהלכות

נט"י2713

פסק שיש

להחמיר ,ויש להסיר את הטבעות לפני הנטילה! וביאר הב"י ,שיש להסיר אפי' את הטבעת
הרפויה ,כיון שאין אנו בקיאין מה נחשב רפוי ומה נחשב מהודק ,וכן כדי שלא יבואו להתיר
ליטול ידיים בטבעת מהודקת.
וא"כ ישנה סתירה בין הדין בשו"ע בהלכות נידה לבין הדין בהלכות נטילת ידיים?!
ומצינו ג' תירוצים:
א .בשו"ת זרע

אמת 2714המג"א2715

כתבו ,שאין הבדל בין בהלכות נטילת ידיים

להלכות טבילה ולכתחילה יש להסיר תמיד אף טבעות רפויות ,אולם בדיעבד אינו
חוצץ .וא"כ הדין שנקט מרן בהלכות נטילת ידיים ,שיש להסיר את הטבעת הרפויה
מדובר בלכתחילה ,אך הדין בהלכות טבילה מדבר על בדיעבד.

 2707ח"ג עמ' פ.
 2708ח"ג עמ' פב.
 2709עמ' שלג.
 2710עמ' שטז.
 2711עמ' שטו.
2712

מקור דברי הטור ,הוא התוספתא במקוואות ו ח .ועיין בב"י שהביא מחלוקת הראשונים בהבנת התוספתא ,אולם

לדינא אין נפק"מ במחלוקת זו ,ולכן לא הארכנו כאן.
 2713בסי' קסא ,או"ח.
 2714יו"ד סי' פז.
 2715או"ח קסא י.
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ב .בפרי

השדה2716

כתב ,שיש חילוק לדינא בין הלכות נט"י להלכות טבילה ,לגבי

נטילת ידיים החמירו להסיר אף טבעת רפויה .משום שנט"י אינה חמורה כל כך,
ויש חשש שכאשר האישה תהיה מסופקת אם הטבעת רפויה או מהודקת תבוא
להקל למרות שמצד האמת הטבעת מהודקת.
אולם לגבי טבילת נידה שאיסורה חמור ,א"צ לגזור להסיר טבעת רפויה לפני
הטבילה אף לכתחילה ,כיון שאם האישה תהיה מסופקת אם הטבעת רפויה או
מהודקת ,וודאי שתסיר אותה לפני הטבילה משום חומרת איסור נידה.
ג .פעולת צדיק ,2717לבושי

שרד2718

כתבו ,שיש לחלק לדינא בין נט"י לטבילה,

שבנטילת ידיים שהם רק בדרך שפיכה יש חשש שהמים לא יכנסו מתחת לטבעת
אף בטבעת רפויה ,ולכן החמירו אף בטבעת רפויה .אולם בטבילת הנידה ,שכל
גופה טובל בתוך המים והמים רבים ועומדים ,אין חשש שהמים לא יכנסו מתחת
לטבעת הרפויה ,ולכן יכולה לטבול עם טבעת רפויה לכתחילה.
ד .שו"ת שואל

ונשאל2719

כתב ,שמרן בשו"ע בהלכות נט"י חזר בו ממה שכתב

בבית יוסף .וסובר שרק טבעת מהודקת צריך להסיר לפני נטילה וטבילה ,אולם
רפויה א"צ להסיר.
טבילה בטבעת רפויים לכתחילה
לפי דברי המג"א והא"ר הנ"ל – יש לאסור לכתחילה לטבול בטבעת רפויה.
לפרי שדה ופעולת צדיק ועוד הנ"ל -יש להתיר לכתחילה.
למעשה :לעיל בסע' א הבאנו את דברי הרמ"א שכתב שלכתחילה אין לטבול עם
דברים רפויים .ועיי"ש עוד מה דעת מרן בזה ,אולם למעשה כתב בתורת הטהרה
שמנהג בנות ישראל להסיר לפני הטבילה אף דברים רפויים.

טבילה עם עגילים ונזמים
נחלקו הפוס' האם צריכה להסיר לפני טבילה את נזמי האף/אוזן:
א .התשב"ץ 2720כתב:
נזמי האוזן אפי' מהודקים – מותר לטבול לכתחילה כיון שאינה מקפדת להסירם
כלל לא בשעת לישה ולא בשעת רחיצה והוי מיעוט שאינו מקפיד [אולם אישה

המסירה את העגילים בשעת רחיצה ודאי חוצץ אף לתשב"ץ].
נזמי האף – אסור לטבול איתם לכתחילה .כיון שמקפידה עליהם והוי מיעוט
המקפיד.
ב .בשו"ת הב"ח החדשות 2721כתב:
2716

ח"ד סי' קנח.

2717

ח"ב סי' רסח.

 2718סו"ס תבואות שור אות קצח.
 2719ח"ב סי' קכ.
2720

ח"ג סי' רפ.
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בנזמי האף הרפויים כיון שאין טירחא להורידם – מותר לה לטבול עימהם
לכתחילה .כיון שאם יהיה לה ספק אם הם מהודקים ,לא תימנע מלהסירם.
אולם בנזמי האוזן הרפויים כיון שיש טירחא להורידם – אסור לה לטבול עימהם
לכתחילה .כיון שאם הם יהיו מהודקים יש לחשוש שתימנע מלהסירם בגלל
הטירחא.
אולם בדיעבד בין נזמי האף ובין נזמי האוזן הרפויים ניתן להקל .כיון שרק
לכתחילה גזרו רפויים אטו שאינם רפויים.
כאמור לעיל לכתחילה מנהג בנות ישראל להסיר לפני הטבילה אף דברים רפויים.
בשבה"ל2722

פסק ,שבמקום צורך גדול ניתן להקל כתשב"ץ בעגילים .וכן נשים שלא

מורידות כלל את העגילים וקשה להם להסירם יש להם להתיר להם לטבול כך.
בטה"ב2723

פסק ,בזמננו נזמי/עגילים האוזן מהודקים וחוצצים אפי' בדיעבד ,כיון שמקפידה

עליהם להסיר אותם בשעה שהולכת לישון או כאשר מחליפה את צבעי הבגדים .אולם נזמי
זהב קלים שהיא רגילה לישון בהן וגם שמתרחצאות אין מסירה אותן אינן חוצצות.
טבלה עם טבעת/תכשיטים רפויים – האם צריכה לטבול שנית?
מרן פסק שטבעת רפויה אינה חוצצת .אולם יש פוסקים שכתבו עם טבלה כך צריכה לטבול
שנית:
2724
בית הלל כתב  ,שאם טבלה עם טבעת רפויה – צריכה לטבול שנית .והטעם לכך:
הב"י בהלכות נט"י פסק שיש להסיר טבעת אפי' רפויה לפני הנטילה ,וא"כ כתב
הבית הלל ,שכ"ש שיש להסיר טבעת רפויה לפני הטבילה ,שכן טבילה היא
מהתורה .ולכן אם לא הסירה אותה לפני טבילה צריכה לטבול שנית ,כמו שכתב
הרמ"א בסע' כ לגבי אישה שטבלה ללא שגזזה ציפורניה.
אולם אם שימשה עם בעלה יש להקל בדיעבד לא להצריכה לחזור ולטבול שנית .ואף
שלגבי טבלה ללא גזיזת ציפורניים החמיר הש"ך להצריכה לטבול שוב אף אם שימשה.
אבל בטבעת רפויה כ"ע יודו שניתן להקל בדיעבד אם שימשה.
הר"ר

דניאל2725

פסק ,שאם טבלה בטבעת רפויה – צריכה לטבול שנית אפי' עם עבר

לילה ,אלא א"כ הטבעת היתה רפויה ביותר.
שבה"ל2726

פסק כדברי המג"א דלעיל ,שלכתחילה מסירים אף טבעת רפויה אולם

בדיעבד אינה חוצצת .וכן פסק בטה"ב.2727

2721

סי' מא.

 2722עמ' שלג.
 2723ח"ג עמ' קכ.
 2724ס"ק כג ,והבית הלל נשאר בקושיא על הסתירה בדברי מרן.
2725

מובא בפת"ש ס"ק יג.
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טבעת מהודקת
לכא' קשה מדוע טבעת מהודקת חוצצת? שהרי זה מיעוט שאינו מקפיד ,שכן האישה חפצה
בטבעת? וביאר הראב"ד ,2728שהטבעת חוצצת כיון שמקפידה להסירה בשעת לישה ,אע"פ
שבשעת הטבילה אינה מקפידה עליה.
ונחלקו הפוסקים מה הדין באישה שאינה לשה ואינה מסירה את הטבעת לעיתים תכופות:
א .בספר גן המלך

2729

וכן באליה רבה

2730

כתבו ,שאישה שאינה לשה בעצמה אינה

מקפידה על הטבעת אפי' אם הטבעת מהודקת אינה חוצצת ,כיון שהוי מיעוט
שאינו מקפיד ,ויכולה לטבול אם הטבעת אף לכתחילה.
בגן המלך הביא ראיה לכך ,מהדין של מוכרי רבב וצבעים אינם מקפידים על
הליכלוך הבא בעקבות אומנותם ,ולא אמרינן שבטלה דעתם אצל כל אדם ,אלא
דנים אותם בפני עצמם .וה"ה שהנשים שאינן לשות ואינן מקפידות על הטבעותיהן
לא אמרינן שבטל דעתן אצל רוב הנשים ,אלא יש לדונם בפני עצמן.
ב .השיורי טהרה

2731

הביא דברי גן המלך וחלק עליו ופסק ,שלכתחילה אין לטבול עם

טבעת מהודקת ,כיון שמרן סתם שטבעת מהודקת חוצצת ולא נחית לחלק .אולם
בדיעבד אם טבלה וכבר שימשה עם בעלה ,עלתה לה טבילה.
השיורי טהרה כתב שאין להביא ראיה להתיר ממוכרי רבב ,כיון שבמוכרי רבב כל
אותו אומנות ידועה בכך ,מה שאין כן כאן יש לומר דלא פלוג.
להלכה
שבה"ל

2732

הביא את המחלוקת הנ"ל ,ונראה שנטה לדעת השיורי טהרה ,ולכן יש להקל

רק בדיעבד שכבר שימשה עם בעלה.
טה"ב

2733

העיר על השיורי טהרה ,שמזה שמרן סתם שטבעת מהודקת חוצצת ,אין ראיה

שה"ה באישה שאינה לשה ,אלא בפשטות דיבר על אישה שלשה ,אולם אישה שאינה לשה
[ולכא' צ"ל שגם אינה מסירה בשעת המקלחת וצ"ע] יתכן ושו"ע יודה לגן המלך.
וככה נראה שפסק בטה"ב 2734מעיקר הדין שאף לכתחילה אינה חוצצת אולם בטבעת שיש
בה אבן ודאי שיש להחמיר לכתחילה כיון שמקפידה להסירה .אולם להלכה למעשה כתב

2726

עמ' שלג.

2727

ח"ג עמ' קיג-קיד.

 2728בעה"נ שער הטבילה ,וכן הובא דבריו בתורת הבית הקצר ב"ז ש"ז.
 2729סי' קכג הובא בסו"ס שו"ת גינת ורדים.
 2730או"ח סי' קסא ס"ק י.
 2731קצח מד.
 2732עמ' שלד.
 2733ח"ג עמ' קטו.
 2734ח"ג עמ' קטו.
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בתורת הטהרה ,2735שנהגו להסיר את כל התכשיטים ,ואם עברה וטבלה בטבעת מהודקת
אף שאינה לשה וכד' טוב להחמיר שתחזור ותטבול בלי ברכה.
סיכום טבעות למעשה [במקרים רגילים]
לכתחילה כל הפוסקים כתבו שיש להסיר את כל הטבעות אפי' רפויות לפני הטבילה.
בדיעבד:
א .כתב בתורת הטהרה:2736
טבעת שמקפידה עליה להסיר אותה לעיתים תכופות כגון בשעת הלישה,רחיצה וכד'
אם היא מהודקת  -יש לטבול שנית.
אם היא רפויה  -אינה צריכה לחזור ולטבול.
ספק אם רפויה או מהודקת – א"צ לחזור ולטבול.
טבעת שאינה מקפידה עליה להסיר אותה לעיתים תכופות כגון שאינה לשה
אם היא מהודקת  -טוב להחמיר ולטבול שנית בלא ברכה.
אם היא רפויה  -אינה צריכה לחזור ולטבול.
ספק אם רפויה או מהודקת – א"צ לחזור ולטבול.
ב .שבה"ל עפ"י הנ"ל כתב:
אם טבלה בטבעת רפויה בין מקפיד ובין שאינה מקפידה
עלתה לה טבילה.
אם טבלה בטבעת מהודקת שאינה מקפידה עליה
אם לא שימשה  -צריכה לטבול שנית.
אם שימשה  -א"צ לטבול שוב.
טבלה עם טבעת בידה ויש ספק אם היתה מהודקת [שמקפידה עליה] או היתה רפויה
במקרה שהאישה מקפידה על הטבעת ,כגון שמסירה אותה בשעה ששוטפת כלים או בשעת
לישה וכד' וטבלה עם הטבעת ,אלא שיש לנו ספק האם הטבעת היתה רפויה או מהודקת:
א .בטה"ב 2737כתב ,שכיון שגם אם הטבעת היתה מהודקת זו חציצה רק במיעוט שאינו
מקפיד שאיסורה הוא רק מדרבנן ,יש להקל מדין סד"ל ,ואף שנחלקו הפוס' האם
אמרינן סד"ל כאשר איתחזק איסורא [כבנידו"ד] קיי"ל כפרי חדש 2738להתיר.
ב .המכתם לדוד פסק ,2739להקל רק היכא ששימשה עם בעלה.

2735

עמ' ריז.

 2736יז נ-נג.
 2737ח"ג עמ' קיח.
 2738יו"ד סי' קי.
 2739יו"ד סי' כה.
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ג .שו"ת מחזה

אברהם2740

פסק ,שצריכה טבילה שנית כיון שחובת העיון בגופה הוי

מדאורייתא ,אין להקל שהרי לא עיינה כראוי ,ולכן אזלינן לחומרא ,ולכא' אפי' אם
שימשה.
טבעת שאינה יכולה להסירה
שבה"ל פסק ,2741שצריך לחתוך את הטבעת אולם אם קשה לחתוך את הטבעת ,תסובב
את הטבעת בתוך המקווה כדי שהמים יכנסו לתוך הטבעת .ואם א"א חוצצת אולם בשעת
דחק גדול תעשה שאלת חכם אם בטלה לגוף.
בטה"ב

2742

פסק ,שאישה שהתנפחה אצבעה עד כדי כך שאינה יכולה להסיר את הטבעת –

יכולה לטבול כך ואינה חוצצת ,ואפי' בטבעת שיש בה אבן ,משום שאין בדעתה להסיר
את הטבעת לעולם ,הטבעת בטלה לגוף ואינה חוצצת [משיבת נפש סי' יב] ,וראיה לכך מהגמ'
בסוכה 2743שתבן וביטלו לקרקע הסוכה לעולם ,בטל לקרקע הסוכה וממילא ממעט את גובה
הסוכה מעשרים אמה.
אולם בתורת

הטהרה2744

כתב ,שאם ניתן לסובב את הטבעת יש לסובבה בתוך המים,

ואם לאו תטבול כך ,אך טוב להחמיר לחתוך אותה ולטבול אח"כ.
אישה שאסור לה להרטיב את עיניה ,ויש חשש לאיבוד מאור עיניה
כתב הפת"ש 2745בשם השיבת ציון ,שחכם אחד רצה לתקן לה אגד רפוי על עיניה ותטבול
כך ,אך השיבת ציון דחה פיתרון זה ,משום שמרוב פחד תהדק את האגד .ולכן כתב,
שתקנתה שאישה אחרת תרד עימה למקווה ותרטיב ידיה ותכסה את עיניה של אישה זו,
וכיון שהוי טופח ע"מ להטפיח הוי חיבור למקווה ותעלה לה טבילה.

סעיף כד
א .הטור כותב וז"ל:
" צריכה לחוץ שיניה שלא יהא שום דבר דבוק בה שאם טבלה ונמצא שום דבר ביניהם לא
עלתה לה טבילה"

ב .השו"ע כותב וז"ל:
"צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם דבר חוצץ ,שאם טבלה ונמצא שום דבר דבק בהם לא
עלתה לה טבילה .ויש נוהגים שלא לאכול בשר ביום לכתן לבית הטבילה ,מפני שהוא נכנס
בין השינים יותר ממאכל אחר; ואף על פי שבודקות וחוצצות השינים ,חוששת דילמא
תשתייר מיניה ולאו אדעתה ,ומנהג יפה הוא .הגה :ואין לה לאכול בין הרחיצה לטבילה (הרא"ש

 2740סי' ה אות ה.
 2741עמ' שלד.
 2742ח"ג עמ' קטו.
 2743ד ע"א.
 2744יז יג.
 2745ס"ק טו.
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בה"נ); ואין לה לעסוק כל היום קודם הטבילה בבצק או בנרות של שעוה ,שלא ידבק בה (ש"ד) ,וכן
נהגו".

צריכה לנקות בין שיניה לפני הטבילה
הגמרא בקידושין 2746כותבת וז"ל:
"מעשה בשפחה של בית רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה
אחרת נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לבוא בו מים בעינן כדרבי זירא דאמר רבי
זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו"

הגמ' מביאה מעשה בשפחתו של רבי שהייתה לה עצם בין שיניה בשעת הטבילה ,והצריכה
רבי טבילה שנית ,אע"פ שבין השיניים הוי בית הסתרים וא"צ שיגיעו לשם מים ,מ"מ בעינן
ראוי לביאת מים.2747
ונחלקו הפוסקים אלו דברים שנמצאים בין השיניים חוצצים:
א.

הסמ"ג2748

כתב ,אם נמצא ביניהן בשר או פירורין חוצצין והוא הדין לכל דבר

הנמצא ביניהם ולאו דווקא עצם.
ב.

המאירי2749

כתב ,שרק עצם וכד' חוצצת ,כיון שהדרך להקפיד עליה ,אך בשר

שבין השיניים אינו חוצץ כיון שאין הדרך להקפיד עליו כ"כ.2750
הטור ובשו"ע דלעיל פסקו כסמ"ג ,שצריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם דבר חוצץ ,שאם
טבלה ונמצא שום דבר דבק ביניהם לא עלתה לה טבילה.2751
סייג שבה"ל 2752בדיני חציצה בשיניים :שמה שדבר חוצץ בין השיניים זה דווקא בין השיניים
שודאי אינו ראוי לביאת מים .אולם אם הדבר נמצא על גבי השינים ואינו דבוק אינו חוצץ.
האם יש חובה לחוץ בין שיניה לפני הטבילה
נחלקו הפוס' האם יש חובה לחוץ שיניה לפני הטבילה או שמא זו רק עצה טובה ,כדי
שלא יקרה מצב שלאחר הטבילה היא תמצאה חציצה בין שיניה ותצטרך לטבול שנית:
א .הב"ח 2753פסק ,שאין חובה לנקות בין השיניים אלא זו עצה טובה ,ודימה זאת לדין
בדיקת הסכין לאחר השחיטה המובא ביו"ד סי' יח .2754ששם כתוב ,שאין חובה
לבדוק את הסכין לאחר כל בהמה ששוחט אלא יכול לשחוט בהמות רבות ורק
אח"כ לבדוק את הסכין אלא שאז מסתכן בכך שאם הסכין תמצא פגומה כל
הבהמות יהיו ספק טרפות .וה"ה כאן שאינה חייבת לבדוק אלא שאם תטבול ואח"כ

 2746כה ע"א.
 2747ועיין לקמן שנרחיב עוד הרבה בדיני ביה"ס והדינים המסתעפים.
 2748לאוין קיא לח:
 2749נידה פרק י.
 2750המהר"ם בן ברוך בסי' תק ,כתב ,גם הוא שהבשר אינו חוצץ ,וטעמו ,שהבשר עשוי להתעכל ולהתבטל בין השיניים.
וכן האשכול [סוף עמ' קנ] היקל בבשר ,וטעמו ,כיון שהוא רך ורק דבר מהודק כמו עצם חוצץ.
 2751ועיין לקמן שנביא את דברי טה"ב שמיקל יותר מפשט דברי מרן כמובאר לקמן.
 2752עמ' שלה.
 2753ס"ק כד.
 2754סע' יא.
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תמצא חציצה בין שיניה תצטרך לטבול שנית .ולכן עצה טובה קמ"ל שתנקה לפני
הטבילה.
ב .ש"ך 2755פסק ,שיש חובה לחוץ שיניה לפני הטבילה ,ודלא כב"ח .ואין לדמות לדין
השחיטה שהביא הב"ח ,שכן בשחיטה גם אם לא יבדוק את הסכין לאחר כל שחיטה
אלא יבדוק רק בסוף השחיטות ,אין חשש שיבוא לאכול ספק טריפה ,כיון שהדין
הוא שחייב לבדוק את הסכין בסופו של דבר בסוף כל השחיטות ,אולם בענין
טבילה ,אין חובה לבדוק את שיניה לאחר הטבילה ,ולכן אם לא תנקה בין שיניה
לפני הטבילה יש חשש שיהיה לה דבר חוצץ בין שיניה בשעת הטבילה ולא תמצאנו
אחר הטבילה ותשמש כך .ואף אם אמרה שתבדוק לאחר הטבילה יש חשש
שתשכח ולא תבדוק.
והביא הש"ך מס' ראיות שיש חובה לחוץ שיניה:
בלשון הב"י משמע שיש חובה לבדוק שכן כתב "וכן בדין שהרי שיניים עושיין
להימצא בהן שיירי מאכל".
ועוד הביא ,שהלבוש גרס בלשון השו"ע במקום "צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא
בהם דבר חוצץ ,שאם טבלה ונמצא שום דבר דבק "...שמשמע שזה עצה טובה
שכדאי לחוץ שכן זה יעזור לה לאח"כ ,גרס "צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם
דבר חוצץ ,ואם טבלה ונמצא שום דבר דבק ,"...שמשמע שזה שני דברים שונים,
ראשית יש חובה לחוץ שיניה ללא קשר לתוצאת הדבר ,ועוד דבר שני שכאשר
טבלה ונמצא דבר חוצץ בין שיניה צריכה לחזור ולטבול.
וכן פסק בשיורי טהרה 2756כשיטת הש"ך.
ואם יש לה שן כואבת ואינה יכול לחוץ בין שיניה מחמת הכאב ,פסק בטה"ב ,2757שפטורה
מלחצוץ ,אלא תנקה עד כמה שאפשר בלי שיכאב לה .וכתב שלא מיבעיא לשיטת הב"ח
שאינה חייבת לחוץ שוודאי מותר לה במקרה כזה לא לחוץ שיניה ,אלא אפילו לשיטת
הש"ך שיש חובה לחוץ שיניה ,היינו רק לכתחילה אולם במקרה דידן שכואב לה אפשר
להקל כנ"ל.
אופן ניקוי השיניים
כתב שבה"ל 2758שתנקה לפני הטבילה בין שיניה עם קיסם.
אולם חוט השני 2759כתב שיכולה לנקות עם מברשת שיניים אך תנקה היטב את החו"ס.
ובתורת

הטהרה2760

כתב ,שתחוץ שיניה בקיסם או מחט וטוב שגם תצחצח במברשת

שיניים.

 2755ס"ק ל.
 2756ס"ק מז.
 2757ח"ג עמ' קכד.
 2758עמ' שלד.
 2759עמ' שיז.
 2760יז כז.
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המנהג לא לאכול בשר ביום הטבילה
הרא"ש2761

כתב שראה נשים כשרות שנוהגות לא לאכול בשר ביום הטבילה כיון שבשר

נדבק בין השיניים יותר ממאכלים אחרים .ואע"פ שבודקות וחוצצות לפני הטבילה ,חוששות
שישאר בהם דבר חוצץ ולא ישימו לב .וכן פסק מרן .וכן נקטו האחרונים.
אולם בשבט

כתב ,שזה רק מנהג נשים צדקניות ,ומצדיק את הנשים שלא נהגו

סופר2762

להחמיר לא לאכול בשר ביום הטבילה .שכן לאחר הניקור של השיניים שעושה לפני
הטבילה ,מה שנשאר בין השיניים זה מיעוט שאינו מקפיד .ולכן יש להקל בביה"ס שלפי
הריטב"א ועוד פוס' כתבו שבעינן בו ראוי לביאת מים מדרבנן 2763ולא מהתורה.
בשר בהמה/עוף ודגים
הפוסקים 2764כתבו שמכח המנהג אין לאכול בין בשר בהמה ובין בשר עוף ביום הטבילה.
אולם בשר דגים כתבו הפוסקים שמותר לאכול.2765
לגבי בשר טחון ,כתב

שבה"ל2766

שנחלקו הפוסקים האם מותר לאכול בשר טחון שכן הוא

פחות נדבק בין השיניים ולמעשה פסק שאין לאכול בשר טחון ,וכן פסקו

בטה"ב2767

וחוט

השני.2768
מרק עוף או מרק שנתבשל עם בשר ,כתב בטה"ב ,2769שהמנהג הוא רק לא לאכול את
הבשר עצמו ,אולם את המרק שנתבשל בו מותר לאכול ביום הטבילה.
שומן בשר ,כתב בטה"ב ,שמותר לאכול ביום הטבילה עצמו ,שכן שאין השומן נכנס כ"כ
בין השיניים.
כבד ,נחלקו האחרונים:
א .טה"ב 2770פסק ,שמותר לאכול כבד ,כיון שאין בו חוטים שנדבקים בין השיניים.
ב .מסגרת השולחן ושו"ת ברכת חיים 2771פסקו ,שנכון להחמיר לא לאכול כבד.
שאר מאכלים שנדבקים בין השיניים
כתב שבה"ל ,2772שאף שאר מאכלים שטבעם להיכנס בין השיניים אין לאכול ביום
הטבילה.

 2761הלכות מקוואות סי' לה.
 2762סי' פא.
 2763יבוארו השיטות בביה"ס לקמן בסע' כו.
 2764שבה"ל עמ' שלה ,וכן טה"ב ח"ג עמ' קכד.
 2765ראיה להיתר אכילת דגים שכתב המהרי"ל בהלכות נשואין "הכלה ,וחברותיה סועדות עימה ביום טבילתה מאכלי
חלב ודגים שאינן חוצצים בין השיניים".
 2766עמ' שלה.
 2767ח"ג עמ' קכח.
 2768עמ' שיח.
 2769ח"ג עמ' קכח.
 2770ח"ג עמ' קכז וכן נאמר לו בשם בעל שו"ת בית דוד.
 2771סי' כב.
 2772עמ' שלה.
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אולם בחוט

השני2773

כתב שמותר ,שאם באנו לחוש גם בשאר מאכלים ,איכא למיחש

בהרבה מאכלים .וכן פסק בטה"ב ,2774וכתב שהואיל וכל דין זה הוא מנהג של חומרא ,הבו
דלא לוסיף עליה לאסור מאכלים אחרים.
אולם בתורת

הטהרה2775

נקט בלשון 'טוב להחמיר שלא תאכל גם בשאר המאכלים

שדרכם להידבק בין השיניים".
מצבים שמותרים באכילת בשר ביום הטבילה
א .אכילה בשבת ויו"ט:
כתב הט"ז 2776שבשבת ויו"ט נהגו לאכול בשר אף ביום הטבילה ,אך צריכה לאחר
מכן לנקר היטב בין השיניים.
וכתב השיורי טהרה 2777שההיתר לאכול בשר הוא רק לפני שעשתה חפיפה [כגון
שטובלת במוצ"ש ורוצה לאכול בשר בשבת] ,אולם לאחר שעשתה חפיפה אפילו
בשבת אסור לה לאכול בשר [כגון שטובלת בליל שבת ,והחפיפה עשתה עוד לפני
כניסת שבת] .וצ"ע האם הט"ז מסכים עימו והתיר לאכול בשר רק כאשר טובלת
במוצ"ש ,או שמא חולק עליו ולשיטתו תמיד יכולה לאכול בשר בשבת ואפי' אם
הטבילה בליל שבת.
ועיין לקמן בדין אכילה בין חפיפה לטבילה שנביא מצבים בהם מותר לאכול בין חפיפה לטבילה.

ב .סעודות מצווה  -כתב שבה"ל 2778מותר לאכול בשר בסעודת מצווה כאשר יש לה
שייכות לסעודת המצווה וכן פסק בטה"ב .2779אולם בחוט

השני2780

לא הזכיר

בהיתר בסעודת מצווה שצריך שיהיה לה שייכות.
ג .חול המועד -כתבו

שבה"ל2781

חוט

השני2782

וטה"ב ,2783כשם שמותר לאכול בשר

בשבת שחל ביום הטבילה ה"ה שמותר לאכול בשר בחוה"מ.
ד .סעודת פורים – נחלקו האחרונים ,האם מותר לאכול בשר בסעודת פורים [ביום]
כאשר צריכה לטבול במוצאי פורים:
שו"ת משנה

הלכות2784

ושו"ת דבר

משה2785

פסקו ,שאין לאישה לאכול בשר

בסעודת פורים הנ"ל ,כיון שאע"פ שפורים הוא יום שמחה ,מ"מ אין לנשים בו חיוב

 2773עמ' שיח.
 2774ח"ג עמ' קכז.
 2775עמ' רלט.
 2776ס"ק כה.
 2777ס"ק מט.
 2778עמ' שלו.
 2779ח"ג עמ' קכד.
 2780עמ' שיח.
 2781עמ' שלו.
 2782עמ' שיח.
 2783ח"ג עמ' קכד.
 2784ח"ז סי' צו.
 2785ח"א סי' מז.
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אכילת בשר ,כיון שאפי' ביו"ט השמחה של הנשים הוא בבגדים צבעוניים ותכשיטין
ולא באכילת בשר.
אולם

בטה"ב 2786ושבה"ל2787

פסקו ,שמותר לאישה לאכול בשר בסעודת פורים

[ביום] ,וטעמיהם:
 .1מרן באורח

חיים2788

פסק ,שלאונן מותר לאכול בשר בפורים ,דלא אתי עשה

דיחיד דאבלות ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים דדברי קבלה נינהו
שהם כדברי תורה .וכתב בטה"ב ,כ"ש במקרה דידן שיש להתיר אכילת בשר
ביום הטבילה שהוא רק אסור מצד מנהג ולא עשה דיחיד.
 .2נאמר בפורים 'לעשות אותם ימי משתה ושמחה' וע"כ שהשמחה בפורים היא ע"י
משתה ואכילת בשר.
 .3יש לצרף את דברי המאירי שסובר ,שבשר אינו חוצץ בין השיניים כיון שהוא
רך.
כל ההיתר הנ"ל הוא דווקא בסעודת פורים ביום ,שאז זה המצווה לאכול סעודת
פורים אולם בלילה של פורים אין היתר לאכול בשר ,שכן מי שעשה סעודה בלילה
לא יצא ידי חובה.
ה .אישה חלשה – אישה חלשה הצריכה לאכול בשר כדי שיתחזק גופה,

שבה"ל2789

כתב שמותרת לאכול בשר ,וכ"כ בטה"ב ,2790והביא בשם האבני ישפה ,2791שעדיף
לה לאכול בשר טחון ,כיון שאינו נשאר בין השיניים.
ו .הסתרת יום הטבילה – נחלקו הפוס' האם יש להתיר אכילת בשר כאשר ההימנעות
מאכילת בשר ,תגרום לכך שיתגלה יום טבילתה כגון ,שאוכלת בבית של אנשים
אחרים או שיש להם אורחים בבית:
 .1שו"ת בית

שערים2792

פסק ,שלמרות החשש שיתגלה יום הטבילה ,אין להתיר

לה לאכול בשר .ואין בכך חוסר צניעות.

.2

טה"ב2793

פסק ,שמותר לה לאכול בשר ,כדי שלא יתגלה יום טבילתה .וצירף

את דברי השבט

סופר2794

שמצדיק את הנשים שלא נהגו בחומרא זו שלא

לאכול בשר.
 .3שו"ת שבט

הקהתי2795

פסק ,שאם ניתן לתת אמתלא למה לא אוכלת בשר,

אזי שתתן אמתלא ולא תאכל בשר ,אולם אם א"א לתת אמתלא יכולה
לאכול בשר.
 2786ח"ג קכה-קכו.
 2787עמ' שלו.
 2788תרצו ז.
 2789עמ' שלה.
 2790ח"ג עמ' קכז.
 2791יו"ד סי' קעח.
 2792יו"ד סי' רפ.
 2793ח"ג עמ' קכח.
 2794סי' פא.
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לישת בצק וכדו' ביום הטבילה
מנהג נוסף הובא בשע"ד 2796שאין לאישה לעסוק ביום הטבילה בבצק או בנרות של שעוה,
כדי שלא ידבק בידה וישאר גם בטבילה ויהיה חציצה .וכן פסק הרמ"א.
וכתב השיורי

טהרה2797

שאישה שנוהגת כל שבוע ללוש בצק בעצמה לכבוד שבת ,מותר

לה ללוש אף ביום הטבילה ,אלא שתקפיד לנקות היטב את ידה.
והוסיף שבה"ל ,2798שגם אם רגילה ללוש ביום חמישי לכבוד שבת וחל ליל טבילתה באור
ליום שישי ,יכולה ללוש ביום הטבילה וכן יש להתיר לאישה ללוש בצק לעוגות.
טעימה בין החפיפה לטבילה
כתב

הרא"ש2799

שמנהג יפה נהגו הנשים שאינן טועמות כלום בין הרחיצה לבין הטבילה

כדי שלא יהא דבר חוצץ בין שיניה .ועפ"ז פסק הרמ"א 'שאין לה לאכול בין הרחיצה
לטבילה' .וכן פסקו שבה"ל 2800וטה"ב 2801ועוד.
שתיה בין חפיפה לטבילה
שבט הלוי 2802וטה"ב 2803פסקו ,שמותר לשתות אף בין חפיפה לטבילה ,כיון ששתייה אינה
נדבקת בין השיניים.
מרק צלול
טה"ב פסק ,שמותר לאכול מרק צלול בין חפיפה לטבילה ,כיון שאינו נתקע בין השיניים.
אולם שו"ת יד לוי 2804פסק ,שאסור לאכול אף מרק צלול (כנראה משום דלא פלוג).
אכילה בין חפיפה לטבילה
השיורי

טהרה2805

פסק ,שגם בסעודות שבת אסור לאכול בין חפיפה לטבילה ,וכן פסקו

שבה"ל 2806וטה"ב .2807אולם יש מקרים שהפוסקים התירו כדלקמן:

 2795ח"ד סי' רלא.
 2796הלכות נידה יב.
 2797ס"ק מט.
 2798עמ' שלו.
 2799מסכת נידה הלכות נידה בקיצור סי' ב.
 2800עמ' שלו.
 2801ח"ג עמ' קכט.
 2802עמ' שלו.
 2803טהרת הבית ח"ג ,עמ' קכח .הרב עובדיה הביא שמותר לשתות :מקור המנהג הוא בפסקי הרא"ש ושם כתבו שאין
לטעום בין חפיפה לטבילה .ואילו הרמ"א שינה את הלשון וכתב שאין "לאכול" .ועולה מדבריו שמותר לשתות.
 2804סי' מג.
 2805ס"ק מח.
 2806עמ' שלו.
 2807ח"ג עמ' קכט.
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א .בשעת הדחק  -כתב

שבה"ל2808

שבשעת הדחק ,כגון בעקבות ההימנעות מאכילת

בשר לאחר החפיפה עד הטבילה ,יאלצו לדחות את סעודת שבת במשך שעות
רבות ,אז יש להקל לאכול בסעודה הכל מלבד בשר ,למרות שזה בין חפיפה
לטבילה ,כיון שבמקור הדין שהוא מפסקי הרא"ש ,כתב הרא"ש שזה רק מנהג יפה.
וכן פסק בטה"ב.2809
ב .בארצות שהשקיעה בהם מאד מאוחרת  -וממילא סעודת שבת תהיה מאד
מאוחרת אם תתטבול לפני סעודת שבת ,כתב בטה"ב ,שניתן לאכול בין חפיפה
לטבילה אך לא תאכל בשר.
ג .חשש שיתגלה טבילתה – כגון ,שיש ילדים בבית והאישה בושה לא לאכול כלום
בסעודה משום שכך ידעו שהיא צריכה לטבול וכד' ,מותר לאכול בין חפיפה
לטבילה אך לא תאכל בשר .כן פסקו שבה"ל וטה"ב הנ"ל.
אולם בכל הנ"ל בשו"ת אבני

ישפה2810

החמיר שגם במקרים אלו אין לה לאכול בין

חפיפה לטבילה ,כפשט דברי השיורי טהרה שאין לאכול ולא נחית לחלק.
עברה ואכלה בשר ביום הטבילה ולא בדקה בין שיניה לפני הטבילה ולאחר הטבילה
בדקה בין שיניה ולא מצאה כלום
נחלקו הפוסקים במקרה זה:
דרכי תשובה כתב ,2811הביא בשם שו"ת חבלים בנעימים ,שאפי' לא מצאה כלום צריכה
לטבול שנית.
אולם בטה"ב 2812פסק ,שאינה צריכה לטבול שנית.
לא חצצה בין שיניה לפני הטבילה ולאחר הטבילה מצאה משהו בין שיניה
אישה שטבלה ושכחה לחצוץ בין שיניה לפני הטבילה ,ולאחר הטבילה מצאה חתיכה רכה
בין שיניה ,ומסופקת אם זה חתיכת בשר או מאכל אחר ,דנו הפוסקים מה דינה:
מרן כאמור פסק ,שאם נמצא שום דבר דבק בהם לאחר הטבילה [ולא חצצה שיניה לפני

הטבילה] לא עלתה לה טבילה.
לכא' עפ"י דבריו במקרה דידן יש לה לטבול שנית.
א .אולם מצינו

בטה"ב2813

שכתב להקל במקרה דידן שא"צ לטבול שנית

[נגד מרן]

ואף במקרה של וודאי היה בשר בפיה ואלו טעמיו:
 .1שיטת המאירי לעיל ,שרק עצם בין שיניה וכד' חוצץ אם נמצא לאחר הטבילה
אך בשר אינו חוצץ כדלעיל.

 2808עמ' שלו.
 2809ח"ג עמ' קכט.
 2810ח"ג יו"ד סי' פז.
 2811ס"ק צז.
 2812ח"ג יו"ד סי' פז.
 2813ח"ג עמ' קכג.
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 .2לדעת הרבה פוסקים והריטב"א המובא לקמן בסע' כו ,ראוי לביאת מים
בביה"ס הוי מדרבנן.
 .3גם לחולקים על המאירי שגם בשר חוצץ כמו עצם ,כתב בטה"ב ,שאולי אף הם
מודים שלענין דיעבד אין בשר חוצץ.
 .4יתכן וחתיכה זו בשעת הטבילה לא היתה כלל בין השיניים ,אלא היתה מונחת
בפה ,ורק עכשיו לאחר הטבילה היא בין השיניים.
 .5השבט סופר דלעיל ,כתב ,שלא מקפידה על מיעוט בשר.
 .6הזקן

אהרון2814

כתב ,שבשפחתו של רבי ,העצם חצצה כיון שהיתה בולטת

החוצה.
 .7השיורי

טהרה2815

כתב ,שמיעוט המקפיד אינו חוצץ בביה"ס אפי' לתוס' שחולק

על הריטב"א כדלקמן.
א"כ האיסור הוא רק מדרבנן כיון שזה חציצה רק במיעוט הגוף שמקפיד ,ולהרבה
פוסקים והריטב"א יש כאן אף תרי דרבנן ,שאף ראוי למים בביה"ס הוי מדרבנן,
ולכן יש להקל מספק שמא הבשר אינו חוצץ עפ"י הסיבות הנ"ל.2816
ב .אולם בשו"ת פאת

השדה2817

לא אמרינן סד"ל לפי הש"ך

כתב ,שצריכה לטבול שנית ,כיון שבהלכות חציצה
ועיין

הערה ,2818ורק במקרה שהובא לפני פאת השדה,

שהסתפקה האישה האם מה שמצאה לאחר הטבילה בין שיניה היה מאכל או רוק
היקל כיון שזו היתה אישה יראת שמים שבודאי ניקתה היטב שיניה לפני הטבילה.
ולכן יש לומר שמסתבר שזה היה רוק ,ולכן יש להקל כאשר לנה כבר עם בעלה.
אולם במקרה דידן שבודאי היה דבר מאכל בפיה יפסוק להחמיר.

מצבים נוספים של חציצות בשיניים
סתימה קבועה
הפוסקים דנו האם סתימה קבועה בשן חוצצת:
א .אבני נזר ,2819נודע ביהודה ,2820חסד לאברהם

2821

רבי שלמה קלוגר

2822

ועוד פסקו

שסתימה קבועה אינה חוצצת .וטעמיהם:
 2814ח"א סי' נב.
 2815ס"ק נ.
 2816והעיר בטה"ב ,שאף לכא' הוי דשיל"מ שהרי יכולה לטבול שנית ,ונפסק להלכה ביו"ד קב א ,שדבר שהוא דשיל"מ
לא מקילים בספקו שהרי עד שיאכל ספק איסור יתקן ויאכל בהיתר ,מ"מ כתב הפר"ח [סי' תצז סע' ג] שרק בספק
במציאות כגון ספק ביצה שנולדה ביו"ט לא מקילים בספק בדבר שיש לו מתירין ,אולם בספק שנובע ממחלוקת הפוסקים
מקילים אפי' בדשיל"מ .וכאן זה ספק מאירי שסובר שבשר אינו חוצץ לעומת מרן ועוד .וכ"כ בשאגת אריה סי' צ.
 2817סי' מח.
 2818מרן בסע' כו פסק ,שאם לא בדקה בין השיניים לפני הטבילה ולאחר הטבילה אכלה תבשיל ,ואח"כ מצאה אוכל בין
שיניה ,א"צ לטבול שנית שתלינן במה שאכלה כעת ,שכן הוי סד"ל כיון שספק אם היה בזמן הטבילה והוי מיעוט שחוצץ
מדרבנן .אולם הש"ך שם בס"ק לג ,חלק על מרן והחמיר כיון שלא בכל מקום אמרינן סד"ל.
 2819יו"ד סימן רנח
 2820קמא סימן סד
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 .1הסתימה היא מיעוט שאינו מקפיד.
 .2האישה מבטלת את הסתימה לעולם( .בשו"ת צמח

צדק2823

כתב שאין צורך

לבטל את הסתימה לעולם).
 .3מקום שבלוע ואין דרכו להתגלות לעולם ,לא צריך להיות ראוי לביאת מים.
והחור שהיה בשן ונסתם ,ועתה אינו עתיד להיגלות לעולם – נחשב לבלוע.
ב .חכמת אדם

2824

פסק שסתימה חוצצת ,כיון שאינה לנוי אלא עשויה לרפואה ,ואם

הדבר היה תלוי בה ,הייתה רוצה להסיר את הסתימה ,אלא שאינה יכולה להוריד
אותה.
אולם האחרונים כתבו שיתכן בימינו גם החכמת אדם היה מיקל:
בשו"ת שאל האיש

2825

כתב שאולי החכמת אדם החמיר רק בסתימה שיכולה להסיר

בעת הטבילה ,אלא שאינה רוצה להסירה מחמת הכאב .אולם גם החכמת אדם היה
מיקל בסתימה שאינה יכולה להסירה כמו בימנו.
אגרות משה 2826כתב שהחכמת אדם מדבר על סתימות כמו שהיו בתקופתו ,שהסתימה
אינה חזקה כ"כ שתוכל ללעוס בה ,אלא שנעשתה רק כדי שלא תיכנס רוח ותכאיב לה.
ואדרבה ,היה נח לה יותר להישאר בלי סתימה .אבל בסתימות שהרופאים עושים
בזמנינו – גם החכמת אדם יודה שאינן חוצצות.
בטה"ב 2827פסק שסתימה קבועה אינה חוצצת .והוסיף שבט הלוי 2828שאפילו אם הסתימה
בולטת מעט מהשן – אינה חוצצת .ועוד הוסיף ,שאף סתימה רופפת אינה חוצצת ,כיון
שאינה עומדת להסרה.
חוט שני 2829גם פסק שסתימה קבועה אינה חוצצת ,כיון שכל דבר שקבוע לעולם הרי הוא
בטל לגוף .אולם ,אם יש כוונה חיובית להוריד את הסתימה ,כגון שקבעה תור לרופא
להסיר את הסתימה – פקע הביטול ,והסתימה חוצצת.

סתימה זמנית
הפוסקים דנו האם סתימה זמנית בשן חוצצת:
א .טה"ב

2830

פסק שסתימה זמנית שאינה יכולה להסירה מעצמה אלא רק באמצעות

רופא אינה חוצצת ויכולה לטבול עימה ,אפי' נעשתה לימים אחדים ויכולה לטבול
כך לכתחילה.

 2821תניינא סימן מז
 2822קנאת סופרים דף נד
 2823יו"ד קנח ,ז
 2824בינת אדם סימן יב
 2825יו"ד סימן ד
 2826יורה דעה א ,צז
 2827טהרת הבית ג ,עמ' קלז
 2828עמ' שלד
 2829עמ' שיח
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וטעמיו להקל:
 .1אינה מקפידה על הסתימה אלא אדרבה רוצה בקיומה כדי שלא יכאב לה
מהחור .ואף שכתב הראב"ד שטבעת שמסירה אותה לעיתים קרובות נחשב
כמקפידה וחוצצת .יש לחלק בין סתימה לטבעת:
בשו"ת חלקת

יואב2831

כתב ,שבסתימה אף הראב"ד יודה שאינה חוצצת ,כיון

שהאישה רוצה ומקפדת שתהיה עליה בזמן הטבילה כדי שלא יכאב לה,
משא"כ בטבעת שאף שעשויה לנוי ואינה מקפדת עליה ,אין לאישה הקפדה
חיובית שהטבעת תהיה עליה בשעת הטבילה.
והביא סברא נוספת שסתימה לא דמי לטבעת ,כיון בטבעת בכל שעה ושעה
מהיום יכולה להזדמן לה עיסה כדי ללוש ואז תהיה מקפדת להסיר הטבעת כדי
ללוש .משא"כ בסתימה זמנית שקצוב לה זמן מוגדר שהסתימה תשאר בפיה
ועד אותו זמן היא אינה מקפדת עליה.2832
 .2גם כאשר יסיר הרו פא את הסתימה הזמנית הוא לא ישאיר את המקום מגולה
אלא יחליפנה בסתימה קבועה .א"כ נמצא שאין האישה מקפדת שיהיה נקב
השן מגולה ,שהרי מיד נסתם בסתימה קבועה ,ואע"פ שעל סתימה זו מקפדת
להוציא ה לאחר זמן לא חשיב מקפדת ,כיון שתחזור ותסתמהו בסתימה קבועה
וקיימת .והסכים עם סברא זו האגרו"מ.2833
אולם בתורת

הטהרה2834

כתב ,שאם הגיע הזמן להסיר את הסתימה הזמנית תלך

אל הרופא ויסיר לה ורק אח"כ תטבול.
ב.

שבה"ל2835

פסק ,חילק בין סתימה זמנית שהיא חלק מטיפול שורש ,לבין סתימה

זמנית רגילה.
בטיפול שורש  -מגלים את העצב של השיניים ויש סכנה להשאיר את העצם
המגולה וכן יש יסוריים גדולים מאד אם המקום ישאר מגולה .וא"כ האישה רוצה
שיסתם החור דהוי מיעוט שאינו מקפיד ,ולכן אפי' סתימה זמנית לכמה ימים אינה
חוצצת .ובכל מקרה יש לשאול שאלת חכם.
בסתימה רגילה – יש מקום להקל משום שהסתימה אינה תוספת על הגוף אלא באה
להשלים מקום חסר ,וכן משום שהאישה רוצה בקיום הסתימה ע"מ שתוכל לאכול

 2830ח"ג עמ' קלט-קמב.
 2831יו"ד סי' ל.
 2832אולם בשו"ת חת"ס יו"ד סי' קצב מוכח שחולק על סברא זו ,וסובר שגם דבר שעתידים להסירו רק לאחר זמן מרובה
חשיב שמקפדת עליו ,שהרי כתב לגבי טבעת הנתונה בפרוזדור ומסירים אותה רק בשעת לידה ,שאינה חוצצת ,כיון
שאינה מקפידה להסירה בשעת הלידה מפני שמקפדת עליה אלא מסירה אותה מסיבה צדדית ע"מ שיהיה מעבר לתינוק,
הרי שהחת"ס הוצרך ליתן טעם אחר מדוע טבעת אינה חוצצת ולא הסתפק בכך שמסירה אותה רק לזמן מרובה .אולם
כתב בטה"ב עמ' קמא שיש לומר שאף שהחת"ס מודה שדבר שאין עתידים להסירו אלא לזמן מרובה אינה מקפדת עליו
אלא שלגבי טבעת הביא סברא חזקה יותר.
 2833יו"ד סי' צז.
 2834יז כט.
 2835עמ' שלד-שלה ,ופסקים תלז.
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ללא כאבים .אולם למעשה יש להחמיר בסתימה שעתידה להסירה בפחות מחודש
[מזמן עשיית הסתימה] ובמקום צורך גדול ניתן להתיר כאשר הסתימה נמצאת
בפיה לפחות שבוע .2836אולם אם אין הסתימה שווה לשן אזי חוצצת.
ג .חוט

שני2837

פסק ,הביא בשם החזו"א שיש להחמיר בסתימה זמנית שחוצצת ,אפי'

אם עתידה להישאר במשך זמן ממושך .וביאר חוט השני ,שהחזו"א לא התיר
מהטעם שהשן עתידה להישאר זמן רב ,שכיון

שחת"ס 2838ורע"א2839

פסקו שאפי'

דבר שעתיד להישאר זמן רב ורק לאחר זמן תסיר אותו חוצץ.
אולם אם מסירה את הסתימה רק כדי שיהיה מקום לסתימה

הקבועה[לכא' זה רוב

הסתימות] כתב החוט שני ,שהסתימה אינה חוצצת .כיון שהדבר דומה לדברי החת"ס
שכתב שטבעת בפרוזדור אינה חוצצת כיון שאינה מקפידה עליה אלא מסירה אותה
בלידה רק ע"מ שיהיה מקום להוציא את הוולד .וה"ה כאן ,שמסירים את הסתימה
הזמנית ,רק כדי שיהיה מקום להניח את הסתימה הקבועה.
כתר בשיניים
כתר הוא מבנה מכסף או מזהב שעושים ע"ג השן ע"מ להגן עליה.
בטה"ב2840

פסק ,שכתר אינו חוצץ אפי' אם נעשה באופן זמני ,כמו שהתרנו לעיל בסתימה

זמנית .ובתורת

הטהרה2841

הוסיף ,שאפי' אם שם את הכתר לניסיון לראות אם האישה

מתרגלת אליו אינו חוצץ .אולם כתב שאם הרופא שם כתר ליום או יומיים ולאחר מכן
עתיד להחליפו לכתר קבוע נכון שתדחה את הנחת הכתר הזמני עד אחר הטבילה.
שבה"ל 2842פסק ,שכתר קבוע אינו חוצץ .אך כתר זמני שמניחים לכמה ימים חוצץ.
ובחוט

שני2843

פסק ,שאם לא יכולה להסיר לעצמה את הכתר הוא אינו חוצץ .אולם אם

יכולה להוריד את הכתר בעצמה בשעת הצורך צ"ע אם חוצץ.
גשר [קוביות] בשיניים
אמצעי לישור שיניים הנקרא גשר ,שנעשה ע"י שמתקינים קוביות מתכת ע"ג השיניים
ומותחים ביניהם חוטי מתכת דנו הפוסקים לענין חציצה:
חוט שני 2844פסק ,שאינו חוצץ .אך ברור שיש לנקות בין הקוביות .וכן פסק שבה"ל .2845וכן
בטה"ב.2846
 2836מה שכתב שאם הסתימה תישאר לפחות שבוע יש להקל בשעת הצורך הוא עפ"י דברי החלקת יואב יו"ד סי' ל
שכתב ,שיש ללמוד מהלכות קושר שדבר שנשאר יותר משבוע נחשב לבר קיימא.
 2837עמ' שיט-שכא.
 2838יו"ד סי' קסב.
 2839במכתבים שבסו"ס דרוש וחידוש ,כתב שטבעת שיש צער בהסרתה אינה חוצצת משום הצער ולא כתב להתיר משום
שהטבעת נשארת זמן מרובה.
 2840ח"ג עמ' קמג.
 2841יז לב.
 2842עמ' שלה.
 2843עמ' שכב.
 2844עמ' שכב.
 2845עמ' שלה.
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הטעמים להקל:
א .אינה מקפידה על הקוביות ,שרוצה בקיומן בגלל הצורך הרפואי.
ב .כל השאלה היא בתרי דרבנן .חציצה בביה"ס ומיעוט הגוף .ולכן יש להקל להחשיב
את הגשר כדבר שאינה מקפדת.
אולם כתב בתורת הטהרה ,2847אם הרופא עומד להוציא את הגשר תוך מס' ימים ,תמתין
מליטבול עד אחר הוצאת הגשר.
פלאטה לשיניים שניתן להוציאה
שבה"ל2848

כתב שחוצץ .וצריכה להסיר לפני הטבילה .וכן פסק חוט

השני2849

כיון שניתן

להסירה בכל עת.
אולם בתורת הטהרה 2850כתב ,שבדיעבד תעשה שאלת חכם.

אבנית שבשיניים
שבה"ל2851

כתב שאינה חוצצת .אף שמידי פעם מסירים אותה כיון שדמי ליבלת שאף

שעומד להיקצץ אינו חוצץ .וכן פסק חוט השני 2852וה"ה אם קבעה כבר תור לשיננית להסיר
את האבנית ,כיון שהיא חלק מגוף האדם .וכן פסק בטה"ב.2853
שן העומדת לעקירה
יש לדון האם שן המתנדנת העומדת לעקירה חוצצת ,שכן לכא' הדבר דומה למה שלמדנו
בסע' כב שאבר ובשר המדולדלין חוצצים .והב"י הביא שני ביאורים:
הב"י בהסברו הראשון ביאר ,שחלק מהאבר המדולדל שעדין מחובר לגוף מהווה בעצמו
חציצה ,כיון שעומד להיקצץ וכל העומד להיקצץ כקצוץ דמי.
הב"י בהסברו השני ביאר ,שהאבר המדולדל עצמו אינו חוצץ ,אלא מדובר שישנה חציצה
על גבי האבר המדולדל.
וכתב הב"י שביאור השני הוא העיקר.
אולם ישנם פוסקים שהובאו בסע' כב שכתבו שהעיקר כביאור הראשון.
א"כ ההלכה בנידוננו תלויה במחלוקת הנ"ל:

 2846ח"ג עמ' קמג.
 2847יז לב.
 2848עמ' שלה.
 2849עמ' שכב.
 2850יז לב.
 2851עמ' שלה.
 2852עמ' שכב.
 2853ח"ג עמ' קכד.

438

שכן לפי הביאור הראשון שאבר המדולדל הוי חציצה ,כיון שהוא עומד להינטל אני רואה
אותו כדבר המנו תק מן הגוף וכאילו נתגלה מקום חיבורם לגוף והו"ל כבית הסתרים שבעינן
ראוי לביאת מים ,וא"כ כאשר באה לטבול ,האבר חופה על מקום החיבור שלו בגוף ומונע
מהמים להגיע לשם .וא"כ גם כאן בשן שמתנדנדת שעתידה להסירה ע"י רופא ,הוי כאילו
הוסר ,ובמקום חיבורו לא נראה לביאת מים וחוצץ.
אולם לפי הביאור השני שהאבר המדולדל נחשב חלק מהגוף והוא עצמו לא הוי חציצה
למרות שעומד להינטל ,והחציצה הוי רק אם נמצא עליהם דבר חוצץ .א"כ בנידוננו אע"פ
שהשן עומדת להיעקר היא עצמה לא מהוי חציצה שהיא נחשבת חלק מהגוף.
ונחלקו הפוסקים למעשה בדין שן המתנדנדת האם הוי חציצה:
א .בדי

השולחן2854

פסק ,שאם האישה החליטה להסיר את השן עפ"י הוראת הרופא

כיון שעומדת להיעקר ואינה נחשבת חלק מהגוף חוצץ [כהסבר הראשון בב"י].
ב.

שבה"ל2855

פסק ,שהשן אינה חוצצת כיון שנחשבת חלק מהגוף ולא דמי לאבר

המדולדל ,שלפי מצבו לא נחשב כבר חלק מהגוף וכ"כ באבני

נזר.2856

אולם בשן

המתנדנדת הרבה ועומדים להוציאה בקרוב מאד ואין בה תועלת כבר ,יש מקום
להחמיר.
ג.

טה"ב2857

פסק ,שן המתנדנדת אינה חוצצת כלל אפי' אם עומדים להוציאה

וטעמיו:
 .1גם אם נאמר שהשן חוצצת הוי רק חציצה בבית הסתרים ,שלדעת הריטב"א
ועוד פוסקים היא רק מדרבנן.
 .2החציצה כאן היא רק במיעוט הגוף שהיא חוצצת מדרבנן.
 .3הב"י כתב שהעיקר כמו הפירוש השני ,שאבר המדולדל לא חוצץ בפני עצמו
אע"פ שעומד להינטל.
 .4הראשונים נחלקו בגירסה בתוספתא ,והסמ"ג גרס שאבר ובשר המדולדלין
אינם חוצצים.
 .5שן המתנדנדת נחשבת למיעוט שאינו מקפיד ,כיון שאינה יכולה להסירה
מעצמה מחמת הכאב ,ורק יכולה להסיר אותו ע"י אומן.
א"כ יש כאן תרי דרבנן [חציצה בביה"ס,חציצה במיעוט הגוף] ,והואיל ויש כאן ספק
האם העיקר כפירוש הב"י השני או לאו ועוד ספק האם הגירסא כסמ"ג או לאו ,ניתן
להקל בס"ס בתרי דרבנן ,והשן לא מהווה חציצה.
ועוד הוסיף בטה"ב ,ששן שהתחילה להרקיב ולהשחיר אע"פ שעומדת לעקירה
אינה חוצצת.

 2854קצח ס"ק קסב.
 2855עמ' שלה.
 2856יו"ד סי' רס.
 2857ח"ג עמ' קכט.
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שן תותבת קבועה שלא ניתן להסרה בעצמה
פסקו שבה"ל ,2858חוט

שני2859

וטה"ב ,2860שאם לא יכולה להסיר את השן בעצמה אינה

חוצצת ,וטעמיהם:
 .1שן תותבת היא מיעוט שאינו מקפיד ואדרבה רוצה בקיומה .וכן השן עשויה לנוי
ולכן רוצה בקיומה.
 .2כל דבר המונח באופן קבוע אין בו משום חציצה כיון שמבטל אותו לגוף.
שן תותבת שיכולה להסירה בעצמה
נחלקו הפוסקים האם שן תותבת שיכולה להסירה בעצמה חוצצת:
א .אמרי

אש2861

פסק ,אם אינה מסירה את השן בתדירות גבוהה אלא אחת בזמן

מרובה אינה חוצצת ,כיון שהשן עשויה לנוי היא מיעוט שאינו מקפיד.
ב .שו"ת יהודה

יעלה2862

פסק ,שצריכה להסיר את השן לפני טבילה .אולם אם

הוצאת השן כרוכה בכאב אינה צריכה להוציאה ,וכן אם אינה יכולה להוציאה
בעצמה אלא צריכה ללכת לרופא אינה צריכה להסיר.
ג .בשו"ת רב

פעלים2863

ובשו"ת בית

מאיר2864

פסקו ,אפי' אם מוציאה את השן

באופן תדיר כגון לנקותה ,אינה צריכה להסירה לפני הטבילה וטעמם:
 .1הבית מאיר כתב ,שדבר שאדם מתקין בגופו ע"מ להשתמש בו ,ונחשב כאחד
מאיבריו ואינה מקפדת עליו ,ולכן שן תותבת שמשמשת לאכילה ,נחשבת
לאחד מאיבריה ואינה חוצצת.
 .2רב פעלים כתב ,שאין לדמות שן תותבת הנמצאת בביה"ס לטבעת הגלויה
כלפי חוץ ,ולכן אף שלגבי טבעת פסק הראב"ד שאם מסירה אותה לעיתים
קרובות היא חוצצת משום שנחשב שמקפידה עליה ,דין זה אמור רק לגבי טבעת
שנמצאת על החלק הגלוי בבשר .אולם בשן תותבת הנמצאת בביה"ס יש לומר
שאף שמסירה אותה לעיתים תכופות אין זה נחשב שמקפדת עליה.
 .3גם הגידולי טהרה 2865כתב ,שיש לחלק בין שן לטבעת ,משום שמשתמשת בשן
כאחד משיניה ונעשית חלק מגופה ולא דמי לטבעת .ועוד כאשר מסירה את
השן זה ע ל דעת להחזירה מיד אולם בטבעת הדרך להסירה היא לזמן ממושך
עד שתסיים ללוש.

 2858עמ' שלה.
 2859עמ' שכא.
 2860ח"ג עמ' קלב.
 2861יו"ד סי' עה ו-עו.
 2862יו"ד סי' רכט.
 2863ח"ד יו"ד יג.
 2864ח"ד סי' ג.
 2865סי' כב.
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בטה"ב2866

פסק ,כמו האמרי אש ,שאם אינה מסירה את השן בתדירות גבוהה אינה חוצצת.

אולם אם מסירה אותה לעיתים קרובות כגון לנקותה אז לכתחילה נכון שתסיר אותה
קודם הטבילה ,אך אם יש טירחא גדולה בהסרתה כגון שצריכה לפנות לרופא ,וע"י כך
יתפרסם יום טבילתה יש לסמוך על המתירים .וכן פסקו

בשבה"ל2867

ובחוט שני,2868

שטבעת שמוציאים אותה בתדירות שלא ע"י אומן חוצצת.
עברה וטבלה עם שיניים תותבות שהיתה צריכה להסיר
נחלקו הפוס' בדין זה:
א.

המהרש"ם2869

פסק ,שלא עלתה לה טבילה וצריכה לטבול שנית [דיבר על שיניים

שמסירה אותם תדיר].
ב .שו"ת שארית

ישראל2870

פסק ,שבדיעבד אם לנה עם בעלה א"צ לחזור ולטבול.

כיון ששיניים תותבות הם מיעוט שאינו מקפיד[ .כמו שכתבנו לעיל].
ופסק בטה"ב ,2871שבדיעבד אם לנה עם בעלה א"צ לטבול שנית .ואם לא לנה עם
בעלה כתב בטה"ב ,שטוב שתחזור ותטבול בלא ברכה .ולא חילק בין שן תותבת
יחידה לבין שורה של שיניים תותבות.
וטעמו ,שכיון שיש מחלוקת האם שיניים תותבות הוי מיעוט שאינו מקפיד ,יש להקל
בנידו"ד כיון שיש כאן תרי דרבנן [חציצה על מיעוט הגוף ,חציצה בביה"ס שלדעת
רוב הפוס' זה רק מדרבנן] ולכן יש לסמוך על הפוס' ששיניים תותבות הן מיעוט
שאינו מקפיד.
והוסיף בטה"ב ,שאם יש לה ספק אם הוציאה את שיניה לפני הטבילה או לאו ,א"צ לחזור
ולטבול אפי' לא לנה עם בעלה .שיש כאן ס"ס ,שמא הוציאה ,ושמא הלכה כשארית
ישראל שאינו חוצץ בתרי דרבנן כנ"ל.
אולם שבה"ל חילק בין שן תותבת יחידה שמוציאה אותה לעיתים קרובות שחוצצת שכן
מהודקת ,לבין שורה של שיניים תותבות שמוציאה אותה לעיתים קרובות ,שאינו חוצץ
בדיעבד ,והטעם ,שכן בשורה של שיניים תותבות רואים בזכוכית מגדלת שמגיע מים תחת
השיניים.

סעי פים כה  -כו
השו"ע כתב וז"ל:
סעיף כה:

 2866ח"ג עמ' קלג-קלה.
 2867עמ' שלה.
 2868עמ' שכא.
 2869ח"ג סי' עח.
 2870יו"ד סי' יב.
 2871ח"ג עמ' קלה-קלו.
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" אם לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים שלה ונמצא בהם דבר חוצץ ,לא עלתה לה
טבילה .ואם לא נמצא עליה דבר חוצץ ,אף על פי שלא בדקה קודם טבילה עלתה לה
טבילה; ואינו דומה לבדיקת הגוף וחפיפת הראש".
סעיף כו:
"אם לא בדקה קודם טבילה בין שיניה ולא בית הסתרים שלה ,ואחר טבילה נמי לא בדקה
עד שנתעסקה בכתמים ובתבשילין ,ואחר כך בדקה ומצאה עצם בין שיניה או דבר חוצץ בין
סתריה ,תלינן לקולא ואמרינן דבתר טבילה עיילי בה".

הקדמה
יש לחלק בין שלושה סוגים של מקומות בגוף [ועיין לקמן שנרחיב במקורות הדינים].
מקום גלוי – צריך שיגיעו לשם המים.
בית הסתרים – צריך שיהיה ראוי לביאת מים ללא חציצה ,אך לא חייבים שהמים יגיעו
לשם בפועל.
מקום בלוע – לרוב ככול הפוסקים ,לא צריך שיהיה ראוי לביאת מים ,ויכולה להיות שם
חציצה.2872
הגדרת מקום גלוי
מקום גלוי הוא שפת הגוף החיצונית שאינה נסתרת ע"י חלקים מהגוף (לא הפה ,לא בית
השחי).
הגדרת בית הסתרים
בית הסתרים הוא מקום שאינו נמצא על שפת העור מבחוץ ,ואינו גלוי תמיד.
כתב הנודע

ביהודה2873

שמקום שמגיעים אליו בדרך השימוש הרגילה נחשב לביה"ס אף

אם אינו נראה לעולם [כגון מקום שהשמש דש שם] וכ"ש אם הוא מקום שנגלה לפעמים
[כגון הפה].

[ורק בעומק הפרוזדור במקום שהשמש לא מגיע לשם בשעת ביאה נחשב למקום הבלוע].

וכן פסק חוט שני ,2874שמקום שלפעמים נגלה כגון הפה .וכן מקום שמגיעים לשם בדרך
השימוש הרגילה של אותו איבר .כגון :הפרוזדור שמגיע לשם בתשמיש ,תחילת האוזן,
ושפת החותם מבפנים .הרי אלו ביה"ס.
הרמ"ע מפאנו 2875כתב שמקום ביה"ס הוא מקום שלפעמים נגלה .וכן פסק שבט

הלוי2876

כתב שבית הסתרים הוא מקום שלפעמים נגלה ,כגון שפת החוטם.
וכן פסק בטה"ב 2877והוסיף ,את המקומות שנחשבים לבית הסתרים :בתוך האף ,תוך האוזן,
אותו מקום ,תוך הפה ,בית השיח ,בין הרגלים ,תחת הדדים ,בין אצבעות הרגלים ,קמטים
בבעלת בשר ,וקמטים שיש לזקנות.
 2872עיין שיטת הגר"ש קלוגר שו"ת קנאת סופרים עמ' נד ע"ג.
 2873מהדורא קמא – יו"ד סימן סד ,ומהדורא תניינא – יו"ד סימן קלה.
 2874עמ' רצט
 2875סימן קי
2876

עמ' שיז
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הגדרת מקום בלוע
נחלקו האחרונים בגדר מקום הבלוע:
א .הרמ"ע מפאנו

2878

כתב שמקום הבלוע הוא מקום שאינו נראה לעולם ,ובמקום זה לא

בעינן אפי' שיהיה ראוי לביאת מים( .לפי זה לכאורה הפרוזדור הוא מקום הבלוע) .וכן
פסק בטה"ב 2879וכן נראה משבה"ל הנ"ל.
האבני

כתב ,שמקום בלוע הוא מקום שלא נכנסים אליו מים לעולם ,ולכן

נזר2880

גם לא בעינן שיהיה ראוי לביאת מים ,אולם ביה"ס הוא מקום שלפעמים נכנסים
אליו כמו חלל הפה ולכן בעינן שיהיה ראוי לביאת מים .וכ"כ השואל בתשובה של
דברי הנודב"י.2881
וכתב

בטה"ב2882

שגם האבני נזר והשואל מכוונים לדברי הרמ"ע מפאנו למרות

שהם אינם כתובים בסגנון אחד.
ב .הנודע ביהודה

2883

פסק שרק מקום שלא מגיעים אליו בדרך השימוש הרגילה נחשב

למקום בלוע .ולכן הפרוזדור נחשב לבית הסתרים כיון שהשמש מגיע לשם .ורק בעומק
הפרוזדור במקום שהשמש לא מגיע לשם בשעת ביאה נחשב למקום הבלוע .וכן פסק
חוט שני.2884

דין בית הסתרים
המשנה במסכת מקוואות 2885כותבת וז"ל:
" ...בית הסתרים בית הקמטים אינן צריכין שיבואו בהן מים".

ובגמרא כתוב וז"ל:2886
"ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במים מיתיבי
בית הקמטים ובית הסתרים אינן צריכין לביאת מים נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי
לביאת מים בעינן כדר' זירא דא"ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושאין ראוי
לבילה בילה מעכבת בו אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה בשפחתו של רבי
שטבלה ועלתה ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת"

 2877טהרת הבית ג ,עמ' קמד.
 2878סימן קי
 2879טהרת הבית ג ,סו-עה
 2880יו"ד רנה.
 2881תניינא יו"ד סי' קלה .וכתב הנודב"י שאף שדברי השואל מסתברים מ"מ כתב שאין בידינו לחדש דברים שלא הוזכרו
בפוסקים.
 2882טהרת הבית ג ,עמ' קנ.
 2883מהדורא קמא – יו"ד סימן סד ,ומהדורא תניינא – יו"ד סימן קלה.
 2884עמ' רצט
2885
2886

ח ה.
נידה מג ע"א.
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בגמרא בנידה כתוב ,שאע"פ שבית הסתרים לא צריך שיגיעו מים לתוכו ,מ"מ בעינן
שיהיה ראוי לביאת מים.
הגמ'

בקידושין2887

כותבת שהמקור לכך שביה"ס לא צריך ביאת מים הוא מהפס' "ורחץ

בשרו במים"  -מה בשרו מאבראי אף כל מאבראי".
במשנה ובגמרא הובא הדין שבעינן ראוי לביאת מים בבית הסתרים בסתמא ללא דעה
חולקת אולם

בתוספתא2888

מצינו שר' יוסי בר' יהודה חולק ואינו מצריך שביה"ס ראוי

לביאת מים.
מרן פסק שביה"ס בעינן ראוי לביאת מים ,כמו שמשתקף בסעיפים כד-כו .ולכן אם היה
שם דבר חוצץ לא עלתה לה טבילה.
טעמים מדוע בביה"ס צריך שיהיה ראוי לביאת מים
בתוספות

רא"ש2889

ביאר ,שביה"ס צריך שיהיה ראוי לביאת מים כיון דלפעמים נכנסים בו

המים .מדבריו עולה שמקום בלוע לא בעינן שיהיה ראוי לביאת מים כיון שלא נכנסים בו
מים כלל.
הריטב"א ביאר ,2890שביה"ס צריך להיות ראוי לביאת מים ,הואיל ולענין טומאה דינו כגלוי
מן התורה [כגון שיש חפץ טמא בלשונו שמטמא את האדם] שויוה רבנן לענין טהרה [טבילה] נמי
כגלוי שצריך שיהיה ראוי לביאת מים ,אלא שלא צריך ביאת מים ממש בגלל הלימוד של
"ורחץ את כל בשרו מה בשרו מאבראי אף כל מאבראי" .וכתב הנוב"י 2891שמשום כך מקום
הבלוע שלא נחשב כגלוי לענין טומאה א"צ שיהיה ראוי לביאת מים.
הנוב"י 2892הביא ראיה שמקום בלוע לא בעינן ראוי לביאת מים .כיון שאם היה צריך שיהיה
ראוי לביאת מים לא משכחת לה טבילה כשרה ,שהרי הצואה שבתוך הגוף חוצצת ומקפידה
עליה שתצא.
ראוי לביאת מים בביה"ס – האם מהתורה או מדדרבנן
נחלקו הראשונים ,האם הדין של בית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים הוא מהתורה
או מדרבנן:
א .ריטב"א רשב"א
ב .התוספות
המהר"י

ורמב"ן2893

והמאירי2894

שטייף2895

 -סוברים שדין זה הוא מדרבנן.

– סוברים שדין זה הוא מהתורה.

כתב ,שמהתורה בעינן ראוי לביאת מים בביה"ס רק לטהרות

אולם לענין אישה לבעלה הוי מדרבנן גם לשיטת תוספות.
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895

כה ע"א.
מקוואות ז י.
נדה ס"ו ע"ב.
קידושין כה.
קמא יו"ד ס' סד.
תנינא יו"ד קלה.
על קידושין כה.
גם שם.
סי' מו.
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להלכה:
א.

הנודב"י2896
השו"ע2897

כתב שיש להוכיח מהשו"ע שסובר שדין זה הוא מדרבנן ,שכתב

וז"ל:

" ...אבל אם לא חפפה כלל ,לא עלתה לה טבילה אף על פי שעיינה בעצמה בגופה ...ואין
צ"ל אם חפפה במקום שיער ,ולא עיינה בשאר גופה ,שלא עלתה לה טבילה ,שעיון הגוף
הוא דבר תורה .בד"א ,בשאר כל הגוף ,אבל בבית הסתרים כיון שאין צריכים לביאת מים,
אם לא עיינה אותם קודם לכן ואחר כך עיינה אותם ולא מצאה בהם שום דבר ,עלתה לה
טבילה"

וביאר הנודב"י ,שהחילוק בין מקום מגולה לביה"ס הוא :שחציצה על מקום מגולה
חוצצת המתורה ,ולכן מחמירים שאם לא חפפה לא עלתה טבילה .אולם חציצה
בבית הסתרים היא רק מדרבנן ולכן מקילים שעלתה לה טבילה .וכן פסק
בטה"ב 2898בהבנת מרן.
ב .אולם שבה"ל 2899פסק ,שקי"ל שמהתורה בעינן שביה"ס יהיה ראוי לביאת מים.
מיעוט המקפיד בביה"ס
השיורי

טהרה2900

כתב ,אפי' לתוס' שסובר שראוי לביאת מים בביה"ס מהתורה ,כיון

שהתורה הקילה בבית הסתרים שלא צריך ביאת מים ממש ,גם רבנן הקילו שמיעוט
המקפיד אינו חוצץ בביה"ס.
לא בדקה בביה"ס לפני הטבילה ולא מצאה לאחר הטבילה דבר חוצץ
הראב"ד2901

כתב ,שאם לא בדקה עצמה לפני הטבילה ולאחר הטבילה בדקה עצמה ולא

מצאה חציצה ,עלתה לה טבילה .ודבר זה נלמד מהמעשה בשפחתו של רבי

[המובא לעיל]

שכתוב שטבלה ונמצא עצם חוצץ בין שיניה לאחר הטבילה ,הצריכה רבי לטבול שנית.
ומסתבר שמעשה זה ,כשלא בדקה עצמה קודם שהרי אם היתה בודקת עצמה קודם היתה
מוציאה את העצם .ואעפ"כ רק אם נמצא עליה לאחר הטבילה דבר חוצץ הצריכה רבי
טבילה שנית ,משמע שאם לא נמצא דבר חוצץ אחר הטבילה ,אע"פ שלא בדקה לפני א"צ
לטבול שנית.
וכתב הראב"ד שדין זה אמור רק לביה"ס ,אולם אם לא בדקה במקומות הגלויים שבשאר
הגוף שלפני הטבילה ,אף אם לא מצאה לאחר הטבילה כלום ,צריכה לטבול שנית.
וכן פסק מרן "אם לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים שלה  ...ואם לא נמצא עליה דבר
חוצץ ...עלתה לה טבילה; ואינו דומה לבדיקת הגוף וחפיפת הראש".
2896
2897
2898
2899
2900
2901

קמא יו"ד סד.
קצט ח-ט.
ח"ג עמ' סח.
עמ' שלו.
קצח נ.
בעלי הנפש שער הטבילה.
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יוצא מהלכה זו שיש לחלק בין ביה"ס למקומות הגלויים ,שאם לא בדקה לפני טבילה ולא
נמצא עליה דבר חוצץ גם לאחר הטבילה ,אזי בביה"ס לא צריכה טבילה ואילו במקום גלוי
צריכה טבילה .ומה יסוד החילוק?
א .הלבוש

והמעד"מ2902

שאם לא מצאה חציצה בביה"ס לאחר הטבילה ,מסתבר שגם

לפני הטבילה לא היה שם חציצה ,כיון שביה"ס ובית הקמטים יש מקום לחציצה
להישאר למרות הטבילה ,ולכן אם באמת היה שם חציצה היא היתה נשארת גם
לאחר הטבילה.
ב.

הש"ך2903

ביאר ,שהקלנו בביה"ס כיון שגם התורה הקילה שביה"ס לא צריך ביאת

מים ממש אלא רק ראוי לביאת מים .ולכן תולים לקולא שלא היה בה בזמן הטבילה
חציצה.
ג.

הנודב"י2904

ביאר ,שהראב"ד היקל בביה"ס כיון שפסק כריטב"א וסייעתיה שבעינן

ראוי לביאת מים בביה"ס הוא רק מדרבנן .ולכן תולים להקל שלא היה חציצה בזמן
הטבילה מדין סד"ל .וכ"כ בטה"ב.2905
לא בדקה בביה"ס לפני הטבילה ,ואחר הטבילה התעסקה בדבר חוצץ ולאחר מכן מצאה
דבר חוצץ בביה"ס
נחלקו הראשונים בדין זה:
א.

הראב"ד2906

פסק ,שאם החציצה נמצאה בביה"ס אינה צריכה לטבול שנית ,כיון

שתולין שהחציצה הגיעה לגופה רק לאחר הטבילה ,ממה שהתעסקה בו.
ב.

פסק ,שצריכה לטבול שנית ,למרות שהתעסקה לאחר הטבילה

הרוקח2907

בתבשילים.
השואל

משיב2908

ביאר ,שיסוד המחלוקת של הראב"ד עם הרוקח ,האם חציצה בביה"ס

היא מהתורה או מדרבנן .שלפי הראב"ד היא מדרבנן ולכן כאן שיש ספק אנו תולים לקולא
כדין סד"ל .אולם לפי הרוקח זה מדאורייתא ולכן בספק מחמירים כדין ספק דאוריתא
לחומרא ולא תולים לקולא.
מרן פסק ,כראב"ד שתלינן לקולא שאחר הטבילה עיילי בה .וכ"פ הט"ז.2909
 2902הובאו בש"ך ס"ק לב.
 2903ס"ק לב.
 2904קמא יו"ד סי' סד .וכן בשואל ומשיב בספר יוסף דעת סע' כד.
 2905ח"ג עמ' קנד.
 2906בעלי הנפש שער הטבילה.
 2907הובא בש"ך ס"ק לג .דנו האחרונים האם הרוקח החמיר גם במקרה הראשון ,שלא בדקה בביה"ס לפני הטבילה ולאחר
הטבילה לא מצאה כלום .הבאנו לעיל דברי הנודב"י בין הראב"ד לרוקח ,האם חציצה בביה"ס היא מהתורה או מדרבנן,
עפ"י הסבר זה ,לכא' גם במקרה הראשון שלא בדקה בביה"ס לפני הטבילה ולא מצאה כלום לאחר הטבילה ,הרוקח יחמיר
שצריכה לטבול שנית ,משום ספק דאוריתא לחומרא .וכ"כ מחצה"ש .ונחלקו בכך האחרונים:
מחצה"ש ס"ק מג כתב ,שרוקח והש"ך יחמירו גם במקרה הראשון ,וצריכה טבילה נוספת .אולם הלחו"ש ס"ק כז כתב,
שמדברי הש"ך משמע שנאמרו רק על המקרה השני ,שאם לא מצאה כלום כמו המקרה הראשון אין להחמיר להצריכה
טבילה שנית אפי' אם לא בדקה בביה"ס לפני הטבילה [אולם הרוקח עצמו החמיר גם במקרה הראשון] .וביאר שבה"ל עמ'
שלז שהש"ך החמיר כרוקח רק כאשר יש ריעותא שמצאה משהו לאחר הטבילה.
 2908בספרו יוסף דעת כד.
 2909ס"ק כו.
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אולם

הש"ך2910

פסק ,שיש להחמיר כדברי הרוקח ,שצריכה לטבול שנית ,ואין תולין

לקולא.
האחרונים נחלקו בהבנת הש"ך ,האם יש להחמיר גם כשלנה עם בעלה:
שו"ת אוהל יהושע 2911כתב ,שהרוקח אמר את דבריו רק כחומרא ולכן כאשר לנה
עם בעלה א"צ לטבול שנית.
בדי השולחן 2912כתב ,שמסתימת הש"ך נראה שהחמיר אפי' אם לנה עם בעלה.
הבל"י2913

פסק ,שלכתחילה יש להצריכה טבילה נוספת ,אולם אם עברה לילה אחד

אפשר להקל כמרן.
בטה"ב 2914פסק כמרן שאינה צריכה טבילה שנית.
צואת החוטם
אישה שטבלה ואח"כ מצאה שהייתה לה צואה בחוטם:
שבט הלוי 2915כתב שהדבר תלוי היכן נמצא הלכלוך:
בתוך החוטם – לא חוצצת ,כיון שלא נתנה תורה למלאכי השרת .וכן הוא נחשב
למקום הבלוע שלא בעינן שיהיה ראוי לביאת מים.
בשפת החוטם – חוצץ ,2916כיון שהוא מקום בית הסתרים.
עצי לבונה 2917פסק שאינו מעכב בדיעבד.
אך הקשה עליו בספר חוט שני ,מדוע אינו חוצץ? וביאר שאולי מפני שאינה מקפידה על
צואה שנמצאת בחוטם.
אשה שאסור שיכנסו מים לאוזניה – כיצד תטבול?
אשה שהרופאים אסרו עליה להרטיב את אוזניה ,ואמרו שאם תעשה זאת יש חשש שתהיה
חירשת או תסתכן סכנת נפשות.
נחלקו הפוסקים כיצד תטבול:
א .שו"ת רב פעלים - 2918אין לה להניח מוך בתוך אוזניה ,כיון שיש חשש שאגב הפחד
שיכנסו מים לאוזניה ,תהדק את המוך באופן שלא יהיה ראוי לביאת מים .ועצתו
היא ,שחברתה תיכנס עמה למקווה ותרטיב את ידיה במי המקווה באופן שיהיה
טופח ע"מ להטפיח ותכניס את אצבעה לתוך אוזנה בריפיון .2919אולם הטובלת

 2910ס"ק לג.
 2911ח"ב קלג.
 2912סי' קצח סע' כו.
 2913על הדף.
 2914ח"ג עמ' קמד.
 2915עמ' שיז
 2916עיין בפסקים שבסוף שבט הלוי ,עמ' תלג
 2917הובא בחוט שני עמ' רצט
 2918ח"ב יו"ד כז.
 2919וצריך שמורה ההוראה יזהיר את חברתה על כך שתכניס בריפיון ,כמו כן יש לה לעמוד לצד הטובלת בריחוק קצת
כדי שהיא לא תיגע בה במקווה ואז תהיה חציצה.
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עצמה אינה יכולה להכניס בעצמה את אצבעותיה לאוזנה ,כיון שכך ידיה יהיו
כפופות ותהיה חציצה בכפל היד ,כנזכר בסע' לח.
ב .מלמד להועיל ,2920מהר"י

שטייף 2921וטה"ב2922

פסקו – שיכולה להכניס מוך/צמר

גפן בעומק אוזנה ותטבול כך.
וטעמיהם:
 .1הרמ"ע מפאנו שהובא לעיל ,שסובר שכל מקום שאין דרכו להתגלות לעולם
הוי כמקום בלוע ואין צריך ראוי לביאת מים .ועומק האוזן הוי מקום שאין דרכו
להתגלות תמיד.
 .2הריטב"א וסיעתיה שהובא לעיל ,שראוי לביאת מים בביה"ס הוי רק מדרבנן.
ולפיו ,יש כאן תרי דרבנן ,גם חציצה בביה"ס דהוי מדרבנן ועוד שמיעוט
המקפיד חוצץ רק מדרבנן.
 .3אמרי

יושר2923

כתב ,שהמוך שבתוך האוזן נחשב כמיעוט שאינו מקפיד ,שכן

רוצה בקיומו מחמת הסכנה ,וא"כ אינה מקפידה שיהיה.
 .4זקן

האהרון2924

כתב ,שמוך של צמר גפן הוא דבר ספוגי ואפשר שהמים יכנסו

בעדו ,ואז חשיב ראוי לביאת מים.
 .5בטה"ב הנ"ל הביא בשם אחד הפוסקים ,לצרף כסניף את שיטת ר' יוסי שסובר
שבביה"ס א"צ שיהיה ראוי לביאת מים .ופוסקים רבים כתבו שבמקום הדחק יש
להקל כשיטות שלא נפסקו להלכה .ובנידו"ד הוי שעת הדחק שיש לחוש שאם
לא נתיר לה לטבול יתכן ויהיה כאן גירושין.
.6

הנודב"י2925

כתב ,שמיעוט המקפיד חוצץ רק מדרבנן ובמקום שאי אפשר

אוקמא הדין תורה.
החזו"א2926

הוסיף ,שיכולה להכניס לעומק אוזנה אף צמר גפן הטבול

בשמן2927

ע"מ שיאטום היטב את ביאת המים .וביאר שאף שבשעת הטבילה המקום לא ראוי
לביאת מים ,זה רק משום שהטבילה קצרה ,אולם אם היתה שוהה במים אזי המים
יכולים לחלחל לתוך האוזן ולכן מיקרי שפיר ראוי לביאת מים.
בחוט

שני2928

ביאר ,שהחזו"א התיר בצירוף הסיבה שתוך האוזן אולי נחשב למקום

הבלוע.
הרב פראנק 2929הוסיף שלרווחא דמילתא ,תרגיל עצמה שבוע לפני הטבילה ללכת
עם המוך ולפני הטבילה תחליף אותו למוך חדש ,וכן תכין מוך נוסף שאם יהיה צורך
 2920יו"ד ס' ע.
 2921סי' מו.
 2922ח"ג עמ' סו -עה.
 2923ח"ב סי' פב.
 2924יו"ד כב.
 2925תניינא יו"ד קלה.
 2926יו"ד צד ח.
 2927באגרות משה יו"ד סי' צח ,כתב שאם אפשר עדיף שתטבול עם מוך יבש בלי שמן אולם אם הרופאים לא מאשרים
יכולה לטבול עם המוך טבול בשמן או וואזלין.
 2928עמ' שז.
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לאחר הטבילה להוציא את המוך הרטוב תכניס מיד את המוך החדש ותלך איתו
מספר ימים ,וכך וודאי שלא נחשב למקפיד.
אולם בטה"ב הנ"ל בפסקיו למעשה לא הזכיר זאת.
ועיין בספר פועה 2930שהביאו פתרונות נוספים למצבים הרפואים השונים.
טבעת שעשויה לטיפול בצניחת רחם דינה לגבי חציצה
אישה שיש לה צניחת רחם והרופאים התקינו לה טבעת לתמיכה ברחם

[כך עשו בימי הנודב"י,

אולם כיום ישנם קוביות רפואיות שהאישה מכניסה קוביה ספוגית לתוך הנרתיק שתומכת את הרחם ויכולה

להוציא ולהכניס אותה לפני חיי אישות וכדו'].
דנו הפוסקים האם הטבעת חוצצת:
הנודב"י2931

והחת"ס פסקו שאם הטבעת נמצאת למעלה מהמקום שהשמש דש

אינה חוצצת כל אחד לפי טעמו:
א .נודב"י כתב ,שהטבעת חוצצת אם נמצאת במקום שהשמש דש כיון שהטבעת
מתלכלכת בדם ולכן צריכה להסירה בזמן הבדיקות ,וכן בזמן הלידה צריכה
להסירה כדי לאפשר מעבר התינוק .ולכן מיקרי מקפידה על זה וצריכה להסיר את
הטבעת לפני הטבילה .אולם אם הטבעת נמצאת למעלה ממקום שהשמש דש ,אין
הטבעת חוצצת כיון שמקום זה נחשב כבלוע .2932ויכולה לטבול כך לכתחילה.
אמנם הנודב"י כתב כך להלכה ולא למעשה אלא א"כ יצטרפו אליו עוד  2רבנים.
ב .החת"ס 2933חלק על הנוב"י וסבר שהעובדה שמוציאה את הטבעת בשעת הלידה כדי
לתת מעבר לולד אינה נחשבת להקפדה לעניין חציצה ,כיון שהאישה אינה מקפידה
על הטבעת עצמה ,אלא מסירה אותה מסיבה צדדית על מנת לאפשר מעבר
לתינוק .אולם הודה לנוב"י שהעובדה שמסירה את הטבעת בשעת הבדיקות על
מנת שהעד לא יתלכלך נחשבת להקפדה לעניין חציצה.
אולם במקרה שהטבעת נמצאת למעלה מהמקום שהשמש דש ,ממילא אין סיבה
שתסיר את הטבעת בשעת הבדיקות כיון שאין אצבעה מגיעה עמוק כ"כ ,ונמצא
שבמקרה זה אינה מקפדת על הטבעת.2934

וא"כ נמצא שהחת"ס הסכים לדינא עם הנוב"י שאם הטבעת נמצאת למעלה
ממקום שהשמש דש ,יכולה לטבול איתה לכתחילה ,אולם לא מטעמיה.

 2929שו"ת הר צבי יו"ד קע.
 2930ח"א עמ' .221-223
 2931יו"ד קמא סי' סד.
 2932אולם עיין לעיל לגבי הגדרות מקום בית הסתרים ,שהבאנו פוסקים שחולקים על הנוב"י ,וסברו שכל הפרוזדור נחשב
למקום הבלוע.
 2933יו"ד קצב
 2934מדברי החת"ס נראה שלא רצה להתיר מהטעם שלמעלה ממקום שהשמש דש נחשב למקום בלוע .וצ"ע ,האם סובר
שכל הפרוזדור אינו נחשב לבלוע.
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כאשר יש ספק האם הטבעת נמצאת במקום בעומק הפרוזדור נחלקו בכך
הפוסקים:
 .1הנודב"י 2935כתב שאם מסתפקת האם הטבעת נמצאת למעלה ממקום שהשמש
דש או לא ,עליה להוציא את הטבעת לפני הטבילה.
 .2החת"ס 2936פסק שאף שספק זה הוא ספק בחסרון ידיעה ,יש להקל משום שיש
סכנה להוציא את הטבעת ,משום כך אינה מקפידה עליה ,וא"כ הוי מיעוט
שאינו מקפיד שאינו חוצץ.
כאשר הטבעת נמצאת למטה ממקום שהשמש דש ,אולם אינה יכולה להוציא את
טבעת:
כתב החת"ס 2937שאין הטבעת חוצצת ,כיון שבמקרה זה נתיר לה לבדוק גם ללא
הוצאת הטבעת ,וא"כ נמצא שאינה מקפידה על הטבעת ,והוי מיעוט שאינו מקפיד
שאינו חוצץ .וכן יש לצרף את שיטת המרדכי 2938שדבר שאינה יכולה להסיר משום
סכנה אינו חוצץ משום שהיינו רביתיה.
הנודב"י לא גילה דעתו במקרה זה ויתכן שיחמיר.
ג .הפחד יצחק

למפרונטי2939

פסק ,שאין הטבעת חוצצת אפי' כאשר נמצאת במקום

שהשמש דש ,כיון שהיא עשויה באופן שאינו מפריע לאישה להלך או לשמש .ע"כ
הוי מיעוט שאינו מקפיד שאינו חוצץ.
ד .האבני

נזר2940

פסק ,שהטבעת אינה חוצצת אפי' כאשר נמצאת במקום שהשמש

דש ,כיון שכל הפרוזדור נחשב כמקום הבלוע .האבני נזר ,סובר שכל מקום שאינו
נראה כאשר התינוקת יושבת נחשב למקום בלוע.
בנשמת

אברהם2941

פסק ,שאישה שיש לה טבעת לטיפול בצניחת רחם ,ומוציאה ומכניסה

אותה לבד מפעם לפעם צריכה לכתחילה להוציא את הטבעת לפני הטבילה .אולם
בדיעבד אם שכחה וטבלה עם הטבעת יצאה ידי חובה.

 2935תניינא יו"ד קלה
 2936יו"ד קצג
 2937יו"ד קצב
 2938שבועות סימן תשנא
2939
2940
2941

מערכת אישה שיש לה חולי נפילת הרחם.
יו"ד רנה -רנו.
סי' קצח סע' כה.
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טבלה ואח"כ מצאה עד בנרתיק
א.

מהרש"ם2942

כתב שאם טבלה ושמשה עם בעלה ,אינה צריכה לטבול שנית .וטעמו

שיש ספק אם העד היה מהודק בתוך הפרוזדור ולמרות שאיתחזק איסורא שהיא נדה יש
להקל מכח ספק בתרי דרבנן:
 .1לדעת הריטב"א חציצה בבית הסתרים היא רק מדרבנן.
 .2עד הוי מיעוט המקפיד שחוצץ רק מדרבנן.
וכן פסק בטה"ב .2943והוסיף ספק נוסף ,שמא בשעת הטבילה העד היה עמוק כ"כ במקום
שאינו מתגלה לעולם ,והוא מקום הבלוע ,שבו אין צורך שיהיה ראוי לביאת מים.
ב .שבט

הלוי2944

כתב ,שבשעת דחק גדול ,יש לשאול חכם אם ניתן להקל אף כאשר לא

שמשה.
ג .חוט

שני2945

מחמיר שצריכה לטבול שנית .כיון שהנרתיק הוא מקום בית הסתרים,

ובעינן שיהיה ראוי לביאת מים.

טבלה עם טבעת נובה-רינג
טבעת נובה רינג היא אמצעי מניעה הורמונלי בצורת טבעת גמישה שהאישה שמה בפרוזדור
למשך  21יום ולא מוציאה אותה .ודנו הפוסקים בה:
האם צריך להוציא את הטבעת לפני הטבילה?
בספר פוע"ה 2946הובאה מחלוקת הפוסקים:
א .הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל פסקו שלכתחילה יש להוציא את הטבעת .וכן
מורים במכון פוע"ה וחשוב שתוציא את הטבעת בנחת כדי שלא תפצע את עצמה.
ב .הרב נחום רבינוביץ

2947

פסק שאף לכתחילה אין צורך להוציא את הטבעת לפני

הטבילה .כיון שהטבעת אינה מהודקת בתוך הפרוזדור ,וכן יש נוזלים והפרשות
בפרוזדור ,הטבעת אינה חוצצת אלא כאילו צפה על הנוזלים.
ג .אבני שהם

2948

פסק שאם אינה מרגישה שהטבעת לוחצת על בשרה לכתחילה אינה

צריכה להוציאה לפני הטבילה מהטעמים הבאים:
 .1הטבעת נחשבת למיעוט שאינו מקפיד ,כיון שעומדת להישאר שם למעלה
משבועיים ,ואינה מסירה אותה אפילו בשעת התשמיש .ואף שכאשר בודקת יש
שמסירות אותה ,אין זה משום הקפדה עצמית על הטבעת אלא כדי שתוכל
לבדוק היטב.

 2942חלק א סימן רצט
 2943טהרת הבית ג ,עמ' קנז
 2944עמ' שיז
 2945עמ' רצט
 2946חלק א ,עמוד 224-225
 2947שיח נחום סימן סא
 2948סימן קצח ,סעיף מג
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 .2לרמ"ע מפאנו הפרוזדור נחשב למקום הבלוע ,שלא בעינן שיהיה ראוי לביאת
מים.
 .3אף לנודב"י שכל מקום שהשמש מגיע אליו נחשב לבית הסתרים ,הטבעת
רפויה.
 .4ואף שהרמ"א כתב שלכתחילה יש להסיר את כל הדברים החוצצים ,כאן יש
לחשוש שאולי תראה על הטבעת כתם שחושבת שהוא אדום ,ועלולה לקנח את
הכתם ובעקבות כך המורה הוראה יאלץ להחמיר ולאוסרה מספק .ולכן גם על פי
מנהג הרמ"א יש לומר שאין צורך להסיר את הטבעת.
אולם הוסיף שהמחמירה להוציא את הטבעת לפני הטבילה – תבוא עליה ברכה ,אלא
א"כ עלולה לשכוח להחזיר את הטבעת לאחר הטבילה.
ואם מרגישה שהטבעת לוחצת על בשרה צריכה להסיר את הטבעת לפני הטבילה .וכן
כאשר משתמשת בקוביות למניעת צניחת רחם ,ובעקבות כך הטבעת אינה נמצאת
בעומק הפרוזדור צריכה להסיר אותה לפני הטבילה.
בדיעבד ,אם טבלה עם הטבעת – האם חוצץ?
נחלקו בכך הפוסקים:2949

א .הרב ליאור והרב אריאל פסקו שבדיעבד עלתה לה טבילה.
ב .הרב כלאב פסק שאם לא לנה עם בעלה תטבול שנית ,ואם לנה עם בעלה ,והטבעת
הייתה רפויה אינה צריכה לחזור ולטבול.
הכרעת מכון פוע"ה – אם האישה עדיין במקוה או שיכולה לחזור לטבול בלי טורח (ונראה
שהיינו כאשר לא לנה עם בעלה) ,תחזור ותטבול .ואם יש טורח בדבר (ונראה שה"ה כאשר
לנה עם בעלה) עלתה לה טבילה.
התקן תוך רחמי
התקן תוך רחמי הוא אמצעי מניעה שמניחים בתוך הרחם ע"י רופא .מההתקן יוצא חוט דק
אל הפרוזדור.
ההתקן עצמו
ודאי שאינו חוצץ כיון שנמצא במקום הבלוע .ואף לכתחילה יכולה לטבול איתו .וכן פסק
טה"ב ,2950והציץ אליעזר.2951

החוט היוצא אל הפרוזדור
א .הגרש"ז אויערבך 2952פסק שיש לשטוף את הפרוזדור על מנת שהחוט לא יהיה שם.
 2949ספר פוע"ה שם
 2950טהרת הבית ג ,קמו .ואף שהרב עובדיה כתב בהלכה שמדובר בהתקן ששמו לה למשך שנה .אין כוונתו שדווקא אם
מונח אצלה לשנה אינו חוצץ ,אלא אורחא דמילתא נקט או שזה היה המקרה שהובא לפניו .וכן כתוב בתורת הטהרה (יז,
עה).
 2951ציץ אליעזר יא ,סג
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ב .הציץ אליעזר 2953ומנחת יצחק 2954פסקו שהחוט אינו חוצץ כיון שרוחב צוואר הרחם רחב
הרבה יותר מהחוט הדק ולכן החוט רפוי ואינו חוצץ .והוסיף באבני שהם 2955שהחוט אינו
בולט מחוץ לרחם אלא מעט ,ועדיין הוא בכלל מקום הבלוע.

סעיף מ
א .הטור כותב וז"ל:
"וכתב א"א הרא"ש ז"ל ותעמיד אשה על גבה בשעה שהיא טובלת שתראה שלא ישאר
משער ראשה צף על פני המים והראב"ד כתב אם כרכה שער ראשה בדבר שאינה חוצץ
בחוטי שער וטבלה בינה בין עצמה עלתה לה טבילה".

הצורך בבלנית
כתב

הרא"ש2956

שצריכה אישה לעמוד ליד האישה הטובלת בשעה שהיא טובלת ,כדי

שתראה שכל גופה ושערותיה נכנסין בתוך מי המקווה.
הראב"ד2957

הוסיף עצה נוספת ,שיכולה לכרוך את שערה בדבר שאינו חוצץ ,וכך תוכל

להיות בטוחה שהשיער נכנס כולו למים אע"פ שאין בלנית על גבה.
וביאר הב"י ,שאין מחלוקת בין הראב"ד לרא"ש ,אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא,
שלכתחילה יש לנהוג כמו העצה המובאת ברא"ש [וכן בראב"ד] שצריכה שתעמוד אישה
ע"ג בשעה שהיא טובלת כדי לוודא שכל שערה וגופה נכנסו לתוך המים .אולם אם אין שם
אישה אלא היא בינה לבין עצמה טובלת ,יש לה תקנה ע"י העצה שמביא הראב"ד
שתטבול עם סבכה וכד' [שלא חוצץ] על שערה כדי לוודא שכל שערה בתוך מי המקווה.
הרשב"א בתשובות 2958הוסיף ,שכמו כן כאשר יש חושך במקום הטבילה והבלנית העומדת
ע"ג לא תראה ,כתב הרשב"א שתעשה כמו העצה המובאת בראב"ד.
בגדר האישה שיכולה להשגיח
הכלבו 2959והאגור 2960כתבו בשם הר"מ ,שצריכה להיות בת יב שנה ומעלה וכן שלא
תהיה נכרית ,שכן איתחזק איסורא ולא נאמנת.
האם הבעל יכול להשגיח על אשתו
הכלבו 2961כתב בשם הר"מ ,שגם בעלה יכול להשגיח עליה בשעת הטבילה ,והביאו הב"י.

 2952הובא בנשמת אברהם חלק ב' עמ' קלב
 2953ציץ אליעזר יא ,סג
 2954חלק ו סימן פז
 2955סימן קצח ,סעיף מג.
 2956הלכות נידה בקיצור סי' ב.
 2957בעלי הנפש שער הטבילה סי' א.
 2958שו"ת הרשב"א החדשות סי' קב.
 2959סי' פו.
 2960סי' אלף שפז.
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אולם מרן בשו"ע לא הזכיר את ההיתר של בעלה .ויש לעיין האם חלק על היתר זה .ונחלקו
האחרונים בדעת מרן:
א .בית

שערים2962

כתב ,מזה שמרן השמיט היתר הבעל משמע ,שאסור לבעלה

להשגיח עליה שתטבול כדין ,אלא אם אין לה אישה אחרת שתשגיח עליה ,תכרוך
את שערה בדבר שאינו חוצץ כדברי הראב"ד.
ב.

בטה"ב2963

כתב ,שיתכן וגם מרן התיר בבעלה ,והסיבה שהשמיט דין זה ,היא כיון

שלא שכיח שלא תמצא אישה שתוכל להשגיח עליה .אולם אם אכן לא מצאה
יכול בעלה להשגיח עליה

[מהטעם דלא שביק איסורא וכו' כמובא בסע' א לעיל במעשה

דר"ש מקוצי] ואם א"א גם לבעלה להשגיח אזי יכולה לנהוג כעצה המובאת
בראב"ד .וכן פסק בטה"ב.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויום אחד בשעה שהיא טובלת שתראה
שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים; ואם אין לה מי שתעמוד על גבה ,או שהוא
בלילה ,תכרוך שערה על ראשה בחוטי צמר או ברצועה שבראשה ,ובלבד שתרפם או
בשרשרות של חוטים חלולות או קושרת בגד רפוי על שערותיה.

פסיקת הלכה בצורך בבלנית
מרן נקט כביאורו בב"י ,וכן נקט את דברי הרשב"א בעצות לאישה שצריכה שיכנס כל
גופה ושערה לתוך המים כנ"ל.
להלכה האם הבעל יכול להשגיח על אשתו
בטה"ב2964

פסק ,כמו הבנתו בשו"ע ,שלכתחילה יש לאישה אחרת לעמוד ע"ג שתשגיח

שכל גופה ושערה נכנס למקווה ואם אין אישה אחרת ,יש לבעלה להשגיח עליה .ואם אין
יכול בעלה ,יכולה לעשות כעצה המובאת בראב"ד ,שתכרוך עליה דבר שאינו חוצץ
ותטבול אם זה.
שבה"ל2965

פסק ,שרק בשעת הדחק יכול בעלה להשגיח עליה .וצ"ע האם לדעתו עדיף

שתכרוך את שערותיה בדבר שאינו חוצץ מאשר שהבעל ישגיח עליה.
ועיין מה שכתבנו בסי' קצה סע' א' בשם הנודב"י.

פסיקת הלכה בגדר האישה שיכולה להשגיח
מרן פסק ככלבו והאגור ,שצריכה להיות בת יב' שנה ומעלה וכן שלא תהיה נכרית.

 2961סי' פו.
 2962יו"ד סי' רפו.
 2963ח"ג עמ' קעב -קעג.
 2964ח"ג עמ' קעב.
 2965עמ' רנב.
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כתבו

בטה"ב2966

והאגרו"מ ,2967שאישה שלא שומרת על טהרת המשפחה או מחללת

שבת בפרהסיא ,אינה נאמנת על הטבילה ,הואיל ואיתחזק איסורא.
ולגבי האישה שראוי למנות לכתחילה לבלנית כתבו

שבה"ל2968

וטה"ב ,2969שהבלנית

צריכה להיות אישה כשרה וצנועה בכיסוי ראש ובגדיה .והוסיף בטה"ב ,שאם כבר מינו
אשה שאינה צנועה עפ"י ההלכה יש לעשות הכל כדי להסיר אותה מתפקידה.
טבילה בינה לבין עצמה ללא בלנית וללא שקשרה את שערה
הפת"ש 2970כתב בשם הגרע"א ,שאם טבלה בינה לבין עצמה ללא אישה שתשגיח עליה וכן
לא כרכה את שערה ,לא עלתה לה טבילה ,שחיישינן שמא השער לא היה בתוך המים.
אולם בשיורי טהרה 2971כתב ,שאם ברי לה שכל שערה היה במים ,כגון שאינה יראה המים
ותפסה את שערה בידה בתוך המים ,עד שהמים כיסו את שערה ,ואז עזבה את שערה –
עלתה לה טבילה.
וכשיורי טהרה פסק בטה"ב ,2972והביא ראיה לכך מהגמ'

בחולין2973

שהגמ' אומרת ,שאם

טבלה ללא כוונה עלתה לה טבילה שלא בעינן כוונה לטבילה ,ומדובר כגון שנפלה מהגשר
לתוך הנהר .ומסתבר שהיתה לבד בנפילתה לנהר ,ואף אחד לא ראה אם שערותיה נכנסו
למים בשעה שנפלה לנהר ואעפ"כ עלתה לה טבילה.

סעיף מ ו
השו"ע כותב וז"ל:
"נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה".

מקור הסוגיא
הגמ' בביצה 2974כותבת וז"ל:
"נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה"

נחלקו הראשונים האם מותר לטבול לכתחילה עם בגדים:
א.

האשכול 2975והרא"ש2976

כתבו ,שמותר לכתחילה לנידה לטבול עם בגדיה ,וזה

משמע מלשון הגמ' שכתוב ש'מערמת וטובלת נדה בבגדיה' לשון לכתחילה.
ב .הרמב"ם 2977כתב וז"ל:
 2966ח"ג עמ' קעב.
 2967ח"א יו"ד סי' קה.
 2968עמ' שנא.
 2969ח"ג עמ' קעב.
 2970ס"ק כב.
 2971ס"ק עט.
 2972ח"ג עמ' קעד.
 2973לא ב.
 2974יח א.
 2975סי' סג.
 2976הל' מקואות סי' כח.
 2977מקוואות א ז.
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"כל הטובל צריך שיטבול כל גופו כשהוא ערום בבת אחת ...וכל הטמאין
שטבלו בבגדיהן עלתה להן טבילה מפני שהמים באין בהן ואינן חוצצין ,וכן
הנדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה"
מפשט לשון הרמב"ם משמע ,שלכתחילה אין לה לטבול עם בגדיה ורק בדיעבד
עלתה לה טבילה .וכן ביאר שבה"ל בדבריו.
כיצד פסק מרן
הרמ"א כאמור בסע' א' החמיר שלכתחילה יש לה להוריד את כל הבגדים וכל הדברים
אפי' הרפויים ממנה כנ"ל .וכתבנו לעיל שמרן לא החמיר חומרא זו בדברים שאינם חוצצים
להסיר לפני הטבילה [אף שלמעשה נהגו להוריד הכל ועיי"ש].
מרן בסע' דידן כתב וז"ל "נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה".
וכתב

הש"ך2978

שדין זה הוא דוקא באותם הבגדים שהם רפוים ,אבל לא בבגדים שהם

מהודקים.
ונחלקו האחרונים כיצד פסק מרן ,האם התיר לכתחילה לטבול בבגדים רפויים או שמא רק
בדיעבד?
שבה"ל2979

כתב ,שמלשון השו"ע משמע שזה רק בדיעבד ,כדעת הרמב"ם.

אולם בטה"ב 2980כתב ,ניתן להבין שגם שו"ע התיר לכתחילה לטבול בבגדים רפויים ,אלא
שדיבר בהווה שהרגילות היא לטבול בלא בגדים .ולכן כתב בלשון דיעבד.
אולם ביביע

אומר2981

כתב ,שמלשון שו"ע משמע שרק בדיעבד מותר לטבול בבגדים

רחבים.
ולמעשה כתב בתורת

הטהרה2982

שלא שתטבול עם בגד על גופה לכתחילה אולם בדיעבד

בבבגד רפוי העשוי מבד [שמים חודרים דרכו] עלתה לה טבילה.
טבילה בבגד ים
כנ"ל לעיל הבאנו את דברי הש"ך ,שכל ההיתר של מרן הוא דווקא בבגדים רפוים אך לא
בבגדים מהודקים שאז לא עלתה לה טבילה.
ולענין בגד ים כתבו

בטה"ב 2983ומנח"י2984

ושבה"ל ,2985שרוב בגדי הים מהודקים על הגוף,

ולא עיילי בהו מיא ,ולכן לא עלתה לה טבילה .וכ"כ בתורת

הטהרה2986

והוסיף ,שכמו כן

אין לטבול בבגד העשוי מנילון או משאר חומרים סינטטים כיון שאין המים יכולים לבוא
תחתיהם.
 2978ס"ק נו.
 2979עמ' שנד.
 2980ח"ג עמ' קפב.
 2981ח"א יו"ד סי' יט אות יד.
 2982עמ' ריט.
 2983ח"ג עמ' קפד.
2984ח"ד סי' לה.
 2985עמ' שנה.
 2986עמ' ריט.
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סימן ר
סעיף א
א .הטור כותב וז"ל:
"בברכת הטבילה כתב בה"ג לאחר שתעלה מן הטבילה תברך אקב"ו על הטבילה וכן פר"י
דאגב טבילת גר שאי אפשר לו לברך אלא אחר הטבילה תקנו בכל הטבילות לברך
אחריהם והראב"ד כתב שתברך לפניה קודם שתפשוט בגדיה ואם לא ברכה קודם שפשטה
תברך לאחר שתכנס עד צוארה במים ואם הם צלולין עוכרתן ברגליה ומברכת וכן כתב
א"א הרא"ש ז"ל כשפושטת מלבושיה כשעומדת בחלוקה תברך ותפשוט חלוקה ותטבול"

מקור דברי הטור
מובא בגמרא בפסחים 2987וז"ל:
"...אמר רב יהודה אמר שמואל :כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן ...בי רב אמרי :חוץ
מן הטבילה ושופר .בשלמא טבילה  -דאכתי גברא לא חזי ,אלא שופר מאי טעמא? ...אלא
אמר רב חסדא :חוץ מן הטבילה בלבד איתמר .תניא נמי הכי :טבל ועלה ,בעלייתו אומר:
ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה.

מתי מברכים ברכה זו
למעשה נחלקו הראשונים בהבנה דברי הגמרא ,שלא מברכים על טבילה לפני משום
'דאכתי גברא לא חזי' האם זה רק בטבילת גר או גם בטבילות אחרות:
רש"י 2988פירש 'דגברא לא חזי' כגון טבילת בעלי קרי ,דקיימא לן בברכות ,שאסור בדברי
תורה ובברכה ,שכן עזרא תיקן טבילה לבעלי קריין לדברי תורה ,ומשום הטבילה ההיא
שניתן לברך רק אחרי ,אזי תיקנו בכל הטבילות לברך רק בסוף.
ואע"פ שהיום כבר ביטלו את טבילת בעל קרי שתיקן עזרא כמובא בגמ'

בברכות,2989

וממילא בעל קרי יכול לברך אף קודם הטבילה ,מ"מ כתב הרא"ש בברכות ,2990שאף
שבעל קרי יכול לברך לפני ,לא השתנה המנהג .והתוס' בחולין 2991כתבו ,שלמרות שביטלו
את הטבילה ,הרבה מהם היו מחמירים לטבול ,ולכן אין מברכים אלא לאחר הטבילה.
והר"ן2992

הוסיף

ברש"י2993

עוד דוגמאות של גברא דלא חזי ,וכך כותב" :כתב רש"י ז"ל

דכיון דאיכא טבילה דגברא לא חזי בה כגון בעל קרי ומשמשת שפלטה שכבת זרע וטבילת
גר ,2994תקנו בכולן שיברך לאחר טבילה."...
 2987ז ע"ב.
 2988בד"ה 'דאכתי'.
 2989כב ע"א.
 2990פ"ז סי' לד.
 2991חולין קלו ע"ב ד"ה כרבי.
 2992בסוגיא שלנו ד"ה חוץ.
 2993וכלשון הזה העתיק בב"י כאן.
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עוד הוסיף הר"ן אחרי הבאת שיטה זו "וכן נראה שהרי בכולן מברך 'על' [שזה לשון עבר]
מפני שהוא לאחר עשייתן".
וכ"כ גם הבה"ג 2995שהובא בטור שכתב "וכד סלקא מטבילה מיחייבא לברוכי ,דתניא טבל
ועלה בעלייתו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וציונו על הטבילה".
וכן מצינו שיטה בשם י"מ בתוס' 2996שכותב ,שבכל הטבילות אנו אומרים 'דגברא לא חזי'
ולכן מברכים אחרי ,שכן קודם שירד למים לא יברך שמא משום פחד מהמים ימנע ולא
יטבול ויהיה ברכה לבטלה ,2997וגם לאחר שיורד למים לא יברך משום שאז הוא ערום ואסור
לברך משום דלבו רואה את הערוה ,ולכן יש לברך בכל הטבילות לאחר הברכה.
מאידך כתב הרי"ף ,2998שכל הדין שלא מברכים על הטבילה לפני משום 'גברא דלא חזי'
זה רק בטבילת גר בלבד ,שכן אינו יכול לומר 'אשר קידשנו במצוותיו וציונו' עד שיטבול,
שמל ולא טבל כאילו לא מל ,אבל שאר חייבי טבילות מברכים ואחר כך טובלים ,ומביא
ראיות לזה ,שכן קיימא לן שנידה קוצה לה חלתה וחייבת לברך להפריש חלה ,למרות
שעדין לא טבלה ,וגם שנינו

במשנה2999

שזב שראה קרי ונידה שפלטה ש"ז צריכין טבילה,

ומדייק הרי"ף שדווקא שראה קרי ופלטה ש"ז ,אבל אם לא ראה קרי ולא פלטה ש"ז קורים
ומתפללים ואין צריכים טבילה .וכן כתבו הר"ן והתוספות בשם הגאונים ,שמברכים ואח"כ
טובלים ,ואפילו רואה קרי יברך ואח"כ יטבול ,שהרי קי"ל שביטלו את טבילת עזרא בזמננו,
והוא הדין לפולטת שכבת זרע.
וכן גם פסק הרמב"ם בהלכות

ברכות3000

שתברך וא"כ תטבול ,שאין לך מצוה שמברכין

אחר עשייתה אלא רק טבילת הגר כיון שאינו יכול לומר 'אשר קדשנו במצותיו וצונו'
שעדיין לא נתקדש ולא נצטוה עד שיטבול ,לפיכך אחר שיטבול מברך על הטבילה.
וכן פסק הראב"ד בספרו בעלי נפש 3001שתברך האשה לפני הטבילה ,והוסיף ,שתברך קודם
שתפשוט בגדיה ,והסביר הב"י ,משום דכשהיא ערומה אסור לברך.
וכ"כ הרוקח 3002שתברך בעודה לבושה ואח"כ תתפשט ותטבול ,וכן הביא הטור שכן פסק
הרא"ש בקיצור הלכות נידה ,שתברך בעודה לבושה קודם שתתפשט ותטבול .והקשה
בשיירי כנסת הגדולה 3003שלכאורה יש סתירה שלעיל ברא"ש שהבאנו בהלכות ברכות וכן

 2994ולא ברור לי אם זה גירסא אחרת שהיתה לר"ן ברש"י או שהוא מבאר ברש"י.
 2995סי' מא .והובא בתוס' בחולין קלו ע"ב ד"ה כרבי.
 2996בסוגיא בפסחים ד"ה על.
 2997הערת הרב דביר אזולאי שליט"א :עיין בשו"ת הרשב"א ח"א סי' י"ח ,ביאר הרבה דברים לפי סברא זו.
 2998בסוגיא בפסחים.
 2999ברכות כא ע"ב.
 3000פרק יא ה"ז.
 3001שער הטבילה.
 3002סימן שיח.
 3003הגהות טור יו"ד סימן ר ,אות ב.
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בפסחים פסק שתטבול ואח"כ תברך וא"כ סותר לדבריו בהלכות נידה? וביאר ,שהרא"ש
בנידה דלעיל סידר דיניה לפי מנהג ספרד ,ואילו בברכות ובפסחים כתב לפי הדין.3004
וכתב הר"ן שלפי השיטות האלו ,מה שלא מברכים בשאר חייבי טבילות 'לטבול' בלמ"ד
שהוא נוסח הברכה שמברכין עובר לעשייתן ,היינו מפני שלא רצו להתקין לה ב' מטבעות,
וכיון שבטבילת גר צריך לברך ב'על' אף כשמברכים לפני הטבילה קבעוה ב'על'.
יוצא מן האמור לדינא בברכה בטבילה של נידה:
לפי הבה"ג רש"י וסייעתיה תטבול ואח"כ תברך .לפי הרי"ף הרמב"ם וסייעתיה תברך
ואח"כ תטבול.
מחלוקת בביאור שיטת ר"י:
מהטור מוכח בפשטות שדעת ר"י מעיקר הדין ,היא כמו הבה"ג וסייעתיה שתטבול ואח"כ
תברך וז"ל הטור:
"כתב בה"ג לאחר שתעלה מן הטבילה תברך אקב"ו על הטבילה וכן פר"י דאגב
טבילת גר שאי אפשר לו לברך אלא אחר הטבילה תקנו בכל הטבילות לברך
אחריהם"

אמנם הב"י דחה דברי הטור בדעת הר"י ,שכן מקור הר"י הוא בדברי

התוס'3005

והרא"ש 3006וז"ל התוס':
"על הטבילה  -אומר ר"ח בשם הגאון דוקא בטבילת גר דלא חזי קודם טבילה דלא מצי
למימר וצונו דאכתי נכרי הוא אבל שאר חייבי טבילה כגון בעל קרי וכיוצא בו מותר לברך
כדאמרינן בפ' מי שמתו  ...אעפ"כ אומר ר"י דאין לגעור בנשים שמברכות אחר הטבילה
כיון דאיכא טבילת גר דלא מצי לברך לא חילקו ."...

ואומר הב"י ,שמשמע שר"י לא בא לומר אלא שאין למחות ביד הנוהגות לברך אחר
הטבילה ,כיון שניתן לומר שלא חילקו בין טבילת גר לשאר חייבי טבילות אבל הבא לימלך
לכתחילה נראה שמודה ר"י שמורים לו כדברי הגאונים לברך לפני טבילה.
ויש לעיין כיצד התמודד הטור ,עם טענה זו של הב"י ,שכן על פניו אכן נראה שפשט הר"י
הוא כמו דברי הב"י ,וא"כ למה הבין הטור את ר"י שפסיקתו היא ,שלכתחילה יש לטבול
ואח"כ לברך?
הב"ח 3007כתב ליישב את דברי הטור ,שהוא הבין שאם עיקר הדין לפי ר"י הוא לברך קודם
טבילה ,למה כתב ש'לא לגעור בנשים' הרי זה נגד עיקר הדין ובודאי יש

לגעור!3008

ועוד

 3004אמנם הב"י [ד"ה והתוספות] הבין אחרת ברא"ש ,שהרא"ש כן פוסק שתברך ואח"כ תטבול ,ואולי לפיו ניתן יהיה
לתרץ את הסתירה באיפכא מתירוץ השיירי כנסה"ג.
 3005ז ע"ב ד"ה חוץ.
 3006פסחים פ"א סי' י.
 3007ס"ק ב.
 3008וכ"כ הלחו"ש [ס"ק א] ,שאם אכן דעת ר"י היה לברך קודם הטבילה ,אז וודאי שהיינו צריכים לגעור ולמחות בנשים
שמברכות אחר הטבילה ,שכן הוי ברכה לבטלה לפי דעת רוה"פ שסוברים ,שאם לא בירך ברכת המצוות לפני המצווה לא
יכול לברך אחרי המצווה.
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דלמה לו לר"י לומר לשון 'שאין לגעור בנשים '...היה לו לפסוק כמו שהוא עיקר הדין לדעתו
שיש לברך קודם הטבילה ,אלא ודאי שכיוון שהיה בזמנו בעלי הוראה שהיו גוערים בנשים
שמברכות אחר הטבילה ,על כן השיג עליהם ר"י ואמר שאין לגעור בנשים שכדין הם עושות
כדעת בה"ג.
ובביאור הגר"א 3009יישב ,עפ"י המשך דברי ר"י בתוס' ,שהביא ראיה לדבריו מנטילת ידים,
ששם לא חילקו בין נטילה של אחר בית הכסא ,שלא יכול לברך קודם ולכן יברך אחר
הנטילה ,לבין שאר הנטילות ולכן יברך תמיד אחרי הנטילה ,ושם בנטילה אפי' לכתחילה
מברכים אחר הנטילה ,וא"כ ה"ה בטבילה שלכתחילה יש לברך אחר הטבילה.
המקור

חיים3010

כתב הבנה מחודשת ,שהכוונה בר"י ,שאע"פ שר"ח הרי"ף הרמב"ם

וסייעתיה בשם הגאונים כתבו שמן הדין יש לברך קודם הטבילה ,אין לגעור בכל הנשים שכן
המנהג של כל הנשים ,שיש לברך אחרי .ודלא כמו שהבין הב"י בר"י ,שהר"י אומר שעיקר
הדין זה לברך לפני ,ורק אין לגעור באותן קצת נשים שמברכות אחרי.

לפי השיטות שיש לה לברך לפני ,מה תעשה אם לא ברכה קודם וכבר פשטה בגדיה
המשנה ברכות 3011כותבת וז"ל:
"ירד לטבול ,אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהא הנץ החמה  -יעלה
ויתכסה ויקרא ,ואם לאו  -יתכסה במים ויקרא"

והקשתה הגמ

בהמשך3012

איך יתכסה במים ויקרא ,הרי ליבו רואה את הערווה?! ותירצה

שמדובר במים עכורים [שזה כעין ארעא סמיכתא] ,ועוד כתוב שם שאם המים צלולים יכול
לעכרן ברגלו ,כדי שלא יהיה ליבו רואה את הערווה.
מכוח גמרא זו כתב הראב"ד ,שאם האישה לא ברכה קודם

כדין,3013

וכבר פשטה את

בגדיה ,תברך לאחר שתכנס למקווה ויתכסה עד צוארה במים ותברך .ואם המים צלולין
עוכרתן ברגליה ואז תברך.
ב .השו"ע כותב וז"ל:
"כשפושטת מלבושיה ,כשעומדת בחלוקה ,תברך' :אשר קדשנו במצותיו וצונו על
הטבילה' ,ותפשוט חלוקה ותטבול; ואם לא ברכה אז ,תברך לאחר שתכנס עד צוארה
במים; ואם הם צלולים ,עוכרתן ברגליה ומברכת .הגה :ויש אומרים שלא תברך עד אחר
הטבילה (טור בשם בעל הלכות גדולות והוא בה"ג דף פ"ה ע"ב ורש"י ורמב"ן סימן שכ"ח וש"ד) ,וכן
נוהגים שלאחר הטבילה ,בעודה עומדת תוך המים ,מכסית עצמה בבגדה או בחלוקה ,ומברכת".

 3009ס"ק א.
 3010ס"ק ד.
 3011כב ע"ב.
 3012כה ע"ב.
 3013שכנזכר לעיל ,הראב"ד סובר שיש לברך קודם ואח"כ לפשוט בגדיה ואז לטבול.
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מרן פסק כרמב"ם הרי"ף ועוד שפוסקים שיש לברך לפני ,וכן הביא את הראב"ד שאם לא
בירכה בתחילה תברך לאחר שתכנס עד צוארה במים .לעומתו הרמ"א פסק כרש"י וכבה"ג
וסייעתיה שיש לברך אחרי הטבילה.

מנהג השל"ה
לאור מחלוקת מרן והרמ"א מתי תברך האשה ,האם לפני הטבילה או אחרי הטבילה ,מצינו
לשל"ה 3014שכתב הנהגה לצאת ידי כל הדעות [לדעתו] וז"ל:
"בברכת הטבילה יש מחלוקת ,אם האשה תברך קודם הטבילה או לאחר שתעלה
מהטבילה .וראיתי לחסיד מאנשי מעשה ,שהנהיג את אשתו כך :לאחר שתטבול כל גופה
פעם אחת ,תעשה הברכה ,ולאחר שתברך תטבול פעם שנית ,ובזה תעשה קדושה
יתירה ,ותהיה יוצאת גם כן לשני הדעות"

משו"ת חוות יאיר ,3015משמע שיש ג' טעמים למנהג זה ,או משום פן יארע איזה קלקול
בטבילה הראשונה ,או משום ליתר שאת ותוספות טהרה ולתשובה כדברי השל"ה לעיל
בטעמו הראשון ,או מפני ספק זמן הברכה שתועיל ממה נפשך כדברי השל"ה לעיל בטעמו
השני.
ותמה החקרי לב 3016על מה שכתב השל"ה ,שכן אחר שטבלה כבר קיימה מצוות הטבילה,
ועכשיו שתברך ואח"כ תטבול טבילה שניה ,זה נגד רוב הפוסקים שאומרים לברך לפני
הטבילה ,וא"כ כיצד כתב השל"ה שכך יוצאת ידי כל השיטות?
ומבאר החקרי לב את כוונת השל"ה ,דהיינו שתתכוון האשה בטבילה הראשונה ,שאם
הלכה כסוברים שהברכה צריכה להיות אחר הטבילה ,תהיה עולה טבילה זו ראשונה לשם
טבילת מצווה .ואם הלכה כסוברים שהברכה צריכה להיות לפני הטבילה ,לא תהיה טבילה
ראשונה עולה לשם טבילת מצווה ,כי אם מתעסקת בעלמא ,וטבילה שנייה תהיה לשם
טבילת מצווה.
אך

הדג"מ3017

דחה הסבר זה ,שכן לא יתכן שתנאי שתעשה האישה לטבילה הראשונה

יועיל ,שכן אטו גרוע טבילה ראשונה מנידה שטבלה בלא כוונה כלל כגון שנפלה לתוך
המים או שירדה להקר ,שמבואר בס"ס קצח שעלתה לה טבילה?! ואם כוונת השל"ה ,לצאת
לפי הדעה השניה המובאת שם ,שאם טבלה בלא כוונה תטבול שנית ,ולפיכך מועיל תקנה
זו שתטבול שנית ותברך בין טבילה לטבילה לצאת כל הדעות ,גם זה אינו טוב ,שכן יוצא
שכרה בהפסדה ,שכבר פסק הרמב"ם בהלכות מקוואות ,3018שהטובל פעמיים במקווה הרי
זה מגונה ,וביאר

הכס"מ3019

הטעם עפ"י הריב"ש ,שכן הרואה שהוא טובל פעם שניה אחר

 3014שער האותיות אות ק' קדושת הזיווג.
 3015סימן קפא.
 3016ח"ב סימן לא.
 3017תנינא סימן ר.
 3018פ"א ה"ט.
 3019שם.
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שטבל בפעם הראשונה כדת ,יחשוב שכל הטבילות שהוא עשה כעת הם רק כדי להקר ,ולא
לשם טבילה ,וממילא שיראה אח"כ שאוכל תרומה ,יסבור שהטבילה לא צריכה כוונה .והנה
אף שכאן לא שייך גזרה זו ,שכן הרמב"ם פוסק שנידה לא בעי כוונה לבעלה ,אבל הואיל
ועיקר הצורך בלטבול פעם שנייה כאן הוא כדי להועיל שסובר שנידה בעי כוונה ,וא"כ
לאותו דעה יש איסור לטבול פעמים כדברי הרמב"ם?! ואף שלדינא אמרנו שאין איסור ,שכן
עלתה לו טבילה בלא כוונה ורק לחומרא נקטנו שצריך עוד טבילה ,מ"מ ממה נפשך לענין
ברכה אין עושה שום פעולה כנ"ל.
אך מ"מ מסיים הדגו"מ וז"ל:
"הואיל ויצא הדבר מפי הגאון יש לחוש לדבריו ובפרט שאין בזה שום חשש תקלה ובפרט
שהרבה פוסקים חולקים על הרמב"ם ,ופירשו הך דטובל במקוה פעמים שאין בו מ' סאה רק
בצמצום".

לעצם הדחיה של הדגו"מ להבנת החקרי לב בדעת השל"ה ,שכוונת השל"ה שתעשה האשה
תנאי בטבילה הראשונה ,וזה נסתר מס"ס קצח שנפסק שם שנידה לא צריכה כוונה בטבילה
[לדעה ראשונה] והטבילה עולה לה וא"כ למה שבתנאי יועיל שהטבילה לא תעלה ,כבר
דחה החקרי לב דחיה זו ,שכן זה לא דומה ,שבתנאי מדובר בכוונה הופכית לא לצאת ידי
חובה ולכן לא יועיל הטבילה ,משא"כ בס"ס קצח שזה לא כוונה הופכית אלא זה רק חוסר
בכוונה ,ולכן כן מועילה הטבילה.
אך על דברי אלו של החק"ל ,דחה

בטה"ב3020

וכתב ,שהן אמת שבדין מצוות צריכות

כוונה ,כתבו הראשונים שאפי' למ"ד מצוות א"צ כוונה ,ה"מ בסתם אבל במפרש בהדיא לא
לצאת – אינו יוצא בעל כורחו ,אך מ"מ כל זה דווקא במצווה חיובית אבל טבילה שאינה
אלא הכשר מצווה להטהר לבעלה ,כשם שאינה צריכה כוונה בטבילתה ,וכמו שנפסק
במרן ,כך אם נתכוונה שלא לשם מצוות טבילה בהדיא ,כיון שטבלה עלתה לה מצוות
טבילה .3021והביא ראיה לדבריו בין היתר מדברי הרמב"ן בחידושיו לחולין 3022וז"ל:
"והא דפליגי רב ור' יוחנן בטבילה שלא בכונה ופליגי תנאי בשחיטה דוקא במצות הללו
שהן מתירין ויש בהם הכשר לדבר אחר ,טבילה מתרת אשה לבעלה ושחיטה מתרת בשר
לאכילה ואינן בעצמן דבר שבחובה ,אבל בשאר מצות של חובה אי בעו כונה לצאת
ולעבור לא מיירו כלל אלא פלוגתא דתנאי ואמוראי אחריני היא בפסחים (קי"ד ב') ובראש
השנה (כ"ח ב') ולא שייכו בהנך דשמעתין כלל ,אלא בין לרב בין לר' יוחנן בלצאת ולעבור
אי כמר אי כמר"

3023

ועיין עוד שם בטה"ב ,שהאריך מאד להוכיח דאין הלכה כמנהג השל"ה בזה ,אלא כמו
שנפסק שיש לברך לפני וז"ל:
"הילכך יש להורות לכל הנשים מכל עדות המזרח שעליהן לברך על הטבילה קודם
הטבילה ,וכפסק מרן השו"ע שקבלנו הוראותיו ,וכדעת רוה"פ ,וחלילה לזוז מהוראת השו"ע.
 3020ח"ב עמ' תקי.
 3021הערת הרב דביר אזולאי שליט"א" :לכאורה תמוה א"כ איך מברכים על טבילה ,הרי אין מברכים על "הכשר מצוה"
כבניין סוכה ,ואכמ"ל".
 3022לא ע"ב.
 3023הערת מו"ח הרה"ג עידוא אלבה שליט"א ":לענ"ד יש לדחות דעכ"פ הכשר מצוה דומה למצוות אחרות אליבא דמאן
דאמר שאין צריכם כוונה ,ועל כן במכוון להדיא שלא לצאת לא עביד כלום".
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וגם אשה שנהגה עד כה לברך אחר הטבילה ראשונה קודם שניה ,עליה לבטל מנהגה אף

בלא התרה ,ותנהג מכאן כפסק השו"ע לברך קודם הטבילה ומד' תשא ברכה".
אך לעומתו פסק בבן איש חי 3024כמנהג השל"ה וז"ל:
"אף על גב דכתב מרן ז"ל לברך על הטבילה קודם שתטבול ,מנהג פשוט כמ"ש מור"ם ז"ל
שתטבול תחילה טבילה אחת בלא ברכה ,ואח"כ בעודה במים תברך אקב"ו על הטבילה,
ואחר הברכה תטבול שנית ,ותשגיח יפה בטבילה שניה זו שתהיה כהוגן כדת
וכהלכה."3025...

צריך שתהיה הברכה עובר לעשייתן כמה שיותר סמוך
כתב

הגר"א3026

במה שכתב מרן 'כשפושטת מלבושיה כשעומדת בחלוקה תברך' ,שיש

לברך דווקא אחר הפשיטה של המלבושים ,שכן יש לעשות 'תכף לטבילה' כמו שאיתא
במנחות ,3027והיינו שאף שקיי"ל כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן ,מ"מ צריך לברך
סמוך לקיום המצווה ולא קודם דקודם .3028וכן כתב בשבה"ל .3029וכתב בעלי

טהרה3030

שכל זה לכתחילה אבל בדיעבד אם בירכה קודם שפשטה מלבושיה יצאה ,וסמך זאת על
חידושי רע"א ליו"ד ,3031שכתב לענין לולב ,שאף שלכתחילה לא שייך לברך כשעודו
בכלי ,כמבואר בתוס' בסוכה ,מ"מ פשוט שבדיעבד אם בירך שיצא.

לשיטת מרן ,מה הדין כשטבלה בלא ברכה ,האם יכולה לברך אחרי הטבילה?
הנה

הש"ך3032

הביא מחלוקת ראשונים בזה בברכה על השחיטה ,וה"ה במקרה דידן,

שלשיטת ההגהות

אשר"י,3033

"אם שכח ולא ברך קודם השחיטה יברך אחר השחיטה...

דכל מצות שלא ברך עובר לעשייתן מברך אחר עשייתן "...וכ"כ האו"ז.
אך לשיטת הרמב"ם 3034אסור לברך אחר מעשה המצוה ,וז"ל "אבל אם שחט בלא ברכה
אינו חוזר אחר שחיטה ומברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על השחיטה ...שטבל ולא בירך
אינו חוזר ומברך אחר עשייה וכן כל כיוצא בזה" .ומאריך מאד הש"ך להוכיח שם את
 3024פרשת שמיני שנה שנית סעיף יט.
 3025והמשך לשונו":ופה עירנו בגדא"ד יע"א נוהגים הנשים לטבול אחר הברכה ג"פ ,ויפה עושין ,שבזה יוצאין ידי חששות
הנזכרים בעינים ובפה ובשחיית הגוף וכיוצא ,שאם לא נעשית יפה באחת ,תעלה יפה בשנית ,או בשלישית .וטוב להניח
סודר על ראשה בשעת הברכה ,ותסיר אותו חברתה מעליה אחר הברכה ,ותטבול .וטוב לומר פסוק ויהי נועם וכו' קודם
הברכה"
 3026ס"ק א.
 3027דף לה ע"ב 'משעת הנחתן.'...
 3028הערת הרב דביר אזולאי שליט"א" :כעי"ז כתב מרן הב"י או"ח סי' כ"ה סע' ח' "וי"ל דבעינן שיברך קודם עשייתן
בסמוך וקשירתן זו היא עשייתן וכשמברך אחר הנחה וקודם קשירה הוי שפיר קודם לעשייתן אבל לא יברך קודם הנחה
משום דהוי ליה קודם דקודם" עכ"ל".
 3029ס"ק ב.
 3030סי' ר עלה א'.
 3031תחילת סימן יט.
 3032סי' יט ס"ק ג.
 3033פרק ראשון בחולין.
 3034הל' ברכות פי"א הלכה ו.
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שיטת הרמב"ם ומביא שכן דעת רוב הראשונים ,וכך פוסק הש"ך להלכה .וא"כ גם במקרה
דידן אם לא בירכה לפני הטבילה לא תברך אחרי.

לשיטת הרמ"א ,מה הדין כשברכה בדיעבד לפני ,האם תברך שוב פעם אחרי?
כתב בעלי טהרה בשם בדי השולחן ,3035שגם לרמ"א מ"מ אם שכחה ובירכה לפני ,אסור
לה לברך אחרי ,כיון שדעת הרבה ראשונים כמו שיטת מרן לברך קודם .ועיי"ש ואכמ"ל.

נוסח הברכה
הנוסח הזה שמופיע במרן 'על הטבילה' הוא הנוסח המקובל וכן מוסכם בפוסקים האחרונים
וזה פשוט.
אמנם מצינו בשו"ת פרי

השדה,3036

שהביא מנהג של מקומות מסוימים לברך 'על מצוות

טבילה' והוא עצמו דחה דבריהם .ובשו"ת חיים לעולם 3037כתב לבאר מנהגם ,שכן היו נשים
שכדי לצאת ידי חובת שתי השיטות מתי מברכים ,עשו כדעת

השל"ה3038

שכתב שכדאי

לצאת ידי כולם ,יהיו טובלות ואח"כ מברכות ושוב טובלות ,ותמה על מנהג זה החקרי
לב ,3039שכן אחר שטבלה כבר קיימה מצוות הטבילה ,ועכשיו שתברך ואח"כ תטבול
טבילה שניה ,זה נגד רוב הפוסקים שאומרים לברך לפני הטבילה ,וא"כ כיצד כתב השל"ה
שכך יוצאת ידי כל השיטות?
ומבאר החק"ל את כוונת השל"ה ,דהיינו שתתכוון האשה בטבילה הראשונה שאם הלכה
כסוברים שהברכה צריכה להיות אחר הטבילה ,תהיה עולה טבילה זו ראשונה לשם טבילת
מצווה .ואם הלכה כסוברים שהברכה צריכה להיות לפני הטבילה ,לא תהיה טבילה ראשונה
עולה לשם טבילת מצווה ,כי אם מתעסקת בעלמא ,וטבילה שנייה תהיה לשם טבילת
מצווה.
ועפ"ז מבאר ה'חיים לעולם' ,שלכן תיקנו להם לברך 'על מצוות טבילה' שכיון שיש שתי
טבילות ,אחת של מצווה ואחת לא של מצווה ,צריכות לברר בברכתן שהברכה תהיה
דווקא על אותה טבילה שהיא טבילת מצווה.

טובלת על דם טוהר האם תברך ,וכן ברכה על ספק כתמים
בפתחי תשובה 3040הביא שתי שיטות בנידון דידן:

 3035שם עלה ג'.
 3036ח"ד סי' טז.
 3037יו"ד סי' כב.
 3038שער האותיות אות ק' קדושת הזיווג .הובא בבאר היטב ס"ק א.
 3039ח"ב סימן לא.
 3040סימן קצד ס"ק ב.
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בשו"ת תשובה מאהבה ,3041הסתפק אם יש להם לברך על הטבילה שעל דם טוהר ,שמצד
אחד כיון שהוא מנהג ,אז כמו שאמרינן בסוכה 3042דאין מברכין על ערבה כיון שאינה אלא
רק מנהג נביאים גם כאן אין לברך ,אך מאידך בלשון הרמ"א על דם טוהר ,3043הרמ"א
הוסיף על לשונו וכתב 'ודינו כשאר דם לכל דבר' ומזה משמע שצריך לברך על הטבילה.
והציע את ספיקו הנ"ל לפני רבו בעל נודע ביהודה ונשארו בצ"ע.
אך בשו"ת חתם סופר ,3044העלה שלפי מה דקי"ל לברך על הלל ועל יום טוב ב' דגליות וכן
על אכילת מרור ועל הדלקת נר ביום טוב ב' וביוה"כ ,א"כ יש לברך ג"כ על טבילה של דם
טוהר ,דאין לך מעשה גדול מזה ,וכעין ראיה ניתן להבין ,מהא ד'אמר ר"ז בנות ישראל
החמירו ע"ע שאפילו רואות טיפת דם כחרדל' וכתבו תר"י בשם י"מ ,שטיפת דם כחרדל
הכוונה שהצבע הוא כמראה החרדל ,שאפי' שזה וודאי צבע של מראה טהור אפילו הכי
החמירו ,ובודאי שברכו על טבילתם ,שכן לא מצינו מישהו שאומר שלא יברכו וא"כ ע"כ
שמעשה גדול כמו המנהג הזה צריך ברכה לכ"ע .וכן פסק הערוה"ש לקמן.
ובטה"ב3045

העלה שאין לברך ,שכיוון שמן הדין הרואה דם טוהר מותרת לבעלה ,ורק

הגאונים החמירו לאסור לבעול על דם טוהר ,וכן פשט המנהג להחמיר שלא לבעול על דם
טוהר ,לכן אין מברכים שאין זה אסור אלא רק משום מנהג .והביא שכן פסק בשו"ת יד
אליהו 3046שכתב שאין לברך ושיש להזהיר על כך ,וכן נפסק בלחו"ש בסימן קצד 3047ועוד.
ועוד הוסיף וביאר ,שאפי' לא יהא אלא ספק ,וקיי"ל ספק ברכות להקל ,וכ"ש לדידן שאנו
לא מברכים על קריאת הלל בר"ח משום שהוי מנהג ועל מנהג אין אנו מברכים ,שה"ה שאין
לברך על טבילת ראיית דם טוהר שאינה אלא מגזירת והנהגת הגאונים.

ברכה על ספק כתמים
וסיים הפת"ש:3048
"ובאמת צריך עיון לע"ד לדינא בכל הכתמים היכא שיש ספק אם לטמא או לטהר כגון
שנוטה קצת לאדמימות או שיש ספק אם הוא כגריס וכיוצא והמורה מחמיר

לטמאה איך

תברך אח"כ על הטבילה ויש הרבה דברים בזה"...

ובערוה"ש פסק על ספק הפת"ש וז"ל:
"...ואפילו היושבת על דם טוהר דאינו אלא מנהגא בעלמא מברכת כיון דכל ישראל קבלו
עליהם חומרא זו ולא גרע מהלל דר"ח מברכין ואפי' על ספק כתם מברכת ואין טבילה
בלא ברכה לבד כשטבלה ואח"כ חוזרת וטובלת מפני איזה חומרא"...

 3041חלק א' סי' סח.
 3042דף מ"ד ע"א וע"ב.
 3043בסי' קצד סע' א.
 3044יו"ד סי' קצא.
 3045ח"ב סימן טו סע' ג.
 3046רגולר ,ס"ס לח.
 3047ס"ק ד.
 3048שם.
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ובטה"ב ,3049פסק שבספק טומאה בין בראית דם בהרגשה בין בכתמים מסופקים ,ורק
המורה החמיר ,אין לברך ,שכיון שאינה טמאה אלא מספק ,ספק ברכות להקל ,ואם אפשר
טוב שתשמע את חבירתה הטובלת עמה שמברכת על טומאת וודאי ותכווין לצאת ידי
חובה.3050
כיסוי ראש בשעת הברכה
כתב בחסד לאלפים ,3051שהיות ואסור להזכיר שם שמיים בגילוי ראש ,צריכות הנשים
שטובלות לברך כאשר ראשה מכוסה וגם ביד חברתה מועיל [אך לא בידה] .והובא להלכה
בישכיל עבדי 3052וכן ביביע אומר.3053
אמנם בבן איש חי 3054כתב לשון שטוב להניח סודר על ראשה בשעת הברכה ,וצריך ביאור,
שמשמע שאין זה מדינא! וביאר האבני שוהם ,3055שאולי ס"ל לבא"ח ,שכיון שהזכרת ש"ש
בגילוי ראש שנויה במחלוקת הפוסקים ,והפנויות נהגו לברך כשראשן מגולה ,ורק הזכרים
שדרכם ללכת בכיסוי ראש חייבים לברך בכיסוי ראש ,ואשה נשואה היות ומה שמכסה את
ראשה אין זה אלא מדרכי הצניעות ,אין לחלק בינה לבין פנויה לענין זה ,ורק מתורת
חומרא ראוי שתכסה ראשה בשעה שמברכת.

סתירה בשו"ע בדין ליבו רואה את הערוה בנשים
העיר

הט"ז3056

שמרן כתב הכא ,שצריכה לעכר את המים אם הם צלולים ,כדי שלא יהיה

ליבה רואה את הערווה ,ואילו באו"ח ,3057פסק מרן כאורחות חיים ,שסובר שנשים יכולות
להתפלל כשהן לבושות בחלוק אע"פ שאינן מפסיקות בין ליבן לערווה ,שכן לשיטתו
לנשים אין שייך ליבן רואה את ערווה בנשים ,כיון שערוותן מאד למטה ,והלב לא יכול
לראות את הערווה ,וא"כ למה הצריך כאן מרן לעכור את המים? וכתב הערוה"ש

 3049שם.
 3050הערת מו"ח הרה"ג עידוא אלבה שליט"א" :ובמנחת שלמה כתב שאם שימשו לאחר הטבילה הקודמת שלהן יכולות
לברך משום שעכ"פ מתירות לעצמן בטבילה זו את הכניסה להר הבית .וז"ל שו"ת מנחת שלמה תניינא (ב  -ג) סימן נח:
גם מצינו בנשים שמברכות על טבילה שהיא מחומרא ומספק ואינה מעיקר הדין ,והוא משום שקבלו עליהם חובת טבילה
גם מצד החומרא ולכן מברכות ,וא"כ קשה להנוהגות כשיטת המחבר שאין מברכות אפילו במצוה שקבלו עליהם וכגון
במ"ע שהזמן גרמא היאך יכולות לברך בטבילה זו .והיה נראה לומר דהיינו כיון שמ"מ הטבילה מועילה להן לענין שתהיינה
טהורות מטומאת פולטת ש"ז ותהיינה מותרות להכנס להר הבית אם ירצו ,לכן שפיר יכולות לברך אף שלא מתכוונים לזה
ואין רצונם להטהר מטומאתן .ואף על פי ששנינו (חגיגה י"ח) טבל לחולין אסור למעשר הוחזק למעשר אסור לתרומה
הוחזק לתרומה אסור לקודש ,ומבואר דצריך כוונה לקודש ולביאת מקדש ,מ"מ נראה דזהו רק על ביאת מקדש ולא על
כניסה להר הבית שהרי מעיקר הדין גם טמא מת ואפי' מת עצמו מותר להכניס להר הבית ,ולא נאסר אלא למי שטומאה
יוצאת מגופו וכגון בעל קרי וכדומה ,ולפי"ז לא שייך לומר שכל החומרות והמעלות שנאמרו לגבי קודש וביאת מקדש
נאמרו גם לענין כניסה להר הבית ,ולכן שפיר יכולה גם לברך אף על פי שלא התכוונה לזה".
 3051או"ח סימן ב סע' ח.
 3052ח"ז בהשמטות לאו"ח ס"ס א.
 3053ח"ו או"ח סימן טו אות יא.
 3054פרשת שמיני שנה שנית סעיף יט.
 3055ח"ב עמ' תתרלז.
 3056ס"ק א.
 3057בסי' עד סע' ד.
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לתרץ ,3058שאף שמדינא אין שייך ליבן רואה את הערווה בנשים ,כמו שכתב מרן בשם
האורחות חיים באו"ח ,מ"מ כאן כתב לעכר את המים ברגליה כיון שאין דרך כבוד שמים
להזכיר שם השם כאשר כל גופה נראה ערום .כלומר ,דמדינא אין בזה צורך ,ורק לרווחא
דמילתא כתב כן השו"ע ביו"ד.3059

האם מים צלולים נחשבים ככיסוי לענין גילוי ערווה
הקדמה :מרן פסק כאן ביו"ד ,3060שיכולה לברך ברכת הטבילה בתוך המים כשלא ברכה
לפני זה ,שאם המים עכורים שפיר דמי ,ואם המים צלולים צריכה לעכרן ברגליה .וכתב
הרמ"א שהמנהג הוא להתכסות שם בבגד או בחלוק.
כתב הדרישה ,3061שהנשים שמברכות על הטבילה בעודם במים ערומות ולא מעכרי המים
אף שהן מחבקים זרועותם על גופן ,לא עושות טוב .שכן כתב הלבוש 3062שהטעם שצריכים
להיות המים עכורים בטובל ומברך במים ,הוא כדי שלא יהיו לבו רואה את ערותו ואז לזה
מועיל חבוק זרועותו להפסיק בין לב לערוה אבל כל זה נכון באיש ,אך באשה אין בכלל
משום לבן רואה ערותן ,כיון שערותן למטה מאד ,וכמ"ש ב"י בשם האורחות חיים 3063וז"ל:
"נראה שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן לבושות בחלוקן אף על פי שאין מפסיקות
למטה מהחזה לפי שערותן למטה מאד ולא בעי טוחות בקרקע אלא כשהן ערומות כדי
שתתכסה ערותן"

וא"כ משמע מדברי האו"ח ,דבנשים האיסור לברך כשהן ערומות הוא משום שעומדות ערום
בלא כיסוי ערותן ולאו אורח ארעא לעשות כן מפני כבוד השכינה ,ואם כן בטובלת במים
צלולים ,מה מועיל חיבוק ידים! שהרי אם משום שלבן רואות ערותן ,הא אין באשה משום
ליבו רואה את הערווה ,וע"כ משום כבוד השכינה שלא תעמוד ערום וא"כ מה מועיל בזה
הפסקה בין לב לערוה!?
ולכן העולה מן האמור ,שלא טובות עושות אותם נשים שטובלות במים צלולים אף
שמחבקין זרועותם על גופם.
ודחה

הט"ז3064

דברי הדרישה ,ולדעתו נשים שטובלות במים צלולים ובחיבוק ידים יפה

הם עושות ויכולות לברך אפי' לכתחלה ,ואפי' בלא חיבוק ידים יש להם על מה לסמוך
וכן הסכים עימו הש"ך.3065

 3058סע' ג.
 3059הערת הרב דביר אזולאי שליט"א" :וע' בטה"ב ח"ג שכ"כ אחרונים רבים".
 3060אך באו"ח סימן עד פסק כאורחות חיים כדלקמן.
 3061ד"ה מעתה.
 3062לבוש או"ח סי' עד ס"ק א.
 3063אורח חיים בבית יוסף סימן עד ,ד"ה כתב בארחות.
 3064ס"ק ג.
 3065ס"ק א.
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והוכיח הט"ז שיטתו ,שכן מה שכתב הדרישה בדעת האו"ח ,שיש איסור בעמידתה ערומה
משום כבוד השכינה ,זה תמוה שכן מה לו לבקש טעמים מפני כבוד השכינה והלא איסור
דאורייתא מפורש הוא משום "לא יראה בך ערות

דבר"3066

דהיינו שאסור לומר דברים

שבקדושה בעוד ערוותו של אדם מגולה ,3067ולכן נראה פשוט ומוכח שאם האדם עומד תוך
המים אפי' הם צלולים אין בזה משום גילוי ערוה .וראיה מפורשת מס"פ מי שמתו ,במה
ששנינו לגבי בעל קרי הטובל ,שאם הגיע זמן ק"ש ,יתכסה במים ויקרא ק"ש .והקשתה הגמ'
'והא לבו רואה את הערוה' ותירצה' ,במים עכורים דכארעא סמיכתא הם' ומפסיקים בין
ליבו לערווה ,ואם אתה הדרישה אומר ,שבמים צלולים יש משום גילוי ערוה ,מאי שנא הדין
'של לבו רואה את הערווה' שנקט המקשן! הרי זה מחלוקת תנאים באותו פרק אם אסור או
מותר ,והיה לו להקשות משום 'לא יראה בך ערות דבר' דהיינו משום גילוי ערוה ואפי' אם
לבו מכוסה שזה לכ"ע ,אלא פשוט שכל שערותו מכוסה במים אף על פי שהם צלולים מכל
מקום אין בזה משום גילוי ערווה ,ואף על גב דכשמכוין לראות במים נגד ערותו יכול
לראותה ,מ"מ כיון דבלא מתכוין על אותו מקום לראות דרך המים חשובה הערווה כמכוסה,
לפיכך אין בזה משום גילוי ערוה.
ועוד מוכיח שיטתו הט"ז ,מדברי ר"ת שהביא

הב"י,3068

שכשהיה רוחץ בחמין צלולין והיה

רוצה לשתות היה מכסה את גופו בבגד ממטה ללבו כדי שלא יהא לבו רואה את הערוה,
ואם מיים צלולין הוי כעומד ערום ,מה תיקן ר"ת במה שכיסה לבו?! והדרישה ביאר דר"ת
היה יושב בתוך כלי וע"כ אין בו משום גילוי ערוה ,וזה גם תמוה שהרי אף ביושב בכלי בגלוי
ערוה ודאי איסור גמור הוא כל שאין שם מים דהא הוא עצמו רואה ערותו וזה עצמו גילוי
ערווה.
ולמסקנה כותב הט"ז ,א"כ אשה הטובלת ועומדת במים צלולים אחר הטבילה ודאי מועיל
ההפסק שהיא עושה בידיה בין לבה לערותה שבאופן זה הוא היתר גמור .ולכאורה היה יותר
טוב שלא יכנוס לבה במים כדי שלא יהיו לבה וערותה בתוך המים אלא דיותר יש צניעות
שתהא כולה מכוסה עד צוארה במים.
וגם אותן שעומדות במים בשעת ברכה ואינן מפסיקין בידיהם בין לב לערוה ,ג"כ יש להם
על מי לסמוך דהיינו על האורחות חיים הנ"ל ,שכן באשה אין שייך כלל את הדין של 'לבה
רואה ערותה' כיון שהיא למטה מאד ,ויש רק את הדין של גילוי ערווה ,וע"כ תוכל לברך
בשיש לה לבוש המכסה [כמו המים הצלולים] שזה פותר את הגילוי ערווה אף שאין הפסקה
בין לב לערוה תחת הלבוש .3069ועיין בהערה בשיטת הב"ח.
 3066והקשה בקנה בושם עמ' קנט ,שמה הקשה הט"ז ,הרי לכאורה זה עצמו כוונת הדרישה שיש בזה איסור מדאוריתא מפני
כבוד השכינה ,דאיסור זה של 'ולא יראה בך ערות דבר' זה איסורו משום כבוד השכינה?! ועיי"ש.
 3067הערת הרב דביר אזולאי שליט"א" :וכ"כ הרשב"א בברכות כ"ד ע"א".
 3068או"ח סימן עד.
 3069אמנם הב"ח [בקונטרס אחרון ד"ה והא] הבין בדעת האורחות חיים ,שלדעתו אין כלל גילוי ערווה גם בעומדת ערומה,
ועל כן דחה את האו"ח מההלכה כדמוכיח מהגמ' בברכות עי"ש [והוכיח הב"ח שלאשה יש גם משום ליבו רואה את
הערווה ולא רק משום גילוי ערווה ,והיינו טעמא של הפוסקים שכתבו שצריך שיהיו מים עכורים בטבילה ,שהוא משום
ליבו רואה את הערווה ולא רק משום גילוי ערווה ,ולשיטת הב"ח אפי' חיבוק זרועותיה לא מועיל להפסיק ,אך הש"ך
בס"ק א דחה הבנה זו של הב"ח עיי"ש] אך הט"ז כתב שלא הבין הב"ח את דברי האו"ח ,שכן לשיטת האו"ח יש משום
גילוי ערווה באשה ואין משום ליבו רואה את הערווה .ועיין עוד בט"ז שהאריך להוכיח שגם דעת הרא"ש כדעת האו"ח.
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וסיים הט"ז שעל הצד הטוב ביותר כשטובלת במים צלולים תטבול בחבוק ידים להפסיק
בין לבה לערותה והיא בתוך המים ובזה יצאה ידי חובתה לד"ה.3070

לסיכום:
דעת מרן שיכולה לברך ברכת הטבילה בתוך המים כשלא ברכה לפני זה ,ואם המים
עכורים שפיר דמי ,ואם המים צלולים צריכה לעכרן ברגליה .אכן מרן באו"ח התיר ע"פ
הארחות חיים ,וכאמור לא כתב כן מרן כאן ביו"ד אלא לרווחא דמילתא.
הרמ"א כתב שהמנהג הוא להתכסות שם בבגד או בחלוק.
ומסקנת הט"ז והש"ך להלכה ,דאפילו במים צלולים אין איסור לברך מעיקר הדין אם היא
בתוך המים וראשה ועיניה חוץ למים כיון דמים נחשבים ככיסוי אפילו אם הם צלולים ,וגם
אין עיניה רואות את הערוה כיון שעיניה חוץ למים ,ולענין ליבו רואה את הערוה יש לסמוך
על הסוברים דבנשים ליכא איסור זה כיון שערותן למטה .אמנם הט"ז כתב ,דלכתחילה יש
להפסיק עם היד בין הלב לערוה ויש עוד תקנה שתכנס למים רק עד מקום הלב אבל אין זה
מהצניעות לברך כן.

ברכה כשטובלת בשבת
בשו"ע באו"ח 3071נתבאר שיש אוסרים לטבול כלי חדש הטעון טבילה בשבת משום דמיחזי
כמתקן ,וכתב הרמ"א עצה המותרת אף לאוסרים והיא ,שאם הוא כלי שראוי למלא בו מים
ימלאנו מים מן המקוה ועלתה לו טבילה .ומבואר

במשנ"ב3072

שבאופן זה לא יברך על

הטבילה ,שאם יברך מוכח שעושה לשם טבילה.
ובביאור הלכה שם נתקשה ,דלפי"ז איך אשה נידה מברכת על טבילתה שהרי כל הטעם
שמותרת לטבול בשבת שלא מיחזי כמתקן וכמבואר בגמ' בביצה ,3073ואם תברך מוכח
שטובלת לשם טבילה ומיחזי כמתקן! וא"כ איך תברך? והביא את תרוצו של הישועות
יעקב ,שבאופן שמברכת לאחר הטבילה א"כ בשעת הטבילה עצמה לא מינכר שמכוונת
לשם טבילה ,אך כ"ז מסתדר רק לדעת הרמ"א שמברכת לאחר הטבילה ,אך לדעת מרן
שמברכת לפני כן הדרא קושיא לדוכתא ,וכתב שלולי דמסתפינא היה אומר שכיון שבעצם
הטבילה לא מינכר מילתא כלל משום שנראה כמיקר ממילא לא גזרו רבנן על טבילה כזו
וממילא תוכל לברך ג"כ ובסוף נשאר בצ"ע עיי"ש.
 3070הערת הרב דביר אזולאי שליט"א" :ע' ביאור הלכה בסי' ע"ד בשם הפמ"ג שכתב "וכ"ז כשהוא לבוש כתונת דהערוה
מכוסה אבל בגילוי ערוה אף על פי שלבו מכוסה ועיניו אינן רואות כגון שעוצמם או הוציא ראשו חוץ לחלון אפ"ה אסור
לקרות ולעסוק בתורה ודלא כהב"ח ביו"ד סימן ר' דסובר דגילוי ערוה ליכא איסור כלל רק משום שלבו רואה ערוה עי"ש
ז"א רק גילוי ערוה הוא איסור מן התורה כמש"כ הרשב"א (ברכות כ"ד) מדכתי' ולא יראה בך ערות דבר ולא כתי' לא
תראה אלא לא יראה לאחרים ולא מיבעי אם אחר עומד לנגדו דאסור מה"ת רק אפילו אין אחר עומד לנגדו אסור כמש"כ
רש"י בחומש דולא יראה בך קאי על הקדוש ברוך הוא ואם קרא וערותו מגולה צריך לחזור ולקרות ".ע"כ".
 3071סי' שכג ס"ו.
 3072בס"ק ל"ה.
 3073דף יח.
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אמנם הפת"ש הביא בשם שו"ת הר הכרמל,3074שתברך בשקט שאז לא אתי למימר
שנתכוון לתקן ולא יראה שטובלת לשם טהרה.

ברכה במקווה בימינו
הנה מובא בגמרא בשבת 3075וז"ל:
"הנכנס לבית המרחץ ,מקום שבני אדם עומדין לבושין  -יש שם מקרא ותפלה ,ואין צריך
לומר שאילת שלום ,ומניח תפילין ואין צריך לומר שאינו חולץ .מקום שבני אדם עומדים
ערומים ולבושין  -יש שם שאילת שלום ,ואין שם מקרא ותפלה ,ואינו חולץ תפילין ,ואינו
מניח לכתחלה .מקום שבני אדם עומדין ערומים  -אין שם שאילת שלום ,ואין צריך לומר
מקרא ותפלה ,וחולץ תפילין ואין צריך לומר שאינו מניחן"

וכן פסקו הפוסקים ופשוט .ומרן הכס"מ 3076הביא את לשון רבינו מנוח וז"ל:
"וכתב ה"ר מנוח ,ואיכא דאמרי דכיון דאיסור מרחץ מפני שעומדים שם ערומים ה"ה להני
מקואות שטובלות בהם הנשים אסור לברך או לקרות בתוכו ,ולא מסתבר דעיקר איסור
המרחץ אינו אלא משום איסור זוהמא והבלא דאית ביה על ידי שתשמישו בחמין אבל
הני מקואות שהמים שלהן צוננין ליכא זוהמא ומותר וצ"ע דהא לענין מזוזה בית הטבילה
כבית המרחץ?"

ובשו"ת בית יהודה

עייאש3077

הביא את דברי רבנו מנוח ותירץ ,דשאני גבי מזוזה ,שהשם

גלוי ועומד בשעה שהן עומדות ערומות ,ובאותו שעה הוי גנאי להשם ,ומשום הכי נדחה אותו
בית שיש בו מקווה מן המזוזה ,כי א"א לסלקה בשעת הטבילה ולקובעה אח"כ ,משא"כ
בק"ש ותפילה שקורא ומתפלל במקוה צונן בשעה שאין אדם ערום שם ,אין מה לחוש ,והוי
כעין האדם עצמו ,שבשעה שהוא ערום אסור להזכיר ש"ש ,וכשהוא לבוש כהוגן מותר.
וגם המאירי על בסוגיא בברכות 3078לגבי הזכרת ש"ש במרחץ כתב וז"ל:
"דברים הללו לא נאמרו אלא במרחץ של מים חמים שהזוהמא מצויה בו אבל מקואות
ומעינות ושאר מקומות שאדם טובל בהם במים צוננים מותר לברך בהן כל זמן שאין שם
ערוה וכן כתבו הגאונים"

גם הרשב"א בתשובה 3079כותב וז"ל:
"ומה שנהגו להטביל כלים ולברך בבית הטבילה ואף על גב דבבית המרחץ אסור לומר
שלום משום דכיון שהן מים צוננים אין שם זוהמא מה שאין כן במרחץ של מים חמים"

וכותב בטה"ב ,3080שנמצא שרבותינו הראשונים הרשב"א והמאירי ורבינו מנוח מחלקים
בזה בין מקוואות צוננים כמו שהיו בזמנם ,למרחץ מים חמים שיש בו זוהמא ,כמו כן מוכח

 3074פת"ש ס"ק א ,שו"ת הר הכרמל חי"ד סי' כ"ה.
 3075י ע"א.
 3076הלכות ק"ש פ"ג ה"ג.
 3077חאו"ח סי' י.
 3078כו ע"א.
 3079ח"ז סימן תיח.
 3080ח"ב עמ' תקכג.
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מכל דברי הראשונים הנ"ל ,שאין לחלק בין מרחץ שמזיעים בו ,ואין הגוף נקי לפני שיתרחץ
שם ,לבין מקוה חם לפני שיטבלו בו כבר חפפו עצמן ,ואין מלמולי זיעה וזוהמא כ"כ בבשרן,
שבכ"א יש לאסור לברך שם ,משום הזוהמא שנגרמת ע"י ההבל של המים החמים שבמקווה,
לפיכך נראה שבמקוואות שלנו החמים ,אין לברך שם ברכת הטבילה ,משום שדינה כבית
המרחץ .ולכן יש להורות לנשים הטובלות לברך לפני הטבילה בחדר הסמוך למקווה,
שאין מתרחצות שם ,כשהיא עומדת בחלוקה הסמוך לגופה ,ומיד בסיום הברכה תפשוט
חלוקה ותכנס ישר למקוה ותטבול באין אומר ואין דברים ,כי אסור להפסיק בדבור בין
הברכה למצווה.3081
וכ"כ בפת"ש 3082שמוכח מהמ"א 3083שהמקואות שלנו שמחממים אותם ונפישי זוהמא דינם
כמרחץ ממש ואסור לברך שם .וכן כתב במור וקציעה 3084שבית הטבילה דידן שרוחצים שם
ג"כ בחמין פשיטא שאסור לגמרי לברך בשם ,אלא יש לנהוג לברך קודם שתכנס ולא
תפסיק בדיבור ואף אם לא נחשב כתכיפה מ"מ הפסק גם לא נחשב.
אך

בשבה"ל3085

כתב ,שגדולי הדורות הסכימו למנהג שמברכים במקום המקוה אפילו

בחמין כמש"כ בתשורת

שי3086

דמקוה אינו כמרחץ ,ומביא מפמ"ג דמקום שאינו מזוהם

שרי ,והכי נמי י"ל אצלנו המרחצאות אינן מזוהמות יותר ממרחץ קר ,וכ"כ בשו"ת שערי
צדק ,3087שלא לשנות מנהג ישראל שמברכים במקום הטבילה .ומ"מ כתבו האחרונים דכל
זה היתר לברכת הטבילה בלבד ,אבל בשאר ברכות וטבילת כלים אין לסמוך על היתר זה.
ולענין עניית אמן על ברכת הטבילה כתב בשבה"ל שנראה דאין לענות עכ"פ במקום שיש
אמבטיה.
וכן פסק הגר"נ קרלי"ץ בחוט השני ,3088שמותר לברך ברכה על הטבילה במקוואות שלנו,
ואף שלכא' י"ל שדינו כמרחץ כיון שהמים שבתוך המקווה חמים ,מ"מ כיון שלא מתרחצים
שם ומיועד רק לטבילה עדיף לברך במקום המקווה ,ולא מחוץ למקווה שאז נצטרך לסמוך
על כמה קולות בהלכה ,ומוסיף ,שמותר לברך ברכת הטבילה במקווה ,אף אם מגיע לשם
הבל וחום מבית המרחץ ,כיון דמקום המקווה קובע מקום לעצמו.

 3081ועיין עוד שם במשמרת הטהרה שהאריך מאד.
 3082ס"ק ג.
 3083אורח חיים בסימן מ"ה ס"ק ב.
 3084פ"ד.
 3085עמ' שעז.
 3086תנינא סצ"ו.
 3087יו"ד סקמ"ט.
 3088עמ' שלז.
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הערות הגאון הגדול בהעמח"ס "אורחותיך למדני"
שליט"א

3089

לסימן קפה:
לבשה בגדי נידה ונתנה אמתלא לדבריה
כתב כת''ר'' ,וכותב הרשב"א (תורת הבית הארוך ב"ז ש"ב דף ח ).לפי הגמ' ,שאם הוחזקה
נדה בשכנותיה ואמרה לו 'לא נטמאתי' אינה נאמנת ואסור לו לבוא עליה ,לפי שמשעה
שהוחזקה נדה הרי הוא כנדה ודאית ,שהרי כתוב בגמרא שבעלה לוקה עליה ,משמע
שכנידה ודאית משוינן לה.
ומוסיף הרשב"א ,שאפילו נתנה אמתלא לדבריה אינה נאמנת ,שכן כתוב בגמרא בסתמא
ש'הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה' ,אלמא אפילו באמתלא לא נאמנת
שהרי כאמור כודאי נדה משוינן לה .וכ"כ הר"ן בשם הרמב"ן (פ"ב בכתובות ט :ד"ה לא
עבד) ,שהוחזקה נידה בשכנותיה ואח"כ אומרת 'טהורה אני' אפי' נותנת אמתלא לדבריה
שאומרת לא לבשתי בגדים אלו אלא שלא תטרידני עכשיו כי לא הייתי בריאה ,אינה
נאמנת .וכן הובא גם בבית יוסף .אמנם אין הדבר מוסכם ,דהנה הרמב"ם בהלכות איסורי
ביאה ,אינו מביא דין זה .וגם השאילתות (פרשת אחרי מות ,שאילתא צו ).כתב שאפילו
עשתה מעשה ולבשה בגדי נידות ,אם נתנה אח"כ אמתלא נאמנת ''.ע''כ דברי כת''ר.
ולענ''ד הוא אינו מוכרח שהרמב''ם חולק על הרשב''א .כבר כתב היד מלאכי ,בכללי
הרמב''ם אות ב .בשם הפוסקים'' ,הדבר ידוע שהרמב''ם ושאר מחברי ספרים רובם ככולם
אינם אלא מעתיקי הגמ' ,ולזה דבר שלא בא בגמ' אלא בקושיא אגב גררה אין דרכם
להעתיקו'' .וכ''ש אם לא הזכיר הקושיא בגמ' כלל שאין דרך לרמב''ם לבאר דעתו.
ולכן בהל' איסורי ביאה פ''ד הל''ט .כתב הרמב''ם ''כל הנשים שיש להן וסת בחזקת טהרה
לבעליהן עד שתאמר לו טמאה אני או עד שתוחזק נדה בשכנותיה ''.וזה כמ''ש בכתובות
עב'' .דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה משום נדה ''.ופירש''י
''בשכינותיה .שראוה לובשת בגדי נדות ולבעלה אמרה טהורה אני ושמשה ''.וכתב הב''י
בס''קפה'' .אלמא כודאי נדה משוינן לה ''.וכן כתב הרמב''ם בפ''א הל''כב'' .האשה
שהוחזקה נדה בשכונותיה בעלה לוקה עליה משום נדה ''.משמע שלא מועילה אמתלא כאן,
כיון שמשום ההחזקה היא כודאי נדה.
 3089הרב ראה את חלק מהסימינים והעיר את הערותיו.
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אלא שוב כתב הרמב''ם בפ''ד בהל''י'' .האשה שאמרה לבעלה טמאה אני וחזרה ואמרה
טהורה אני ודרך שחוק אמרתי לך תחלה אינה נאמנת .ואם נתנה אמתלא לדבריה
נאמנת .''...הרי כאן לא כתב הרמב''ם שדין זה מיירי אף ''שתוחזק נדה בשכנותיה'',
שמשמע לו שזה אינו כיון שכשיש חזקה כבהל''ט ובפ''א הל''כב .שוב לא מועילה אמתלא.
ולכן יותר נראה שהרמב''ם סבר כהרשב''א דלא מועילה אמתלא כשכבר יש חזקה .והטעם
שהוא לא כתב כן בפירוש הוא מפני שהוא רק מעתיק דין הגמ' ולא ביאר כל הפרטים כמ''ש
היד מלאכי הנ''ל.
ולפי זה כתב הרב המגיד בהל''י'' .בכתובות פרק האשה שנתארמלה (דף כ"ב) וכבר נתבאר
פ"א שהאשה שהוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה ומפני כן כל שהוחזקה
אינה נאמנת לומר טהורה אני ואפילו נתנה אמתלא לדבריה כגון שאמרה לא לבשתי בגדים
אלו אלא כדי שלא תטרידני עכשיו שלא הייתי בבריאותי וכיוצא בזה אינה נאמנת למה
הדבר דומה למי שידענו שראתה ואמרה לא ראיתי שאינה נאמנת כ"כ הרשב"א ז"ל וזה
נראה דעת [רבינו] והרמב"ן ז"ל ועיקר ''.הרי הרב המגיד כתב בפירוש שדעת הרמב''ם
כדעת הרשב''א .וזה שלא כמ''ש כת''ר ''אין הדבר מוסכם ,דהנה הרמב"ם בהלכות איסורי
ביאה ,אינו מביא דין זה''.
הטעם שאין מועילה אמתלא כשהיא לובשת בגדי נדה
כתב כת''ר'' ,וכותב הרשב"א לפי הגמ' ,שאם הוחזקה נדה בשכנותיה ואמרה לו 'לא
נטמאתי' אינה נאמנת ואסור לו לבוא עליה ,לפי שמשעה שהוחזקה נדה הרי הוא כנדה
ודאית ,שהרי כתוב בגמרא שבעלה לוקה עליה ,משמע שכנידה ודאית משוינן לה.
ומוסיף הרשב"א ,שאפילו נתנה אמתלא לדבריה אינה נאמנת ,שכן כתוב בגמרא בסתמא
ש'הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה' ,אלמא אפילו באמתלא לא נאמנת
שהרי כאמור כודאי נדה משוינן לה .וכ"כ הר"ן בשם הרמב"ן  ,שהוחזקה נידה בשכנותיה
ואח"כ אומרת 'טהורה אני' אפי' נותנת אמתלא לדבריה שאומרת לא לבשתי בגדים אלו
אלא שלא תטרידני עכשיו כי לא הייתי בריאה ,אינה נאמנת .וכן הובא גם בבית יוסף''.
וראיתי לר'' דוב בעריש רפפורט ז''ל בדרך המלך (על הרמב''ם הל' איסורי ביאה פ''ד
הל''י ).שעשה חילוק בין דעת הרמב''ן והרשב''א .וז''ל ''ולולא דמסתפינא הייתי אומר לפי
מה שביאר לנו הרה"מ סברת הרמב"ן דאין הטעם משום דמעשה לא עבדי ,רק שכיון שע"י
שלבשה בגדי נדות הוחזקה אצלינו לנדה משו"ה אינה נאמנת לסתור החזקה שהוחזקה
דחשוב חזקה ,כעין דאמרינן בש"ס (קדושין דף פ') דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מלקין על
החזקות כר' יהודא דא"ר יהודא הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה סוקלין
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ושורפין על החזקות כדרבה בר רב הונא דאמר רבה בר"ה איש ואשה תינוק ותינוקת
שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה וכו' .מבואר דלבשה בגדי נדות שחשוב שהוחזקה נדה
משו"ה אין מועיל אמתלא להגיד נגד החזקה שהוחזקה בפנינו .משו"ה אינו דומה לאמרה
טמאה אני דהתם רק ע"י אמירתה אסרנו לה וכיון שנתנה אמתלא על אמירתה מהני .אבל
זו שלבשה בגדי נדות חשוב כהוחזקה בפנינו ושוב אינו מועיל אמתלא דאין לה נאמנות נגד
החזקה .ועיין תוס' (גיטין דף ב') ד"ה עד אחד נאמן באיסורין שכתבו ילפינן מנדה וכו' דכתיב
וספרה לה לעצמה וא"ת א"כ אפי' אתחזק איסורא .י"ל דאינו בחזקת שתהא רואה כל שעה
וכשעברה שבעה טהורה ממילא .ולא אתחזק איסורא וגם בידה לטבול עיי"ש .כונת התוס'
מבוארת דעל הזמן שתראה אין כאן חזקה ועל הטבילה בידה הוא לטבול משו"ה לא חשובה
כמעידה נגד החזקה משו"ה נאמנת ומעתה בלבשה בגדי נדות שחשוב אצלינו לחזקה
שהוחזקה בפנינו בתורת נדה שוב אינה נאמנת נגד החזקה .זה נראה לענ"ד בכונת הרמב"ן
כפי מה שהבין הרה"מ ,ודיוקא דש"ס קדושין שהבאתי מורה כן .והרשב"א תירץ משום
דמעשה לא עבדה ע"י אמתלא ,עי' בש"ך שם סק"ה שתמה מהך בסי' א' בעשה סימן בראש
הכבש דמהני אמתלא ,ועי' בפר"ח ובנקודות הכסף .ולפי דברינו בסברת הרמב"ן יש מקום
לחלק ,אם הסימן שיעשה בראש הכבש יהיה סימן הידוע לכל שכל הטבחים עושים סימן כזה
לאות שהוא טריפה יחשב כהוחזק שהוא טריפה ושוב לא יועיל אמתלא ,אבל אם לא יהיה
סימן שידוע לכל רק שהוא עשה סימן לעצמו שהוא טריפה ולא חשיב כהוחזק בכך שוב לא
עדיף מאמירה שהוא טריפה דמועיל אמתלא .ולשיטת הרשב"א דע"י מעשה לא מועיל
אמתלא אף בכה"ג לא יועיל .שוב מצאתי בתורת שלמים סי' א' אות מ' שהעיר קצת
עיי"ש''.
דעת הרב פעלים באשה שראתה כתם קודם שהאיר היום והיא אמרה שהיא טמאה ,ואחר
שהאיר היום היא ראתה שהכתם מיץ רמונים והיא טהרה.
כתב הרב פעלים ח''א י''ד ס''לה'' .אחר עלות השחר שעדיין לא האיר היום בטוב ,הלכה
האשה לבית הכסא וראתה שיש מראה דם במכנסים שלה וחשבה שפרסה נדה ,וכאשר
חזרה אצל מטתה משכה הכר שלה והרחיקתו מכר בעלה כמנהגה בעת נדתה ...ובעלה
כשראה מרחוק שהיא מבדלת הכרים שאל אותה על זאת ותאמר שראתה כתם במכנסיים
שלה ...ואחר שהאיר היום באה להחליף המכנסים ותרא שאין זה דם אלא הוא משקה של
רמונים שנשפך ממקום אחד שהיתה יושבת בו באותו יום ...ובא בעלה לבית המדרש לשאול
אם נאמנת בזה''.
ובתשובה כתב הרב פעלים שאין לסמוך על אמתלא זו והאשה נדה ,ויש לדמות זה למ''ש
הב''י בס''קפה .בשם הרשב''א ''דמשום בושת או אונס מקרי ואמרה טמאה אני ,אבל
לעשות מעשה כולי האי ללבוש בגדי נדה אינה לובשת ,ולפיכך כל שחזרה ואמרה לא
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נטמאתי הרי היא כמכחשת מה שאמרה ואינה נאמנת ''.ולכן ה''ה י''ל שיש הפרדת הכרים
דומה ללבישת בגדי נדה ,ואין להאמינה.
אלא גם נשאל הזבחי צדק בח''ב שו''ת י''ד ס''יט .על שאלה זו ,והוא כתב להתיר ,וז''ל
''דהכא לא דמיא לההיא דלבשה בגדים של ימי נדתה ,דהכא מה היה לה לעשות כיון
שחושבת היא בדעתה שהיא טמאה'' .דהיינו בשלמא במ''ש הרשב''א הנ''ל שהאשה
אומרת שהיא יודעת אף כשהיא אמרה שהיא היתה טמאה שבאמת היא אינה טמאה ,ורק
אח''כ היא נותנת אמלתא על זה ,אבל בנד''ד בשעה שהאשה אמרה שהיא היתה טמאה
היא עצמה חשבה שהיא היתה באמת טמאה ,אלא רק אחר כך גלתה מילתא שהכתם היה
מיץ רמונים .ובזה אף הרשב''א מודה דמועילה אמלתא אף כשהיא לבשה בגדי נדתה .וכן
הוא בטהרת הבית ח''א דף קסט .וביביע אומר ח''י י''ד ס''נח .אות כה .ע''ש.
אלא כתב הרב פעלים שם'' ,דבעת שהפרידה הכרים לא היה לה צורך באותו עת במעשה
זאת ,כי בעלה הולך לבית הכנסת וגם היא פונה לעסקיה ,ולא תשכב אותה שעה במטתה,
והיה לה להמתין עד שיאיר היום ויתאמת אצלה מראה הדם ואז תבדיל מטתה כיון שאין לה
צורך בהבדלה זו אלא עד הלילה ''.וכתב הטהרת הבית על זה'' ,ועמו הסליחה שאין בזה
כדי לדחות האמתלא שלה שהיא ברורה לכל הרואה ומבחין בין דם למיץ רמון ,ודברי אמת
ניכרים ...ואע''פ שהקדימה להרחיק המטות בבוקר ,שאינו זמן שינה ,מה בכך ,הרי היא
כזריזה ונשכרת ועשתה כן לבל תשכח להפרידן לעת ערב ,וזאת לפי מחשבתה שהיתה
באמת טמאה ''.ע''ש.
אלא עדיין י''ל שאין הרב פעלים סמך דוקא על הטעם שהאשה הפרידה את המטות מיד
ולא לעת ערב .אלא הוא כתב ''והיה לה להמתין עד שיאיר היום ויתאמת אצלה מראה
הדם'' .הרי שאין דרך נכונה לראות כתם כשאין אור היום .וזה כמ''ש הרמ''א בס''קצו .ד.
לגבי בדיקת ז' נקיים'' ,והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר ,ובדיעבד מהני אפילו לאור
הנר ''.ולכן י''ל שכיון שאשה זו אומרת שהיא עשתה דבר שאינו ראוי לעשות ,שאין
להאמינה .ואה''נ דמצינו בנדה כ'' :רבי ראה דם בלילה וטימא ראה ביום וטיהר .''...פירש''י
''ראה ביום .לאותו דם עצמו'' ,משמע שאין חשש לראות דם כשאין אור היום ,ואין צריך
לאשה בנד''ד להמתין עד שיאיר היום ,מ''מ עדיין י''ל שלגבי אשה שראתה כתם,
שהמציאות היא שדרכה לבדוק את הכתם לאור היום .ולכן כיון שאשה זו עשתה דבר כנגד
מנהג הנשים ,שאין לסמוך על דבריה.
ויש להביא ראיה לסברה זו ,שהרי כתב הרמב''ם בהל' איסורי ביאה פ''ד הל''י'' .האשה
שאמרה לבעלה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני ודרך שחוק אמרתי לך תחלה אינה
נאמנת .ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת .כיצד תבעה בעלה ואחותו או אמו עמה בחצר
ואמרה טמאה אני ואח"כ חזרה ואמרה טהורה אני ולא אמרתי לך טמאה אלא מפני אחותך
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ואמך שמא יראו אותנו ,הרי זו נאמנת .וכן כל כיוצא בזה ''.ויש לשאול ,הלא אם האשה
אומרת ''ודרך שחוק אמרתי לך תחלה'' ,אף זה בכלל אמתלא ,ולמה אין אנו מאמינים
דבריה.
אלא ראיתי במחנה אפרים בחידושיו על הרמב''ם ,שהוא הביא קושית הרשב''א למה לא
מועילה אמתלא לגבי אשה שכבר לבשה בגדי נדה והיא ''תוחזק נדה בשכנותיה'' .וכתב
המח''א ''נ"ל דהחילוק תלוי בין היכא דאיכא הוכחה לאמתלא כי הכא שתבעה לפני אחותו
ורגלים לדבר שמפני הבושה אמרה כן ,משא"כ בהוחזקה נדה בשכנותיה דליכא רגלים
לדבר .וכן נראה מדברי הראב"ד בהשגות פ' י"ח הל' ט' ''.וכן הוא לר'' שלמה שלם ז''ל
בלב שלם ,על הרמב''ם הנ''ל( .פ''ד הל''י ).ולכן י''ל שסבר הרב פעלים שאין לסמוך על
האמתלא שהיא ראתה את הכתם קודם אור היום ,כיון שאין דרך נשים לעשות כן ,אלא
דרכן ''להמתין עד שיאיר היום ויתאמת אצלה'' .ולכן הרגלים לדבר כאן הוא כנגד אמתלא
שלה ,ואין להאמין לה.
אלא יש לחקור ,שאם אין להאמין אותה ,אז איך לפרש דבריה .האם אמרינן שודאי שהיא
ראתה כתם של דם קודם אור היום ,ורק אחר כך היא משקרת לומר שהכתם הוא מיץ רמון,
אז אף זה קשה ,שהרי איך היא יודעת מעיקרא שהכתם הוא של דם כיון שאין לה אור
לראות את הכתם יפה ,ולכן מתחילה אין לנו להאמין אותה שהיא טמאה .ואם תאמר שהיא
ראתה דם נדה בהרגשה והיא אמרה שהדם היה רק כתם (בלי הרגשה) ,אז כל דבריה הם
שקר ,ולמה לה לומר שהיתה לה כתם של דם ,שהרי אף על הכתם היא טמאה .ולכן אה''נ
ש''היה לה להמתין עד שיאיר היום ויתאמת אצלה מראה הדם'' ,אלא אף כשהיא לא
עשתה כן ,עדיין יש להאמינה ,שקשה לומר שהיא משקרת שזה לא הגיוני כמבואר לעיל.
ולכן נראה שאין כאן טענה כנגד אמתלא שלה ,ועדיין י''ל שיש להאמינה וכדעת הזב''צ
והטהרת הבית .וכ''ש לפי הטעמים אחרים שכתב הטהרת הבית שם וביביע אומר הנ''ל.

לסימן קפו:
וסת חצי קבוע – וסת תרומת הדשן
כת''ר הביא מה שפסק מרן בסע' ג .בשם התה''ד'' ,אשה שאינה רואה בפחות מי''ד ימים
אחר טבילתה אבל לאחר י''ד ימים אין לה קבע ,עד י''ד יום דינה כדין אשה שיש לה וסת''.
ודן כת''ר לגבי אם האשה צריכה בדיקה בתוך י''ד ימים אלו או לא .וכתב כת''ר'' ,מרן
השו"ע פסק את דברי תה"ד דלעיל ,שאין האישה נחשבת בי"ד יום כבעלת וסת שאינו קבוע
אלא כבעלת וסת קבוע באותו זמן ואינה צריכה בדיקה אז''.
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אלא כת''ר לא ביאר לנו מהו הדין אחר י''ד ימים אלו ,אם האשה מותרת בתשמיש או לא.
ונראה ממ''ש התה''ד ס''רמז'' .יראה דזו אינה צריכה בדיקה כלל לכל אשר תשמיש קודם
י''ד יום לטבילתה ,''...משמע שאחר יום י''ד היא מותרת בתשמיש ע''י בדיקה.
אלא ראיתי בשלטי הגבורים בפ''ב דשבועות (דף ב .ברי''ף) שאחר שהוא הביא תה''ד הנ''ל
הוא כתב'' ,אולם בזה יש להתיישב בימים שהם אחר הי''ד ימים שהוסת משתנה ג' או ד' או
ה' ימים כמו שזכרנו ,איך תתנהג כי יש פנים להתירה לשמש בכל פעם אחר הי''ד ע''י
בדיקה כדין אשה שאין לה וסת קבועה ,ויש פנים לומר שלאחר הי''ד ימים לעולם היא
אסורה לשמש כדין אשה שיש לה וסת כי נראה בעיני שאם נחשוב זאת האשה בכלל אשה
שיש לה וסת מפני שאינה רואה לעולם בפחות מי''ד ימים אחר הטבילה ,א''כ מיד אח''כ
היא אסורה לבעלה משום חשש סמוך לוסתה כדין שאר הנשים שיש להן וסת קבוע ,וכל
הימים שהוסת בא אליה בדילוג הויא אסורה לשמש דאין לומר דעונה אחת אחר אחר הי''ד
תסגי לה לפרוש מבעלה ואם לא בא הוסת בעונה הראשונה שלאחר הי''ד יום דתהוי
מותרת ,כההיא דכתב הרא''ש ס''פ האשה שהיא עושה צרכיה ,שהביא דעת הראב''ד ז''ל
והרמב''ן ז''ל והר''ז ז''ל דפליגי בחשש הוסת כמה צריך להרחיק ,והכריע הרא''ש כמ''ד
דסגי להרחיק עונה ראשונה וכ''כ הטור י''ד ס''קפד .דלא דמי דהתם לא פליגי אלא
כשהוסת נמשך ב' ימים או שלשה ששופעת או מזלפת תמיד ,אם כל יום ויום חשיב כוסת
בפני עצמו או לא ,אבל הכא בנד''ד שהוסת דילג בכל פעם מיום ליום אחר ,נראה דכל
אותן הימים שהוא דולג בו הוי וסת בפני עצמו אליבא דכ''ע וצריכה לפרוש בכולם ,וראיה
יש מתשובת ריצב''א שהביא מיי' פ''ז מהל' איסורי ביאה עש''ב .ואולם שאלתי גם בזה את
פי מהר''ן ז''ל דרך משא ומתן א''ל שיש להקל ''.הרי לדעת השה''ג יש להחמיר לאסור
לשמש אחר י''ד ימים ,ולדעת מהר''ן יש להתיר ע''י בדיקה.
ונראה מהמהרי''ל ס''קעג .שיש להקל בדין השה''ג הנ''ל ,שכתב המהרי''ל לגבי אשה שיש
לה דם בשתן ויש לעשות בדיקה ''להכניס מוך על מקום המקור ותשתין ,אם המוך נקי הוכח
דאינו מן המקור'' .ואחר זה כתב'' ,כל זה באשה שיש לה ווסתות ובשלא שעת ווסתות ,אבל
אם אין לה ווסתות יש להחמיר דאם לא כן וכי לעולם לא תהא טמאה כמו שכתבו רבותינו,
אבל אם יש לה עונה כדרך נשים אפילו אין וסת קבוע כגון שפחתה או התירה ג' או ד'
ימים או שבוע או פחות או יותר ,רק שהיה לה עונה קבוע על שרגילה להמתין לכל
הפחות מסוף ראיה עד תחילת ראיה כך וכך ימים ,נראה לענ''ד לסמוך על תקנתא דלעיל
ועל דברי רבותינו הנ''ל להתירה באותן ימים שאינם בימי עונה ,אף כי היה ראוי אפילו בימי
עונה להתיר ע''י תקנתא דלעיל הואיל שכתבתי שמאד מצטערת במי רגליה דבכה''ג
השיב מהר''ם להרא''ש דאפילו בשעת וסתה טהרינן כרואה דם מחמת מכה אי וסתות
דרבנן ...מ''מ לא מלאני לבי להקל כיון דאיכא רבותא דפסקו וסתות דאורייתא .''...ע''ש.
הרי משמע שפשוט לו בנד''ד שמותר בתשמיש בימים שיש חשש שמא יבוא הדם ,אלא
משום הדם במי רגליה יש חשש שמא הוא דם נדה ,וכתב הש''ך בס''קצא .ס''ק ז .בענין זה,
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''ונראה דמהרי''ל ספוקי מספקא ליה אי האי בדיקה חשיבה בדיקה מעליותא ,וקאמר
דבאשה זו שאין לה וסת יש להחמיר עליה'' .ע''ש .ולכן י''ל שבאשה אחרת כנדון התה''ד,
שאין לה דם במי רגליה היא מותרת בתשמיש ע''י בדיקה בתוך הימים שראוים לראות דם.
וכן נראה דעת הלבוש שכתב בס''קפו .בנדון התה''ד הנ''ל'' ,דינה כדין אשה שיש לה וסת
ומשם ואילך עד שתחזור ותראה דינה כדין אשה שאין לה וסת'' .משמע שהיא מותרת
לשמש ע''י בדיקה כאשה שאין וסת קבוע.
אלא ראיתי ברמ''א בס''קפד .ב .שכתב'' ,ואשה שמשנית וסתה להקדים ב' או ג' ימים או
לאחר ,כשמגיע זמן וסתה צריך לפרוש ממנה ב' או ג' ימים קודם או אחריו'' .ופירש הנודע
ביהודה י''ד ס''עו'' .דהיינו שכך הוא קביעת וסתה שבתוך אלו הב' וג' ימים תראה ,ובגוף
אלו הימים אין לה זמן קבוע אימת ,לפעמים בזה ולפעמים בזה ,ועכ''פ לא יעברו אלו הג'
ימים בלא ראיה ,א''כ כל הג' ימים וסת הן וצריך לפרוש בכולם'' .וכן הוא בפ''ת שם ס''ק ח.
ע''ש .ונראה שזה כשיטת השלטי הגבורים הנ''ל .אלא הש''ך בס''קפט .ס''ק לט .פירש דברי
הרמ''א בס''קפד .ב .הנ''ל באופן אחר ,וז''ל ''נראה ליישב דלעיל אין ר''ל שצריך לפרוש
כל ג' הימים דא''כ מה ענין שמשתניה וסתה לכאן ,אלא ר''ל דהיה לה וסת ואח''כ משתנית
וסתה להקדים ב' או ג' ימים ,אז צריכה לפרוש גם קודם הוסת כפי מה שרגילה להקדים ,כגון
שרגילה להקדים ג' ימים צריך לפרוש אותו יום שרגילה להקדים .''...ע''ש .הרי נראה
שלדעת הש''ך שלפי נדון התה''ד אין צריך לפרוש כל הימים שיש חשש שמא יבא דמה.
ועיין עוד בזה בחכמת אדם כלל קח .אות ו .ועיין בחוות דעת ס''קפו .דפליג על התה''ד
הנ''ל ,ועיין בטהרת הבית ח''א ס''ג .הערה ח .דף קמט .שהוא הביא האחרונים דפליגי על
החוות דעת ושהעיקר כדעת התה''ד ומרן .ועיין באג''מ י''ד ח''ב ס''סז .שכתב לגבי נדון
התה''ד'' ,ולענין דינא אין לנו אלא להחשיב ימים אלו כאשה שאין לה וסת והתירה לשמש
בבדיקה חוץ מיום שראתה בו באחרונה ויום הוסת כהש''ך וכהכו''פ שכתב שכן נוהגין''.
ע''ש.
ולכן נראה שהעיקר בזה כדעת המתירין לשמש בימות אלו ע''י בדיקה.
לסימן קצ:
כתב כת''ר'' ,הטעם שהחמירו חכמים בכתם נחלקו רש"י ותוס' ,מדוע רבנן גזרו שהאישה
טמאה אע"פ שלא הרגישה? רש"י כתב ,שהסיבה שרבנן גזרו עליה ,כיון שיתכן שהרגישה
אך לא שמה לב ,וכלשונו 'דילמא ארגשה ולאו אדעתיה ".תוספות כתבו ,שחז"ל גזרו
טומאה ללא זיקה אם הרגישה או לאו ,הואיל וראתה דם נדות .הנפק"מ בין רש"י לתוס',
שלו יצויר במציאות שודאי שלא הרגישה ,לרש"י לא תהיה טמאה כלל אפי' מדרבנן,
ולתוס' תהיה טמאה מדרבנן .וכתב בסדרי טהרה שמשמע מלשון הפוסקים כדברי התוס',
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וכן כתבו שבה"ל וחוט השני  ,שלהלכה קיי"ל כתוס' וכן נראה מדברי מרן לקמן ''.ע''כ דברי
כת''ר.
א) כתבו התוספות בנדה נח'' .מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן .פי' הקונטרס דתלינן
דלמא ארגשה ולאו אדעתה ,ואין נראה דאפילו מוחזק לה שלא הרגישה טמאה הואיל
וראתה דם נדות( ''.עיין בנו''ב מה''ק י''ד ס''נה ,ובערוך לנר ,ועוד פוסקים שפירשו מחלוקת
זו).
ויש לפרש שלתוספות הטעם שהחמירו רבנן אף כשהיא לא תהיה טמאה כלל ,הוא מטעם
לא פלוג .ויש לבאר קצת מזה .כתוב בשבת קמט'' .תניא אין רואין במראה בשבת ,רבי
מאיר מתיר במראה הקבוע בכותל ,מ''ש הקבוע בכותל דאדהכי והכי מדכר שאינו קבוע
נמי אדהכי והכי מדכר ,הכא במראה של מתכת עסקינן וכדרב נחמן ...אמר רבה בר אבוה
מפני מה אמרו מראה של מתכת אסורה מפני שאדם עשוי להשיר בה נימין המדולדלין''.
וכתב על זה הרי''ף ''ש''מ דמראה שאינה של מתכת בין קבועה בכותל בין שאינה קבועה
שריא ,ושל מתכת אסור כתנא קמא ואפילו קבועה בכותל ''.וכן פסקו הרמב''ם ומרן בש''ע
בס''שב .יג .ע''ש( .ודלא כדעת הבעל המאור).
וכתב על זה הר''ן שם'' ,במראה של מתכת שאדם עשוי להשיר בה נימין המדולדלים,
וקסבר ת''ק דאפילו קבועה בכותל דליכא למיחש בה להשרת נימין אסור לראות בה
דסבירא ליה כרבה דאמר גבי נר דאפילו גבוה שתי קומות דכיון דגזור רבנן לא פליג
במילתיה הכא נמי לא פליג בין קבועה לשאינה קבועה ,ורבי דמתיר הקבועה לית ליה
דרבה .וקי''ל כתנא קמא ומיהו שאר המראות אפילו לת''ק שרו דאע''ג דתנא קמא ס''ל
כרבה היינו לומר שהשוו מדותיהן במין אחד אבל להחמיר במין אחר אטו אותו המין
שראוי לחוש בו אפילו רבה מודה דלא מחמירין ,תדע דהא אמרינן בפ''ק יב :דאם אדם
חשוב הוא מותר ,ולא גזרינן אטו שאינו חשוב ,ובשמן נמי חלקו בין משחא לדנפתא ולא
גזרו זה מפני זה ''.וכן הוא ברמב''ן שם ,והוא פירש הטעם שאין מחמירין ממין אחד למין
אחר הוא מפני ''שא''כ היתה גזירה לגזירה ,אלא באותו המין שגזרו בה גזירה ראשונה הוא''.
וכן הוא ברשב''א ובריטב''א שם .וכן הוא בב''ח בריש ס''ערה .בד''ה אין פולין .ע''ש.
מבואר מזה שכשיש שינוי בגוף החפצא דלא אמרינן לא פלוג ,דלא גזרו מין זה אטו מין
אחר .ולכן אין לגזור אדם חשוב אטו אדם שאינו חשוב.
ולפי זה י''ל בנד''ד שלדעת רש''י אשה שמרגישה היא ''כמין אחר'' מאשה שאינה מרגישה,
וזה דומה לאדם חשוב שהוא מין אחר מאדם שאינו חשוב .ולכן שפיר הוא לומר לדעתו דלא
אמרינן לא פלוג ואשה ששמה לב וודאי אינה מרגישה היא אינה טמאה כלל.
אלא י''ל שהתוספות סברו שיש לאזיל בתר הבעל ,וכיון שאצלו אין היכר אם האשתו
מרגישה או לא ,עדיין י''ל שהיא כ''מין אחד'' בין אם היא מרגישה או לא ,ואין זה דומה
לאדם חשוב או אדם שאינו חשוב ,שהכל יודעים מה אדם זה אם הוא חשוב או לא ,משא''כ
באשה שאין הבעל יכול להכיר מעצמו אם היא מרגישה או לא .ולכן שפיר לומר בזה לא
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פלוג .ולכן י''ל שלדעת התוספות אה''נ שטעם שגזרו רבנן בכתם הוא כמ''ש רש''י ''דלמא
ארגשה ולאו אדעתה'' ,אלא כיון שי''ל לא פלוג ,אז אף כשהוא ברור שהיא שמה לב והיא
לא הרגישה ,עדיין היא טמאה מדרבנן.
ב) וראיתי בכסף משנה בהל' איסורי ביאה פ''ט הל''א ,שהקשה על הטעם שכתם טמאה
מדרבנן ,וז''ל ''קשה לי הא הוי ספק ספיקא הוא והו"ל למישרי ספק מגופה בא ספק שלא
מגופה ואת"ל מגופה ספק מן החדר וטמא ספק מן העליה וטהור י"ל דאעפ"כ החמירו בו
חכמים משום דאיסור חמור ,ועי"ל שמאחר שאין לה דבר לתלות בו החמירו חכמים לומר
דהוי כאילו הוא מגופה ודאי ואין כאן אלא ספק אחד ואפשר שלזה נתכוון רבינו ''.ועיין בט''ז
בס''קצ .ס''ק ב .ועוד אחרונים שהאריכו לתרץ קושית הכסף משנה.
אלא לפי רש''י הנ''ל י''ל שהטעם שגזרו חז''ל בכתם אף שיש ס''ס להקל ,הוא מפני בזמנם
היה מיעוט דמצוי שהנשים לא שמו לב אם הן הרגישו או לא .ומצינו שבדרך כלל שתקנו
רבותינו בדיקה כשיש מיעוט דמצוי ,כמו לגבי בדיקת הראיה בי''ד ס''לט .וכתב הגר''א שם
בס''ק ב'' .והטעם דמיעוט דשכיח הוא'' .וכן הוא לגבי שוחט בס''א .א .שכתב מרן ''אבל אם
הוא לפנינו צריך לבדקו'' .וכתב הגר''א שם ס''ק ד'' .והטעם דהוי מיעוט דמצוי טובא וכמו
בטריפות הראיה''( .אבל ע''ש בדעת הרא''ש בשם ר''ת ).וכן הוא לגבי בדיקת תולעים
כמ''ש הגר''א בס''פד .ס''ק כב .שכתב ''דלמיעוט המצוי חוששין כמו בבדיקת הראיה''.
ע''ש.
וכתב הריב''ש בס''קצא .ד''ה גם'' ,שמעוט המצוי ,ר''ל שהוא קרוב למחצה ,ורגיל להיות,
דומיא דמעוט מצוי המוזכר המפרשים ז''ל בסירכות הריאה'' .ע''ש .וכתב הבית אפרים בי''ד
ס''ו .ד''ה תשובה ,שהטעם דבעינן בדיקת תולעים בתמרים הוא מפני שהדבר ''שכיח טובא
עד שהוא כמו ספק שקול'' .ע''ש .ועוד כתב בד''ה סיומא'' ,דשמא מינו (של איסור) רבה
עליו או יגיע לספק השקול ,ובזה יש לחוש לבדוק ''.הרי נראה דמיעוט דמצוי הוא קרוב
למחצה ,וגם הוא דבר רגיל ,והטעם דצריך לבדוק הוא מפני גזירה שמא יבא לרוב איסור או
ספק שקול.
וכן נראה לפי מ''ש המשכנ''י ,שכתב מרן בי''ד ס''פד .ח'' .כל מיני פירות שדרכן להתליע
כשהם מחוברים לא יאכל עד שיבדוק הפרי ''.ופירש בב''י בשם הר''ן'' ,לפי שהתולעת
מצוייה בהם ,ולומר דכיון דהדבר מצוי אע''פ שהוא מיעוט ,למיעוט המצוי חששו ''.ע''ש.
וכתב המשכנ''י בי''ד ס''יז .ד''ה וזכיתי'' ,ולדעת הרבה פוסקים גם המתליעין במחובר אין
אסורין עד שירחשו ויהלכו בתוך הפרי והוי כשרץ השורץ על הארץ ,וזו דעת רש''י ז''ל
והרא''ש והר''מ ז''ל ,וא''כ הנמצאים מתולעים לאחר תלישתן אין ידוע אם ריחשו בתוך
הפרי בעודן מחובר או שאח''כ ריחשו ומותרות והוי ספק איסור ,ואפ''ה מצרכינן לבדוק
בתרייהו תוך יב' חודש ,אף דהוי ס''ס ,שמא אין בו תולע ,ואת''ל יש בו שמא לא ריחש
במחובר ,וגם איכא רובא( ''.ועיין עוד שם שכן י''ל לגבי בדיקת הראייה שאף כשיש סירכא
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הוא ספק שמא יש שם נקב או לא .הרי אף בס''ס יש לבדוק אם הוא מיעוטא דמצוי ).הרי
מבואר שאף שיש ס''ס להתיר ,כיון שספק אחד מיעוטא דמצוי שוב יש חיוב מדרבנן לבדוק.
ולכן הכי י''ל לגבי כתמים שבימי חז''ל הוא היה מיעוט דמצוי ,שהנשים לא שמו לב אם הם
הרגישו או לא .ולכן גזרו חז''ל שהכתמים טמאים מדרבנן ,וזה מ''ש רש''י ''דלמא ארגשה
ולאו אדעתה'' ,וחז''ל גזרו כן אף שיש ס''ס להתיר וכנראה מהמשכנ''י הנ''ל לגבי תולעים.
לסימן קצה:
כתב כת''ר'' ,הנה מפורסמת הקושיא על הטור קצה ג שכתב שבזמנם שהיו אוכלים על
שולחן קטן יש שאיסור לאכול באותו שולחן כי יש חיבה ,אולם האידנא שאוכלים על שולחן
גדול מותר יעשה היכר .וז"ל" :ולא יאכל עמה על השלחן ואצ"ל בקערה א' ודוקא בימים
הראשוני' שהיו להן שלחנות קטנות כל אחד לב ד על שולחנו אבל האידנא שרגילין רבים
לאכול על שלחן אחד מותר ובלבד שיעשו שום היכר".
והנה הב"י מביא את דברי הרא"ש בפסקים בשבת פ"א סי' לב שכתב" :ומה שרגילין עכשיו
לאכול עם אשתו נדה בשולחן אחד לפי שבימיהם היו רגילין לאכול כל אחד לבדו על
שולחן קטן וכשאשתו עמו על אותו שולחן קטן נראה דרך חיבה אבל האידנא שכל בני
הבית אוכלים על שולחן אחד אינו דרך חיבה ,ויש שעושים היכר ביניהם" .משמע שיש
עושים היכר ,אך מעיקר הדין אפשר ללא ומספיק שולחן גדול.
וכן הוא בקיצור פסקי הרא"ש שם פרק א סימן לב "ומותר לאכול בשולחן אחד בשולחנות
גדולים שלנו וטוב לעשות היכרא'' .וא"כ משמע שזה לא עיקר הדין אלא רק טוב לעשות
היכרא.
אז מנין הטור? אלא שבקיצור פסקי הרא"ש בהלכות נידה בקיצור סי' ב כתב הרא"ש לשון
עיקר הדין שצריך גם היכר בנוסף לשולחן גדול ,וז"ל'' :אמרו 'שלא יאכלו על השלחן אחד'
בימיהם שהיו שלחנות שלהם קטנים ובפני כל אחד היו נותנים שלחן .והאידנא שכל בני
הבית אוכלין על שלחן אחד אוכלת עמו על השולחן .אבל יעשה קצת היכירא ישים קנקן
על השלחן ביניהם"
וא"כ משמע שדעת הרא"ש שמעיקר הדין יש לעשות היכר גם בשולחן גדול .וא"כ מה פשט
דברי הרא"ש שלכא' סותר עצמו בקיצור פסקיו בין נידה לשבת?'' ע''כ דברי כת''ר.
א) כתב הנקה''כ בי''ד ריש ס''טו'' .כידוע למי שיודע דרכו של רבינו אשר ,שמעתיק לשון
הרי''ף בסתם בכמה דוכתי אע''ג דלא סבירא ליה הכי ''.וכן כתב הש''ך ח''מ ס''לט .ס''ק ב.
לגבי הרא''ש ''וכן דרכו בכמה מקומות שמעתיק לשון הרי''ף ובמקום אחר אינו סובר כן''.
ע''ש .וכן הוא ביד מלאכי בכללי הרא''ש אות לא ע''ש .וי''ל שלאו דוקא הרי''ף אלא ה''ה
בשאר ראשונים שבמקום אחד הרא''ש הביא דעתם בשתיקה אף שהוא אינו סובר כן,
ובמקום אחר הוא כתב דעת עצמו .וגם כתב החוות יאיר ריש ס''קנט'' .כל דברי הרא''ש
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אינם רק קיצור מדברי התוספות .''...וכן הוא ביד מלאכי שם אות ל .ע''ש .ולכן ה''ה י''ל
שלפעמים הרא''ש הביא שיטת התוספות במקום אחד ובמקום אחר הוא לא סבר כן.
וראיתי באור זרוע הל' בשר וחלב ס''תסב .שכתב ''ונשים נדות שלנו אוכלות עם בעליהן על
שלחן אחד ומחלקין בין שניהם אוכלין בקערה אחת לאוכלין על שלחן אחד ,ונראה לרבינו
יצחק בר שמואל זצ''ל שאין לה לאכול אצלו כ''א רחוק ממנו קצת ,ואפילו היה אסור
בשלחנות שלהם שמא יש לחלק בין שלחנות שלנו שהן גדולים לשלחנות שלהם שהם
קטנות ,וגם שמא צריך הפסק ניכר כל דהו ''.ע''ש .הרי נראה לר''י בעל התוספות ,שכבר
פשט המנהג לאכול איש ואשתו בשלחן אחד ,והוא נתן טעם בדרך ספק שמא הוא מפני
שלחנות שלנו הם גדולים ,ונראה שאף שיש לו ספק בטעם המנהג מ''מ אין לו ספק שכך היה
המנהג אצלם .ושוב כתב בדרך ספק ''וגם שמא צריך הפסק ניכר'' ביניהם .הרי שאף שאין
ספק לגבי המנהג לאכול שניהם בשלחן גדול ,מ''מ יש ספק לדעת ר''י אם גם בעינן הפסק
ניכר ביניהם או לא .ונראה שלזה כיון הרא''ש בהל' שבת הנ''ל שכתב ''ויש שעושים היכר
ביניהם" ,דהיינו כדי לצאת י''ח לדעת הר''י שנסתפק אם בעינן היכר גם כן ,מלבד מה
שהשלחן הוא גדול.
ב) אולם נראה שבהל' נדה הרא''ש כתב דעת עצמו ,דהיינו דמדינא בעינן היכר ביניהם ,ואין
לו ספק בזה .וי''ל שהוא סבר כמ''ש בספר המנהיג ,דין היולדת'' ,וכן משמע בשאלתות דרב
אחא דכל בשלחן אחד בין קטן בין גדול אסור ,דלא משווי חילוק בדבר וכן כתב נידה
אסורה למיתב ולמיכל בפתורא בהדי בעלה ,כדתנן לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל
עבירה ,אך רבותיי מפרשים דוקא בשלחנות קטנים אבל בגדולות מותר ,אך לא נתיישב
ללבי מההיא ברייתא דשני אכסנאי דמכירים זה את זה אסור ,ואף בשלחן גדול עד מאה
מדלא פליג למיתני בדידיה חילוק אף במכירים זה את זה בין שלחן קטן לשלחן גדול''.
ע''ש .הרי אף בשלחנות גדולים שלנו בעינן הפסק.
וכן הוא בקובץ תשובות בעלי התוספות ,הל' נדה עמ' שז שכתבו ''ואע''פ שכתב בשאלתות
דרב אחאי גאון שאסורה לאכול עם בעלה על שלחן אחד ,מקובלני מרבותי שזהו דוקא
בשלחנות שלהם שהיו קטנים כדמוכח בפסחים ק :וגבי נדה מאחר שהשלחן קטן ומתקרבים
זה לזה ,יבאו לידי הרגל עבירה ,אבל בשלחנות שלנו יש להתיר ,ובלבד שלא יהיו קרובים
זה לזה ,ושיהא שום הפסק ביניהם ''.ע''ש.
ולפי זה י''ל שבהל' שבת הרא''ש הביא שיטת ר''י הנ''ל ,אבל בהל' נדה הוא כתב דעת
עצמו שהוא כמבואר בתשובת התוס' וספר המנהיג הנ''ל .וכן הבין הטור בדעתו ,ולכן פסק
הטור כמ''ש הרא''ש בהל' נדה .וכן דעת הרא''ש בתשובה כלל מז ע''ש( .ועיין בטהרת
הבית שהביא שיטת הרא''ש בח''ב דף קיב .ואילך ,ועיין מ''ש שם בשם ספר שערי דעה
ס''קצה .ס''ק ב .לתרץ קושיא הנ''ל ,והוא עצמו כתב שתירוצו דחוק ע''ש).
כתב כת''ר:
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נחלקו הראשונים לגבי האיסור לדבר עם האשה ,האם הוא רק דברי שחוק ושעשוע והרגל
עבירה או שהוא כל דברים בטלים שאינם נצרכים .הרשב"א ביאר [תוה"א ב"ז ריש ש"ב],
שהכוונה היא לשיחת שעשוע והרגל עבירה .וכ"כ המאירי [נדה סד ].וכן משמע בפרישה
ובטור וכן ברמב"ם לעיל .אמנם רש"י והברטנורא [על משנה פרקי אבות פ''א מ''ה] הביאו
יש המפרשים על המשנה 'אל תרבה שיחה עם האשה' שהכוונה היא לאשתו נדה ,ומשמע
מתוך דבריהם ,שהכוונה על כל ריבוי שיחה .משמע בש"ך שפסק כדעה הראשונה [ס''קצה
ס''קב].
הערה:
ויש לבאר קצת בזה .כתב רש''י בפרקי אבות פ''א מ''ה ''אל תרבה שיחה עם האשה.
ואפילו היא אשתך ...ובאבות דרבי נתן של צרפת מוקים באשתו נדה ,וכדי שלא יבא עמה
לידי עבירה ,ונראה דאפילו טהורה לפי שבוטל מדברי תורה ''.הרי המקור לדברי רש''י הוא
אבות דרבי נתן .וגם נראה שפירש באבות דר''נ של צרפת ,רק ''באשתו נדה ,וכדי שלא
יבא עמה לידי עבירה'' ,ושוב הוסיף רש''י מעצמו ''ונראה דאפילו טהורה לפי שבוטל מדברי
תורה''.
ולפי זה הכי יש לפרש מ''ש בפרקי אבות לפי מ''ש רש''י הנ''ל (והפירוש בסוגריים) ''ואל
תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו (סתם שיחה שאינו של קלות ראש ,וכשהיא נדה יש
שני טעמים ,א' שמא יבא לידי עבירה ,וטעם ב' מפני ביטול תורה ,וכשהיא טהורה אז שייך
רק טעם ביטול תורה) ,ק''ו באשת חבירו ''.הרי שיש לפרש שבפרקי אבות מיירי בסתם
שיחה ולאו דוקא בשיחה של קלות ראש וכו' ,ולכן שייך לומר שרק ''הרבה'' של סתם שיחה
אסור ,משא''כ במיעוט סתם שיחה שהוא מותר ,שאין לומר שהפרקי אבות מיירי בשיחה של
קלות ראש כשאשתו נדה ,שא''כ אף במיעוט יש לאסור.
אלא יש להקשות על פירוש זה כיון שגם כתוב באבות דרבי נתן ריש פ''ב'' ,הרי הוא אומר
ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב ,יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברים בטלים ,ת''ל
לא תקרב ''.ופירוש ''דברים בטלים'' הוא כמ''ש הרמב''ם בהל' איסורי ביאה פ''כא ד.
''אבל לא ישחק ולא יקל ראש עמה שמא ירגיל לעברה ''.וכן כתב הרב המגיד שם שהמקור
לרמב''ם הוא מאבות דר''נ .ע''ש .וכן כוונת הטור בס''קצה .שכתב ''אפילו בדברים אם
מרגילים לערוה לא ידבר בהם עמה ''.וכן כתב הב''י בי''ד ריש ס''קצה'' .וכתב הרשב"א
דהכי איתא באבות דר' נתן (פ"ב) ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב יכול יחבקנה
וינשקנה וידבר עמה דברים בטלים כלומר דברי הרגל ת"ל לא תקרב ''.ע''ש .ולכן נראה
שלדעת האבות דר''נ רק שיחה של ''מרגלים לערוה'' אסורה באשתו נדה ,ולא סתם שיחה.
ולפי זה קשה לומר שמה שפירש רש''י הנ''ל בשם אבות דר''נ לגבי ''אל תרבה שיחה עם
האשה באשתו אמרו'' ,הוא פליג על מ''ש באבות דר''נ שרק ''דברים בטלים'' ,ש''מרגלים
לעבירה'' אסורים כשאשתו נדה.
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ולכן נראה שלאבות דר''נ יש שני איסורים ,אחד הוא ש''הרבה'' סתם שיחה אסור כשאשתו
נדה ,וזה מ''ש בפרקי אבות ''אל תרבה שיחה .''...הרי רק ריבוי סתם שיחה אסור ,שזה
מביא לידי עבירה ,אבל מיעוט סתם שיחה מותר .ויש איסור אחר כמ''ש בריש פ''ב דאבות
דר'''נ והוא שיחה של קלות ראש ,ובזו אף המיעוט אסור.
עכ''פ נראה דלגבי דיני נדה דאנן קי''ל רק כמ''ש באבות דר''נ בריש פ''ב ,וכמ''ש הרמב''ם
והרשב''א והטור הנ''ל .וכן פסק מרן בש''ע בס''קצה .א'' .ולא ישחוק ולא יקל ראש עמה''.
וזה כפי מ''ש בב''י הנ''ל בשם הרשב''א .ולכן יש להעיר על מ''ש כת''ר'' ,משמע בש"ך
שפסק כדעה הראשונה'' ,וי''ל דלא ילפינן זה רק מהש''ך ,שהרי כן דעת מרן עצמו בש''ע.
וכן הוא בגר''א שם ס''ק שכתב שהמקור למרן הוא באבות דר''נ בפ''ב הנ''ל .ע''ש.
כתב כת''ר:
האם מותר להריח מבשמים של אשתו בימי נידתה .מרן באו"ח (ס''שיז .ד) פסק על בשמים
של ערווה וז"ל "בשמים של ערוה ,כגון :קופה של בשמים תלוי בצוארה ,או אוחזת בידה ,או
בפיה אין מברכין עליהם ,לפי שאסור להריח בהם שמא יבא לידי הרגל נשיקה או קירוב
בשר" והנה מלשון הטור והשו"ע באבן העזר [ס''כא א] "שאסור להביט ביופיה של אשה
שהיא ערוה מן העריות ,ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור" ,משמע שאיסור הרחה קל
מאיסור הסתכלות ביופיה ,וא"כ באשתו נידה שההסתכלות בה מותרת [ס''קצה ז] אע"פ
שיש לו הנאת לב בראייתו ,גם להריח בבשמים שעליה מותר ,שהואיל והיא עתידה להיות
מותרת לו לא חישינן שמא יבוא למכשול .אולם החיד"א בברכ"י כתב באו"ח הנ"ל ,שיש
מי שכתב שלא רק בערווה אסור להריח בבשמים ,אלא אף בבשמים של אשתו נדה אסור,
והגם שעל יחוד אשתו נדה לא גזרו והתורה העידה סוגה בשושנים וכו' ,מ"מ יש להתרחק,
דלבו גס בה ,ושמא יבא לידי קרוב ונראין דבריו עכ"ד .וכן פסקו הפת"ש [ס''קצה ס''ק א]
הט"ז השע"ת [א''ח ס''ריז סע'ד] ועוד.
וכתב בטה"ב [ח''ב עמ' קעב] שמדברי החיד"א משמע שהוא דרך חומרא בעלמא ,וכן דייק
מלשונו בספר באר יהודה על ספר החרדים [יז עמ''ב] שאינו איסור גמור מן הדין אלא
הרחקה בלבד ,ואחרי שמאריך בטה"ב לפלפל ולדון בדברי החיד"א וכו' ,כותב במסקנה
בטה"ב ,שיש לומר שדין ריח אינו חמור יותר מדין הסתכלות ביופיה של אשתו נידה ,ושניהם
שווים בשיעוריהם ,וכשם שהסתכלות מותרת כך הריח מותר ,וכתב שראה בפרי דעה
[ס''קצה שפתי לוי ס''ק יב] שגם הוא דייק לנכון מלשון הטוש"ע באבן העזר ,שאיסור ריח קל
יותר מאיסור הסתכלות ולכן באשתו נידה שמותר להביט ביופיה כמו שכתבו הפוסקים כ"ש
שמותר מן הדין להריח בבשמים שעליה ,אלא שהשע"ת כתב בשם הברכ"י [כדלעיל] שאף
באשתו נידה יש להחמיר .ואכן יש דברים שהחמירו בנידה יותר מבערוה מן העריות ,וכמו
שכתב הסד"ט [ס''קצה ס''ק טו] .ומביא בטה"ב עוד סוללה של אחרונים שפוסקים להחמיר
בזה ולכן מסיים" :ראוי להיזהר בזה לחוש לדברי הברכ"י והאחרונים הנ"ל ,וכ"ש כשסכה
את גופה בבשמים שיש להחמיר בזה יותר".
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הערה:
ולענ''ד נראה שיש לחלק בדעת הט''ז והברכ''י .כתב הב''י בא''ח ס''ריז'' .והא דבשמים של
ערוה הם דברי הרמב"ם בפ"ט ,וכתב הר"ד אבודרהם דבשמים של ערוה היינו כגון קופה של
בשמים תלויה בצוארה או שאוחזת בידה או בפיה ואסור להריח באותם הבשמים שמא יבא
לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר .והרשב"א כ' בתשובה ומ"ש הרמב"ם דאין מברכין על
בשמים של ערוה לא ידעתי מאין לו לרב ז"ל ,שלא ידעתי לו מקום ,ואולי של ערוה ממש
ומפני שעשויין להעביר את הזוהמא א"נ שהן עשייין לעבירה להטיל ארס של יצר ''.ע''ש.
ונראה שאין מחלוקת בין הרשב''א והרד''א ,שהרד''א בא לפרש דברי הרמב''ם ,והרשב''א
רק מוסיף על פירושו.
וגם נראה לומר שמ''ש הרמב''ם בהל' ברכות פ''ט הל''ח'' .כיצד ,בשמים של עכו"ם ובשמים
של ערוה מן העריות אין מברכין עליהן לפי שאסור להריח בהן'' ,נראה שהוא כיון באופן
כשאין הבשמים עדיין על הערוה .וכן נראה ,שאף לגבי בשמים של עכו''ם הוא מיירי אף
כשאין הבשמים לפני הע''ז ,ולכן הכי י''ל לגבי בשמים של ערוה .ונראה שעל זה תימה
הרשב''א ''לא ידעתי לו מקום'' ,שהרי נראה שאף הרשב''א מודה כשהבשמים הם עדיין על
הערוה שהוא אסור לאיש להריח בהם ,וכמ''ש הרמב''ם בהל' איסורי ביאה פ''כא הל''ב.
''ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק עמה או
להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור ''.ולכן נראה שתמיהת
הרשב''א היא רק כשאין הבשמים על האשה.
ויש לבאר התירוץ השני ברשב''א .וי''ל שיש שתי כוונות בבשמים באשה ,אחת היא
כשכוונת האשה רק להריח נחמד ,ואין זה כדי ''להטיל ארס של יצר'' ,אלא כמו שאשה
רוצה שבית שלה ייראה יפה ,או הילדים שלה ייראו נחמדים בבגדים יפים וכו' (ואין כוונתה
בזה להטיל ארס של יצר) כמו כן היא עצמה רוצה להיראות נחמד ,וגם היא רוצה להריח
טוב ,ואין זה כדי להטיל ארס של היצר .והראיה לזה ,שאף אם האשה הולכת רק לבקר
נשים אחרים כגון לאיזו שמח ה ,עדיין היא מקפדת ללבוש בגדים יפים ולשים על עצמה
בושם נחמד.
ויש כוונה אחרת בבשמים באשה ,והיא כשהיא מכוונת להגדיל תאות האנשים ,וזה מ''ש
הרשב''א ''שהן עשייין לעבירה להטיל ארס של יצר ''.וזה מ''ש הרמב''ם בשמים של ערוה'',
דהיינו שכוונתה אינה רק כדי להריח טוב ,אלא כוונתה לאיסור ''ערוה'' דהיינו כדי ''להטיל
ארס של יצר( ''.וזה כעין דמצינו לגבי שיחה לעיל ,שסתם שיחה מותר ,אבל שיחה של קלות
ראש וכו' אסורה ,וזה כמ''ש הטור בס''קצה .שכתב ''אפילו בדברים אם מרגילים לערוה לא
ידבר בהם עמה ''.ולכן ה''ה שי''ל הכי לגבי בושם ,שרק אם היא מכוונת ל''ערוה'' ,דהיינו
להטיל ארס של יצר הוא אסור).
ולפי זה י''ל שמ''ש הרד''א הנ''ל ''שמא יבא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר'' ,שאף זה
מיירי כשאין הבשמים על האשה ,שכן נראה כוונת הרמב''ם הנ''ל שמדמה דין זה לבשמים
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של ע''ז ,וזה רק שייך כשכוונת האשה ''להטיל ארס של יצר'' ,שי''ל שאף שאין שינוי
בבושם עצמו בין אם האשה מכוונת להריח נחמד בלבד ובין אם היא מכוונת להטיל ארס
של יצר ,מ''מ כשהיא מכוונת להטיל ארס של יצר ,והאיש יודע שכך היא כוונתה ,אז אף
כשהבשמים הם על השלחן ,ואף כשהיא אינה שם ,עדיין יש לחוש שזה יגרום לאיש לבא
''לידי הרגל נשיקה או קרוב בשר'' כמ''ש הרד''א ,משא''כ כשהיא מכוונת רק להריח נחמד,
אין לחוש כשאין הבשמים עליה.
ולפי זה יש להבין מ''ש הט''ז בס''ריז .ס''ק ג .שכתב מרן שם בסע' ד" .בשמים של ערוה,
כגון קופה של בשמים תלוי בצוארה ,או אוחזת בידה ,או בפיה אין מברכין עליהם ,לפי
שאסור להריח בהם שמא יבא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשק ".וכתב הט''ז ''תלוי
בצוארה .נ''ל דרגילות נקט שהיא רגילה בכך ,אבל מ''מ אפילו הסירה משם ומונח אסור
לברך עליהם ,דהא עשויה לדבר ערוה ,ותו ע''י זה יבוא לידי הרהור ביודעה ומכירה ''.ונראה
שמ''ש בתחילה ''דהא עשויה לדבר ערוה'' ,הוא כפירש הרשב''א הנ''ל ,דהיינו האשה כוונת
''להטיל ארס של יצר'' ,אבל אין בכלל זה סתם אשה שרק כוונת להריח טוב .וגם י''ל
שמ''ש הט''ז ''ותו ע''י זה יבוא לידי הרהור ביודעה ומכירה'' ,נראה שהוא כיון בזה כעין
דמצינו לגבי בגדי צבעונים ,כמ''ש מרן באה''ע ס''כא .א'' .אסור להסתכל בבגדי צבעונים
של אשה שהוא מכירה אפילו אינם עליה ,שמא יבא להרהר בה ''.אלא נראה שאין זה דומה
ממש כיון שהט''ז מיירי רק לגבי בשמים כשכוונת האשה ''להטיל ארס של יצר'' ,וכיון
שהאיש יודע שכך כוונתה הוא יבוא לידי הרהור.
ולפי זה יש לחקור לגבי אשה נדה ובעלה .ונראה לומר שכשאין הבשמים עליה אלא הם רק
מונחים על השלחן וכדומה ,שאין איסור להריח את הבשמים .וזה מפני שאין סתם אשה
מכוונת ''להטיל ארס של יצר'' בבעלה כשהיא נדה .וגם ממילא לא שייך החשש השני של
הט''ז הנ''ל ,כיון שהוא רק מיירי כשהאיש יודע שהאשה מכוונת להטיל ארס של יצר.
וגם נראה שאף הוא מותר לבעל להריח את הבשמים כשהם עדיין על אשתו .וזה מפני שלא
שייך לאסור מטעם מ''ש הרמב''ם בהל' איסורי ביאה הנ''ל ''ואפילו להריח בשמים
שעליה'' ,כיון שמיד אחר כך כתב הרמב''ם ''או להביט ביפיה אסור'' ,וזה מותר לבעל
כשאשתו נדה ,ולכן ה''ה י''ל שהוא מותר לו להריח הבשמים כשהם עדיין עליה.
וכן נראה ממ''ש בשבת סד...'' :אמר עולא כדי שלא תתגנה על בעלה כדתניא והדוה
בנדתה זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונין ,עד
שבא ר"ע ולימד אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה ,אלא מה ת"ל והדוה
בנדתה ,בנדתה תהא עד שתבא במים ''.ופירש''י שם ''שלא תכחול – עיניה .ולא תפקוס -
שרק על פניה טינפאנ"ל בלע"ז והוא אדום ''.הרי לא אמרינן בזה שכשהאשה תכחול
ותפקוס ותתקשט בבגדי צבעונין ,שכוונתה ''להטיל ארס של יצר'' וכל אלו אסורים בימי
נדתה .וצ''ל שאם היא רק מכוונת להיראות נחמד אז אין איסור לבעלה ליהנות מראיית
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אשתו .ולכן ה''ה אם היא מכוונת להריח נחמד ,שאין איסור לבעלה ליהנות מהריח של
בושם שלה.
אלא עדיין י''ל שהוא רק אסור לבעל להריח הבשמים כשהם עדיין על אשתו כשהיא נדה,
אם אשתו מכוונת ''להטיל ארס של יצר'' ,כיון שזה ''יבא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר''
כמ''ש הרד''א הנ''ל.
ולפי זה נראה שאף לדעת הט''ז והברכ''י אין חשש להריח בושם של אשתו כשהיא נדה אף
כשהיא עליה ,ושפיר י''ל כמ''ש כת''ר'' ,והנה מלשון הטור והשו"ע באבן העזר [ס''כא א]
"שאסור להביט ביופיה של אשה שהיא ערוה מן העריות ,ואפילו להריח בבשמים שעליה
אסור" ,משמע שאיסור הרחה קל מאיסור הסתכלות ביופיה ,וא"כ באשתו נידה
שההסתכלות בה מותרת [ס''קצה ז] אע"פ שיש לו הנאת לב בראייתו ,גם להריח בבשמים
שעליה מותר ,שהואיל והיא עתידה להיות מותרת לו לא חישינן שמא יבוא למכשול'' .וי''ל
שאף הט''ז והברכ''י מודים בזה ,שרק כשהאשה כוונת ''להטיל ארס של יצר'' יש לאסור.
כתב כת''ר:
ודעת הרמב"ם [הל' אישות פ''כא הל''ח] לפי הרב המגיד ,שמותר להושיט דבר מידו לידה,
וז"ל :כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה
והרחצת פניו ידיו ורגליו ,גזירה משום הרהור שמא יבא לבעול ,לפיכך מצעת מטתו כשהיא
נדה שלא בפניו ומוזגת את הכוס ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד אלא מנחת אותו על
הארץ או על הכלי או על השלחן והוא נוטלו ".ודקדק הרב המגיד ,שממה שכתב הרמב"ם
"ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד" ,משמע ששאר הדברים יכולה היא להושיט מידה
לידו .ורק במלאכות אלו אסרו.
הערה:
כן הוא ,אבל ראיתי במעשה רקח שם שרוח אחרת עמו ,וז''ל ''ובאמת שק"ק לפרש דרבינו
יתיר שום הושטה מיד ליד כיון שהוא מהסוברים דנגיעת הנידה הוי מדאוריית' כמבואר פכ"א
דא"ב ,ולמה לא ניחוש שמא יגע בבשרה ,ואולי דאין לחוש כיון שאין האיסור אלא כשהוא
בדרך תאוה והנאה כמבואר שם ,אף שלקוצר דעתי רבינו דבר בהווה וקאי להמלאכות
שהאשה חייבת לבעלה ,אבל הה"נ דהכל אסור להושיט מידה לידו או להפך ,והכי
מסתברא דהכירא מיהא בעי ודו"ק''.
כתב כת''ר:
בשו"ת יד אליהו דלעיל [ס''סה] הובא גם ,שאשה שמחזיקה נר בידה אסור לבעל לחמם
עצמו בנר ההוא .וכ"כ בערוה"ש [ס''קצה .ה] שאין לאשה להחזיק גחלים בכלי בידה והוא
יתחמם בהם [אלא א"כ תעמיד הכלי על הארץ] ,והטעם שיש בזה מפני חיבה ,וכן פסק
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בטה"ב [ח''ב עמ' קז .].אמנם בטה"ב [ח''ב ס''קז] ובציוני טהרה [דף כב ע''ב] כתבו ,שלצורך
רפואה כגון נורה כחולה יש להקל.
הערה:
כתב היד אליהו בסוף ס''סה'' .במשנה י''א פ''ה דמכשירין האשה שהיה ידיה טהורות ומגיסה
בקדירה ,אם הזיעו ידיה טמאות ,היה ידיה טמאות ומגיסה בקדירה ,אם הזיעו ידיה הקדירה
טמאה ,ופי' הרע''ב לפי שההבל מחבר כו' .מזה יש להביא ראיה לדין אם רוצה האשה נדה
להחזיק נר בידה כדי שישתה בעלה טאבק או לחמם עצמו בנר ההוא ''.ע''ש .הרי שיש
לדמות דין ''חום'' לדין זיעה ,וזה נחשב ל''חיבור'' כמ''ש הרע''ב ,ולכן ממילא שהוא אסור
לבעל לחמם ידיו כנגד נר של אשתו .וכן הוא בפ''ת ס''קצה ס''ק ג .ע''ש .וכן הוא בערה''ש
ס''קצה .אות ה .שכתב בענין זה ''דההבל מחבר''.
ונראה שהראיה מדין זיעה הוא כמ''ש הרמב''ם בהל' טומאת אוכלין פ''ז הל''ב'' .ומפני מה
אמרו המערה משקין צונן לחמין חיבור ,מפני שעשן החמין עולה כתמרות עשן ומתערב
בניצוק ובמים שבכלי העליון ומטמא הכלי ,שהעשן העולה מן החמין משקין הוא חשוב''.
וכן נראה מתשובת הרא''ש כלל כ .ס''כו'' .כי הזיעה העולה מן האלפס הוא כמו חלב כמו
דתנן בפ''ב דמכשירין מרחץ טמאה (של מים שואבין) זיעתה טמאה ,וטהורה (כגון של מי
מעין) בכי יותן ,בריכה שבבית והבית מזיע מחמתה אם טמאה זיעת כל הבית שמחמתה
טמאה .ועוד שנינו התם זיעת האדם טהורה שתה מים טמאים והזיע זיעתו טהורה ,בא במים
שואבין והזיע זיעתו טמאה .מכל הלין שמעינן דזיעה היוצאת מן הדבר חשובה כאותו דבר,
נמצאת זיעת אלפס חולבת היא כחלב ,והוה ליה כטיפת חלב שנפלה על קדרה מבחוץ
שאוסר הקדרה.''...
וכן הוא בריב''ש ס''רנה .שכתב'' ,ומה שאמרת שאין כאן עצמות היין אלא הזיעה שלו ,זה
היה בזיעה היוצאת מחמת הלחות שלא ע''י חום ...אבל הזיעה היוצאת מן המשקין החמין
הרי הוא כמשקין עצמן''.
וכן הוא ברדב''ז ח''א ס''רי .שהביא כת''ר ,שכתב לגבי כוסכוס שהונח לבישול מע׳׳ג קדירה
של בשר'' ,וא״ת לא נתבשל עם הבשר ,שהרי על פי הקדרה היה מונח .לא קשיא כלל ,כי
מה שקבל מן הבשר לא נקרא טעם אלא ממשו של איסור ,שכל זיעה היוצאת על ידי
בישול ,הוי כעיקרו של דבר .וכן כתב הריב״ש ז״ל בתשובה ,דלא אמרינן 'זיעה בעלמא
הוא' ,אלא כגון זיעת הבתים והבורות ,אבל זיעה היוצאת על ידי בישול ע״ג האש ,הוי ממשו
של איסור'' .ע''ש.
וי''ל שהטעם שהזיעה היא כממש המשקה שהיא יוצאת ממנו ,הוא מפני שאותה זיעה ראויה
לחזור למשקה כשהיא מתקררת .ולכן י''ל שכיון שיש בזיעה ממשות היא מועילה לחיבור.
אולם בדבר שאין בו ממשות כגון חום כשאין באותו חום זיעה ,י''ל שאין חום בלבד נחשב
כחיבור כלל .והחום דומה למ''ש בפסחים כו'' .א"ר שמעון בן פזי אמר ריב"ל משום בר
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קפרא קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה ''.ופירש''י שם ''הואיל ואין בהם ממש'' .וה''ה
י''ל לגבי חום בלבד כשאין בתוכו זיעה'' ,שאין בו ממש'' ,ואין זה דומה לזיעה כלל .ולכן
נראה שאין איסור לבעל לחמם ידיו כנגד נר של אשתו ,שבנר שעוה בימינו או בגחלים
וכדומה ,לא מצינו זיעה.
ועוד י''ל דבשלמא כשיש אש ועשן עולה מן האש ,אולי י''ל שהעשן הוא כחיבור ,אף שאין
העשן יכול לחזור לדבר גוש כשהוא מתקרר .אלא כשאין עשן שעולה מן האש ,כגון בנר
שעוה וכדומה ,י''ל שאין בו דין זיעה כלל .ואף את''ל שיש קצת זיעה ,עיין ברכות כח.
שכתוב שם ''כי מטא לביתיה חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן ,א"ל מכותלי ביתך אתה
ניכר שפחמי אתה'' .ופירש''י שם ''לאשיתא דביתיה דמשחרן  -כותלי ביתו של ר' יהושע
שהיו שחורות .שפחמי אתה  -עושה פחמים וי"א נפח ''.משמע שממשות של הפחמים
משחרת כותלי הבית ע''י האש ,מ''מ יש לחלק דבשלמא לגבי זיעה שעולה ממשקה בשעת
בישול י''ל שההבל הוא כגוף אחד ויש חיבור ,אבל כשיש אש וחלקיקי פיח קטנים עולים מן
הלהבה ,אז אין חיבור בין חלקיקי פיח אלו שכל אחד נפרדים זה מזה ,ואין זה בכלל
''חיבור'' ,ודלא כדמצינו בהבל של משקה שכל ההבל הוא גוף אחד .ואף את''ל שעדיין זה
בכלל ''זיעה'' ,אז י''ל שאותה זיעה עולה מן הלהבה רק למעלה ,אבל לחמם ידיו מן הצד
אין לחוש כלל לזיעה .ולכן אין לאסור בנד''ד.
ונראה שיש טעם אחר לאסור ,והוא כמ''ש המהרש''ק בשיירי טהרה ס''קצה תשובה א' דף
נד ע''ד ,בנד''ד ''ובעל כרחך דנדה שאני שכל התקרבות שגורמת חיבה אסורה ''.הרי שיש
לאסור בנד''ד מטעם ''חיבה'' .וכן הוא בטהרת הבית ח''ב דף קד ע''ש .אלא י''ל שזה רק
כשיש התקרבות כשאחד נותן חפץ לאחר או זורק לאחר או כשיש ''חיבור'' ביניהם ,אבל
כשאין ''חיבור'' כדמצינו כשאין חשש זיעה ,ממילא שאין לחוש לחיבה .וזה רק בכלל מ''ש
מרן בס''קצה .י'' .כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לו ,חוץ ממזיגת הכוס...
להציע מטתו...ליצוץ לו מים לרחוץ'' ע''ש .וכיון שאין הדלקת נר כדי לחמם ידיו בכלל
מלאכות אלו ,ממילא שאין לאסור מטעם חיבה ,כיון שגם אין ''חיבור'' משום שאין הבל.
ואת''ל שעדיין יש קצת הבל ,אז הבל זה עולה למעלה ,ועדיין מותר לחמם הידים מן הצד.
(ולפי זה אף י''ל שאין איסור לאשה להחזיק נר הבדלה בידה כדי שבעלה יברך עליו .עיין
בטהרת הבית ח''ב דף קה).
לסימן קצו:
א) כתב מרן בס''קצו .ד'' .בכל יום מז' ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחלה פעמים
בכל יום ,אחת שחרית ואחת סמוך לבין השמשות ,ואם לא בדקה בכל השבעה אלא פעם
אחת ,לא שנא בדקה ביום ראשון של השבעה או ביום השביעי או באחד מהאמצעים ,מאחר
שבדקה ביום שקודם השביעי ומצאה טהורה ,עלו לה .אבל אם לא בדקה בכל הז' ,וביום
השמיני בדקה ומצאה טהורה ,אין לה אלא יום ח' בלבד ומשלמת עליו .וי"א שצריך
שתבדוק ביום ראשון מהשבעה וביום השביעי ,ואין להקל''.
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ופירש כת''ר'' ,מרן נקט כדעות שמצריכות לבדוק פעמים בכל יום לכתחילה ,אחת שחרית
ואחת בין הערביים .אולם בדיעבד פוסק בסתמא כראב"ד הרמב"ם וסיעתיה שפסקו כרב,
שתחילתן אע"פ שאין סופן וכן סופן אע"פ שאין תחילתן ,ומועילה בדיקת ראשון או שביעי.
וכן פסק כראב"ד שמועיל בדיקת אמצע בלבד .אולם הביא כי"א את שיטת הסמ"ג
וסייעתיה שפסקו כרב חנינא שצריך ראשון וגם שביעי ,וכתב בסוף 'ואין להקל'''.
ב) ויש לחקור בפירוש ''אין להקל'' ,אם מרן כיון שאף בשעת הדחק אין להקל ,או שמא
בזה דעתו להקל .ובתחילה י''ל שמ''ש מרן ''ויש להקל'' הוא לשון מרן עצמו ולא לשון
הסמ''ג שהוא דעת הי''א .וכן הוא ,שמבואר בב''י שם שלשון הסמ''ג בדין זה היא רק ''ראוי
להחמיר'' ,אבל הב''י עצמו כתב בדין זה ''אין להקל בדבר שהוא ספק איסור כרת ''.ולכן
נראה שלדעת מרן עצמו אין להקל כלל כדעת הסתם ,אלא צריך לפסוק כדעת הי''א בכל
פעם ,שהוא דעת הסמ''ג.
ונראה שלדעת מרן שכתב ''אין להקל'' ,שזה אף בדיעבד או בשעת הדחק ,שהלא מה
שסבר הסתם במרן שיש להקל ,הוא כבר מיירי בדיעבד ,דהיינו ''ואם לא בדקה בכל
השבעה אלא פעם אחת ,לא שנא בדקה ביום ראשון של השבעה או ביום השביעי או באחד
מהאמצעים ,מאחר שבדקה ביום שקודם השביעי ומצאה טהורה ,עלו לה ''.הרי לסתם רק
בדיעבד יש לבדוק פעם אחת בז' נקיים .ולכן כשהביא מרן דעת הי''א שצריך לבדוק ''ביום
ראשון מהשבעה וביום השביעי'' ואין להקל ,צ''ל שאף זה מיירי בדיעבד ,כדעת הסתם
דמיירי בדיעבד .ולכן נראה שאף בדיעבד אין להקל אם היא בדקה רק פעם אחת .ולכן ה''ה
שי''ל הכי בשעת הדחק ,ששעת הדחק כבדיעבד דמי ,כמ''ש בשלחן גבוה ,כללי הפוסקים
אות עא .ע''ש.
אלא ראיתי בשואל ונשאל ח''ג ס''שלב .שכתב לגבי דעת מרן בדין זה'' ,לענ''ד דכיון דמרן
סתם להתר ,דעתו כסתם .והגם דכתב אין להקל אין להוכיח מזה דדעתו כן ,וכה''ג כתב
הישיב משה ס''ל''ה (צ''ל ס''לז ).ע''ש ,וכיון דדעת מרן כהמתירים ,ונלוה לזה דדעת הנו''ב
ז''ל בדג''מ ...אם כת''ר נר''ו מסכים יש להקל ''.ע''ש .הרי שעדיין מרן פסק כהסתם אף
שהוא עצמו כתב אח''כ ש''אין להקל'' ,והראיה לזה ממ''ש הישיב משה.
וראיתי בישיב משה ס''לז .שדן לגבי מ''ש מרן בי''ד ס''כג .ב .לגבי דין שהייה בשחיטה,
וכתב מרן ''...ובעוף כדי שיגביה בהמה דקה וירביצנה וישחוט .וי''א דשיעור שהיית עוף כדי
שחיטת רוב סי' א' בעוף בלי הגבהה והרבצה ...ולענין מעשה יש להחמיר כסברא זו אא''כ
הוא שעת הדחק או הפסד מרובה ,שאז יש לסמוך על סברא ראשונה ''.וכתב הישיב משה,
''דעת מרן לדינא אין שהייה כל דהו פוסלת כמו שסתם מתחילה ,אלא שאח''כ כתב
דלמעשה יש להחמיר בלא הפסד מרובה ושעת הדחק ע''ש .וא''כ כיון דאינו אלא חומרא
הבו דלא לוסיף עלה ''.ע''ש.
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ויש לפרש זה לפי מה שכתב הרמ''א בהקדמת לתורת חטאת ,וז''ל ''לפעמים כתבתי להקל
בהפסד מרובה והוא מטעם כי באותן המקומות היה נ''ל כי היתר גמור הוא אליבא דהלכתא
רק האחרונים ז''ל החמירו בדבר ,ולכן כתבתי שבמקום דלא אפשר יש להעמיד הדבר על
דינו ''.משמע מזה שדבר שהוא מותר רק בהפסד מרובה ,הוא מותר לגמרי מצד הדין .ולכן
כתב הישיב משה הנ''ל על סברת הי''א ''כיון דאינו אלא חומרא הבו דלא לוסיף עלה''.
ולפי זה יש להעיר על השואל ונשאל הנ''ל ,שהרי אין לשון מרן בדין בדיקת ז' נקיים דומה
כלל ללשון מרן בדין שהייה הנ''ל ,שהרי לגבי דין שהייה מרן כתב בפירוש שיש להתיר
בהפסד מרובה ,ולכן ממילא מובן שדין זה רק חומרא בעלמא כמ''ש הישיב משה ,אבל
לגבי דין בדיקה הנ''ל מרן לא כתב ''שאין להקל אלא בשעת הדחק'' או ''אין להקל
לכתחילה'' וכדומה ,אלא הוא רק סתם דבריו וכתב ''אין להקל'' .משמע שכאן לגבי דין
בדיקה מרן לא סבר שדין זה ''חומרא בעלמא'' ,אלא כן יש לפסוק לדינא אף בשעת הדחק.
ולכן איך כתב השואל השאל הנ''ל שיש להקל בדין בדיקה'' ,וכה''ג כתב הישיב משה'',
שאין ראיה כלל מדין שהייה ומ''ש הישיב משה ,שאין כאן ''וכה''ג''.
ועיין עוד בזה בטהרת הבית ח''ב דף שז .והוא הביא מ''ש השואל ונשאל הנ''ל ,ומ''ש
השואל ונשאל בח''ז י''ד ס''קסח .וז''ל ''ועוד ,שכתבו האחרונים דמה שכתב מרן ''ואין
להקל'' ,היינו לכתחילה ,אבל בדיעבד יש לסמוך להקל כדברי הסתם( .וכן כתב בויען משה
חלק י''ד ס''סד .בשם האחרונים) .עכת''ד ''.ע''ש.
והוא כיון לזה למ''ש ר'' משה זקן מאזוז ז''ל בספרו שערי משה ,בחלק ויען משה ,אות סד.
וז''ל ''עמ''ש בש''ע ס''קצו .ד .וי''א שצריך תבדוק מיום ראשון מהז' וביום הז' ואין להקל ע'
מ''ש בב''י ע''ש ,והאחרונים ז''ל שכתבו דהיינו דלכתחילה אין להקל ,אבל בדיעבד וכן
בשעת הדחק יש להקל ע''ש .ועיין עוד מ''ש מרן ז''ל בב''י ס''קצב יע''ש ''.ולענ''ד אין
לפרש בדבריו שמרן עצמו סבר ''דלכתחילה אין להקל'' ,שא''כ הו''ל למרן לכתוב כן
בפירוש ,אלא נראה שהויען משה כיון לומר שהאחרונים כתבו שלדעתם ''דלכתחילה אין
להקל'' .הרי שאין להוכיח מזה שאף מרן עצמו סבר שרק לכתחילה אין להקל .ולכן אין
להוכיח ממ''ש הישיב משה וגם הויען משה ,שאף מרן סבר ש''אין להקל'' הוא רק לכתחילה.
ג) מ''מ אולי י''ל שבשעת הדחק יש להקל מטעם אחר ,דהיינו דאה''נ שלדעת מרן ''אין
להקל'' ,אבל עדיין כתב מרן בסתם שיש להקל ,דמשמע שכן סבר מרן להלכה אף שאין
דעתו כן למעשה .ולכן באופן זה יש לצרף דעת האחרונים שסברו שיש להקל בדיעבד,
לדעת מרן בסתם ,ושוב אין לחוש למ''ש מרן שלמעשה אין להקל ,דהיינו אף בשעת הדחק.
ואולי כן סברת הויען משה הנ''ל ,דהיינו דאה''נ שכתב מרן שאין להקל ,מ''מ כיון שכתבו
האחרונים שבדיעבד יש להקל ,יש להקל כדעתם .ולכאורה זה אינו מובן ,שאם אנן קי''ל
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כדעת מרן ,מה לי סברת האחרונים ,אלא י''ל דשאני כאן כיון שאף מרן סבר כן שההלכה
כהסתם (אף שהוא לא סבר כן למעשה).
ולפי זה הכי י''ל בשואל ונשאל הנ''ל שכתב בסיפא'' ,וכיון דדעת מרן כהמתירים ,ונלוה
לזה דדעת הנו''ב ז''ל בדג''מ ...אם כת''ר נר''ו מסכים יש להקל ''.דהיינו שכיון שסבר מרן
שההלכה כהסתם (אף שלמעשה הוא אינו סובר כן) ,מ''מ כיון שהדג''מ סבר להקל יש לצרף
דעתו לדעת מרן בסתם ובדיעבד יש להקל אף למעשה.
מ''מ נראה שאין לסמוך על סברה זו ,שהרי כתב השואל ונשאל בח''ב ס''קב'' .ומ''מ
מתבאר מדברי הסמ''ג שם דבעינן שתהיה הבדיקה ביום א' או ביום ז' שתי פעמים ,פעם
שחרית ופעם ערבית ,וכיון דמסיק מרן דאין להקל גם בזה ,א''כ כי הוי כנ''ד ולא בדקה רק
יום א' או יום ז' פעם אחת זה או בזה ,אין להתיר גם עשתה מעשה ,וכן אין להקל גם בשעת
הדחק ...ומ''מ נ''ל בבדיקה ביום א' וביום ז' אפילו פעם אחת בזה ופעם אחת בזה ,יש להקל
ולסמוך על הסוברים דסגי בפעם אחת ביום ולא בעינן שחרית וערבית ''.ע''ש .משמע מזה
שאם בדקה רק פעם אחת או ביום א' או ביום ז' שאין להקל אפילו בשעת הדחק ,ודלא
כשביארתי בדבריו לעיל שיש לצרף דעת האחרונים כדי להקל .וכן כתב הטהרת הבית שם,
שהעיקר כמ''ש השואל ונשאל כאן בח''ב ס''קב .ע''ש.
אלא יש להעיר על השואל ונשאל שכתב שמ''ש מרן ''אין להקל'' הוא שייך אף על בדיקה
שתי פעמים ביום ,וזה מ''ש השואל ונשאל ''וכיון דמסיק מרן דאין להקל גם בזה'' ,שזה אינו
נראה ,שאין כוונת מרן כלל לומר ''שאין להקל'' כולל אף בדיקה שתי פעמים ביום ,שהוא
כתב בפירוש ''וי"א שצריך שתבדוק ביום ראשון מהשבעה וביום השביעי ,ואין להקל ''.הרי
ה''אין להקל'' הוא שייך דוקא לגבי בדיקה יום א' ויום ז' ,ולא לגבי כמה פעמים שצריך
לבדוק באותו יום ,א' או ב' .וכן נראה מהב''י שם שכתב שהטעם שאין להקל הוא משום
שיש חשש כרת .וליכא חשש כרת אם היא בדקה רק פעם אחת ביום ,ולכן ודאי שאין ה''אין
להקל'' שייך לכמה פעמים יש לבדוק ביום.
עכ''פ מצינו שהעיקר בדעת מרן הוא שאין להקל אם היא בדקה רק ביום א' או ביום ז',
אפילו בדיעבד או בשעת הדחק .כן נראה לענ''ד.

לסימן קצז:
כתב כת''ר:
בחציצה הפסולה מדרבנן ,האם הטבילה פסולה מהתורה?
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בשו"ת שואל ומשיב (קמא ח''ב ס''קו) נסתפק באישה שטבלה ומצאה דבר חוצץ שאינו
אלא מדרבנן כגון מיעוט המקפיד ,האם אמרינן דכיון דמהתורה טבילתה טבילה אף שרבנן
גזרו בזה הוי ליה רק טומאה מדרבנן או שמא כיון דרבנן אמרו שטבילה זו אינה מועלת שוב
אין הטבילה עולה אפי' מהתורה והיא טמאה מהתורה ,והביא ראיות להוכיח שגם מהתורה
לא עלתה לה טבילה ,ועיי"'ש.
וכתב בעלי טהרה (ס''קצח .א .עלה ה) שבפשטות תלוי דין זה במה שנחלקו התוס' (דף ג).
והריטב"א (דף כח ).בסוכה ,בדין ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ,אי אמרינן שאם
לא קיים המצווה כמו שתיקנו חז"ל גם מה"ת לא יצא וזה שיטת תוס' ,או שרק מדרבנן לא
יצא וזה שיטת הריטב"א.
אך כתב שמ"מ יש מקום לחלק בזה ,בין מידי דמדאוריתא להלממ"ס ,דדוקא במידי דילפינן
מפס' שייך האי כללא אבל לא במידי דהלממ"ס .ועיי"ש ''.ע''כ דברי כת''ר.
ויש לבאר יותר בזה .כתוב במשנה בסוכה בפ'' ישן ,לגבי ר'' יוחנן בן החורונית ''שמצאוהו
שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ...אף הם אמרו לו אם כן היית נוהג לא
קיימת מצות סוכה מימיך ''.הרי שאף שהוא לא קיים רק דברי חכמים מ''מ עדיין אמרו לו
שאף המצוה מן התורה לא קיים .וכן כתבו התוספות בסוכה ג .שכתוב שם'' ,וקאמרי לא
קיימת מצות סוכה מימיך ,דאפילו מדאורייתא לא קיים'' ע''ש.
אמנם זה אינו מוסכם ,שכתב הר''ן שם על המשנה ''לאו דוקא דהא מדרבנן הוא דמיתסר
שמא ימשך אחר שולחנו ,אלא הכי קאמר לא קיימת מצוה סוכה כראוי וכרצון חכמים
וכדתנן בפסחים קטז :כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ,כלומר
שלא קיים מצותן כראוי ''.וכן הוא בריטב''א שם .הרי שרק הצד מדרבנן לא קיים .ולכן
לדעת התוס' אם הוא אינו מקיים הדרבנן הוא אינו יי''ח אפילו מדאורייתא ,ולדעת
הריטב''א והר''ן בכה''ג הוא יי''ח מדאורייתא.
וראיתי כתוב בסוכה כג'' .מתני' מני רבי מאיר היא ,דתניא העושה סוכתו על גבי בהמה ר"מ
מכשיר ורבי יהודה פוסל ,מ"ט דרבי יהודה אמר קרא חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים,
סוכה הראויה לשבעה שמה סוכה ,סוכה שאינה ראויה לשבעה לא שמה סוכה ,ורבי מאיר
הא נמי מדאורייתא מחזא חזיא ורבנן הוא דגזרו בה ''.משמע מזה שר''י סבר כהתוספות
הנ''ל שכשיש גזירה דרבנן שאף מדאורייתא לא ''מחזא חזיא'' ,ור''מ סבר כהריטב''א והר''ן
דעדיין מחזא חזיא מדאורייתא ,ולא אמרינן שמשום הדרבנן הדאורייתא כליתא דמי .ופסק
הש''ע בס''תרכח .ג .כר''מ ע''ש.
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וכן ראיתי בשער המלך בהל' לולב פ''ח הל''א .ד''ה ומעתה ,שכתב ''אמאי לא אמרינן
שכיון שכן דין תורה ליפסל סוכה שאינה ראויה לז' ,א''כ כיון שחכמים אסרו לעלות באילן
הרי אינה ראויה לז' עכשיו מכח גזירת חז''ל ויהיה פסולה מדין תורה ,שזהו סברת ר''י התם
כמ''ש הריטב''א שם ''...ולפי זה י''ל דכיון דקי''ל כר''מ ,ממילא דקי''ל כדעת הריטב''א
והתוספות הנ''ל.
ועוד כתב השער המלך שם ,ד''ה תו'' ,קשיא לי מהא דגרסינן בפ' כל שעה לח .בעי רשב''ל
מהי שיצא אדם ידי חובת מצה בחלה של מעשר שני בירושלים כו' ,וכתבו התוספות שם
בד''ה אבל ,וז''ל הך סוגיא כמ''ד מחיצה לקלוט דאורייתא דאי מדרבנן כו' אי נמי כיון
דמדרבנן אין להם פדיון לא חשיב נאכל בכל מושבות כו' יע''ש .וקשה דאיך כתבו כן
בפשיטות ,ומאי שנא מעושה סוכתו ע''ג אילן דכשרה לר''מ מטעמא דמדאורייתא חזי.''...
ע''ש .ועיין במעשה חשב שם .וי''ל שהתוספות בפ' כל שעה סברו כהתוספות בגמ' סוכה ג.
''דאפילו מדאורייתא לא קיים''.
ועוד ראיתי ,שכתב מרן בא''ח ס''קפד .א .לגבי ברכת המזון'' ,ואם יצא ממקומו ולא בירך
אם היה במזיד יחזור למקומו ויברך ,ואם בירך במקומו שנזכר יצא ''.וכתב הרמ''א שם
''ודוקא לדעת הרמב''ם ,אבל לדעת הרא''ש ...אף בדיעבד לא יצא ''.וכתב הט''ז שם בס''ק
א'' .ולענין הלכה יש לנו לפסוק בזה ספק ברכות להקל  ,ובדיעבד בכל גווני א''צ לחזור''.
ע''ש .וכתב הפר''מ שם בא''א ס''ק ח'' .מריש הוה אמינא הא דכתבו התוספות בסוכה ג.
דכל מ''ש חז''ל ולא עשה כן אף מן התורה לא יצא ,ועיין תוספות ברכות יא .ד''ה תני ,כיון
דשמעינן להא דכתב הט''ז אות א' דמזיד דיעבד יצא ...דסובר אף מדרבנן לא יצא ,מן
התורה יצא ''.ע''ש .הרי לפי מ''ש הט''ז נראה דאנן לא קי''ל כהתוספות ,אלא כהריטב''א
והר''ן הנ''ל .מ''מ נראה שהרא''ש שסבר שאף בדיעבד לא יצא ,משמע שהוא סבר
כהתוספות הנ''ל.
וראיתי בדברי ירמיהו ,על הרמב''ם בהל' ברכות פ''ד הל''א שכתב לגבי ברכת המזון'' ,ואם
היה מזיד חוזר למקומו ואם בירך במקום שנזכר יצא יד"ח .ולא כן דעת הטור בסי' קפ"ד
עיי"ש שדעתו דאין יוצא בדיעבד וחוזר ומברך ,ונראה דרבינו לא ס"ל כמ"ש בתוס' בפ"ק
דסוכה דאם לא עשה הדאורייתא כתיקון החכמים אף ידי דאורייתא לא יצא עיי"ש ,ולומר
דאף דיצא ידי דאורייתא חייבו החכמים לברך מדרבנן זה לא נראה דיחייבו ברכה בלי
אכילה ומשום קנס בלבד וכ"כ לעיל דאין דעת רבינו כתוס' הנ"ל ''.ע''ש .הרי משמע שדעת
הרמב''ם כדעת הריטב''א והר''ן הנ''ל.
אלא ראיתי שכתב הרמב''ם בהל' ק''ש פ''ג הל''ב'' .אין קורין לא בבית המרחץ ,ולא בבית
הכסא אע"פ שאין בו צואה ,ולא בבית הקברות ולא בצד המת עצמו ,ואם הרחיק ארבע
אמות מן הקבר או מן המת מותר לקרות .וכל מי שקרא במקום שאין קורין בו חוזר
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וקורא ''.וכתב הראב''ד שם'' ,אם אמר על מי שקרא בצד המת שיחזור ויקרא לא אמר
כלום'' .ע''ש.
ופירש הכסף משנה שם'' ,כתב הראב"ד ...וטעמו משום דכיון דלא הוי אלא משום לועג לרש
אינו בדין שיחזור ויקרא וכ"כ הרמ"ך .ואפשר לומר שאף רבינו לא אמרה אלא אאינך ולא
אמת .א"נ דכיון דעבר על דברי חכמים קנסוהו לחזור ואפי' אם היה שוגג כדי שיזהר פעם
אחרת''.
וראיתי בנחל איתן שם שכתב לגבי קנס הנ''ל'' ,ויש לי להביא ראיה לסברא זו של הכ"מ
דהיכא דקרא במקום שאמרו חכמים שלא יקרא צריך לחזור ,מדברי התוס' שכתבו בפ"ק
דברכות (דף י"א) גבי הא דא"ל לר' טרפון כדאי היית לחוב מפני שקרא בהטייה שאינו כלום
לבית הלל ,ומשמע דאף דיעבד אינו יוצא י"ח ק"ש אע"ג שלא עבר אדאורייתא קנסוהו
רבנן לחזור כיון שעבר על דבריהן .וכ"כ התוס' בריש סוכה (דף ג') והר"ן שם ''.הרי לפי זה
נראה שהרמב''ם סבר כהתוספות ולא כמ''ש הדברי ירמיהו לעיל .אלא יש להעיר על הנחל
איתן מה שהוא השוה דעת התוספות לדעת הר''ן ,שזה אינו כמבואר לעיל.
ועוד מצינו שכתב רבינו יונה בריש ברכות ,לגבי ק''ש אחר חצות'' ,ויש להקשות לרבנן
דאמרי דאפילו דיעבד אינו יוצא אלא עד חצות ,אם עבר חצות מה יהא דינו ,שאם נאמר
שלא יקרא כלל קשה כיון דק''ש חיוב מן התורה ,היאך יכולין חכמים לפטרו ממנה .''...ולפי
זה כתב הפר''מ בפתיחה הכוללת ח''ד אות יא'' .ויש להסתפק הדמיון יש סכך פסול בסוכה
מדרבנן ,והיכא שיש ספק בו כעין פלוגתא דרבוותא וכדומה ,אי אמרינן ספק דרבנן לקולא
או דלמא דיש בו דררא דאורייתא דכל שאסרו מדרבנן אף מדאורייתא לא יצא ,כמו
שיראה הרואה בתוס' סוכה ג... .ובברכות יא .בתוס' ד''ה תני דבי ר' יחזקאל ,ובריש ברכות
ברבינו יונה כי אמרו חז''ל דמחצות ולהלן לא יקרא ואף דיעבד לא יצא אף מן התורה לית
כלל מצוה ולא יצאו ,וזו ששאלו בניו של רבן גמליאל ''.ע''ש .הרי לפי זה נראה שאף רבינו
יונה סבר כהתוספות.
ועיין בערוגת הבשם א''ח ס''ב .שפירש דברי הפר''מ הנ''ל ,וז''ל ''דהפר''מ לא קאמר כ''א
היכא דתקנו רבנן משום גזירה ,דמשום גזירה איכא למימר העמידו דבריהם במקום מצוה
דשב ואל תעשה עדיף ,ובכה''ג מיירי הא דמייתא התם מסוכה ומק''ש ,אבל היכא דחכמים
לא משום גזירה אמרו לה ,כגון בציצית הא דאמרו רבנן שיעור ציצית י''ב אגודלין לאו
משום גזירה הוא ,בכי הא מפשט פשיטא ליה להפר''מ דלא אמרוהו רק משום מצוה ולא
לעכב ''.ע''ש .הרי שרק בגזירה יש מחלוקת בין התוספות ובין הריטב''א והר''ן ,אבל לא
בשאר דיני חז''ל.
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וראיתי שכתב המ''א בס''תרכט .ס''ק כב .לגבי איסור דרבנן לסכך בנסרים ''ובשעת הדחק
שאין להם במה לסכך מסככין בנסרים אפילו יש בהן ד' (ש''ג וכ''מ בגמ') ,וה''ה בכל דבר
האסור משום גזירה ''.הרי משמע שהוא יי''ח מן התורה ,אף שהסוכה פסולה מדרבנן ,וכדעת
הריטב''א והר''ן הנ''ל.
ולפי זה הקשה הפתח הדביר בס''קפד .אות ב .על הפר''מ הנ''ל ,וז''ל ''ולכאורה קשה איך
לא הביא סוגיא סוכה כג .אמאי דתנן העושה סוכתו ע''ג בהמה ר''מ מכשיר ור' יהודה
פוסל ...וכל הפוסקים ז''ל פסקו כר''מ דכשרה דכיון דמדאורייתא מיחזא חזי ...אלא ודאי
דשריותא דאורייתא בדוכתיה קאי גם אחר גזרת חז''ל ,וזה כדברי הט''ז ז''ל (הנ''ל)...
והרמג''א לקמן ס''תרכט .ס''ק כב .שהביאו הרב ז''ל שם .ועיין לה''ה בס' שער המלך פ''ח
מהל' סוכה הל'' .מה שהאריך בזה ....אם לא שנאמר דיש לחלק בין כשגזרת חז''ל היא
בעשיית המצוה כההיא דאין מסככין באינצי פשתן וכו' ,לכשהוא גזרה כוללת כההיא דאין
עולין באילן וכיוצא דאז מקלין לגבי מצוה לסמוך אדאורייתא ,וכבר נשתמשו הפוסקים ז''ל
בחילוק זה לכמה עניינים ''.ע''ש .מ''מ נראה שאין חילוק הפתה''ד עולה יפה בכל מקום,
שהרי לגבי דין ברכת המזון לדעת הרמב''ם הוא יי''ח אם הוא בירך שלא במקומו ,אף שאין
כאן גזירה כוללת ,וכן לדעת המ''א הנ''ל בשעת הדחק הוא יכול לסכך בכל איסורי דרבנן
אף שגזירות אלו הן רק לגבי מצוות סוכה.
וראיתי בתורה לשמה ס''קפז .ד''ה והנה ,שכתב ''דאם נתגרשה אשה בגט כשר מן התורה
ופסול מדרבנן והלכה וזינתה ,דמותרת לחזור לבעלה לכתחילה דלא קרינן בה ונטמאה,
ואע''ג דמדרבנן עדיין אגידה ביה דגיטה פסול הוא ,עם כל זה אזלינן בתר תורה ומותרת
לחזור לבעלה .וכמ''ש הרשב''א ז''ל בחידושיו סוף פ''ק דמגילה (טו .''...).הרי מבואר שעדיין
הדאורייתא במקומה עומדת .וזה נראה כדעת הריטב''א והר''ן הנ''ל .ולפי זה כתב התורה
לשמה לגבי אם עבדים חייבים בשמיעת פרשת זכור שהרי הם פטורים ממ''ע שזמן גרמא,
וקבעו רבנן זמן מצוה זו בפרשת זכור'' ,הן אמת שקבעו חכמים זמן למצוה זו בשביל צבור,
אם מהקביעות הזה נמשך לבטל המצוה מן העבדים לא ניזל בתר תקנתא דרבנן לגבי
עבדים ,אלא מוקמינן להו אדין תורה ''.ע''ש .הרי אין לומר דבשביל הדרבנן דין התורה
כליתא דמי ,אלא עדיין במקומו עומד.
ולפי כל זה נראה שמה שדן השואל ומשיב הנ''ל בחציצה הפסולה מדרבנן ,האם הטבילה
פסולה מהתורה ,דין זה תלוי בדעת הראשונים הנ''ל וכמ''ש בעלי טהרה שהביא כת''ר.
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לסימן ר
כתב כת''ר:
"כתב בחסד לאלפים (ס''ב .אות ח) ,שהיות ואסור להזכיר שם שמיים בגילוי ראש ,צריכות
הנשים שטובלות לברך כאשר ראשה מכוסה וגם ביד חברתה מועיל [אך לא בידה] .והובא
להלכה בישכיל עבדי (ח''ז בהשמטות לא''ח ס''ס א) וכן ביביע אומר (ח''ו א''ח טו .אות יא).
אמנם בבן איש חי (פר' שמיני ש''ב אות יט) כתב לשון שטוב להניח סודר על ראשה בשעת
הברכה ,וצריך ביאור ,שמשמע שאין זה מדינא! וביאר האבני שוהם (ח''ב עמ' תתרלז),
שאולי ס"ל לבא"ח ,שכיון שהזכרת ש"ש בגילוי ראש שנויה במחלוקת הפוסקים ,והפנויות
נהגו לברך כשראשן מגולה ,ורק הזכרים שדרכם ללכת בכיסוי ראש חייבים לברך בכיסוי
ראש ,ואשה נשואה היות ומה שמכסה את ראשה אין זה אלא מדרכי הצניעות ,אין לחלק
בינה לבין פנויה לענין זה ,ורק מתורת חומרא ראוי שתכסה ראשה בשעה שמברכת ''.ע''כ
דברי כת''ר.
ויש להסביר הטעם שאין נשים צריכות לכסות ראשן בשעת ברכה .נראה שהטעם דבעינן
כסוי הראש הוא מפני שגלוי ראש נחשב כגסות רוח ,וכמבואר בקידושין לג'' .רבינא הוה
יתיב קמיה דר' ירמיה מדיפתי ,חלף ההוא גברא קמיה ולא מיכסי רישא ,אמר כמה חציף הא
גברא ,א"ל דלמא ממתא מחסיא ניהו דגיסי בה רבנן ''.ופירש''י'' ,דגיסי בהו ברבנן ,תמיד
רגילים אצלם ולבם גס בחכמים כאילו הם מהם ''.הרי גלוי הראש בכלל גסות רוח וחוצפה.
ולפי זה מובן מ''ש בקידושין לא'' .רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי
הראש ,אמר שכינה למעלה מראשי ''.וזה מטעם שהוא גסות רוח לילך בגילוי ראש.
אלא יש לחקור ,מאיזה טעם זה נחשב גסות רוח .וי''ל כדמצינו בסנהדרין קא .לגבי ירבעם
שמרד כנגד שלמה המלך'' ,ומאי 'וזה אשר הרים יד במלך' ,אמר רב נחמן שחלץ תפיליו
בפניו ''.ופירש''י שם ''שחלץ תפילין בפניו ,שהיה לו לפנות לצד אחר מפני אימת מלכותו
ולחלוץ שלא בפניו ,ל"א חולץ תפילין בפניו לבא להתריס כנגדו בחזקה .חלץ תפילין ,אין
נכון להיות בגלוי ראש לפני המלך (והוא התחיל במרד בכך להראות ולומר לו שאינו נוהג
כמלך) ''.ע''ש .וזה מדת גסות רוח ,וכנראה ממ''ש בגמרא שם מיד אחר כך'' ,אמר רב נחמן
גסות הרוח שהיה בו בירבעם .''...ונראה שהטעם שחליצת תפילין נחשבת לגסות רוח ,הוא
כמ''ש הב''י בא''ח ס''לח .ד''ה אמר רבא ,לגבי הטעם לדין שאין לחלוץ תפילין בפני רבו,
''וכתב רבינו הגדול מהרי''א ז''ל ...מפני שהוא פורק ממנו עול מלכות שמים ,ואין ראוי
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לעשות כן בפני רבו ,עד שיראה רבו עושה כן ''.משמע מזה שהטעם שיש גסות רוח בגלוי
הראש הוא מפני שזה נראה כפורק ממנו עול מלכות שמים במה שהוא חולץ התפילין .ויש
הוכחה מזה שכמו שהוא אינו מקפיד לפרוק ממנו עול מלכות שמים ,כל שכן שהוא אינו
מקפיד לפרוק ממנו כבוד רבו ,ולכן אין לחלוץ תפילין בפני רבו .וזה כדמצינו בטור א''ח
ס''כה .שכתב'' ,וראיתי לא''א ז''ל שהיה מדקדק להניחם כשהיה מסדר הברכות ,והיה
מסדרם זה אחר זה עד עוטר ישראל בתפארה ,ואז היה מניחם ומברך עוטר ישראל
בתפארה ,לפי שהתפילין נקראין פאר ,שנאמר פארך חבוש עליך ,ונקראים תפילין לשון
פליליה שהן עדות לכל רואינו שהשכינה שורה עלינו ,דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך ,ודרשינן אלו תפילין שבראש ''.ע''ש .נראה מזה שכשהתפילין עליו והן פאר
לראשו ,יש עדות ''שהשכינה שורה עלינו'' .משמע שכשאין התפילין עליו ויש גלוי הראש,
שוב אין עדות שהשכינה שורה עליו ,ובשעת חליצת תפילין היא כפורק ממנו עול מלכות
שמים כמ''ש מהרי''א ז''ל הנ''ל ,וי''ל שזה כגסות רוח שהוא מבטל עדות הנ''ל ,ולכן שפיר
הוא שאין לחלוץ התפילין בפני רבו או בפני המלך ,שי''ל אם הוא אינו חושש לפרוק עול
מלכות שמים מעליו ודוחה השכינה ממנו ,ק''ו הוא אינו חושש לדחות כבוד המלך או כבוד
רבו.
וי''ל שממה שהוא מגלה ראשו בשעת חליצת תפילין בפני רבו או המלך ,התחיל המנהג
לומר שכל גלוי ראש נחשב גסות רוח ,וכאילו הוא פורק השכינה מעליו .ולפי זה שפיר הוא
מ''ש בגמ' קידושין לא .הנ''ל ''רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי
הראש ,אמר שכינה למעלה מראשי ''.ויש לפרש שכיון שיש כסוי לראשו ,אין זה דומה למי
שאין עליו תפילין של ראש ,ולכן אין זה דומה למי שדוחה השכינה מעליו ,ולכן עדיין הוא
בכלל ''שכינה למעלה מראשי''.
ולכן מובן הדין שצריך לכסות ראשו בשעת שהוא מזכיר השם או נכנס לבית הכנסת ,שאלו
הם בכלל ''בפני המלך'' ,שכשהוא מזכיר השם הוא מזכיר שמו של מלך העולם ,וכשהוא
נכנס לבית הכנסת הוא כמי שנכנס לבית המלך ,ולכן אסור לגלות ראשו בזמנים אלו
(ולת''ק במס' סופרים אף זה מותר מצד הדין כיון שעיקר דין זה רק לגבי חליצת תפילין ,ואין
להוסיף עליו ).וי''א שאף לילך ד' אמות בגלוי הראש אסור כיון שמלא כל הארץ כבודו והוא
בפני המלך ,וי''א שאין להחמיר כולי האי והוא רק מדת חסידות.
ולפי זה י''ל שכיון שנשים פטורות ממצוות תפילין ,ממילא שאין בגלוי ראשן גסות רוח,
וממילא שהן יכולות לברך בגלוי הראש .ועיין עוד בזה בציץ אליעזר ח''יב ס''יג .וביחוה דעת
ח''ה ס''ו .ולפי זה שפיר כתב האבני שוהם הנ''ל ''ואשה נשואה היות ומה שמכסה את ראשה
אין זה אלא מדרכי הצניעות ,אין לחלק בינה לבין פנויה לענין זה ,ורק מתורת חומרא ראוי
שתכסה ראשה בשעה שמברכת'' ,שהרי אין חילוק בין אשה נשואה או פנויה ששתיהן
פטורות מתפילין ואין גסות רוח להן לברך בגלוי הראש.
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