בשם ה' נעשה ונצליח

ספר

שערי הלכה
עם

מקור הלכה
על

הלכות נידה וטבילה
לספרדים ואשכנזים

ע"פ רבותינו מאורי התלמוד ראשונים ואחרונים
ופסקי מרן השו"ע והרמ"א ונושאי כליו
ועד אחרוני זמנינו

מאת
הצעיר

יניב גבריאל

יצ"ו

שנת התשע"ט
פעיה"ק טבריה ת"ו
בעזרת החונן לאדם דעת

כתב הפלא יועץ בערך "למוד" וז"ל :ומי שחננו ה' דעת ,יקבע עת לעיין
בהלכה או בפוסקים בעיון ופלפול כפי שכלו ...ועוד יקבע עתים ללמוד
בבקיאות ,ותהי ראשית למודו בדינים הנצרכים בשולחן ערוך עם כל
האחרונים עד שיהיו נרשמים בדעתו לעת הצורך.
ובערך "זכיה" כתב וז"ל :אם חננו ה' רוב דעת יעשה ספר להועיל ,ואם
יזכה שיועיל דבריו בדור מן הדורות לאחד מיני אלף די אם לא בא
לעולם אלא לדבר זה.
ובערך "תוכחה" כתב וז"ל :אם חננו ה' דעת יכתוב בספר דינים ומוסר
השכל ,ואף כי רבו הספרים ותורה מונחת בקרן זוית ,אין דורש ואין
מבקש כי אם השרידים ,אע"פ כן הוא יעשה ויכתוב רובי תורתו
אולי ברוב הימים ימצא מי שיטול ספרו בידו ויעשו דבריו
פירות ויבנה גם הוא ממנו.

***
"טוב מעט בצדקה מרוב תבואות בלא משפט" (משלי טז,ח) מבאר הגר"א
בזה"ל :בתורה טוב שילמוד מעט מעט בצדקה (והיינו שידע כל דבר על

בוריו שבזה יעשה צדקה לכ"י כמ"ש בזוהר) ,מתבואת רוב ולא במשפט –
ממה שיקבץ על יד הרבה ,אך לא במשפט ,שאין יודע הדין על בוריו.

***
שנינו בברכות (נה ).ובנדרים (ח ;).אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן
יוחי :כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים
בטלים .וידוע מאמר החכם :שכן אי אפשר לספר בלא שגיאות.
לכן הנני מבקש ,באם יש הערות נא לשלוח לכתובת שלהלן ,וזכות
הרבים תהא תלויה בו.

כל הזכויות שמורות למחבר c
ניתן להשיג את הספר בכתובת המחבר
רחוב כי"ח  7/1טבריה
מיקוד 71341
או בפלא'451-5111445 :

הספר הינו המשך לסדרת הספרים "שערי הלכה"
שיצאו לאור על הלכות:

ריבית והיתר עיסקא  /בשר בחלב ותערובות  /חופה וקידושין
לפי סדר השולחן ערוך ו"מקור הלכה" מהגמרא ועד אחרוני זמנינו
ומתאים לכל בית ישראל – ספרדים ,אשכנזים ותימנים
עוד מספרי המחבר

פנינת ההלכה

מאורות הפרד"ס

הלכות שמצוי בהם מכשול

חידושים נפלאים על התורה

ואין בהם מחלוקת הפוסקים

מחולק בכל פרשה חידושים בדרך

***

הפשט רמז דרוש וסוד

שיעורי הלכה

***

על מידות נפח

מאורות הפרד"ס

[כזית ,רביעית ,הפרשת חלה ועוד]

ומידות אורך
[אצבע ,אמה ,מיל ,רוחב סיט ועוד]

ומידות שטח
[בית סאה ,בית כור ,בית קב ועוד]

ביאור מקיף מהגמרא ועד אחרוני זמנינו

חידושים נפלאים על המועדים
מחולק בכל מועד חידושים בדרך
הפשט רמז דרוש וסוד
עם ביאור חמשים נסים שעל הים בקצרה
ותולדות דוד המלך ,רבי עקיבא ועוד
מהמקורות בש"ס והמדרשים

הכל ערוך בשפה השווה לכל נפש
להזמנות בפלא'450-5000445 :

בעזרת הבורא יתברך העונה לכל משווע
אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה ,כי גבר עלי חסדו לעסוק בהלכות חשובות אלו,
ולהוציא לאור ספר זה .הספר מכיל הלכות המתאימות לכל בית ישראל – אשכנז מזרח
תימן ראשי תיבות אמ"ת ,לספרדים ועדות המזרח ההולכים בעקבות מרן השולחן ערוך,
ולאשכנזים היוצאים ביד רמ"א ,ולכן במקום שיש חילוק בין מרן השו"ע לרמ"א ציינו
זאת בהלכה ,ובמקום שאין חילוק ביניהם נכתבה ההלכה בסתם ,והבאנו בספר לכל סעיף
"מקור הלכה" מהגמרא ועד אחרוני זמנינו.
אמרו חכמינו ז"ל בברכות (ח :).אמר רבא לרפרם בר פפא :יגיד לנו הרב מאותם דברים
מעולים שאמרת משמו של רב חסדא [שהיה חמיו ורבו של רבא (רש"י יומא עה :ד"ה רב חסדא)]
בדברים של בית הכנסת .אמר לו :כך אמר רב חסדא; מהו שכתוב (בתהלים פז ,ב) "אוהב ה'
שערי ציון מכל משכנות יעקב"  -אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות
ומבתי מדרשות [שאין מעלין בידן הלכה למעשה שיוצאת מן התלמוד (מהרש"א ובן יהוידע) ,כדשנינן
בבבא מציעא (לג :).תנו רבנן; העוסקין במקרא מדה ואינה מדה ,במשנה מדה ונוטלין עליה שכר ,גמרא

אין לך מדה גדולה מזו .ופירש רבינו חננאל :התלמוד מורה ומבאר המצות כתקנן ומגיד הלכה למעשה.].
וזהו ש אמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא :מיום שחרב בית המקדש ,אין לו להקב"ה
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.
וכתבו תלמידי רבינו יונה (על הרי"ף ברכות דף ד ע"א) לפרש :כמו שאוהב ה' בית המקדש
יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ,כך אוהב השערים המצויינים בהלכה ששם קביעות
התורה וההוראות בכל יום ,יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שלומדים בהם לפי שעה
דרשות או פסוק ,מפני שמיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע
אמות של הלכה בלבד .עכ"ל.
ומשלו רבותינו ז"ל על כך משל (מדרש תהלים פז') וז"ל :בכל מדינה ומדינה יש למלך
פלטין אחד ,למי אוהב יותר מכולן? פלטין שהוא בתוך מדינתו .כך אמר הקב"ה ,אני
מחבב שערי כנסיות ובתי מדרשות ,ולמי אני מחבב מן הכל? לציון (מקום שיוצאת משם
הלכה פסוקה) ,לפי שהוא פלטין שלי[ .הובא בפירוש 'עיון יעקב']

לפיכך נקרא הספר בשם "שערי הלכה" ,משום שאוהב ה' שערים המצויינים בהלכה
יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות כמבואר לעיל.
כתב רבינו אליעזר מגרמיזא בספר הרוקח (בהקדמה) :שצריך אדם לרמוז את שמו בספרו.
והנה בגימטריא קטנה עולה שמי "יניב" עם הכולל לשם הספר "שערי הלכה" ,וכן לשם
"מקור הלכה".
אמרו חז"ל באבות (פ"א מי"א); אבטליון אומר :חכמים הזהרו בדבריכם ,שמא תחובו
חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים ,וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ,ונמצא
שם שמים מתחלל .ע"כ .לכן כדי לצאת ידי חובה כלפי שמיא ,הנני בזה להודיע בשער
בת רבים ,שלמרות שמטרת הספר היא להלכה מ"מ אינה למעשה אלא על אחריות הלומד
בלבד ,וכל אחד ישאל את רבו אשר הוא מורא הוראה מוסמך ,ועל פיו ישק דבר.

***
שלמי תודה
תודתי מעומקא דליבא להורי היקרים ,אשר עזרו לי רבות משחר ילדותי עד כדי מסירות
נפש ,למען אוכל לשקוד על דלתות תורתנו הקדושה בהשקט ובטח ,ועד היום עיניהם
פקוחות עלי לשמרני .ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה' ,ויאריך ימיהם בטוב
ושנותיהם בנעימים בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,ופרנסה בשפע ,ויזכו לראות בנחמת
ציון וירושלים ולהקביל פני משיח צדקנו ,אמן.
תודתי מעומקא דליבא לנוות ביתי ,אשת חיל מנשים באוהל תבורך ,שמסייעת לי רבות
כדי שאוכל ללמוד וללמד תורתנו הקדושה בהשקט ובטח ,והיא שעמדה לי להוציא ספר
זה לאור .יהי רצון שבעז"ה נזכה יחד לגדל את ילדינו לתורה לחופה ולמעשים טובים
וליראת ה' טהורה ,ונזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלצינו ,מתוך בריאות איתנה ונהורא
מעליא ,אורך ימים ושנות חיים וכל טוב אמן.
יהי רצון שיהיה ספר זה לתועלת ולזיכוי הרבים ,ומיגו דזכי לאחריני זכי נמי לנפשיה.
ויהי רצון שנזכה כולנו לתשובה שלימה ולגאולה קרובה במהרה בימינו אמן.
המצפה לגאולה איתנה ברחמים במהרה
יניב גבריאל יצ"ו

כבוד ידידנו היקר והנעלה לשם טוב ותהילה הרה"ג הרב יניב גבריאל שליט"א ,מבני
החבורה בכולל מתעתד להוציא ספר על הלכות "נדה והמסתעף" ,בתוספת חידושים
וביאורים ובירורי הלכות .ספר זה מצטרף לסדרת הספרים "שערי הלכה" אשר יצאו לאור
העולם ,ומפארים את היכלי התורה .והנה הראני גליונות מן הספר ,ערוכים בצורה נפלאה,
כל משנה סדורה ,דבר דבור על אופניו ,ונתבררו ונתלבנו על ידו עניינים רבים מתוך דקדוק
ודיבוק חברים ,ומיגו דזכי לנפשיה ,זכי נמי לאחריני – זכות הרבים תלויה בו.
והנני לברכו שחפץ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה .ויזכה לברך על המוגמר" ,והיה כעץ
שתול על פלגי מים" מי תורתינו הקדושה ,תורת חיים ,מתוך הרחבת הדעת ונחת מכל יוצאי חלציו.

המברכו ביקרא דאורייתא
גבריאל דהאן  -ראש הכולל
עיה"ק טבריה ת"ו

מכתב ברכה
הנני בזה בשמחה רבה לברך את ידידי האברך היקר שתורתו אומנתו ושמו
הרב יניב גבריאל שליט"א שהוא עמל ויגע בתורה ,ומצא כדי מדתו לברר את
הדברים ולהעלותם על ספר בשם "שערי הלכה" העוסק בהלכות "נידה".
זכורני עוד בלומדו בישיבתנו הקדושה שכבר היה עמל ,ושואף לגדול בתורה,
ונפש עמל עמלה לו ,וזכה לעלות ולגדול בתורה.
וזאת הברכה יהי ה' עמו ויוסיף להגדיל תורה ולהאדירה מתוך שלוה ונחת ,וימצא
חן ושכל טוב בעיני חכמי התורה ,ויוסיף לזכות את הרבים בדברי תורה.
המברך באהבה
מסעוד בן שמעון

הבן יקיר לנו הרב יניב גבריאל שליט"א
משחר ילדותו הסתובב בין חכמים והתאבק
בעפר רגליהם ,וראיתי את דברי השבח שכתב
עליו רבו הגאון רבי מסעוד ועל סמיכתו אני
סומך שלא תצא תקלה מתחת ידו ויזכה לחדש
דברי תורה לרבים ולקדש שם שמים.
יצחק זילברשטיין

מפתח
פתיחה

חומרת איסור נידה ,בן נידה ולגבי זמנינו

........................

עמוד א

יורה דעה

פרק א'  -סי' קפג; מתי האשה נידה ....................................

עמוד ה
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עמוד כט
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חומרת איסור נידה
כתוב בתורה "ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה" (ויקרא יח,יט) ,ונאמר
"כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם" (שם פסוק
כט') .וכתבה התורה שנית "ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגילה את ערותה את מקורה
הערה והיא גילתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם" (ויקרא כ,יח) .מכאן נלמד
שכל הבא על הנידה עובר על איסור כרת.
אלא שיש הבדל בין איסור כרת של נידה לכרת של שאר עריות הכתובות בתורה;
כמו ששנינו במסכת יבמות (דף מט ).משנה; איזהו ממזר? כל שאר בשר שהוא בלא יבא
דברי רב י עקיבא .שמעון התימני אומר :כל שחייבים עליו כרת בידי שמים והלכה כמותו.
ורבי יהושע אומר :כל שחייבים עליו מיתת בית דין.
ואמרו בגמרא (שם) :אמר אביי הכל מודים בבא על הנידה (רש"י :אע"פ שהוא בכרת) ועל
הסוטה שאין הולד ממזר .והטעם משום שתופסים בה קידושין ,שנאמר "ותהי נדתה
עליו" ,בא לומר שאפילו בשעת נדתה תופסין בה קידושין.
וכן כתבו להלכה הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק טו הלכה א) הטור והשולחן ערוך (אבן העזר

סימן ד סעיף יג) – כשמעון התימני וכאביי :איזהו ממזר? זה הבא מאחת מכל העריות ,בין
מחייבי מיתות בית דין בין מחייבי כריתות חוץ מהבא על הנדה שאע"פ שהוא פגום אינו
ממזר אפילו מדרבנן.
ולכאורה דברי אביי צריכים ביאור ,שהרי במשנה כתוב ששמעון התימני סובר שכל חייבי
כריתות הבא עליהם הולד ממזר ,ולא חילקה בין כרת של נדה לכרת של שאר העריות,
ואמרו בתחילת מסכת כריתות (דף ב ).במשנה הראשונה שישנם שלושים ושש כריתות
בתורה ,ומנתה ביניהם את הבא על הנידה!? ועוד כיצד יתכן לומר שמשום סברא בלבד
נאמר שכולם מודים שחוץ מהבא על הנדה ,ולא נשען על ברייתא או משנה שמוכיחה
כדבריו? ועוד שאם החילוק באם תופסים קידושין או לאו ,היה צריך שמעון התימני לומר
זאת ,ולא לתלות באם יש בו כרת או לאו?
נראה לענ"ד בס"ד ליישב זאת על פי דברי המשנה בקידושין (דף סו :):כל מי שאין לה עליו
קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין הולד ממזר ,ואיזה זה? זה הבא על אחת מכל
העריות שבתורה .עד כאן .על כן נראה שלמד אביי מכאן ,שכיון שתלתה המשנה במי
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שאין לה עליו קידושין וזה הבא על אחת מכל העריות שבתורה ,ואילו הבא על הנידה יש
בה קידושין ,לכן צריך לומר שכולם מודים בזה שהבא על הנידה אין הולד ממזר.
אך עדיין צריך ביאור ,מה שונה הבא על הנידה שעונשו כרת וקידושין תופסים בו ,לבין
הבא על שאר העריות שעונשם כרת ואין קידושין תופסים בהם ,בעוד שמשמע מהתורה
שאין חילוק בין כרת של נידה לבין כרת של שאר העריות ,שהרי הזכירה התורה איסור
נידה בתוך פרשת העריות (ויקרא יח,יט)" :ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות
ערותה" .ולאחר שהזכירה את שאר איסורי העריות כתבה התורה (שם פסוק כט)" :כי כל
אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם" .משמע שנכלל
הכרת של נידה בכרת של שאר העריות!?
נראה לענ"ד בס"ד לבאר זאת על פי דברי הרמב"ן ורבינו בחיי (שם פסוק כט):
הנה בכריתות התורה ישנם שלושה סוגים .א) כרת בגוף ,כמו שנאמר "ונכרת האיש
ההוא" (שם ד,ט)  ,ועונשו בעולם הזה שימות בחצי ימיו דהיינו שהוא כרת של שנים או
ימים .ב) כרת בנפש ,כמו שנאמר כאן בבא על אחת מהעריות "ונכרתו הנפשות העושות",
וכן הוא במי שאוכל חמץ בפסח או עושה מלאכה ביום הכיפורים ,ועונשו רק בעולם הבא,
ואילו בעולם הזה אינו נענש ויכול לחיות ימים ארוכים וחיי שלוה ,כענין שנאמר בקהלת
(ז) "ויש רשע מאריך ברעתו" .ג) כרת בגוף ובנפש ,כמו שנאמר "הכרת תכרת הנפש ההיא"
(במדבר טו,לא) ,ודרשו חז"ל במסכת שבועות (דף יג :).הכרת  -בעולם הזה ,תכרת  -בעולם
הבא .ונמצא בתורה רק בעובד עבודה זרה ומגדף .עכ"ד.
יוצא מדבריהם :שהבא על אחת מהעריות הוא בכרת בנפש .וכיון שהבא על הנידה הוא
בכלל העריות משמע שגם הוא בכרת בנפש! אך המעיין בתורה יראה שבהמשך
בפרשת קדושים (ויקרא פרק כ') כתבה התורה שנית את איסורי העריות ומנתה ביניהם את
איסור הבא על הנידה בזה הלשון" :ואיש אשר ישכב את אשה ָּדוָּה וגילה את ערותה את
ֱרה והיא גילתה את מקור דמה ונכרתו שניהם מקרב עמם" (שם כ,יח).
מקורה ֶהע ָּ
נראה שבאה התורה לומר ,שאף שבשאר העריות הם בכרת הנפש כנ"ל ,מ"מ כרת הנידה
הוא שונה ואינו אלא בכרת הגוף .וכן כתב שם התרגום יונתן בן עוזיאל :ויכרתו שניהם
במות ִמתוך עמם .הרי מבואר שהכרת הוא במות בעולם הזה והוא נקרא כרת בגוף.
וכן מצינו במסכת שבת (דף יג ע"א וע"ב) :תני דבי אליהו; מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה
וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו ,והיתה אשתו נוטלת תפילין
ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם :כתוב בתורה "כי הוא חייך ואורך
ימיך" ,בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ,מפני מה מת בחצי
ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר[ .מספר אליהו הנביא ]:פעם אחת נתארחתי אצלה ,והיתה
מסיחה כל אותו מאורע ,ואמרתי לה :בתי בימי נדותך מה הוא אצלך? אמרה לי :חס
ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע בי .בימי לבוניך (בזמן שאת לובשת לבנים לבדיקה) מהו
אצלך? אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר.

בן נידה

ג

ואמרתי לה :ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה ,שהרי אמרה תורה "ואל אשה
בנידת טומאתה לא תקרב" .ע"כ .הרי מבואר שנענש במיתה בחצי ימיו שהוא כרת בגוף,
בעבור שהיקל באיסור נידה.
לפי זה מתבאר :כיון שהכרת בנידה הוא בגוף ,לכן אין הוולד ממזר אלא פגום ,משום
שאינו פוגם בנפש של הוולד אלא בגוף ומקולקל .ואילו הכרת של הבא על שאר העריות
הוא בנפש ,לכן הוולד היוצא מהם הוא ממזר ,משום שפגם בנפש של הוולד ולא בגוף.
ודו"ק.

***

מסופר על אשה שהתחילה לחזור בתשובה ,וניסתה לשמור על דיני טהרת המשפחה ,אך
בעלה שיטף פעולה ,הוא לא היה מוכן לחכות שבועיים בחודש .פעם אחת הצליחה לשכנע
אותו להימנע מיחסי אישות כל ימי המחזור ושבעה ימים נקיים,לאחר מכן בליל השמיני
הלכה למקוה ,אבל איחרה .כשהגיעה ,המקוה כבר היה סגור ,הבלנית הקשיחה את ליבה,
ולא הועילו כל תחנוני האשה .הבלנית לא הכניסה אותה והיא נותרה טמאה ,כשחזרה
לביתה חדל הבעל לגלות התחשבות וקיים איתה יחסי אישות .מאותה ביאה אסורה נולד
להם ילד הנקרא בפי חז"ל "בן נידה" שנחשב לפגום (כנ"ל) .והילד הזה לא חזר בתשובה
וגדל ונעשה פורץ ,שנהג גם לפרוץ לבתי זקנים .באחת הפריצות הרג בשגגה את בעלת
הבית הקשישה ,הוא נתפס והועמד לדין ,כשהגיע לבית המשפט התברר לה שבנה הרג את
הבלנית!!! [כתבה שפורסמה בעיתון הארץ (חרדים  /שחר אילן) הובא בספר "מפי אריה" על
הלכות נידה עמוד כז]

בזמנינו בן ובת שבאו מהורים שלא נזהרו מאיסור נידה;

כתב האגרות משה (יו"ד ח"ד סי' יז אות יט' ואה"ע ח"ד סי' יד) :שכל מה שאמרו שהם פגומים
וראוי להתרחק ,משום שנולדו עם מדות רעות כמו עזות פנים וכדומה ,אבל אם חזרו
בתשובה ויש להם יראת שמים ומידות טובות עם דרך ארץ – הרי שאין שום סיבה
להימנע מלהתחתן עמם אף מצד המעלה.
וכן כתב הסטייפלר זצ"ל בספרו קהילות יעקב
ח"ז סי' ריא-ריב) להורות היתר על פי האפי זוטרא (אה"ע סימן ד אות טו') בשם המהרש"ל:
שהפגם של בן נדה שהוא חצוף ומקולקל במידות עובר בירושה לכל הדורות .ע"כ.
לפי זה רוב הציבור הם בכלל זה ,כיון שקשה לעלות על הדעת שבמהלך כל הדורות למעלה
לא היה אף אחד מהאבות והאמהות של החתן שלא היה בכלל הפגם הזה ,ואף אילו
יצוייר שהיו כאלה ללא פגם הם מן המיעוט .ומשום כך איננו רואים שינויים בין חתנים
שבאו מהורים ששומרים טהרת המשפחה ,לחתנים שבאו מהורים שלא שומרים טהרת
המשפחה .עכ"ד.
(לקוטים ח"ב סי' כג כמובא בשו"ת משנה הלכות
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ומה שכתב בשו"ת משנה הלכות (חלק ז סימן ריא) להרעיש מאוד איך אפשר להוציא לעז על
כלל ישראל שרובן הם פגומים ,ושלח במכתב לסטייפלר זצ"ל על כך.
הנה השיב לו הסטייפלר במכתב (כמובא בשו"ת משנה הלכות שם סי' ריב) :הרי לדעת הרמב"ם
והשו"ע באה"ע סימן כ"ג דהמשחית זרעו רח"ל הוא יושב בנדוי ,ממילא היינו שכבר
נדוהו חז"ל .והראשית חכמה בשער קדושה פי"ז כתב על דורו :שכמעט אין אדם בדורו
שנמלט מעוון המר הזה ,ואם בדור הראשית חכמה דור דעה של הבית יוסף והאר"י ז"ל
וכו' מה היה בדורות לאחריו ,וכל שכן בדורותינו יתמי דיתמי ,ומבואר במסכת נדרים (כ):
שבני נידוי הם אחד מבני תשע מדות שהם מורדים ופושעים .נמצא שכל הדורות רובם
ככולם הם בכלל מדות פגומים .ועוד שכבר אמרו חז"ל בסוף מסכת סוטה שבדור עיקבתא
דמשיחא חוצפא יסגי ,ויתכן משום הסיבות האלו .וכן הוכיח בנו הגר"ח קנייבסקי
שליט"א מהרמב"ם (הלכות דעות פרק ה הלכה ד-ה) שראוי לתלמיד חכם להנהיג עצמו שלא
יהיו שניהם שיכורים ולא יאנוס אותה וכו' (שהם מבני תשע מדות של מורדים ופושעים כמבואר
בנדרים שם) ולא כמנהג שאר העם .כלומר רוב הציבור .מבואר שקצת מהתשע מדות היה
מנהג שאר העם .עכ"ד.
וכן כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ג סי' שפט) :שאין להימנע
מלהשתדך עם בת מחלל שבת בפרהסיא אם חזרה בתשובה ולמדה בבית חינוך חרדי
ומצויינת ביראת שמים ומדות טובות ,וכמו שאמר החזון איש שבת המתחנכת בבית
חינוך על דרך התורה והיראה חשובה ל"בת תלמיד חכם" .והגר"א דסלר זצ"ל אמר
שהיא מכונה "בת תורה".
וכן כתב בספר החופה והנישואין (סימן ב סעיף ח) להגר"א זכאי שליט"א על פי דעת
החזון איש כמובא בשו"ת רבבות אפרים (ח"ה סי' תצב) ,ודעת הקהלות יעקב (יבמות סי' מט
וסי' לח) ,והישכיל עבדי (ח"ז אה"ע סי' ג) :שאין להימנע מלהתחתן עם בנים או בנות יראי
שמים ובעלי מידות טובות שהוריהם לא שמרו על טהרת המשפחה.

יוצא מכאן:

בזמנינו אין להימנע מלהתחתן עם בנים או בנות בעלי מידות טובות

ויראת שמים שהוריהם לא שמרו על טהרת המשפחה ,כיון שהם מתעוררים
ומקדשים עצמם במצוות ויעלה בידם להטהר מטומאתם ,ופעמים רבות מזדככים
יותר ממי שנולד בקדושה וטינף עצמו בחטאים ועוונות.
ולכן אם השדכן יודע שהבחור הוא בן נידה – אינו מחוייב לגלות לצד השני[ .כן כתב
באורחות רבינו הגרי"י קנייבסקי זצ"ל ח"א עמוד רסח ,הובא בחופה והנישואין (סימן ב הערה  .)21וכן
כתב הבית חתנים (פרק ב סעיף ז הערה ה') ושכן כתב בשו"ת חלקת יעקב (אה"ע סימן יא)].

עד כאן דברי פתיחה

שערי
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מתי האשה נידה
[יורה דעה סימן קפג]

א.

מהתורה האשה נעשית טמאה נידה מתי שיצא לה דם ממקורה

(מהרחם)

והרגישה ביציאתו אע"פ שלא יצא מחוץ לבשרה ,ואפילו לא ראתה אלא טיפת
דם כחרדל ,ואפילו יצא לה באונס

(כגון על ידי קפיצה או על ידי חימוד ,ולא מחמת טבע

גופה) – הרי היא טמאה נידה מהתורה ,ויושבת עליו שבעה ימים ובסוף היום

השביעי מפסיקה בטהרה ,ובליל השמיני טובלת במקוה וטהורה לבעלה.
והלכה למשה מסיני – שלאחר שבעת ימי נידה מתחילים אחד עשר יום ימי זיבה,
שאם ראתה בהם דם [בהרגשה] יום או יומיים נקראת "זבה קטנה" ,ושומרת יום
כנגד יום בטהרה ומותרת לטבול ביום .ואם ראתה ג' ימים רצופים דם בימים אלו
נקראת "זבה גדולה" ,וצריכה למנות שבעה ימים נקיים ולטבול במקוה ואז טהורה
לבעלה.
ובתקופת התלמוד הורו חכמים :שכל אשה שראתה דם שיצא ממקורה ,צריכה
לישב שבעה ימים נקיים כדין "זבה גדולה" ,כדי שלא יתבלבלו ויטעו בין ימי נידה

לימי זבה ויבואו לידי איסור כרת (א).

מקור הלכה
(א) כן מבואר בטור ובבית יוסף (סימן קפג) ,ונפסק להלכה בשולחן ערוך (שם).
מתי דם נידה וזבה מטמא מהתורה;

אמרו חכמינו ז"ל שצריך ששה תנאים כדי לטמא מהתורה ואלו הן:
א .דם הבא מן המקור – כתוב בתורה (ויקרא כ ,יח) "והיא גלתה את מקור דמיה"
מכאן למדו חכמים ז"ל בתורת כהנים (מצורע ד,ו) שדוקא דם הבא מן המקור מטמא
(רש"י ויקרא טו,יט) ,וכן כתבו הרי"ף (שבועות ג ).והרא"ש (סוף נידה פ"י סי' ו).
ב .מחמשה מיני דמים – מבואר בגמרא בנידה (דף יט ).שרק חמשה מיני דמים
טמאים באישה :האדום ,השחור ,כקרן כרכום ,כמימי אדמה ,כמזוג[ .ולומדים זאת
ממה שכתוב בתורה פעמיים "דמיה" (ויקרא כ ,יח) "דמיה" (שם יב ,ו) וכל "דמיה" מיעוט רבים
שנים ,נמצא ארבעה דמים מטמאים באישה ,ומה שאמרו חמשה ,משום ששחור ואדום אחד הוא,

שמתחלה היה אדום ואח"כ השחיר ].ויתבאר בהרחבה לקמן בפרק ו סעיף א'.

ו
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ג .הרגישה ביציאת הדם – כתוב בתורה (ויקרא טו ,יט) "ואישה כי תהיה זבה דם
יהיה זובה בבשרה" מכאן למדו חז"ל בנידה (דף נז ):אמר שמואל :אינה טמאה עד
שתרגיש בבשרה .ולומדים זאת מיתור האות ה' "בבשרה" שהיתה יכולה לכתוב
"בבשר" (ודורשים "בבשר" התנאי הרבעי כדלהלן).
ד .יצא הדם לבית החיצון (אע"פ שלא יצא מחוץ לבשרה) – כתוב בתורה
"בבשרה" מכאן למדו חז"ל בנידה (שם) יצא הדם לבית החיצון מטמא אע"פ שלא
יצא מחוץ לבשרה .ואמרו בנידה (דף מא ):מהו בית החיצון? אמר רבי יוחנן עד בין
השיניים .ומבואר בבית יוסף (יו"ד סי' קצו) שלדעת הרמב"ם כל הפרוזדור נקרא בית
החיצון ,ולשאר הפוסקים רק מקום שהשמש דש וסוף הפרוזדור נקרא בית הפנים.
(שם)

ה .בימי נדה וזובה – כתוב בתורה (ויקרא טו,כה) "אשה כי יזוב זוב דמה" ולמדו חז"ל
בנידה (דף לו" ):אשה כי יזוב זוב" [מיתור המילה "זוב" משמע בכל אופן שהוא אפילו]
מחמת אונס [כגון שקפצה ממקום למקום או שראתה בהמה חיה ועוף מתעסקין זה עם זה
בעסקי בעילה וחמדה .משנה בזבים פרק ב משנה ב ובית יוסף ריש סימן קפג] "דמה" מחמת
עצמה (טבע גופה) ולא מחמת ולד (דם קישוי בשעת חבלי לידה ודם טוהר לאחרי ימי לידה).

ו.

[שלא תהיה חציצה בין הבשר לדם – שנינו בנידה (דף כא ):הכניסה שפופרת לפתח הרחם

ויצא דם לחוץ מבלי שיגע בבשרה – טהורה ,משום שאמרה התורה "בבשרה" (סי' קפח סע' ג)]
נידה מהתורה

כתוב בתורה (ויקרא טו,יט) "שבעת ימים תהיה בנדתה" .ואמרו חז"ל במסכת נידה
נד .סו ).מתחילת ראיית הדם מונה שבעת ימים ,אפילו שופעת דם כל שבעת הימים,
מספיק שתפסוק בטהרה בסוף היום השביעי לפני בין השמשות ,ובליל שמיני טובלת
וטהורה לבעלה .ואמרו חז"ל שם (דף סז ):נדה בזמנה (מוצאי יום השביעי) לדברי הכל אינה
טובלת אלא בלילה .ופירש רש"י שם :שלמדו מהפסוק "שבעת ימים תהיה בנדתה" -
תהא בנדתה כל שבעה.
(כט:

זבה מהתורה

כתוב בתורה (ויקרא טו ,כה) "ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה ...כימי
נדתה תהיה טמאה היא" (שם טו,כח) "ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר
תטהר" .ואמרו חז"ל במסכת נידה (דף עב ):שהלכה למשה מסיני שלאחר שבעת ימי
נידה מתחילים אחד עשר יום ימי זיבה .ואמרו שם (דף עג ).שאם ראתה בימים אלו דם
יום או יומיים נקראת "זבה קטנה" ושומרת יום כנגד יום בטהרה ומותרת לטבול ביום.
ואם ראתה ג' ימים רצופים דם בימים אלו נקראת "זבה גדולה" וצריכה למנות שבעה
ימים נקיים ,ומותרת לטבול ביום השביעי לאחר הנץ החמה (שם דף עב.).

שערי

פרק א'

הלכה

ז

מדרבנן  -אמרו חז"ל במסכת נידה (דף סז ):שאע"פ שמהתורה מותרת לטבול וליטהר
ביום השביעי לאחר הנץ החמה ,משום שמקצת היום ככולו ,מכל מקום אסרו חכמים
לעשות כן שמא תשמש לאחר מכן ותראה דם ותסתור את השבעה נקיים ותבוא לידי
איסור כרת (הבא על הזבה).
נחלקו הראשונים מה אסרו חכמים בזה;
לרש"י ותוספות (שם)  -אסרו לטבול ביום השביעי לאחר הנץ החמה ,שמא תשמש לאחר
מכן.
להרי"ף (שבועות ג ):והרמב"ם (איסורי ביאה פרק ו הלכה יא יג יד)  -אסרו לשמש ביום
השביעי לאחר הטבילה ביום ,ולא אסרו לטבול ביום[ .כמובא בבית יוסף סי' קפג ד"ה ומ"ש
בזבה]

ראתה דם ביום האחרון של ימי זובה (יום יא');

נחלקו בית שמאי ובית הלל בסוף מסכת נידה (דף עא ):משנה :האם שומרת יום כנגד
יום מהתורה או מדרבנן ,לבית שמאי הוי מהתורה ,ולכן אם טבלה לערב ומשמשה
חייבין קורבן .ולבית הלל הוי מדרבנן ,ולכן אם טבלה לערב ומשמשה פטורין מקורבן.
וביום יב' (שהוא תחילת ימי נידה) לאחר שתטבול בנץ החמה  -לבית שמאי :אסורה
בתשמיש עד הערב (מוצאי יום יב') מדרבנן .לבית הלל :המשמש ביום יב' לפני הערב
(מוצאי יום יב') הרי זה גרגרן .ומבואר בגמרא בנידה (דף נד ).שרב ששת אמר גרגרן שאמרו
בית הלל היינו אסור [מדרבנן להיות גרגרן].
ונחלקו הראשונים בדעת רב אשי שם  -אם חולק על רב ששת שאמר שגרגרן אסור;
לרש"י (שם ד"ה רב אשי) והריטב"א (שם ד"ה גרגרן) ותוספות הרא"ש (שם ד"ה ותשמש) :רב
אשי חולק על רב ששת וסובר שגרגרן שאמרו בית הלל הוא מותר מן הדין ,ורק ממידה
מוסרית יש לפרוש ממנה .וכן פסק המאירי (שם) .וכן אפשר שכן פוסק הטור (יו"ד סי'
קפג) כמו שכתב הבית יוסף שם בדעתו.
ואילו לרב המגיד (איסורי ביאה פ"ו הי"ח) :רב אשי אינו חולק על רב ששת שגרגרן שאמרו
אסור .וכן נראה הבנת מרן הבית יוסף ,ממה שכתב שאפשר שהטור סבר שרב אשי
חולק על רב ששת וכו' ודו"ק.
ראתה דם ביום העשירי של ימי זובה;

נחלק רבי יוחנן וריש לקיש בסוף מסכת נידה (דף עב ):האם שומרת יום כנגד יום ביום
עשירי הוא מהתורה או מדרבנן :לרבי יוחנן  -הוא מהתורה ,כיון שהיום ששומרת הוא
בתוך יא' ימי זובה ,והוי כמו ראתה ביום ט' שהוא מהתורה .ולריש לקיש  -הוא
מדרבנן ,כיון שאינה יכולה להיות זבה גדולה ,והוי כמו ראתה ביום יא' שלבית הלל
הוא מדרבנן( .על פי ביאורם של רש"י ותוספות שם)

ח

שערי

מתי האשה נידה

הלכה

וכתב הבית יוסף (סימן קפג) שמשמע שהלכה כרבי יוחנן כיון שחולק על ריש לקיש  ,וכן
נראה מדברי הרמב"ם (איסורי ביאה פרק ו' הלכה יז) [שכתב רק את המקרה שראתה ביום יא' ,ולא
כתב שראתה גם ביום י' ,משמע שיש חילוק ביניהם וכרבי יוחנן] .עד כאן .וכן מפורש ברמב"ם
בהלכות מטמאי משכב ומושב (פרק ה הלכה ח) שפסק כרבי יוחנן ,וכמו שכתב מרן שם
בכסף משנה.
ראתה דם ביומיים האחרונים של ימי זובה (יום י' ויא');

כתב הסמ"ג (לאוין קיא) :יש אומרים  -שצריכה שימור ביום יב' מהתורה .ויש אומרים –
שכיון שעברו ימי זובה צריכה שימור ביום יב' מדרבנן.
וזהו מחלוקתם של רב ששת ורב אשי במסכת נידה (דף נד ).שלרב ששת צריכה שימור
מדרבנן ,ולרב אשי צריכה שימור מהתורה ,כן מתבאר מחלוקתם בתוספות שם ד"ה
תשמש ,וכן כתב הדרישה (סי' קפג סע"ק ד) בדברי הסמ"ג .ומחלוקתם היא אליבא דרבי
יוחנן ,וכן הוא הגירסא בסמ"ג שלפנינו ,וכן פשוט ,דהא לריש לקיש ודאי הוי מדרבנן,
וכן כתב הבית יוסף (סי' קפג) ,ומה שנשאר בצ"ע משום שסבר שדברי הסמ"ג הם גם
אליבא דריש לקיש ,וכבר העירו על דבריו הדרישה וחדושי הגהות והגהות והערות
(שם)  :שדברי הסמ"ג הם רק אליבא דר' יוחנן ,לפי זה לא קשה כלל על הסמ"ג ,וכתבו
שכנראה לבית יוסף לא היתה גירסא בסמ"ג כמו שאצלינו בדפוסים שכתוב במפורש
שכתב דבריו אליבא דרבי יוחנן .וכן מתבאר בתוספות שנחלקו רב ששת ורב אשי
אליבא דרבי יוחנן כנ"ל.
ראתה דם בשלושה ימים של ימי זובה והתחילה לספור שבעה ימים נקיים
ונכנסה לימי נדה וראתה דם;

נחלקו בזה הרמב"ם רש"י ורמב"ן אם הדם הזה הוא דם נידה או דם זובה:
לדעת הרמב"ם (איסורי ביאה פרק ו' הלכה ד-ו ופרק ז הלכה יא) :הדם הזה הוא דם נידה ,כיון
של עולם יש לה ז' ימי נידה ויא' ימי זובה ולא יותר ,ולאחר מכן יש לה שוב ז' ימי נידה
ויא' ימי זובה ורק הלידה מפסיקה ביניהם ,ולכן הדם הזה אינו סותר את השבעה
נקיים אלא כשיפסוק הדם משלימה אותם ומסיימת.
ואילו לדעת רש"י (ערכין דף ח .ריש פרק ב' במשנה) והרמב"ן (נדה נד .ד"ה מדאמרינן) ורבינו
יונה (ברכות כא :ד"ה בנות) :הדם הזה הוא דם זובה ,כיון שנעשתה זבה גדולה לעולם
אינה חוזרת לימי נדה עד שתספור שבעה נקיים ,ולכן הדם הזה שראתה הוא סותר את
השבעה נקיים שהתחילה לספור וצריכה לספור מחדש שבעה נקיים.
וכן נחלקו כאשר סיימה נידתה ועברו ימי זובה וימי נדה ולא ראתה דם וכשהתחילו
שוב ימי זובה ראתה דם :לדעת הרמב"ם (שם)  -זה דם זובה .ואילו לדעת רש"י (שם)
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ט

וסיעתו  -זה דם נדה ,כי לעולם אין לה ימי זובה אלא סמוך לטהרת נידתה יא' ימים
בלבד .
בזמן הזה;

כיון שחכמים התקשו מלהבדיל בין דם אדום טמא לדם אדום טהור ,כמו שמצינו
בנידה (דף כ ):שרבי יוחנן ורבי זירא ועולא התקשו בזה ,לכן הדורות הבאים החמירו על
עצמם שעל כל דם מראה אדום מטמאין.
ושנינו בנידה (דף סו ).התקין רבי בשדות כדי שהאשה לא תתבלבל בין ימי זיבה לימי
נידה שעל כל דם מטמא שתראה חוששים לשניהם ,ולכן אם ראתה יום אחד תשב ששה
ימים (רש"י :כדין תורה שמא בימי נידה היא) .ואם ראתה שני ימים תשב ששה ימים והן
(רש"י :שמא הראשון הוא סוף זובה והשני הוא תחילת נדה) ,ואם ראתה שלושה ימים תשב
שבעה נקיים (רש"י :שמא זבה גדולה היא).
וכתבו הראשונים [ רמב"ן ,רשב"א ,ריטב"א ,תוספי הרא"ש ומאירי (נדה סו ,).הר"ן (שבועות ד:]).
שצריך שיהיו הששה ימים האלו "נקיים".
ולאחר זמן נהגו בנות ישראל לשבת על כל דם שרואות שבעה נקיים ,כמו ששנינו בנידה
(דף סו ).אמר רבי זירא :בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל
יושבות עליה שבעה נקיים .וקראוה חכמים בברכות (לא" ).הלכה פסוקה" ,פירש רש"י
(שם) :הלכה שאינה צריכה עיון .וכתבו הרי"ף (שבועות ד ).והרמב"ן (הלכות נידה פרק א
הלכה יט) והמאירי (ברכות לא :).שחומרא זו שנהגו בנות ישראל ,קבלוה חכמי ישראל
ועשאוה כהלכה פסוקה בכל מקום שאסור להקל בה.
וכתבו הרי"ף (שבועות ד ).והרא"ש (נידה פ"י סו"ס ו') :אע"ג שבתקנת רבי אין חשש לאיסור
כלל ,מכל מקום עשו חכמים הרחקה יתירה והנהיגו בנות ישראל לעשות כרבי זירא.
והטעם לכך כתב רש"י (מגילה דף כח :ד"ה שהחמירו) :א .פעמים שהיא זבה גדולה
ויושבת שבעה נקיים ,ובאמצע השבעה נקיים רואה דם אפילו כחרדל סותרת הכל
וסופרת מחדש שבעה נקיים .ב .שיש לחוש שמא היה לה כבר דם יומיים ורק ביום
השלישי ראתה וידעה מזה והוי שלושה ימים שצריכה לספור שבעה נקיים.
הרי שכיום דנים כל אשה כזבה גדולה ,ומה שאמרה התורה לגבי זב "ורחץ בשרו במים
חיים וטהר" (ויקרא טו,יג) ואמרו חז"ל שבא ללמד שאינו נטהר במקוה אלא במעיין ,אינו
אלא לגבי זב ,אבל זבה דינה כשאר הטמאים שמספיק להם ליטהר במקוה (תוספתא זבים
ריש פרק ג' ,רמב"ם הלכות מקואות פרק א הלכה ה) ,כיון שלא נאמר בהם אלא רחיצה "במים"
בלבד (עירובין ד :פסחים קט.).

י
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ישנם שני סוגי הרגשות שאם הרגישה האשה באחת מהם וראתה דם  -הרי

היא טמאה נידה מהתורה לכל הדעות :א) שמרגישה זעזוע בגופה (ב) כעין
צמרמורת ,וכתבו האחרונים :שבכלל זה אם מרגישה צער וחולי כמו כאב בטן
ובחילה וכדומה ,שעל ידי זה יודעת שעומד לצאת לה דם מהמקור (ג).
ב) שמרגישה שנפתח מקורה (צואר הרחם) ,כעין הרגשה של הטלת מי רגלים (ד).

מקור הלכה
(ב) כן כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק ה הלכה יז) הרגישה גופה ונזדעזעה ,והביאו
מרן בשולחן ערוך (סימן קצא סעיף א').
(ג) כן כתבו :הפרדס רמונים (פתחי נידה ,בריש הנושא 'מהות ההרגשה מה היא' עמוד סב).
הסדרי טהרה (סי' קצ סע"ק א) .המהר"ם שיק בתשובה (יו"ד סי' קעז אות א' ,וסי' קפד אות
א') ,וכתב עוד (שם סי' קפב) שכן משמע מרש"י בתורה פרשת תזריע על הפסוק "כימי נדת
דותה" (ויקרא יב,ב) ,שהוא לשון מדוה וחולי ,שאין אשה רואה דם שלא תחלה ראשה
ואבריה כבדין עליה .שו"ת משיבת נפש (יו"ד סי' ל אות יב' ,טו') שמרש"י (נידה נז :ד"ה
דארגישה) ורמב"ם (איסורי ביאה פרק ה הלכה יז) משמע שהרגשה היא הרגשת צער בשעת
יציאת הדם ממנה ,והביאו הדרכי תשובה (סי' קפג סע"ק ה) .שו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ד
סי' יז אות יב') ושכן מבואר בתוספות (כתובות סג :ד"ה אלא) .שו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סי' כא).
וכתבו :שבכלל זעזוע בגופה שכתב הרמב"ם הוא שאר שינויי גופה הבאים עליה בשעת
ראיית הדם ,כמו שכתב הרמב"ם (איסורי ביאה פרק ח הלכה ב) :שלפני שיבוא הדם תרגיש
בעצמה ,מפהקת ומתעטשת וחוששת פי כריסה ושיפולי מעיה ויסתמר שערת בשרה או
ייחם בשרה וכיוצא במאורעות אלו .עכ"ל .ועיין שם במגיד משנה .וכן מתבאר מדברי
הרמב"ם (הלכות מטמאי משכב ומושב פרק ג הלכה ו) :כל אשה שיש לה וסת תרגיש בעצמה,
מפהקת או מתעטשת או חוששת פי כריסה ושיפולי מעיה או אחזה צמרורית או ראשה
כבד עליה או איבריה כבדין וכיוצא באלו .ויש אשה שדרכה לראות בעת שיתחיל בה
מקרה אחד מאלו מיד בתחילתו ,ויש אשה שתמתין במקרה זה שעה או שתים ואח"כ
תראה הדם בסוף הוסת .עכ"ל .והביאו מרן בשולחן ערוך (סימן קפט סעיף יט).
ואע"פ שערוך השולחן (סי' קפג סע' נט) לא הסכים לזה ,מכל מקום נראה לענ"ד עיקר
כדבריהם מכח המציאות ,וכמו שכתב רש"י כנ"ל .וכן כתב האגרות משה (יו"ד ח"ד סי' יז
אות יב') :נשים שאין להן שום הרגשה ביציאת הדמים הוא דבר שלא מצוי כלל ,וגם
שאינן מבינות שהזכיר ערוך השולחן (בסימן קפג סעיף סא) הוא אינו מצוי כלל ,שהרי
רואים שיודעות בדיוק מתי נעשות נדות .וגם הרבה נשים מרגישות כחולות מזה ,כמו
שמבואר בתוספות (כתובות סג :ד"ה אלא) עכ"ד .וכן כתב הציץ אליעזר (ח"ו סי' כא) מכח
המציאות בזמנינו שכל הנשים יש להן הרגשת צער בשעת יציאת דם וסתן.

שערי
ג.

פרק א'

הלכה

יא

אשה שהרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ואחר כך בדקה ולא מצאה כלום –

טמאה נידה ,כיון שהרגשה זו היא מהתורה ,תולין לומר שיצא טיפת דם כחרדל
ונאבד (ה) .וא ם מצאה מראה טהור בצבע לבן או צהוב וכיוצא בזה – הרי היא
טהורה ,כי גם המראות הטהורים באים מן המקור ,ויש לתלות ההרגשה בהם (ו).

מקור הלכה
(ד) כן כתבו הטור (סימן קפג) והשולחן ערוך
שמרגישה שנפתח מקורה (צואר הרחם) להוציא דם .וכתב החתם סופר בתשובה
קסז) :שהרגשה זו דומה להרגשה של הטלת מי רגלים.

(סימן קפג וסימן קפח סעיף א וסימן קצ סעיף א)
(יו"ד סי'

(ה) תרומת הדשן (סימן רמו) ,שולחן ערוך (סימן קצ סעיף א) בשם "יש מי שאומר"
ללא חולק ,ט"ז (שם סע"ק ג) ,תורת שלמים (שם סע"ק ב) ,שיעורי שבט הלוי (שם אות יא'),
שו"ת יביע אומר (ח"ה יו"ד סימן טו אות ב') וטהרת הבית (סימן ז סעיף א).
וכתב שיעורי שבט הלוי (שם סוף אות יא) שנראה שלא תברך על הטבילה משום ספק .וכן
כתב הטהרת הבית (סימן ז סעיף א) שמשום ספק ברכות להקל לא תברך ,כיון שיש
חולקים על זה ומתירים אותה [הרדב"ז בתשובה (ח"א סי' קמט) ושאילת יעב"ץ (ח"ב סי' ה) דלא
כתרומת הדשן ,והביאם הפתחי תשובה (סי' קצ סע"ק ז)] .וכן כתב האבני שוהם (סי' קצ סע' א
בסיכום אות ב') שלא תברך כדבריהם.
ואילו החוט שני (סי' קצ סע' א עמ' קמח) כתב :שמברכת על הטבילה ,משום שלא גרע
מטומאת כתמים שמברכת כמבואר בפתחי תשובה (סי' קצד סע"ק ב) בשם החתם סופר
בתשובה (יו"ד סי' קצא) .עכ"ד .וכן כתב הדרכי טהרה (פרק א' בתשובות ותוספות אות ד')
שלפי מה שכתב הרב פעלים בתשובה (יו"ד ח"א סי' לז) באשה שהוחזקה נדה בשכנותיה,
שראוה לובשת בגדים המיוחדים לנדתה ,שאינה נאמנת אם תאמר טהורה אני אפילו
אם תתן אמתלה ,וחייבו אותה חכמים לספור ולטבול כדין נדה גמורה ,אע"פ שיודעת
בעצמה בודאי שהיא טהורה ואינה צריכה טבילה ,תברך על הטבילה משום שעושה
כמצות חכמים שדנו אותה כנידה גמורה .אם כן הוא הדין כאן שצריכה לברך מאחר
שעושה כמצות חכמים שדנו אותה כנידה גמורה .עכ"ד.
וכן נראה לענ"ד עיקר ,כיון שמרן בשולחן ערוך פסק כתרומת הדשן משום שלא מצא
מי שחולק עליו ,ולכן כתב בשם "יש מי שאומר" ללא חולק ,כמו שכתב התורת שלמים
(סי' קצ סע"ק ב) בשם הסמ"ע (חו"מ סי' טז סע"ק ח) שכן דרכו של השולחן ערוך בכל מקום
כשכותב בלשון כזאת .וגם הרמ"א בדרכי משה (בסימן קפח סע"ק ב) שהקשה על תרומת
הדשן ,לא חלק משום כך על דינו של תרומת הדשן אלא נשאר בצריך עיון ,וגם מזה
שלא הגיה על מרן בשולחן ערוך בדין זה משמע שמודה לו להלכה ואינו חולק על כך.

יב

שערי

מתי האשה נידה

הלכה

נמצא שאין בזה מחלוקת ראשונים שנאמר ספק ברכות להקל ,וגם לא מחלוקת בין
השולחן ערוך לרמ"א ,אלא דברי מקצת אחרונים נגד תרומת הדשן שהוא ראשון.
ועוד שגם השיעורי שבט הלוי (סימן ר אות י') והטהרת הבית (סימן טו סעיף ג) מודים
שבכתם טמא צריכה לברך על הטבילה ,כיון שחכמים אמרו שהיא טמאה ודאי שצריכה
לברך משום דבריהם .למרות שהמלבושי טהרה (סימן ר סעיף ג וסע"ק א) והטהרת ישראל
(סימן ר סעיף א' וסע"ק ב) כתבו :שנכון שלא תברך כשהיא טמאה מחמת כתם ,והביאו
מחלוקת אחרונים אם לברך בטובלת על הכתם ,וסיימו שמשום ספק ברכות להקל לא
תברך .מכל מקום השבט הלוי והטהרת הבית לא חשו לזה בכתם .ואילו בנידון שלנו
חשו לספק ברכות להקל .והנה הביא השיעורי שבט הלוי (סימן ר אות י') שכתב הגר"ש
קלוגר בטוב טעם ודעת (קמא סי' רצז) :שלא שמענו שצריך לשאול במקוה את הטובלת
אם זו טבילת ודאי או ספק או שצריך לשאול מורה הוראה אם לברך ,ומסיק להלכה
לברך גם בספקות .וכן כתב התפארת צבי (ח"ב סי' יט) להג"ר צדוק הכהן מלובלין:
שמברכים בספקות ,שכל שנקראת טמאה צריכה לטבול בברכה .ולכן כתב
השיעורי שבט הלוי (שם) במקום שמברכים בכל הטבילות אין להרהר אחריהם ,כמו
שכתב בטוב טעם ודעת .ובדם בתולים לכל הדעות מברכים .עכ"ד.
לפי זה יוצא ,שכבר מזמנו של הגר"ש קלוגר נהגו הנשים לברך בכל הטבילות כמו
שנוהגות הנשים כיום ,לכן יש לומר שאין אומרים כאן ספק ברכות להקל משום מנהג.
אבל בהרגישה שנזדעזעו איבריה ובדקה עצמה ולא מצאה כלום ,אע"פ שגם

הרגשה זו היא מהתורה (כנ"ל בסעיף הקודם) – כתב החכמת אדם
שנראה לו שטהורה ,משום שתולין ההרגשה בשאר מקרים .וכן הביאו הפתחי תשובה
(סימן קצ סע"ק ד) ,והביא (שם סע"ק ו) :שהחתם סופר בתשובה (יו"ד סי' קנ) כתב להשוות
הרגשת זעזוע הגוף להרגשת פתיחת פי המקור ,כיון שהן הרגשות מהתורה ,ולכן החמיר
בבדקה בעד שאינו בדוק או בנאבד העד שטמאה .עכ"ד.
וראיתי במקור מים חיים (סי' קצ סע"ק א ד"ה ודע) שכתב בפשטות כהחכמת אדם ,שיש
לתלות זעזוע גופה בדברים אחרים ולא ביציאת הדם ,כיון שבדקה עצמה ולא מצאה
דם ,וכמה פעמים קורה לאדם זעזוע הגוף מחמת סיבות אחרות .עכ"ד .וכן כתבו
המלבושי טהרה (סי' קצ סע' ב) והטהרת ישראל (סי' קצ סע' ט) כהחכמת אדם בפשיטות.
וכן פסק הטהרת הבית (סימן ז סעיף א') להקל כהחכמת אדם בהרגשת זעזוע הגוף ,והביא
במשמרת הטהרה (שם) עוד פוסקים שפסקו בזה כהחכמת אדם להקל ,וסיים שכן עיקר.
וכן כתבו האבני שוהם (סי' קצ סע' א בסיכום אות יד) והחוט שני (סי' קצ סע' א עמ' קמח).
וכן כתב הדרכי טהרה (פרק א') שאם הרגישה זעזוע הגוף ולא מצאה כלום (מלבד הרטיבות
הטבעית) – נהגו לסמוך על הפוסקים האומרים שהיא טהורה ולהקל אף ביום וסתה.
ובשיעורי שבט הלוי (סי' קצ סע' א אות יא') כתב :שבזעזוע הגוף יש מקום להחמיר
כהחתם סופר.
(כלל קיג סוף סעיף א)

שערי
ד.

פרק א'

הלכה

יג

אשה מעוברת או מניקה שהרגישה פתיחת המקור ובדקה ולא מצאה כלום –

טהורה ,כיון שהיא בחזקת מסולקת דמים (ז).

מקור הלכה
(ו) רמב"ם (איסורי ביאה פרק ה הלכה ו) ורמב"ן (הלכות נידה פרק ג הלכה ד) ,תרומת הדשן
(סימן רמו) ,טור שולחן ערוך ורמ"א (סימן קפח סעיף א) ,ביאור הגר"א (שם סע"ק ח) ,תורת
שלמים (סי' קצ סוף סע"ק ב) .וכן מוכח במשנה בנידה (יט ).הירוק עקביא בן מהללאל
מטמא ,הרי שמן המקור הוא בא ,ואע"פ כן חכמים מטהרים .כן כתבו הסדרי טהרה
(סי' קצ סע"ק ד) והטהרת הבית (סימן ז סעיף ב ובמשמרת הטהרה שם) והדרכי טהרה (פרק א').
ומה שכתבו ירוק הכוונה לצהוב ,כמו כתבנו בזה בהרחבה לקמן סימן קפח סעיף א
"דם בצבע ירוק" עיין שם.
(ז) תורת שלמים (סי' קצ סע"ק ב) ,והביאו הפתחי תשובה (שם סע"ק ז) וכתב :שאע"פ
שהחתם סופר בתשובה (יו"ד סי' קסח) דעתו להחמיר בזה ,מכל מקום הסדרי טהרה
(סימן קצ סע"ק ב ד"ה עוד) הסכים לדינא לתורת שלמים כיון שהן בחזקת מסולקות דמים,
לכן יש יותר לתלות שמה שהרגישה היה מראה לבן או ירוק ונאבד ,שכן דרך מעוברות
או מניקות לראות כך מאשר דם .וכן כתב השאילת יעב"ץ (ח"ב סימן ה) .עכ"ד.
וכן כתבו :החכמת אדם (כלל קיג סעיף ב) ,שו"ע הרב (סי' קצ סע' ב) ,שיעורי שבט הלוי
קצ סע' א אות יד') ,טהרת הבית (סימן ז סעיף ג) ,דרכי טהרה (פרק א') .וכן כתב החוט שני
(סי' קצ סוף סע' א עמ' קמז קנ) בשם החזון איש (יו"ד סי' פט סע"ק א) להקל שטהורה ,אך
בתנאי שרגילה במראות טהורים.
(סי'

ומניקה בזמנינו שאינה מניקה ממש  -כתב השיעורי שבט הלוי (שם) :קשה להקל .וכן
כתב האבני שוהם (סימן קצ סעיף א אות ה' ד"ה ובגדר) .וטעמם משום שבזמנינו כשאינה
מניקה ממש אינה מסולקת דמים וחוששים לוסתה ,כמו שיתבאר לקמן בפרק ב' סעיף
ה' .וכן נראה לענ"ד עיקר.
ומעוברת שאמרו – כתב האבני שוהם (שם) :נראה לאחר ג' חודשים לעיבורה
שיתבאר לקמן בפרק ב' סעיף ה' ובפרק ז סעיף לב' עיין שם) .וכן נראה לענ"ד עיקר.

(כמו

יד
ה.

שערי

מתי האשה נידה

הלכה

אם לא הרגישה באחת משתי ההרגשות הנזכרים לעיל בסעיף ב' ,אלא הרגישה

בזיבת דבר לח מהמקור ,ואח"כ בדקה ולא מצאה כלום – הרי היא טהורה (ח).

מקור הלכה
(ח) כתב החוות דעת (סימן קצ סע"ק א) ישנם שלושה סוגי הרגשה :א .שמרגישה
שנזדעזע גופה ,כמו שכתב הרמב"ם (איסורי ביאה פרק ה הלכה יז) [והשולחן ערוך
סעיף א)] .ב .שמרגישה שנפתח מקורה (צואר הרחם) ,כמו שמבואר בשולחן ערוך (סימן קפג
וסימן קצ סעיף א) .ג .שמרגישה דבר לח זב ממנה בפנים ,כמבואר בשו"ת נודע ביהודה
(קמא יו"ד סימן נה) [ובחכמת אדם (כלל קיג סעיף א)] .עכ"ד .ולפי זה כתבו המלבושי טהרה
(סי' קצ סע' ב) והטהרת ישראל (סי' צ סע' י) והבית שלמה בתשובה (יו"ד ח"ב סי' לו) :שאם
הרגישה בזיבת דבר לח בפנים ואח"כ בדקה ולא מצאה כלום  -שטמאה.

(סימן קצא

והפתחי תשובה (סימן קפג סע"ק א) לאחר שהביא דברי החוות דעת הנ"ל כתב:
שהחתם סופר בתשובה (יו"ד סימן קמה ,קנג ,קסז ,קעא) חלק על הנודע ביהודה בסוג ג'
הנ"ל ,שזיבת דבר לח אינה הרגשה של התורה .וכן קיבל ממורו הג"ר נתן אדלר זצ"ל.
וכתב שכן מורה ובא הלכה למעשה .עכ"ד.
וכן כתב הסדרי טהרה (סי' קצ סע"ק א) שהרגשת זיבת דבר לח אינה הרגשה של התורה.
וכן כתב ערוך השולחן (סימן קפג סעיף סג-סו) ודחה דברי הנודע ביהודה.
וכן כתב התורה תמימה (ויקרא טו,יט הערה פ') :ששני מיני הרגשות יש ,שהרגישה
שנזדעזע גופה או שנפתח מקורה ,וכן משמע מהלשון "בבשרה" עד שתרגיש בבשרה,
שתרגיש בפנים גופה ,מה שאין כן כשמרגשת זיבת דבר לח שהוא הרגשה חוץ לגופה.
וכל זה הוא מדאורייתא ,אבל מדרבנן טמאה אף בלא הרגשה ,משום שחוששים שמא
הרגישה ולא שמה לב ,כמבואר ביו"ד סי' קץ .עכ"ד.
וכן כתבו התפארת צבי (סי' קפג סע"ק א וסי' קצ סע"ק א) והמקור חיים (שם סע"ק ח) כמובא
בדרכי תשובה (סי' קצ סע"ק יד) :שאם לא הרגישה שנפתח מקורה אלא הרגישה זיבת
דבר לח באותו מקום ובדקה עצמה ולא מצאה כלום – טהורה.
וכן כתב האגרות משה (יו"ד ח"ד סי' יז אות ז-ח) שקיים לנו להלכה מעיקר הדין כהחתם
סופר ,ולכן אם הרגישה זיבת דבר לח ולא מצאה כלום טהורה.
וכן כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ב סי' פח וח"ה סי' קב אות ג') שהעיקר להלכה בזה כהחתם
סופר ,וכן הנסיון מוכיח ברוב מובהק שהזיבות האלה טהורים .וכן כתב בשיעורי שבט
הלוי (סימן קצ סעיף א אות ב' ד"ה ולדינא) שלכן אין להחמיר בהרגישה זיבת דבר לח כשלא
מצאה כלום ,אמנם אם ראתה דם בודאי מגופה בא ויש להחמיר כדאורייתא ,כי קשה
להבחין ולקבוע שלא היתה הרגשה ,והנשים פעמים טועות וסוברות שלא הרגישו
ואח"כ מתברר שהרגישו ,ובפרט שכתב הרמב"ם (איסורי ביאה פרק ט הלכה א) שחזקה
שרוב דמים באים בהרגשה ,וכמו שכתב שו"ע הרב (סי' קפג סוף אות ב') .עכ"ד.

שערי
ו.

פרק א'

הלכה

טו

אשה שבדקה עצמה בעד בעומק לפנים בפרוזדור ,ומצאה דם [טמא] על העד

בלא הרגשה – הרי היא בחזקה שבא לה בהרגשה וטמאה נידה מהתורה (ט).

מקור הלכה
וכן כתב החוט שני (סי' קצ סע' א עמ' קמט) להקל בזמנינו כיון שטועות בהרגשה.
וכן כתב בשו"ת יביע אומר (ח"ה יו"ד סימן טו אות ג'–ד') להקל בזה כהחתם סופר ,שאינו
הרגשה של התורה ,ולכן אם הרגישה זיבת דבר לח ובדקה ולא מצאה כלום  -טהורה.
וכתב שנית בטהרת הבית (ח"א סימן א סעיף ד וסימן ז סעיף א) .וכן כתב האבני שוהם (סי'
קצ סע' א בסיכום אות טו') .וכן כתב הדרכי טהרה (פרק א') שאם הרגישה זיבת דבר לח ולא
מצאה כלום (מלבד הרטיבות הטבעית) – נהגו לסמוך על הפוסקים האומרים שהיא טהורה
ולהקל אף ביום וסתה[ .וכן בתשובות ותוספות על הדרכי טהרה (שם אות ב' בהוצאה חדשה שנת
תשע"א) השיב להלכה :שאין הרגשת זיבת דבר לח נחשבת להרגשה מהתורה].

(ט) כן כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק ט הלכה א) :אין האשה מטמאה מן התורה
בנדה או בזיבה עד שתרגיש ותראה דם ויצא ...ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם
לפנים בפרוזדור – הרי זו בחזקת שבא בהרגשה כמו שביארנו .עכ"ל .ומה שכתב "כמו
שביארנו" כתבו המפרשים (שם) שכוונתו למה שכתב שם (פרק ה הלכה ה) :דם הנמצא
לפנים בפרוזדור חזקתו מן המקור ,וחייבים עליו על ביאת המקדש ושורפים עליו
תרומה וקדשים .עכ"ד .מוכח שנחשבת לנידה מהתורה בהרגשה ,אף שאומרת שלא
הרגישה .וכמו שמבואר בגמרא בנידה (נז ):לעולם שהרגישה ,וסברה שהרגשת [הצער
(רש"י וערוך לנר) מבדיקת] העד הוא .וכן כתב רבי עקיבא איגר בתשובה (קמא סימן סב) שעל
ידי בדיקת עד בלא הרגשה רבו כמעט כל הפוסקים שטמאה נידה מהתורה ,משום שאנו
אומרים שודאי היה לה הרגשה ,אלא שסברה שהרגשה הוא מן העד שבדקה בו .וכן
כתבו :הכרתי ופלתי (סימן קפג סע"ק א) והסדרי טהרה (סימן קפג סע"ק ב וסימן קצ סע"ק א)
והחוות דעת (סימן קצ בביאורים סע"ק א) ,וכתבו עוד :שאם לא הכניסה העד בעומק אלא
מהפרוזדור ולחוץ בקינוח  -אינו אלא מדרבנן משום כתם ,מאחר שלא הרגישה.
והביאם הפתחי תשובה (סימן קפג סוף סע"ק א) .וכתב הכרתי ופלתי (שם) שלכן דייק
הרמב"ם וכתב (פרק ט הלכה א) ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם לפנים בפרוזדור,
כדי לומר שאם מצאה דם בחוץ הפרוזדור וקינחה עצמה ,לא שייך בזה לומר הרגשת עד
הוא .עכ"ד .וכן כתבו החכמת אדם (כלל קיג בבינת אדם אות ח') ושו"ע הרב (סימן קפג
קונטרס אחרון סוף אות ב') .וכן כתב ערוך השולחן (סימן קפג סעיף נה) אך מטעם אחר.
וכן כתב הטהרת הבית (סימן א סעיף ה וסימן ז סעיף א) ובשו"ת יביע אומר (ח"ח יו"ד סי' טז
סוף אות א') .וכן כתבו הדרכי טהרה (פרק א') והאבני שוהם (סימן קצ סעיף א) והחוט שני
(סימן קפג עמוד לא).

שערי

טז
ז.

מתי האשה נידה

הלכה

אין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נידה ,וכל הבא על הנידה עובר על

איסור כרת

[שנאמר (ויקרא יח,יט) "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה" ,ונאמר (שם

פסוק כט') "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם" ,ונאמר
שנית (ויקרא כ,יח) "ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגילה את ערותה את מקורה הערה והיא גילתה

את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם"] ,אלא שלא תיקנו טבילה לפנויה ,כדי שלא
יבואו עימה לידי מכשול בהסתלק ממנה איסור נידה החמור (י) .ואפילו רק ליגע
בה לשם תאוה אסור ,ולדעת הרמב"ם איסורו מהתורה משום אביזרי גילוי עריות
שדינו יהרג ואל יעבור (כמו שיתבאר לקמן בפרק יא' סעיף קטן ו' ו-מ' לכמה דעות עיין שם).

ח.

מדרבנן טמאה נידה – משיצא לה דם ממקורה בלא שהרגישה ביציאתו ,והוא

הנקרא בפי חז"ל "כתם"  ,וצריכה למנות שבעה ימים נקיים אחר הפסק טהרה
(כמו שיבואר לקמן בפרק ח סעיף א עיין שם).

מקור הלכה
ואם בדקה עצמה בבגד מלוכלך או ספק מלוכלך ומצאה מראה אדום – אינה טמאה
נידה מהתורה ,כיון שלא הרגישה .כן כתב הדרכי טהרה (פרק א') .אבל אם הרגישה
ובדקה עצמה בבגד מלוכלך ומצאה מראה אדום קטן כחרדל – טמאה נידה מהתורה,
שהרי אפילו לא מצאה כלום – טמאה נידה היא כנ"ל .וכן כתב הפתחי תשובה (סי' קצ
סע"ק ו-ז) בשם החוות דעת (סוף סי' קצ) והחתם סופר בתשובה (יו"ד סי' קנ) והפנים
מאירות בתשובה (ח"ג סי' יג).
(י) רמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק ד הלכה א) ,ריב"ש בתשובה (סימן תכה) ,בית יוסף
ורמ"א (סוף סימן קפג).
ושנינו בכריתות (כג ):כרת חמור יותר ממיתה בידי שמים .שבכרת הוא וזרעו נענשים,
כמו שנאמר "ערירים יהיו" (ויקרא כ,כא) ונאמר "ערירים ימותו" (שם כ,כ) ,ופירש רש"י
(שם בפסוק כ') :אם יש לו בנים קוברן ,ואם אין לו בנים מת בלא בנים .וכן פירש רש"י
בחולין (לא .ד"ה לביתה) כרת חמור ממיתה בידי שמים שימיו נכרתים וזרעו כרת.
ומבואר במועד קטן (כח ).שהחייב כרת אינו מגיע לגיל ששים שנה ,ואילו בחייב מיתה
בידי שמים מת בגיל ששים .וכן כתב התוספות (בשבת כה .ד"ה כרת) והעירו על זה
מהירושלמי (בכורים פרק ב') שאמרו שבכרת אינו מגיע לגיל חמשים שנה ,ובמיתה בידי
שמים אינו מגיע לגיל ששים שנה.
ועיין עוד מה שכתבנו בזה בפתיחה ,בהבדל בין כרת של נידה לשאר כריתות שבתורה.

שערי

פרק ב'

הלכה

יז

פרק ב'

פרישה בעת הוסת
[סימן קפד]

א.

הנשים יש להן וסת לראות בזמן ידוע כל אחת לפי זמנה ,כגון :מעשרים

לעשרים יום או מעשרים וחמש לעשרים וחמש יום ,וסתם אשה רואה משלושים
יום לשלושים יום (א) .וכל מי שיש לה וסת קבוע – בעלה בא עליה שלא בשעת

וסתה ,ואין לה לבדוק לפני תשמיש ,כדי שלא יהיה לבו נוקפו ופורש ממנה (ב).

מקור הלכה
(א) טור ושולחן ערוך (סימן קפד סעיף א') ,על פי מה ששנינו בנידה (דף ט :):עונה בינונית
שלושים יום ,ופירש רש"י (שם טו :ד"ה בתוך) :משום שסתם נשים רואות לסוף שלושים
יום.
(ב) כמו ששנינו בנידה (יב ).שענה רב יהודה לרבי זירא :שלא תבדוק עצמה ,משום
שאם תבדוק יהא לבו [של בעלה] נוקפו ופורש ממנה .ופירשו רבינו חננאל ותוספות
ד"ה בעי)  :שלא תבדוק עצמה לפני תשמיש ,כיון שאם יראה שאשתו בודקת מחשב שאם
לא הרגישה לא היתה בודקת ,לפי שיודעת שחכמים לא תקנו לבדוק.
ומה ששנינו בנידה (יג ).משנה :כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת! מעמידים
הרשב"א (תורת הבית הארוך בית ז' שער ב' דף ז ):והטור (סימן קפד סעיף א) :שמדובר שלא
בשעת תשמיש ,דאילו בשעת תשמיש לא תבדוק .וכן כתב מרן בשולחן ערוך (שם).
ואילו הגהות מיימוניות (הלכות איסורי ביאה פ"ד אות כ) כתב :שלפני תשמיש רשאית
לבדוק ואף מצוה ,כמו שאמרו כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ,ומה שאמרו
שלא תבדוק משום שלבו נוקפו  -מדובר לאחר תשמיש שאינה רשאית להחמיר על
עצמה ולבדוק.
ולדעת הרמב"ם (איסורי ביאה פ"ד הט"ז) לאחר תשמיש צריכה לבדוק עצמה ,והוא צריך
לבדוק עצמו שמא ראתה דם בשעת תשמיש ,ולפני תשמיש הצנועות בודקות עצמן.
(שם

ופסק מרן בשולחן ערוך (סימן קפד סעיף א) בזה הלשון :וכל אשה שיש לה וסת קבוע – בא
עליה שלא בשעת וסתה ,ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש.
והוסיף הרמ"א בהג"ה :שגם אין לה להחמיר לבדוק עצמה לא לפני תשמיש ולא לאחר
תשמיש ,כדי שלא יהא לבו נוקפו ופורש.

יח

שערי פרישה בעת הוסת הלכה

וכתב התורת שלמים (שם סע"ק ב) לדייק מלשונם :שנחלקו השו"ע והרמ"א ב-ב' דברים;
א .לדעת מרן השו"ע – אינה צריכה בדיקה לפני תשמיש ,אבל אם תרצה להחמיר
רשאית .ואילו לדעת הרמ"א – אינה רשאית להחמיר לבדוק כלל.
ב .לדעת מרן השו"ע – דוקא לפני תשמיש אינה צריכה בדיקה ,אבל לאחר תשמיש
צריכה בדיקה .ואילו לדעת הרמ"א – גם לאחר תשמיש אינה רשאית לבדוק כלל.
משמע מכאן שדעת מרן השולחן ערוך כדעת הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק ד הלכה טז).
ואילו מרן בשולחן ערוך לקמן (סימן קפו סעיף א) סתם כדעת רוב הראשונים; שאין לה
לבדוק לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש ,כדי שלא יהא לבו נוקפו .והוא כדעת
הרמ"א הנ"ל!? וכן הרגיש בזה הש"ך (סימן קפד סע"ק ד) .לענ"ד נראה שאין זה סותר,
אלא שמרן בשולחן ערוך כאן (סימן קפד) בא לשלול דעת הגהות מיימוניות כמו שהביא
בבית יוסף ,שמה שאמרו כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת ,מדובר שלא בשעת
תשמיש ,כמו שכתב מרן בשולחן ערוך כאן ,אבל בשעת תשמיש לא אמרו זאת .ודו"ק.
לאחר מכן הראה לי חברי היקר ה"ר נועם הלוי שליט"א שכן כתב היד אברהם (כמובא
באוצר המפרשים שעל השולחן ערוך) כדברינו ,וברוך ה' שכיוונתי לדעת גדולים.

שערי
ב.

פרק ב'

הלכה

יט

הבעל צריך לפרוש מאשתו בשעת וסתה עונה אחת ,דהיינו אם ראתה ביום

פורש ממנה אותו היום כולו ,ומותר בה בלילה שלפניו ושלאחריו ,וכן אם ראתה

בלילה פורש ממנה אותו הלילה כולו ומותר בה מיד ביום שלאחריו ושלפניו (ג).
במה דברים אמורים :בגדולה ,אבל בקטנה נשואה שלא הגיעה לימי הנעורים [או
(ש"ך סע"ק יא ,ושכן כתבו הפרישה והב"ח)] לא הביאה סימני בגרות – אינה צריכה
לפרוש סמוך לוסתה ,כל זמן שלא קבעתו בשלוש פעמים ,מפני שהיא מוחזקת
באינה ראויה לראות (ד) .והוא הדין בזקנה שנסתלקו דמיה (ה).

מקור הלכה
(ג) כמו ששנינו במסכת שבועות (דף יח ):ונידה (דף סג :):כתוב בתורה
"והזרתם את בני ישראל מטומאתם" אמר רבי ירמיה :מכאן אזהרה לבני ישראל
שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן ,ואמר רבא :אותה עונה [אחת] .ואמרו בגמרא בנידה (דף
טז ).וסתות דרבנן .ומה שהביאה הגמרא פסוק בתורה כנ"ל  -כתב הר"ן (שבועות א):
שהוא רק סמך מהתורה.
(ויקרא טו,לא)

ושנינו בנידה (דף סג ):משנה :היתה רגילה לראות דם עם הנץ החמה
תחילת היום) ; לרבי יוסי :אינה אסורה אלא בשעת וסתה בלבד ,וכל הלילה עד שעת
וסתה בסוף הלילה  -מותרת ,וכן עבר הנץ החמה ולא ראתה  -מותרת כל היום .ואילו
לרבי יהודה :כיון שראתה בסוף הלילה – כל הלילה אסורה ,ואילו כל היום מותרת.
(סוף הלילה לפני

ופסקו כל הפוסקים :הלכה כרבי יהודה .וכן כתב מרן בבית יוסף (סימן קפד סעיף ב) שזה
דלא כהאור זרוע (חלק א סימן שנח) שאם רגילה לראות ביום פורש ממנה כל אותו היום
והלילה שלפניו וכן להיפך .וכתב עליו שאין טעם ושורש לדברים אלו ,וכבר כתב עליו
האגור (סימן אלף שנח) שדברי האור זרוע הם חומרא יתירה.
וכתב הבית יוסף (שם) :שאין חילוק בין היום ארוך בתקופת הקיץ לבין היום קצר
בתקופת החורף ,משום שאינו תלוי ב-יב' שעות אלא ביום ובלילה ולא לפי שעות.
וכן סתם מרן בשולחן ערוך (סימן קפד סעיף ב) שמסתכלים לפי היום והלילה ולא לפי
שעות ,ופורש ממנה רק עונה אחת כמו כל הפוסקים ,דלא כהאור זרוע שסובר שפורש
ממנה ב' עונות יום ולילה שלפניו.
ואילו הב"ח (שם) כתב :אע"ג שהלכה כרבי יהודה ,מ"מ ראוי להחמיר כאור זרוע .וכבר
תמה עליו הט"ז (שם סע"ק ב) מה שייך להחמיר על מה שמפורש בתלמוד לקולא ,ובפרט
שווסתות הוא דרבנן .לעומת זאת הש"ך (שם סע"ק ז) פסק כהב"ח ,שראוי לירא דבר ה'
להחמיר כהאור זרוע .וכן כתב הבן איש חי (שנה שניה פרשת צו סעיף א) כהב"ח לחוש לאור
זרוע.

שערי פרישה בעת הוסת הלכה

כ
ג.

אם רגילה לראות בנץ החמה וראתה דם ,ואינו ברור לה אם לפני הנץ החמה

או אחר הנץ החמה – אינה אסורה אלא ביום (ו) .ואם היתה רגילה לראות דם
מלפני הנץ החמה עד לאחר הנץ החמה – אסורה כל הלילה וביום כשיעור
שנמשך ראייתה בו (ז).

ד.

אם כשרואה דם היא שופעת או מזלפת [טיפות טיפות] שני ימים או שלושה

ימים ,אינה צריכה לפרוש אלא עונה ראשונה של הוסת ,וכיון שעברה העונה הזו
ולא ראתה דם – מותרת (ח).

מקור הלכה
(ד) רשב"א (בתורת הבית בית ז' שער ב' הארוך דף ח :הקצר דף ח ,).טור שולחן

ערוך (סימן קפד

סעיף ג).

(ה) בית יוסף ושולחן ערוך

(סימן קפד סעיף ג' על פי המבואר בסימן קפט סעיף כח).

(ו) כתב הראב"ד בספר בעלי הנפש (ריש שער תיקון הוסתות סימן א) :אם רגילה לראות
בנץ החמה וראתה דם ,ואינו ברור לה אם לפני הנץ החמה או אחר הנץ החמה –
יש מחמירים לאוסרה כל היום וכל הלילה ,ויש מקילין שאינה אסורה אלא ביום,
והכריע כדברי המקילין .וכן הביאו הרא"ש (נידה פרק ט סימן ב השני) שהכריע להקל,
וטעמו משום שוסתות דרבנן והוי ליה ספק דרבנן לקולא.
וכן פסקו להלכה הטור והשולחן ערוך (סימן קפד סעיף ד) לקולא כהראב"ד.
(ז) כתב הראב"ד בספר בעלי הנפש (שם) :אם היתה רגילה לראות דם מלפני הנץ החמה
עד לאחר הנץ החמה ,יש מי שאומר שאסורה כל היום וכל הלילה ,ויש מי שאומר
שהולכים לפי תחילת הוסת ולכן אסורה כל הלילה ומותרת ביום .והכריע הראב"ד
שאסורה כל הלילה וביום כשיעור שנמשך ראייתה בו.
וכן הביאו דבריו הרא"ש (נידה פרק ט סימן ב השני) והטור (סימן קפד סעיף ה).
וכן פסק מרן בשולחן ערוך (סימן קפד סעיף ה) כדעת הראב"ד.
(ח) אם כשרואה דם היא שופעת או מזלפת [טיפות טיפות] שני ימים או שלושה ימים;
לדעת הראב"ד בספר בעלי הנפש (סוף שער תיקון הוסתות סימן א) והרמב"ן
קפד סעיף ו) :כולן חשובין כעונה אחת ,וצריכה לפרוש כל ימי משך הוסת.

(הובא בטור סי'

ואילו לדעת הרז"ה (בהשגות על הראב"ד שם אות יא) והרשב"א
דף יד ):והריטב"א (נידה יא :).אינה צריכה לפרוש אלא עונה ראשונה של הוסת ,וכיון

(תורת הבית הארוך בית ז' שער ג

שערי
ה.

הלכה

פרק ב'

כא

מעוברת (לאחר ג' חודשים מעיבורה) ומניקה (כד' חודש משנולד הולד) אינה צריכה

לפרוש בשעת וסתה ,ומותרת בלא בדיקה ,כיון שדמה מסתלק ואינו חוזר עד כד'
חודש ,אפילו מת הולד בתוך כד' חודש (ט).

ועיין עוד מה שכתבנו בזה בפרק ז סעיף לב.

מכל מקום בזמנינו נשתנו הטבעיים ,שהרי רואות דם לאחר כמה חודשים
מהלידה כשמפסיקות להניק ,ולכן הורו פוסקי זמנינו שלאחר שתראה פעם אחת
צריכה לפרוש בשעת וסתה (י).

מקור הלכה
שעברה העונה הזו ולא ראתה דם – מותרת .וכן פסק הרא"ש (נידה פרק א סימן ג) .וכתב
רבינו ירוחם (נתיב כו סוף חלק א) :שכן כתבו רוב הפוסקים ,וכן פשט המנהג .וכן פסק מרן
השולחן ערוך (סימן קפד סעיף ו) .וכן פסק הרמ"א (סימן קפט סוף סעיף יג).
וכתבו האחרונים [דרישה (סימן קפד סע"ק ה) ,ט"ז (שם סע"ק ט) ,ש"ך (שם סע"ק טז) ,תורת
השלמים (שם סע"ק יד)] :שאינו דומה לסעיף ה' הנ"ל ,משום ששם הוא דבר מועט ,ולכן
אמרו שיש לה לפרוש כל אותו משך ראייתה .מה שאין כן כאן שזה נמשך שניים או
שלושה ימים.
לעומת זאת כתב הבן איש חי (שנה שניה פרשת צו סעיף ד) שיש לחוש לכתחילה לדעת
הראב"ד והרמב"ן הנ"ל.
(ט) כמבואר במסכת נידה (דף ט ,).ופירש רש"י :מפני שאין הטעם תלוי ביניקת הולד,
אלא מתוך צער לידה איבריה מתפרקים ודמה מסתלק ואינו חוזר עד כד' חודש.
וכן כתבו :הרשב"א (תורת הבית הארוך בית ז שער ג דף יב ,).הרא"ש (נידה פרק א סימן ד),
רבינו ירוחם (נתיב כו חלק א דף רכ ע"ג).
וכן פסקו להלכה הטור והשולחן ערוך (סימן קפד סעיף ז).
(י) אגרות משה (יו"ד ח"ג סי' נב) ,שיעורי שבט הלוי (סי' קפד סע' ד אות ד) ,טהרת הבית
(סימן ב סעיף ח).

כב
ו.

שערי פרישה בעת הוסת הלכה
אם היתה במחבוא מפני פחד מליסטים וכדומה ,והגיע שעת וסתה ולא בדקה

ולא הרגישה – הרי היא טהורה בלי בדיקה ,מפני שחרדה מסלקת את הדמים.
ולדעת מרן השולחן ערוך :אינה צריכה בדיקה אפילו לכתחילה ואפילו בשעת
וסתה .ואילו לדעת הרמ"א :דוקא אם עבר שעת וסתה ולא בדקה ולא הרגישה
אינה צריכה בדיקה ,אבל בשעת וסתה לכתחילה צריכה בדיקה (יא).
במה דברים אמורים :בפחד שנמשך זמנו ,אבל בבהלה פתאומית – לכל הדעות
דינה כשאר נשים ,שצריך לפרוש ממנה בשעת וסתה באותה עונה ,משום שבהלה
פתאומית גורמת לה לראות דם (יב).

מקור הלכה
(יא) שנינו בנידה (לט ).רבי מאיר אומר :אם היתה במחבוא
וכדומה) והגיע שעת וסתה ולא בדקה הרי זו טהורה ,מפני שחרדה מסלקת את הדמים.

(רש"י :מפני פחד מליסטים

וכתב הרשב"א בתורת הבית (הארוך בית ז שער ג דף יב :).שאפילו בשעת וסתה אינה
צריכה בדיקה אפילו לכתחילה ,כמו שמבואר בנידה (ט ).שהשוותה דין מעוברת לדין
אם היתה במחבוא מפני פחד ,משום שמסולקת דמים.
ואילו הטור (סימן קפד סעיף ח) כתב :שדוקא אם עבר שעת וסתה ולא בדקה ולא הרגישה
מותרת בלא בדיקה [שהרי אפילו רבי מאיר שסובר וסתות דאורייתא מטהר בה ,כל שכן כשקיים לנו
להלכה וסתות דרבנן (בית יוסף שם)] ,אבל לכתחילה בשעת וסתה צריכה בדיקה.
הקשה הבית יוסף (סימן קפד סעיף ח) :איך במעוברת (כנ"ל בסעיף ז) פסק הטור שגם
לכתחילה אינה צריכה לפרוש בשעת וסתה ,ומותרת בלא בדיקה ,כיון שדמיה
מסולקים ,ואילו כאן בנחבאת במחבוא מפני הפחד כתב שרק בדיעבד מותרת כיון
שדמיה מסולקים ,אבל לכתחילה צריכה לבדוק בשעת וסתה ,והרי השוותה הגמרא
בנידה (ט ).דין מעוברת לדין אם היתה במחבוא מפני פחד ,משום שמסולקת דמים !?
ותירץ הבית יוסף :שבמחבוא אין כל הנשים שוות בשיעור הפחד שגורם לסילוק דמים,
כמו שאנו רואים שישנן כמה נשים שאע"פ שהן במחבוא לא שינו את תפקידם וקיבלו
דמים כהרגלן[ .וכן כתב הש"ך (שם סע"ק כא)]
וכן כתב המאירי (נידה ט ).על פי המבואר בנידה (עא ).שפחד גורם לסילוק דמים ,אבל
בהלה [פתאומית (רש"י ד"ה ביעתותא)] גורמת לראות דם ,כמו שנאמר באסתר המלכה
"ותתחלחל המלכה מאד" (אסתר ד,ד) ואמר רב :מלמד שפרסה נידה [מפני שנבהלה באופן
פתאומי מגזירת המן] .וכיון שאמרו שיש חילוק בדין בין פחד לבהלה ,ואין כל הדעות
שולטים להכריע בין פחד לבהלה ,לכן גם אשה שהיתה במחבוא מפני פחד לכתחילה

שערי

פרק ב'

הלכה

כג

חוששת ליום הוסת עד שתבדוק ,ואפילו בוסת שאינו קבוע .עכ"ד .לפי זה יש לומר גם
בדעת הטור.
ובארצות החיים (או"ח סי' ג סע"ק פט) כתב :שהרמב"ם השמיט דין זה ,יש לומר שסובר
שלא בקיאים אנו בכך .וכן כתב מרן בבית יוסף באורח חיים סימן ג (סוף סעיף יד) בדעת
הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה כג) והרא"ש (נידה ריש פרק ב) והטור (או"ח סי' ג
סע' יד) לגבי לאחוז את האמה וישתין ,שלא חילקו בין מפחד ללא מפחד כמבואר בנידה
(יג ,).שבמפחד מותר מפני שלא יבוא לידי הרהור ,וטעמם משום שלא בקיאים באותו
פחד ,שהכל לפי מה שהוא אדם ,שיש אנשים שבכל שהוא מפחדים ויש אנשים שלא
מפחדים כלל .עכ"ד .וכן פסק שם מרן בשולחן ערוך (או"ח סי' ג סע' יד).
למרות זאת פסק כאן מרן בשולחן ערוך (סימן קפד סעיף ח) להקל כדעת הרשב"א ,וכן
כתבו הט"ז (שם סע"ק יא) והגר"א (שם סע"ק יז) ובאר הגולה (שם) בדעת מרן השולחן ערוך.
וכן כתב השולחן גבוה (שם סע"ק טז) ,והוסיף :שהטעם שפסק מרן השו"ע להקל ,משום
שקיים לנו להלכה וסתות דרבנן ,והרי זה ספק דרבנן לקולא .עכ"ד.
וכן כתב המגן אברהם (סימן ג סוף סע"ק יד) הטעם שלא פסק כאן מרן השו"ע לחומרא
משום שאין אנו בקיאים באותו פחד ,כמו שכתב בבית יוסף (או"ח סי' ג סוף סע' יד) כנ"ל
ופסק בשולחן ערוך שם ,משום שוסתות דרבנן ולכן מקילים ,מה שאין כן בלאחוז את
האמה שיכול לבוא לידי הרהור שהוא עוון חמור [כמבואר בנידה דף יג.].
וכן פסק הטהרת הבית (סימן ב סעיף ז ובמשמרת הטהרה שם) להקל כדעת מרן השולחן ערוך
כשפחדה ונמשך לזמן מסויים ,שאינה חוששת לוסתה ומותרת לכתחילה לבעלה בשעת
וסתה אף ללא בדיקה ,משום שאין לנו אלא דעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו.
ואילו הרמ"א בהג"ה (שם) פסק כדעת הטור .וכן פסק הט"ז (שם סע"ק יא) .וכן כתב
המסגרת השולחן הספרדי (שם סע"ק יד) שטוב להחמיר לכתחילה שתבדוק כהרמ"א .וכן
כתב האבני שוהם (סי' קפד סע' ח) שראוי להחמיר בזה כדעת הרמ"א גם לספרדים.
(יב) כמבואר בנידה (עא ).ובמאירי כנ"ל בסעיף קטן הקודם יא'.
וכן כתב התורת הטהרה (סימן ב סעיף ה) :שאם נבהלה באופן פתאומי שאינו נמשך לזמן
ממושך כמו הפחד ,והגיע זמן וסתה – צריך בעלה לפרוש ממנה באותה עונה.

כד
ז.

שערי פרישה בעת הוסת הלכה
אשה שיש לה וסת והגיע עת וסתה ולא בדקה ולא ראתה – תבדוק את עצמה,

ואם נמצאת טהורה – טהורה ,כיון שוסתות דרבנן ,ולכן אין אנו תולין לומר
שאורח בזמנו בא .במה דברים אמורים :בשעת וסתה הקבוע .אבל לאחר עונת
וסתה הקבוע או יום השלושים לראייתה אע"פ שאינו קבוע ,אם לא בדקה ולא
הרגישה לאחר שהגיע יום וסתה – אסורה בתשמיש עד שתבדוק (יג).

מקור הלכה
(יג) שנינו בנידה (טז[ ).שאר נשים (שאינן מעוברות או נחבאות במחבוא כנ"ל בסעיף ה-ו)] שיש
לה וסת והגיע עת וסתה ולא בדקה ולא ראתה – רבי אליעזר ורבי מאיר ושמואל
אומרים :טמאה נידה ,כיון שוסתות דאורייתא ,לכן אנו תולין לומר שאורח בזמנו בא.
ואילו רבי יהושע וחכמים ורב אומרים :תבדוק ואם נמצאת טהורה – טהורה ,כיון
שוסתות דרבנן ,ולכן אין אנו תולין לומר שאורח בזמנו בא.
וקיים לנו להלכה כרבי יהושע וחכמים ורב – שתבדוק ואם נמצאת טהורה  -טהורה.
במה דברים אמורים :בשעת וסתה .אבל לאחר עונת וסתה אם לא בדקה ולא הרגישה;
לדעת הרי"ף (נידה ד ):והרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק ד הלכה ט) :טהורה בלא בדיקה,
ודוקא בשעת וסתה הצריכו לכתחילה בדיקה.
ואילו לדעת התוספות (נידה טז .ד"ה ורב נחמן) והרשב"א (תורת הבית הארוך בית ז סוף שער ג
דף טו :):לאחר שהגיע יום וסתה הקבוע או יום שלושים אע"פ שאינו קבוע  -אסורה עד
שתבדוק.
ופסק מרן בשולחן ערוך (סימן קפד סעיף ט) בסתם כדעת הרי"ף והרמב"ם ,והביא בשם
"יש אומרים" דעת התוספות והרשב"א .ואילו לקמן (סימן קפד סעיף יא ובסימן קפט סעיף ד)
סתם מרן בשולחן ערוך כדעת התוספות והרשב"א .וכן העיקר להלכה[ .וכבר העיר על מרן
השולחן ערוך הגר"א בביאורו (סימן קפד סע"ק כה) שבסעיף ט' סתם כדעת הרמב"ם ואילו בסעיף יא'
סתם כדעת התוספות?! עד כאן .ויתכן שחזר בו מרן ממה שכתב כאן כדעת הרמב"ם]

וכן כתב הרמ"א בהג"ה (שם) שכך נהוג.

שערי
ח.

פרק ב'

הלכה

כה

הרוצה לצאת לדרך – צריך לפקוד את אשתו בתשמיש אפילו סמוך לוסתה,

ועדיף בסמוך לוסתה לרצותה בדברי ריצוי של קירבה ואהבה אם מתרצית בכך,
אבל אם אינה מתרצית בכך צריך לפוקדה בתשמיש ,הואיל והפרישה סמוך
לוסתה אינה מהתורה אלא מדברי חכמים ,ובמקום מצוה לא אסרו חכמים.
ואם הולך לדבר מצוה – אין צריך לפקוד את אשתו ,משום שחוששים שמא
יתבטל מפני זה מעשיית המצוה (יד).

מקור הלכה
(יד) שנינו ביבמות (סב" :):ואל אישך תשוקתך" (בראשית ג,טז) – מלמד שהאשה
משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך" .וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא
תחטא" (איוב ה,כד) – מלמד שחייב לפקוד את אשתו אף סמוך לוסתה .וכמה? עונה.
במה דברים אמורים :ביוצא לדרך לדבר רשות .אבל היוצא לדרך לדבר מצוה – מיטרד,
פירוש :אם יטרד בפקידה יבטל מן המצוה.
נחלקו הראשונים בביאור "פוקד את אשתו" במה חייבו לפקוד את אשתו;
לדעת רש"י (שם ד"ה וה"מ) הראב"ד (בעלי הנפש שער הקדושה) הרשב"א (תורת הבית הארוך
בית ז שער ב דף ד :והקצר ריש שער ג דף ח ).ורבינו ירוחם (נתיב ריש חלק א דף כב ע"ג) :אפילו
בתשמיש חייב לפקוד את אשתו[ .והטעם בזה כתב הראב"ד שם :כיון שוסתות דרבנן (נידה טז).
ובמקום מצוה לא גזרו חכמים].

ואילו לדעת רבינו תם (תוספות שם ד"ה חייב) הרא"ש (יבמות פרק ו סימן י) וספר התרומה
(סימן צג) :חייב לפוקדה רק בדברי ריצוי ,אבל בתשמיש אסור ,ולא חוששים שעל ידי
דברי ריצוי יבוא עליה[ .וטעמם :משום שוסתות דאורייתא ,כדשנינן בנידה (סג" ):והזרתם את בני
ישראל מטומאתם" (ויקרא טו) – מכאן אמר רבי ירמיה :אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך
לוסתן .ואילו לדעת רש"י וסיעתו אין דרשה זו דרשה גמורה אלא אסמכתא בעלמא ,כמו שכתבנו לעיל
בסעיף ב עיין שם].

וכתב הסמ"ג (לאוין קיא) :שהמחמיר שלא לפוקדה בתשמיש סמוך לוסתה אלא רק
בדברי ריצוי תבוא עליו ברכה.
ופסק מרן השולחן ערוך (סימן קפד סעיף י) כדעת רש"י וסיעתו ,אע"פ שסתם דבריו כדברי
הגמרא הנ"ל בזה הלשון :הרוצה לצאת לדרך צריך לפקוד אשתו סמוך לוסתה .ולא
פירש במה פוקד את אשתו .מכל מקום כיון שדעת מרן השולחן ערוך שוסתות דרבנן
כנ"ל בסעיף ט' ועוד ,לכן צריך לומר שדעתו כדעת רש"י וסיעתו ולא כדעת רבינו תם
וסיעתו שסוברים שוסתות דאורייתא .וכן כתב הרמ"א בפשטות בדברי מרן השולחן
ערוך :שאפילו בתשמיש מותר.

כו

שערי פרישה בעת הוסת הלכה

ואילו התורת שלמים (שם סע"ק יח) כתב לבאר דברי מרן השולחן ערוך כדעת רבינו תם,
על פי המבואר בשולחן ערוך אורח חיים סימן רמ עיין שם .אך כל ספרי האחרונים
כתבו בפשטות שדעת מרן השולחן ערוך כדעת רש"י וסיעתו שאפילו בתשמיש מותר.
וכן כתב הטהרת הבית (סימן ב סעיף יא).
לעומת זאת פסק הרמ"א (סימן קפד סעיף י) כדברי הסמ"ג ,שהמחמיר שלא לפוקדה אלא
רק בדברי ריצוי של מיני קורבה ואהבה מלבד תשמיש תבוא עליו ברכה .וכן כתבו
השו"ע הרב (שם סע"ק לג') והדרכי טהרה (פרק ו') .וכתב הדרכי טהרה (שם) :שאם אינה
מתרצית בכך – חייב אף בתשמיש.
וכתב עוד הרמ"א (שם) :ואם הולך לדבר מצוה – אין צריך לפקוד את אשתו .וכן כתב
מרן השולחן ערוך באורח חיים סימן רמ סעיף א' ,שדוקא אם אינו הולך לדבר מצוה
צריך לפקוד את אשתו .וכן כתבו הדרכי טהרה (פרק ו') והטהרת הבית (סימן ב סעיף יב),
משום שחוששים שמא יתבטל מפני זה מעשיית המצוה.

שערי
ט.

פרק ב'

הלכה

כז

אשה שיש לה וסת קבוע והגיע שעת וסתה או שאין לה וסת קבוע והגיע יום

השלושים לראייתה (עונה בינונית) שנחשב כהגיע שעת וסתה – אסור לבעלה
לשמש עמה לאחר שעת וסתה עד שישאלנה אם בדקה את עצמה וטהורה היא.
ואם שהתה אחר הוסת שיעור זמן שיכולה לספור בהם שבעה ימים נקיים
ולטבול – מותר לבעלה לשמש עמה מבלי לשאול אותה אם טהורה היא.
וכן אם יש לה וסת של ימים קבועים (כגון בהפלגה של כה' ימים) ,ובא לה על ידי
מעשה של קפיצות וכיוצא בזה ,והגיע עונת וסתה – כיון שתלוי במעשה אנו תולין
לומר שלא קפצה ולא ראתה דם ,ולכן אינו צריך בעלה לשהות כדי ספירה ואינו
צריך לשאול אותה אם טהורה היא אלא מותרת לו בתשמיש .מכל מקום כל
ההיתר בזה הוא עד יום השלושים לראייתה שהוא עונה בינונית ,כיון שדינה
בעונה בינונית כהגיע שעת וסתה הקבוע שאסור לבוא עליה עד שישאלנה (טו).

מקור הלכה
(טו) שנינו בנידה (טו ).משנה :כל הנשים  -בחזקת טהרה לבעליהן
עצמן לפני התשמיש .וכן הבעלים] הבאין מן הדרך  -נשיהן להן בחזקת טהרה [ויכולים לשמש
עימהן מבלי לשאול אותן אם טהורות הן].
שואלת הגמרא :לאחר שאמרה המשנה שהנשים בחזקת טהרה לבעליהן ,למה הוצרכה
המשנה לחזור ולומר דין הבאים מן הדרך שנשיהן בחזקת טהרה?
עונה הגמרא :משום שהיינו מעלים על דעתנו שדוקא כאשר הבעל נמצא בעיר אם
הרגישה בודקת את עצמה אם טמאה היא או טהורה ,ולכן היא בחזקת טהרה .אבל אם
אין הבעל בעיר אינה מטריחה את עצמה לבדוק כשמרגישה ואינה יודעת אם טמאה
היא ,ולכן אינה בחזקת טהרה .על כן באה המשנה לחדש לנו שגם כשאין הבעל בעיר
בודקת את עצמה כשמרגישה ,ולכן היא בחזקת טהרה.
[ולכן אינן צריכות לבדוק

אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה :והוא שבא [בעלה מן הדרך] ומצאה בתוך ימי
עונתה (רש"י :דהיינו בתוך שלושים יום לראייתה הקודמת ,אבל אם עברו שלושים יום  -אינה בחזקת
טהרה וצריכה בדיקה).
אמר רב הונא :ודוקא שבא בעלה מן הדרך ומצאה בתוך ימי עונתה "ולא הגיע שעת
וסתה [הקבוע]" ,אבל אם הגיע שעת וסתה [הקבוע לפני שלושים יום] – אסורה לו ,משום
שוסתות דאורייתא [וחזקה שבאה וסתה בזמנה הקבוע]( .על פי פירוש רש"י שם ד"ה לא שנו ,רמב"ן
שם ד"ה והוא ,רשב"א שם ד"ה ומפרשים).

ופירש הרשב"א בתורת הבית הארוך (בית ז סוף שער ג דף טו :).שלדעת רב הונא גם אם
המתין עד כדי שתוכל לספור ולטבול – הרי היא בחזקת טומאת נידה עד שתאמר לו
שהיא טהורה ,כיון שוסתות דאורייתא.

כח
י.

שערי פרישה בעת הוסת הלכה
הלוקחת כדורים לדחיית וסתה – אין בעלה צריך לפרוש ממנה בעונת וסתה,

ולכן כלה שחוששת פן תהיה טמאה נידה ביום חופתה ,יכולה להשתמש בכדורים
לדחיית וסתה ולסמוך על כך בליל חופתה אפילו חל בעונת וסתה (טז).

מקור הלכה
רבה בר בר חנה אמר :אפילו הגיע שעת וסתה [בשעה שבא בעלה מהדרך] גם מותרת
בלא בדיקה משום שבחזקת טהורה היא] כיון שוסתות דרבנן.
אמר רב שמואל בשם רבי יוחנן :אשה שיש לה וסת [קבוע] בעלה מחשב ימי וסתה ובא
עליה [כיון שאנו אומרים שגם א ם ראתה ביום וסתה כבר ספרה ימי טהרה וטבלה ,לכן לא צריך לשאול
אותה].
[לבעלה

לדעת התוספות (שם טו .ד"ה אפילו) הרא"ש (שם פרק א סימן א) הרמב"ן
איסורי ביאה פרק ד הלכה ט) והרשב"א (בתורת הבית הארוך בית ז סוף שער ג דף טו :).רבה בר בר
חנה אינו חולק על רבי יוחנן רבו ,אלא סובר כמותו שרק לאחר ששהה עד כדי שתוכל
לספור ולטבול – מותר לבעל לבוא על אשתו מבלי לשאול אותה אם טהורה .וכתב
הרשב"א (שם) :ודוקא שיש לה וסת לימים בלבד ,אבל אם יש לה וסת לימים ולקפיצות
אינו צריך לשהות ואינו צריך לשאול אותה  -כיון שהוסת תלוי במעשה אנו אומרים
שלא קפצה ושלא ראתה וטהורה .מכל מקום מסתבר שחושש לעונה בינונית שהיא
שלושים יום ,כיון שדינה כהגיע שעת וסתה שאסור לבוא עליה עד שישאלנה.
(הובא ברב המגיד

ואילו לדעת הרי"ף (שבועות ד ):והרמב"ם (איסורי ביאה פרק ד הלכה ט) :רבה בר בר חנה
חולק על רבי יוחנן ,ומה שהצריך רבי יוחנן לחשב ימי וסתה משום שסובר שוסתות
דאורייתא ,וכיון שקיים לנו להלכה שוסתות דרבנן ,לכן הלכה כרבה בר בר חנה שאין
צריך לחשב ימי וסתה ומותר בה מבלי לשאול אותה.
כן פירשו דעתם :הר"ן (שבועות ה ).והרב המגיד (שם) והובא בבית יוסף (סוף סימן קפד).
ופסק מרן השולחן ערוך (סימן קפד סעיף יא-יב) כהתוספות והרשב"א וסיעתם :שאם הגיע
שעת וסתה – אסור לבוא עליה עד שישאלנה .ואם שהה אחר הוסת כדי שתספור
ותטבול – מותר לו לבוא עליה מבלי לשאול .ואם יש לה וסת של ימים וקפיצות – כיון
שתלוי במעשה אנו אומרים שלא קפצה ולא ראתה ואינו צריך לשהות כדי ספירה ואינו
צריך לשאול .מכל מקום חושש לעונה בינונית שהיא שלושים יום ,כיון שדינה כהגיע
שעת וסתה שאסור לבוא עליה עד שישאלנה.
(טז) כמו שכתבנו לקמן בסוף פרק ז סעיף לד ,עיין שם במקור הלכה סע"ק מח.

שערי

פרק ג'
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כט

פרק ג'

נאמנות האשה
[סימן קפה]

א.

אשה שהיתה אסורה על בעלה משום נידה ,ואמרה לבעלה טבלתי – נאמנת

ומותר לבעלה לבוא עליה ,ודוקא כשעברו ימים שאפשר לה למנות בהם שבעה
ימים נקיים ולטבול .וכן אם רואה בגדיה מלוכלכים בדם – נאמנת לומר דם של

צפור דבר אחר נתעסקתי וממנו נתלכלכתי (א).

מקור הלכה
(א) שנינו בנידה (יב ).תנו רבנן :חמרין (המנהיגים חמורים עם סחורות ממקום למקום) ופועלין
והבאין מבית האבל ומבית המשתה נשיהם להם בחזקת טהרה ,ובאין ושוהין עמהם
בין ישנות (תוספות :במיטה אחת בלא תשמיש או בתשמיש ואינה ישנה לגמרי שיכולה להשיב אם
טהורה היא אם לאו) בין ערות .במה דברים אמורים :שהניחן בחזקת טהרה .אבל הניחן
בחזקת טומאה [נידה] לעולם היא טמאה [נידה] עד שתאמר טהורה אני [וטבלתי (טור בית
יוסף סימן קפה סעיף א)].
[וכשאמרה טבלתי וטהורה אני – כתב הרא"ש (שם פרק ז סימן ט) אפילו מצא בגדיה מלוכלכים
בדם נאמנת לומר דם של צפור נתעסקתי וכדומה וממנו נתלכלכתי].
וכתב הבית יוסף (סימן קפה סעיף א) :ודוקא כשעברו ימים שתוכל לספור ולטבול ,שאם
לא כן אסור לו לבוא עליה בלא לבדוק כיון שהיא בחזקת טמאה כנ"ל בסימן הקודם
(סעיף יא-יב) אע"פ שהניחה בחזקת טהרה.
וכן פסקו הטור והשולחן ערוך והרמ"א (סימן קפה סעיף א) :אשה שהיא בחזקת טמאה –
אסור לו לבוא עליה עד שתאמר לו טבלתי ,וכשאומרת שטבלה ועברו ימים שאפשר לה
למנות ולטבול – נאמנת.
רואה בגדיה מלוכלכים בדם – נאמנת לומר דם של צפור נתעסקתי וכדומה וממנו
נתלכלכתי[ .ש"ך שם סע"ק א :אבל אם הוא יודע בוודאות שלא עברו ימים שתוכל לספור ולטבול –
אינה נאמנת].

שערי

ל
ב.

נאמנות האשה

הלכה

אשה שנוהגת ללבוש בגדים המיוחדים לה לימי נידה – אסור לבעלה לבוא

עליה כשהיא לובשת בגדי נדותה ,משום שהוחזקה בכך לנידה ודאית עד שתאמר
לו בפירוש שטבלה (ב) .ואם היתה טהורה ולבשה בגדי נדותה ,הרי שבאה לומר
שראתה דם ונ ידה היא ,ואפילו אם תאמר אחר כך שעדיין היא טהורה ונתנה
הסבר לכך – אינה נאמנת ,כיון שעשתה מעשה בידים שמוכיח שהיא נידה,

וצריכה למנות שבעה ימים נקיים ולטבול (ג).

מקור הלכה
(ב) שנינו בקידושין (פ ).ובכתובות (עב ).אמר רב יהודה :הוחזקה נידה בשכנותיה (רש"י:

שראוה לובשת בגדים המיוחדים לה לימי נדותה) בעלה לוקה עליה משום נידה .וכיון שבעלה
לוקה עליה משום חזקה זו הרי שמחשבים אותה כודאי נידה .וכן כתב הרשב"א (תורת
הבית הארוך בית ז סוף שער ב דף ח ).והטור (סימן קפה סעיף ב).
וכתב הבית יוסף (סימן קפה סעיף ב) :נלמד מכאן שאסור לו לבוא עליה כשהיא לובשת
בגדי נדותה עד שתאמר לו בפירוש טבלתי .וכן פסק מרן בשולחן ערוך (שם)( .לענ"ד קשה
מה שאמרו הוחזקה נידה בשכנותיה ע"י שראוה לובשת בגדי נדות ,שהרי מניין להן שמה שהיא לובשת
הן בגדי נידות? וכי שייך לומר שגילתה להם הדבר ,והלא אסור לה לגלות מדין צניעות!? אלא א"כ נאמר
שלובשת בגדים פשוטים בימי נדותה ובגדים יפים בימי טהרתה ,אך כבר התבאר לקמן בסימן קצה סעיף
ח -ט שיכולה ללבוש בגדים יפים גם בימי נדותה ,אלא שתייחד לה בגדים מיוחדים לימי נדותה!? צריך
ביאור).
(ג) בדין נתנה אמתלא (הסבר) למעשיה;

שנינו במשנה בכתובות (עב :).אשה שמשמשת עם בעלה בנידותה שלא מדעתו – עוברת
על דת משה ויוצאת בלא כתובה.
ומבררת הגמרא (שם) :איך מדובר? אם מדובר שידע בעלה שהיא נידה יפרוש ממנה ולא
ישמש עמה ,ואם מדובר שלא ידע שהיא נידה אם כן יסמוך על דבריה – שהרי נאמנת
על עניני טהרתה ,כמו שנאמר רב חיננא בר כהנא בשם שמואל :מנין לנידה שסופרת
לעצמה [שבעה נקיים ואין בעלה צריך לספור אלא סומך עליה]? שנאמר "וספרה לה שבעת
ימים" (ויקרא טו,כח) "לה" – לעצמה (שנאמנת לספור לעצמה ,ויכול בעלה לסמוך עליה).
אלא אומרת הגמרא :המשנה מדברת באשה שאמרה לבעלה שאלתי את פלוני חכם על
הדם שראיתי וטיהר לי את הדם ,והלך הבעל ושאל את החכם אם היה המעשה כדבריה
ונמצא ששיקרה [החכם נאמן והיא טמאה .הר"ן (שם לב ):ורבינו ירוחם (נתיב כו חלק ד דף רכד):
בשם הרמב"ן (שבועות לב ):והביאם הבית יוסף והרמ"א (סימן קפה סוף סעיף ג)]
ועוד אפשר להעמיד את המשנה על פי דברי רב יהודה ,דאמר רב יהודה :הוחזקה
האשה נידה בשכנותיה (רש"י :שראוה לובשת בגדי נידות ,ולבעלה אמרה שהיא טהורה ושמשה

שערי
עמו) – בעלה לוקה עליה משום נידה

פרק ג'

הלכה

לא

(רש"י :אם התרו בו לפני כן שלא יבוא עליה ובא עליה משום

שהאמין לה .לפי ז ה אפשר לומר :שהמשנה מדברת שרק לאחר תשמיש הודיעוהו שכנותיו שהוחזקה

נידה).
על פי דברי הגמרא הזו כתב הרמב"ן (הובא בטור סימן קפה סעיף ג) :אם הוחזקה האשה
נידה בשכנותיה ואח"כ אומרת שטהורה היא – אפילו נותנת אמתלא (הסבר) לדבריה
[שאומרת :לא לבשתי בגדים אלו אלא כדי שלא תטרידני עכשיו ,כי לא הייתי בריאה] אינה נאמנת.
וכתב הטור (שם) לבאר דבריו :שבא לומר ,שכיון שראינוה לובשת בגדי נידותה – הוי
כאילו ראינו שראתה דם נידה ,שאז אינה נאמנת לומר לא ראיתי.
וכן כתב הר"ן (כתובות ט :ד"ה לא עבד) בשם הרשב"א .וכן פסק הרשב"א בתורת הבית
(הקצר בית ז סוף שער ב דף ז :ובארוך שם דף ח ).והביא ראיה מהגמרא הנ"ל הוחזקה נידה
בשכנותיה וכו'.
הקשה הטור (סימן קפה סעיף ג) על דברי הרמב"ן :וכי עדיף הוחזקה נידה בשכנותיה
מאומרת בפירוש טמאה אני שנאמנת לומר שוב טהורה אני על ידי אמתלא (כנ"ל)?!
וכתב הבית יוסף (שם) שכבר הרגיש הרשב"א בתורת הבית (הארוך שם) בקושיא זו.
ותירץ :שמשום אונס שקרה לה אומרת שטמאה היא ,אבל לא עושה מעשה בידים
בללבוש בגדי נידות בשביל כך .לכן אם עשתה מעשה בללבוש בגדי נידות  -הרי שבאה
לומר שאכן היא נידה באמת ,ואינה נאמנת לחזור בה על ידי אמתלא.
וכן פסק מרן בשולחן ערוך (סימן קפה סעיף ג) כדברי הרמב"ן וסיעתו :שאם ראוה לובשת
בגדים המיוחדים לימי נדותה ואח"כ אמרה טהורה אני ,אפילו נתנה אמתלא לדבריה –
אינה נאמנת.

שערי

לב
ג.

נאמנות האשה

הלכה

אמרה לבעלה טמאה נידה אני ,ותוך כדי דיבור אמרה טהורה אני – נאמנת

בלי ה סבר .ואם אמרה טמאה נידה אני ,ולאחר זמן אמרה טהורה אני – אינה
נאמנת אלא אם כן נתנה הסבר לדבריה ,כגון :שאומרת שמפני שלא היה בי כח
לתשמיש אמרתי שאני טמאה ,או שאומרת טענה אחרת ,כגון :שמחמת מריבה
שהיתה בינינו אמרתי לך שאני טמאה – נאמנת ,ולא עוד אלא אפילו אם לא
אמרה לו זאת ושוכבת לידו ,ויודע שמחמת הקטטה ביניהם אמרה שטמאה היא,

וכיון שהשלימו שוכבת לידו משום שטהורה היא ,ואינו צריך לשאול אותה.
אבל אם אמרה שלצחוק נתכוונה – אינה נאמנת ,משום שאינו נחשב להסבר מוצדק (ד).

מקור הלכה
(ד) בדין נתנה אמתלא (הסבר) לדבריה;

שנינו בכתובות (דף כב סוף ע"א) שאל שמואל את רב :אמרה טמאה [נידה] אני וחזרה
ואמרה טהורה אני  -מה הדין? ענה לו רב :אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה (סיבה למה
שינתה בדיבורה) – נאמנת .למד ושנה ממנו שמואל דין זה ארבעים פעם ואפילו הכי לא
הקל שמואל בדין זה למעשה[ .הביאו רש"י ותוספות (שם) בשם הירושלמי (כתובות פרק ב הלכה ה):
שפעם אחת היזדקק לאשתו ואמרה לו שהיא טמאה ,ולמחרת אמרה לו שטהורה היא ,ומה שאמרה
אתמול שהיא טמאה משום שלא היה לה כח לזה ,ולמרות שנתנה אמתלא לדבריה פרש ממנה עד
שטבלה].
ופסקו להלכה הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק ד הלכה י) הרשב"א (תורת הבית הארוך בית ז

סוף שער ב דף ח .ובקצר שם דף ז ):והר"ן (כתובות ט :ד"ה לא עבד) :כרב ,שאם נתנה אמתלא
לדבריה נאמנת[ .ומה שהביא הרי"ף (כתובות ט ):ששמואל לא הקל למעשה .כתב הבית יוסף (סימן
קפה סעיף ג) :לא כדי לפסוק הלכה כמותו  ,שהרי לא חלק שמואל בפירוש על רב ,ועוד שגם אם נאמר
שחולק שמואל על רב הרי קיים לנו להלכה כרב באיסורים .אלא ודאי ציין הרי"ף ששמואל לא הקל
למעשה – כדי ללמד שמי שרוצה להחמיר על עצמו בזה רשאי ואינה חומרא של שטות היא].

נלמד מכאן :שאם לא נתנה אמתלא לדבריה  -ודאי שאינה נאמנת וטמאה היא עד
שתטבול .כתב רבינו ירוחם (נתיב כו חלק ד דף רכד) :ודוקא שאחר כדי דיבור שינתה ,אבל
אם תוך כדי דיבור שינתה נאמנת[ .הובא בבית יוסף סימן קפה סעיף ג']
וכתב הרמב"ם (שם) 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 ,וכן כל כיוצא בזה .עכ"ל.

שערי
ד.

פרק ג'

הלכה

לג

היה משמש עם אשתו כשהיא טהורה ,ובשעת תשמיש אמרה לו נטמאתי

נידה – אסור לו לפרוש ממנה מיד באבר חי ,מפני שיציאתו ממנה הנאה לו
כביאתו ,וחייב עליה כרת כדין בועל נידה .ולכן כך יעשה :ינעץ צפורני רגליו
בקרקע ,ולא יסמוך עליה אלא יסמוך על רגליו וידיו כדי שלא יהנה ממנה ,ולא
יזוז ממקומו עד שימות האבר ויפרוש באבר מת.
ואם פרש ממנה מיד באבר חי משום שלא ידע שאסור לפרוש ממנה כך – יעשה

תשובה ויתן צדקה ללומדי התורה (ה).

מקור הלכה
יוצא מדברי הרמב"ם :שאם אמרה שלשחוק נתכוונה – אינה נאמנת ,משום שלא נחשב
לאמתלא .וכן כתב בספר התרומה (סימן צא) :שאם אמרה שמשטה בך אני – אינה
נאמנת ,משום שלא נחשב לאמתלא.
וכתב המהר"י ווייל (סימן כב הובא בדרכי משה סע"ק א) :שאם אמרה מחמת הקטטה
שהיתה ביני ובינך אמרתי שאני טמאה – נאמנת .ולא עוד אלא אפילו אם לא אמרה לו
זאת אלא שוכבת לידו ויודע שמחמת הקטטה ביניהם אמרה שטמאה היא ,וכיון
שהשלימו שוכבת לידו משום שטהורה היא ואינו צריך לשאול אותה על כך .וכן פוסק
הרמ"א בהג"ה (סימן קפה סעיף ג).
ופסקו להלכה הטור והשולחן ערוך והרמ"א (סימן קפה סעיף ג) :אמרה לבעלה טמאה אני
ואח"כ אמרה טהורה אני [לאחר כדי דיבור] – אינה נאמנת .ואם נתנה אמתלא לדבריה,
כגון :שאומרת שמפני שלא היה בי כח לתשמיש אמרתי טמאה או טענה אחרת כיוצא
בזה – נאמנת .והוסיף הרמ"א (שם) :שמכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא
להאמין לה – רשאי ומדת חסידות היא.
(ה) שנינו במשנה בשבועות (פרק ב משנה ד דף יד :):איזו היא מצות עשה בנידה שחייבין
עליה; היה משמש עם אשתו כשהיא טהורה ,ואמרה לו [בשעת תשמיש] נטמאתי (נעשיתי
נידה) ופרש ממנה מיד – חייב כרת (במזיד כמו בועל נידה ,וקורבן חטאת בשוגג) מפני שיציאתו
[ממנה] הנאה לו כביאתו[ .אלא ימתין עד שימות האבר ואז יפרוש ממנה].
ולמדו מצות עשה זו שבנידה בגמרא שם (יח ;):אמר חזקיה :מהפסוק "ותהי נדתה
עליו" (ויקרא טו ,כד) נלמד שאפילו בשעת נידתה תהא עליו .וכיצד יעשה? אמרו בגמרא
שם (יח ;).אמר רב משמו של רבא :נועץ עשר צפורניו בקרקע [ולא יזוז ממקומו ,דהיינו בלא
דישה] עד שימות [האבר ויפרוש באבר מת].

לד

שערי

נאמנות האשה

הלכה

וכן כתבו הרמב"ם (איסורי ביאה פרק ד הלכה יא) הטור והשולחן ערוך (סימן קפה סעיף ד):
היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ,לא יפרוש מיד והוא בקישויו ,שהנאה לו
ביציאתו כביאתו ,ואם פירש והוא בקישויו חייב כרת כמו שבעל נדה ...אלא כיצד
יעשה? נועץ צפורני רגליו בקרקע ,ושוהה ואינו מזדעזע עד שימות האבר ,ואחר כך פורש
ממנה באבר מת .ע"כ.
וכתב הרמ"א (שם) :ולא יסמוך עליה רק יסמוך על רגליו וידיו כדי שלא יהנה ממנה.
והטעם שצריך לנעוץ ציפורניו בקרקע – כתב הבית יוסף (שם) :נראה משום שאם לא
יעשה כן כל עוד אינו פורש הוא נהנה.
ואם פירש ממנה מיד בקישוי משום שלא ידע שאסור לפרוש ממנה  -הרי הוא
שוגג ,כמו שכתבו המרדכי (שבועות סימן תשנד) ותרומת הדשן (סימן ס) בשם המהר"ם
מרוטנבורג .וכתבו עוד :שמאחר ששוגג הוא כפרתו לבעל – שיתענה ארבעים יום ואין
צריכים להיות רצופים .ואם לא יוכל להתענות יתן יב' פשיטים לצדקה בכל פעם שצריך
להתענות ,אבל אשתו אינה צריכה כפרה.
והובאו דבריהם בבית יוסף וברמ"א (סימן קפה סעיף ד) ,אלא שהרמ"א כתב בשיעור פדיון
התענית שיתן כפי ערך ממון שיש לו ,כי העשיר יתן יותר קצת מעני.
אולם בזמנינו כתב הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו טהרת הבית (עמוד קכה) :כיון שהגופות
חלושים יש להקל על בעלי תשובה ,ודי להם בתענית יום אחד והשאר יפדו בצדקה
לעניים עמלי תורה כאשר תשיג ידיהם ,אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין ליבו
לשמים.
וכן כתב בשיעורי שבט הלוי (הלכות נידה סימן קפה סע"ק ט' יא') :שבזמנינו שהדורות
חלושים אין מחמירים בתעניות ,כמבואר בתשובת החתם סופר (אורח חיים סימן קעג ,יורה
דעה סימן קנה) שבענין התשובה נוטים להקל בתענית ולהחמיר בשאר דברים ,והם:
חרטה ,עזיבת החטא ,וידוי דברים ,צדקה ללומדי התורה בכל פעם שצריך להתענות
יפדה זאת בזה ,וירבה בלימוד התורה.
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בטלפון450-5000445 :

