
סיכום הלכות נדה

קונטרס

פתח אליהו

- מהדורת ביקורת -

אליהו כהן
052-7611965



 

  
 

 __________________________________________דיני נידה וזבה, וראיה בהרגשה –סי' קפ"ג  1

 דיני נידה וזבה, וראיה בהרגשה –סי' קפ"ג 
 מהתורה  טמאההרואה דם   אישה . סעיף א'

 בתנאי, 

 קור }רחם{יצא הדם מהמש  .א
1
. 

ביציאת הדם, שנעקר הדם  הרגישה .ב

 .2 ממקומו ויצא לפרוזדור
 אחד מחמישה מיני דמים תבראיירק  .ג

 .3}טור{  הטמאים
 אפילו ואז טמאה

עדין  ונמצא שלא יצא הדם מחוץ לגופה .א

 בפרוזדור
4
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 סעיף א'

 
1
  , וז"לבשם התורת כהנים ,מהרי"ף ורא"שמקורו  

 תהא מקום מכל זבה אפילו יכול זבה תהיה כי "ואשה

 "דמיה מקור את גלתה והיא" לומר תלמוד טמאה,

 המקור" מן אלא שאינם הדמים על לימד

 
2
 וישבה עולם קרקע בדקה: שמואל מקורו נז: "אמר 

 עד - בבשרה שנאמר, טהורה - עליה דם ומצאה, עליה

 בבשרה" שתרגיש

 }ש"ך{טמאה אפילו בראיה שלא בהרגשה  ומדרבנן

 

 }פת"ש{ שלושה הרגשות טמאה בהם מדאורייתא

 נזדעזע גופה. .א
 מקורה נפתח .ב
 כשמרגישה שדבר לח זב ממנה בפנים,  .ג

דעת החת"ס שאינו נחשב להרגשה  אבל

 דאורייתא.

 

עשתה דבר שמונע ממנה להרגיש את יציאת אישה 

 הדם, טמאה מדאורייתא אפילו שלא הרגישה,

 {ד"החוופת"ש בשם } באופנים הבאים

 שבדקה בעומק. ראתה דם לאחר .א
 ש.תשמי  לאחרראתה דם  .ב
 ראתה דם אחר הטלת מי רגלים. .ג
אם לא בדקה בעומק, או שרק קינחה, ולא  אבל

  טמאה רק מדרבנן ביציאת הדם, הרגישה

 ד{"}פת"ש בשם הכו"פ ס"ט  והחוו

 

 
3
 זוב מראה כל על וז"ל  "יכול מתורת כהניםמקורו   

 אדום אלא דם ואין דם, לומר תלמוד טמאה תהא

 בה טמאים הרבה שדמים מלמד דמיה אומר כשהוא

 וכמזוג" אדמה וכמימי כרכום וכקרן והשחור האדום

  ומבארת הגמ'

 אנן והא. ארבעה כאן הרי - דמיה דמיה קרא יט. "אמר

 אלא, הוא אדום - שחור: חנינא רבי אמר! תנן חמשה

 שלקה"
 
4
, החיצון בבית מטמאות הנשים מ. "כל 'מקורו מתני 

 בבשרה" זובה יהיה דם שנאמר

ובגמ' נז: מבארת הדרשה שהמילה "בבשרה" משמע 

 שטמאה ביציאת הדם מבשרה, אפילו שלא יצא החוץ.

 ,קרת הדם המטמאומקום ע

ראתה פחות מי טיפת דם כחרדל,  .ב

 .5 עלו ז"נ בליישצריכה 
י שקפצה וגרמה "יצא הדם באונס ע .ג

 ציאת הדם, וכ"ש כשיצא בזמנו הטבעילי
6
. 

                                                                                    
כלפי חוץ,  "בין השנים"מבואר בגמ' מא: שזה מי מקום 

 }ב"י{והוא מקום שהשמש דש 

 

האם יש טומאה נוספת כשיוצא הדם  נחלקו האחרונים

לא תוכל לספור , שמחמתו מהפרוזדור אל מחוץ לגופה

  .באותו זמן ז"נ

 בזה. נסתפקבשו"ת מעיל צדקה  .א

, שאין טומאה נוספת דעת שו"ת בית אברהם .ב

 ביציאת הדם לפרוזדור.
 ןשאין שייך נפק"מ בזה לעניי וכתב הפת"ש

שבהפס"ט בודקות שאין  ןספירת ז"נ, מכיוו

שום דם בבית החיצון, אז לא שייך שיצא 

 }פת"ש{ משם דם בתוך הז"נ 

   
5
 כעין אפילו, הואש בכל ומטמאיםמקורו מתני' מ. " 

 מכן" ובפחות החרדל

 
6
 "הרי אונס אמור ואשה כי יזוב זוב דמהמקורו לו: " 

 }שמילת זוב משמעותה כל זוב ואפילו זוב באונס{  

ופירוש מחמת אונס כגון שקפצה ממקום "ב"י הוכתב 

 מתעסקיםראתה בהמה או חיה או עוף ש או  ,למקום

  .זה עם זה וחמדה וראתה דם וכן כל כיוצא בזה

 

בטומאת נדה  שתי פרשיותנאמר בתורה   הקדמה:

 אחד על טומאת נדה, והשני על טומאת זבה

ה" .א ָּׁ י־ ְ֙וִאש   רָּׁ  ה  ֖זֹבָּׁ  הִ֥יְהי   ם֛ד ָּׁ  ה֔זָּׁבָּׁ  הִ֣תְהי   כ ִִּֽ ְבש ָּׁ  ה  ֑ב ִ

ְבע   ִׁ ים ֤תש  ְהי   ָ֙ימִׁ ָת  ֣הת ִׁ ד ָ פרשה זו מדברת , "ה  ְ֔בנִׁ

 .בטומאת הנדה

ָּׁ  .ב י־ ה֡"ְוִאש   מָּׁ  ֹוב֨ז ֩ ָזו בי כ ִִּֽ לֹא יםַ֗רב ִ  ים֣יִָּׁמ  ה  ֜ד ָּׁ ת ֙ב ְ  ע 

ָת  ד ָ י וֹ ֥א ה  ֔נִׁ ז ִכִּֽ תָּׁ  ַעל ו ב֖תָּׁ ל ה  ִ֑נד ָּׁ ָּׁ  ֹוב֣ז יְ֞ימ   כ 

תָּׁ  ימ   ה  ֻ֗טְמאָּׁ תָּׁ  י֧כ ִ ְהי   ה  ִ֛נד ָּׁ אָּׁ  ה֖ת ִ וא" הְ֥טמ   ִהִּֽ
ם ֲהרָּׁ  "ְוִאִּֽ ְבע   ה  ֛ל ָ  ְפָרהְ֥וסָ  ה  ִ֑מז ֹובָּׁ  ה֖טָּׁ ִׁ  יםָ֖ימִׁ  ֥תש 

ר" רְ֥וַאחַ  ְטהִָּּֽׁ  ת ִ

 פרשה זו מדברת בטומאת זבה.

 טומאת נדהטמאה  הראשונה הבראייתכל אישה 

בסוף יום השביעי  אם פסקה מלראות דםשבעה ימים, ו

 השהיית, אפילו לטהרתה תטובל  ועשתה הפס"ט

 שופעת דם כל שבעה.

 ,ימים שלאחר ז' ימי נדההם י"א  ימי זיבהו

זבה היא נקראת  םיומיייום או  דם בהםשאם רואה 

 קטנה

 שסופרת יום אחד נקי וטובלת

טובלת למחרת בתחילת היום שמקצת  }ומדאורייתא

  היום ככולו,

אסרו עליה לטבול ולשמש עד הלילה, שמא ומדרבנן 

 תראה ותסתור טבילתה{ 

זבה רצופים היא נקראת  שלושה ימיםואם ראתה 

 נקיים,שלאחר הפס"ט צריכה למנות ז' ימים , גדולה

 

מותרת זבה גדולה לטבול ולשמש ביום  אמדאוריית

 שמקצת היום ככולו,  הלראייתעי יהשב
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ורה לשמש שמה תראה ותסתור גזרו שאס ומדרבנן

  טבילתה.

 .ונחלקו הראשונים האם מותרת לטבול בלי לשמש

 .שמותרתדעת הרי"ף והרמב"ם,  .א
שאסורה לטבול,  "א,דעת רש"י ותו"ס והרשב .ב

  שחוששים שאם תטבול תבוא לשמש. ןמכיוו

  

 הנידותראשונים מתי חוזרת שוב לימי לקו הנחעוד 

 אחר ימי זיבתה.

 למשה הלכה - לנדה נדה שבין יום עשר "ואחד גמ' עב:

 מסיני"

מי מתי  שרקוהטור,  דעת רש"י ורמב"ן .א

לאחר ימי הזיבה מתחיל  דם שתראה שוב

 ,הנידתימי 
 הנידותהיא זבה גדולה מתחיל ימי ואם 

 משתראה דם אחר שספרה ז"נ וטבלה.

  .וכ"פ הש"ך

, שתמיד מיד שנגמרו ימי דעת הרמב"ם .ב

ל ימי הנדה, אפילו שלא יהזיבה מתח

התחילה לראות דם, ואפילו שהיא זבה 

 .וכ"פ הלבושגדולה ונמצאת בתוך ז"נ. 

 

מדרבנן תיקנו ג' תקנות שהיוצא מהם שהרואה טיפת 

 .כחרדל יושבת עליה ז' וסדר התקנות כדלהלןדם 

החמירו לטמא כל מראה  ,ראשונה החומר  .א

במראות הדמים , כיון שלא היו בקיאים אדום

 מה אדום טמא ומה אדום טהור.
כ: שר' יוחנן ור' זירא לא היו בודקים  }ומקורו

אים, י מראות הדמים, מחמת שלא היו בק

ומזה לומדים שגם בדורות אחריהם לא בדקו 

 {את מראות הדמים

על כל ראית דם ש תקנת רבי ,שניה החומר  .ב

ומנין הימים הנקיים  ,ת נקייםספיר צריך

 ימים ראתהתלוי בכמה 
 ימים נקיים. 4ראתה דם ג' ימים צריכה 

תה בימי זיבתה והיא א שחוששים שר ןמכיוו

 זבה גדולה. 
ימים  3סופרת  ,יום או יומייםראתה דם ואם 

  נקיים,

שמא הראיה  שחוששים ביאר רש"י והטעם

 בימי זיבה,  הביום הראשון היית

ומאותו  בימי נדה הוהראיה ביום השני היית

 יום טמאה טומאת נדה שבעה ימים,

ן שחוששים שהיום הראשו ס ביאר"והתו

התחילה  הוטומאת נידת ,היה דם טהור

 השני לכן ממנו מתחיל הספירה. מהיום

נקיים, והטעם שצריכים הימים להיות 

שאם תראה בהם חוששים שהיא  ןמכיוו

בימי זיבתה  וביום האחרון לז"נ התחיל לה 

 וטמאה ממנו ז' ימים. הימי נידת

 יום ראתה: בשדות רבי התקין" סו. ומקורו}

 תשב - שנים }ראתה{,והוא ששה תשב - אחד

 שבעה תשב - שלשה }ראתה{ ,והן ששה

 נקיים"{

 שתמיד תקנת ר' זירא ,חומרה שלישית .ג
 ,נקיים 4צריכה האישה לספור 

 , אפילו שראתה רק טיפת דם

ובין אם  ,אם היא אשתו ביןהבא על הנדה  רמ"א

ובשוגג חייב  ,במזיד חייב כרתבנדותה,  היא פנויה

 .7 קרבן חטאת

                                                                                    
 מנין מונות זמן בכל שיהיו כדי" א. והטעם

' לג אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד

  }רמב"ן{ימים"

 סבורה ותהא גדולה זבה תהא "שלפעמיםב. 

 שתי שראתה כגון שנים, אלא ראתה שלא

 תספור ולא השמשות בין מהן ואחת ראיות

 בכיוצא לטעות יבא שלא וכדי והן, ששה אלא

 כחרדל הטיפ בדם שאפילו מדותם, השוו בזה

 }ר"ן{נקיים ' ז יושבות

 ישראל בנות: זירא' ר "אמר סו. }ומקורו

 דם תטיפ רואות שאפילו, עצמן על החמירו

 "{נקיים שבעה עליה יושבות - כחרדל
 

הרואה דם נחלקו ב"ש וב"ה במתני' מה הדין באישה 

  ,ולא שמרה יום כנגד יום של ימי זיבתה ביום י"א

 .ובאותו יום בערב טבלה ושמשה עם בעלה

כיון  שהטבילה לא עלתה לה עא:{} דעת ב"ש .א

ה צריכה לשמור שגם הרואה ביום י"א לזיבת

אחרו לטבול, ולכן שניהם יום כנגד יום ורק 

 םוחייביטמאים לטמא משכב ומושב שלהם, 

  .קורבן חטאת
שמדאורייתא  קרבן םחייבישאינם  דעת ב"ה .ב

אינה צריכה שימור, כיון שלמחרת מתחיל 

 אין צריך לשמור יום כנגד יום,  הנידתימי 
 ראיה אטושצריכה שימור  גזרואבל מדרבנן 

 ולכן שנים טמאים. תוך י"א

ולכן פסק הטור שאסורה לטבול ביום י"א 

כיון שגם לב"ה מדרבנן צריכה לטבול רק 

 למחרת.

 

ביום י"ב  ולמחרת א של ימי זיבתה"יהרואה דם ביום 

נחלקו הראשונים האם יכולה  לשמש  ה,טבל לזיבתה 

 באותו יום. 

שאסורה לשמש עד ליל יג'  דעת הרמב"ם, .א

שב"ה אומרים במתני' שהעושה כן  ומקורו

 הוא גרגרן, 
 םכוונתופסק הרמב"ם כרב ששת שביאר 

שגזרו לאסור התשמיש, מחמת הרואה תוך 

  י"א שאסורה לשמש
 .שמותרת לשמש ביום י"בדעת הטור  .ב

שביאר שלא גזרו , שפסק כרב אשיומקורו 

 .לשמש מחמת הרואה בתוך י"אב"ה 

 

 הרואה דם ביום העשירי לימי זיבתה,

 שצריכה לשמורדעת רב יוחנן והרמב"ם,  .א

את יום י"א לזיבתה ולא לטבול  יום כנגד יום

   .רק למחרת ב"י לזיבתה
כיון שימור, שאינה צריכה דעת ריש לקיש  .ב

שאינה יוכל להיות זבה גדולה שביום 

 .הנידותהשלישי תהיה כבר בימי 

 

 
7
 גם נוהג נדה איסור אם שנשאל מהריב"שמקורו  

  בה, שנוהג הוא פשוט שדבר והשיב בפנויה,

2
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 שלא כדי לפנויה טבילה תקנו שלא שהטעם והוסיף

החמור  נדה איסור ממנה בהסתלק מכשול לידי יבואו

 }ב"י{

 

 הוספות

 
הובא לעיל שנחלקו הראשונים מתי מתחילים ימי  .1

 הנדה לאחר י"א ימי זיבתה 

מהפעם הראשונה  שלעולם אישה הרמב"םשדעת 

מונה  שבעה ימי נדה ולאחריהם שתראה דם בחייה, 

 א ימי זיבה, וכך ממשיכה לעולם."י

שרק משתשוב לראות דם אחרי ימי הרמב"ן ודעת 

 .הנידתיל מנין ימי חהזיבה מת

תמיד ביום לדברו ש, והקשה הרמב"ן על הרמב"ם

 ,היא בימי זיבתה הלראייתהשלושים 

 52 הוא יום ימי נדה, 4ימי נדה+ י"א ימי זיבה+  4כיון ש  

וא"כ אייך  ,ימי זיבתה שוב שבו מתחיל הלראיית

 .קובעת בהם וסת

 , ם"וישבו את דעת הרמב

דעת הרמב"ם שאפשר לקבוע וסת בימי זיבה א. 

 .הנידתכים לימי והסמ

וסת קבוע, מי יום אישה שקבעה דעת הרמב"ם ש  ב.

 ימי נדה וימי זיבה. את הוסת מתחילה למנות מחדש

 

הנמצאת בימי מה הדין באישה  נחלקו הראשונים .2

זיבתה וראתה ג' ימים שנעשית זבה גדול וצריכה 

 הנידתהגיעה בחשבון לימי  ובתוך ספירתה ,לספור ז"נ

 וראתה דם.

שאינה מחשבנת הימים  דעת הרמב"ם, .א

אין ראיות אלו סותרות  שרואה בהם דם, אבל

 .הנידתבימי  אותם כיון שרואה ספירת ז"נ
שראיה זו סותרת ספירת ז"נ, דעת הרמב"ן,  .ב

  צריכה לספור ז"נ שוב.ו
 

אישה שחל הביוץ שלה תמיד ש כתבו כל הפוסקים  .3

 ,בתוך ז"נ

  כלל לטבול קודם ז"נ. יר להאין להת

 

נחלקו הפוסקים בגדר החומרא שהחמירו בנות  .4

טיפת דם  ואהישראל החמירו על עצמם שאפילו ר 

 .ז"נ ת עלוכחרדל יושב

חומרא זו שנהגו בה בנות " דעת הרמב"ן .א

ישראל, הוכשרה בעיני חכמי ישראל, 

ועשאוה כהלכה פסוקה בכל מקום, ואסור 

  "להקל ראש בחומרא זו לעולם

"דעיקר מימרא דר'  דעת שו"ת גליא מסכתא .ב

לא הוי מתקנות חכמים אלא בנות  -זירא 

ישראל המה החמירו על עצמן חומרא זו 

ולפיכך ראוי לומר בפשיטות על ענין  ,מעצמן

הימנה היינו  נפטריםחומרא דר' זירא דבקל 

ובכל מקום שיש איזה צד לצדד  ,בכל ענין

 "ולהקל יש להקל

פסק }קצו' ולא הסכימו עם דברו הפוסקים, וגם בשו"ע 

לא הועיל לה אפילו  נ"סע' ד'{ שהעושה בדיקה אחת בז

בדיעבד, ואפילו שבדיקות הם דרבנן, וכל הנשים שלנו 

 הם ספק זבות.

 

 

 

                                                                                    
 שאלות סיכום

 
מנין ימי נדה  ןבעניים "י ורמב"סכם את מחלוקת רש .1

 וימי זיבה, והנפק"מ שביניהם לקולא ולחומרא.

לאחר ראייתה יום  52אישה הנמצאת  }תשובה:

הראשונה, לדעת הרמב"ן אפשר שתהיה בימי נידתה 

במקרה שאחרי ימי הזיבה זה הפעם הראשונה שרואה 

 דם

ם תמיד תהיה בזמן זה מימי זיבתה "אבל לדעת הרמב

חוזה קולא שבראיה  שבאים אחרי שבעה ימי הנדה,

 אחת שומרת רק יום כנגד יום,

וחומרא שבראיית ג' ימים היא זבה גדולה שצריכה ד' 

 {נקייםימים 

מדאורייתא לשיטת הרמב"ם, האם זבה גדולה  .2

שראתה בימי נדה סותרת את הנקיים שספרה בימי 

זיבתה, ומה הדין בימי נדה שלא ראתה בהם? מה דעת 

 הרמב"ן לגבי מקרים אלו?

וימי הסבר את שיטת הרמב"ם לגבי ספירת ימי זיבה  .3

הנדה, ומה הדין לפי הרמב"ם כאשר וסתה הקבוע בא 

 בימים הראויים לזיבה?

ראתה שלושה ימים בימי זיבה והיא זבה גדולה . 4

 מדאורייתא, מתי חוזרת לימי נידה?

ראתה פעם ראשונה בא' בניסן ולאחר מכן ראתה ב:  .5

מקרה א: ט"ז י"ז כ"א ניסן מקרה ב: כ"ח כ"ט ל' ניסן, מה 

 דיני התורה.דינה לפי 

אז  הלכו"ע כיון שבא' בניסן התחילו ימי נידת }תשובה:

ראיות של ט"ז י"ז י"ח, הם ראיות בימי זיבתה וע"י 

 שלוש ראיות אלו נעשית זבה גדולה,

ונחלקו הרמב"ן והרמב"ם, האם הראיה של כ"א שהיא 

 ראיה בתוך ז"נ שסופרת זבה גדולה סותרת ספירתה,

לרמב"ם היום שראתה לרמב"ן סתר וסופרת מחדש, ו 

הראיות אבל לא סותרת הראיה  ןאינו עולה למניי

 מחמתו{ 

שראתה  האישמה הדין מדאורייתא ומדרבנן של   .6

ביום העשירי מימי זיבתה, או ביום האחד עשר או 

 בשניהם?

זבה קטנה או גדולה מתי יכולה לטבול ומתי יכולה  .7

 }נתבאר בס' קצז' סעיף ג'{?לשמש

י התקנה שאישה יושבת על כל טיפת היו שלב מה. 8

 דם שבעה נקיים?

מהן השיטות השונות בראשונים  אומרת רבי זירא ח .9

מהו הקושי בדברי הטור,  בבהסבר חומרת רבי זירא 

כמה שלבים או גזירות היו עד  גוכיצד מיישבים זאת? 

 שהגיעו לחומרת רבי זירא }לפי הטור{

 מונות זמן בכל שיהיו כדי" הרמב"ן ביאר א }תשובה:

 ימים"' לג ,אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד מנין

 סבורה ותהא גדולה זבה תהא "שלפעמים הר"ן ביאר

  שנים, אלא ראתה שלא

 ולא השמשות בין מהן ואחת ראיות שתי שראתה כגון

 בכיוצא לטעות יבא שלא וכדי והן, ששה אלא תספור

 יושבות כחרדל הטיפ בדם שאפילו מדותם, השוו בזה

 נקיים.' ז

משמע מלשון הטור, שכיון שחששו שתחשוב  ב

 האישה שראתה דם טמא ותתחיל למנות ז"נ, 

ובאמת הדם הוא טהור, ורק בשביעי לז"נ תראה דם 

טמא, וחשבת שהיא בסוף ז"נ, ובאמת היא רק 

בתחילתו, וכאו' אם זה החשש עי שמטמאים כל מראה 

 וכל גודל של דם מגדילים את הטעות,

גרסו בדברי הטור שבתחילה  כן הב"ח והפרישהול 

 חששו שיטהרו מראה טמא ולכן טימאו כל מראה אדם,

3
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וחשש אחר היה שיטעו בחשבון הז"נ ולכן גזרו שהיה 

 תמיד נקיים{

האם בזמן הזה יש נפק"מ לדינא בחשבון ימי נדה  .11

 וימי זיבה?

במצב  יש ראשנים ואחרונים שהקלו בדיעבד }תשובה:

לצרף את הסברא שסתם אישה היא נדה  ,של ספיקות

 ולא זבה ולכן אינה צריכה "נקיים"

שפסק שלא מועיל בדיקה  ,ע מבואר לא כך"אבל בשו

 אחת בז"נ גם בדיעבד,

שמבואר בש"ך ס' קפט' סע' כח' שצריכה  ועוד נפק"מ

 הלמנות את חשבון ימי נידת גם בזמן הזה כל אישה

 , וימי זיבתה

קובעת ווסת בימי זיבתה,  שכיון שקימא לן שאישה לא

חוששים שתקבע ווסת בימי זיבתה ותקל מחמתו לא 

שאינו קבוע או לעו"ב, שלא כדין, ודחה  תלחוש לווס

 {התוה"ש דברו ע"ש.

 

ממתי מתחילה טומאת נדה, ומהו ההבדל בינה  .11

 לבין שאר הטומאות כגון זב ובעל קרי?

נדה נטמאת בראיה מחמת אונס שנלמד  א }תשובה:

סוק "ואשה כי יזוב זוב דמה" וגם בעל קרי מטמא מהפ

אינו מטמא באונס בראיה שניה שבה  אבל זבבאונס, 

נדה נטמאת מי מתי שיצא הדם לבית  ב, נעשה זב

שנדרש מי הפסוק "דם  פ שלא יצא לחוץ"החיצון אע

, אבל זב יהיה זובה בבשרה", שמשמע בתוך בשרה

זב  ג וץ.ובעל קרי אינם מטמאים עד שיצא טומאתן לבח

 ובעל קרי טבילתם ביום, נדה טבילתה בלילה{

הסבר  -שיוצא ממנה דם באונס, או ברצון האיש .12

 את המושגים "באונס" "וברצון", ומה דינה?

מחמת גורם חיצוני כגון  הבאונס הכוונ  }תשובה:

קפיצה, או שראתה בהמה או חיה מתעסקים זה עם זה 

וחמדה וראתה דם, וברצון הכוונה כפי טבע האישה 

 מחמת עצמה, 

"אישה שיצא ודינם מבואר בשו"ע ס' קפג' סע' א' וז"ל 

טמאה, והוא  -דם ממקורה בין באונס ובין ברצון

 שתרגיש ביציאתו"{

ן ראיית דם נדה, שתהא נדה מה נקרא הרגשה לעניי .13

 מהתורה?

. מהו "הבית החיצון" מהן השיטות, ובאיזה ענין נזכר 41

 בהלכה?

מבואר בגמ' מא: שבית החיצון הוא מבין  }תשובה:

השיניים ולחוץ, וזה עד מקום שמגיע אלו האבר בשעת 

 , גמר ביאה

שהנרתיק חלקו  הרב ואזנרומבואר בחזו"א והס"ט ו

ית הפנימי, ומחולק עי שני תלתולי בין החיצון, וחלקו ב

 בשר{
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 דיני פרישה סמוך לווסת -סימן קפ"ד 
  וסת קבוע,אישה שיש לה  .סעיף א'

אינה צריכה לבדוק  ,סמוך לתשמיש .א

לפני תשמיש ולא לאחר  כלל לא עצמה

 .תשמיש
לא תחמיר לבדוק עצמה לפני ו  רמ"א

תשמיש, כדי שלא היה לבו נוקפו ולאחר 

 .1 ופורש

                                                           
 סעיף א'

 
1

שה י זירא מרב יהודה: אבעא מיניה רבי " יב. מקורו  

 ,ק עצמה לבעלה? אמר ליה: לא תבדוקמהו שתבדו

 "לבו נוקפו ופורש -ותבדוק, ומה בכך? אם כן 

 

 הגהות מימונית בשם רבנו שמחה דעת 

לפני תשמיש  שהחשש של לבו נוקפו זה רק בבדיקה

 ,לבדוק אבל לאחר תשמיש מצווה

פסקו כדעת התו"ס שהחשש של  אבל השו"ע והרמ"א

 לבו נוקפו זה בין לפני תשמיש ובין לאחר תשמיש.

 

כיון החשש שהיה לבו נוקפו " וביאר רבנו חננאל

דראה אשתו בודקת מחשב שאם לא הרגישה לא 

  "לא תקנו לבדוק בודקת לפי שיודעת שחכמים ההיית

 

 השו"ע תונחלקו הפוסקים בכוונ

דייקו מלשון השו"ע שכתב הש"ך והתוה"ש  .א

 "לפני תשמיש"ואינה צריכה בדיקה 
משמע מלשונו שאחרי תשמיש כן תבדוק 

 עצמה

כדעת הרמב"ם שהביא בס' שפוסק  וטעמו

ע אינה שאישה שיש לה וסת קבו סע' א' 'קפו

אבל חיבת  ,חיבת בבדיקה לפני תשמיש

 , לבדוק עצמה לאחר תשמיש

ופסק כרוב  ע"א חולק על השו"והרמ

שונים שאסורה לבדוק עצמה גם לאחר הרא 

 תשמיש.

  דעת האורח מישור והיד אברהם .ב
השו"ע לפסוק כהרמב"ם שהרי  תשאין כוונ

בס' קפו' פסק בסתם כדעת כל הראשונים 

שאינה צריכה בדיקה לא לפני תשמיש ולא 

 }הוספות{  פ הטה"ב"וכלאחר תשמיש 

 

שאישה שאין לה וסת קבוע אמרינן חידש הש"ך: 

 שסתמא וסתה ביום השלושים, 

ולכן כל שלושים יום דינה כאישה שיש לה וסת קבוע 

שאינה צריכה בדיקה לא לפני תשמיש ולא לאחר 

 תשמיש

שלדברו יוצא שאין אישה  והקשה עלו הכרתי ופלתי

שאין לה וסת קבוע, שגם אם אין לה ווסת קבוע נחשב 

שיש לה ווסת קבוע מחמת ראיית יום השלושים, 

לאישה  ושכוונת דעת הש"ך ט"ת והס"החוו וביארו

שלא ידוע מתי תקבע וסת, אז אמרינן  הבתחילת ראיית

שתוך שלושים יום הראשונים נחשב שלא בשעת וסתה 

 בדיקהואינה צריכה 

לאחר שהוחזקה בג' פעמים שאין לה וסת קבוע אבל 

  ש{"}פתצריכה בדיקה תמיד גם בתוך השלושים יום. 

כל המרבה לבדוק שלא בשעת תשמיש,  .ב

 .2 עצמה הרי זו משובחת
 

ג'  תוסת קבוע בראיי אישה שקבעה סעיף ב'.

 יית פעם אחתאאו וסת שאינו קבוע בר ,פעמים

 שיעור עונה. מנהלפרוש מ בעלה צריך

מהו שיעור "עונה", והאם צריך  נחלקו הפוסקיםו

 .עונה אחת או שתיםמאשתו  לפרוש

שמספיק  שו"ערוב הפוסקים וה דעת .א

 , עונה אחתלפרוש 
 בעונת יוםהרואה ש הוא ושיעור עונה

  ,פורש ממנה כל אותו יום

פורש ממנה כל  בעונת לילהוהרואה 

ואפילו שרגילה לראות רק , אותו הלילה

  .3 או רק בסופו בתחילת הלילה

ששיעור עונה  ראבי"ה{ה} דעת אביאסף .ב

 פרושל  צריך אינו תלוי ביום ולילה אלא

 שעות, 21מאשתו 

שעות לאחר  שששעות לפני הוסת ו  שש

 .4 ט"ז{} הוסת

                                                                                    
 
2

 -כל היד המרבה לבדוק, בנשים " מקורו מתני' יג. 

   "תקצץ –משובחת, ובאנשים 

 
 סעיף ב'

 
3
  מתני' סג: מקורו 

למודה  ההייתאף ימים ושעות וסתות; רבי יוסי אומר: "

אינה אסורה אלא עם  -להיות רואה עם הנץ החמה 

 הנץ החמה

 "כל היום שלה :אומררבי יהודה 

שדעת רב יוסי שיש לחשוש רק לשעת  ומבואר בגמ'

וסתה, ודעת ר' יהודה שחוששת כל עונת וסתה אפילו 

 שרגילה לראות רק בתחילת היום או סופו

 "אמר רבא: הלכה כרבי יהודה"

והזרתם את בני ישראל שם " אוכן מבואר בבריית

מטומאתם, מכאן א"ר ירמיה: אזהרה לבני ישראל 

. וכמה? אמר רבא: ןלווסתשיפרשו מנשותיהן סמוך 

 "עונה אחריתי? לא, אותה עונה -. מאי לאו עונה

 

שעברו ושימשו בעונת הוסת צריכים  איש ואישה

 }פת"ש{ כפרה

   
4
 ביאסף"י דעת אביאר הב 

 , לא זמניותשדעתו שעונה הוא י"ב שעות 

ולכן אם היום או הלילה קצרים }כגון בתמוז שהלילה 

קצר או בטבת שהימים קצרים{ היה עונה יותר מיום או 

 לילה.

 ודחה הב"י דברו משתי סיבות

 ,הפוסקים לא הזכירוהו א.

גם לישנא דגמרא משמע דלא קפיד אלא על היום או " ב.

 "על הלילה לא על השעות

5
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שצריך לפרוש  דעת אור זרוע והש"ך .ג

עונה  {שעות 12} שתי עונותמאשתו 

  .5 קודם אחת שראתה בה ועונה

                                                                                    
פסקו  המעדני מלך והב"חש ך"הש אבל הביא

 כאביאסף וישבו קושיות הב"י 

שדיברו  הטעם שהפוסקים לא הזכירו אותו, כיון א.

הוא י"ב ושהימים והלילות שווים שסתם יום ולילה 

  שעות.

ב. הב"ח תמה כל הב"י שנשמטה ממנו סוגיא מפורשת 

שבנדה שיעור עונה אינו  מבוארש  דף סה:כאביאסף  

 שעות.   21י ביום ולילה אלא עיקרו שהיה תלו

ששם נאמר שיעור עונה  ודחה הט"ז הראיה משם

הרואה דם בתולים בביאה ראשונה, ששיעור  ןלעניי

 עונה לאחר מכן תולה הדם שתראה בדם בתולים,

ושם אין סברא ששיעור עונה היה תלוי ביום ולילה ולא 

 בשעות.

תקנת חכמים לפרוש מאשתו שיעור עונה  ןלעניי אבל

אפשר שכונתו  שיפרוש כל אותו היום  הסמוך לווסת

 שעות. 21או הלילה אפילו שאינו 

על שיטת אביאסף שלא התקבלה  הרב ואזנרוכתב }

שגורם לטעות בחשבון שבקיץ  ןחומרא זו, מכיוו

שעות, תחילת היום וסופו היו   21שהיום ארוך יותר מ 

ף שהיום קצר כל היום אסור וגם מקצת מותרים, ובחור 

           {הוספותמהלילה. 
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שבגמ' סג: מבואר הקשה הב"י על דעת האור זרוע 

שצריך לפרוש מאשתו עונה ולא הוזכר פרישה של שני 

 עונות

 ותירץ הש"ך

שכול מה שהצריך האור זרוע פרישה שתי עונות זה רק 

שאין לאישה שעה קבועה שרואה בה ונחשב במקרה 

 כל היום כזמן וסתה, 

ולכן צריכה לפרוש חוץ מאותו היום גם בעונה 

 הסמוכה לו 

אישה שרואה בשעה קבועה באותו יום כגון אבל 

 בתחילתו או בסופו

שמספיק פרישה  ועל זה דיברה הגמ' מודה האור זרוע

 של עונה אחת

היום ולא רק  כיון שבאופן זה ע"י שפורש כל אותו

לפרוש סמוך  הבאותו זמן ביום מקיים את המצוו

 .הלווסת

שבזמננו לרוב  שדעת הנקודות הכסף כתב הפת"ש

 הנשים אין שעה קבועה ולכן צריך פרישת שתי עונות

 

 .שהירא לדבר ה' נוהג כאו"זח "וכתב הב

ביאר טעם חומרת האו"ז שחוששים שתראה }והב"ח 

 ילה{עם הנץ החמה ותחשוב שראתה בל

 

להחמיר גם כשיטת המבואר שדעת הש"ך והב"ח 

 האור זרוע וגם כשיטת אביאסף.

שאין להחמיר לפרוש שתי  החוו"דאבל דעת הט"ז ו

 עונות וז"ל הט"ז

 ,ותמוה הוא להחמיר על מה שמפורש בתלמוד לקולא"

 "בפרט בווסתות דרבנן

 

 

 דרבנן תשווסתודעת חכמים  גמ' טז.הקדמה: 

ולא  מכן בשעת וסתה ובדקה לאחר}ולכן אם לא בדקה 

 טהורה{  ,מצאה דם

                                                                                    
 שווסתות דאורייתאודעת רבי מאיר 

אחר מכן דקה ל לכן אם לא בדקה בזמן וסתה גם אם ב }ו 

 אורח בזמנו בא ואבד{ ולא נמצא דם טמאה שאמרינן

 

הוא  תונחלקו הפוסקים האם חיוב פרישה סמוך לווס

 או מדרבנן. אמדאוריית

דעת הרשב"א והר"ן הש"ך והט"ז  .א

דרבנן ולכן גם חויב  תלן שווסתו אשקיימ 

 הפרישה הוא מדרבנן 
והגם שהגמ' דורשת פרישה סמוך לווסת 

והזרתם את בני ישראל מהפסוק "

מטומאתם, מכאן א"ר ירמיה: אזהרה 

לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך 

 " עונה. וכמה? אמר רבא: ןלווסת

 .אסמכתא מעלמאזה 

שווסתות דעת ר"ת ספר התרומה  .ב

דאורייתא ולכן גם חיוב הפרישה הוא 

}וכתב הב"י שאפשר שכונתם מהתורה 

שיש  הדאורייתא  הוא לאו דוקא, והכוונ 

 לו סמך מהתורה{
  דרבנן תשווסתושהגם  דעת הנו"ב .ג

ולכן אם לא ראתה דם בשעת וסתה 

בודקת ומותרת לבעלה שכנגד חזקת 

 טהרה"אורח בזמנו בה יש "חזקת 

  ההחיוב לפרוש סמוך לווסתמ"מ 

 מהתורהמחשש שתראה דם הוא 

ואין עוזר לה חזקת טהרה שהרי ודאי 

  }פת"ש{ תראה פעם דם

 דרבנן תשווסתו דעת הרא"ה .ד
 הוחיוב הפרישה סמוך לווסת

שהפרישה מתחילת היום לפני  ,תלוי

הזמן שראתה באותו יום הוא דרבנן 

שחוששים שע"י חימום התשמיש יקדים 

 האורח

רואה באותו יום,  המשעה שהיית אבל

 הפרישה עד סוף היום הוא מדאורייתא.

 

כשאין ברירה יש להקל ולשמש אפילו בעונת הוסת 

 ממש כגון

וראית יום בלילה,  23אישה שיש לה וסת שרואה כל 

דמה נמשכת ז' ימים, ואחרי שתספור ז"נ לא יכלה 

 שהוא שעת וסתה, 23לטבול כיון שהגיע יום 

דרבנן, הקלו כדי שלא נאסור אותה  תשכיון שווסתו

עולמית על בעלה, שאינה צריכה לפרוש מבעלה בזמן 

 וסתה 

, שיכולה לטבול בלילה ביום אם וסתה ביום ט"ו וכ"ש

ודם כדעת האור זרוע ואין להחמיר לפרוש עונה ק

 }פת"ש{

 

 סדר חשיבות החומרות הוא

 פרישה בעונת וסתה. שו"ע .א
 .הלמנות ז"נ רק מיום השישי לראיית רמ"א .ב
 .הלפרוש בעונה הסמוכה לווסתאור זרוע  .ג

  

ולכן משתי מקרים יש להעדיף לא לקיים חומרת 

הרמ"א או חומרת אור זרוע, כדי שהיה אפשר לא 

 לשמש בשעת וסתה.

יום  21אישה שיש לה וסת שרואה כל   .א

ואם תתחיל למנות ז"נ מיום השישי  "בלילה"
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 _______________________________________________דיני פרישה סמוך לווסת -סימן קפ"ד  3

מאיזה קריבות צריך לפרוש נחלקו הפוסקים 

 בעונת וסתה.מאשתו 

דעת רוב הפוסקים והשו"ע והרמ"א  .א

שרק התשמיש נאסר אבל שאר }לקמן{ 

  קריבות מותרות אפילו חיבוק ונישוק
דאין לחדש חומרות על  וכתב הרתב"ז

ישראל  והלוואי שישמרו מה שמוטל 

 . }פת"ש{עליהם 
שאסור גם חיבוק דעת התה"ד והט"ז   .ב

 . 6 ון שמביא לידי חשקונישוק כי
 שהמחמיר תע"בדעת הב"ח  .ג

 
בעונת וסתה כל הנתבאר שצריך לפרוש  .רמ"א

 התלויה בימים, שרואה ביום קבוע  תבווס זה רק 

 .וסת הגוף דינה שונה  ויתבאר דינה בס' קפטאבל 

 

                                                                                    
כדעת הרמ"א }מחשש פליטת  הלראיית

 שכבת זרע{ יצא ליל טבילתה בשעת וסתה,
עדיף להקל שתתחיל למנות ז"נ ביום לכן 

שצריך  שדעת הרמ"א  ,ההחמישי לראיית

זה רק  הלמנות ז"נ מיום השישי לראיית

 חומרא, 

ו האיסור לשמש בשעות וסתה איסורו ואיל 

 }פת"ש{מעיקר הדין 

" ביום"יום  21אישה שיש לה וסת לראות כל  .ב

 הואם תתחיל למנות ז"נ מיום השישי לראיית

 כדעת הרמ"א,
יש  היצא ליל טבילתה בעונה הסמוכה לווסת

, הבעונה הסמוכה לווסתלהקל לה לשמש 

שחומרתו  ,חומרת האור זרוע ולא תחמיר את

 לא נזכרה בשו"ע 

אבל לא תבטל את חומרת הרמ"א ותתחיל 

 }פת"ש{ הלמנות ז"נ מיום חמישי לראיית

 

שראתה דם לאחר  נחלקו הפוסקים מה הדין באישה

 טבילתה לפני שהספיקה לשמש עם בעלה }פת"ש{

שהגם שנוהגים למנות ז"נ רק דעת החת"ס  .א

, בין שימשה הלאחר שישה ימים מיום ראיית

 ובין לא שימשה משום לא פלוג, 
מ"מ יש להקל במקרה זה שתמתין רק ג' 

 עונות.
שבמקרה זה  דעת הפת"ש בשם כמה גדולים .ב

שאינו שכיח יש להקל שלא תמתין כלל 

        ותעשה הפס"ט מיד ותתחיל למנות ז"נ.

 
6
  והביא הט"ז ראיה לדברו 

  נאסר בחיבוק ונישוק "אבלשרואים שגם " 

וכיון שפרישה בעונת הוסת איסורו יותר קל שרואים  

 לדרךיוצא לשמש בעונת הוסת כש שהותר 

לכן יש יותר חשש שיכשלו באיסור זה ויש לאסור 

 חיבוק ונישוק

אפילו בשעת הוסת ש  לפסוק כהשו"ע דעת הטה"ב}

  ,מותר מן הדין בחיבוק ונישוק

שראוי להחמיר  בחיבוק  והחוט שני הרב ואזנר ודעת

 בנישוק בעונת הוסת{

 

ית וסתה להקדים ב' או ג' נ . אישה שמש רמ"א

 ימיםימים, צריך לפרוש ממנה גם באותם ב' או ג' 
7 . 
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' בראיית ימי המבוכה מצינו ג בביאור דברי הרמ"א 

 .}פת"ש{פירושים

מדובר באישה שיש  {ס' קפט'} ש"ך דעת ה .א

 והקדימה  הלה יום קבוע לווסת
לראות ג' ימים מוקדם יותר,  פעם אחת

שצריך לפרוש מאשתו גם ביום הקבוע 

 , וגם ביום שהקדימה, הלווסת
שלא אמרינן שאין לחוש ליום והחידוש 

שהקדימה מחמת שהוא תוספת דמים 

 הקבוע. הלווסת

שיש לה ג' ימים  שמדובר באישה דעת הנו"ב .ב

 ,קבועים שרואה תמיד דם מאחד מהם
 שצריך לפרוש ממנה כל ג' הימים.

"ת הביא שתי דוגמאות על מה דיבר החוו .ג

 הרמ"א
ם חוששים גם לימים א. משנת וסתה להקדי

 המאוחרים.

 כגון שיש לה וסת קבוע בג' לחודש 

וראתה ג' פעמים גם ב' וגם בג'  והקדימה

 לחודש 

שוב וראתה ג' פעמים בא' וב'  וג'  והקדימה

 לחודש שקבעה וסת בשלושת הימים. 

ב. משנת וסתה לאחר חוששים גם לימים 

 המוקדמים. 

 ,כגון שיש לה וסת קבוע לראות בא' לחודש

 לראות ב' פעמים רק בב' לחודש    ואיחרה

 ובפעם השלישית ראתה בא' ב' וג' לחודש 

 קבעה וסת לשלושת הימים. 

 

 הוספות

 

אור זרוע כדעת ה נחלקו הפוסקים האם יש להחמיר .1

 שתי עונות. ולפרוש מאשתו

הם  כהאו"ז שאין להחמירהדעות המקלים  .א

הב"י, הט"ז, רע"א, שו"ע הרב, חוו"ד, 

 חזו"א, וטה"ב. תוה"ש,
 הם  כדעת האו"זהדעות המחמירים  .ב

 הש"ך, והב"ח, החת"ס, האג"מ,

 הדרכי טהרה בשם הבן איש חי, 

וסת נתונה כיון שנחלשו הגופים והשוטעמם 

יש חשש , לשינויים ע"י גורמים חיצוניים

סביר שהאישה תקדים לראות עונה אחת 

 .קודם

  כהאו"ז שיש להחמירדעת הרב ואזנר 

 האו"ז דעת דחו שהב"י והט"ז שהטעם ןמכיוו

שלא ראו האו"ז בפנים שלא נדפס בימיהם, 

 ולכן טעו לחשוב שהחמיר מין הדין 

אבל המעיין בדברו יראה שלא החמיר מדינא 

אלא זה חומרא שקיבלו עליהם גדולי 

 הראשונים 

א בספר שמה שהקל החזו" }וכתב החוט שני

לא לחשוש לעונת אור  טהרת בת ישראל

ולבני תורה הורה , היה להמון העם זרוע,

 , גדול להחמיר אם לא בצורך
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שאול  וכן כתב בטללי טוהר בשם הגרב"צ

נכון שיחוש לזה  ירא שמיםשבן תורה 

 {כשאפשר

אישה שחל טבילתה פעם אחת בעונת וסתה }פת"ש  .2

 סעיף י'{

 תשאם טובלת לראיי דעת הכנסת יחזקאל .א

 כתם מותרת לטבול גם בעונת וסתה 

 ןשאסורה לטבול מכיוודעת הס"ט והחוו"ד  .ב

ליל טבילה  במצוות עונה של שאין מעלה

 .יותר משאר מצות עונה

 

}פת"ש סעיף  הכלה שליל טבילתה חל סמוך לווסת .3

 י'{ 

שאסורה לשמש עם בעלה, כיון שאין כתב הנו"ב 

בעילה זו חיוב כמו ביוצא לדרך, ועוד שיכול לקיים 

  {הרב ואזנר}וכ"פ מאוחר יותר,  ההמצוו

אבל כתב האבני שוהם שמותרת לטבול בליל שבת 

אפילו שאסורה לבעלה כיון שמותרים בשאר מיני 

 קורבה, 

להתיר בעילת מצוה לכלה שחל  ב"טהאבל דעת ה

טוב שהכלה אלא שכתב ש הטבילתה סמוך לווסת

  .תיקח כדורים שמשתמשות בהם לדחיית הוסת

 

 להתיר חיבוק ונישוק בשעת וסתה, דעת הטה"ב. 2

בשעת וסתה  באותה מיתהאבל כתב לאסור לישון 

מחשש שתראה באמצע השינה ולא תרגיש עד הבוקר 

 וכ"פ הבן איש חי.ונמצא ישן עמה כשהיא נדה  

 

 

 שאלות סיכום
 

מהן שיטות הפוסקים במשך זמן הפרישה סמוך  .1

 ?תלווס

חייבים לפרוש? חובת הפרישה בעונת הוסת: ממתי  .2

הבא את דעת האור זרוע וביאור שיטתו וטעמו עפ"י 

הב"ח והש"ך, וכן את שיטת האביאסף וביאור שיטתו 

 עפ"י הט"ז והש"ך.

ששעת וסתה תמיד בליל טבילתה או למחרת  האיש .3

 ביום, מה דינה?

 מה דין כלה שחל ערב חופתה בעונת וסתה? .4

בין ראייה  יום 13-ל 13אישה המפליגה תמיד בין  .5

(, אולם אין לה קבע 13ולא אחרי  13לראייה )לא לפני 

פרישה  ןבתוך אלו החמישה ימים, מהו דינה לעניי

 בשעת הוסת)מתי צריכה לפרוש?( 

האם נחשבת כבעלת וסת קבוע? מהם שיטות 

 האחרונים להלכה?

}שאלה זו תתברר לקמן ס' קפט סעיף ג' כיון שקשורה 

 לכמה מקומות 

 דברי הרמ"א כאן גבי המשנה וסתה ב' או ג' ימים  א.

דברי השו"ע ס' קפו' סע' ג' לגבי המוחזקת שלא  ב.

 לראות י"ד יום 

דברי הרמ"א בס' קפט' סעיף יג' ודברי השו"ע שם  ג.

 בסע' יד'{

 

 

 

 

 

 

 

  ת דמים שהםנשים שהם מסולק סעיף ג'.

הגיע לי"ב שנים, או שהגיע  שלא קטנה .א

 לי"ב שנים ולא הביאה שתי שערות, 

שעברו שלוש עונות שלא ראתה  זקנה .ב

 בהם דם,

 תאין הבעל צריך לפרוש מהם בשעת הוסת, בווס

 שאינו קבוע,

לאחר שראו שלוש פעמים צריך לפרוש מהם  אבל

 . 8משעת וסתם שאינם מסולקות דמים יותר 

 

בנץ החמה, ג' פעמים  דם אישה שראתה .סעיף ד'

ראייתה לפני הנץ או  האם הייתומסופקת 

 .ולאחרי

שבעלה פורש השו"ע ו הראב"ד דעת .א

 .9 ממנה רק ביום

 יש מחמיריםדעת הב"ח והש"ך כדעת  .ב

  .10 בלילה שאסורה גם ביום וגם

                                                                                    
 סעיף ג'

        

והטעם מקורו מהרשב"א, וביאר הב"י טעמו וז"ל "  8 

מבואר שהוא מפני שהיא מוחזקת באינה ראויה 

עד  חשבינן ראיותיה מקרהלראיות ומשום הכי 

 "שתוחזק בשלש פעמים

 

נחלקו הפוסקים מה הדין בקטנה שראתה דם ג' 

האם  ,פעמים בזמנים שונים ולכן לא קבעה וסת קבוע

 . }פת"ש{בעלה צריך לפרוש ממנה בשעות וסתה

שאין בס' קפט{ דעת הנקודות הכסף והב"י } .א

 צריך לפרוש ממנה כיון שלא קבעה וסת.

שצריך לפרוש ממנה  דעת הט"ז ס"ט וחוו"ד .ב

 בשעת וסתה כיון שכבר מוחזקת לראות דם.

 

 

 

 

 סעיף ד'
 
9

דרבנן  תשכיון שווסתו טעם המקלים ביאר הרא"ש 

 הוי ספק דרבנן לקולא
ומטהרים  ,ביום אותה שמחמירים לטמאה והטעם

  אותה בלילה ולא הפוך

בשם הרא"ש שכיון שביום  הש"ך ביאר .א

ודאי נדה יש לה חזקת איסור ולכן  ההיית

מחמירים גם בספק דרבנן }ע"פ הסבר הפרי 

 דעה{

יש שכיון שביום ודאי ראתה והט"ז מבאר  .ב

  לתלות את הקלקלה במקולקל.

 
10
 הש"ך החמיר משתי סיבות  

הספק יש להחמיר כדעת שמחמת א. כיון שדעת הב"ח 

הראשונים שהביא הראב"ד שאסרו גם ביום וגם 

  .בלילה

כיון שפסק לעיל להחמיר כדעת האו"ז שצריך ב.  

 לפרוש עונה לפני עונת הוסת, 

א"כ  כ"ש כשיש לה ספק מתי היא עונת וסתה שיש לה 

 להחמיר לפרוש גם בעונתה הקודמת לעונתה.

 

8
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 ברצף דםשרגילה לראות אישה  סעיף ה.

בלילה לפני  הראיית התחיל , שמבשתי עונות

עד הבוקר  המשיכה ראיית, ומהנץ החמה

הביא הראב"ד שלוש  לאחר הנץ החמה

 .11 מה דינה שיטות

שאסורה לבעלה כל היום  יש מחמירים .א

 .12 וכל הלילה
שאסורה לבעלה רק בלילה  יש מקלים .ב

 .13 אבל מותרת ביום

                                                                                    
ן השמשות בי ג' פעמים ראתהבאישה ש וכן הדין 

לפני שקיעת  ביום ההיית התחילת ראיית ומספקת אם

 לאחר שקיעת החמה בלילה או ,החמה

 אסורה רק בלילה שבו ודאי ראתה דם.ע "לשו

אסורה זרוע  היש מחמירים והש"ך מחמת האורלפי ו 

 }ש"ך{ לבעלה ביום ובלילה

 

 וסתות }פת"ש{ ןהגדרת יום ולילה לעניי

 מהנץ עד השקיעה. יום:

 מהשקיעה עד הנץ למחרת. לילה:

שהזמן שמהשקיעה עד צאת  ולכן לפי"ז יוצא

הכוכבים, והזמן שמעלות השחר עד נץ החמה הוא 

 נחשב ללילה.

 הוספות

 

שאישה שקמה בבוקר ומצאה עליה  כתב האשכול .1

דם ואינה יודעת אם זה דם מהלילה או מהיום, חוששת 

 רק לעונת יום לפרוש מבעלה

שכיון שרוב וסתות הם של יום  טעמו הרב ואזנרוביאר 

 יום. תחוששת לראיי

 

 שאלות סיכום

 

אם רגילה לראות בהנץ החמה, ולא קים לן שפיר אי  .1

 קודם הנץ או אחריו, כמה זמן תהיה עונתה?

שראתה בין השמשות ומסתפקא לה מתי  אישה .2

 ראתה, למתי תחשוש בפעם הבאה?

ואינה וראתה דימום,  7קמה בבקר בשעה  אישה. 3

יודעת אם התחיל בלילה או ביום, למה עליה לחשוש 

 לחודש הבא?

  . האם עונה תלויה בשקיעה או בצאת הכוכבים?2

 

 סעיף ה'

 
11

אומר: אף ימים ושעות  רבי יוסי"סג:  'מתני מקורו 

למודה להיות רואה עם הנץ  ההיית }ולכן{ וסתות

אינה אסורה אלא עם הנץ  - בסוף הלילה{ גמ'} החמה

}שאין חוששים לכל יום הראיה, אלא לשעה  החמה

 . שהיא רגילה לראות בה{

 אבל ,}שביום מותרת אומר: כל היום שלה רבי יהודה

 האסורה כל הלילה כיון שלדעתו כל עונת ראיית

 "אמר רבא הלכה כרב יהודה" גמ'אסורה{ 

 
12

, נחשב שכל היום שכיון שראתה ביום ובלילה טעמו 

 וסת אחת ארוכה,כיון שזה  הוא זמן עונתה וכל הלילה

 לן כרב יהודה שנאסרת כל עונת הוסת.  אוקיימ 

 

שאסורה כל  דעת הראב"ד והשו"ע .ג

הלילה, וביום אסורה רק בזמן שראתה 

בו, שהרואה שעה אחר נץ החמה 

  .14 אסורה רק בשעה זו

שחוץ ממה שנאסרת דעת הש"ך  .ד

נאסרת  ,בלילה וביום בזמן שראתה בו

גם ביום שלפני הלילה שהתחילה 

   .15 לראות בו מחמת עונת או"ז

 

באישה  הדיןנחלקו הראשונים מה  .סעיף ו'

בהם דם או  שופעתו , שנמשך וסתה ב' או ג' ימים

 .מזלפת טיפין טיפין

שצריכה והראב"ד  דעת הרמב"ן .א

לפרוש מבעלה כל הימים שרואה בהם 

 .16 דם

 רשב"א ורא"ש והשו"עהרז"ה  דעת .ב

שצריכה לפרוש מבעלה רק בעונה 

 .17 הראשונה של הוסת

                                                                                    
13

שהולכים אחר תחילת הוסת ולכן נאסרת רק  טעמו 

 בלילה שבוא התחילה וסתה,

למודה להיות רואה  השלשון המשנה "היית והראיה

 העם הנץ החמה" ופירשה בגמ' שהתחילה ראיית

בלילה, ולא חילקה המשנה בין ראיה מעוטת לראיה 

 מרובה שממשיכה גם ביום,

 ועל זה אמר ר' יהודה שמותרת ביום,

ליום אינה נאסרת אלא  המוכח שגם שהמשיכה ראיית

 בתחילת הראיה בלילה.

 
14

שהולכים אחר תחילת הוסת ולכן אסורה כל  טעמו 

 שנאסרת גם ביום בזמן והטעםכדעת ר' יהודה,  הלילה

 שראתה בו 

 הוא וסת אחת ארוכה. הראיית שכלכיון 

 
15

שנתבאר לעיל בדברי הקשה הפת"ש על הש"ך  

מספיק  ההש"ך שאישה שיש לה שעה קבועה לווסת

לפרוש עונה אחת, והרי כאן מדובר שיש לה שעה 

 קבועה.

שהטעם שאסר הש"ך גם עונה קודם, הפת"ש  ותירץ

להם שעה כיון שבנקודות הכסף כתב שנשים שלנו אין 

 קבועה שרואות בהם דם.

 

 סעיף ו'

 
16
 .וחלוקים הראב"ד והרמב"ן בטעם הדין 
שכל ראייתה הם וסת אחת הראב"ד ביאר הטעם  א.

 ארוכה ולכן צריכה לפרוש מבעלה בכל זמן הוסת.

בפני  תשכל יום נחשב כווסהרמב"ן ביאר הטעם  ב.

   עצמו ולכן צריכה לפרוש מבעלה כל אותם הימים.

 
17

ע שלכאו' פסקו "השו בדברי נתקשו הדרישה והב"ח 

  סותרים זא"ז

שנמשך שתי עונות שראתה מלפני  תבווס שבסע' ה'

שפורשת כל זמן  פסק כהראב"דהנץ עד אחרי הנץ, 

 שנמשך הווסת 

 פסק כהרז"הבווסת שנמשך כמה ימים  וכאן בסע' ו'

 שפורשת מבעלה רק בעונה הראשונה.

9
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ף ה' שוסתה נמשך רק שבסעיתירצו הב"ח והדרישה 

שתי עונות ומדובר שרואה מעט דם ביום, מחשבים כל 

 אחת ולכן צריכה לפרוש כל זמן הוסת תכווס הראיית

שוסתה נמשך כמה ימים אין אומרים שכל בסע' ו'  אבל

שאין דרך אישה  , כיוןהימים הם וסת אחת ארוכה

 . להיות שופעת כל כך הרבה דם בלי הפסק

בעונה  הוסתה הוא בתחילת ראייתולכן אמרינן שעיקר 

ראשונה, והדם שלאחר מכן זה תוספת דמים, שכיון 

 שדמיה מרובים ממשיך דמיה כמה ימים 

ולכך פורשת מבעלה רק בעונה הראשונה של הוסת 

 דם תכיון ששאר הימים אינם גורמים לראיי

על ביאור זה מה מקור השו"ע  ז"אלא שהקשה הט

וטת הרי הראב"ד לחלק בין ראיה מרובה לראיה מע

לא  הבסע' ה' שפסק שצריכה לחוש לכל משך ראיית

 }ש"ך וט"ז{חילק בזה 

  

 

ה שאישה שרואה "י שתי ראיות לדעת הרז"הביא הב

 דם כמה ימים פורשת מבעלה רק בעונה הראשונה

  .השבתחילת ראיית

לא  המבואר שאישה בימי נידות מתני' יא. .א

צריכה לבדוק עצמה שגם אם תפסיק לראות 

 תמיד תהיה טמאה שבעה ימים,
לפרוש מבעלה כל אותם  האישה צריכה ואם

היה לאישה לבדוק עצמה  ,הימים שרואה דם

 כמה ימים כדי שתדע דם ימים רואהמה כ

 בעלה.לפרוש מ

מבואר שדעת ר' יהודה שאישה  מתני' סג: .ב

 ילהבסוף הל ההרואה עם הנץ החמה שהכוונ 
 פורשת מבעלה רק בלילה אבל ביום מותרת.

אי אפשר שלא תכנס ראייתה לתוך הנץ והרי 

ואפילו הכי אינה נאסרת אלא בלילה אבל ביום 

 מותרת.     

 

 אישה שראתה

 בימים א' ב' ג',  בחודש הראשון

 בימים א' ב' ג', בחודש השני

 בימים ב' ג' בחודש השלישי

לחודש  שלא קבעה וסת לב' וג' דעת הפת"ש .א

 אפילו שראתה בהם ג' פעמים
שנתבאר בשו"ע שהפרישה היא רק  כיון

 , הבעונה הראשונה של ראיית

ג' פעמים בזמן  הותחילת ראייתה לא היית

קבוע שבפעמיים הראשונות התחיל ווסתה 

בא' לחודש ובפעם השלישית התחיל בג' 

 לחודש.

שתלוי, אם שופעת או מזלפת  דעת החוו"ד .ב

 וג' לחודש לא קבעה וסת לב' 
שדברי השו"ע שחוששים רק לעונה ראשונה 

זה באישה ששופעת או מזלפת ובעונתה 

 הראשונה בא' בחודש לא ראתה ג' פעמים,

אם רואה בהפסקות חוששת לב' וג'  אבל

 בחודש שחושים שראית ימים אלו הם העיקר

קבעה   אם ראתה ג' פעמים בא' לחודשאבל 

 תה לא' לחודש ואינה חוששת לראייוסת

   }פת"ש{שאר הימים אפילו שרואה בהפסקות 

 
 

 אין צריך מסולקת דמיםשהיא  אישה. סעיף ז'

ולא בשעת  הלפרוש ממנה סמוך לווסת בעלה

 וסתה, 

, בלא בדיקה איתה יכול לשמשלאחר הוסת ו 

 והמקרים שנחשבת האישה למסולקת דמים הם
18. 

שזה  ,שהוכר עוברה מי מתי ,מעוברת .א

 .משעברו ג' חודשים מתחילת עיבורה

חודשים  12כל שלא עברו , מניקה  .ב

, אפילו אם אינה מניקה כגון מלידת הולד 

 . 19 שמת הולד

                                                                                    
 הוספות

 

שיש  ע"השו כדעת בהליכות עולםלהלכה פסק  .1

לחוש רק לעונה הראשונה, אע"פ שהוסת נמשך ג' או 

 ד' ימים

 ן"לדעת הרמב לחשוש שי ש  אבל דעת הבן איש חי

 .שראתה בהם שחוששת לכל הימים
 

 שאלות סיכום
 

הרואה דם אימתי תפרוש בפעם הבאה, במקרים  .1

 ברואה בלילה  ופסקה וראתה שוב ביום? אהבאים: 

 ברואה בסוף הלילה ופסקה וראתה שוב ביום?   ב

 בראתה ביום א' והמשיכה עד יום ג'? ג

אישה שרגילה לראות דם קודם נץ החמה  א .2

ונמשכת ראייתה גם לאחר הנץ החמה, מתי צריכים 

דעות הראשונים, ציין את המקור  לפרוש? הבא את

אישה שראתה דם אך  ב לדעתם, וכיצד נפסק להלכה

היא מסופקת אם ראתה קודם הנץ החמה או לאחריו, 

 מתי צריכים לפרוש? )התבאר לעיל סע' ד( 

 

 
 סעיף ז'

 
18

בעא מיניה ההוא סבא מר' יוחנן: הגיע עת " ט.מקורו  

  "ולא בדקה, מהו בימי עבורהוסתה 

 מותרת בלא בדיקה{}האם 

שכמו שנחבאת מחמת פחד היא  ומסקנת הגמ'

דמיה  -הכא נמי "  בדיקהמסולקת דמים ומותרת בלא 

 ", ולא בעיא בדיקהמסולקים

שדין מינקת שווה למעוברת   וכתבו הטור ור' ירוחם

שלא צריך לפרוש ממנה בשעת הוסת, שמבואר בגמ' 

 שר' יוחנן משווה מנקת למעוברת.

שכיון שנשים אלו והשו"ע  והלבושש "וכתבו הרא

מסולקות דמים אפילו בשעת וסתם ממש אין צריך 

 לפרוש מהם 

 השלא הותר רק סמוך לווסת דייק מהפרישה }והש"ך

  שאין הדייק מוכרח{ ודחהולא בזמן וסתה ממש, 

        
19

מקורו ט. ונחלקו התנאים האם מנקת נחשבת  

 מסולקת דמים גם כשאינה מניקה בפועל. 

שרק כשמניקה בפועל היא  דעת רבי מאיר .א

מסולקת דמים מחמת שהדם נעכר ונהפך 

 לחלב.
שגם אם אינה  דעת חכמים וכ"פ השו"ע .ב

מניקה מפועל היא מסולקת דמים מחמת 

10
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 12שאיבריה מתפרקים ודמה מסתלק עד 

 חודשים.

 

ומניקה לא חוששת  בסע' זה שמעוברתהמבואר 

ה לפני , הכוונה לווסת מחמת ראיה שראתהלווסת

 העיבור וההנקה, 

אם ראתה דם ג' פעמים בימי עבורה או הנקתה  אבל

גם  החוששת לראיות אלו לפרוש מבעלה סמוך לווסת

 בזמן שמעוברת או מניקה.

מה הדין בראתה פעם אחת בימי  ונחלקו הפוסקים

 .העיבורה או הנקה, האם חוששת לווסת

שגם בראיה אחת  דעת הש"ך הס"ט והחוו"ד .א

 שאינו קבוע. תכווסחוששת לו 
בהבנת הש"ך שרק בראיית ג' דעת התוה"ש  .ב

 שאינו קבוע, תפעמים חוששת לו כווס
 אבל בראייה אחת אינה חוששת כלל. 

 

נחלקו הפוסקים האם בשנה מעוברת מחשבנים את 

 }פת"ש{ חודשים 24 ןחודש העיבור במניי

להקל שאין חודש העיבור  דעת הש"ך .א

חודשים  13מהמניין, ולכן בשנה מעוברת 

 אינה חוששת לפרוש לפני וסתה.
}כך הביא הפת"ש דברו, אבל בש"ך בפנים 

 נראה שלא הכריע בזה{
להחמיר שמחשבים את  דעת הכרתי ופלתי  .ב

החודשים, וגם בשנה  ןחודש העיבור במניי

 12מעוברת פורשת בזמן וסתה משעברו 

 חודשים. 
 

 הוספות

 

  הרב ואזנרכתבו הטה"ב ובדין בעוברת  .1

אישה להריון, שנכנסת ידוע שמיד  בזמננו שהאפילו ש

 , אינה מקבלת וסת כרגיל, והיא מסולקת דמים

מ"מ לא משתנה הדין ורק לאחר שעברו ג' חודשים היא 

  בחזקת מסולקת דמים.

 

 הלווסת אינה חוששת בפועל מניקהאם  מנקת. 2

להחמיר שחוששת  דעת אג"מ}ואם ראתה פעם אחת  

 הקל בזה{ הרב ואזנרוהראשון  הלווסת
הגם שמבואר בשו"ע שעדין  אם הפסיקה להניקאבל 

 היא בחזקת מסולקת דמים

שמתי שמפסיקה להניק חוזרת  םבזמננו נשתנו הטבעיי

וצריכה לפרוש  הלראות וסת, לכן חוששת לווסת

 מבעלה בזמן הוסת.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפני פחד  אבמחבואישה שנחבית . סעיף ח'

 .והגיע זמן וסתה ליסטים וכדו'
 שמותרת לבעלה השו"עהרשב"א ודעת  .א

שנחשבת   בלי בדיקה, כיון בזמן הוסת

שהפחד מסלק  , מחמתסולקת דמיםלמ

  .את הדמים

  א"הרמהטור ודעת  .ב

אסורה לבעלה בזמן הוסת,  שלכתחילה

הוסת לברר שלא  ביום וצריכה בדיקה

  ראתה בו דם

וסתה יצא הפחד זמן כיון שחוששים שב

 .}ט"ז{ה דם תרא מלבה ו 

אם לא בדקה עצמה ביום הוסת  ובדיעבד

, וגם ולא הרגישה שיצא אבמחבוכשהיא 

 ממנה דם

 מותרת לבעלה לאחר הוסת בלי בדיקה, 

שהחרדה גרמה  ומכיםסש ,והטעם

 לסילוק דמיה, 

לא בדקו  ולכן אינה כשאר הנשים שאם

עצמם ביום וסתם אסורות עד שיבדקו 

  .20 עצמם כמבואר בסע' ט'

                                                                                    
 סעיף ח'
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 אבמחבו ההיית: אם ר"מ אומרמקורו מתני' לט. " 

  ,רש"י{}מפני ליסטים או מצור 

הרי זו טהורה, מפני  -והגיע שעת וסתה ולא בדקה 

  "שחרדה מסלקת את הדמים
האם היתר מתני' הוא רק בדיעבד  ונחלקו הראשונים

 .גם לכתחילה או
 שכונת המשנה דעת הרשב"א והשו"ע .א

לכתחילה אינה צריכה לבדוק שאפילו 

עצמה בשעת וסתה כיון שהיא מסולקת 

 דמים

שר' יוחנן עונה לההוא סבא  ט.והראיה 

שאפילו למד וסתות דאורייתא מעוברת 

 אינה צריכה בדיקה בשעת וסתה

 הוהוכיח כן ממתני' שמבואר שהיית

אינה צריכה בדיקה כיון שהיא  אבמחבו

 מסולקת דמים,

ריכה בדיקה כיון א"כ ה"ה מעוברת אינה צ 

 שהיא מסולקת דמים, 

מוכח מדברי ר' יוחנן שלמד שהיתר ר' 

  זה לכתחילה. אבמחבו המאיר בהיית

שמלשון  דעת הרמב"ן הטור והרמ"א  .ב

של ר' מאיר  רהמשנה משמע שההית 

שאינה צריכה בדיקה זה  אבמחבו הבהיית

רק בדיעבד, במקרה שלא בדקה עצמה 

 בשעת וסתה 

בעונת  צריכה לבדוק עצמה האבל לכתחיל 

 הוסת.

שלעיל פסקו  על דעת הטור והרמ"א הקשו הפוסקים

שמעוברת מותרת לכתחילה בשעת וסתה בלי בדיקה 

 כיון שהיא מסולקת דמים, 

שצריכה  אבמחבו נחבאת הוכאן פוסקים בהיית

 בדיקה, ורק בדיעבד מותרת בלא בדיקה,

11
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מעוברת והרי מבואר בגמ' ט. בדברי ר' יוחנן שדין 

שמותרת אפילו למ"ד וסתות דאורייתא נלמד מהיתה 

 , א"כ אייך שייך לחלק בדין בדינם.אבמחבו נחבאת

שהגם שהגמ' השווה  הב"י והש"ך תירצו .א

דינם למ"ד וסתות דאורייתא שמותרים 

 לכתחילה, 

אין הדין בפורש  דרבנן תאבל להלכה שווסתו

 אלא תלוי בסברא ולכן הכריע הטור בגמ'

לכתחילה רק במעוברת שדמיה  שיש להקל

 ה, אבל הייתעיבורהמסולקים תמיד בזמן 

 לא מתרים לכתחילה בלי בדיקה, אבמחבו

דהא חזינן כמה נשי אף על גב דהוו כיון "

 " ורואות בו דם.במחבוא לא ישנו את תפקידם

שבנחבאת מחמירים שלכתחילה  הט"ז תירץ .ב

אסורה לבעלה בשעת הוסת כיון שחוששים 

שבשעת התשמיש יצא הפחד ממנה ותראה 

 דם כיון שהוא שעת וסתה.

ומה שלמדה הגמ' מעוברת מנחבאת 

שמותרת לכתחילה, מדובר בנמצאת אחר 

 אכל שעת הוסת במחבו השעת הוסת שהיית

ולא ראתה, שאז מותרת לכתחילה בלא 

 בדיקה.

שהיה לטור גירסא אחרת בגמ'  ח תירץהב" .ג

שמתירה למעוברת לסמוך שהיא מסולקת 

במחבוא רק  הדמים לכתחילה, ובהיית

 בדיעבד.

 הוספות

 

רים }גלולות{ שמונעים את ביאת כדו  אישה שלקחה .1

 הוסת

שרק לאחר שהוכח ג' פעמים שמעקב לה  דעת הרתב"ז

את הוסת, מותרת ביום וסתה ע"י לקיחת הכדורים כיון 

חוט "פ בוכשדינה בזמן הזה כאישה שמסולקת דמים 

 שני.

שבזמננו שהתרופות הוחזקו בנשים דעת הרב ואזנר 

, ולכתחילה תבדוק הרבות אינה צריכה לחוש לווסת

 עצמה קודם עד שתוחזק שלא רואה, 

 התיר בזה וכתב שהמחמיר תע"ב. הטה"בוכן 

שצריך שתוחזק פעם אחת, ורק  אלישיב ש"ודעת הגרי

 אם יש לה וסת קבוע צריך שהוחזק ג' פעמים.

שהפסיקה הכדורים כתב הרב ואזנר שצריכה  ולאחר

לחשוש יום לפני הזמן שע"פ הרופאים אמור להגיע 

 הוסת.

 

 ח' -שאלות סיכום סע' ז'
 

ה, או שנמצאת במחבוא מפני אישה מעוברת מניק .1

 פחד, האם צריכות לחשוש לעונת הוסת ולאחריה?

אישה הלוקחת גלולות למניעת הוסת האם צריכה . 2

 הקבוע, ולמה זה דומה? הלחשוש לווסת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/מניקה/נחבאת מעוברת ,אישה שאינה  סעיף ט'.

במחבוא, לכו"ע לכתחילה כשהגיע עונת וסתה 

ס כדי שתהיה מותרת "צריכה לבדוק עצמה בחו

 לבעלה,

 תבווסהגיע עונת וסתה ולא בדקה עצמה  ואם

מותרת לבעלה  ,שאינו קבועהחודש או הפלגה 

 .בלא בדיקה

 תקבוע או בווס תבווס מה הדין ונחלקו הפוסקים

גישה עבר וסתה ולא הר"ב, אם שאינו קבוע בעו

האם מותרת  שיצא ממנה דם ולא בדקה עצמה,

 לבעלה בלי בדיקה.

 ,ע בסתם"שווה ,הרי"ף והרמב"ם דעת .א

כיון  ,שמותרת לבעלה בלא בדיקה

 .שחיוב בדיקה זה רק בשעת וסתה

וי"א  והרמ"א דעת התו"ס והרשב"א  .ב

השו"ע בס' קפט{ סתימת בשו"ע }ו

 לבעלה עד שתבדוק עצמה,  אסורהש 

 .21 שחזקה שאורח בזמנו בא

                                                                                    
 סעיף ט'
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, והגיע שעת }קבוע{ שה שיש לה וסתי אמקורו טז. " 

 וסתה ולא בדקה, ולבסוף בדקה, 

: בדקה ומצאת }וכן דעת ר' יהושע וחכמים{ רבאמר 

}ואינה חוששת שהיה  טהורה –טמאה, טהורה  -טמאה 

 דם בשעת וסתה ונפל לארץ{

אפילו  }וכן דעת ר' אלעזר ור' מאיר{ ושמואל אמר

נמי טמאה, מפני שאורח בזמנו  -בדקה ומצאת טהורה 

 " }ואמרינן שהגיע הדם בזמנו אלא שנפל לארץ{בא

 בר יצחק מחלוקתם  וביאר רב נחמן

, ולכן אם בדקה לאחר דרבנן תשווסתו שדעת רב

 וסתה ולא מצאה דם טהורה.

, ולכן כל שלא בדקה דאורייתא תשווסתו ודעת שמואל

בשעת וסתה היא טמאה אפילו שבדקה לאחר מכן ולא 

 מצאה דם.

כדעת  ופסקו התו"ס הרשב"א והרמב"ם ורוב הפוסקים

לן שהלכה כרב  אמ דרבנן, שקיי תרב וחכמים שווסתו

 באיסורי.

 רב תאלא שנחלקו הראשונים בכוונ

שחיוב דעת רב ש דעת הרי"ף והרמב"ם והשו"ע בסתם 

 בדיקה הוא רק בשעת הוסת,

ולכן אם בדיעבד לא בדקה בשעת הוסת ולא הרגישה 

ביציאת הדם מותרת בלא בדיקה כלל אפילו שיש לה 

 וסת קבוע או עונה בנונית

 והשו"ע בשם י"א,ודעת התו"ס והרשב"א 

או עונה  וסת קבוע יש להשגם לרב אין לטהר באישה ש 

בנונית אלא אם תבדוק עצמה, אלא שחידש וחלק על 

   .שמואל שהבדיקה מועילה אפילו לאחר זמן

 

ונחלקו הפוסקים לדעת הי"א המחמירים שצריכה 

קבוע או עונה בנונית, עד מתי  תלבדוק את עצמה בווס

 יל לה לטהרה.יכולה לבדוק עצמה ויע

שרק אם בדקה עצמה דעת היראים והב"ח  .א

מיד לאחר וסתה בתוך שיעור וסת }פירוש 

שהיה העד בידה והתחילה לבדוק עצמה מיד 

  אחר הוסת{
לא ו אפילו שבדקה  אם איחרה בדיקתה אבל

כיון  מצאה דם  הרי היא בחזקת טמאה

12
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שחזקה שאורח בזמנו בא ומה שלא מצאה 

 נפל על הארץ. םדם כיון שבינתיי

שפסק כדעת ר' זירא בגמ' שפירש  ומקורו}

דרבנן מחמירים  תדברי רב שהגם שווסתו

 בהם לרב כמו דאורייתא{

ן נראה כן מדברי אי" וז"לודחה הב"י שיטה זו  .ב

אפילו איחרה כמה זמן כל הפוסקים אלא 

אחר הוסת כיון שבדקה ומצאה טהורה 

 וכ"פ הט"ז." טהורה
 

 

הרשב"א והי"א בשו"ע שמתירים על הקשה הפרישה 

ולא בדקה עצמה בשעת  לאישה שאין לה וסת קבוע

 וסתה שמותרת בלא בדיקה. 

שלכאו' אין נפק"מ בדין זה שהגם שאינה צריכה לבדוק 

עצמה מדין בדיקה בשעת וסתה הרי צריכה לבדוק 

 עצמה מדין בדיקה שלפני תשמיש  

לה שמהמבואר בס' קפו' בדעה ב' בשו"ע שאישה שאין 

וסת קבוע שצריכה לבדוק עצמה תמיד לפני כל 

 תשמיש ותשמיש,

שהשו"ע דידן עוסק באישה שיש לה וסת ותירץ הט"ז 

קבוע ושינתה פעם אחת לראות ביום אחר שהדין 

 שצריכה לחוש לו לכתחילה,

ועל מקרה זה אומר השו"ע שאם עבר יום זה ולא בדקה 

לה  עצמה מותרת בו בלא בדיקה שבאופן זה כיון שיש

וסת קבוע לזמן אחר, גם לפני תשמיש אינה צריכה 

 בדיקה.

 

אישה שיש לה וסת מחמת מקרים שמרגישה בגופה 

אם הרגישה מקרים אלו ולא בדקה, אסורה לשמש 

לכו"ע עד שתבדוק, אפילו שזה וסת שאינו קבוע 

  }פת"ש{

 

בשעת וסתה צריכה להיות בדיקת חו"ס  צורת הבדיקה

 }פת"ש בשם החוו"ד{

 

ן שצריכה לבדוק עצמה ביום וסתה }פת"ש בשם הזמ

 החוו"ד{ 

ביום הוסת מספיק שתבדוק רק  אם יש לה שעה קבועה

 באותה שעה ולא צריך כל העונה.

אין לה שעה קבועה כנשותינו, או בעונה בנונית 

 צריכה להניח מוך דחוק שהיה שם כול העונה 

משנית וסתה ב' או ג' ימים צריכה מוך דחוק כל  ואם

 אותם עונות.

שכתבו גדולי ההוראה שאין  הרב ואזנרולהלכה כתב 

נוהגים כן, כיון שקשה במציאות שאישה תלך במוך 

 דחוק יום אחד רצוף,

ולכן מספיק שתבדוק עצמה ג' פעמים ביום, או לפחות 

נה ב' פעמים אחד בבוקר, ואחד לפני השקיעה, ומי שאי 

 יכולה אפשר להקל בפעם אחת ושהיה בסוף היום.

שמספיק לבדוק בסוף הוסת וטוב  }וכ"פ הטה"ב

 להחמיר לבדוק גם בתחילת הוסת{

 

בשתי אופנים אפילו שבשעת וסתה לא הרגישה 

ביציאת דם ובדקה עצמה לאחר שעת וסתה ונמצאה 

 טהורה מ"מ מטמאים אותה }פת"ש בם החוו"ד{

ואבד העד, אסורה בדקה עצמה בשעת וסתה  .א

הרגשה, אלא  הלבעלה שאמרינן שהיית

 שבדיקת העד מנעה ממנה להרגיש, 

בזמן  לדרך ואשתו אינה נמצאת היוצא  סעיף י'.

 .22 לכו"ע שחייב לפוקד אותה בתשמיש ,וסתה

ביוצא לדרך ואשתו נמצאת  ונחלקו הפוסקים

 .את אשתויך יפקוד אי בעונת וסתה

 .דעת רש"י רשב"א וראב"ד והשו"ע .א

 תבתשמיש כיון שווסתו לפקודהשמותר 

 .23 דרבנן ובמקום מצוה לא גזרו

                                                                                    
וכ"ש אם השליכה העד או שפשעה באבדתו 

 שאסורה לבעלה.

הטילה מי רגלים בשעת וסתה שאמרינן  .ב

שמחמת הרגשת מי רגלים לא הרגישה 

 ביציאת הדם.
ל מותרת "שגם באופנים הנ הרב ואזנרולהלכה כתב 

, שכיון שמעיקר הדין מותרת לאחר הוסת י בדיקה"ע

בלא בדיקה, אין לחושש שבאותו רגע שבדקה או 

 הטילה מי רגלים הופיע וסת, 

שאמרינן ס"ס שאולי לא היה וסתה באותו רגע של 

הבדיקה, וגם אם היה שעת וסתה אולי לא הרגישה 

 באמת. 

 

ולא  ,אישה שג' חודשים בשעת וסתה לא בדקה עצמה

 .האם נעקר בזה וסתה ,הדםהרגישה ביציאת 

 אינו נעקר וחוששת לו וסת קבועהיה לה 

ואינה  אפשר שנעקר וסתהשאינו קבוע היה לה וסת 

 {}פת"ש בשם החוו"ד צריכה יותר לחוש לו וצ"ע

 

 שאלות סיכום

 

שאינו  תבווס בקבוע  תבווס אצריכה בדיקה:  האם. 1

 קבוע?

שאין לה וסת קבוע והגיע זמן עו"ב  המה הדין איש. 2

 ולא הרגישה ולא בדקה?

אף אם עבר זמן וסתה  הבאלו מקרים מותרת האיש. 3

 ולא בדקה?

מעוברת ומניקה קטנה וזקנה לא צריך  }תשובה: א.

במחבוא אפ' לדעת הרמ"א  ההיית ב.בדיקה לכתחילה. 

אם עבר זמן וסתה ולא בדקה אינה צריכה לבדוק, 

 קבוע{ תשאינו קבוע, ולשו"ע בס' ט' אפילו בווס תבווס

שבדקה את עצמה ביום הוסת בעד, ואבד  אישה. 4

העד, מה דינה, ומה הדין אם למחרת בדקה את עצמה 

     ונמצאה טהורה?

 

 סעיף י'

 
22
חייב אדם לפקוד את  אמר ריב"ל:מקורו יבמות סב: " 

 אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך, שנא': 

 . ופקדת נוך ולא תחטא הלךוידעת כי שלום א 

 -הא מהכא נפקא? מהתם נפקא: ואל אישך תשוקתך ו

משתוקקת על בעלה בשעה שהוא  השהאישמלמד, 

 יוצא לדרך! 

נצרכת  ריב"ליוסף. לא נצרכה }הדרשה של א"ר 

למקרה{ אלא סמוך לווסתה. וכמה }זה נחשב סמוך{ 

 אמר רבא: עונה" 

 
והגם שמבואר בגמ' סג: "והזרתם את בני ישראל  23

מטומאתם, מכאן א"ר ירמיה: אזהרה לבני ישראל 

 "ןלווסתשיפרשו מנשותיהן סמוך 

 מעלמא. אסמכתאפירשו שהלימוד הוא 

13
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שפוקדה רק  וספר התרומה דעת ר"ת .ב

בדברי ריצוי ואסורים בתשמיש, כיון 

 . דאורייתא תשווסתו

שהמחמיר לפוקדה  הרמ"או הסמ"ג דעת .ג

  .24 רק בדברי ריצוי תע"ב

ואהבה שרי מלבד וכל מיני קורבה 

 .25 תשמיש

שאסור לפקוד את אשתו   דעת החת"ס .ד

נפל  ב.יוצא לדרך ב. אבזמן וסתה אפילו 

 , וסתה בליל טבילתה

 תשקיבל מרבו שגם למ"ד וסתו ןמכיוו

לאו דאורייתא, פירשת עונה הסמוכה 

      . 26 }פת"ש{ היא דאורייתא הלווסת

 

ההולך לדבר מצוה אינו צריך לפקוד את  א"רמ

 .27 אשתו

ואשתו צריכה לטבול בעונה  לדרך לצאת הרוצה

מתין שתטבול יש לו לה { ך"ש הקרובה }י"ב שעות

  .28 ויפקדנה בתשמיש ואז יצא לדרך

                                                           
24

שהמחמיר ומונע  הסמ"ג תפירש כוונל "והמהרש 

  }פת"ש{תע"ב  העצמו מלצאת לדרך סמוך לווסת

 
25

ונישוק מותר בשעת שאפילו חיבוק  כתב הש"ך 

וסתה, שהגם שלעיל החמיר את דעת התה"ד שאסר 

, זה רק בשעת וסתה החיבוק ונישוק סמוך לווסת

 כשאינו יוצא לדרך 

אבל ביוצא לדרך שיש שהתירו גם תשמיש, אין לאסור 

 חיבוק ונישוק

 הד והתיר סמוך לווסת"חלק על התה }והשו"ע בסע' ב'

חמיר תע"ב שהמ  הב"ח כתב, חיבוק ונישוק תמיד

 {.אסר מדינא שמביא לידי חשק והט"ז

 
26

ז או "בעונת או נמצאת אבל היוצא לדרך ואשתו 

כתב החת"ס שיש להקל קצת שמותרים  עונת אביאסף

 בתשמיש

 וכדברי החת"ס הביא הפת"ש לעיל ס"ק ג' בשם הנו"ב

שכנגד חזקת אורח בזמנו דרבנן כיון  תשביאר שווסתו

 ,בה יש "חזקת טהרה"

דאורייתא, ולא עוזר לה  הפרישה סמוך לווסתאבל 

 , חזקת טהרה שהרי ודאי תראה פעם דם

ודומה למבאר בגמ' גיטין כח. "שמא מת לא חישינן 

 שמא ימות חישינן".

 
27

}שהיוצא לדרך צריך לפקוד  והני מיליסב: " מקורו 

 "מיטרידי –הרשות אבל לדבר מצוה  לדבר את אשתו{

 .וביאר רש"י שתי טעמים בזה

 הכיון שהולך לדבר מצוה הרי הוא עוסק במצווא. 

 .ולכן פטור ממצות פקידה ,השפטור מין המצוו

התבטל מין ל  , יבואחששו שאם היה טרוד בתשמיש ב.

 .המצווה

 
28

שביאר שכוונת  מהנימוק"י מהדרכ"מ בשם מקורו 

חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא " הגמ'

" במקרה שאשתו נדה, ונמצאת עונה סמוך לדרך

לטבילתה שעלו להמתין לה ולא לצאת לדרך עד 

 שתטהר.  

                                                                                    
ובמקרים הבאים אין צריך לעקב יציאתו לדרך 

 ולהמתין לטבילת אשתו.

 }נימוק"י{ כשיוצא לדבר מצווה .א
 }ש"ך{ יוצא לדבר הרשות לצורך גדול .ב

שכיון שכל הפוסקים לא  בזה ביאר הש"ך והטעם}

הסכימו עם פירוש הנימוק"י לכן אין לחשוש לו במקום 

 צורך גדול{ 
 האם כשיגיע זמנה לטבול תהיה סמוך לווסת .ג

 פת"ש{אין להמתין לה }
 

אישה הנמצאת עונה לפני טבילתה ורוצה ליסע 

למצוות סנדקאות עם אביה בלי רשות בעלה, לא נכון 

  }פת"ש{לעשות כן מכמה טעמים 

 

נחלקו הפוסקים מה הדין באישה או כלה שחל ליל 

 טבילתה בעונת וסתה.

ושו"ת אבני שוהם  דעת הכנסת יחזקל .א

שמותרת לטבול כיון ששאר מיני קורבה גם 

 הם מצווה.
שאסור לטבול בין  דעת  הגבעת שאול והנו"ב .ב

 הטובלת לראיית וסת או ראיית כתם.
 

 הוספות

 

 נמצאת ואשתו לדרך יוצאבנחלקו הפוסקים להלכה  .1

 .תשמישב לפוקדה האם מותר הסמוך לווסת

שהלכה כדעת רוב הראשונים  דעת הטה"ב .א

 לפקוד אותה בתשמיש,  הוהשו"ע שמצוו
התחילו המיחושים שרגילים להיות אם  אבל

 .בשעת וסתה יש להחמיר

בזמן  המנהג שלא לפקודשהרב ואזנר דעת  .ב

בדברי ריצוי וחיבוק  רק בתשמיש אלא זה

    .ונישוק

 

יציאה לדרך של כמה זמן מחייבת לפקוד את אשתו  .2

 לפני יציאתו.

 שהוא שיעור י"ב מיל הפת"ש כתב כאן

 ושטעו בפירוש הפת"ש, וכוונת הרב ואזנרוכתב 

לדברי הרמב"ם שלא יבעל אדם ביום יציאתו לדרך, 

 שעל דין זה אמר שדרך הוא בשיעור יב' מיל

 במה המקרים שחיי הרב ואזנר בשם היעב"ץוכתב 

 לפקוד אשתו לפני יציאתו.

אם יחזור מהדרך אחרי עונתו שבת"ח הוא  .א

מער"ש לע"ש, ובשאר אדם הוא ב' פעמים 

 בשבוע.
 נוסע ואינו יודע מתי יחזור. .ב
 ל חייב לפוקדה אפילו שיחזור"הנוסע לחו .ג

לפני זמן עונתה ורגיל לנסוע למרחקים, כל 

שלא לן לילה אחד בביתו, כיון שיש 

 כשיוצא למקום רחוק. תתוקקוהש 
 

לא הביאו דין היוצא לדרך שצריך הרמב"ם והרמב"ן  .3

 לפקוד את אשתו ותמה עליהם המ"מ.

ביאר שזה הרמב"ם לשיטתו שסובר שלא  והתוה"ש

 יבעל אדם אשתו ביום היציאה לדרך.
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 שאלות סיכום

 

חיוב פרישה בעונת הוסת מהתורה או מדרבנן,  .1

 תלוי בשיטות האם וסתות מדרבנן אוומדוע? והאם זה 

 מדאורייתא?

קבוע, אע"ג שבכל  תמפני מה וסתות דרבנן אפ' בווס. 2

 התורה קיימא לן דאזלינן בתר חזקה?

מהו יסוד ושורש המחלוקת האם וסתות דאורייתא  .3

 או דרבנן?

, וביוצא תמה דין קריבות בעונה הסמוכה לווס .4

 לדרך?

לפרוש? הבא את  םייביפרישה בעונת הוסת: ממה ח .5

 שיטות הראשונים והפוסקים, מקורותיהם וטעמיהם.

חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך אפ'  .6

, כתוב ב' פירושים בזה, ומתי אינו צריך, הסמוך לווסת

 ומה היא פקידה זו, ומה שיעור של יוצא לדרך?

באלו מקרים רשאי אדם לפקוד את אשתו בסמוך  .7

 ?הלווסת

מסולקת דמים, מעוברת, מניקה, קטנה,  }תשובה:

 הע, היוצא לדרך, איש"מפני פחד לשו אנחבית במחבו

כדי שלא נגרשה  השרגילה לטבול סמוך לווסת

 {מבעלה

שיש לה וסת קבוע אך אינה זוכרת את זמן  האיש. 8

 וסתה מה דינה

בשם החוו"ד ותשובות  הרב ואזנרכתב  }תשובה:

לשמש ותבדוק עצמה  מהר"י אסאד, להקל שמותרת

לפני תשמיש, כיון שרוב השיטות פרישה סמוך 

דרבנן, וספיקא דרבנן לקולא, ועוד דרוב  הלווסת

 הימים היא מותרת

להחמיר במקרה שהספק הוא על כמה  ודעת החת"ס

 ימים שלא תשמש בהם{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראתה דם אסורה  יאישה שוודא .סעיף יא'

ומקורו  ,שישאל אותה אם נטהרה }ט"ז לבעלה עד

 מס' קפה' סע' א'{

 , כגוןיודע אם ראתה אשתו דם לא הבעלואם 

, טהורה אשתו ההיית הדרך, וכשיצא לדרךמ שבא

 שתי אופנים.מצינו 

מותרת  לכו"ע לפני שהגיע עונת וסתה .א

 לבעלה

מותרת לבעלה  יש לה וסת קבועכש  ולכן

 כל שלא הגיע זמן וסתה

מותרת לבעלה עד  וסת קבועוכשאין לה 

 ,הלראיית שהוא ביום השלושים"ב עו

 .רוב הנשים בו שאז רואות

או  ,בווסת קבוע עונת וסתה עברלאחר ש  .ב

 שאינו קבוע תשעבר ל' יום מראיתה בווס

 .נחלקו הראשונים האם מותרת לבעלה

שמותרת לבעלה כל  א. דעת הרמב"ם והרי"ף

 .עונת וסתה ואינו חושש שהיא נדהתוך שאינה ב

 ב. דעת הרשב"א והשו"ע 

שיכולה  אם עברו י"ב יום מזמן וסתה רקש 

 להספיק לספור ולטבול בהם מותרת לבעלה

ב יום אסורה לבעלה עד "י ואם לא עבר  אבל

 .29 שתגיד שטהורה

                                                                                    
 סעיף יא'

  
29

 לבעליהןכל הנשים בחזקת טהרה מקורו מתני' טו. " 

מן  הבאים }ואינם צריכות לבדוק עצמם לפני תשמיש{

" }ומשמשים בלא נשיהן להן בחזקת טהרה -הדרך 

 בדיקה{

}הרי הם בכלל  מן הדרך הבאיםלמה ליה למתני " גמ'

 כל הנשים שנאמר בהם שהם בחזקת טהרה{

היכא דאיתיה במתא, דרמיא אנפשה  -סד"א: הני מילי 

 המרגישה היית ה}כשבעלה בעיר אם הייתובדקה

 , בודקת את עצמה{

 –דלא רמיא אנפשה  -אבל היכא דליתא במתא 

 }שכיון שבעלה לא בעיר שמא הרגישה ולא בדקה{ לא

" }שגם הבא מין הדרך אשתו בחזקת קא משמע לן

 טהרה{

משום רבי יהודה נשיאה:  אמר ריש לקיש .א

}ופירש  והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה

 אבלל' יום לראייה  -בתוך ימי עונתה " רש"י

לאחר ל' בעיא בדיקה הואיל וסתם נשים חזיין 

 "{לסוף עונה
ל"ש אלא שלא הגיע שעת  אמר רב הונא:  .ב

אסורה, קסבר:  -וסתה, אבל הגיע שעת וסתה 

 .וסתות דאורייתא

אפילו הגיע שעת  רבה בר בר חנה אמר: .ג

 ...נמי מותרת, קסבר: וסתות דרבנן -וסתה 
 האישב שמואל משמיה דרבי יוחנן: אמר ר 

בעלה מחשב ימי וסתה ובא  -שיש לה וסת 

 .עליה
 ופסקו הראשונים כדעת ריש לריש, ורבה בר בר חנה,

 דבריהם. בביאוראבל נחלקו 

 דעת הרשב"א והשו"ע:  .א
שלאחר שעבר עונת וסתה של עו"ב או וסת 

קבוע, אסורה לבעלה שזה כוונת ריש לקיש 

 "והוא שמצאתה בתוך ימי עונתה" 

15
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ורק לאחר שעברו י"ב יום מזמן וסתה 

 מותרת

דרבנן לדעת רבה  תשביארו שהגם שווסתו

בר בר חנה, אינו חולק על ר' יוחנן רבו שאמר, 

שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה  האיש"

" ולא התיר לבוא על אשתו רק ובא עליה

 בעבר זמן שתוכל לספור ולטבול, 

 שאז מותרת משום ס"ס 

 תאם ראתה דם שכיון שווסתו ,ספק ראשון

 דרבנן אינו ודאי שראתה דם 

 שגם אם ראתה דם אפשר שטבלה ספק שני

 

 :דעת הרמב"ם והרי"ף .ב
שאפילו לאחר שעברו ימי עונתה היא 

 בחזקת טהרה לבעלה

"והוא  ריש לקיש תכוונשביאר  וטעמו

שמצאתה בתוך ימי עונתה" לאפוקי שאם בא 

ביום וסתה אסורה שמא תראה דם בשעת 

תשמיש, אבל לאחר שעבר עונת וסתה היא 

 בחזקת טהרה

שחולק על ר'  רבה בר רב הונאביאר דעת ו

רבנן מותרת ד תיוחנן וסובר שכיון שווסתו

 אפילו הגיע עונת וסתה ואין צריך שיעברו

 הימים שתוכל לספור ולטבול,

ור' יוחנן שהצריך שהיה מחשב ימי וסתה 

דאורייתא  תובא עליה כיון שסובר שווסתו

 ואין הלכה כמותו 

קולא דעה זו היא הר"ן ש בשם  הב"יוכתב 

 .ולא לעונה כלל תיתירה שלא לחוש לא לווס

 

שאם שהתה לאחר וסתה כתב הש"ך בשם הטור 

 שיעור שתספור ותטבול מותרת לבעלה 

 אפילו

 בזמן שהיא מנמנמת שאינה ערה כל כך, .א
ולא חוששים שאולי  טמאה ולא אומרת 

 מחמת שמנמנמת 

אם ישנה לגמרי אסור מסיבה אחרת  אבל

  שדומה לאנוסה.

שאין חוששים  והחידוש אישה קטנה,אפילו  .ב

  שמחמת פחד עדין לא טבלה
אמר רבי יוחנן אפילו " אר בגמ' טו:וכן מבו

 "ילדה דבזיזא למטבל

 

לא עבר מזמן וסתה שיעור זמן שתספר ותטבול  אם

 שהדין שאסורה לבעלה עד שישאלנה 

שצריך שתגיד האישה בפה  כתב הפת"ש בשם החוו"ד

 שהיא טהורה, ולא מספיק שבאה ושוכבת אצלו.

 

אם הניח אדם אשתו כשהיא טמאה כשחוזר לביתו 

 לו לבוא עליה עד שתאמר לו טבלתי אסור

מבית האבל  והבאים ופועליםחמרין ומקורו יב.  "

נשיהם להם בחזקת טהרה, ובאין  -ומבית המשתה 

  }ב"י{ עמהם בין ישנות בין ערות ושוהים

שהניחן בחזקת טהרה, אבל הניחן בחזקת  -בד"א 

לעולם היא טמאה, עד שתאמר לו טהורה  -טומאה 

 "אני

 

 

 

 

אישה שיש לה וסת לימים ולקפיצות,  סעיף יב'.

 כלומר שאם קופצת ביום מסוים היא רואה בו דם,

מותר בעלה לבוא עליה בלי לשאול אם טהורה 

 אפילו שעבר יום וסתה,

עשה אמרינן שמא לא שהוסת תלוי במ שכיון

 .30קפצה ולא ראתה 

                                                                                    
 

 

 תהוספו

 

בא מן הדרך לבוא על אשתו בלי אין להתיר ל בימינו .1

 לשאול אותה 

 הזמן שיכולה להיטהר אפילו אם עבר 

 יהםכשאין בעל אין דרכם לטבול שהרבה נשים כיון

 וטה"ב{ הרב ואזנר, ,וה"שר }ע בעיר

 

 סעיף יב'
 

30
 מקורו מתני' טו. "כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן" 

  :אמר רב הונארב אשי מתני הכי, " גמ'

אלא שאין לה  }במתני' שהאישה בחזקת טהרה{ לא שנו

  }בלבד{, לימים }קבוע{וסת

כיון דבמעשה תליא אלא יש לה וסת לימים ולקפיצות, 

  אימא לא קפיץ ולא חזאי -מילתא 

וסתות  -אסורה לשמש, קסבר  -יש לה וסת לימים  אבל

 דאורייתא

 -אפילו יש לה וסת לימים  רבה בר בר חנה אמר:

 "וסתות דרבנן -מותרת, קסבר 

שמבואר בגמ' שאפילו למ"ד וסתות  הרשב"אוכתב 

דאורייתא אם וסתה מורכבת מים וקפיצות מותרת 

 לבעלה שאמרינן שמא לא קפצה ולא ראתה 

דרבנן שמותרת  תא"כ כ"ש לדידן שפסקינן שווסתו

 לבעלה.

מים חמור שבאופנים מסוי הרשב"אבשם  י"הב כתב}

 וסת הימים שתלוי במעשה, מוסת הימים הרגילה.

כגון אישה שיש לה וסת קבוע ליום מסוים אפילו שזמנו 

לאחר עונה בנונית כגון שרואה  כל ל"ה יום אינה 

 חוששת לעונה בנונית,

שתלוי במעשה אסורה גם בעונה בנונית  תבווס אבל

שאמרינן שוסתה שמגיעה בלי מעשה זמנו בעונה 

 { בנונית

 

נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שיש לה וסת הגוף 

לימים של פיהוק ועיטוש, האם דינה כמו וסת הגוף 

 ., ומה דעת השו"ע בזהשל קפיצות

הקפיצות שהקפיצה  תשרק בווס דעת הש"ך .א

היא בשליטתה וברצונה לכן מותרת לבעלה 

, ואסורה שאמרינן שמא לא קפצה ולא ראתה

 בעונה בנונית.

וסתות הגוף כפיהוק ועיטוש כיון בשאר  אבל

שאינו תלוי ברצונה הרי היא מוחזקת לפהק 

ולראות ביום זה, ואין לתלות שלא פיהקה 

 שהרי אינו תלוי ברצונה,

ולכן הוא כמו וסת הימים שאסורה לבעלה 

ואינה אסורה  עד שישאלנה אם היא טהורה,

   בעונה בנונית.

שכתב שקפיצות אינו  ך על הב"י"והקשה הש

פקה וה"ה לשאר וסת הגוף, שלנתבאר יש בד 

 .םלחלק ביניה
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 בביאור השו"ע דעת הס"ט התוה"ש והכרתי .ב

שכונת הב"י שכול וסת הגוף שתלוי ברצונה 

, מותרת לבעלה או אכילת שוםכגון קפיצה 

 שאמרינן שמא לא אכלה או לא קפצה

מודה השו"ע שפיהוק ועיטוש שאינו  אבל

תלוי ברצונה אסורה לבעלה עד שתגיד 

 }פת"ש{שטהורה 

שכונת השו"ע דעת החוו"ת בביאור השו"ע  .ג

פיהוק ועיטוש מותרת  שגם וסת הגוף של

 לבעלה, 

פיהקה בר"ח  שג' חודשיםאבל רק באופן 

אבל לא היו החודשים רצופים  דם וראתה בו

שפיהקה ולא  םוהיו ראשי חודשים ביניה

 , ראתה

שקבעה וסת שאם מפהקת בר"ח  ונמצא

תפהק ולכן  ירואה דם אבל לא קבעה שוודא

אם לא ידוע שפיהקה מותרת לבעלה 

  }פת"ש{  שאמרינן שמא לא פיהקה

 

 הוספות
 

 תבביאור השיטה שווסתו. נחלקו הראשונים 1

 דאורייתא.

דמחזקינן לה  כה למשה מסיניהל טו. " א. דעת רש"י

 ", בטומאת ספק

שלא ביאר רש"י שסתתות דאורייתא  וביאר הערוה"ש

מכוח חזקה אפילו שחזקה הוא דין דאורייתא, שכיון 

 שלא הרגישה הורעה חזקתה.

דאורייתא מכוח חזקה  תשווסתוב. דעת החזו"א 

 שאורח בזמנו בא ודינה ככל שאר החזקות.

 

 א שיש סתירה בפסקי השו"עהעיר הגר" .2

שאם עבר וסתה  כדעת הרמב"ם פסק בסתם שבסע' ט' 

ולא בדקה עצמה מותרת לבעלה בלי בדיקה ולדעתם 

אפילו שלא עבר  מותר לו לבוא עליה בלי לשאול אותה

 ,שיעור שתספור ותטבול

כדעת הי"א בסע' ט' שרק אם עבר  פסקובסע' יא' 

  שיעור שתספור ותטבול מותרת לבעלה. 

 

 יב'–סע' יא'  שאלות סיכום

 

 החוזר לביתו ממילואים ואשתו מנמנמת, האם יכול .1

לבוא עליה ללא בדיקה, לאחר שעבר זמן וסתה, או 

 שצריך להעירה לגמרי ולשאול אותה אם טהורה היא?

לבעל לחשב את הזמן בלא שישאל אם  האם מותר .2

באם יש לה וסת לימים או אף לקפיצות  -טהורה? פרט

 או אם לפיהוק, בידוע שראתה או שספק ראתה.

ניתן להקל ולומר  וסת באיזה מקרים ובאילו סוגי .3

 "לא קפצה ולא ראתה"

שיש לה כל כ"ה יום וסת לימים ולקפיצות או  האיש. 2

מותר לבוא עליה בלי לימים ולסימני הגוף, מתי 

 שישאלנה ומתי חייב לשאול?

מהיכן זה נלמד, והאם טמאה  למ"ד וסתות דאורייתא .5

 מדין ספק או מדין ודאי?

ציין כמה נפק"מ בין מ"ד וסתות דאורייתא למ"ד  .6

 וסתות דרבנן? כיצד נפסק להלכה?

לא בדקה עצמה בשעת וסתה  א. סעיף ט'}תשובה: 

 ולאחר שעת וסתה בדקה ונמצאה טהורה, 

 דרבנן,  תשטהרה כיון שווסתו רב תדע

 היום שלושים לראייתב עונה בנונית עיכשיג  אבל

אסורה לבעלה, שכיון שלא ראתה בזמן וסתה 

משום שאמרינן  חוששים שתראה בעונה בנונית

 וכי לעולם לא תראה.

 

 

 

 

  

    

 

  

      

 

  

                                                                                    
 שטמאה שווסתות דאורייתא, ודעת שמואל

 ופסקו רוב הפוסקים שהלכה כרב באיסורי וטהורה

 ודעת רוב הראשונים שרק אם בדקה בסוף טהורה

 ודעת הר"ן והשו"ע בסתם שטהורה גם בלא בדיקה.

הגיע  ואישה שהגיע שעת וסתה ולאחריסעיף יא'  ב.

 בעלה מהדרך 

 דאורייתא,  תשאסורה לבעלה שווסתו דעת רב הונא

שמותרת לבעלה שסתתות דרבנן,  חנה דעת רבה בר

ור' יוחנן מוסיף שצריך שיעבור זמן שיכולה לספור 

דרבנן  תולטבול, ודעת השו"ע שר' יוחנן סובר שווסתו

אם עבר זמן שיכולה להספיק ולכן אין להתיר אלא 

 לספור ולטבול.

הגמ' נדה דורשת מהפסוק "והזרתם את בני  סעיף י'ג. 

  תמטומאתם" שצריך לפרוש עונה סמוך לווס

ובגמ' יבמות מבואר שהיוצא לדרך פוקד את אשתו 

 ,האפילו סמוך לווסת

 שפוקדה אפילו בתשמישי הרשב"א והשו"ע "דעת רש

של והזהרתם זה דרבנן והפסוק  תכיון שווסתו

 הסמכתא

 תשפוקדה בדברי ריצוי כיון שווסתו ת"דעת ר

 דאורייתא וכתה הרמ"א שהמחמיר תע"ב.

אסר תשמיש וביאר שגם למ"ד וסתות  ס"וכן החת

 דאורייתא. הדרבנן פרישה סמוך לווסת

אישה שרגילה לראות בנץ החמה,  סעיף ד' ד.

, פסקו וומסתפקת אם ראתה לפני הנץ או לאחרי

והשו"ע שאסורה רק ביום כיון שפרישה סמוך  הראב"ד

 מדרבנן וספיקו לקולא. הלווסת

הביא הב"י שדעת הרמב"ם שאישה ס' קפז' סע' ה'  ה.

שראתה דם בשעת וסתה מחמת מכה שיש לה באותו 

 דרבנן{ תמקום, תולה במכתה וטהורה כיון שווסתו
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 ____________________________אישה שהוחזקה בטומאה, ודין חזרה בה -סימן קפ"ה  1

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

 , אינהאישה שהיא בחזקת טומאה .סעיף א'

 .ב' תנאיםלבעלה רק בקיום  ניתרת

  .1 במפורש "טבלתי" שתאמר לו אשתו .א
מספר  השעברו מתחילת ראיית. א"רמ .ב

 .2 ימים שיכולה לספור ז"נ ולטבול

                                                           
 סעיף א'

 
מקורו יב. "ת"ר: חמרין ופועלים והבאים מבית האבל  1

 נשיהם להם בחזקת טהרה,  -ומבית המשתה 

 עמהם בין ישנות בין ערות.  ושוהיםובאין 

שהניחן בחזקת טהרה, אבל הניחן בחזקת  -בד"א 

עד שתאמר לו טהורה לעולם היא טמאה,  -טומאה 

 "אני

מהמבואר בדף טו: בשם ר' יוחנן ואין להקשות }

שיש לה וסת  בעלה מחשב ימי וסתה ובא  השאיש"

 " שרואים שלא צריך שתגיד שטבלה,עליה

 כיון ששם מדובר בספק ראתה{ 

 

 שנאמנת לומר טבלתי,שהגם  וכתב הב"י

אינה נאמנת לומר לא נטמאתי כיון שסותרת את אבל 

 חזקת הטומאה שהייתה בה.

 לומר שטבלה ומקור נאמנות האישה

שמואל: מנין לנדה שסופרת אמר כתובות עב. "

 –לעצמה? שנאמר: וספרה לה שבעת ימים, לה 

 "לעצמה

 

שוכבת לצדו ולא  אשתו אםנחלקו הפוסקים מה הדין 

 אמרה טבלתי

מר אעד שת לבעלה שאסורהדעת החוו"ת  .א

שהרוצה להחמיר  הרב ואזנר}וכתב  טבלתי

 }פת"ש{  {כהחוו"ת יש מקום לחומרתו
שמותרת  לחם ושמלה וערוה"שדעת ה .ב

 , לבעלה
ורק אם אמרה במפורש שטמאה וחזרה בה 

  וכ"פ הטה"בצריכה לומר בפירוש שטהורה, 

 }הוספות{   

 
 ונאמנת האישה לומר שטהורה  2

אינו יודע אם עברו הימים כדי שתוכל  אם הבעל אפילו

 להיטהר,

אם עברו מספר הימים  אם מסופק הבעל ואפילו

 שיכולה להיטהר נאמנת האישה שטהורה,

הפס"ט ביום השישי עושה שלפי הרגילות ש כגון

לראייתה לא יכלה להיטהר, ורק אם שינתה מהרגלה 

יכלה לטהר,  ועשות הפס"ט ביום החמישי לראייתה

  }ש"ך וט"ז{נאמנת לומר שטהורה 

 

 אם אחר כך תינשא נאמנת לומר פנויה שזינתה נדה

 יטהורה אנ  לבעלה

שאינה חשודה לשמש נדה אלא עם מי שאינו  ן}מכיוו

 {מותר לה משום מים גנובים ימתקו

 ואם החשילה את בעלה באיסור נידות

 שצריכה לומר טהורה אני, בזמן וסתהאם נמצאת 

 אינה נאמנת לומר טהורה אני עד שתעשה תשובה. 

 נאמנת לומר שטבלה  בזמן וסתהואם אינה 

 האישה לומר ובהתקיים תנאים אלו נאמנת

 שטהורה אפילו שבגדיה מלוכלכים בדם,

שאין זה דם נדות אלא דם מחמת אם אומרת 

שעברה בשש"ט וניתז עליה דם, או שהתעסקה 

 בציפור וניתז ממנו דם וכדומה.

 

אישה שאמרה לבעלה טמאה אני,  ג'.-ב'סעיף 

, וחזרה בה ואמרה טהורה אני, אינה נאמנת

 .3 ואסורה לבעלה עד שתטהר

                                                                                    
אא"כ יש טורח בטבילה כגון בימי החורף שהטבילה 

טרחא, או במקום שצריכה לשלם על הטבילה  אפשר 

 ד{"}פת"ש בשם החוושאינה נאמנת 

 

 

 שאלות סיכום

 

המקור  מהו אבענייני נדה:  נאמנות האישה .1

ענייני נדה הם בגדר  האם בלנאמנותה )מהיכן לומדים( 

יתר, ומה או עניינים של איסור וה הדבר שבערוו

 הבא ג' אופנים בהן אין האישה נאמנת ?  ג הנפק"מ?

 

 . }תשובה לחלק ב' בשאלה

או שדינה כשאר  הבנדון האם נדה היא דבר שבערוו

 איסורים שאינם ערווה נחלקו בו הראשונים  

שבגמ' גיטין מבואר שהגם שעד אחד נאמן באיסורים, 

 בערווה, אין דבר שבערווה פחות משנים, 

שהמקור לנאמנות עד אחד  התו"סודעת  .א

 באיסורים נלמד מנאמנות נדה על עצמה,
המבואר מדבריהם שנדה אינה דבר שבערווה 

 ולכן אפשר ללמוד ממנה לשאר איסורים.

שכיון שנדה היא א בחולין ביאר אבל הרשב" .ב

בכלל דבר שבערווה לכן צריך פסוק מיוחד 

של "וספרה לה" ללמד שאפילו הכי נאמנת 

 ני עדים, ולא צריך ש 
 המבואר בדברו שנדה הוי דבר שבערווה.

במחלוקתם שאם נדה הוי דבר  והנפק"מ

שבערווה, יש אחרונים שסוברים שצריך 

 ללכת בה תמיד כדעת המחמיר

אם אמרה טמאה  אג' -נתבאר בס' ב' : חלק ג'}תשובה

אם ראו אותה   באני לא נאמנת לחזור בה בלי אמתלא, 

 אם מכחישה את החכם{  ג לובשת בגדי נידותה

 

שהכשילה את בעלה באיסור נדה, האם  האיש .2

 נאמנת לומר לו שטהורה היא? פרט!

החשודה על איסור נדה האם נאמנת לומר  האיש .3

 לבעלה שהיא טהורה או לומר שטבלה?

 

 ג'–סעיף ב'

 
3

בעא מיניה שמואל מרב: אמרה מקורו כתובות כב. " 

אני, מהו? אמר ליה: טמאה אני, וחזרה ואמרה טהורה 

 , נאמנת –אמתלא לדבריה  אף בזו אם נתנה

ארבעים זימנין, ואפ"ה לא  }שמואל מרב{ נא מיניהת

"}ופרש מאשתו אפילו עבד שמואל עובדא בנפשיה

 שנתנה אמתלא לדבריה{
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 ____________________________קה בטומאה, ודין חזרה בהאישה שהוחז -סימן קפ"ה  2

 .בך אינה נאמנת יאומרת משטה היית ואפילו

 רמב"ם ש"ך{}

 ובאופנים הבאים נאמנת לחזור בה.

 .חזרה בה תוך כדי דיבור .רמ"א .א
לדבריה שמסבירה למה  נתנה המתלא .ב

טהורה  האמרה שטמאה אפילו שהיית

 כגון
לסבול  יולא יכולת יחולה היית. א

 }סה"ת ושו"ע{ התשמיש

שתקה  לאחר שאמרה שהיא טמאה ב.

באה ושוכבת ליד  ולא אמרה אמתלא, רק

בעלה, ובעלה מבין שאמרה שטמאה 

   .4 }רמ"א{ םביניה השהיית מחמת קטטה

לתשמיש בפני אחותו או  תבעה בעלהג. 

אמו של בעלה, ואמרה טמאה אני, 

ומסבירה שאמרה כך מחמת הבושה 

 לתשמיש םשלא יראו אותם מתייחדי

  }רמב"ם וש"ך{

סבורה שאני נדה,  יכשאומרת היית ד.

או חבורה בא  שמחמת מכהומצאתי 

 }סה"ת וב"י{הדם נאמנת 

                                                                                    
 שמועיל אמתלא. שדעת רבהמבואר 

 שאין מועיל אמתלא. ודעת שמואל

 המתלא. שמועיל ופסקו הר"ן הרשב"א והר"ן כרב

 

שאישה זו שאמרה לבעלה  ש בשם החוו"ד"כתב הפת

 טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני,

 אם אין לה אמתלא אינה נאמנת בדבריה

שמאז שאמרה שטמאה עברו מספר ימים  אפילו

אומרת  השהיית ויש לה מגושיכולה לספור ולטבול 

 נאמנת, השטבלה והיית

אפילו הכי אם אמרה לא טבלתי וטהורה אני אינה 

 נאמנת. 

 

אישה שאמרה שטמאה במשך שלושים יום, שוב אינה 

 נאמנת באמתלא

צריכה  האבל אם יש לה המתלא שמסבירה למה היית

להגיד שלושים יום שטמאה מועיל לה האמתלא 

 {והחת"ס }פת"ש בשם הבית שמואל

 

 ביום ד'אישה שביום ראשון אמרה שליל טבילתה 

 ואח"כ חזרה בה ואמרה שליל טבילתה ביום ג'

קודם הטבילה ואמרה  םחזרה בה יום או יומיי אם

 שטבילתה חלה ביום ג' נאמנת.

אם ביום ג' עצמו חזרה בה ואמרה שהיום ליל  אבל

 םיחוש שלא להאמין לה, שחוששי בעל נפשטבלתי 

 }פת"ש בשם חת"ס{שיצרה תקפה לבעילת אותו לילה 

 

 
4

  וביאר הש"ך בשם הב"ח כוונת הרמ"א 

שזה שאשתו באה לשכב לידו זה הוכחה שיש לה 

 אמתלא ולכן ואינו צריך לפרוש ממנה מיד

לאחר שבאה ושוכבת אצלו צריך לשאול אותה אבל 

שתוציא  למה באה אצלו הרי אמרה לו שטמאה, וצריך

 במפורש את האמתלא מפיה.

כה שאינה צרי שדעת הרמ"א}אבל דעת התוה"ש 

  להוציא את האמתלא בפיה{

 

 

ע"י שראוה  "הוחזקה נדה בשכנותיה"אם  אבל

 ,הלובשת בגדים המיוחדים לימי נידות

נדה ואסורה לבעלה עד שתאמר  ינחשבת לוודא

 ,לו טבלתי

 . 5 ואינה נאמנת לתת אמתלא

                                                           
מקורו כתובות עב. "אמר רב יהודה: הוחזקה נדה  5

 , בעלה לוקה עליה משום נדה" בשכנותיה

שמזה שסתמא קאמר משמע  ודייקו הרשב"א והר"ן

 שלוקה עליה אפילו שנתנה אמתלא לדבריה.

שהבא על אשתו כשהוחזקה נדה  ז"}וביאר הט

  ,יםגם האישה וגם הבעל לוקבשכנותיה  

והטעם שבמשנה הוזכר רק שהבעל לוקה, כיון שיש 

 בזה חידוש שאפילו שלא אמרה לו אשתו שנדה,

 מ"מ לוקה מחמת לבישתה בגדי הנדות{    

 

מדוע כשאומר האישה  הקשה הטורובטעם הדבר 

 ,בפירוש שטמאה נאמנת לתת אמתלא לדבריה

וכשלא אמרה שטמאה אלא רק הוחזקה נדה 

 באמתלא.בשכנותיה לא נאמנת 

שמחמת בושה או אונס תירץ  א"הרשב .א

אומרת האישה שטמאה ולכן מאמנים לה 

 שנותנת אמתלא,
לעשות מעשה של לבישת בגדי נדה  אבל

אינה עושה מחמת בושה או אונס, ולכן אינה 

 נאמנת באמתלא.

סתירה בשו"ע  הב"חולביאור זה הקשה 

טבח שעשה  פסק וז"לשבהלכות שחיטה 

ט, שיהא נראה סימן בראש הכבש השחו 

 שהוא טרפה, וגם היה אומר שהוא טרפה,

  ,ואח"כ אמר שכשר היה

אותו  וייקחולא אמר כן אלא כדי שלא 

כיון שנתן אמתלא  לו ליקח ממנו בשר רויישא

 "לדבריו נאמן

והרי אצלו מבואר שלאחר עשית מעשה לא 

 מועיל המתלא

ששם מועיל אמתלא כיון שלא הב"ח  ותירץ

ת שאם לא היה עושה היה לו אפשרות אחר

 סימן בבהמה היו לוקחים לו אותה

לה אפשרות לומר טמאה  האצלנו היית אבל

   .הבלי ללבוש בגדי נידות

 

כשאומרת שטמאה  ,מתרץ מפרג המהר"ל .ב

רק לבעלה סומכת שתגיד לו אחר כך את 

 האמתלא ולכן נאמנת,
כשלבשה בגדי נדה ברבים אינה יכולה  אבל

להשיב האמתלא לכל שכנותיה, ולכן זה סימן 

   }ט"ז{שבאמת נטמאת 

כשאמרה בפני רבים  בית התירוציםוהנפק"מ 

 שהיא טמאה.

אינה נאמנת באמתלא כיון שנעשה  ל"מהרל

 }ט"ז{ ברבים

 נאמנת כיון שלא עשתה מעשה א"ולרשב

     }פת"ש בשם תוה"ש{

 

אישה שבשלוש לידות ילדה ש כתב בשו"ת הרמ"א 

 , אבחודש השמיני ולא היה הולד בר קיימ 
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הרוצה להחמיר ולא להאמין לדברי רמ"א. 

 .6 האמתלא של אשתו, זה מידת חסידות

 

שאומרת לבעלה שפלוני חכם טיהר לה אישה 

הכתם, והחכם אומר שמשקרת ולא טיהר לה 

  .7 אישה טמאהו החכם נאמן הכתם,

                                                                                    
ומחמת עין הרע לבשה בגדי נדות כדי להסתיר 

עיבורה, ואמרה לבעלה לפני לבישת בגדי הנדות 

 שטהורה, אינה נאסרת על בעלה. 

ונחלקו הפוסקים האם טהורה במקרה זה גם בלא 

 אמירתה לבעלה שטהורה. 

שטהורה רק מחמת שאמרה דעת הט"ז  .א

 לבעלה שטהורה שע"י שאמרה לו שטהורה,

וח המעשה של לבישת בגדי הנדות אין בכ

 אותה.  רו סלא
שהנותן גט לאשתו ולפני נתינתו  שכן מצינו

מחמת אונס, שאין  שנותן הגט מגלה דעתו

 .מעשה נתינת הגט פועל כלל
שטהורה אפילו שלא אמרה דעת הש"ך  .א

 בישת בגדי הנדות שטהורה לבעלה לפני ל
שמבואר ברמב"ן שהטעם שאין מועיל 

אמתלא בלבשה בגדי נדות מפני שאם לא 

רצתה לשמש עם בעלה היה מספיק שתגיד 

 .לבעלה שטמאה
ולכן במקרה כאן שרצתה להסתיר עיבורה 

משכנותיה  ולא יכלה לעשות כן בדרך אחרת 

}כך ביאר הפת"ש את שוב נאמנת באמתלא 

 הש"ך והט"ז{

 

נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שהוחזקה נדה 

 בשכנותיה ע"י שלבשה בגדי נדות, 

ואומרת אמתלא שלבשה בגדי הנדות כיון שחשבה 

 שזה דם נדה ומצאה שזה דם מכה.

מועיל לה דעת הפת"ש שלפי הש"ך  .א

שמסבירה בדבריה למה לבשה  האמתלא כיון

  בגדי נדות.
שגם אמתלא זו לא מועילה למי  דעת הכרתי .ב

 שהוחזקה נדה בשכנותיה.
וטעמו שאישה רגילה  ע הרב"השו}וכ"פ 

ללבוש בגדי נדות רק לאחר שפורסת נדה 

 ממש שברור לה שטמאה{   

 
  הביא דברי הגמ'שמהרי"ף  מקורו 6

ארבעים זימנין, ואפ"ה לא  }שמואל מרב{ נא מיניה"ת

"}ופרש מאשתו אפילו עבד שמואל עובדא בנפשיה

 שנתנה אמתלא לדבריה{ 

ולכאו' לא היה לו להביא דעת שמואל שהרי ששמואל 

 ,החמיר על עצמו ולא בא לחלוק על רב

שבא ללמדנו שמי שרוצה להחמיר על  אלא ביאורו

 }ב"י{עצמו זה מידת חסידות ולא חסידות של שטות 

 
7

ואלו יוצאות שלא " כתובות עב. מתני' מקורו 

בכתובה: העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת 

 "משה? מאכילתו שאינו מעושר, ומשמשתו נדה

דאמרה ליה פלוני חכם  ..משמשתו נדה. היכי דמיגמ' "

 "טיהר לי את הדם, ואזל שייליה ואשתכח שיקרא

 

                                                                                    
שהטעם שהחכם נאמן יותר ממנה כיון  וביאר הט"ז

 , שבדבריה מסתמכת עלו

בשם הר"ן והרמב"ן שכך הדין בכל עד  והוסיף הש"ך

כפר אין השני שאומר בשמו  מפי עד שאם הראשון

  נאמן

ועד אחד מעיד שאסר לה , אם החכם אינו לפנינו אבל

שכל מקום שהאמינה  ן, מכיווהחכם הכתם אינו נאמן

 התורה עד אחד הרי הוא כשנים,

לכן נאמנת  ,טומאתה ןואישה זו האמינו לה לעניי

 כשנים ולא נאמן עד אחד להכחיש אותה.

שנאמנות החכם זה רק לאסור אותה על  עוד כתב הט"ז

בעלה, אבל אינו נאמן להחשיבה עוברת על דת 

להפסידה  שמכשילה בעלה באיסור נדה, ומכוח זה

 כתובתה.

 

 הוספות

 

לאחר שראתה כתם  אישה שהרחיקה את המיטות .1

 וחשבה שהוא כתם טמא, ואח"כ יתברר שהכתם טהור

 נאמנת אפילו שהרחקת המיטות זה מעשה, 

הכרחית לפי מה  הכיון שהרחקת המיטות היית

 }טה"ב{שחשבה שהכתם טמא 

 

שאמרה שנשואה  אישה  ןדין אמתלא מצינו גם לעניי .2

 שפנויהוחזרה בה ואמרה 

שאמרה אשת איש  ההאישת"ר: ומקורו כתובות כב. "

 נאמנת.  -אני, וחזרה ואמרה פנויה אני 

רב והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא! אמר רבא בר 

 .הונא: כגון שנתנה אמתלא לדבריה

  

מה פועלת האישה באמירתה  נחלקו האחרונים .3

טמאה אני, או אשת איש אני, ומדוע מועיל אמתלא 

 לבטל דבריה ולא מועיל לבטל לבישת בגדי הנדות.

שבאמירתה שטמאה או נשואה  דעת החוו"ד .א

"שוויה אנפשה חתיכא אסרה עצמה מדין 

ורד ממנה "השוויה וע"י האמתלא י דאיסורא"

 הנפשא"
בדבריה יש לה רק לאחר  "נאמנות"אבל 

שתעיד בבי"ד או שהוחזקו דבריה כגון ע"י 

שהחזקה נדה בשכנותיה, ואז אין מועיל 

המתלא לדבריה, שעל זה נאמר כיון שהגיד 

 שוב אינו חוזר ומגיד.

שבאמירתה והערוה"ש  דעת השב שמעתתא .ב

לה טמאה אני או נשואה אני, התורה נתנה 

  "נאמנות"
 הוחזקה טמאהשבאמירה לבד לא לא א

 ולכן מועיל המתלא לדבריה, 

כטמאה ולכן לא  הוחזקהובלבשה בגדי נדות 

 מעיל המתלא

לא נאמר הכלל  ,}וסובר שבנאמנות עד אחד

      שכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד{

במחלוקתם בטעם הדין שהובא בפת"ש  ועוד נפק"מ

 .מגו לה לא מועילשאם אין לאישה המתלא 

כיון שנאסרה מדין "שוויה הנפשא" כמו שלא  ד"לחוו

 מועיל עדים נגד שוויה גם מגו לא מועיל.

כיון שהתורה נתנה לה נאמנות ולשב שמעתתא 

 בדבריה כשני עדים, לכן אין מגו במקום עידים. 

 

 סתירה בדברי הרמ"א הקשה התורת השלמים. 4
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ואמרה לו  המשמש עם אשתו הטהורה. סעיף ד'

  שנטמאה, באמצע התשמיש

צריך לנעוץ ציפורני רגלו בקרקע ושוהה בלא 

  .8 האיבר ופורש באיבר מתדישה עד שימות 

                                                                                    
לסתור דברי חכם נאמן שבדברי הרמ"א כאן משמע ש

 האישה ולטמא אותה אפילו בכתמים דרבנן,

משמע שבאיסורי דרבנן אין החכם  א"ת הרמ"ובשו

 נאמן לאוסרה

שהרמ"א אצלנו מדבר על כתם  הכרתי ופלתי תירץ

שנמצא בבדיקה פנימית בעד הבדוק שאיסורו 

 מדאורייתא, אבל בכתם דרבנן יש להקל.

יסור שכונת שו"ת הרמ"א שרק בא הבית שמואל תירץ

ם עכו"ם שאיסורם קל אין החכה של דרבנן של חמא 

אבל בשאר איסורי דרבנן ובכללם נאמן לאוסרה, 

 כתמים החכם נאמן לאוסרה.

 

 שאלות סיכום

 

 אמרה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני מה דינה, .1

לאמרה  הנידותומה חילק הרשב"א בין לובשת בגדי 

לקצב  הנידותטמאה אני, ומה החילוק בין לובשת בגדי 

 שעשה סימן בראש הכבש,

לחלק בין אמרה טמאה אני  מפראגומה תירץ המהר"ל 

, ומה נפק"מ לדינא בין תירוצו הנידותללובשת בגדי 

 לתירוץ הרשב"א?

מתי מועילה אמתלא אעפ"י שעשתה מעשה להורות  .2

י שרק "שהיא טמאה, ומתי לא מועיל המתלא אעפ

 .אמרה שהיא טמאה

 מה הדין ומה הטעם? -בשכנותיה הוחזקה נדה א. 3

הרחיקה את המיטות ולאחר מכן טענה שהיא  ב

 טהורה, ונתנה אמתלא לדבריה האם נאמנת

אמרה בפני רבים טמאה אני, ולאחר מכן חזרה   ג

ואמרה טהורה אני ונתנה אמתלא לדבריה, האם 

 נאמנת?

שראתה דם ולבשה בגדי נדות ואח"כ התברר  האיש .3

 שהדם הוא דם מכה האם מועיל המתלא?

אישה שאמרה לבעלה שטעתה בחשבון ימי . 4

 ספירתה וזמן טבילתה מוקדם יותר?

אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני ונתנה  .5

האם פירוש הדבר  א אמתלא טובה לדבריה נאמנת:

מן הראשונים, ואם שמאמינים לדבריה האחרונים יותר 

האם כשאומרת מקודשת אני וחזרה ואמרה  בכן מדוע 

פנויה אני ונתנה אמתלא לדבריה, האם הדין שווה 

 למקרה א', ואם לא מדוע?

במקום שאינה נאמנת לומר טהורה אני, ועברו עליה . 6

, האם נאמנת לומר ימים שיכולה להיטהר ולטבול 

 טהורה אני במיגו דטבלתי?

חכם טיהר לי כתם והחכם אומר שהיא  אמרה פלוני .7

משקרת, מה הדין, ומה יהיה כשעד אחד מעיד 

ממונות, והאם יש  ןשהחכם אסר, ומה הדין לעניי

חילוק בין דם דאורייתא לכתם דרבנן, באר הטעם בכל 

   זה. 

 סעיף ד'

 
מקורו מתני' שבועות יד: "היה משמש עם הטהורה,  8

חייב, מפני שיציאתו  -ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד 

 הנאה לו כביאתו" 

 עד שימות האיבר,זמן ששוכב ושוהה ב רמ"א

  ,ימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו

את גופו עליה אלא סומך גופו על רגלו  ישעין ולא

 ממנה. תוידו, כדי לא ליהנו

  באיבר מת. וכפרה כשפרש  כיםאם צריהו

  . קבוע יש לה זו וסתש  ישהא .א
בעונה ימשו בשעת וסתה או אם ש 

 שניהם צריכים כפרה  ,ההסמוכה לווסת
שגם אם בדקה עצמה לפני תשמיש כיון 

 אסור להם לשמש באותו זמן,

וצריך לפרוש ממנה באיבר מת גם שלא 

 הרגישה ביציאת הדם.

}ועל מקרה זה לא דיברו השו"ע והרמ"א. 

 {פת"ש

}בזה  כלל קבוע אישה שאין לה וסת .ב

 א{"ע והרמ"דיברו השו
לפני התשמיש אינו אונס אם לא בדקה 

 וצריכים כפרה

זה אונס אם בדקה עצמה לפני תשמיש ו

 ולא צריכים כפרה.

ושמשה שלא  קבוע אישה שיש לה וסת  .ג

 בשעת וסתה.
 ,אפילו אם לא בדקה עצמה לפני תשמיש

 .9 נחשב לאונס ואינה צריכה כפרה

 

   .פרשו באיבר חיואם 

 הבעל 
חייב כרת, כיון שיציאתו הנאה היא לו  במזיד

 .כביאתו
יתענה  ,שלא ידע שאסור לפרוש באבר חיבשוגג 

אפילו לא רצופים כגון כל שבוע שני  יום 44

  .10 וחמישי

                                                                                    
יצד יעשה }כ היכי עבידחייב  -אמר מר: פירש מיד  "גמ' 

אמר רב הונא משמיה דרבא:  די שלא יתחייב חטאת{כ 

 "בקרקע עד שימות צפרנונועץ עשר 

בקרקע  וציפורנייך לנעוץ הטעם שצר "וביאר הב"י 

נראה דהיינו מפני שאם לא עשה כן כל עוד שאינו 

 "פורש הוא נהנה

 

שצריך לפרוש מאשתו באיבר מת רק אם  דעת החוו"ד

מוצאת דם באמצע תשמיש או שאמרה שמרגישה 

 בבירור שהוא דם, 

אם אמרה בסתם שהרגישה אינו צריך לפרוש  אבל

 }פת"ש{ שאמרינן שזה הרגשת שמש

חלקו על החוו"ד ודעתם שבכל  }שאר האחרונים

 הרגשה אסור לפרוש באיבר חי, 

שכיון שיש כאן חשש איסור דאורייתא אין לתלות 

בהרגשת שמש רק כשיש ריעותא לפנינו שאחרי 

  {}הוספותשהרגישה בדקה ולא מצאה דם{ 

 

 
9

כ"פ הרמב"ם וז"ל "הבא על אשתו שלא בשעת וסתה  

 וראתה דם בשעת התשמיש, 

הרי אלו פטורים מקרבן חטאת מפני שזה כאנוס הוא 

 ולא שוגג"

 

22



 

  
 

 ____________________________אישה שהוחזקה בטומאה, ודין חזרה בה -סימן קפ"ה  5

 .11 נית אסור בשתיית יין ובאכילת בשרובליל התע 
עלו  אינו יכול להתענות, יפדה כל יום שהיה ואם

צדקה יותר  ןיתלהתענות בצדקה, והעשיר י

 .מהעני
 והאישה

 האו שהיית, אם אמרה נטמאתי ופרוש ממני

 חיבת , במזיד חיבת כרת ובשוגגנשמטת  תחתו

 כמו הבעל.כפרה 

כונתה שימתין ש  , אמרינןאמרה רק נטמאתי ואם

נחשבת לאנוסה ואינה  ולכן עד שימות האיבר,

  . 12 צריכה כפרה

                                                                                    
יום אפשר  44שבמקום לצום  דעת הרמ"א באו"ח 10

 לצום ג' ימים רצופים עם הלילות, ובאדם חלש ב' ימים.

יום מפוזרים, כיון  44שעדיף שיצום  א כתב"המגאבל 

 שע"י זה בכל עת היה לבו נכנע והיה חטאו נגדו תמיד

 }פת"ש{

שאם חטא במזיד צריך כתב החת"ס בשם המקובלים 

יום על  27יום על הכניסה באיסור, ו 27להתענות 

 היציאה באיסור.

והנשים כיון שהם תשושי כוח יש להקל להם 

 בתעניתם.

 ,מ"מ גם הפטור מתענית יתענה שני ימים, או יפדה

 }פת"ש{ תוהעיקר להתוודו

 
11

א שראוי לנהוג של  כתב התוה"ש בשם המהרש"ל 

לאכול בשר ולא לשתות יין גם בליל שלפני התענית וגם 

 בליל שאחר התענית, 

כיון שהתענית במקום קורבן ובקרבנות הלילה הולך 

 }פת"ש{אחר היום 

 
12

אישה שהרגישה באמצע התשמיש שנטמאת ולא  

 אמרה לבעלה

 נחשב לאנוס גמור ואינו צריך כפרה. הבעל

האם כיון שנכנסה בהיתר  הסתפק החת"ס האישה

ויצרה אלבשה נחשבה לתחילתו באונס וסופו ברצון 

  ,שדינו כאונס גמור ואינה צריכה כפרה

לא שייך  ,שכיון שנדה מותרת לבעלה לאחר זמן או

 }פת"ש{  כאונס  בלומר תקפה יצרה להיחש

 

היו פחות מגיל שגם אם עוד כתב הפת"ש בשם החת"ס 

 עשרים בזמן התשמיש צריכים כפרה, 

שבי"ד של מעלה לא מענישים רק  שהמבואר במדרשים

שהיו הוראות שעה, כגון עונשי מבן כ' זה רק עונשים 

  .דור המדבר

 

אישה שהיא לא בשעת וסתה, ולפני התשמיש פשטה 

אינה צריכה  חלוקה, ולמחרת ראתה כתם על חלוקה,

 כפרה,  

ה לה לבדוק חלוקה בשעת תשמיש שמא כיון שלא הי

}פת"ש תראה בן דם שהרי לא הרגישה ביציאת הדם 

 בשם המאיר נתיבים{

 

{  הלראיית 13}ליל  הבא על אשתו שלא בשעת וסתה

 , כובד איבריםוהרגישה בשעת תשמיש 

 תוכך דרכה להרגיש בעת זיבת דמה, זה נחשב לווס

הגוף ואסורים בתשמיש, ואם שימשו לאחר הרגשה זו, 

  }פת"ש{מצינו כמה אופנים 

                                                                                    
אמרה לבעלה קודם התשמיש שהרגישה  .א

כובד איברים ועברו ושימשו, שניהם צריכים 

 כפרה ותשובה על הכניסה ועל הפרישה.
 הרגישה כובד באיבריה רק באמצע התשמיש  .ב

והודיעה לבעלה והבעל פרש באיבר חי, 

שחשב שאינה נאסרת בהרגשה  הבעל שוגג

 זו, והאישה פטורה מכפרה שאנוסה היא.

הודיעה לבעלה על כובד האיברים רק לאחר  .ג

התשמיש, הבעל אנוס ופטור לגמרי מכפרה, 

רובה למשמשתו נדה וצריך והאישה "ק

לאיים עליה הרבה שלא תבוא להכשיל בעלה 

 " עוד
 ואם צריכה כפרה יש להסתפק בזה.

 

שימשה  ו}בהלה{ פתאום ולאחרי אישה שהרגישה פחד

 םעם בעלה, ומצאה סדין שלה והעד שלו מלוכלכי

 יצא דם זה בשעת תשמיש, יבדם, שוודא

כיון שהרגשה זו גורמת שתראה  אינה צריכה כפרה

באותו זמן דם בשפע, וכיון שלא הרגישה שיצאה דם 

 }פת"ש{ממנה באותו זמן, אינה נאסרת בתשמיש 

 

 אישה שחמותה טימאה לה כתמה, 

ושאלה גם אישה מרשעת, ואמרה לה שכיון שהכתם 

 חולף ע"י שנותנים עלו רוק הוא טהור, 

וסמכה עליה ושמשה עם בעלה, שניהם צריכים כפרה, 

והמרשעת ראויה לעונש מר }ואפילו שהם קרובים 

למזיד אין להחמיר עליהם יותר כיון שאיסורו רק 

 }פת"ש{דרבנן{ 

 תהוספו

 

צריך לפדות רש באיבר חי ואינו יכול להתענות, הפו  .3

 התענית בצדקה,

שצריך לתת כשווי של הפחות שבעיזים  כתב המשנ"ב

לקרבן, שהרי אם היה ביהמ"ק היה צריך  םשראויי

 להביא קרבן חטאת, ולא היה חוטא נשכר.

תלמיד חכם אינו " וז"ל ע בהלכות תענית"וכתב השו

  "בתענית, מפני שממעט במלאכת שמים בליישרשאי 

שאם יש לת"ח עונות ידועים גם  וכתב עלו המשנ"ב

לסגף עצמו הוא צריך להתענות עליהם, ומ"מ אין צריך 

 .יותר ממה שהיה רגילילמד  אלא כ"כ בתענית

 

בשני מקרים מצינו שגם אם נטמאה אשתו באמצע  .2

 . תשמיש מותר לפרוש באיבר חי

גומר ביאתו  הבתולה עם כלתוהמשמש  .א

 {'}ס' קצג כדרכו

שאחר  בימי י טוהרהמשמש עם אשתו   .ב

 כתב הנו"ב שמותר לגמור ביאתו הלידה

 }ס' קצד' בפת"ש{ 

  

 שאלות סיכום
 

. היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי, כיצד 3

עלו לנהוג? האם בכל מקרה צריכים כפרה, ואימתי 

 שיעור הכפרה?הוא צריך כפרה, ואימתי היא, ומה 
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 ____________________________________דיני בדיקת האישה לפני ואחרי התשמיש -סימן קפ"ו  1

 דיני בדיקת האישה לפני ואחרי התשמיש -סימן קפ"ו 
וסת  שיש להאישה ב  נחלקו הראשונים .סעיף א'

 ,לבדוק עצמה לפני תשמישצריכה  האם קבוע

 .ולאחר התשמיש

 ,השו"ע בסתםו הרמב"ן והרשב"א דעת .א

צריכה בדיקה כלל לא שאינה  ,והרמ"א

 לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש
לאישה לבדוק עצמה בפני בעלה כדי ואין 

  .שלא היה לבו נוקפו ופורש

שלפני דעה שניה בשו"ע בשם הרמב"ם  .ב

 תשמיש הצנועות בודקות את עצמם,
ים ולאחר תשמיש הבעל ואשתו צריכ

 .1 בדיקה כל אחד בעד אחר

                                                           
 סעיף א'

 
 מקור מחלוקתם בביאור שלוש סוגיות.  1

 –ופעמים צריכה להיות בודקת מתני' יא.  .א

שחרית ובין השמשות, ובשעה שהיא עוברת 

 לשמש את ביתה

"א"ר יהודה אמר שמואל: לא שנו }במתני' 

שצריכה לבדוק עצמה{ אלא לטהרות, אבל 

 מותרת.. –לבעלה 

מהו  האישבעא מיניה רבי זירא מרב יהודה: 

שתבדוק עצמה לבעלה? אמר ליה: לא 

לבו  -תבדוק. ותבדוק, ומה בכך? אם כן 

 נוקפו ופורש"

מכאן ראיה שאישה שלא עסוקה  הביאוכל הראשונים 

בטהרות לא תבדוק עצמה כדאי שלא היה לבו נוקפו 

 ופורש,

שאין לה לבדוק  שהכוונה הרמב"ם יישב מקור זה

 עצמה "מיד" כיון שיתחייב חטאת והיה לבו נוקפו

אבל צריכה לבדוק עצמה אחר תשמיש באופן שלא 

  }ב"י בשם המ"מ{יתחייב חטאת 

"דרך בנות ישראל משמשות בשני  יד. מתני' .ב

עדים אחד לו }לקנח עצמו לאחר תשמיש 

 לבדוק שאין עלו דם{

ואחד לה }לבדוק עצמה אחר תשמיש{ 

והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הבית 

תשמיש כדי להכין לפני }לבדוק עצמם 

 עצמם לבעליהם{

שנאמר לאישה המתעסקת דעת כל הראשונים 

 בטהרות בלבד.

מכאן יש ראיה שהבעל והאישה ולדעת הרמב"ם 

צריכים לבדוק עצמם אחר התשמיש ושהצנועות 

 בודקות עצמם גם לפני התשמיש.

דעת ב"ש וב"ה שצריכה האישה  מתני' טז. .ג

לבדוק עצמה לפני תשמיש ולאחר תשמיש 

}ונחלקו ב"ש וב"ה באישה המשמשת מספר 

פעמים עם בעלה באותו לילה כמה פעמים 

 {תבדוק עצמה

  ,על איזה מקרה דיברו ב"ש וב"הונחלקו בגמ' 

 -"מדברי כולם }ב"ש וב"ה{ נלמד  דעת ר' זירא

בעל נפש לא יבעל וישנה" }בלא בדיקה 

בינתיים דאפילו ב"ה מצרכי בדיקה לסוף 

תשמיש אלמא חיישינן לשמא ראתה דם 

 {רש"ימחמת תשמיש 

                                                                                    
}מה ששנינו  "בועל ושונה, כי תניאדעת רבא 

מצריכים בדיקה אחר תשמיש{ שב"ש וב"ה 

}אישה העוסקת בטהרות  "לטהרות –ההיא 

 משום חומרת טהרות{

שהלכה כרבא שהוא בתרא דעת כל הראשונים 

 שהמשנה נאמרה לטהרות בלבד.

שפוסקים כר' זירא שצריכים לבדוק ודעת הרמב"ם 

  עצמם אחר תשמיש.

 

 הוספות

 
ע את דעת "האם מזה שהביא השו נחלקו הפוסקים .1

הרמב"ם יש ללמוד שדעתו שיש להחמיר דברו לבדוק 

 אחר התשמיש.

ק ד'{ שיש לדייק "}ס' קפד' ס דעת הש"ך .א

 שפסק כהרמב"ם, שם מדברי המחבר 

כאן להחמיר  ווא"כ אפשר שזה גם כוונת

 כדעת הרמב"ם.

שהעיקר כדברי השו"ע בסתם דעת הטה"ב   .ב

ע בס' "דחה הראיה מהשו }וביד אברהם

 קפד'{

 

שאדם רשאי דעת הכרתי ופלתי והשו"ע הרב  .2

להחמיר על עצמו לצוות לאשתו לבדוק עצמה לפני 

התשמיש שכיון שבודקת מחמת ציוויו לא היה לבו 

 נוקפו

לא תבדוק מחמת צוויו אחר תשמיש כיון שאם  אבל

תמצא דם יהיה לבו נוקפו ששימש עם הטמאה ויפרוש 

    ממנה בעתיד.

 שאלות סיכום

 

בדיקה לפני תשמיש ולאחריו שלא בשעת וסתה . 1

מהן  במה הובא על כך ברמ"א  אכשיש וסת קבוע 

מה הדין כשהבעל  גבהסבר הגמ'  שיטות הראשונים

 מצוה את אשתו לבדוק?

 

מהן שיטות הראשונים בנוגע לבדיקה לפני ואחרי  .2

 תשמיש, מהן החילוקים ביש לה או אין לה וסת קבוע?

}וסת שאינו קבוע יתבאר בסעיף ומה נפסק להלכה 

 הבא{
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 ____________________________________האישה לפני ואחרי התשמישדיני בדיקת  -סימן קפ"ו  2

שאין לה וסת  נחלקו הראשונים באישה .סעיף ב'

 ,צריכה  לבדוק עצמה לפני תשמיש האם  קבוע

 .ולאחר התשמיש

והשו"ע  לביאור הרשב"א דעת הרי"ף .א

  .בסתם
 האישה לבדוק עצמםו האיששצריכים 

בג' פעמים  לפני תשמיש ואחרי תשמיש

 הראשונות
 ואחרי שהוחזקה ג' פעמים שאינה רמ"ת

 אינם צריכים לבדוק עצמם כלל. 

ודעה שניה  והרמב"ם דעת הרא"ש .ב

 . בשו"ע
אין מועיל החזקה שלא ראתה  אישהל ש

תמיד צריכה בדיקה לפני ו ,ג' פעמים

 ,ואחרי תשמיש

 ונחלקו הרמב"ם והרא"ש בדין הבעל

  דעת הרא"ש

 .אינו צריך בדיקה כללש 

בדיקה  ךצריהבעל שגם  דעת הרמב"ם

 .2 לפני ואחרי תשמיש לעולם

                                                                                    
 סעיף ב'

2
 .מקור מחלוקת הראשונים 

"מבואר שאישה צריכה להיות "בודקת מתני' יא. ב 

בשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה" כלומר קודם 

 "תשמיש

}שצריכה  לא שנו שמואל:א"ר יהודה אמר "ובגמ' 

אלא באשה עסוקה בטהרות,  לבדוק קודם תשמיש{

בעיא נמי בדיקה לבעלה,  -דמגו דבעיא בדיקה לטהרות 

 " לא בעיא בדיקה -אבל אינה עסוקה בטהרות 

שגם שאין לה וסת קבוע לא צריכה  ומסקנת הגמ'

 בדיקה לבעלה.

ע"ב נחלקו רבי מאיר ורבי חנינא בן התגינוס  ובגמ' יב:

 באישה שאין לה וסת, 

אסורה "שכל אישה שאין לה וסת " דעת ר' מאירא. 

ֵמש   ַׁ  "ויוציא ולא מחזיר עולמית ..ואין לה כתובה לש 

אומר: משמשת בשני בי חנינא בן אנטיגנוס רב. דעת 

הן  }מקלקלים אותה אם תראה{ הן עותוה עדים

  "}שאם לא תראה מותרת לשמש{תקנוה

הלכה כר' חנינא בן  שמואל:אמר רב יהודה אמר 

 .אנטיגנוס

שמואל שהלכה כר' על איזה מקרה אמר הגמ'  ומקשה 

, אם דיבר כשעסוקה בטהרות הרי חנינא בן אנטיגנוס

 כבר אמר דין זה לעיל שצריכה בדיקה

דיבר שאינה עסוקה בטהרות, הרי נתבאר לעיל  ואם

שדעת שמואל שאישה שאינה עסוקה טהרות לא 

 צריכה בדיקה.

 "מאן דמתני הא לא מתני הא"  מתרצת הגמ'

 ונחלקו הראשונים בביאור תירוץ הגמ'  

דעת הרי"ף לביאור הרמב"ן והרשב"א  .א

 והשו"ע בסתם.
שכונת שמואל שהלכה כר' חנניא 

     שאישה שאין לה וסת צריכה בדיקה

  שאינה עסוקה בטהרות, אפילו

 ופירש דעת רבי חנינא בן אתגנוס 

שאם ראו דם שלוש  "הן עיותוה"

 פעמים בבדיקות, הוחזקה נדה כל ימיה.

                                                                                    
שלוש  םעצמ ושאם בדק "והן תיקונה"

הרי היא ככל  ,דם וולא מצא פעמים

 .הנשים ואינה צריכה בדיקה יותר

 }אבל מצינו עוד שני ביאורים בדעת הרי"ף

 ביאור הרשב"א הראב"ד והדכ"מ בדעת .א

שקודם תשמיש אין צריך בדיקה כלל, הרי"ף 

לאחר תשמיש בשלוש הפעמים  ורק

הראשונות יבדקו עצמם כדי להחזיקה שאינה 

 רמ"ת.

שמודה לביאור  ביאור הש"ך בדעת הרי"ף .ב

רש"י ושאר הראשונים שדברי רחב"א נאמרו 

לטהרות ולא לבעלה ולכן כל אישה שאינה 

 רמ"ת אינה צריכה בדיקה לעולם, 
ומה שהזכיר הרי"ף שבודקת עצמה שלוש 

 כתובה ןרק לענייזה  תפעמים הראשונו

אישה שאין לה וסת קבוע  כל שדעת ר' מאיר

 הפסידה כתובתה,
שרק אם תראה מחמת  רחב"אחולק עלו ו

תשמיש ותבדוק עצמה ג' פעמים ותראה דם 

שהבעל   שדעת הרי"ף אואז נאסרת לבעלה, 

יכול למנוע כתובה מאישה שאין לה וסת, עד 

 עצמה ג' פעמים שאינה רמ"ת קשתבדו

שרואים שהרי"ף הביא את הדין והראיה 

שבודקת עצמה ג' פעמים במסכת כתובות 

 ולא בהלכות נדה

 }פת"ש{ ולהלכה

שבמקום שנהגו להקל כהש"ך  דעת התוה"ש

שכל אישה שאינה רמת לא צריכה בדיקה 

כלל לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש, אין 

להחמיר, אבל במקום שאין מנהג אין להקל 

 נגד דעת השו"ע והרמ"א

שגם המקילים שסוברים שאין  עת החוו"תד

לבדיקת חו"ס אבל קינוח  ההכוונ צריך בדיקה 

ולהשהות העד על גופה כשיעור וסת צריך 

 לכו"ע, 

ואם שוכבת על הגב לא מועיל קינוח כיון 

שחוששים שכותלי בית הרחם מונעים מהדם 

 { לצאת

 ם"ש והרמב"דעת רבנו חננאל הרא .ב

 דעה ב'.והשו"ע ב }ופירוש שני ברש"י{  
שכונת שמואל שהלכה כר' חנניא 

שאישה שאין לה וסת צריכה בדיקה 

 לפני תשמיש ואחרי תשמיש,

  שאינה עסוקה בטהרות, אפילו

והגם שנתבאר לעיל בשם שמואל 

שאישה שאינה עסוקה בטהרות לא 

צריכה בדיקה זה מחלוקת אמוראים 

 בדעת שמואל

ונחלקו הרמב"ם והרא"ש האם גם 

 עצמו. הבעל צריך לבדוק

שהבעל לא צריך  ש"דעת הראא. 

 . בדיקה

שהבעל בודק עצמו דעת הרמב"ם ב. 

 .אחרי תשמיש ולא לפני תשמיש

 רש"ידעת רוב הפוסקים שהם  .ג

 הרשב"ם סה"ת סמ"ג ועוד ראשונים

 }לא הובא בשו"ע{
שכונת שמואל שהלכה כר' חנניא 

 שאישה שאין לה וסת צריכה בדיקה

 ,באישה העסוקה בטהרות זה רק
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לפני  תמיד וקדלב  כיםצרימגם לשיטות ש רמ"א. 

 ואחרי תשמיש

משמשים כמה פעמים ה מודים שאיש ואישה

  באותו לילה

שאינם צריכים לבדוק אחר כל תשמיש את העד 

לאור הנר, אלא מספיק שבבוקר בודקים העדים 

 .  3 שנקיים

                                                                                    
 

והגם שדין זה כבר אמר שמואל לעיל, 

נחלקו האמוראים באיזה לשון אמרה 

 שמואל.

יוצא שלמסקנת הגמ' לכו"ע  ולפי"ז

אישה שאינה עסוקה בטהרות אינה 

צריכה בדיקה כלל לא לפני תשמיש ולא 

 אחר תשמיש.

שאפילו אם  סה"תוהרשב"ם  }והוסיפו

האישה רוצה להחמיר על עצמה לבדוק 

תשמיש לא שבקינן  לפני תשמיש ולאחר

 לה כדי שלא היה לבו נוקפו ופורש

שרק בבדיקה  אבל דעת רבנו שמחה

שלפני תשמיש יש להקפיד שלא תחמיר 

לבדוק עצמה אבל לפני תשמיש הוא 

 {מצוה

 }הקשה הרא"ש על ביאור הרי"ף, 

שכיון שאין לה  הוא, הרי החשש באישה שאין לה וסת 

 ולעולם חוששים שמה עכשי הוסת קבוע לראיית

תראה, א"כ גם שלא ראתה ג' פעמים אינו מפקיע חשש 

 , זה

שביאר שהחשש  ע"פ דברי הר"ן וקושיית ותירץ הב"י

באישה שאין לה וסת שראויה באים מחמת מקרים של 

קפיצות או אכילות, ולכן חוששים שגם מחמת תשמיש 

תראה, ולכן אחרי ג' פעמים שלא ראתה מחמת 

 ע חשש זה, תשמיש פק

ועיין בב"י שהביא עוד קושיות שהקשה הרא"ש על 

 {וביאור הרי"ף וישב הב"י כל קושיותי

 

שאישה שראתה דם פעם כתב הפת"ש בשם החוו"ד 

אחת אחרי התשמיש אפילו שהיה מופלג מהתשמיש 

 }באותה עונה{ 

 תבדוק פעם אחת.אם יש לה וסת קבוע 

ם  כדי תבדוק עצמה ג' פעמי אין לה וסת קבועואם 

  להחזיקה שאינה רמ"ת.

 

אינם צריכים בדיקה לפני ואחרי ש שני נשים מצינו 

 }פת"ש{ תשמיש

אישה שלא ראתה דם מעולם א"צ     .א

 בדיקה כיון שמוחזקת שאינה רואה דם.
מעוברת ומינקת א"צ בדיקה כיון שהם  .ב

 מסולקות דמים.

 

 
3

האם גם בעד שבודקת  הסתפק התשובה מאהבה 

עצמה לפני תשמיש יכולה לבדוק שנקי רק למחרת 

  }פת"ש{

 

 

 

 

 

עצמה לאחר תשמיש ואבד לה,  הקינחאם  אבל

אינה יכולה לשמש שוב עד שתבדוק עצמה שוב 

 לפני תשמיש.

 

תוך י"ד יום מטבילתה באישה ש: מקרה ג'.סעיף 

 ,לעולם אינה רואה בהם דם

 ד יום רואה דם בתאריכים שונים"ואחרי י

שכול י"ד יום שלאחר הטבילה יכולה :  דין האישה

 לשמש בלא בדיקה 

שכיון שאינה רואה דם בימים אלו, דינה בימים 

 . 4 אלו כאשה שיש לה וסת קבוע

                                                                                    
 הוספות

 
פסקו כל הפוסקים כהשו"ע שכל אישה בשלוש  .1

 פעמים הראשונות צריכה לבדוק עצמה שאינה רמ"ת.

ונחלקו הפוסקים האם הבדיקה בשלוש פעמים 

 הראשונות צריכה להיות בחו"ס.

בקינוח שמספיק בדיקה  דעת הטה"ב .א

 והמחמיר לבדוק בחו"ס תע"ב.
שיש להורות לבדוק בעומק דעת הרב ואזנר  .ב

 בחו"ס.  
 

ע כשהביא את דעת "בכוונת השו נחלקו הפוסקים .2

 .הרמב"ם והרא"ש

 { והרב ואזנרבס' קפט'}דעת התוה"ש והט"ז  .א

שכונת השו"ע לפסוק כרמב"ם רא"ש 

 שצריכה בדיקה לפני כל תשמיש ותשמיש,

ש "השו"ע לפסוק כרמב"ם וראשכן דרכו של 

 .הרי"ףכנגד 
שדעת השו"ע לפסוק דעת הגר"ז והטה"ב  .ב

דעת  , ואתכהרי"ף שהרי הביא דעה זו בסתם

הרמב"ם כדעה שניה וקיימא לן שכונתו 

 , לפסוק כסתם
ע לפסוק כהרמב"ם "והגם שדרך השו

 ף,"והרא"ש  נגד הרי

ראשונים שאין צריך בה מ כיון שדעת הר "מ

 .ף"הקל כדעת הרי , לכןדיקה כלל ב 

 

 שאלות סיכום.

 

אישה שאין לה וסת קבוע, האם צריכה בדיקה לפני  .1

תשמיש? מה הדעות בזה, כיצד מכריעים האחרונים 

 להלכה? ומה כתב ע"ז הפתחי תשובה?

ף שאשה שאין לה וסת חייבת בדיקה "לפי שיטת הרי .2

לאחר תשמיש בג' פעמים הראשונות, האם חייבת גם 

 תשמיש?בדיקה לפני 

 

 סעיף ג'
4
  מהתה"ד מקורו 

שסוברים רבנו חננאל והרא"ש וכתב שאפילו לדעת 

שאישה שאין לה וסת צריכה תמיד לבדוק עצמה לפני 

תשמיש, מודים שאישה זו מותרת לבעלה ללא בדיקה 

, או וסת וסת תרומת הדשןנקרא בלשון הפוסקים ו}

 {חצי קבוע
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 הוספות

 
חולק על פסק התה"ד והשו"ע ודעתו שגם החוו"ד  .1

בימים שהוחזקה שאינה רואה בהם צריכה לבדוק 

 עצמה בג' פעמים הראשונות 

שכיון שאין לה זמן קבוע שרואה בו אין דינה כאישה 

שיש לה וסת קבוע וצריכה לחשוש שתראה בימים אלו 

 ולכן צריכה ג' בדיקות גם בימים אלו

ק לאחר ל' יום לא שא"כ אישה שרואה תמיד ר  והראיה

 תצטרך לחוש לעונה בנונית, 

שהרי דינה כאישה שיש לה וסת קבוע שאינה חוששת 

לעונה בנונית, ומדברי הפוסקים מוכח שאישה זו 

 צריכה לחוש לעונה בנונית.

 

באישה שאין לה וסת קבוע אבל נחלקו הפוסקים  .2

רואה תמיד אחרי שלושים יום האם צריכה לחוש 

 .לעונה בנונית

להקל שאינה דעת הס"ט האג"מ והטה"ב  .א

 צריכה לחושש לעונה בנונית

שצריכה דעת החוו"ד ועוד אחרונים,   .ב

  .לחשוש לעונה בנונית

 

שכיון שמבואר בתה"ד שבימים כתב  החת"ס . 3

הראשונים שאחרי הוסת אם רגילה אישה לא לראות 

 בהם נחשבת באותו זמן כאישה שיש לה וסת קבוע,

ג' בדיקות שלפני התשמיש שפסק השו"ע בשם   לכן

הרי"ף שצריכה כל אישה לעשות אין לעשותם בזמן 

שמוחזקת שאינה רואה בהם, שאין בבדיקות אלו 

 הוכחה לזמן שאין לה וסת,

ואפילו אם כבר בדקה באותו זמן לא הועיל לה וצריכה 

 .לבדוק שוב לאחר מכן

זמן שבדיעבד אם בדקה באותו הרב ואזנר אבל דעת 

 עלתה לה הבדיקה.

שמעוברת ומניקה כיון שהיא הרב ואזנר עוד כתב 

מסולקת דמים אין מועיל לה באותו זמן בדיקת ג' 

 פעמים.

 

זוג שנודע להם אחרי הרבה זמן שנשואים שצריך  .4

 לבדוק לפני  התשמיש בג' פעמים הראשונות.

 שאינם צריכים לבדוק עצמם, הרב ואזנרדעת  א.

 הוחזקה שאינה רמ"ת.מכיוון שכבר 

שצריכה להתחיל לבדוק ב. דעת הבדי השולחן, 

 עצמה.

 

 שאלות סיכום

 
לזמן מוגבל, דהיינו שאינה  . אישה שיש לה וסת קבוע1

רואה פחות מעשרים יום ולאחר מכן יכולה לראות עד 

יום כ"ד, ונשאת, כיצד עליה לנהוג בעניין הבדיקה לפני 

 תשמיש ולאחריו?

איך יכול להיות  בשינוי סגנון{ }השאלה הקודמת .2

אישה שאין לה וסת קבוע ודינה יהיה כמו אישה שיש 

לה וסת קבוע כלפי בדיקות לפני ואחרי תשמיש? באר 

 הדבר.

וע, אך בכל מקרה לא תראה אישה שאין לה וסת קב .3

 ב יום, האם חוששת לעונ"ב?בפחות מל"

לקיים ג'  ,באלו זמנים יכולה אישה שאין לה וסת .4

 בדיקות שלפני ואחרי תשמיש?

 

את העד של בעלה  לבדוק אישהנאמנת  סעיף ד'.

שאין בו דם, שמתוך שנאמנת על העד שלה 

 .5נאמנת גם על העד שלו 

 

פעמים  הרואה דם מחמת תשמיש ג' סעיף ה'.

    .6 רצופים אסורה לשמש אם אותו בעל לעולם

                                                                                    
מדריכת כלות הדריכה כלה לפני חתונתה, בבירור  .5

זמני המחזור החודשי שלה אמרה הכלה שאין לה זמני 

 יום. 23ראיה קבועים אך לעולם אינה רואה לפני 

כיצד תדריך אותה המדריכה לעניין הבדיקות לפני 

לת ? כמו"כ מה תשיב המדריכה לשאוולאחריתשמיש 

כל  לפני הכלה האם היא יכולה להחמיר ולבדוק

 .תשמיש ולאחריו? ציין מקורות ושיטות

 הבאותם ימים שמורגלת לא לראות בהם יכול  }תשובה:

לשמש בהם בלא בדיקות, ולאחר ימים אלו צריכה ג' 

 בדיקות לדעת הרי"ף,

 ולגבי השאלה האם האישה יכולה להחמיר על עצמה

ע וגם "בהם גם לשו שבימים שרגילה לראותנראה 

אחרונים ה , שהריא יכולה להחמיר ולבדוק עצמה"לרמ

ם וגם מלשון "ע הביא דעת הרמב"שו מזהדייקו 

ם "שיש לבעל נפש להחמיר דעת הרמב ,א"הרמ

 .שתבדוק עצמה תמיד

בימים שלא רואה בהם שדינה בהם כמו אישה  אבל

 שיש לה וסת קבוע 

החמיר שבסעיף א' הביא את דעת הרמב"ם ש לשו"ע

קבוע אפשר שכונתו שבעל נפש יחמיר גם  תבווסגם 

 נקפושם ולא יחשוש ללבו 

בסעיף א' שסברא ראשונה שכתב  הרמ"א לדעת אבל

עיקר נראה שלא חשש לרמב"ם א"כ אין לבדוק אז כדי 

 שלא היה לבו נופו ופורש, 

ונתבאר מהשו"ע הרב שהבעל יכול להחמיר שתבדוק 

 תשמיש{ עצמה לפני תשמיש אבל לא לאחר

 

 סעיף ד'
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 אשתו להניח לאיש וז"ל "יש מהרמב"םמקורו  

 נאמנת שלה על שנאמנת מתוך שלו במטלית שתבדוק

 שלו" על
 סעיף ה'
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 בן חנינא רבי ..וסת לה שאין אישהמקורו יב: "  

 הן עותוה הן, עדים בשני משמשת: אומר אנטיגנוס

 " תקנוה

 רבי דברי פירוש זה בסימן כתבתי וכבר" וביאר הב"י

 פעם תשמש שאם לומר דהיינו אנטיגנוס בן חנינא

 או שלה עד על דם ונמצא ושלישית ושנייה ראשונה

 ימיה כל נדה שהוחזקה עיוותיה הן פעם בכל שלו

 "כתובה בלא ותצא

 }מקור נוסף שלא הובא בב"י 

 משמשת - תשמיש מחמת דם הרואה: רבנן תנוסה: "

 לא - ואילך מכאן, ושלישית ושניה ראשונה פעם

 ..{לאחר ותנשא שתתגרש עד, תשמש

 

אם ראתה דם ג' פעמים בשעת  ולעניין חיוב כתובתה

תשמיש מתחילת נישואיה בבעילה ראשונה תצא בלא 

 כתובה, 
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 ____________________________________דיני בדיקת האישה לפני ואחרי התשמיש -סימן קפ"ו  5

 

 

   

 

                                                                                    
ולאחר מכן  ,אם נבעלה פעם אחת ולא נמצא דם אבל

התחילה להיות רמ"ת לא הפסידה כתובתה "שנסחפה 

 שדהו".
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 _________________________________________דיני אישה הרואה דם מחמת תשמיש-קפז' 1

 הרואה דם מחמת תשמיש האישדיני -קפז'
  רמ"תהישה א .סעיף א'

, וצריכה להתגרש ממנו נאסרת על בעלה

ג' פעמים  לאחר תשמיש מיד משתראה דם

 רצופים, 

לאחר שנשאת לג' בעלים,  ונאסרת לכל העולם

 .1ג' פעמים רצופים אצל כל אחד מהם וראתה דם 

 

 שיעור הזמן של מציאת הדם

אינה נאסרת עד בעלה " עד האישה"דם על נמצא 

רק משתראה דם בשיעור זמן שתיכף ליציאת 

האיבר תושיט את ידה ותיקח עד  מתחת הכר או 

 .2 עדה ותקנח עצמה ותראה דם על הכסת

                                                           
 סעיף א'

 
1

 -דם מחמת תשמיש תנו רבנן: הרואה "מקורו  סה:  

 -משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית, מכאן ואילך 

  ,ותנשא לאחר, לא תשמש, עד שתתגרש

משמשת פעם  -וראתה דם מחמת תשמיש  ניסת לאחר

לא תשמש, עד  -ראשונה ושניה ושלישית, מכאן ואילך 

 שתתגרש ותנשא לאחר. 

משמשת פעם  -וראתה דם מחמת תשמיש  ניסת לאחר

ה ושלישית, מכאן ואילך לא תשמש עד ראשונה ושני

 "שתבדוק עצמה

 בשם י"א והשו"ע באהע"זאבל דעת הסמ"ג }

שלאחר שנתגרשה פעמים לא תינשא לבעל שלישי,  

 כיון שבזה הלכה כרבי שבשתי פעמים הוי חזקה, 

לבעל  אכל הפוסקים חלקו שמותרת להינש אבל 

 ב"י ש"ך{השלישי כפשט הברייתא. 

 ועוד בגמ'

מדוע יכולה להינשא לבעל ב' הרי הוחזקה שאלה: 

 .ת"בבעל ראשון בג"פ לרמ

"לפי שאין כל האצבעות }איבר תשמיש{ שוות"  תשובה:

}וגם אם הוחזקה שהביאות של הבעל הראשון גורמות 

 לדם אינו ראיה לבעל השני{

מדוע לא נאסרת לבעלה השלישי בביאה  שאלה:

 ראשונה, הרי הוחזקה בשלושה בעלים לרמ"ת.

לפי שאין כל הכוחות שוות" ושמא בעילה " שובה:ת 

בכוח מרובה, ולכן אינה מוחזקת  הראשונה היית

 וט"ז{ ,}גמ'לרמ"ת עד שתראה ג' פעמים בג' בעלים 

 

 ןונחלקו הפוסקים האם הביאה הראשונה עולה למניי

 שלוש ראיות להחזיקה לרמ"ת.

שהתשמיש הראשון עולה דעת הש"ך והט"ז  .א

 .ג"פ ןלמניי

דעת הראב"ד, והתוה"ש בדעת השו"ע  .ב

ג"פ,  ןשאין תשמיש ראשון עולה למנייוהטור, 

בודקת עצמה לפני תשמיש אינה ש כיון 

 , ויתכן שהיה שם הדם לפני תשמישראשון

 }וכן פסק הטה"ב{ 
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כדי שתרד  מקורו שבמתני' יד. מבואר שהשיעור הוא 

  "פניה מן המטה ותדיח

כדי שתושיט ידה ב"שיעור קצר יותר  ובברייתא מבואר

 "עד ותבדוק בו לותיטו או תחת הכסת  תחת הכר

 ולהלכה נחלקו הפוסקים

אפילו אם נמצא " עד האיש"נמצא דם על  .רמ"א

תשמיש נחשבת לרמ"ת לאחר זמן מופלג מה

 ואסורה לבעלה.

ות דם, ודאי הגיע שכיון שאין דרכו של האיש לרא

 הדם מחמת תשמיש.

שהיום כיון שאין בקיאים בשיעור שכדי  י"א

ג"פ  לתשמיש סמוך דם שתושיט וכו' כל שרואה

 .3 }ראב"ד{ נחשבת לרמ"ת ונאסרת לבעלה

 ,הדם סמוך לתשמיש את אם לא ראתה אבל

 .  4סופרת ז"נ ומותרת לבעלה מיד 

                                                                                    
שהשיעור הוא  כרב חסדא השו"עדעת  .א

כדי שתושיט ידה תחת "כמבואר בברייתא 

 "עד ותבדוק בו לותיטו או תחת הכסת  הכר

}והשיעור הארוך שכדי שתרד מהמיטה נאמר 

שנחלקו ר"ע לטמאה את הבעל  ןלעניי

וחכמים אם טמא טומאת מגע, או טומאת 

 שבעה כבועל נדה, 
שהיכן שהעד בידה בשעת  ודעת רב אשי

תשמיש, נאסרת גם שכדי הארוך שבכדי 

 שתרד מהמיטה ותדעך פניה, 

שכיון שהעד בידה שיעורו שווה לשיעור 

 הקצר שכדי שתושיט ידה תחת הכר, 

וכיון שנשארת הגמ' בקושיה על דברו לא 

 פסקו השו"ע  {

שנאסרת האישה   הטור וספר התרומהדעת  .ב

כדי שתרד מן "אפילו בשיעור הקצר של 

 "פניה המטה ותדיח
שהגם שפטורים מקרבן חטאת וטעמם 

אשם תלוי  םבשיעור זה, אבל כיון שחייבי

מספק, לכן אין הבעל רשאי לקימה לאחר 

 .שראתה כך ג' פעמים

 
3

סמוך  האם החומרא שגם בראיה, נסתפק הש"ך 

 מ"ת, נחשבת אישה לר לתשמיש 

נאמרה גם לאסור אותה על כל העולם משתראה ג' 

שהחמירו רק לאסור אותה או פעמים אצל ג' בעלים, 

על בעלה, אבל לא החמירו לעגן אותה ולאסרה על כל 

 העולם.

 

כמה הוא שיעור הזמן של "סמוך  }נחלקו הפוסקים

לתשמיש" שמבואר ברמ"א שמחמירים שנאסרת 

לבעלה כיון שאנחנו לא בקיאים בשיעור של בכדי 

 שתושיט ידה וכו'

דקות נחשב "סמוך  01שתוך הרב ואזנר דעת א. 

לתשמיש", וניתן למנוע שלא תהיה אישה רמ"ת ע"י 

 זריקות וכדורים.

קות מהתשמיש ד  3שאם בדקה אחרי  ה"בדעת הט  ב.

 {אין לחשוש לרמ"ת

 
4

שאישה שראתה דם ג"פ   ד,"החווכתב הפת"ש בשם  

לא בסמוך לתשמיש ממש, הגם שאין לה דין רמ"ת כיון 

 שלא היה סמוך לתשמיש,

 מ"מ אינה יכולה לשמש פעמיים בלילה אחד, 

שצריכה לפרוש בעונה הסמוכה לווסתה,  ןמכיוו

ווסתה הוא לראות לאחר התשמיש, ורק לאחר 
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תשמיש שלא ראתה בו דם אינה , פ"היה בין הג אם

 .5 נאסרת על בעלה

                                                                                    
שתשמש ג"פ ולא תראה דם מותרת לשמש פעמיים 

 באותו לילה.

  
5

 אפילו ת"הוסיף הש"ך שאין להחשיב אישה כרמ 

 .במקרים הבאים

ראתה פעם ראשונה לא סמוך לתשמיש   .א

 ולאחר מכן ראתה פעמיים סמוך לתשמיש,
רינן שנתברר למפרע שהראיה ולא אמ 

 גם מחמת תשמיש. ההראשונה היית

פעמים כל שלא היה  51גם אם מצאה דם  .ב

 סמוך לתשמיש אינה נאסרת כרמ"ת. 
 

חיוב כתובה באישה הרמ"ת ציין הש"ך לאהע"ז  ן}לעניי

שמבואר שם שאישה שמיד לאחר נישואיה ראתה דם 

ג' פעמים מחמת תשמיש, יוצאת מבעלה ללא כתובה, 

 כיון שהוא מקח טעות, 

אבל אם שימש איתה פעם אחת בלא ראית דם צריך 

 ך{ "שלתת לה כתובה, 

 

 סכום דברי הפת"ש בסע' זה
 

ם שאישה הרמ"ת ג' פעמים נחלקו הפוסקים מה הטע

 רצופים נאסרת לשמש עם בעלה.

שנאסרת מחמת שקבעה וסת  דעת הנוב"י .א

הגוף לראות בשעת תשמיש, אבל נחשב 

הקפיצות שאם לא  תמחמת אונס כווס תלווס

 תראתה בימים קבועים חוששות לו רק כווס

 שאינו קבוע.  
שבכל רמ"ת יש שתי חששות  ד"החוודעת  .ב

 שנאסרת מחמתם 
שמא יש לה וסת לראות מחמת חימוד  .א

התשמיש }ואין דומה רמת לווסת 

הקפיצות, אלא הוא וסת הגוף רגיל 

 כאכילת שום פלפלים { 

שמא יש לה חולי שגורם לה לראות דם  ב.

 בשעת תשמיש, 

שרואים שגם בימי עיבור והנקה  והראיה

 קבוע חוששת לרמ"ת. תשאין חוששים לווס
 הטעמים.בשתי מקרים יש נפק"מ בין ו

ת "שרמ שלא היה לה וסת קבוע ולאחר אישה .א

, קבעה וסת קבוע האם אסורה ג' פעמים

 לבעלה. 
 תשמותרת לבעלה, כיון שווס י"נובדעת ה

של רמ"ת כל שאינו בימים קבועים, הוא וסת 

שאינו  תהקפיצות שנידון כווס תגרוע כווס

קבוע, לכן אם קבעה וסת אחר אינה חוששת 

 לו,

וסת, ראתה בתשמיש של  }ואם לאחר שקבעה

ליל טבילתה, בליל טבילה הבא תשמש לא  

 בליל טבילתה אלא רק לילה אחרו,

וכן הדין אם תראה דם פעם שניה, ואם תראה 

דם פעם שלישית בשעת תשמיש תשאל את 

 גדול הדור{ 

שאסורה לבעלה, כיון שגם ד "החוודעת 

לאחר שקבעה וסת חוששים שתראה דם 

אות דם בשעת מחמת החולי שיש לה לר

 תשמיש.

                                                                                    
אישה שרמ"ת ג' פעמים ובביאה השלישית  .ב

 נתעברה האם נאסרת על בעלה, 
שמותרת לבעלה מי מתי שהוכר  דעת הנוב"י

עוברה עד סוף ימי העיבור וההנקה, שכיון 

שהיא מסולקת דמים באותם ימים, אינה 

 .החוששת לווסת

}אבל אם תראה שוב דם בימי העיבור והנקה 

 ונאסרת על בעלה,  החוששת לראיית

וכן לאחר שיעברו ימי עיבור והנקה חוזרת 

הראשון שלא נעקר מחמת  הלחשוש לווסת

 עיבור והנקה{

שאפילו  שאסורה לבעלה,ד "החוודעת  

שלה, חוששים שיש  תשאינה חוששת לווסתו

 לה חולי לראות בשעת תשמיש.

 

אישה שראתה דם ג' נחלקו הפוסקים מה הדין ב 

 והנקהפעמים בימי עיבור 

 שנאסרת לבעלה.  ד"החוו דעת .א
האם כיון שרמ"ת נחשב הסתפק  הנוב"י .ב

 שאינו קבוע,  תלווס
הנדון האם נאסרת בראיה בימי עיבור והנקה, 

היה תלוי במחלוקת הש"ך והט"ז }קפט' ס"ק 

מח'{ האם בימי עיבור והנקה חוששת האישה 

 שאינו קבוע, תלווס
שאינו קבוע  תשרמ"ת נדון כווס או שאפשר

 שנעקר בפעם אחת שלא ראתה בו, ןרק לעניי

קבוע כשראתה דם  תאבל צריך לחוש לו כווס

 ג' פעמים בימי עיבור והנקה.

 

שפעמיים ראתה דם בבדיקה  שאישהד "כתב החוו

שאחר תשמיש, ולאחריהם שמשה כמה פעמים ולא 

 בדקה את עצמה, 

 ושוב בדקה עצמה לאחר תשמיש וראתה דם,

 איות ודינה כמו רמ"ת ג' פעמים רצופיםמצרפים הר

הקל שאין לצרף הראיות הראשונות כיון  }ובטה"ב

 שבאמצע שימשה ולא ראתה דם{ 

 

אישה שאמרה שרמ"ת ג"פ, אבל כשחקר אותה  שאלה:

שראתה דם לא היה מיד  ההרב התברר שבפעם השניי

 אחר התשמיש אלא רק למחרת,

ה מותרת לבעלה כיון שהבדיק אישה זו תשובה:

 סמוך לתשמיש,  ההשנייה לא היית

ונאמנת האישה בהוספה זו, כיון שאינם סתירה 

לדבריה הראשונים שלא היה בהם משמעות איסור 

 ו"ת שיבת ציון{ש }ברור 

 

מדוע אישה נאמנת שרמ"ת ג"פ  חקר בשו"ת שיבת ציון

ולא חוששים שנתנה עינה באחר ולכן רוצה לצאת 

 מבעלה,

אחרי שנאסרת לבעלה שכיון שגם הפת"ש ביאר 

ברמ"ת ג"פ מותרת לו ע"י בדיקת שפורפרת, לכן אין 

 חשש שנתנה עינה באחר

שהטעם שנאמנת כיון שזה מילתא השיבת ציון ביאר 

דעבידא לגלויי, שמיד שאמרה שנטמאת יכול הבעל 

 לבדוק את עד הבדיקה ולראות אם יש בו דם,

שאם באחד משלושת  ולפי"ז חידש השיבת ציון

אמרה לבעלה רק למחרת התשמיש שנטמאת הפעמים 

אינה נאסרת לבעלה שכיון שאין דרך לגלות אם לא 

 משקרת,

31
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שכיון שנאסרת לבעלה רק בפעם  ש"וחלק עלו הפת

השלישית לכן רק בראיה השלישית צריכה להגיד 

לבעלה מיד שנטמאת, כדי שיחשב למילתא דעבידא 

 לגלויי.

שלא חוששים שנתנה עינה באחר  ביאר }ובעורה"ש

כיון, שאם אומרת על עצמה שרמ"ת גם אחר לא ירצה 

 לישא אותה, 

ועוד בענייני נדה האמינה התורה לאישה בכל מה 

 שתאמר בין לטהרה ובין לטומאה{

 

כתם הנמצא בבגדי האיש או האישה, אין האישה 

נעשית רמ"ת מחמתם, כיון שהנמצא על בגד האיש 

תי, והנמצא על בגד האישה אמרינן אמרינן שמעלמא א 

 }ס"ט{שבא לאחר זמן 

 

אישה שמצאה כמה פעמים לאחר תשמיש שאלה: 

ולא היה בכל כתם כגריס  כתמי דם על סדין הבדוק,

 והמראה שבין הכתמים ספק אם מצרפם לכגריס.

בודקת עצמה לאחר התשמיש בבוקר  הוכל פעם היית

 רואה דם,  הולא היית

ינח באותו סדין, ובעלה יש לו ובשעת התשמיש בעלה ק

כאב סמוך לאיבר התשמיש, ובשכבת הזרע שלו היו 

 כמין מראות אדומים.

וטימאה את עצמה מחמת ראיות אלו, האם נעשית 

 רמ"ת מחמתו.

 שאם עוד רב יסכים איתו כתב החמדת שלמה: תשובה

יקל שאינה נחשבת לרמ"ת, ותשמש עם בעלה עוד פעם 

שמיש לדעת אם הדם אחת, ויבדקו עצמם לאחר הת 

ממנה או מבעלה, ויבדוק הבעל המי רגלים שמטיל 

 לאחר התשמיש. 

שכיון שפעמים קודמות ראתה לאחר  ויותר נכון

שטבלה בלילה שהפעם תדחה טבילה ליום השמיני 

 ותטבול בו ביום, ותשמש עם בעלה בלילה.

 .והטעם שהקל שאינה רמ"ת

היה כיון שיש לתלות שהגיעו הכתמים מהבעל שהרי 

לו כאבים באיבר התשמיש  ובשכבת זרעו נמצאות 

 מראות אדומים

לתלות הכתם במאכולת, ובפשפשים שהיו שיש ועוד 

 מצווים שם. 

 והטעם להקל לתלות במאכולת

אינו ודאי שהבעל קינח את עצמו באותו מקום כיון ש  א.

 בסדין שנמצא בו הכתם.

כיון שהכתמים נמצאו רק בבוקר, ולא מיד לאחר ב. 

התשמיש, אינו נחשב "לעד בדוק" ואפשר לתלות 

 .שהגיעו הכתמים ממאכולת

, ושימשה לא סמוך כיון שיש לאישה זו וסת קבועג. 

הקל המרדכי }רמ"א סע' ה'{ כמו ש  , לכןהלווסת

לתלות במכה אפילו שספק מוציאה דם,  כך יש לתלות 

   .הכתם במאכולת

 

מה הדין באישה שרמ"ת ג"פ, נחלקו הפוסקים 

 , האם מותרת לבעלה בימי עיבור והנקהנתעברהו

 שאסורה לשמש, ד "החוודעת  .א
}שהגם שאין לה וסת בימים אלו, רמ"ת הוא 

גם ראיה מחמת חולי שיכול להיות בימים 

  אלו{ 

שמותרת לשמש כיון שרמ"ת דעת הנו"ב  .ב

מחמת וסת ובימים אלו אינה רגילה  ואיסור 

 לקבל וסת, 

                                                                                    
כשיעברו ימי עיבור והנקה חוזרת  אבל

  איסורה מחמת רמ"ת.

 

ג"פ בימי עיבור והנקה, נאסרת על  ת"אישה שרמ

אם ראתה פעמיים קודם שהוכר עוברה,  ואפילובעלה, 

 ופעם שלישית משהוכר עוברה מ"מ נאסרת על העלה,

 אם הרופאים אומרים שאישה זו נתרפאת,  אבל

 יש להקל שתשמש פעם נוספת,

ומכים על הרופאים, כיון שיש לצרף דעת שסוהטעם 

הראב"ד שאין תשמיש ראשון עולה למניין כיון שלא 

, נמצא שהיא רמ"ת רק פעמיים לכן ובדקה עצמה לפני

 }חת"ס{מותרת לשמש עוד פעם אחת 

 

"שפע דם", מחמת תשמיש ראתה  השבראיית אישה

לאדם  אנאסרת על בעלה, וגם אינה מותרת להינש 

 אחר,

שההיתר להינשא לאחר כתב הסמ"ג שהוא מחמת  כיון

 ס"ס, ספק אם הדם מהמקור או מהצדדים, 

וגם אם מהמקור שמא אין ההצבעות שוות ולא תראה 

 דם מהאצבע של השני,

שפע דם זה ודאי מהמקור ולא מהצדדים,  תראיי אבל

ולכן אין כאן ס"ס, וגם בדיקת שפורפרת ספק אם מועיל 

  }נו"ב{לה 

 

,  בזקנה שפסקה מלראות דם זמן רב, הפוסקיםנחלקו 

והתחילה לרדמ"ת, ומרגישה כאב בשעת תשמיש, האם 

 צריכה בדיקת שפורפרת.

שאינה צריכה בדיקת  דעת השבות יעקב .א

 ושפורפרת, כיון שבנערותה לא רמ"ת ועכשי

מחמת מכה  המרגישה כאב, מסתבר שראיית

 ולא מחמת התשמיש.
 נשאר בצ"ע בשאלה זו.הס"ט  .ב

פ בימי ילדותה לא ניתרת "ת ג"ע אישה שרמ"וולכ

 .לבעלה כשהזקינה

 

אישה שרמ"ת ונתעברה וילדה מותרת לבעלה בימי 

לנקבה{ שמדאורייתא לא נאסרת  66לזכר ו 33טוהר }

ז"נ על דם זה, קצד' סע'  בבדם באותו זמן }ונהגו לייש

 א'{ 

 

מה הדין באישה זו שרמ"ת ג"פ  ונחלקו הפוסקים

 שמותרת לשמש בימי טוהר,  ונתעברה וילדה,

ובימי טוהר לא ראתה דם, האם לאחר ימי טוהר נעקר 

 ווסת הרמ"ת ומותרת לשמש.

שמותרת לשמש, כיון שקיימא לן  דעת הס"ט .א

בימי טהרתה וטומאתה הם ממעין  השראיית

רמ"ת מימי טוהר,  האחד, וזה שלא היית

מלמד שלא תהיה רמ"ת גם לאחר שיעברו 

 ימים אלו.
שאסורה לשמש, שכמו שלא  בדעת הנו"  .ב

 קובעת וסת מי ימי טהרה לימי טומאתה,
כך גם אינה עוקרת וסת מחמת שלא ראתה 

בימי טהרה, וגם אם לא ראתה דם בימי 

 אינו מתיר לה לשמש.  המיניקת

 

ת ג"פ ונתעברה ועשתה בדיקת שפורפרת "שרמאישה 

 בימי עיבור והנקה

 ,אם כשבדקה עצמה בשפופרת לא מצאה דם כלל

לא הועיל לה הבדיקה, דיתכן שלא ראתה דם מחמת 

 העיבור,

32



 

 
 

 _________________________________________דיני אישה הרואה דם מחמת תשמיש-קפז' 4

                                                                                    
אם כשבדקה עצמה מצאה דם בצדדים הועיל לה  אבל

 בדיקתה, שנתברר שהדם הוא מהצדדים.

 

  הוספות

 
דם  תשרוב השאלות היום בראיי הרב ואזנרכתב  .1

מחמת תשמיש, זה דם שראתה בזמן מאוחר 

 , המהתשמיש, או שראתה הדם בסמוך לווסת

יש בדרך כלל סיבות חיצוניות שרואה מחמתם דם  וגם

 הרחם או פצע בפרוזדור.    רכגון פצע בצווא

שיש מציאות שכיחה מאוד, שמוצאים על עד עוד כתב ו

הבדיקה שלאחר התשמיש צבע אדמדם שמצד 

 המראה יש לטמא האישה, 

נראה מהניסיון ומההרגש שאינו דם מחמת  אבל

התשמיש נוצר שם תשמיש, אלא דע"י חמימות וחמוד 

 פסולת של מראה הדומה לדם. 

 

 שאלות סיכום

 
 אימתי מקרי רואה מחמת תשמיש? .1

מהו שיעור הזמן שתראה מחמת תשמיש כדי  .2

 לאוסרה על בעלה?

. כמה ראיות צריכה לראות מחמת תשמיש כדי 3

 על בעלה? רלהיאס 

. האם מותרת להינשא לבעל שלישי גם בלי בדיקת 4

 שפורפרת?

 רמ"ת אסורה לבעלה מין התורה? . האם5

לדעת הנוב"י שהסיבה שרמ"ת ג"פ נאסרת על  }תשובה:

הגוף לראות בשעת  וסתבעלה הוא מחמת שקבעה 

תשמיש, איסורו רק מדרבנן, שגם למ"ד וסתות 

 דאורייתא כאן שזה וסת מחמת אונס הוא רק מדרבנן,

לדעת החוו"ד שנאסרת גם מחשש שמא יש לה  אבל

שגורם לה לראות דם בשעת תשמיש, אפשר  חולי

 שאסורה לשמש מהתורה כדין שאר החזקות, 

שאין ספק שאיסורו מהתורה כיון  וכן כתב הערוה"ש

שרמ"ת הוא חולי, ומה שיש מהפוסקים שכתבו לשון 

 וסת הוא רק בהעברה בעלמא{

 .  רואה מחמת תשמיש, האם זה חולי או וסת?6

ג"פ אסורה לבעלה, . מדוע מי שראתה מחמת תשמיש 7

 ומה הנפק"מ בטעם האיסור?

. אם ראתה ג"פ מחמת תשמיש, ופעם שלישית 8

נתעברה, האם מותרת לשמש בזמן עיבור והנקה? 

 כתוב טעמי הדבר.

בדקה עצמה שתי פעמים בזה אחר זה וראתה,  א. 9

ובפעם השלישית או יותר כששימשה לא בדקה עצמה 

עם אחת כלל לאחר תשמיש, ולאחר מכן שימשה פ

ובדקה לאחר תשמיש וראתה דם האם דינה כרואה 

 מחמת תשמיש?

מחמת תשמיש ג"פ בימי עיבורה,  ראתה דם ב

ראתה דם מחמת  גמה דינה?  -, וזקנותההמיניקת

תשמיש בהיותה צעירה ג"פ ואח"כ הזקינה ופסק לה 

מה דינה? בכל הנ"ל נמק ובסס דבריך על  -אורח כנשים

 מקורות.

אינה חוששת לאחר פעם אחת כשאר . מדוע רמ"ת 01

 וסתות?

כיון שרמ"ת נחשבת לראיה  לדעת הנוב"י }תשובה:

מחמת אונס, לכן אינה נאסרת רק לאחר ג' פעמים כמו 

 כל ראיה מחמת אונס }כמבואר בס' קפט' סע' יז'{

  רמ"ת, ההייתלא  שלאחר נישואיה גם אישה

וראתה ג"פ מחמת תשמיש נאסרת  אם נתקלקלה

 על בעלה.

 

נאסרת  ,ג' בעליםמאישה שרמ"ת ג"פ  סעיף ב'.

 .שפורפרת בבדיקתע"י , וניתרת על כל העולם

קנה  שהוא ,שפורפרת לוקחת ,וצורת הבדיקה

עופרת }שקצהו מקופל כלפי פנים כדי  חלול של

  שלא תסרט ממנו{

 נותנת בראשו מכחול שהוא קיסם מעץ ארוך,ו

 בראשו מוך שהוא צמר גפן, ומניחה 

ומכניסה שפורפרת זו באותו מקום עד מקום 

 .6 שהשמש דש

בראש הצמר גפן מוכח שהדם נמצא דם  אם

 ורה להינשא לכולשרואה מגיע מהמקור ואס

 העולם

                                                                                    
שרמ"ת אינו ראיה מחמת אונס אלא  אבל דעת החוו"ד

 וסת הגוף רגיל כאכילת שום ופלפלין, 

אינה נאסרת לבעלה בראיה אחת כמו וסת ש  הטעם

 שאינו קבוע שחושים לו בראיה אחת, 

כיון שאין מוציאים אישה מבעלה מחמת חשש וסת 

  שאינו קבוע{ 

. מתי אישה נאמנת ומתי אינה נאמנת לומר לבעלה 00

 שראתה מחמת תשמיש ונאסרת עלו?

 

 סעיף ב'

 
6

מביאה שפופרת  -כיצד בודקת את עצמה מקורו סו. " 

 ובתוכה מכחול, ומוך מונח על ראשו, 

בידוע שמן המקור הוא  -אם נמצא דם על ראש המוך 

הוא  הצדדיםבידוע שמן  -בא, לא נמצא דם על ראשו 

 "בא

שצריך את השפופרת ולא מספיק  והט"ז הב"י ווביאר 

רק המכחול, כדי שהשפופרת  תפריד בין המכחול 

ואז אם נמצא דם נדע שהוא מהמקור ולא  לצדדים

 מהצדדים,

ויש לתת מוך בראש המכחול כיון שקצת דם ניכר 

במוך ואינו ניכר על עץ, וגם כדי שהמכחול לא ישרוט 

 את בשרה ויוציא ממנה דם.

או שאר מיני  שהשפופרת תהיה מעופרת כתב הש"ך

מתכות, אבל לא תהיה מעץ או ברזל, כיון שהם 

 שורטים ויוציאו ממנה דם. 

 

השפופרת  את האם צריכה לדחוקנחלקו הפוסקים 

 .כדי שיגיע עד מקום שהשמש דש

שאינה דעת הש"ך בשם המשאת בנימין  .א

 צריכה לדחוק את השפופרת, 
אלא משערת באומד דעתה שיגיע עד מקום 

יתנה תורה למלכי שהשמש דש, שלא נ 

 השרת.
שצריכה להכניס השפופרת דעת החת"ס     .ב

 ככל האפשר עד שיגיע לפתח בית הרחם

 }פת"ש{
 

שאישה זו שרמ"ת  ג"פ אם בא עליה בעלה כתב הט"ז 

באיסור פעם רביעית ולא ראתה דם, זה ראיה שנתרפא 

 ומותרת לבעלה }וכן מבואר ברמ"א סע' י'{

 

33
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לא נמצא דם על המוך, מוכח שהדם שראתה  ואם

מותרת לכול אלא מהצדדים, ו אינו מהמקור

  .7 העולם

גם בזמן הזה סומכים על בדיקת שפורפרת  ,רמ"א

. 8 בבדיקה זו םלא בקיאי היוםולא חוששים ש

                                                           
7

שמשמע מהשו"ע שע"י בדיקת שפורפרת  כתב הש"ך 

 מותרת אפילו לבעלה השלישי, 

שסובר שכיון שנאסרה לבעל  }וזה לא כדעת הרמב"ם

השלישי אין הבדיקה מועילה לו, ומועילה הבדיקה רק 

 לבעל רביעי{  אכדי להינש 

מדוע אם לא נמצא דם על ראש  הקשה הב"יו

השפופרת מותרת לכל העולם, ולא חוששים שהטעם 

א ראתה דם הוא מחמת שאינו עבה כמו איבר של 

 התשמיש, שהרי אין כל האצבעות שוות,

 או מחמת שאין כל הכוחות שווים,

שהנאמר בגמ' שאין כל האצבעות והכוחות  וביאר

 שווים נאמר רק להקל ולא להחמיר,

שכיון שאין רוב הנשים רמ"ת, לכן יש לעמידה כמו 

 הרוב שאינם רמ"ת. 

בבדיקה לא מצאה דם כלל גם  שגם אם הש"ךהוסיף ו

 .  מותרת לבעלה, שאמרינן שנתרפא

 
8

האם בזמן הזה סומכים על בדיקת הראשונים  נחלקו 

 שפורפרת.

שאין לסמוך על  דעת הראב"ד והרמב"ן .א

אין אנחנו בקיאים בבדיקה א. בדיקה זו כיון 

גם אם נדע שהדם בא מהצדדים טמאה  . ב.זו

שבנות ישראל החמירו על עצמם על טיפת 

 דם כחרדל,
אבל מודה הראב"ד שאם בדקה בשפופרת 

 ונמצאת טהורה שאין מוצאים אותה מבעלה. 
שגם , דעת הרמ"א כהרא"ש רי"ף והרמב"ם .ב

 בזמן הזה סומכים על בדיקת שפורפרת,
 , דברי הראב"ד ודחה הרא"ש

ות לראות אם הדם בראש שאין צריך בקיא

 המוך או בצדדים, 

ועוד שחומרת ר' זירא שבנות ישראל לשבת 

ז"נ על טיפת דם כחרדל, לא נאמרה היכן 

 שידוע שהדם מהצדדים.

 

 סכום דברי הפת"ש

 

שצורת בדיקת השפופרת היא,  כתבו התוה"ש והס"ט

שקודם תכניס האישה השפופרת עד מקום שיכולה, 

ך חלל השפופרת את ורק לאחר מכן תכניס לתו

 המכחול עד שיגיע סמוך לצוואר הרחם,

בהוצאה תוציא בתחילה את המכחול ורק אח"כ  וגם

 תוציא את השפופרת

שאם תכניס המכחול קודם או ביחד עם  והטעם

השפופרת יכול להתלכלך ראש המכחול מהצדדים, 

 }פת"ש{ולא נדע אם הדם מהצדדים או מהמקור 

 

}פת"ש גודל השפופרת צריך להיות כגודל איבר בנוני 

 בשם משאת בנימין{ 

 

ראתה דם בראש  בשפופרתבדיקה ראשונה אישה שב

המוך, ובבדיקה שניה לא מצאה דם כלל או שנמצא דם 

 השפופרת, ירק בצייד

    ,תלוי אם רמ"ת מבעל ראשון או מג' בעלים

                                                                                    
אסורה לבעלה הראשון רמ"ת מבעל ראשון  .א

 מותרת להינשא לאחר.אבל 
אסורה לכול העולם, אפילו רמ"ת מג' בעלים  .ב

 שבדקה כמה פעמים ולא מצאה דם, 
וגם על הרופאים אין לסמוך, כיון שחוששים 

שהגם שלא רואה בשפופרת תראה בתשמיש 

 מחמת חמוד התשמיש,

הפילה  א.אפשר להתירה ובשתי אופנים 

שימשה ג' פעמים ולא  ב.}נו"ב{  חתיכת דם

 דם.מצאה 

 

אם נמצא דם בראש המוך, האישה אסורה,  לכו"ע

 שיתברר שהדם מהמקור

ואם נמצא דם בצדדי השפופרת האישה מותרת, אפילו 

 שלאחר מכן רמ"ת ג"פ, כיון שנתברר שהדם מהצדדים.

מה הדין בלא נמצא דם בבדיקת  ונחלקו הפוסקים

 השפופרת. 

שאפילו שרמ"ת לאחר מכן ד "החוודעת  .א

שתולים שהדם שרואה  ג"פ מותרת, כיון

 בשעת תשמיש הוא דם מהצדדים
 }וכ"פ החזו"א והטה"ב{

 מותרת,  ושעכשידעת הס"ט והנוב"י  .ב
אבל אם רמ"ת ג"פ שוב נאסרת, שכיון שלא 

נמצא דם אין הוכחה שיש לה מכה 

 בצדדים לתלות בהם הדם שראתה ג"פ.
 

הבדיקה צריכה להיות בשפופרת של עופרת ולא 

 אשיכול לשרוט אותה ולהוצי בשפופרת של עץ כיון 

 דם, 

בדקה בשפופרת של עץ, אם לא נמצא דם ואם בדיעבד 

בראש המוך מותרת לבעלה שהבדיקה גילה שלא רואה 

 דם מהמקור

אם מצאה דם בצדדי מה הדין והסתפק הפת"ש 

 השפופרת של עץ ולאחר מכן רמ"ת ג"פ, 

האם גם מועיל הבדיקה להתירה לבעלה, או שאסורה 

הדם שבצדדים ראיה שיש לה מכה מצדדים כיון שאין 

  }פת"ש{שאפשר שזה דם מחמת העץ ששרט אותה 

 

האם לאחר שמצאה האישה דם  נחלקו הפוסקים

בצדדי השפופרת שנתברר שיש לה מכה שמוציאה 

 דם, האם צריכה לשבת על דם זה ז"נ, 

ואם צריכה לשבת ז"נ על הדם שתראה לאחר מכן 

 בשעת תשמיש.

שאינה צריכה לשבת על  הורוויץדעת מהר"י  .א

 דם זה ז"נ מאחר שנתברר שהוא דם מכה.
 הסתפק בזההנוב"י  .ב
נ על דמים "שצריכה לשבת זד "החוודעת  .ג

איסור רמ"ת שהוא  ן}שהקלו רק לעניי אלו

 טומאה שהוא דאורייתא{ ןדרבנן, ולא לעניי
 

 אין לעשות בדיקת שפופרת בימי עיבור והנקה,

והנקה מועיל להתירה רק בימים ואם בדקה בימי עיבור 

ובדיקה בימי עיבור מועיל לימי , אלו ולא לאחר מכן

 }פת"ש{ וצ"ע ,הנקה

 

אישה שבדקה עצמה בעץ ומוך בראשו, אם לא נמצא 

 דם או שנמצא דם בצדדים מותרת לבעלה, 

 אם נמצא דם בראש המוך אינה נאסרת על בעלה,אבל 

34
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שהוחזקה רמ"ת אצל ג' בעלים אישה  סעיף ג'.

ונאסרה על כל העולם, מבואר בגמ' שמועיל 

 בדיקת שפופרת להתירה,

האם יכולה האישה לעשות  ונחלקו הראשונים

בדיקת שפופרת, לאחר שרמ"ת ג"פ מהבעל 

 .9 הראשון, כדי להתירה לבעלה הראשון

                                                                                    
פרת שאפשר שזה דם מהצדדים ותחזור לבדוק בשפו

  }פת"ש{

 

אישה שבדקה עצמה ע"י שלקחה כיס מבגד פשטן 

ארוך וצר כמידת איבר, ומילתא אותו במוכין בדוחק 

 עד שהיה עגול ועב, ודק מלמעלה ועב מלמטה, 

 אם נמצא דם מהצדדים מותרת לבעלה,

אם לא נמצא דם כלל, אין להתיר ע"י בדיקה זו,  אבל

ושמא לא כיון שקשה להכניס דבר רך כל כך בעומק, 

 }פת"ש בשם הס"ט{הכניסה עד מקום שהשמש דש 

 

 שאלות סיכום
 

רמ"ת שעשתה בדיקת שפופרת ולא מצאה כלל דם . 1

שמצאה דם  המה דינה, והאם יש הבדל בינה לבין איש

 בצדדים?

אישה שהוחזקה לראות מחמת תשמיש ועשתה . 2

בדיקת שפופרת ומצאה דם בראש המוך, אח"כ שוב 

שפופרת כמה פעמים ולא נמצא דם כלל עשתה בדיקה 

 או שנמצא דם בצדדים, מה הדין ומדוע?

 

 סעיף ג'
 

9
 -תנו רבנן: הרואה דם מחמת תשמיש "מקורו  סה:  

 -משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית, מכאן ואילך 

 "לאחר ותנשא, לא תשמש, עד שתתגרש

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן: ותבדוק עצמה סו. "

}ומדוע צריכה  שלישית של בעל הראשוןבביאה 

ר ליה: לפי שאין כל האצבעות אמ  להתגרש ממנו{

 " שוות

  .ונחלקו הראשונים בביאור תירוץ ר' יוחנן

ורוב  סמ"גהרשב"א  הרשב"א התו"ס דעת .א

 הראשונים, וכ"פ והשו"ע, 
שענה לו ר' יוחנן שהגם שאפשר לבדוק אחרי 

בעל הראשון, הברייתא נותנת עצה טובה 

שתבדוק רק אחרי בעל שלישי שאם תבדוק 

על כל  ראחרי בעל ראשון ותמצא דם תיאס 

 העולם

שאם לא בודקת מותרת לבעל השני  והטעם

 והשלישי בלא בדיקה הוא משום 

, ספק הדם מהצדדים, וגם אם מין המקור ס"ס

אפשר שמהבעל השני לא תיראה דם, כיון 

 שאין כל ההצבעות שוות
לה הראשון תבדוק עצמה מבע אםאבל 

ותמצא דם נאסרת על כל העולם, כיון שאין 

ס"ס שנתברר שהדם מהמקור, ויש רק ספק 

 ששמא אין כל ההצבעות שוות.

 שמועיל בדיקה גם לבעל הראשון, והראיה

השלישי אפילו שהוחזקה  שאם מועיל לבעל

בשלוש בעלים לראות דם, כ"ש שיועיל לבעל 

 הראשון 

ענה לו ר' ש וי"א ברמ"א ורש"י דעת הרמב"ם .ב

יוחנן שלא עושים בדיקה אחרי בעל ראשון, 

שגם ע השו"ועוד, וכ"פ  דעת הרשב"א .א

לאחר שרמ"ת ג"פ מבעלה הראשון, 

עיל בדיקת שפופרת להתירה לבעלה מו

 .10הראשון 
אין הבדיקה ש  דעת הרמב"ם וי"א ברמ"א .ב

מועילה כלל לבעל שנאסרה עלו, אפילו 

 לא לבעל השלישי,
 ,מג' בעלים לאחר שהתגרשה רקולכן 

 . להתירה לבעל הרביעי הבדיקה מועיל
ל דעה האשונה עוך משיש לסופסק הרמ"א 

 .11 גם לבעל הראשון מועילה שבדיקת שפופרת

                                                                                    
שכיון שאין כל ההצבעות שוות ויכולה 

להינשא לאחר, לא התירו לה לסמוך על 

 בדיקת שפופרת,
שלא התירו לסמוך על בדיקת שפופרת רק 

היכן שאם לא נסמוך עליה תישאר עגונה כל 

 ימי חייה,

מה הדין לדעה זו אם  }ונחלקו הפוסקים

בדיעבד בדקה עצמה בשפופרת אחרי 

 שראתה דם מהבעל הראשון, 

או אחרי שראתה דם מהבעל השני, ונמצא 

 שהדם מהצדדים,

 האם הועיל להתירה לבעל הראשון או השני.

שלא   דעת המ"מ בביאור הרמב"ם .א

  הועילה לה בדיקתה
שראתה דם מהם אין הבדיקה  כיוןש 

ומועילה רק לבעל מועילה להתיר אותם, 

 אחר שתינשא לו.
שהועיל  ם"י בביאור הרמב"דעת הב .ב

שלא  , כיון שהטעםלה בדיקתה

 הראשון והשני התירו לחזור לבעלה

מחשש שיבוא עליה  זה אחר בדיקה

 , לפני בדיקה
אבל בדיעבד שכבר בדקה ונמצא 

שהדם מהצדדים הועיל להתירה 

 {לבעלה

 

  כתב הב"י דעה שלישית
לבעל הראשון והשני לא הגם ששדעת חכמי הצרפתים 

לבעל השלישי מותרת ע"י מ"מ מועיל בדיקת שפופרת, 

 .בדיקת שפופרת

 
10

שאם לא נמצא דם כלל  כתב הפת"ש בשם הנוב"י 

 שפופרת אין מועיל להתירה לבעלה הראשון, תבבדיק

שאין במה לתלות את הדם, ורק בבדיקת בעל ג' כיון 

לא נמצא דם, כיון שאין לה תקנה מועיל להתירה גם כש

 חוץ מבדיקה זו.

שגם לבעל הראשון מותרת אם לא נמצא  }ודעת הטה"ב

 דם בבדיקת השפופרת{

 
11

הסכימו עם והטה"ב,  הרב ואזנרהב"ח הפת"ש   

פסק הרמ"א שהבדיקה מועילה להתירה גם לבעלה 

  הראשון,

שאין לסמוך על בדיקת שפופרת  ך"השאבל דעת 

 כיוןלהתירה לבעלה הראשון, 

שלא מועילה הבדיקה  דעת הרמב"ם ורש"י .א

 להתירה לבעל שנאסרה עלו.

35
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שאין לסמוך על  דעת הראב"ד והרמב"ן .ב

בדיקת שפופרת בזמן הזה כלל כיון שלא 

בקיאים בבדיקה זו וכ"פ רבנו ירוחם 

  והרשב"א.
תבדוק לאחר בעל ראשון ותמצא דם  אם .ג

על כל העולם, לכן עדיף  רבראש המוך תיאס 

 שלא תבדוק לאחר בעל ראשון כלל.
 

אישה שבדקה עצמה בשפופרת לבעלה הראשון 

ומצאה דם בראש המוך, ולאחר מכן בדקה עצמה שוב 

 ולא מצאה דם

אסורה לעולם, כיון שהוחזקה אצלו  לבעלה הראשון

ה שפופרת נמצא דם בראש ג"פ לרמ"ת וגם בבדיק

 .המוך

שיכולה להסתמך על הבדיקה  , כיוןמותרתלבעל שני 

 }פת"ש{ שלא נמצא בה דם ההשניי

 

 שאלות סיכום

 
בדיקת  ןהסבר את מחלוקת הראשונים לעניי .1

שפופרת לרמ"ת לאחר בעל ראשון, וכיצד נפסקה 

 ההלכה?

אישה שהוחזקה לראות מחמת תשמיש ועשתה  .2

בדיקת שפופרת, ציין כמה מקרים בהם יש נפק"מ בין 

אם נמצא דם בצדדי השפופרת לבין אם לא נמצא כלל 

 בשפופרת.

מובא בפת"ש בס' זה כמה מקרים שדעת  }תשובה:

 תהנוב"י שאישה שבבדיקתה נמצא דם בצדדי השפופר

 כלל דינה יותר קל ממי שבבדיקתה לא מצאה 

מצאה דם בבדיקתה הבדיקה מתירה אותה גם אם  א

לאחר מכן רמ"ת ג"פ, אבל אם לא נמצא דם בבדיקתה 

 אם שוב רמת ג"פ חוזרת לאיסורה }סע' ב'{

נמצא דם בצדדים הבדיקה מועילה להתירה לבעל  ב

הראשון לשו"ע, אבל אם לא נמצא דם לא ניתרת 

 לבעלה הראשון, 

ם אם בדיקה בימי אם נמצא דם בצדדים מועיל ג  ג

 עיבור והנקה, להתירה גם לאחר ימי עיבור והנקה

אם לא נמצא דם צריכה לבדוק עצמה שוב לאחר אבל 

 ימי עיבור והנקה }פת"ש ס"ק ח'{

שהמוצאת דם בצדדי השפופרת  החוו"ד דעת ד

 עלו ז"נ,  בחמורה יותר שצריכה לייש

 בצריכה לייש שקל יותר שאינהודעת מהר"י הורוויץ 

תולה  ועלו ז"נ, ואפילו הדם שתראה בתשמיש שלאחרי

במכה שבצדדים, בשונה מזו שלא ראתה דם, שאם 

 שימשה וראתה דם יושבת עלו ז"נ.{ 

באלו מקרים שהוחזקה לראות מחמת תשמיש לא  .3

 מועילה בדיקת שפופרת?

הובא ברמ"א שי"א שהבדיקה מועילה רק  א }תשובה:

 להתירה לבעל רביעי,

נתבאר שיש שסוברים שאין מועיל בדיקה ובסע' ט' 

 בזמן הזה.

אישה שראתה דם בשפע בשעת תשמיש, זה מברר   ב

שהדם מהמקור ויש לפקפק אם מועיל לה בדיקת 

 שפופרת }פת"ש ס"ק ו'{

שאישה שרמ"ת מג' }פת"ש ס"ק יד'{  ד"דעת החוו ג

בעלים, ובדקה עצמה בשפופרת ונמצא דם, גם אם 

 תמצא דם אסורה לבעלהתבדוק עצמה שוב ולא 

 שחוששים שהגם שלא רואה בשפופרת, 

 הרגישה צער וכאב בשעתשאם והוסיף הרמ"א 

זה סימן שיש לה מכה מצדדים ולכו"ע  תשמיש

 מועיל לה בדיקת שפופרת גם לבעל הראשון.

 

וראתה  הששימשה סמוך לווסת אישה סעיף ד'.

אינה נעשית רמ"ת בראיה זו,  דם בשעת תשמיש,

  . 12 שזה דם שבא מחמת וסתה תולים כיון

                                                                                    
שקבעה וסת לראות  ןתראה בשעת תשמיש מכיוו

בשעת תשמיש }מג' אנשים שאין לטעון שאין כל 

ורק אם , חמוד התשמישההצבעות שוות{ מחמת 

 תעבור ותשמש ג"פ ולא תראה דם  נעקר וסתה

שגם אישה  שדעת עמודי כסף}אבל בסע' י' הובא 

ה וסת מג' אנשים לראות בשעת תשמיש,  בדיקת שקבע

שפופרת מועילה לה כמו תשמיש, שבג' פעמים נעקר 

 וסתה{

 סעיף ד'
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 "הבווסתתולה  -ואם יש לה וסת " מקורו סו.  

שאם שימשה סמוך  הגמ' תכוונופירש הרמב"ם 

ולא נעשית רמ"ת  הומצאה דם תולה בווסת הלווסת

 וכ"פ השו"ע

 ביאורים בראשונים בביאור הגמ'לוש ומצינו עוד ש

מדובר באישה שרואה דם בשעת ביאור רש"י  .א

 תשמיש רק בזמנים מסוימים, 
שאמרינן שרואה מחמת תשמיש רק לפרקים 

 כגון שרואה בתשמיש כל חצי שנה,

ולכן בשאר הימים מותרת לשמש בלא  

 בדיקה, 

שהלכה גם כפירוש רש"י }ופסקו  ב"יוכתב 

חלוקת הראשונים השו"ע לקמן סע' יא'{ ומ

 היא בפירוש הגמ' ולא לדינא.

הברייתא שאישה  תכוונביאור הנוב"י  .ב

ואח"כ קבעה , שנאסרה משום שהיא רמ"ת

, אינה חוששת עוד שתהיה ת אחר סלה ו

רמ"ת, כיון שנעקר חשש זה כשקבעה וסת 

 }פת"ש ס"ק א'{אחר 
באישה, ששימשה  מדובר ביאור המרדכי .ג

שלא בשעת וסתה וראתה דם, שהדין שיכולה 

לתלות שזה דם טהור, שהרי עדין לא הגיע 

 שעת וסתה,
 ומצינו שתי ביאורים בדעת המרדכי

 ביאור הט"ז   א

לדברו יוצא שכל דם ש בדברי המרדכי זתקשה הט"נ

נגיד שהוא דם טהור  תשתראה האישה בין וסת לווס

 שאינו קבוע, תולא תצטרך לחשוש לו אפילו כווס

 באישה שיש לה מכהשהמרדכי דיבר  הט"ז ולכן ביאר

 אבל לא ראוי לתלות בה לבד, 

כגון שספק אם מוציאה דם, שאמרינן שכיון שעדין לא 

 הגיע וסתה ודאי זה דם טהור שהגיע מאותה מכה.

 ביאור הש"ך והב"י ב

וראתה לא  שיש לה וסת קבועכיון שדעת המרדכי ש

 בשעת וסתה, הדם טהור כיון שלא הגיע שעת וסתה

 אפילו שאין לה  מכה לתלות בה.

 

ואם יש על דברי הברייתא שאמרה " הפרישה: הקשה

" וביאר הרמב"ם שמדובר הבווסתתולה  -לה וסת 

, וקשה הרי צריכה האישה הששימשה סמוך לווסת

 .הלפרוש מבעלה סמוך לווסת

36
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שמדובר ביוצא לדרך שמותר לו  ותירץ הפרישה:

 , הלשמש סמוך לווסת

שסובר שאסר לשמש סמוך לווסתה גם  ולדעת ר"ת

 ביוצא לדרך, 

שמדובר במקרה שרגילה האישה לראות בתחילת  צ"ל

היום שהדין שלילה קודם מותרת לשמש, ואפילו הכי 

שתגיע  האם ראתה דם כששימשה בלילה תולים בווסת

 ה נעשית רמ"ת.בבוקר ואינ 

 

שכיון שאישה שיש לה  ך ביאור הפרישה"ודחה הש

וסת לראות ביום מותרת בלילה שלפנו  ולא חוששים 

 שתראה בו, 

א"כ אין להקל שאם ראתה כששמישה בלילה לתלות 

 של היום.   הבווסת הראיית

את דעת ר"ת בביאור דברי הברייתא  וביאר הש"ך

כמה ב" הבווסתתולה  -ואם יש לה וסת " שאמרה

 אופניים.

 .באיסור המדובר ששימשה סמוך לווסת .א
מדובר באישה שרמ"ת פעם אחת כשהיא  .ב

 קטנה, או גדולה שלא הביאה סימנים,
}והדין שקטנה לא חוששת לראיה אחת עד 

 שתקבע ווסת{  
ולאחר שהגדילה ראתה באותו תאריך 

 פעמים דם לא בשעת תשמיש,

זה מברר לנו שהראיה שראתה בשעת 

ראיה סמוך  הקטנה, היית הכשהייתתשמיש 

 לווסתה שאינה נעשית רמ"ת מחמתה.  

ואם לדעת ר"ת אין לפרש את דברי הברייתא " .ג

" ששימשה סמוך הבווסתתולה  -יש לה וסת 

, כיון שלדעתו אין אפשרות לשמש הלווסת

 , רבהית  תסמוך לווס
אלא יפרש דברי הברייתא כדעת רש"י או 

 המרדכי שנתבארו לעיל.

באישה שקבעה וסת לראות כל טו' מדובר  .ד

יום, שהוא ליל טבילתה }ראית דם ז' ימים 

וספירת ז"נ ז' ימים{ שהתירו לה לשמש סמוך 

על בעלה עולמית  רכדי שלא תיאס  הלווסת

 }פת"ש{
 

שאישה שיש לה וסת קבוע לפיהוק או  כתב הרז"ה

עיטוש, ושימשה ופיהקה וראתה דם, אינה נעשית 

מחמת וסת  השראייתרמ"ת בראיה זו שתולים 

 הפיהוק, 

הפיהוק שלה מגיע ביחד  תאלא אם יתברר שתמיד ווס

 }פת"ש{עם התשמיש 

 

 בווסתה, השתולים ראיית האישה שרמ"ת סמוך לווסת

אין חוששים לראיה זו גם אם לאחר מכן רמ"ת פעמיים 

 }פת"ש{לא סמוך לווסתה 

 

 שאלות סיכום

 

רמ"ת תניא "ואם יש לה וסת תולה  ןבעניי נדה סו. .1

כיצד ביארו הראשונים את הגמ' לעיל?  א" הבווסת

)התייחס לשיטת רש"י, רמב"ם, מרדכי וביאור שיטתו 

מה הקושיה  ב  עפ"י הנו"כ, וכן לשיטת הרז"ה(

שהקשה הפרישה בדברי הרמב"ם? הבא כמה תירוצים 

מה הדין לדעת הרמב"ם אם חלק  גזו.  הלקושיי

 ?תהיו בזמן מופלג מהווס מהתשמישים

שלא בשעת הנמצאת  הרמ"ת אישה ה'. סעיף

 , וסתה

 ,מוציאה דם ישוודאאם יש לה מכה באו"מ 

בדם  האינה נאסרת לבעלה, כיון שתולה ראיית

 .13 מכתה

                                                                                    
איתא בגמרא לגבי רואה מחמת תשמיש "ואם יש לה  .2

" איך פירשו רש"י רמב"ם מרדכי, הוסת תולה בווסת

ואייך פירוש דברי המרדכי עפ"י הב"י הב"ח הט"ז 

 והש"ך, ואיך פסק בזה השו"ע

, אין דינה כרמ"ת. הקיי"ל שאם שמשה סמוך לווסת .3

 ים בדין זה?מה הקושיה לכאורה והתירוצ

האם לאישה בעלת וסת קבוע יש דין רמ"ת בין וסת . 4

 ?תלווס

 

 

 סעיף ה'
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ואם יש לה מכה באותו מקום  ...תנו רבנןמקורו סו. " 

 . הבווסתתולה  -, ואם יש לה וסת תולה במכתה -

 אינה תולה. -ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה 

לומר מכה יש לי במקור שממנה דם  האישונאמנת 

 "דברי רבי -יוצא 

שאפילו אישה שבדקה בשפופרת ומצאה  וכתב הש"ך

דם בראש המוך, אם יש לה מכה שוודאי מוציאה דם 

 תולים מכתה. 

 

שהמבאר בשו"ע שתולים רק במכה  ד"החווכתב 

הנמצאת באו"מ במקור, זה רק במקרה כשהרגישה 

 שהדם בא ממקורה

אפילו  האם ראתה דם שלא בהרגשה תולה ראיית אבל

 בצדדים יבמכה שוודא

שתולים גם מכה הנמצאת  והוסיף המהר"ם מלובלין

 }פת"ש{בבית הרחם במקור עצמו שמשם נובע הדם 

 

שכל אישה שרמ"ת והותרה לבעלה כיון  כתב החת"ס

 שתלינו ראייתה במכה

בעלה מותר לבעול אותה באיבר חי כדי שלא תתגרש 

 מבעלה

אבל צריך לפרוש ממנה באיבר מת כיון שיש לחושש 

 }פת"ש{שמא ראתה דם 

 

ת תולה רק במכה "שאישה הרמ כתב הפנים מאירות

במעיים שיכול לבוא הדם ממנה למקור בלי הנמצאת 

 שיבלע בשאר איברים

, כיון שלפני שמגיע םמכה בשאר איברים הפנימיי אבל

ם דין דם הדם למקור נבלע בשאר איבריים מקבל הד

 }פת"ש{   נדה ולכן לא תולים במכה כזו 

 

 }ז' נקיים{ בימי טומאהשאישה הנמצאת כתב הנו"ב 

 מוציאה דם, יאינה תולה אפילו במכה שוודא

יש לה וסת קבוע וראתה שלא בשעת וסתה,  אםלא א 

ומכתה ודאי מוציאה דם, שתולה בה גם בימי טומאתה, 

א דם, אבל שתולים במצוי, והמכה דרכה להוצי כיון 

 פת"ש{המקור לא בזמן הוסת אין דרכו להוציא דם }

 

שזה זמן שאין דרכה  בימי מינקתהאישה הנמצאת 

לראות בו דם תולה ראייתה במכה אפילו שאין לה וסת 

 קבוע

37
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שספק האם תולים גם במכה  ונחלקו הראשונים

 אם מוציאה דם.

שתולים גם במכה שספק  דעת הרשב"א .א

 , 14 אם מוציאה דם
 הפוסקיםוכן משמעות השו"ע לדעת רוב 

15.  
שאין  והט"ז והתוה"ד דעת ספר התרומה .ב

 כלל מוציאה דםשספק אם  במכה וליםת
16.  

                                                                                    
אין לתת  אם המשיכה לראות דם לאחר הלידה אבל

לה קולה של מניקה, כיון שיש הרבה נשים שרואות דם 

 }פת"ש{כמה שבועות אחר הלידה 

 

 

תולים הדם  בזמן הזההאם גם  ונחלקו הראשונים

 .רמ"ת במכה כדי לא להחזיקה

 שבזמן הזה לא תולים במכהדעת הרמב"ן  .א

שצריך שהיה דם ראייתה דומה לדם  כיון

 ן בזהלהבחי םמכתה, והיום אנחנו לא בקיאי
}וכתבו רבנו ירוחם והרשב"א שהמחמיר 

 {כהרמב"ן תע"ב
שגם בזמן הזה תולה דעת הרא"ש והשו"ע  .ב

 ראייתה במכה,
שגם היום יודעים להבחין בשתי דמים  ,כיון

  אם הם שווים או שונים, יהנמצאים לפנו

כל שלא יתברר שהם שונים תולים שהם ו

  .שווים

 
14

 }ב"י דרכ"מ ב"ח ט"ז נוב"י{ הפוסקים רובכך פירשו  

 את דעת הרשב"א, 

שגם לרשב"א תולים רק במכה  ך"דעת השאבל 

שיודעת שמוציאה דם, אלא שלא צריך שתרגיש שהדם 

 בה ממכתה.  
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שאין תולים  שסובר בהבנת השו"ע אבל דעת הט"ז 

 ,במכה שספק אם מוציאה דם כלל

שבסע' ז' מתיר השו"ע במכה שספק אם  והראיה

תמיד  ס מוצאת דם"כשבודקת בחודם, אם  מוציאה

במקום מסוים בצדדים, שאז אמרינן שזה בגלל שיש לה 

 מכה באותו מקום, 

שרק במקרה הנ"ל תולים במכה שספק  משמע מדברו

  }וכן כתב הפת"ש בשם הנו"ב{ אם מוציאה דם

שבשתי מקרים תולים גם במכה שלא  והוסיף הט"ז

 ודאי מוציאה דם

המכה רואה דם מוכח אם בשעה שכואב לה  .א

שזה דם מכה, אפילו אם ממשיך הדם גם 

לאחר הכאב שאמרינן שזה עדין דם שנשאר 

 מהמכה
אם יש לה מכה שנשים אחרות רגילות  .ב

לראות דם ממכה כזו, תולים במכה זו, אפילו 

 שאינה יודעת אם גם אצלה מוציאה דם.
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ונאמנת שמלשון הברייתא " של ספר התרומה טעמו 

יוצא"  כה יש לי במקור שממנה דםלומר מ האיש

 משמע שתולה במכה רק אם יודעת שיוצא ממנה דם

שאין לאישה אפשרות לדעת אבל דעת הרשב"א 

שהדם יוצא מהמכה שזה אפשר לדעת רק בבדיקת 

 שפופרת, 

במכה שוודאי מוציאה ש דעת הרמ"א .ג

אפילו דם שבא וודאי  בה דם, תולים

 , 17מהמקור 
מכה שספק אם מוציאה דם תולים בל א 

 ,יש לה וסת קבוע אבה רק בשתי אופניים 

 .18 ונמצאת שלא בשעת וסתה

                                                                                    
לומר מכה יש לי  האישונאמנת הברייתא " תוכוונ

יוצא" ביאורו שסומכים על דבריה  במקור שממנה דם

 שיש לה מכה, ומחמת זה מניחים שמהמכה הגיע הדם 
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רגילה  הואפילו אישה שאין לה וסת קבוע והיית 

לראות ראיות משונות בלי שיעור, תולה ראייתה במכה 

 }פת"ש בשם הברית אברהם{שוודאי מוציאה דם 

 

אישה שיש לה מכה שוודאי מוציאה דם אבל היא 

ולא במקור, והיא מסופקת אם הדם שראתה  בצדדים

 בא מהמקור או מהצדדים, 

במכה שבצדדים, אפילו  ראייתה שתולהכתב הנו"ב 

שנתבאר לעיל שלא תולים במכה שבצדדים כיון שאין 

בה ס"ס, }שאמרינן ספק מהמקור או מהצדדים, וגם אם 

 מהמקור, אולי דם מכה{

 שם שונה שמדובר במכה שספק מוציאה דם, 

מוציאה דם תולים גם במכה  יבמכה שוודא אבל

 שבצדדים, 

שיש לה וסת קבוע וראתה בשעת וסתה תולים   ואפילו

במכתה להקל }ואין להקשות שא"כ לא תהיה טמאה 

לעולם כיון שמתי שתרגיש שהדם בא מהמקור תהיה 

 טמאה{

   
18

תולה  -ואם יש לה וסת " מקורו שכתוב בברייתא 

 " הבווסת

ואם יש לה וסת זמן קבוע שהיא וז"ל " המרדכי וביאר

שיכולה לומר שהדם שהיא  הבווסתרואה נדה תולה 

ותולה רואה טהור הוא דעדיין לא הגיע וסתה 

 .."במכתה

 ונחלקו הפוסקים בהבנתו

שדברי המרדכי  ח הט"ז והרמ"א"דעת הב .א

"ותולה במכתה", זה סיבת ההיתר, ולכן רק 

ם אם יש לה ווסת קבוע תולה במכה שספק א

 מוציאה דם. 
שכיון שיש לה וסת קבוע  דעת הב"י והש"ך .ב

ודברי , אפילו שאין לה מכה התולה בווסת

 .זה ענין בפני עצמו במכתה" ותולה"המרדכי 
 

  הרמ"א תבכוונ עוד נחלקו הפוסקים

האם תולים במכה שספק מוציאה דם כשיש לה וסת 

שאינה רמ"ת, או גם לטהר האישה  ןקבוע, רק לעניי

 ז"נ. בשאינה צריכה לייש ןלעניי

 ד "לביאור הס"ט, והחוו דעת הש"ך .א
שלא להחזיקה  ןלעניי שהרמ"א התיר רק

לרמ"ת ולאוסרה על בעלה שהקלו משום 

 עיגונה
נ על דם "ז בהאישה טמאה וצריכה ליישאבל 

בין אם ראתה בשעת תשמיש ובין שראתה  זה

 לא בשעת תשמיש

שחוששים לחולקים הש"ך ביאר  אוהטעם 

ואם יש מרדכי  בביאור דברי הברייתא "על ה

 "הבווסתתולה  -לה וסת 

38
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יש ספק אם הדם מהצדדים או  ב

 בא הדם ספק ,אמרינן ס"סש מהמקור, 

מהצדדים או מהמקור, וגם אם מהמקור 

 .19 שמא הוא דם מכה

                                                                                    
נ דאורייתא "שכיון שז ביאר ד"והחוו ב

 דרבנןשהוא מ  ת"מחמירים בו יותר מרמ

 כשאר וסתות.

 

שאם   הכנסת יחזקל הש"ך לביאור דעת .ב

ראתה דם לא בשעת תשמיש צריכה ז"נ ולא 

 תולה ראייתה במכה שספק מוציאה דם, 
תשמיש כיון שלבעלה  אבל בראתה בשעת

תולים במכה ולא נאסרת לו, כך אינה צריכה 

 ז"נ כיון שאין טהרה לחצאים.

שטהורה שכונת הרמ"א  והנו"ב דעת הב"ח .ג

ז"נ על דם זה  בלגמרי ואינה צריכה לייש

}ולמעשה לא פסק כן הנו"ב כיון שהש"ך 

  חולק{
 

אישה שיש לה כאב בשעת תשמיש אין יכולים לתלות 

ין זה דם מהמקור, כמו שתולים כשיש מחמת הכאב שא

 לה מכה 

מועיל הכאב באישה שיש לה מכה שספק מוציאה  אבל

דם, שאם כל פעם שכואב לה רואה דם זה מוכיח לנו 

 ש{"}פתשיש לה מכה שמוציאה דם 
 

שאישה הרואה תמיד דם רק לאחר י"ד  ד"החווכתב 

 יום מטבילתה, 

דינה כמו אישה שיש לה וסת קבוע שמבואר ברמ"א 

 }פת"ש{שתולה ראייתה במכה שספק אם מוציאה דם 

 

שתולים במכה שספק אם מוציאה דם  המבואר ברמ"א

 ,לה וסת קבוע ונמצאת שלא בשעת וסתה ביש

מדובר או שראתה דם בשעת וסתה או שבדקה עצמה 

 בשעת וסתה ולא מצאה דם, 

מה הדין אם לא בדקה עצמה בשעת  ט"ומסתפק הס

וסתה ולא הרגישה שיצאה ממנה דם, האם תולה 

 במכה שספק מוציאה דם, 

או שכיון שלא בדקה עצמה בשעת וסתה יתכן שהדם 

 הוא דם וסתה ושרואה עכשי

שכל ספקו של הס"ט הוא רק לדעת  }וביאר הפת"ש

הרמ"א שתולים במכה גם לטהר אישה שאינה סופרת 

 ז"נ,

הש"ך שלא תולים במכה לטהר האישה רק  אבל לדעת

, שכן ודאי שאינה קשלא תהיה רמ"ת אין להסתפ

נעשית רמ"ת שגם אם זה דם וסתה הרי לא נעשית 

רמ"ת מחמתו שראתה מחמת וסתה ולא מחמת 

 {התשמיש

 

' פסק הרמ"א שבס' קצא הקשה הט"ז סתירה ברמ"א

את המהרי"ל שהרואה דם במי רגלים ומרגישה כאב 

שמותרת רק ע"י בדיקת מוך נקי בשעה שמשתינה, 

מתיר לסמוך על מכה שלא ודאי מוציאה  א"וכאן הרמ

 דם בלא בדיקה אם יש לה וסת קבוע

}וטעם הרמ"א כאן, ביאר הט"ז, שסובר שהמהרי"ל 

, אהצריך בדיקה בגלל שחשש למ"ד וסתות דאוריית

 דרבנן{ תלן שווסתו אאבל קיימ 
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  מהשערי דוראמקור דברי הרמ"א  

שבכתם שנמצא על בגדיה, תולה הוסיף הרמ"א 

אפילו שספק אם מוציאה  ,אותו האישה במכתה

 .20 }ש"ך{ דם

 

האם אישה הרואה דם בזמן נחלקו הראשונים 

כשאין לה וסת קבוע, האם  וסתה הקבוע או בעו"ב

 .תולה במכתה

                                                                                    
 השערי דורא, תוחלק עלו הש"ך שאין זה כוונ

 , על הרמ"א שאין כן ס"סהקשה הש"ך  ועוד

, שיש כאן ספק אחד אם זה כיון שזה ס"ס משם אחד

דם נדה או דם טהור, ואין הבדל אם הדם טהור כיון 

 דם צדדים,  שהוא דם מכה  או כיון שהוא

שאם נתחיל להסתפק אם הוא  אינו ס"ס המתהפך וגם

דם מכה או דם נדה אי אפשר להמשיך ולהסתפק שגם 

 אם הוא דם נדה יש לטהרו.

 

שאמרינן ס"ס,  א"כהרמ דעת הנו"בש ש "והביא הפת

זה רק אם ראתה האישה הדם בימי טהרתה שאז  אבל

 מעמידים האישה בחזקת טהרתה, 

טומאתה בז"נ, דעת הרבה  אבל אם נמצאת בימי

 אחרונים שלא מועיל ס"ס כיון שיש חזקת איסור.

 

שרק אישה שראתה שלא בהרגשה  ד"החווכתב 

 שטמאה רק מדרבנן התיר הרמ"א  שאמרינן ס"ס

 אם ראתה דם בהרגשה שטמאה מדאורייתא, אבל

או שראתה בזמן בדיקה או בשעת תשמיש, שיש לחוש 

עד או הרגשת שהרגישה אלא שסברה שזה הרגשת 

שמש, לא אמרינן ולא תולים במכה עד שנדע בוודאי 

 שמוציאה דם.

 

אם שמה שהתיר הרמ"א משום ס"ס זה רק  כתב הנו"ב

, אבל אם המכה בצדדים אין כאן המכה במקור עצמו

 ס"ס, שיש רק ספק אחד אם זה דם נדה או דם מכה,

שלא יודעת אם  מכה במקורשהיכן שיש לה  והוסיף

וראתה דם ולא הרגישה אם בא מהמקור מוציאה דם, 

 או מהצדדים, מתרים משום ס"ס,

שראתה דם בשעת וסתה, שלא שייך להקשות  אפילו

שא"כ לא תטמא לעולם, כיון שמתי שתרגיש שבא הדם 

 מהמקור תהיה טמאה.

 

יכולה לתלות  זקנה שגם לרמ"א הוסיף הבית מאיר

  }פת"ש{במכה שאין ידוע אם מוציאה דם  הראיית

    
20

האם בראיית כתם תולים במכה גם  ונחלקו הפוסקים 

 }פת"ש{בשעת וסתה או לא 

שגם בעת וסתה תולים כתמים  דעת הש"ך .א

 במכה שספק מוציאה דם.
שאין תולים כתמים במכה בשעת  דעת הנו"ב .ב

וסתה, }אבל שלא בשעת וסתה תולים אפילו 

 אם הכתמים אדומים הרבה וגדולים מכגריס{
ד' -שרק בימי טהרתה או ב ועוד כתב הנו"ב

תולים את הכתם במכה  ימים אחרונים של ז"נ

אבל בג' ימים הראשונים של ז"נ לא תולים 

 כתמה במכה 

ס"ק יג' כתב שבמכה  'קצו ס' }ובש"ך

שמוציאה דם תמיד כשחין, תולים כתמה 

 במכה זו גם בג' ימים ראשונים{ 
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שאינה   א"דעת ספר התרומה והרמ .א

תולה גם במכה שוודאי מוציאה דם, 

לעולם  והדם טמא וספרת עלו ז"נ, דאל"כ

 .21 לא תהיה טמאה
שתולה במכה דעת הרמב"ם והרשב"א  .ב

 ,גם בשעת וסתה והדם טהור
תולים להקל  דרבנן תשווסתו כיוןש 

 .22שהאישה בחזקת טהרה עומדת 

 

לא  ,אם דם המכה צבעו שונה מדם ראייתהשו"ע, 

 .23 תולים דם הרמ"ת בדם המכה

                                                           
21

גם אישה שראתה דם שלא בהרגשה, אינה תולה  

 }פת"ש{ במכה כשהיא בזמן וסתה לרמ"א

שהרואה דם בזמן וסתה לא תולה  המבואר ברמ"א

 במכה, זה רק כשידוע שהדם מהמקור,

אבל אם מסופקת אם הדם מהמקור או מהצדדים 

ונמצאת בימי טהרתה תולים במכה שוודאי מוציאה 

 }פת"ש{ דם אפילו בזמן וסתה

 

שהרואה דם בעו"ב  המבואר ברמ"אשד "כתב החוו

 אינה תולה במכה אפילו במכה שוודאי מוציאה דם, 

לראיה הראשונה שתראה אחר יום השלושים  ההכוונ 

 ולא רק לראיה ביום השלושים עצמו 

וחוזרת לתלות במכה רק אחרי שתעשה הפס"ט ויעבור 

  }פת"ש{יום אחד משבעה נקיים שהיה נקי מדם 

 
22

תה אפילו הרי כל אישה חוששת לזמן וס שאלה: 

שלא ראתה דם, א"כ אייך מתירים אישה שראתה דם 

 בשעת וסתה

בכל אישה אפשר ליזהר שתבדוק עצמה  תשובה:

 בשעת וסת,

אבל אישה זו שכבר ראתה דם ולא יודעים אם זה דם 

 }ב"י{מכה או דם נדה תולים במכה גם בזמן וסתה 

 
23

ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה מקורו סו. " 

 }במכתה{" להאינה תו  -

בשעת  "דם סתם" האם בראיית ונחלקו הראשונים

תשמיש תולים שזה דם מכה, או שאין תולים עד 

  שנבדוק שאין דם מכתה שונה מדם ראייתה.

שאין תולים עד שתבדוק שדם דעת הרמב"ן  .א

 .מכתה אינו שונה מדם ראייתה
שבסתם תולים דעת הרא"ש והרשב"א  .ב

בו  שמראה דם המכה אינו משונה ותולים

שהאישה בחזקת טהרה כל  שכיון ,מכתה

 ב"י{שיש לה לתלות תולה }
שמשמע מהרא"ש שלא צריך  וכתב הש"ך

 לבדוק אצל חכם אם המראה משונה.

שאם דם דעת הט"ז הפרישה בביאור הטור  .ג

צריך לבדוק אם  ,המכה ודם ראייתה לפניו

 ניזלשווה, שכיון שאפשר לברר לא  ןמראייה

  לקולא.
 

האם צריך לברר אם דם מכתה ונחלקו הפוסקים 

משונה היכן שלא נמצא הדם בשעת תשמיש אלא 

 }פת"ש{ בז"נ בימי ליבונה הדם  נמצא

שכיון שהיא בחזקת טומאה צריך ב "דעת הנו .א

 ,לברר אם דם מכתה שונה

                                                                                    
שבשעת תשמיש  לבאר והוסיףד "}וכ"פ החוו

בחזקת טהרה  האישה א.משתי סיבות  מקלים

שבשעת התשמיש נעקר והשתנה אפשר  ב.

 {צבע הדם
שאינה צריכה לברר, דעת הברית אברהם  .ב

 כיון שגם בימי ליבונה האישה בחזקת טהרה.
 

שרק מתי שהדם יוצא מעצמו מהמכה כתב הנו"ב 

 ומראהו משונה לא תולים בו,

אבל אם יצא הדם ע"י שדחקה אצבע בכוח במכה, 

 תולה במכה אפילו שמראה הדם משונה,

שהדם משונה מחמת שהוצאתו קודם שנגמר שאמרינן 

 בישולו, 

ולאחר שדחק והוציא דם מהמכה שוב אינה נחשבת 

מוציאה דם אלא למכה שספק אם  ילמכה שוודא

 }פת"ש{מוציאה דם 

 

האם סומכים על רופא להתיר אישה  נחלקו הפוסקים

 לבעלה.

 רופאאפילו על  שסומכים דעת הכנסת יחזקל .א

 לבעלה, להתירה גוי
אישה שיש לה וסת קבוע, ולאחר  ולכן 

טבילתה התחילה לראות דם שלא בזמן 

וסתה, והרופאים אומרים שזה דם מכה ולא 

בהר דם וסת מותרת לבעלה מחמת דבריהם }

 {יז' היטב

שנאמנותו של הרופא זה רק דעת החת"ס  .ב

ליצור ספק, ומועיל דברו לעשות ספק פיקוח 

 נפש,
 שלא סומכים על דברו בתורת ודאי וכיון 

אם אומר שיש לאישה מכה שמוציאה שומות 

  מתירים אותה לבעלה ושערות, לא

אישה נאמנותו זה רק שיש מציאות כזו ש  וכל

 מפילה שומות ושערות,

אמרו חכמים שצריך  האבל כדי לטהר האיש

 }פת"ש{ במים שזה לא דם השערות לבדוק

 

מצאה על העד  אישה שבימי ליבונה בז"נ מקרה:

נקודות אדומות, ואישה שבדקה אותה ראתה שיש לה 

 נקב קטן כמו מחט בפרוזדור, ולא מצאה בנקב זה דם

אבל אומרת הבודקת שאצל אישה אחרת שבדקה 

 הוציא נקב זה דם. 

 נחלקו הפוסקים האם להתיר אישה זו

שמותרת לבעלה אם היה דעת המעיל צדקה  .א

מכתה ראייתה שלא  בזמן וסתה, שתולה ב

 הכיון שנשים אחרות רגילות לראות דם ממכ

 .כזו
שאין תולים במכה זו ואסורה דעת החכם צבי  .ב

 לבעלה מחמת אותה ראייה.
 

אישה שקשה לה להיטהר לבעלה, ומחמת שיש  מקרה:

לה כאבים בגב, וגם רואה דם בפי הטבעת מחמת חולי 

הנקרא "גילדני אדער" }טחורים{ שזה חולי שמוציא דם 

הזהב שנמצא בפי הטבעת, ולפעמים נסתם  דרך עורק

 העורק ויצא הדם דרך הפה או דרך המקור, 

 ואומר הרופא שהדם שראתה הוא דם מפי הטבעת 

 נחלקו הפוסקים האם מועיל לטהר האישה

שאם נמצא הדם על עד הבדיקה  דעת החת"ס .א

שזה דאורייתא אין להקל לטהרה, אבל 
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נאמנת האישה לומר שיש לה מכה  סעיף ו'.

במכה  הפ דבריה תולים ראיית"באו"מ, וע

 ,24 באופנים שנתבארו לעיל

  ,יודעת שיש לה מכה לאש ה איש. א"רמ

לה שהדם שראתה בשעת  אאבל אומרת שברי 

תשמיש אינו מהמקור, אלא מהצדדים, נאמנת 

 .25 וטהורה

                                                                                    
בכתמים דרבנן יש להקל ולתלות שזה דם 

 ור.טה
שאין תולים לטהר, כיון שאין דעת הנו"ב  .ב

חורים{ יצא אפשרות שדם "גילדני אדער" }ט

 .דרך מקום התורף שבאישה

 

 הוספות

 
מה הדין אישה שיש לה טבעת  נחלקו הפוסקים. 1

למניעת הריון, וראתה דם ע"י בדיקת עד שלא ברחם 

בשעת וסתה, והרופא אומר שהטבעת גרמה לה 

 הדימום

מקום להקל בזה, כיון  שישדעת הטה"ב  .א

שכשהיא לא בשעת וסתה היא מסולקת 

 דמים.
 ישרק אם רואים שוודאהרב ואזנר דעת  .ב

שמוציאה המכה דם יש מקום להקל שלא 

 , ומ"מ תשאל חכם.בשעת וסתה

 

 סעיף ו'

 
24

לומר מכה יש לי במקור  האישונאמנת מקורו סו. " 

רשב"ג אומר: דם מכה הבא  ,דברי רבי שממנה דם יוצא

 "טמא  -מן המקור 

שרק לפי רבי האישה טהורה כשאומרת  י משמע"מהב

שהדם בא ממכה שבמקור אבל לרשב"ג גם דם כזה 

 טמא

שגם לרשב"ג אישה טהורה  י"והקשה הב"ח על הב

טהרות שהדם הבא  ןלבעלה, ורשב"ג טימא רק לעניי

 מהמקור מטמא טומאת ערב.

 

 הוא מכתובות עב.  נאמנות האישהויסוד }

א"ר חיננא בר כהנא אמר שמואל: מנין לנדה שסופרת "

 –וספרה לה שבעת ימים, לה  לעצמה? שנאמר:

 {"לעצמה

 

שנאמנת אישה לומר על חברתה, או כתב החת"ס 

אימא על ביתה, שבדקו אישה באו"מ ומצאה שם 

 בצדדים חבורות ופצעים,

 איסוראשעד אחד נאמן להתיר היכן שלא התחזק  כיון

וכ"ש באישה שיש לה חזקת טהרה שרוב הנשים אינם 

 רואות מחמת תשמיש,

ואין צריך לברר אצל עוד נשים, כיון שבכל מקום 

 שהאמינה התורה עד אחד הרי הוא כשנים

שדרך הנשים להיות להם פצעים אחרי הלידה  ועוד

 }פת"ש{
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פקפקו בדברי הרמ"א,  בתוה"ש ובדגול ברבבה 

שאין הדם  הבמציאות שתדע האיש שרחוק הוא ןמכיוו

 מהמקור כשאין לה מכה

אישה שבכל פעם שבודקת את עצמה  סעיף ז'.

בחו"ס, מוצאת כתם רק כשנוגעת עם העד במקום 

 אחד בצדדים

תולים שאין הדם מהמקור אלא ממכה שיש לה 

 באותו צד

אם מרגישה כאב כל פעם שנוגעת במקום  וכ"ש

 שרואה בו דם, ובשאר חו"ס אינה מרגישה כאב,

 .26 תולים שהדם בא ממכה  שיש לה שם ישוודא

 

 שנתרפא אישה שאמר לה הרופא סעיף ח'.

 מהחולי שגורם לה לרמ"ת

 .לבעלה ת ג' פעמים מותרת"הוחזקה רמ לא אם

                                                                                    
ומ"מ כתבו שאם יש עוד צד להקל יש לסמוך על 

 האישה.

 

 סעיף ז'
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האם במקרה הנ"ל שמוצאת תמיד  נחלקו הפוסקים 

דם באחד הצדדים האם תולה במכה גם שלא ידוע 

 שיש לה מכה או לא

שרק אם ידוע שיש לה מכה  דעת הנו"ב  .א

במקרה הנ"ל שכיון שרואה תולים, והתחדש 

תמיד במקום אחד בצדדים, תולים גם במכה 

שספק אם מוציאה דם, וגם כשאין לה וסת 

 קבוע.
  הטה"ב בשם הרבה אחרונים תדע .ב

שכוונת השו"ע שתולה במכה אפילו שאינה 

יודעת כלל שיש לה מכה, שכיון שרואה 

תמיד במקום אחד בצדדים זה מגלה לנו שיש 

 לה מכה שם.

 
 ז' }תליה במכה{-'סיכום סע' השאלות 

 

הסבר שיטות הראשונים "ואם יש לה מכה תולה  .1

 במכתה", וכיצד נפסק להלכה?

תליה  ןבאר את השיטות בהבנת המרדכי בעניי .2

 במכה.

 שאין לה וסת? הבאיזה סוג מכה יכולה לתלות איש .3

אימתי אישה יכולה לתלות את הדם במכה לפי  .4

לצורך מה מועיל תליה זו? )האם הרמ"א ולפי הש"ך? 

התליה מועילה שגם ז"נ לא תצטרך או שזה רק שלא 

 ליתן לה דין רואה מחמת תשמיש(

אישה שיש לה וסת קבוע שראתה מחמת תשמיש  .5

}בשעת וסתה, ושלא בשעת וסתה{ אולם יש לה מכה 

 }ויודעים שמוציאה דם, או אין יודעים אם מוציאה דם{

? האם תולים בה? אם תמצי  ז"נבעלה ו ןמה דינה לעניי

לומר שתולים, האם צריכה ז"נ? ומה דינה בהנ"ל 

 כשראתה שלא מחמת תשמיש?

לה וסת קבוע ויש לה מכה באותו מקום  אישה שאין. 6

שאין ידוע שמוציאה דם, האם אפשר לתלות דם או 

 ןרואה מחמת תשמיש או לעניי ןכתם במכה, לעניי

 נה בנונית?טומאה לבעלה, ומה דינה בזמן עו

 ניתן לתלות דם במכה בשעת וסתה? באיזה מקרה .7

שיש לה מכה שידוע או שלא ידוע שמוציאה  האיש .8

דם, ומצאה כתם או בעד הבדוק בזמן ספירת ז' נקיים, 

 מה דינה? 
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באישה שהוחזקה רמ"ת ג"פ, נחלקו הפוסקים ו

סומכים על דברי הרופא שנתרפא כדי האם 

 בלא בדיקת שפופרת. להתירה לבעלה

}ושו"ע בשם  דעת ספר התרומה והסמ"ג .א

שצ"ע אם יכולה לסמוך  יש מסתפקים{

  .27 על הרופא ולשמש עם בעלה
 דעת ריצב"א }ושו"ע בשם יש מי שמתיר{ .ב

 סומכת ומשמשת רופא ישראלשעל 

אין לסמוך ואינו נאמן  גוי רופאעל אבל 

 , 28 להתירה לבעלה

אם פסקה מלראות דם מחמת  אבל

יש  ,ועיל רפואתוניכר שהרפואתו ש 

  .29 לסמוך גם על רופא גוי

                                                           
 סעיף ח'
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שגם לדעת ספר התרומה והסמ"ג  מוסכם לכו"ע 

שמסתפקים אם לסמוך על רופא באישה שהוחזקה 

 לרמ"ת, 

מודים שאם רופא זה ריפא אישה ישראלית שהוחזקה 

בג"פ לרמ"ת יכולה גם אישה זו לסמוך עלו כשאומר 

 שריפא אותה מחולי הרמ"ת

מה הדין לדעת ספר התרומה  ונחלקו הפוסקים

והסמ"ג ברופא  שריפא אישה שלא הוחזקה ג"פ 

 לרמ"ת, האם סומכת עלו גם אישה שהוחזקה לרמ"ת.

ישה שהוחזקה שגם אדעת הב"ח והש"ך  .א

 .לרמ"ת סומכת על רופא זה
 שאין רופא זה נאמן,  דעת הפת"ש  .ב

שכיון שהאישה  על הב"ח הפת"ש והקשה

שריפא לא הוחזקה לרמ"ת, א"כ אפשר 

שהופסק אצלה הדם מאלו ולא מחמת 

 .רפואתו

 

שאין סומכים על רופא שריפא נוכרית כתב החת"ס 

שלהם מחולי הרמ"ת, כיון שאין להביא ראיה מגופים 

  }פת"ש{ שאכלו שקצים לגופים שלנו

 

רגילה כל ימיה לשמש  השאישה שהיית כתב הרתב"ז

 התשמיש קשה לה ורמ"ת ג"פ,  ובלא צער, ועכשי

כיון שיש כאן רגלים לדבר שיש לה מכה באו"מ 

ומותרת לבעלה  שנתרפאסומכים על רופא מומחה 

   }פת"ש{
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מקור הריצב"א שרופא ישראל נאמן הוא   

נאמן הרופא לומר קמיע זה שבת וז"ל " ימהירושלמ

 ", מומחה ריפיתי בו ושניתי ושילשתי

ואע"פ שיש לדחות ששם מדובר שהוכח פעם אחת 

 שמרפא מ"מ דעתו נוטה להקל בכל ענין,

לרופא גוי אין להאמין כיון דקרינן בהו "אשר  אבל

 פיהם דבר שוא" 

 
29

יש שראיה מחמת תשמיש זה דבר ש  ןמכיוו ,וטעמו 

 רמ"ת{ השהיית} ההיאלו רפואה כמבואר בגמ' סו. "

זיל  }לתלמידו{  דאתאי לקמיה דרבי, אמר ליה לאבדן

  }הבהלה פתאום{ בעתה

אמר רבי: נתרפאה  אזל בעתה, ונפל ממנה חררת דם

 " }ומותרת לבעלה{ זאת

 

והפחידוה  שהוחזקה לרמ"ת, אישה סעיף ט.

 אותה ומחמת הבהלה נפל ממנה חתיכת דם 

היו מחמת החררת  האמרינן שראיותי מדינא דגמ'

נתרפאת  דם, וע"י שנפל ממנה החררת דם,

 , ומותרת לבעלה

בפעם אחת שתראה שוב חוזרת ונאסרת  אבל

וחזרה לחזקתה  לבעלה, שנתברר שלא נתרפאה

 .30 הראשונה

                                                                                    
 הוספות

 

שגם אישה שהוחזקה לרמ"ת נאמן  פסק הטה"ב. 0

 , שנתרפארופא נוכרי לומר 

כיון שבזמן הזה הרופאים קובעים את דבריהם ע"י 

, לכן הוי מילתא דעבידא תצילומים ובדיקות פנימיו

 לאגלויי ולכן נאמן.

 

 שאלות סיכום

 

אישה שהוחזקה כרמ"ת האם יכולה לסמוך על רופא  .0

 ?שנתרפאשאמר 

נדה, ובאיזה רופא  ילעניינ האם סומכים על רופאים . 2

 מדובר? ומה האפשרות להוכיח ממקרים?

 

 

 סעיף ט'
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דאתאי לקמיה  רמ"ת{ השהיית} ההיא"מקורו סו.  

}הבהלה  זיל בעתה }לתלמידו{  דרבי, אמר ליה לאבדן

  פתאום{

אמר רבי: נתרפאה  אזל בעתה, ונפל ממנה חררת דם

 " }ומותרת לבעלה{ זאת

 

השמיטו את הדין הפילה  הרי"ף הרמב"ם והרא"ש

 חתיכת דם 

 םשטעמם שסוברים כהרמב"ן שלא בקיאי הב"י ביאר

 ברפואה של נפילת חתיכת דם

אלו השמיטו רק דין  םהקשה מדוע ראשוני הדרכ"מ

הפלת חתיכת דם, ולא השמיטו דין בדיקת שפופרת 

 כהרמב"ן

, ולא םשסוברים שבדיקת שפופרת כן בקיאי ולכן ביאר

 בלא בקיאים  אחתיכת דם כיון  סומכים על נפילת

 אפשר לברר ע"י בדיקת שפופרת.

 

אישה שהוחזקה לרמ"ת שהרגישה בשעת שאלה: 

תשמיש זיבת דבר לח, וקפצה בבהלה מהמיטה ורואה 

ששופע ממנה הרבה דם, האם אמרינן שנתרפאה 

 מחולי הרמ"ת ע"י הדם שראתה בשעת הבהלה 

 אין סומכים על בהלה זו משתי סיבותתשובה: 

של הפלת  ריש ראשונים שהשמיטו את ההית  א

 חתיכת דם

 ,כשנבהלהאותה יש להקל אבל לא שהפחידו רק  ב

 חתיכת דם תראית שפע דם אינה דומה לראייוגם 

 ב{"ש בשם הנו"}פת

 

 שאלות סיכום

 

ברואה מחמת תשמיש דס"ל  כתוב ארבעה דינים .0

 לכמה ראשונים שאין אנו בקיאים היום בזה, 
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אין לעשות רפואה זו כדי  לכתחילה, ובזמן הזה

 להתירה לבעלה כיון שלא בקיאים בה

 נה חתיכת דם אם הפחידו אותה ונפל ממ  ובדיעבד

אין מוצאים אותה מבעלה, אא"כ חזרה  נשואה

 ורמ"ת.

 אין סומכת על רפואה זו ואסורה להינשא גרושה

    }ט"ז וש"ך{

 

 ת פעם אחת או פעמיים"שרמ הישא סעיף י'.

  שלאחר הטבילה שניה הבליל 

, ולכן בטבילה חוששים שראייתה מחמת הטבילה

שלאחר  ה השניהקרובה אסורה בתשמיש בליל 

 ,31ה טביל ה 

ובפעם אחת שלא תראה בליל שני לטבילתה נעקר 

 . 32 חשש וסתה כיון שלא קבעה וסת לזמן הזה

                                                                                    
, על חלק מארבעת דינים אלו בדיעבד ס"ל הכיוהאם גם 

חלקו מקצת ראשונים וס"ל שגם בזמננו אנו בקיאים, 

כתוב מה הם, וסברת מחלוקתם, ואיך פסקו השו"ע 

 והרמ"א בד' דינים אלו?

ונפל ממנה חררת דם, שדעת הפחידוה  א: }תשובה

 בבדיקה זו םהרמב"ן והראב"ד שבזמן הזה לא בקיאי

השו"ע פסק כדעת הראשונים שגם  בדיקת שפופרת ב

בזמן הזה סומכים על בדיקה זו, אבל דעת הרמב"ן 

 וראב"ד שאין בקיאים בבדיקה זו 

שהשיעור  הרמב"ם והשו"ע}סע' א'{ דעת  ,שיעור וסת ג

שתיכף ליציאת זמן שתראה דם ותהיה רמ"ת הוא 

האיבר תושיט את ידה ותיקח עד  מתחת הכר או 

 .ם על העדהכסת ותקנח עצמה ותראה ד

שבזמן הזה לא בקיאים  א"ד והרמ"אבל דעת הראב

בשיעורים אלו, ולכן כל ראיה סמוך לתשמיש נחשבת 

 לרמ"ת

אין תולים בדם ן "דעת הרמבז' -סע' התלייה במכה  ד.

מכה כיון שצריך לבדוק שדם מכתה לא משונה מדם 

 במראות םראייתה ואין בקיאי

שתולים במכה  א"ע והרמ"א השו"אבל דעת הרשב

שכיון שהאישה בחזקת טהרה תולים שאינו משונה 

 מדם ראייתה{

 

 סעיף י'
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שרק אם שמשה בלילה השני לטבילה ד "החווכתב  

 המורכב מטבילה ותשמיש, תוראתה דם חוששת לווס

אבל אם לא שימשה בלילה השני לטבילתה אינה 

 }פת"ש{ החוששת לראיית

  
32

באיסור באותו  נחלקו הפוסקים האם צריך שתשמש 

זמן שראתה בו ולא תראה, או גם בלא שתשמש יועיל 

 שלא ראתה בו.

 באיסור שימשהעבר ו שרק אם  ד"דעת החוו .א

בלילה השני לטבילתה ולא ראתה בו נעקר 

וסתה, אבל אם לא שימשה לא נעקר וסתה 

שכיון שנקבע הוסת ע"י תשמיש כך גם הוא 

 נעקר

ה שאם לא ראתה בליל ב' לטביל   הס"טדעת  .ב

 .נעקר וסתה אפילו שלא שימשה באותו זמן
 

שרק הרמ"ת בליל שני לטבילה  ד"החוו עוד כתב

 מחמת הטבילה החוששת שראיית

אין אישה נעשית רמ"ת על שתראה ג"פ , א"רמ

 , רצופים

שאחרי ג"פ בביאה ראשונה רמ"ת ש  אישהמ  חוץ

רצופות אסורה  ה, שאפילו שאין ראיותיהטבילה

 .33 , כיון שהוחזקה לראות אחר טבילתהלבעלה

                                                                                    
הרמ"ת בליל ג' או ליל ד' לטבילתה לא תולים  אבל

 ראייתה בטבילה ואינה פורשת מבעלה בזמן זה.

 

באישה שרמ"ת בליל טבילתה או בליל  נחלקו הפוסקים

ורה בליל הטבילה הבא, האם שני לטבילתה, שאס

 בדיקת שפופרת מועילה להתירה בליל טבילתה.

אין מועילה לה בדיקת ד "החוודעת  .א

 שפופרת
שמועיל בדיקת  דעת העמודי כסף .ב

 שפופרת להתירה בליל טבילתה.
 

 בפניה{ א}שאינה חוששת שקוראים לה אימ  זקנה

שראתה דם פעם אחת בליל שני לטבילתה, יש להקל 

שבטבילה הבאה אינה צריכה לפרוש בלילה השני 

 }פת"ש בשם הנו"ב{לטבילתה 

 

אישה נחשבת לרמ"ת ואסורה לבעלה רק אם נמצא 

 הדם על עד הבדיקה של האישה סמוך לתשמיש,

 או על עד האיש גם לאחר זמן,

אם נמצא הדם על בגדיהם אינה נחשבת לרמ"ת  אבל

 }פת"ש{
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 כך ביאר הט"ז את דעת הרמ"א 

 השאפילו שאין הראיות רצופות חוששת לראיית

 שאחר הטבילה, 

שאם מדובר שהראיות רצופות מה חידש  והראיה

הרמ"א שאסורה הרי היא כמו כל אישה שרמ"ת ג"פ 

 שנאסרת לבעלה

היתר שלא ראתה  שאם היו ביאות של אבל דעת הס"ט

בהם דם בין טבילה לטבילה, כיון שאין הראיות 

שכן דעת  ד"החוו}וכתב רצופות אינה נאסרת לבעלה 

 הש"ך{

 

  ההבדל בין מקרה השו"ע לרמ"א 

במקרה שרמ"ת כל פעם בליל ב' של  ע דיבר"השו

טבילתה, וכיון שהחשש הוא דווקא באותו לילה לכן 

  פורשת רק בליל טבילתה ואח"כ מותרת

במקרה שרואה כל פעם בביאה  א דיבר"אבל הרמ

ראשונה שאחרי הטבילה, ורואה אפילו שעבר זמן רב 

מהטבילה, ולכן אסורה לשמש גם עם עבר הרבה זמן 

 }ט"ז{מהטבילה 

 

מה הדין במי שרמ"ת ג"פ בליל  נחלקו הפוסקים

 טבילתה, האם מותרת לשמש בליל ב' של הטבילה.

ב' של  שמותרת לשמש בליל דעת התוה"ש .א

טבילתה, שכיון שקבעה וסת רק לתשמיש 

 מותרת בליל ב'. לכן, בליל טבילה
שאסורה לשמש עם בעל דעת אמונת שמואל  .ב

זה לעולם, שתולים שמחמת ביאה ראשונה 

}וכ"פ  רואה, ולא רק מחמת הלילה הראשון

 ד והס"ט{"החוו
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מה הדין באישה שרמ"ת ג"פ ביום נחלקו הפוסקים 

רת עלו לעולם או רק באותו קבוע בחודש, האם נאס 

 יום,

שנאסרת עלו רק באותו יום  דעת התוה"ש .א

שכיון שקבעה וסת המורכב  ידוע בחודש,

 .לראות בשעת תשמיש רק באותו יום בחודש
שאישה זו אסורה תמיד ד והס"ט "דעת החוו .ב

ככל הרמ"ת ואינה תולה ראייתה ביום 

ת הוא חולי "}וזה חוו"ד לשיטתו שרמהחודש 

 ולכן אינו קשור לתאריך בחודש{ולא ווסת, 
 

אישה שאחר לידתה הראשונה ראתה כמה  מקרה:

 פעמים דם מחמת תשמיש בליל טבילתה, 

טובלת במים כל הפעמים במים קרים ופחדה  הוהיית

מאוד מקרירות המים, ומחמת הפחד היה אוחז אותה 

רתת וכאב המעיים }שקוראים קרומע"ן{ ובפעם 

 האחרונה טבלה במים חמים ולמרות זאת היא רמ"ת.

 לטבילתה. בלילה השניהאם מותרת לשמש שאלה: 

לשמש בלילה השני  החת"סהתיר לה  תשובה:

 חמים, לטבילתה במים

לספק  סאבל צריך לפרוש באיבר מת כדי לא להיכנ 

 .ל בצירוף כמה סיבות"והקל במקרה הנ, כרת

רמ"ת  האישה זו שהתה איתו כמה שנים ולא היית א

 בתחילת נישואיה 

שאישה שבתחילת נישואיה  לדעת רבנו חננאל ו}כוונת

הרגלה בביאות של היתר אינה נאסרת גם אם רמ"ת 

דרכ"מ }ס"ק ז'{ שאין לסמוך על ג"פ, שהגם שמבואר ב 

רבנו חננאל מ"מ החת"ס צירף את דעת רבנו חננאל 

 כסניף להקל{

כיון שיש לה וסת קבוע ושימשה שלא בשעת וסתה  ב

והגם שהשו"ע סע'  שיטת המרדכיאין לה דין רמ"ת }זה 

 ד' לא פסק כמותו צירף אותו החת"ס כסניף להקל{

זה דם שבא כיון שרמ"ת אחרי לידה ראשונה י"ל ש ג

 מהצדדים שנתקלקלו בלידתה }רמ"א סע' י'{

שראייתה אינה מחמת שרמ"ת אלא , עיקר ההיתר ד

מחמת פחד ורתת המים הקרים שבמקווה שע"י זה 

 הרגישה כאב בבטנה שגרם לה לראות דם, 

הראיה שראתה במים חמים מחשבים אותה  אבל

כראיה ראשונה של רמ"ת, שאם תראה כן ג"פ הוחזקה 

 לרמ"ת.

רוצה לבדוק עצמה בשפופרת צריכה לבדוק  ואם

עצמה לאחר טבילה במים קרים, שצריך לעקור הוסת 

 כמו שהוחזקה.

 

האם אישה שנאסרה על בעלה מחמת  נחלקו הפוסקים

שהחזקה לרמ"ת ג"פ בביאה ראשונה שאחר טבילתה, 

 מועיל בדיקת שפופרת להתיר אותה.

שלא מועיל בדיקת שפופרת ד "החוודעת  .א

 .אותהלהתיר 
שמועיל בדיקת שפופרת רק  דעת עמודי כסף .ב

 אם נעשתה בדיקת השפופרת לאחר טבילתה,
  ,אם לא בדקה עצמה סמוך לטבילהאבל 

ה לא נמצא דם על מוך הבדיקה היא אסור אם 

 שתולים שלא ראתה מחמת שלא טבלה,

אבל אם נמצא דם "בצדדי המוך" מותרת 

לבעלה שנתברר שהדם מהצדדים ולא 

 מהמקור.

 

 רמ"ת ולאחר כל לידה ,שילדה ג"פ אישהאבל 

  ,ג"פ

בין הלידות, ובאותם תשמישים  שימשה באיסורו 

 לא ראתה דם. ידה ללידהשבין ל 

אינה נאסרת בלידה רביעית ש יש שכתבו להקל

 ,מחשש שתראה בביאה ראשונה ,לבעלה

 אינו מהמקורשהדם בראיות אלו  כיון שתולים

שבא מחמת חולשת  צדדיםמה מכה דם אלא

 .34 , ולכן ראתה רק לאחר הלידההלידה

אסורה  ,הרמ"ת ג"פ אחרי הלידה לכתחילה אבל

כיון שלא ש  לבעלה עד שתבדוק עצמה בשפופרת,

 היו לאחריהם ראיות שלא ראתה בהם,

                                                           
34

מהגהות שערי דורא בשם תשובת ר'  מקורו בדרכ"מ 

 יוחנן, ויסוד ההיתר במקרה זה מבוסס על דעת 

שסובר שכל שאישה שמפעמים  רבנו חננאל

רמ"ת, גם אם תראה  ההראשונות ששימשה לא היית

אחר כך בשעת תשמיש אינה חוששת לווסת הרמ"ת, 

והגם שכתבו הפוסקים שאין לסמוך על רבנו חננאל 

 בזה, 

"מ ביולדת שיש עוד סברא להקל שתולים הדם מ

ממכה שגרמה לה הלידה, יש לצרף את דעת רבנו 

ותמה בהגהות שערי דורא על המהרי"ל חננאל להקל, 

 .זהבמקרה  שהחמיר

 

 .ך"ביארנו את דברי הרמ"א לפי ביאור הש

שאישה תולה בלידתה אפילו  חידש הרמ"אשלדברו 

 שרמ"ת ג"פ רצופים בשלוש לידות, 

ושימשה בין הלידות ולא ראתה דם, זה  שעברהשכיון 

 מוכיח שהראיות היו מחמת הלידה.

 .אבל דעת הב"ח הט"ז

פעם שהרמ"א דיבר שילדה ג"פ ואחרי כל לידה רמ"ת 

 אחת,  

אחרי לידתה, ועברה  רצופיםפ ג" שרמ"ת אישהאבל 

ושימשה באיסור, וראתה כך אחרי כל שלושת 

 הלידיותי

לידתה, וגם אם תשמש באיסור  קבעה וסת לראות אחר

לאחר מכן ולא תראה, או שתבדוק עצמה בשפופרת, 

 לא יועיל להתירה, 

שוסתה לראות אחרי לידה וזה שלא ראתה שלא  כיון

 בסמוך ללידתה אינו מבטל וסתה, 

ורק אם תשמש באיסור אחרי לידה רביעית ולא תראה 

 יועיל להתירה.

שלדברו  מדברי הרמ"א מילת "ועברה" }ומחק הט"ז

מדובר שלא עברה שום איסור שהיה מותר לה לשמש 

 אחרי שראתה פעם אחת אחר לידתה{

 

שההיתר של יולדת שרמ"ת  והס"ט ד"החווכתבו 

 במכה מחמת הלידה השתולים ראיית

 לא לאוסרה על בעלה,  ןזה רק לעניי

צריכה לספור ז"נ על ראיות אלו, ולא תולים  אבל

 }פת"ש{  ראיות אלו במכה 

 

שבביאה ראשונה שאחרי לידה  יולדתש  ד"החווכתב 

 לא ראתה דם, ולאחר מכן רמ"ת ג"פ, 

אינה תולה ראייתה במכה שמחמת הלידה, כיון שאם 

זה ראיה מחמת הלידה היה לה לראות מיד אחר 

 }פת"ש{ הלידה 
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במכה מחמת הלידה, ואסורה  האינה תולה ראיית

 , לבעלה עד שתבדוק עצמה בשפופרת

 

שצריכה בדיקת  אישהכל אישה זו או מ"מ ו

בלא בדיקה, ולא ראתה  באיסורושימשה שפופרת 

 דם באותו תשמיש, 

בדיקת תשמיש עדיף מבדיקת מותרת לבעלה, ש

אפשר שאין השפופרת שבשפופרת  ,שפופרת

 .35 דומה לאצבע התשמיש

                                                           
35

באישה שצריכה בדיקת שפופרת,  נחלקו הפוסקים 

באיסור ולא תראה דם  שתשמשכמה פעמים  אחרי

 }ש"ך{ תהיה מותרת לבעלה

ג"פ  שתשמש שרק לאחר דעת אפי רברבי .א

 ולא ראתה מותרת לבעלה.

שבפעם אחת שתשמש ולא דעת הש"ך  .ב

תראה, מותרת לבעלה, כיון שתשמיש שלא 

 רואה בו עדיף מבדיקת שפופרת.

 

"דם שאישה שרמ"ת ג"פ רצופים בימי  ך"כתב הש

לנקבה{ אינה נעשית   66לזכר ו 33שלה } טוהר"

 מוחזקת לרמ"ת ומותרת לבעלה.  

שחומרת הגאונים לטמא דם טוהר, נאמר רק כיון 

לאוסרה על  ןשסופרת עלו ז"נ, אבל לא לעניי ןלעניי

 בעלה, 

שימי דם טוהר הם אחרי לידה, ויש לתלות  עודו

 שראתה מחמת מכה שבאה מחולשת הלידה.

 

טוהר, ופעם אישה שרמ"ת פעמים בתוך ימי מקרה: 

שלישית היה ספק אם היה בתוך ימי טוהר או 

 ,לאחריהם, וראתה שוב פעמים בימי טוהר

שאינה נחשבת לרמ"ת, שכיון שרמ"ת איסורו הדין: 

דרבנן, אמרינן ספק  תמחמת וסת וקיימא לן שווסתו

 דרבנן לקולא ולא נעשית רמ"ת, 

מותרת לשמש פעם שלישית, אבל לא תשמש  ולכן

}פת"ש בשם אלא בליל ב' לטבילתה בליל טבילתה 

 הנו"ב{

 שאלות סיכום

 

 דין אישה שראתה מחמת תשמיש בליל טבילה. באר. 0

מה דין מי שראתה בשלוש ביאות ראשונות אחרי  .2

 טבילה וביניהן היו ביאות ללא ראייה?

כתב הרמ"א: "ואם ראתה שלש פעמים כל פעם  .3

כאילו בביאה ראשונה שאחר טבילתה אסורה לבעלה 

ראתה שלש פעמים רצופים, שהרי אי אפשר לה לטבול 

 ולשמש עמו, שהרי רואה כל פעם אחר טבילתה"

 כיצד הט"ז והש"ך מסבירים את דברי הרמ"א אלו? א

 הבא שתי נפקא מינות בין הט"ז לש"ך? ב

אם רמ"ת ג"פ אחרי טבילה לא בראיות  א }תשובה:

 רצופות, לט"ז אסורה לבעלה, ולס"ט והש"ך מותרת, 

המבואר בפת"ש בשם העמודי כסף שבדיקת  ב

שפופרת מועילה לאישה זו, רק אם היה סמוך לטבילה 

זה רק לפי הט"ז שביאר שנעשית אישה זו שרמ"ת, 

 , םאפילו שהיו ביאות היתר בינתיי

דינה  םהיו ביאות היתר בינתיי שביאר שלא אבל לש"ך

כמו אישה רמ"ת רגילה שמועיל לה בדיקת שפופרת 

 תמיד, גם אם לא היה סמוך לטבילה,{

 האם מותרת לאחריהם? -ראתה ג"פ אחר הלידה .4

 

שרמ"ת בזמנים קבועים אסורה  אישה סעיף יא.

 בתשמיש רק באותם זמנים

שרמ"ת פעם אחת, ולאחר חצי שנה אישה  כגון

 רמ"ת פעם שניה, 

  הראיות, שבין חצי שנההמותרת בתשמיש בתוך 

 הפלגה תחוששת לווסת החודש ולווס אבל

מראיתה, שמחמת וסת החודש אסורה באותו 

  }ש"ך{תאריך בחודש הבא 

חצי שנה מראייתה  לאחר מחמת ווסת הפלגה,ו

בתשמיש עונה  פעם אחתאסורה  תהיה  האחרונה

 אחת.

 , אובחודשבאותו יום  ג"פרמ"ת ש  אישהוכן 

ד' ראיות שבניהם שקבעה וסת הפלגה שרמ"ת 

מותרת  ,של חצי שנה שלוש הפלגות שוות

 תבין וסת לווס בתשמיש

שרק אם היו ראיות של היתר  }דעת החוו"ד

שאפילו שלא היו דעת התוה"ש מותרת,  םבינתיי

 וסתה{ ראיות של היתר מותרת לא בזמן

אבל אסורה ביום וסתה עד שתעקר ולא תראה 

 .36 בהם ג"פ

                                                                                    
 

 סעיף יא'
 
36

 "הבווסתתולה  -ואם יש לה וסת מקורו סו. " 

 ופירש רש"י 

לקלקול הזה שאינה רואה כל שעה  -ואם יש לה וסת "

ומשמשת  הבווסתמחמת תשמיש אלא לפרקים תולה 

 "תלווסבלא בדיקה בין וסת 

}ובסע' ד' הובא עוד פירושים בדברי הגמ' וכאן פסק 

 י{"ע את פירושו של רש"השו

  

מדוע אישה שקבעה וסת להיות רמ"ת  ך"הקשה השו

החודש או הפלגה מותרת  תבזמנים קבועים בווס

 לבעלה לא בזמן וסתה,

הרי מצינו בווסת  הפיהוק }ס' קפט סע' יט'{, שאם 

קבעה וסת לראות בזמנים קבועים כשמפהקת, חוששת 

 גם כשפיהקה בזמנים אחרים

הפיהוק שבא מעצמו ולא ע"י  תשרק בווס תירץ הש"ך

 מעשה, חוששים לו גם שפיהקה לא בזמן וסתה,

הקפיצות או  תא ע"י מעשה כווסאבל וסת הגוף שב 

רמ"ת, לא חוששים לו רק כשבא בזמן הוסת שקבעה 

 לראות בו.

 

באישה שרמ"ת ב' פעמים שחוששת  נחלקו הפוסקים

 החודש,  תהפלגה ולווס תלווס

 האם עוקרת וסתה שלא ראתה באותם זמנים 

 באותם זמנים גם אם לא שימשה

שאם לא ראתה באותה עונה  דעת הש"ך .א

נעקר וסתה גם אם לא שימשה באותה עונה 

 }דגול מרבבה{
שרק אם שימש באותה עונה ד "החוודעת  .ב

 ולא ראתה נעקר וסתה, 
שכיון שקבעה וסת לראות בשעת תשמיש 

בזמן מסיום לא נעקר עד שתשמש באותו זמן 

 .ולא תראה דם
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אישה שהוחזקה לרמ"ת ג"פ, אסור  סעיף יב'.

רוצה אינו לגור איתה בביתו, שגם אם לבעלה 

 ,37 לבוא עליה, חוששים שיבוא עליה באיסור

                                                                                    
אישה שכמה שנים דרכה שאינה רואה דם  מקרה: 

 ת תשמיש בלילי טבילתה, בשע

אבל כמה ימים אחר כך מרגישה כאב בהכנסת השמש, 

ורואה דם, וביקשה מבעלה שיכניס השמש בנחת ואז 

לא רואה, אבל לפעמים אינו מעמיד עצמו להכניס 

 בנחת ורואה דם

לראות  מזמן טבילה עד מתי שרגילה להתחיל :תשובה

 ,דם  מותרת לבעלה

דם אסורה לשמש עם מהיום שרגילה לראות בו אבל 

 עד שתראה דם מעצמה ותטבול,  בעלה

שאומר הבעל שיבעל בנחת "לא ניתן לו תורתו  ואפילו

 בידו לומר שישמש בנחת"

ללכת ליועצות שיבדוק אולי הכאב  ויש לאישה זו

}פת"ש בשם והדם בה מהצדדים ולא מהמקור 

 החת"ס{

 

באישה שקבעה וסת להיות רמ"ת כל  נחלקו הפוסקים

שנה, בכמה פעמים שלא ראתה בזמנים אלו נעקר חצי 

 וסתה.

שרק משעברו  ז בס' קפט{"דעת השו"ע }והט .א

 .ג"פ ולא תראה באותו זמן נעקר וסתה
שבהפלגה ד }והש"ך בס' קפט{ "דעת החוו .ב

 אחת שלא ראתה נעקר וסתה.
יש הבדל בין לא ראתה פעם אחת בהפלגה ללא  }אבל

ראתה ג"פ, שבפעם אחת שלא ראתה אם חזרה לראות 

 הבאותו זמן חוזרת לחשוש לווסת

אבל כשעקרה וסתה בג"פ גם אם חזרה וראתה פעם 

 אחת באותו זמן אינה חוששת לו{

 

 שאלות סיכום

 

כיצד נקבע ונעקר איסור רמ"ת המורכב לזמן, והאם  .1

 היות מורכב למאורע?רמ"ת יכול ל 

הווסת נקבע ע"י שאם שרמ"ת בטו' בחודש  }תשובה:

רק אם שימשה  לחו"דחוששת לו חודש הבא, ועקרתו 

גם אם לא  , ולש"ךבאותו יום באיסור ולא ראתה

נעקר וסתה, כל שלא ראתה דם באותו תאריך  שימשה

 ששימשה בו,

ווסת המורכב ממאורע נתבאר בסע' י' שהוא כשמורכב 

 טבילה או תשמיש עם לידה ע"ש{ עם מתשמיש

ראתה מחמת תשמיש פעם אחת ושוב ראתה אחר  .2

 למתי תחשוש?-חצי שנה

 סעיף יב'
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כתב הרשב"א ב' טעמים מדוע חוששים שיבוא  

 עליה באיסור.

אסורה לבעלה כיון שלאחר שטבלה ונטהרה  .א

שקיימא לן וסתות דרבנן, רק מדרבנן 

דרבנן שקל חוששים שיבוא לעבור על איסור 

 בעינו.
בדיקת שפופרת לא מועילה  י"לפי דעת רש .ב

לבעל הראשון, יוצא שאסורה לבעלה 

 עולמית,
והיכן שאסורה עולמית חוששים שיבוא 

 לעבור גם על איסור דאורייתא, 

 יה ורביה כופים אותוואם לא קיים מצוות פר 

 .38 }ש"ך{ אחרת אישה חשייקלגרשה כדי 

אינו רוצה לישא אישה אחרת, וכבר קיים ואם 

 , חייב לגרשה לאמצות פריה ורביה, 

שלא תגור בביתו כלל, וימנו שליש  בתנאי

 שאחראי שלא יתקרבו זה לזה בדברים,

וילך אליה רק ע"פ עדים, כדי שלא יבואו לידי  

 . 39 יחוד

 

 , רמ"ת הבתולה והייתאת ההנושא  סעיף יג.

שהדם שראתה הוא מתי תולים   נחלקו הפוסקים

לבעלה  רתיאס ולא  דם בתולים ולא מהמקור

 מחמתו.

 השתולה כל ראיותי והב"ח דעת השו"ע .א

 תנאי אחדבהתקיים  בדם התולים,
אם  אבלשבכל פעם שמשמשת רואה דם, 

, זה שימשה פעם אחת ולא ראתה דם

נאסרת ו מוכיח שנתרפא מכת הבתולים,

 . 40 בראייתהלבעלה 

                                                                                    
 -המגרש את אשתו }כמבואר בגמ' כתובות "

לפי " " ופירש רש"ילא תנשא בשכונתו

בואו שמכירה ברמיזותיו וקריצותיו שמא י

 "{לידי עבירה

 

תחת  רשיכולה אישה זו להישא וכתב הדרכי משה

}כ"פ הרמ"א והשו"ע בסע' בעלה ע"י בדיקת שפופרת, 

  ג'{
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באהע"ז שאם אין האישה אסורה  אבל דעת הרמ"א 

לו, לא כופים בזמן הזה אדם להוציא אשתו מחמת 

 }פת"ש{פריה וריביה 

 

מה הדין באישה שאינה יכולה  נסתפק הבית מאיר

 ,מחמת שיש לה מכות ופצעים רלהיטה

חייב לגרש אותה ולגור איתה בביתו אסור האם גם 

 ,מחשש שיבוא עליה באיסור

שאיסורו קל בעינו  ןשרק ברמ"ת חששו מכיוו או

 }פת"ש{מחמת שהיא טהורה 

 
39

שאם אין האיש והאישה גרים באותה  וכתב הש"ך 

 םשיראו שאינם מתייחדי שכונה, אין צריך עדים

שאם גרים בבתים הפתוחים לחצר אחת צריך  ה}הכוונ 

שידורו איתם אנשים אחרים לשומרם שלא יבאו 

, אבל אם גרים כל אחד בשכונה אחרת אין צורך ד לייחו 

 בכך{ 

 

 סעיף יג'
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אותן  בודקיםכולן "שמקורו מהתוספתא  כתה הב"י 

המבואר  ,"בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורים

 שבתולה תולה ראייתה בדם בתולים. 

 

שאם פסקה פעם אחת מלראות דם אינה  והמקור לכך

 תולה יותר בדם בתולים הוא גמ' יא: 

שמבואר שם שדעת בית הלל שקטנה שלא הגיע זמנה 

לראות ונישאת תולה ראייתה בדם בתולים עד 

 שתתרפא מכת הבתולים ואמר על דברו רב גידל 
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שתולים בדם  הש"ך והט"ז דעת הרמ"א .ב

  שני תנאיםבתולים רק בהתקיים 
  בלא ראיית דם לא היה תשמיש א

 ,יש לה צער בכל פעם שמשמשת ב

 פסק לה הצער בשעת תשמיש, אםאבל 

אפילו שלא הפסיקה  ,נאסרת בראייתה

 .41 מלראות דם

                                                                                    
פסקה מחמת תשמיש, וראתה לא שנו אלא שלא "

שלא מחמת תשמיש; אבל פסקה מחמת תשמיש 

 "טמאה –וראתה 

רמ"ת שכל שלא  ןולומדים משם שהוא הדין לעניי

 פסקה מלראות דם אינה נאסרת בראייתה

שלהלכה קיימא לן שבתולה בין בוגרת תולה  והגם

 ןבדם בתולים רק בבעילת מצווה ראשונה, זה רק לעניי

 ת בראייה זו, טהרת האישה שנטמא 

 שלא להחזיקה ברמ"ת יש להקל ןאבל לעניי

 "ת והוי מיעוטא דמיעוטא"כיון שרוב הנשים אינם רמ"

 

אלא דמסתפינא להתיר אלא "וכתב הב"י בסוף דברו 

 "אם כן יהיו ידים מוכיחות שהוא דם בתולים

 מ"מ בשו"ע כתב להקל לתלות בבתוליה.
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וביאר שכונת דברי הברייתא  י"הב דברי ודחה הט"ז 

 "שבתולה דמיה טהורים" 

 מצוה הראשונה בלבד, בבעילתהוא רק 

 שכך קיימא לן להלכה.

דמסתפינא להתיר וכתב שמחמת קושיא זו כתב הב"י "

  "מוכיחות םידייאלא אם כן יהיו 

שצריך שהיה לה קצת צער בביאה כדי להוכיח שכונתו 

 פדוואה. שזה דם מכה, כמבואר ברמ"א בשם מהר"ם

 

בתולה שנישאת וראתה דם בבעילות  מקרה: 

 הראשונות, ואח"כ פעמיים שימשה ולא ראתה דם,

ושוב חוזרה ג"פ וראתה דם בשעת תשמיש, ואומרת 

שמה שפעמיים לא ראתה אינו מחמת שכלו הבתולים 

 ביאה גמורה  האלא כיון שלא היית

בדם  היכולה אישה זו להמשיך לתלות ראיותי תשובה:

בתולים, שאמרינן שמה שפסקה היה מחמת שלא היה 

 בעילה גמורה,

אין לסמוך על זה לחוד אלא בצירוף קולות  ומ"מ

נוספות, וגם בלילה הראשון לטבילתה לא יזדקק לה 

 }פת"ש בשם הנו"ב{בעלה 

 

: בתולה בוגרת שבמשך ארבעה חודשיים מי מקרה

 ביאתה הראשונה יש לה צער בשעת תשמיש ורואה דם

 כל תשמיש, שהדין שתולה ראייתה בדם בתולים

ז"נ על כל ראיית דם שרואה בשעת  בהאם צריכה לייש

 תשמיש.

שטהורה ואינה צריכה למנות  דעת רב אחד :תשובה

ז"נ ולא טבילה, שכל גזירת חכמים לטמא דם בתולים 

נאמרה רק היכן שרואה אותו מזמנים שמצווי שרואות 

ותו במשך הרבה זמן אותו הנשים, אבל כאן שראתה א

 שאינו מצוי לא גזרו,

שבכל פעם שרואה דם צריכה דעת הפנים מאירות, 

, שאם טימאו הדם שרואה בביאה ראשונה למנות ז"נ

 ק"ו שיטמאו הדם שנמצא מביאה שניה והילך,

אם בדקה עצמה בשפופרת ולא נמצא דם בראש  אבל

 המכחול, שנתברר שהדם אינו מהמקור אלא מהצדדים

                                                                                    
בזה כיון שאפשר שהדם ממכה שבצדדים  יש להקל

 ואינו דם בתולים וספק דרבנן לקולא.

 

שבתולה שבתשמיש ראשון לא ראתה  ד"החווכתב 

דם, או שפעם אחת לא בדקה עצמה לאחר תשמיש, 

 אינה תולה יותר דמיה בדם בתולים,

 הקל לתלות גם באופניים אלו{ }והטה"ב

 

אין אישה שהתגרשה מבעלה, מחמת שטענה ש  מקרה:

לבעלה כוח גברא, ונישאת לאלמן, וראתה ממנו כמה 

 פעמים דם בשעת תשמיש בליל הטבילה,

 האם יכולה לתלות שזה דם בתולים. שאלה:

אם היה לה מהבעל השני צער בשעת תשמיש : תשובה

 לכו"ע יכולה לתלות שזה דם בתולים, 

שכמו שנאמנת לומר מכה יש לי באו"מ כך נאמנת גם 

 לומר שהיא בתולה, 

האם יכולה לתלות שזה דם בתולים  ונחלקו הפוסקים

 גם שלא הרגישה צער בשעת ביאה

 שיכולה לתלות בבתוליה. דעת הב"ח .א
שאם אין שתלוי  דעת כל האחרונים .ב

 אינה תולה בבתוליה ,לאישה זו וסת קבוע

 היה לה צער. כיון שלא
פ בביאה "ת ג"יש להקל לה שאם רמ }ומ"מ

ראשונה שאחר הטבילה אינה נאסרת 

לבעלה אלא מותרת לו בליל שני 

בבליל שני  םג  ואם תראה לטבילתה,

 {נאסרת על בעלה"

וראתה שלא  וסת קבועה אם יש ל  אבל

בשעת וסתה, יש להקל לתלות בבתוליה, 

רק לא תשמש בליל טבילה אלא רק 

 מהלילה השני

יש לצרף לקו כל הפוסקים על המרדכי שהגם שח}

שכל אישה שיש לה וסת קבוע ושימשה שסובר שיטתו 

שלא בשעת וסתה, אינה נאסרת אם רמ"ת שכיון שאינו 

 { שעת וסתה תולים במכה

 

בתולה שנישאת ומשעת התשמיש הראשון  :שאלה

אינה מפסיקה לראות דם, ומרגישה כאב וצער ממכת 

אומרת שמרגישה שהדם יוצא מהמקור  אבל הבתולים,

 האם יכולה לתלות שזה דם בתולים.

שאם הרגישה פתיחת פי  המקור  כתב החת"ס תשובה:

שהוא הרגשה דאורייתא,  ודאי שאינה תולה בדם 

יצא דם  יבתולים, והיא טמאה, שאמרינן שוודא

 מהמקור ונתערב בדם בתולים,

לח  אם היה תרי דרבנן שהרגישה זיבת דבר ואפילו

שזה הרגשה מדרבנן, וגם וסת הרמ"ת שהוא דרבנן, 

 ועוד שרוב הנשים אינם רואות מחמת תשמיש

לאישה זו לתלות בדם בתולים ולשמש  מ"מ אין להקל

עם בעלה, שכיון שהדם יצא מהמקור חזקה שיצא 

 הבהרגשה ממש אלא שהיא לא שמה לב שהיית

 הרגשה מחמת שהיה בשעת תשמיש,

}הביאו בסע'  השיבת ציוןדעת לפי כתב הפת"ש ש אבל

 א' ס"ק ג'{ אפשר לתלות ראייתה בדם בתולים, 

כיון שאין האישה נאמנת לומר שהרגישה ביציאת הדם 

שנתנה עינה באחר ולכן אומרת  מהמקור, שחוששים

 שהרגישה כדי לאסר על בעלה, 

}שבכל מקום שאין חשש דם בתולים מאמינים לאישה 

לאיגלויי שיכול הבעל  שרמ"ת כיון שזה מילתא דעבידי

 לבדוק את עד הבדיקה ולראות אם יש בו דם, 
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אבל כאן שבלי אמירתה שהרגישה הינו תולים בדם 

 דעבידי לאיגלויי ואינה נאמנת{  בתולים לא הוי מילתא

 

 

 שאלות סיכום

 

זמן תולים שזה דם בתולים ולא אמרינן  עד כמה .0

 מחמת תשמיש?

כתוב את הוכחת הט"ז מה הדין לגבי בתולה ברמ"ת, . 2

 לדינו של הרמ"א.

הוכחת הט"ז, שכיון שנפסק שבתולה תולה  }תשובה:

בדם בתולים רק בביאה ראשונה, מחמת שלאחר ביאה 

ראשונה נגמר דם הבתולים, לכן גם ברמ"ת אין תולים 

 םבדם בתולים לאחר ביאה ראשונה, רק כשיש ידיי

 מוכיחות, שיש לה צער בשעת תשמיש{

מקרים אף שראתה מחמת תשמיש ג"פ באלו  .3

 רצופים, מותרת לבעלה הסבר בקצרה כל מקרה.

ראתה מחמת תשמיש, ובכל  האישבאלו מקרים  א .4

האם באופנים הנ"ל טהורה  בזאת אין לה דין רמ"ת? 

 לבעלה, או שצריכה ז' נקיים?

בדקה  בלא ראתה מיד אחר תשמיש  א }תשובה:

ראתה  ד. הראתה כששמשה סמוך לווסת ג בשפופרת

הפחידוה  ונתרפאה  הכשיכולה לתלות במכתה 

ראתה ג"פ בליל טבילתה,   זפתאום ונפל ממנה חררה. 

 מותרת בלילה שלאחר ליל הטבילה )ויש חולקים(

סע' י' דעת הרמ"א  טעברה ושימשה ולא ראתה  ח

לביאור הש"ך אם במשך שלוש לידות ראתה כל פעם 

אחר הלידה, ואחריהן עברה ושמשה ולא שלש פעמים 

מותרת לשמש אחר הלידה הרביעית, ואפילו  -ראתה

אם תראה שוב שלוש פעמים לאחר הלידה מותרת 

דעת  יאתולה בדם בתולים  ילשמש תשמיש רביעי 

הנוב"י שאם קבעה וסת אחר, נעקר הוסת של רמ"ת, 

וכן אם בפעם השלישית שרמ"ת נתעברה מותרת 

הוכר עוברה כל ימי עיבור והנקה לשמש מש להמשיך

 }וחלק עלו החוו"ד{ 

 

בכל המקרים הנ"ל אפילו שאינו נעשית רמ"ת צריכה 

במכתה  מטולהז"נ על דם הנדות שראתה, חוץ  בלייש

ז"נ  ןשבמקרים מסוימים אפשר לתלות גם לעניי

 ז'{-}כמבואר בסע' ה

אם בדקה עצמה בשפופרת יש מקלים שאינה צריכה 

הבדיקה נתברר שהדם שראתה בשעת ז"נ כיון שע"י 

 תשמיש אינו מהמקור בדיקת שפופרת

 שכן העיקר לדינא והמחמיר תע"ב  ודעת הטה"ב

 שצריכה לספור ז"נ{ הרב ואזנרודעת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשתוומי שידוע שיוצא ממנו דם דרך פי האמה, 

שתולים שזה  כיון ת, אינה נאסרת על בעלה,רמ"

  דם מהבעל ולא מהאישה. 

 

אישה שאינה יכולה לטבול מחמת שיש  סעיף יד'.

 לה מכות ופצעים שהמים מזיקים להם,

צריך בעלה לגרשה כדי שלא יתבטל ממצות פריה 

 .42 ורביה
  

 

 

 

  

 

 

 

    

  
 

  

 

  

 

  

  

 

   
 

 

                                                                                    
 סעיף יד'

   
42

שיש לה מכות ופצעים  הוז"ל "איש מהתשב"ץמקורו  

שהמים הקרים מזיקים לה יעשו לה תקנה לטבול כמו 

שהיו עושים לכהן גדול ביום הכיפורים עששיות של 

 ולתנם, }כלומר לחמם חתיכות עבות של ברזל ברזל 

 במקווה{

ואם אי אפשר בתקנה זו תצא מתחת בעלה כדי שלא 

שרואה מחמת  האישיתבטל מפריה ורביה כדין 

המפרשים שצריך לגרשה אם אין לו תשמיש שכתבו 

 .אחרת עכ"ל האיש

 

}ואם אישה זו לא רוצה לקבל גט מבעלה אסור לגרשה 

 בעל כורחה מחמת חרם דרבנו גרשום,

ומתירים לו לישא אישה אחרת ע"י היתר של מאה 

 {בדי השולחןרבנים, 

 

 

 

 

 יד'. –שאלות סיכום סע' יב' 
 

שרואה מחמת תשמיש האם יש חיוב להפקיע  האיש .1

 את זיקת הקידושין, או שרק אסור להתייחד אתה?

שהוחזקה ג' פעמים לראות מחמת תשמיש או  האיש .2

אישה שאינה יכולה להיטהר לבעלה, האם יכולים 

 להמשיך ולשהות יחד בלי לשמש או שחייב לגרשה?
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 דיני מראות דמים -סימן קפ"ח 

 

ישה נטמאת אלא אין האמדאורייתא  .סעיף א'

 .1בחמישה סוגי מראות 

  .דם המכהמראה אדום כא. 

 }האדומים ביותר{ אדום כעלים הברורים ב.

  .שבקרן הכרכום

                                                           
 סעיף א'

 
1

 .המקור לכך שיש דמים טהורים באישה 

מנלן דאיכא דם טהור באשה? דלמא כל דם דאתי יט. "

 מינה טמא! 

אמר רבי חמא בר יוסף אמר רבי אושעיא: אמר קרא כי 

בין דם טהור לדם  ,יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם

הפסוק מדבר על זקן ממרא החולק על }" טמא

 ומטהר דם שטימאו הסנהדרין,  הסנהדרין

 ומוכח מזה שיש דם באישה שהוא טהור{

 

 המקור לכך שיש כמה מראות דמים טמאים באישה.  

 ביותר אדוםהמראה הרק }ו  אימא אדום ותו לאיט.  "

 {כדם מכה טמא, שזה מראה אדום

 ,הרי כאן ארבעה -א"ר אבהו: אמר קרא דמיה דמיה  

והא אנן חמשה תנן! אמר רבי חנינא: }שואלת הגמ'{ 

 .אדום הוא, אלא שלקה -שחור 

 

הדמים הטמאים  סוגית ש חמ  ביאור בהרחבה של

  מדאורייתא.

, נאמרו בגמ' כמה אדום כמראה דם המכה. א

 פירושים בדבר  

של  הכדם שור שחוט היוצא בתחילת ההכא  .1

 סכין השחיטה. 

 דם היוצא מציפור חיה ע"י מכה. .2

  ,דם היוצא בהקזה .3

וביאר אמימר וכ"פ הרמב"ם שרק הצבע של 

בקרן }צינור{  הראשון של ההקזה  הדם שיוצא

 הוא צבע של דם טמא. 

 מבקעת בית כרם, אדום כמראה אדמה  ג.

 מבקעת: אומר עקיבא רביהמעורבים עם מים 

 שמעון רבי. סכני מבקעת: אומר יוסי רבי. יודפת

 .רגינוס  מבקעת אף: אומר

"שני חלקים מים ואחד יין מן אדם כיין מזוג  ד.

היין השרוני" ומבואר בגמ' שאפשר לבדוק ביין 

 כרמלי חי, 

}ורש"י ביאר שאינו מזוג, והרמב"ם ביאר שמזוג 

 בשני חלקי מים{

שחור כדיו }חרת{ "ואמר רב חנינא שחור  ה.

 אדום הוא אלא שלקה"

 

 

דם שצבעו אדום כמימי }צמח{  עוד מבואר במתני'

 תלתן, או כמי בשר}מוהל שיוצא הבשר צלוי{

 , כיון שגם נוטים לאדמומיותמטמאים ש"ב

  , כיון שאדמומיות שלהם קלושה.מטהריםוב"ה 

  

 

 

 

 

 כמראה אדמה מבקעת בית כרם,אדום  ג.

 .המעורבים עם מים

מיין  ,חלקים מים ואחד ייןשני מ מזוג  אדום כיין ד.

  השרוני. 

 }דיו{ שהדם השחור הוא דם שחור כחרתה. 

 .2 אדום אלא שלקה במקור

 

במראות  םכיון שאין אנחנו בקיאיומדרבנן 

כדי שלא יבאו לטעות בין דם טמא לדם  ,הדמים

  חכמים טהור טימאו

בין בהיר בין  ל מראה הנוטה לאדמומיותו כ א.

 .כהה

  דם שחור.ב. 

 .גם מדרבנן המראות הטהורים

 . 3 לבן .א

 ירוק, ואפילו ירוק כשעווה או כזהב .ב

שדומים קצת לאדמימות }והוסיף הש"ך 

  גם ירוק כאתרוג או חלמון ביצה{
וכל שכן ירוק ככרתי או כעשבים שאינו 

 .4 דומה כלל לאדום

                                                           
2

שגם כל גווני השחור הכהים יותר  ומבואר בגמ' 

שחורה, או ענבים  הכשעוומחרת }דיו{ טמאים, כגון 

 שחורים,

דהויים יותר טהורים כגון שחור כזית שחור, או  אבל

 כזפת טהורים ,

 .נחלקו הראשונים האם דם שחור טמא מדאורייתא

 .אשטמאים מדאורייתדעת הטור  .א
 }וכ"פ הטה"ב{ שטמא מדרבנןדעת הרשב"א  .ב

דרוב גמור  ן, "ונראה מהניסיוהרב ואזנרוכתב }

 ממראות שחורות אינם דם כלל"{

 
3

שאמרנו לאו דוקא דהוא הדין לכל ולבן " וביאר הב"י, 

 ,מראה דאין לספקו במראה אדמומית כלל דשרי

 ".דבכלל לבן הוא וכן נראה מדברי הר"ן

 

מה הדין במראה לבן כבגד לבן שנפל  ונחלקו הפוסקים

 עלו אבק והכהה צבעו הלבן.

 שטהור. ,דעת הב"י .א
   היה ירא להתיר מראה זה.,  דעת התוה"ד .ב

   
  התו"סביאר הב"י בשם  4

שאינו נוטה  לכו"ע כיון טהור ירוק ככרתידם ש 

 דמימות כלל.למראה א

 ובירוק כזהב נחלקו במתני' 

כיון שנוטה  שטמא, בן מהללאל דעת עקיבא

 לאדמימות.

שאין בו מראה  כיון שטהור ,חכמים להלכה דעת

 אדמימות.

  

נחלקו הפוסקים מה הדין במראה ירוק כזהב או 

 .הכשעוו

 שטהור.דעת השו"ע,  .א
 . שטמאדעת מהר"ם מינץ,  .ב
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 .הוא בכלל ירוק וטהור כחול גם מראה רמ"א

 

כמו  הרבהסמיכים, ועבים  ,היו מראות אלואם 

שנפתח מקורה, ובדקה  האישה הרגישהו ,דם

 .עצמה מיד ומצאה מראות אלו

                                                                                    
שאם מצאה כתם ירוק , שתלוי ה"דעת השל .ג

 שלא בהרגשה טהור, 
 היה בהרגשה יש להחמיר שטמא, ואם

הכל לפי  ,ראתה בקינוח שלא בהרגשהואם 

  }פת"ש{ראות העניין 

 

 ששבתחילתו היה ירוק ולאחר שנתייב  ירוק מראה

 }ש"ך בשם ב"ח{ טמא נעשה אדום בקצותיו

 

הפוסקים האם אפשר לבדוק מראה לח או נחלקו 

 .ששצריך להמתין עד שיתייב 

שאין לטהר מראה לבן וירוק דעת הב"ח  .א

, שחוששים שישתנה לאדום שעד שיתייב 

 .שכשיתייב 
שאפשר לטהר  ץ,"דעת השאילת יעב .ב

  ,המראה כשהוא לח
יש  ,נראה טמא שאם לאחר שנתייב  אבל

 }פת"ש{ לטמאו
מראה שאפשר לבדוק  דעת הש"ך והט"ז, .ג

  לח,
הוא מראה טהור,  ושכיון שעכשי והטעם,

לא חוששים שיתגלה בו אדמימות כיון 

  "דאחזוקי ריעותא לא מחזיקינן"

, שהקובע אם ביאר הטעם החכם צבי}

 והמראה טמא או טהור הוא זמן יציאת

 {פת"שמהגוף, 

 }והביא הט"ז ראיות לשיטתו 

אישה שאין לה וסת הדין צריכה לבדוק א. 

 עצמה לפני תשמיש, 

ואם מצאה מראה לבן יכולה לשמש, ולא 

, שמא ישתנה שצריכה להמתין שיתייב 

 .מראיתו

 היה אילו חכם יאמר לא: גמ' כ:  "תניא ב.

 לדיין לו אין אמר אלא, טמא ודאי היה לח

 רואות", שעיניו מה אלא

מראה וי"ל שה"ה הפוך שאם מביאים לו 

 שלח לא חושש שמא ישתנה כשיתייב 

שנשתנה מראה המעיים שלו  עוףהדין ש ג.

 באש הוא טריפה, 

לא צריך לשלוק אותם לבדוק אם  אבל

ישתנה מראיתם, כיון "דאחזוקי ריעותא 

 { לא מחזיקינן", והוא הדין בדידן.

 

 

מראה לבן נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שרואה 

 .במרחץ שעתיים או שלוש הסמיך ועב, לאחר שהיית

שדרך הדם  ן, שטמאה כיוודעת הב"ח .א

 להתלבן מחמת הרחיצה.
שטהור, שלא מצינו בפוסקים  דעת הט"ז, .ב

 לדין זה, רמז 
 והמחמיר ,היא יתירא חומרא זה דברו "

 כן כלל לאחרים כן יורה ולא לעצמו יחמיר

 ד""לע נראה
 

שגם באופן זה דעת השו"ע והרמ"א  .א

 .טהורים
שטמאים כיון שחוששים  דעת התה"ד .ב

לטועים שלא יודעים להבחין במראות 

   . 5 הדמים

                                                           

5
"שהמחמיר בזה הם  על דברי התה"ד וכתב הב"י  

 להו" דחש ולית הן יתרות חומרות

 

 וכתב הפת"ש בשם החוו"ד

לאחר שהרגישה לא בדקה עצמה מיד, גם  אםש 

לשו"ע טמאה מחמת ההרגשה שכיון שלא בדקה 

  עצמה מיד אין תולים ההרגשה במראות הטהורים

 

כתם שבלילה נראה נחלקו האחרונים מה הדין ב

 כמראה טמא, וביום כשהוא יבש נראה טהור.

 .שיש להקל שטהור שואל,דעת הגבעת  .א
רק אם נשאר שטהור,  דעת הלבושי שרד, .ב

  ,טהור ביוםמראה 
שעה ביום בדקו שוב,  אבל אם לאחר

 .טמא ,ונשתנה מראיתו

רק אם  שאין להקל במראה זהדעת הס"ט,  .ג

בלילה נסתפק בדינו, אפשר לטהרו ביום, 

אם בלילה ודאי טמאו אי אפשר  אבל

 לטהרו ביום.
 

, כעין קליפת ערמונים או ע חוםמראה דם הנוטה לצב

}פת"ש משקה קפה, טהור כיון שאינו נוטה לאדמימות 

 בשם הס"ט{ 

 

אשת ת"ח שמצאה בעד בדיקתה מראה כעין אדמדם, 

 וטיהר לה אותו החכם, 

יכול בעלה להחמיר על עצמו ולפרוש ממנה, אפילו 

 שאשתו צווחת ולא מסכימה,

 היא שמחה השם עבודת מעלות מדרגות כלש"  ןמכיוו

והגם שצווחת אמרינן שזה יתחדש אצלה  לאשתו"

}פת"ש , ומעולם לא השתעבד לה בעלה לזה ועכשי

   ם החת"ס{בש

 

נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שהרגישה שנפתח 

מקורה ובדקה מיד ומצאה בחלוק "שאינו בדוק" 

מראה טהור גדול, ובמרכזו נקודה קטנה אדומה פחות 

 מכגריס.

שטהורה, שכיון שהחלוק  ל,דעת הגבעת שאו  .א

לא בדוק תולים ההרגשה במראה הטהור, 

 והכתם במאכולת.
 }פת"ש{ פקפק בהיתר זה. מוהר"ר מרדכי, .ב

 

 הוספות

 
 .נחלקו הפוסקים מה הדין במראה חום.1

  דעת הרב ואזנר שתלוי, .א
יש , }בלי חלב{ כמראה הקפה חזקשחום 

 .להחמיר
יש יותר להקל אבל צריך  חום בהיר,

 .הבחנת חכם כיון שיש הרבה גוונים בחום

מחמירים גם בחום , ראתה חום בהפס"ט

 בהיר.
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אין מקלים רק בחום בהיר מאוד  ולמעשה

 שדומה יותר לצהוב.

 מראה חוםשאישה הרואה  ,דעת הטה"ב .ב

 ,כמראה הקפה
 , טמאהראתה בהרגשה

 טהורה. ,ראתה בבדיקת עד

 .יש להחמיר, ט"ראתה בבדיקת הפס

 

 מגופה ואומרת שכשיצא ,מראה טהורהמראה לרב  .2

 היה אדום,

אם בטוחה בדבריה, טמאה שהולכים אחר שעת יציאת 

הדם מהגוף כדעת החכם צבי, והגם שלא מצוי 

שוי הנפשא חתיכא "שישתנה מראה הדם הוי 

 ,"דאיסורא

 ,אם אומרת נדמה לה שהיה אדום ואינה בטוחה אבל

ים רואות מהרהורי לבם מחמת , כיון "שהנש טהור 

 {הרב ואזנר}הפחד שיש להם". 

 

 .נחלקו הפוסקים האם אפשר לבדוק מראה בלילה .3

שאסור שאין לבדוק אלא  ,דעת הרמב"ם .א

 בחמה ועושה צל בידו,
רב  ,רבי בדק לאור הנר" : כ גמ' א.}ומקורו 

 ,ורב נחמן בדק בחמה ,אמי בדק בין חמה לצל

  .ןכרב נחמ הרמב"ם ופסק ,ובצל ידו

שדוד המלך לא רצה  מבואר במגילה יד. ב.

 {לראות עסקי הדם של אביגיל בלילה

ד והס"ט והרב ואזנר ושאר "דעת הראב .ב

 פוסקים,
שבזמננו שכל מראה אדום אסור מותר לבדוק 

 , לאור הנר בלילה

אלא שיש ליזהר שהפלורסנט גורם שהמראה 

יראה יותר לבן, ומנורה רגילה גורמת שיראה 

 ר אדום. יות 

שלכתחילה יש ליזהר  הברכי יוסף}אבל דעת 

יד  בשו"ת וכתבגם בזמננו לראות רק ביום, 

שבכתמים דרבנן אפשר לכתחילה  סופר

 לראות בלילה לאור הנר{

 

 שאלות סיכום

 
 במהן החמישה מיני דמים  אחמישה מיני דמים   .1

כיצד הגמ' מזהה כל צבע  גמהו המקור לטמא אותם, 

  מהחמישה.

מהם הדמים הטמאים לכו"ע מן  אמראות הדמים:  .2

 התורה, ומהיכן למדו זאת? ומה דין מראה שחור?

הגמ' מסבירה איך כל מראה נראה מהדמים  כיצד ב

באיזה דם  דבאלו דמים נחלקו ב"ש וב"ה  ג הטמאים

נחלקו חכמים ועקיבא בן מהללאל? הגדר את הצבע 

 שבו נחלקו, כפי שהסבירו הפוסקים.

 ומדרבנן? את דין המראות הטמאים מהתורהפרט  .3

 ?מה דין מראה חום בהפסק  טהרה .4

מורה הוראה שבאה לפניו ליחה צהובה, האם יפסוק  .5

 ?ששיתייב כפי שזה עתה, או ימתין עד 

האם חכם צריך לחשוש שמא ישתנה המראה או  .6

 השתנה?

שראתה דם ולאחר זמן נשתנה מראיתו ללבן,  האיש .7

 הקובע לגבה? איזה זמן הוא

האם מותר למורה הוראה לבדוק עד בלילה ומה  .8

 הדין בכתם? מה הדין במנורות חשמל של ימינו?

 אישה שראתה מראה דם, ונאבד לה, .סעיף ב'

 להראות מראה אחר,  נאמנת

מראה ראיתי ונאבד, ואם הוא מראה  ולומר כזה

 .6 לבן או ירוק טהור

 והוחזק כמראה טמא, אם המראה לפנינו, אבל

אפילו אם יש ספק אם המראה טהור או טמא, ו

כיוצא  חכם פלוני טיהר לי מראהוהאישה אומרת 

 .7 אין סומכים על דבריה בזה

                                                                                    
 לאור הכוכבים. בבלילה  א מה הדין בראיית דמים: .9

 

 

 סעיף ב' 

 
6

 ראיתי כזה לומר האיש נאמנת: מקורו כ: "תניא 

 ואבדתיו" 

 א"ביאר הרשב בזה והטעם

 שהתורה לפי במשקרת אותה מחזיקים "שאין

 }כתובות חכמים ואמרו לה, וספרה שנאמר האמינתה

 לעצמה, לה וספרה {.עב

 הסתם" מן בדמיונות בטועה אותה מחזיקים אין וכן

 
7

 חכם פלוני איש טיהר כזה: להו מקורו כ: "איבעיא 

 מהו" 

, שכיון שלא נפשט הספק בגמ' אזלינן רשב"אוכתב ה

 לחומרא ולא סומכים על דיבורה.

 .לא סומכים על דיבורהומצינו שתי טעמים למה 

לפנינו,  כיון  שהמראה המסופקש ז ביאר"הט .א

  נאמנת. , ולכן לאיוצר ריעותא לפנינו זה

 המסופק בדבר ואפילווז"ל  הרשב"א ביאר .ב

 היכי כי דדילמא דבריה, על סומכים אין לנו,

 למיקם יכלינן ולא לן איברור לא דלדידן

 היה כזה וסברה עליה קים לא נמי איהי עליה,

 }רשב"א{ואינו" 

 

אבל אם אומרת אישה דם זה או כתם זה טיהר לי 

 }ש"ך{החכם נאמנת 

 

הרואה מראה דם ומסופקת אם הוא מראה טהור 

 שלא הראתה לחכם ועדין לא נעשה ריעותא בו,  אפילו

לחכם וטיהר  יאין חברתה נאמנת לומר דם כזה הראית

 לי

לבדקו אין לסמוך על שכיון שהמראה לפנינו ואפשר 

 }ש"ך{חברתה 

 

בעל יכול לראות את דמי אשתו ולא חוששים שיטהר 

 }ש"ך בשם תו"ס{  מחמת נגיעתו 

 

אישה שראתה מראה, אפילו שיודעת שמראה  כזה 

טיהר לה חכם, אינה יכולה לסמוך על זה, וצריכה 

 להראותו לחכם

ואפילו שמביאה שני מראות זהים ואומרת שאת 

הראשון טיהר לה החכם אין סומכים על דבריה לטהר 

 }פת"ש{המראה השני. 

  

, שכל זה רק בזמן החכמת אדםבשם  הרב ואזנרכתב }

 הש"ס שטיהרו מראות הנוטים לאדום,

אבל בזמננו שכל אדום מטמאים, נאמנת אישה לומר 

 שחכם טיהר לה כה"ג,
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אישה שהכניסה שפורפרת למקור ויצא  סעיף ג'.

, כיון שאין לגעת בבשרה טהורהדרכו הדם בלי 

 .8 לראות כך דם דרך הנשים

 

 , טהורה ,אישה שהפילה חתיכה  בשר מגופה

והדם בבקעים נוגע מבוקעת  הכשהחתי אפילו

 .9 שאין דרך נשים לראות כך כיוןבבשרה, 

                                                                                    
אם מחליטות דטהור, מסתמא הוא כשרות בנשים  וגם

 טהור {

 

טבילתה,  יאין אדם יכול לפסוק לאשתו בשאלה בעניינ 

 {בשם החכמת אדם }פת"שכיון דאיתחזק איסורא 

 

 והטה"ב הרב ואזנרהעוה"ש אבל דעת }

, שכיון טבילתה ישיכול הבעל להורות לאשתו בעניינ 

  איסורא{ התחזקשבידה לטבול לא הוי 

 

 שאלות סיכום

 
מתי אישה נאמנת ומתי אינה נאמנת לגבי צבע  .1

 בדיקתה?

או שמצאה  שבשעת וסתה בדקה עצמה בעד, האיש .2

כתם על חלוקה ונתכבס קודם שתראה לחכם, מה 

 דינה?

 

 'סעיף ג  
 
8

 אמר בבשרה? מהו בשפופרת דם הרואהמקורו כא: " 

 כולי בשפופרת: אביי אמר... בשפופרת ולא רחמנא

 " דטהורה פליגי לא עלמא

 ונמצא מקום באותו חלול קנה הכניסה" י"ופירש רש

 "  דם בתוכו

 .טהורה והטעם

כיון שהשפופרת חוצצת בין  דעת רש"י, .א

 הדם לבשרה.

כיון שאין דרך והשו"ע,  דעת הרמב"ם .ב

 האישה לראות דם בשפופרת.

 
9

 מקורו כא: שמוסכם לכו"ע שאישה שהפילה חתיכה  

 שאין בה דם בחוץ  טהורה.

 שטהורה   ורבי אלעזר מה הטעםחכמים ונחלקו 

, בשפיר ולא - בבשרה: אומר אליעזר רבי" .א

"}שבשפיר וחתיכה יש חציצה בחתיכה ולא

 ולכן אינו מטמאה אותה{

 דם אלא נדה דם זה אין: אומרים וחכמים" .ב

" }שכיון שאינו דרכה בכך אינה חתיכה

 נטמאת{

ונחלקו  ,שיש נפק"מ לדינא בין הטעמים יומבאר אבי

 .והראשונים בביאור כוונת

דעת הרא"ש בשם רבי שמעון מקוצי וכ"פ  .א

, שזה "בפלאי פלויי" היא שהנפק"מהשו"ע 

חתיכה שיש בה בקעים והדם שבתוך הבקעים 

 נוגע בבשרה

שהרי  חציצה שלדעת ר' אלעזר טמאה שאין

 .הדם בחתיכה נוגע בבשרה

שאין הדם בה  כיון טהורה ולדעת חכמים

 כדרכו 

 בתנאי וזה

}בגודל שפורפרת של  ה קטנהכשהחתי .א

 קש דקה{ 
ה גדולה טמאה, אפילו שלא כחתיב אבל

דם כיון שאי אפשר לפתיחת ראתה 

 .10 הקבר בלא דם

גם בהפילה נפל שלא נגמרה צורתו  ולכן

טמאה, כיון שאי אפשר לפתיחת הקבר 

 .11 בלא דם
, שהטילה החתיכות למים פושרים .ב

ולא נימוחו, אבל אם נימוחו טמאה 

 שהוברר שזה דם שהוקפא.
 

וחתיכות בשר  ,שנעקר המקור שלה אישה

 טהורה  החיצוןקור נופלים בבית מהמ

והדם בבקעים נוגע  ,מבוקעת שהחתיכות אפילו

 שאין דרך נשים לראות כך. כיוןבבשרה, 

 

 אם יצא עם החתיכות דם בפני עצמו. אבל

                                                                                    
 "שאין זה דם נדההטעם כיון " }ורש"י ביאר

 שאין דרכה של האישה לראות דם בחתיכה{ 

ן כדעת חכמים לביאור אע כ "ופסק השו

שהמפלת חתיכה מבוקעת והדם ש "הרא

 בבקעים טהורה כיון שזה ראיה שלא כדרכה.

שאישה שהפילה חתיכה  דעת התו"ס  .ב

מבוקעת ויש דם בבקעים טמאה לכו"ע כיון 

 שנוגע בגופה ללא חציצה,שזה דם נדה 

בחתיכה והמחלוקת בין חכמים לר' אלעזר זה 

 האם מועיל החציצה,  שהדם אגור בתוכה

שר' אלעזר טמא כיון שדרכה לצאת כך אינו 

 חציצה.

כיון שאין דרכה לראות כך   ולחכמים מטהרים

  הוי חציצה.

 ,לדעת התו"ס חשש והביא הש"ך שהב"ח

שיש לטמאה אישה הרואה דם בחתיכה 

 שיש בה בקעים. 

 
10

נחלקו בגמ' ובראשונים מה הדין מקורו מתני'  כא.  

 .באישה שהפילה חתיכה גדולה בלא דם

שטמאה כיון  דעת ר' יהודה והרא"ש והשו"ע .א

 שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
שטהורה כיון שאפשר  דעת ת"ק והרמב"ם .ב

 לפתיחת הקבר בלא דם.
  

 
11

נחלקו הראשונים מה הדין באישה שהפילה  נפל  

 שלא נגמרה צורתו

שטמאה שאפילו שלא דעת הרא"ש והשו"ע  .א

נגמרה צורת הולד, אי אפשר לפתיחת הקבר 

 בלא דם.
שכיון שאין אנחנו בקיאים  וכ"פ הסמ"ג

בצורת הולד יש לפסוק שאי אפשר לפתיחת 

 הקבר בלא דם.
שכיון שלא נגמרה  שטהורה דעת השאילתות .ב

צורתו אמרינן שאפשר לפתיחת הקבר בלא 

 דם.
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  שטמא ,דעת השו"ע .א
שאין תולים שהגיע הדם מהחתיכות, 

שדם שבמקור לא תולים במכה  ןמכיוו

 }ב"י{

 
 , ה, שטהור דעת הרמ"א .ב

שתולים שזה דם מכה שהגיע מהחתיכות 

 .12שנפלו שם 

                                                           
12

מקור מחלקת השו"ע והרמ"א הוא בהבנת דברי  

וכן עשה מעשה רבינו שמשון וז"ל "הרא"ש שכתב 

באשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר היה 

נופל לה בבית החיצון וטיהר אותה לבעלה כיון שאין 

 " דרך נשים לראות כך

פוסקת  העל מעשה זה וז"ל "ולא היית רוכתב הטו 

 לראות כל זמן שאותן החתיכות היו בבית החיצון"

, שלא פסקה לראות דם במעשה ההכוונ ש ביאר י"הב

 בחתיכות אבל לא היה דם בפני עצמו.

שלא פסק לצאת דם בפני  השהכוונ  מ ביאר"והדרכ

 עצמו עם החתיכות ואפילו הכי טהור.

 

מה הטעם לטהר אישה  ומצינו שתי טעמים בפוסקים,

שנעקר המקור שלה, ויצא דם בפני עצמו עם 

 החתיכות.

שידוע  שנחשב למכהביאר הטעם  הדרכ"מ  .א

שמוציאה דם, ולכן תולים בה אפילו  יבוודא

 שנמצאת במקור
לומר מכה  האישונאמנת " גמ'  סו. והראיה

  "יש לי במקור שממנה דם יוצא

דלא אסרה תורה "וז"ל הט"ז ביאר הטעם  .ב

א כשהמקור נשאר במקומו והדם יוצא אל 

מה שאין כן כאן שהמקור עצמו מוליך  ,ממנו

 "ואין זה דרך ראייה שאסרה תורההדם עמו 
 , נפק"מ בין הטעמיםוה

בשעת  כשיוצא דם בפני עצמו עם החתיכות

 וסתה.

שטהורה שאפילו שזה דם נדה  הט"זדעת  .א

 כיון שזה ראיה שלא כדרכה טהורה. 
שלא חילק בין אם  הרמ"אשדעת  }וכן דייק

 ראתה בשעת וסתה או לא{
, שכיון טמאה וכ"פ הב"ח ולפי הדרכ"מ .ב

שהיה בשעת וסתה אין תולים במכה בזמן 

 וסתה. 
 

 
 בה דם נחלקו הפוסקים האם צריכה לבדוק שלא

 .תלמקור לפני לפילת החתיכו

אם בדקה  שאין לטהר רקדעת הב"ח והש"ך  .א

 במקור. עצמה לפני נפילת החתיכות שאין דם 

שאינה צריכה לבדוק , הט"זוהרמ"א  דעת .ב

עצמה אם יוצא דם מהמקור לפני נפילת 

 החתיכות,
כיון שגם אם יוצא דם מהמקור טהור כיון שזה 

 ראיה שלא כדרכה. 

  

 ן על אישה שנעקר המקור שלהשהנדו ש"כתב הפת

מורה לפסוק  בר זה וכיוצא בו לא ניתן רשות לכל"ד

הדין בזה, כי אם לגדולי הדור ולכן לא הארכתי בעניין 

 זה"

                                                                                    
 

 הוספות

 

נחלקו הפוסקים האם אמרינן שאין פתיחת הקבר . 1

 , כאשר הפתיחה בוצעה ע"י גורם חיצוניבלא דם גם 

 כגון ע"י רופא בכלי או באצבע,

שהכלל שאין פתיחת הקבר בלא  דעת הנוב"י .א

 חיצונית,דם נאמר גם בפתיחה 
שלכן יש להחמיר אם וכתב האגרות משה  

 מ"מ{ 11הכניס הרופא מכשיר שעוביו אצבע }

שבבדיקת רופא רגילה אין דעת הרב ואזנר  .ב

אין הרופא נוגע כלל ברחם לאסור כיון ש 

 , הרחם ואין כאן פתה"ק רובצווא
טוב לעשות בדיקת חו"ס אחר בדיקת ו 

 , הרופא
צילום רחם,  כגון, בבדיקות מיוחדות אבל

צריך להחמיר אע"פ  שטיפת חצוצרות וכד'

 .שהמכשיר הוא דק

בלא דם זה  פתה"קשהכלל שאין  דעת הטה"ב .ג

אם נפתח הקבר מבפנים, אבל אם נפתח רק 

 ה, ולכן אפילו אם הייתמבחוץ ע"י אדם לא

בדיקת הרופא בתוך ימי ספירתה, אם לא 

 ראתה דם טהורה.
 

לה את הרחם  אישה שהוציאוש  כתב הרב ואזנר .2

  ינה נטמאת יותר לעולם,א

התיר כשנעקר המקור ונפל שהרי הר"ש מקוצי 

 חתיכות לבית החיצון, 

שאפילו שרואה דם מין המקור דברו  ויש שפירשו

ן שאין אטהור כיון שאין המקור במקומו, וא"כ כ"ש כ 

  מקור כלל.

 

 שאלות סיכום

 
שראתה דם בשפופרת  המה הסיבות להתיר איש .1

 )לא מדובר ברמ"ת( ומה הנפק"מ?

כיון שהשפופרת חוצצת בין הדם  דעת רש"י, }תשובה:

כיון שאין דרך האישה והשו"ע,  דעת הרמב"םלבשרה. 

לראות דם בשפופרת, והנפק"מ אם נמצא הדם מחוץ 

לשפופרת, לרמב"ם טהורה שאינו דרך, ולרש"י נטמאה 

 שאין חציצה{  ןמכיוו

 מה דין חתיכה שנפלה מהמקור ויצא עמה דם נדה? .2

 התנאים שמפלת חתיכה אינה טמאה? מהם .3

כמה הסברים יש למעשה של הר"ש ואיזה דין  .4

 מחודש הוציא מכן הט"ז?

שראתה לאחר שנכרת רחמה או חלק  המה דין איש .5

 ממנו?

מה מקור הדין, מה גודל  -אין פתיחת הקבר בלא דם. 6

 זה נאמר גם לגבי פתיחה חיצונית? להפתיחה, האם כל

משנה נדה כא. "המפלת חתיכה אם יש עמה דם  .7

טמאה ואם לאו טהורה, ר"י אומר בין כך ובין כך 

 טמאה"

 כיצד העמידה הגמ' למסקנה את מח' התנאים לעיל?

 ?ןהבא את דברי הב"י בעניי

מסקנת הגמ' שנחלקו האם אפשר לפתיחת  }תשובה:

יהודה שטמאה תמיד כיון  הקבר בלא דם, שדעת ר'

 שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם וכ"פ השו"ע,

שהמבואר בהמשך המשנה שאם הפילה  ס"וכתבו התו

קליפה וכו' שאם נמחו במים טהורה, גם ר' יהודה 
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דם היוצא ממקור האישה טמא, בין לח  .סעיף ד'

 ובין יבש.

הרואה דם כמין קליפות, שערות, יבחושים 

  ,אדומים

 42ניס הדם למים פושרים מעת לעת }יש להכ 

 שעות{ 

 ,נימוחו סימן שדם וטמאה אם

 .13 סימן שאינו דם וטהורה לא נימוחו ואם

פושרים כל הזמן  רוצריכים המים להישא

 .14ששורים בתוכו 

 אפילו יםבמים טהור  מראות אלו לא נימוחואם 

 .15 ן מתמעכיםשבציפורן כ

                                                                                    
מודה בזה כיון שהם דברים קטנים, ורק בחתיכה כמו 

 שפופרת טמאה

שכיון שלא נתפרש לנו שיעור שפופרת לא  וכתב הב"י

 דק שבדקים{ תרים רק בשפופרמטה

 

 

 סעיף ד'

 
13

בעא מיניה ר' יוסי ברבי חנינא מרבי מקורו כב.  " 

 , וכו' אלעזר: דם יבש מהו

 א"ל: תניתוה, המפלת כמין קליפה, כמין שערה, 

  תטיל למים, - אדומיםכמין עפר, כמין יבחושין 

 טמאה.  -אם נמוחו 

}נטמא כיון שהוא דם יבש  בלא נמוחו נמי -אי הכי 

בריה בפני עצמה  -אמר רבה: כי לא נמוחו  שטמא{ 

" }שאין זה דם יבש אלא מכה שיש לה במעיים היא

 {רא"ש

 

האם השרייה צריכה להיות מעת לעת  ומסתפקת הגמ'

  .בתיקוונשארת 

שכיון שלא נפשט הספק בגמ' מחמירים  הרא"שופסק 

שאינו  וכחההזה  ,שרק בנשרו מעת לעת ולא נימוחו

 .וכן פסק השו"ע, דם וטהור

 

 שאם יש חשש בצורה שהפילה שהוא ולד, כתב הש"ך, 

בחזקת מעוברת, חוששים שמא ילדה  האפילו לא היית

 יום כיולדת נקבה.  12נקבה וטמאה 

 
14

כמה זמן צריכים המים  בברייתאנחלקו מקורו נו.  

 פושרים רלהישא

שמספיק שבתחילתם , יהודה בן נקוסאדעת  .א

 היו פושרים אפילו שבסופם אינם פושרים.
  ע"א והשו"רבנו חננאל והרשבו  דעת רשב"ג .ב

פושרים מתחילת  רשצריכים המים להישא

 .השריה עד הסוף
  

15
נחלקו בגמ' האם מועיל הוכחה של מעוך ע"י ציפורן  

  להוכיח שזה דם. 

 "ןהציפור ממעכתו ברוק על גבי " רשב"גדעת  .א
מוכיח שזה  דעת ת"ק שאין מיעוך בציפורן .ב

שכל  ופסקו הרשב"א והרא"ש כת"ק דם,

 שלא נימוח במים טהורה.
 

ולא  צורות דם אלו בציפורנו אם מיעך רמ"א

ולא צריך  ,טהורהזה מוכיח שאינו דם ו  נימחו, 

  ע"י שריה במים פושרים. לבדוק

 

 .רמת החום של מים פושרים

 עיןהמכחום המים שנשאבו בקיץ  ,שו"ע .א

, ונשארו בבית שחום הבית או מהנהר 

  .מם אותםמח

  .כחמימות הרוק ,רמ"א .ב

 

אישה שהפילה כמין קליפות או שערות  סעיף ה'.

ם יש עליהם לחלוחית של דם, , איבחושיםאו 

  טמאה,

 .16 אם קליפות אלו לא נימוחו במים אפילו

                                                                                    
מה הדין באישה שראתה קרטין }כמין נחלקו הפוסקים 

גרגירי חול{ ונאבדו לפני שבדקה אותם אם הם דם 

 }פת"ש{ .או לא חים במיםוונימ

 שהאישה טהורה,  דעת הבית יעקב, .א
שאמרינן ס"ס, ספק אם היה הדם  ןמכיוו

 ה}ואפילו שאומרת האיש אדום,בצבע 

שראתה צבע אדום, מ"מ כיון שיש מראה 

בזה  םאדום טהור אלא שאנחנו לא בקיאי

 לכן נחשב לספק{
אולי אינו דם ולא היה נימוח  ,וגם אם אדום

 .במים

שהאישה אסורה, ואין להתיר , דעת הס"ט .ב

אם  מחמת ס"ס, כיון שהוא ס"ס משם אחד,

 דם נדה או לא.זה 

 

שים אדומים, ביחד עם לובן, אפילו הרואה יבחו 

}מסקנת שהלובן עיקר, אם נימוח במים האישה טמאה 

 הפת"ש{

 

 סעיף ה'
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במה דברים אמורים שאם לא וז"ל " מקורו מהרשב"א 

נימוחו טהורה בזמן שהם יבשים גמורים שאין עמהם 

 דם כלל

דדם  לחים שיש עליהם שום לחלוח דם טמאה נדההא 

 "ואפילו כחרדל ואפילו פחות מכן ,הנדה אין לו שיעור

 

השו"ע פסק כאן שאישה  מדוע נתקשו הפוסקים

 שיש עליה לחלוח דם טמאה, קליפותשהפילה 

 חתיכה ואילו בסע' ג' פסק השו"ע שאישה שהפילה

שאין כיון , טהורה מבוקעת והדם בבקעים נוגע בבשרה

 .דרך נשים לראות כך

שבסע' ג' כיון שהדם בתוך  הש"ך ביאר .א

 הבקעים זה ראיה שלא כדרכה, ולכן טהור, 
על החתיכה  שלחלוח הדם נמצא כאןאבל 

 נחשב לראיה כדרכה ולכן טמא.
דם על שיש כיון  שכאן בס' ה'ביאר  ט"זה  .ב

שגם החתיכות עצמם לנו  מברר זה החתיכות

  .הם דם אפילו שלא נימוחו במים

שדרך אישה  כיון שכאן טמאהועוד תירץ 

 להפיל קליפות שיש עליהם דם,

ובס' ג' טהורה כיון שאין דרך האישה להפיל 

 חתיכות ממקורה.
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ומקצתן נימוחו,  ,קליפות הפילהש אישה. רמ"א

 טמאה. נימוחו, ומקצתן לא

 

חתיכות דם כמין קליפות  אישה שרגילה לראות

 או שערות,

שלוש פעמים במים ולא  אלו קליפות אם בדקה

  נימחו,

 אינה צריכה לבדוק שוב מראות אלו, כיון

שמפילה הם ממכה  שהקליפות הוחזקהש

  שבגופה ואינם דם.

והפילה  ,לה וסת קבוע יש ,אישה זוש וזה בתנאי 

  החתיכות שלא בשעת וסתה,

 ומפלת בשעת אם אין לה וסת, או שיש לה אבל

, אינה סומכת על החזקה, וצריכה לבדוק הוסת

 .17 בכל פעם החתיכות

                                                           
17

ודעתו שהבודקת שלוש  הש"ך חולק על הרמ"א 

פעמים הקליפות ולא נימוחו סומכת לטהר מראות אלו 

 מכן להבא, 

אם אין לה וסת, או שיש לה וסת ונמצאת בשעת אפילו 

 , כיוןוסתה

בשום פוסק שמחלק כן בין שעת לא נמצא  .א

 וסתה ללא שעת וסתה.

רק בס' קפז שמדובר ברואה דם ממש, אין  .ב

תולים במכה בשעת וסתה שא"כ לא תהיה 

 טמאה לעולם, 

אצלנו שאינה רואה דם ממש אלא  אבל

 דברים יבשים אפילו בשעת וסתה טהורה.

בשם ספר  הש"ך על הרמ"א תקושייישב  הפת"שו

 .עמודי כסף

שראתה דם גמור על הקליפות,  דיבר במקרהשהרמ"א 

שע"י בדיקה ג' פעמים שאינו נימוח זה מוכיח שאינו דם 

 אלא מכה, 

ולכן התיר רק שלא בשעת וסתה, אבל בשעת וסתה אין 

להתיר הדם שעל המכה שזה כמו רואה דם ממש שלא 

 תולים במכה בשעת וסתה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מין קליפות ושערות מוסכם המפלת כ .סעיף ו' 

 לכו"ע שאם בדקה במים ולא נימוחו טהורה.

 דם ותחתיכמה הדין במפלת  ונחלקו הראשונים

 .ות, ובדקה במים ולא נימחויבש 

  .והרשב"א והשו"ע בסתם ד"ראבדעת ה .א

 שאין סומכים על בדיקה זו וטמאה,

כיון שאין בדיקה זו הוכחה גמורה, לכן ש }

שהפילה צורות אין סומכים עליה רק כ 

 ראות כך{שאין דרכו של הדם ל 

 .דעת הרז"ה וי"א בשו"ע .ב

 שסומכים על בדיקה זו וטהורה

}כיון שבדיקה זו היא הוכחה גמורה 

 שאינו דם{ 

 גם למטהרים חתיכת דם יבשה ע"י בדיקה, 

בחתיכה קטנה  בגודל שפורפרת קנה דק  זה רק

בחתיכה יותר גדולה טמאה, כיון  אבלשבדקים, 

 .18 שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם

 

 

                                                                                    
 סעיף ו'

18
  י וז"ל"כתב הב 

כתב הרא"ש ז"ל ומכאן יתבאר לך דהא דמטהר הרז"ה "

 ,בחתיכת דם יבש בחתיכה קטנה דוקא טיהר

דאילו גדולה הרי היא טמאה משום פתיחת הקבר  

לדעת רוב הפוסקים שפסקו כרבי יהודה דאמר אי 

 ,אפשר לפתיחת הקבר בלא דם

חתיכה גדולה לא אתפרש לן דאין לומר שכל ושיעור 

שהיא גדולה יותר מקליפה ושערה הויא גדולה שהרי 

חתיכות קטנות דומיא  אודווק כתב רבינו בסימן זה 

דשפופרת אלמא דשיעורא דשפופרת הויא קטנה 

 ,זה ןלעניי

ומיהו שיעורא דשפופרת גופיה לא אתפרש לן אם עבה 

רינן אלא אם דק הלכך אזלינן לחומרא ולא מטה

 "בשיעור שפופרת דק שבדקים

 

 שאלות סיכום

 

שראתה כמין שערות אדומות או הפילה  ה. איש1

חתיכות קטנות, כיצד תנהג? והאם דם צריך להראות 

 רק במצב נוזלי?

שהפילה מיני שערות ויבחושים כיצד תברר  ה. איש4

אם זה דם? האם זה משנה אם ראתה בשעת וסתה או 

 לא בשעת וסתה?

שבשעת וסתה יצאו ממנה כמין שערות  הש. אי 3

 ומעכתן בציפורן ולא נימוחו מה דינה?

. האם כל פעם שרואה כמין קליפות צריכה בדיקה, 2

 והאם זה מועיל באשה שאין לה וסת קבוע.

שהפילה חתיכת דם קשה, מהן שיטות  ה. איש5

 הראשונים וכיצד נפסק להלכה?

יקה, ואם . הפילה כמו חתיכת דם יבש האם מועיל בד6

נאבדו הקליפות בלא בדיקה מה דינה, והאם היום 

 מועיל ב' הבדיקות דלעיל, באר הטעם בכ"ז.

שהפילה חתיכה מה הדין במקרים הבאים:  ה. איש7

הפילה חתיכה מבוקעת ויש דם בבקעים }לעיל סע' ג{, 

 הפילה חתיכה שיש עליה לחלוחית דם, 

 הפילה חתיכה שנראית כמו דם יבש?
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וסתותדיני  -סימן קפ"ט 
 

 אישה שאין לה וסת קבוע,  א. סעיף

צריכה לבדוק עצמה בעונה בנונית, שהוא ביום 

, כיון שדרך רוב הנשים שאין ההשלושים לראיית

 .1 להם וסת קבוע לראות כול שלושים יום

 02אישה שיש לה וסת קובע כגון שרואה כל  אבל

 ואסורה ,"בעולשמש במותרת יום,  02יום או כל 

 .2 הקבוע הווסת בזמן רק

                                                           
 סעיף א'

 
1
נשיהן להן  -מן הדרך  מקורו מתני' טו. "הבאים 

  "בחזקת טהרה

יהודה נשיאה: והוא  אמר ריש לקיש משום רבי" גמ'

 "שבא ומצאה בתוך ימי עונתה

ל' יום לראייה אבל  -בתוך ימי עונתה " י"ופירש רש

לאחר ל' בעיא בדיקה הואיל וסתם נשים חזיין לסוף 

 "עונה

 הוא מי ט:  שעונה הוא ל' יוםומקור דברי רש"י 

וכמה עונה? אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: "

   "יוםעונה בינונית, שלשים 

שאין לה וסת בעלה  האיששמע מינה " א"וכתב הרשב

מוזהר עליה ביום העונה דהא לא אשכחן מאן דפליג 

ואפילו בבא מן הדרך וכל שכן  ,עליה דריש לקיש

 "כשהוא עמה בעיר וכן דעת הר"ן

 
2
בזמן וסתה הקבוע צריכה האישה לפרוש כל עונת  

 {}ט"ז ש"ך הוסת אפילו שרגילה לראות בשעה קבועה

שצריך  כהאו"ז שדעת הש"ךנתבאר  ' סע' ב'}בס' קפד

 ,אותה עונה ועונה שלפניה מאשתו לפרוש

 שמספיק לפרוש רק אותה עונה{ ז"ודעת הט 

 

שמלשון רש"י נראה שגם אישה שיש לה  ן"הרכתב 

 וסת קבוע חוששת לעונה בנונית,

ולא נהירא דכל שיש לה וסת וז"ל " דברוהר"ן ודחה  

   "עד זמן וסת מסולקיםדמיה 

 

 .עונה בנונית בפירוש נחלקו הפוסקים

שעונה בנונית פירושו וסת דעת הש"ך  .א

החודש שחוששת לאותו יום בחודש שראתה 

שאם ראתה בט"ו לחודש חוששת לט"ו 

 ,בחודש הבא

שבחודש חסר חוששת ליום השלושים יוצא 

ובחודש מלא חוששת ליום  ,הלראיית

 .השלושים ואחד

שעונה בנונית דעת הט"ז והשו"ע }בסע' יג'{  .ב

 , םווסת החודש זה שתי ענייני

עונה בנונית פירושו שחוששת ליום 

בלי קשר לתאריך  ההשלושים לראיית

בחודש, ווסת החודש פירושו שחוששת 

 לתאריך בחודש שראתה בו.

}ומחלוקת זו ודעות נוספות יתבארו בהרחבה 

   בסע' יג'{

 

 

 

 

 

 תלווס האישה חוששת בראיה אחת סעיף ב'.

 אותו יום בחודש שראתה בו, שהוא  החודש

כגון ש הפלגה,  תחוששת גם לווס בשתי ראיות

היה עשרים יום  השאם המרחק בין ראיותי

 ,הלראייתחוששת   מכן והילך משיגיע יום עשרים 

בפעם אחת שעברו וקרת וסתה עבראיות אלו ו

, אפילו שראתה ראתה בהם ים אלו ולאזמנ 

 בזמנים אלו פעמים.

ד'  תראייב ו ,ביום קבוע בחודשג' פעמים  תובראיי

  ,בשלוש הפלגות שוות בהם שראתה פעמים

ונעקר  לחשוש לזמנים אלו, קבעה וסת קבוע

 וסתה רק לאחר שלא תראה בזמנים אלו ג' פעמים
3. 

                                                                                    
 הוספות

 

הפוסקים מה הדין באישה שיש לה וסת  נחלקו .1

 ל' יום, ולא ראתה בזמן וסתה. מי קבוע לפחות

 חוששת }ט"ז סע' טו'{ שאינהא. דעת הרש"ל וס"ט 

 .לעו"ב

 ,הרמב"ן בחידושוו ,דעת החוו"ד בביאור הט"זב. 

"דכי לעולם לא שצריכה לחושש לעו"ב, כיון דאמרינן 

 תראה"

 שאלות סיכום

 

לעונה בינונית? פרט את שיטות אלו נשים חוששות  .1

 הראשונים.

היה לה וסת קבוע ליום השלושים ושתיים, האם . 2

 חוששת לעונה בנונית?

שאינה  שדעת הס"טנתבאר בס' קפו' סע' ג'   }תשובה:

 שחוששת לעו"ב{  ודעת החוו"דחוששת לעו"ב, 

בעלת וסת קבוע לעשרים יום, והגיע היום ולא  האיש .3

 ראתה האם תחוש לעונה בנונית?

האם בעלת וסת הגוף הקבוע בלא יום מסוים,  .4

 חוששת לעונה בינונית?

שאם רגילה לראות רק לאחר  כתב החוו"ד: }תשובה

הפיהוק אינה חוששת לעו"ב כל זמן שלא היה לה 

 פיהוק,

 חוששת לעו"ב,אבל אם רגילה לראות לפני הפיהוק 

שהבא על אשתו כשבא מהדרך  והוסיף הרב ואוזנר

מבואר בס' קפד' שחוששים לעו"ב גם בווסת הגוף 

קבוע, כיון ששם יש חשש  שמא פיהקה והבעל אינו 

 יודע{

        

 סעיף ב'

     
3
שחוששים לראיה אחת, וקביעת וסת  המקור לכך 

 הוא בג' ראיות, הוא מי מתני' סג: 

 }וסת קבוע{ למודה להיות רואה יום ט"ו ההיית"

זה וזה }פעם אחת{ ושינתה להיות רואה ליום כ' 

 .אסורים

 . שינתה ג'אסוריםזה וזה  -ום כ' שינתה פעמים לי

 הותר ט"ו, וקבעה לה יום כ',  -פעמים ליום כ' 

 "עד שתקבענה ג' פעמים -קובעת לה וסת  האיששאין 
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שאין לה וסת קבוע לראות ביום  אישה  סעיף ג'.

באותה  האחרונות ההיו ג' ראיותי מסוים, אבל

  שעה.

שאינו קבוע  השיגיע וסתו  וסת השעות,קבעה 

 .ולא לכול העונה חוששת רק לאותה שעה

ואם עברה שעה זו ולא ראתה נעקר וסתה אפילו 

 שלא בדקה עצמה, שכן הדין בכל וסת שאינו קבוע
4. 

                                                                                    
 תבווסהפלגות בין  תבווסומשמע דבין "וכתב הב"י 

 "הימים איירי מתניתין

}במתני' שצריך ג' פעמים{  לא אמרן א"ר פפא:" סד.גמ' 

 בחדא זימנא חיישא -אלא למקבעה, אבל למיחש לה 

 

קבוע נעקר בג' פעמים ווסת שאינו  תשווס והמקור לכך

ואינה קבוע נעקר בפעם אחת הוא מי מתני' סג: "

 "ממנה ג' פעמיםעד שתעקר }הקבוע{ מטהרת מן הוסת 

: לא אמרן, אלא דקבעתיה תלתא א"ר פפא" סד. גמ'

 -דצריכי תלתא זימני למעקריה, אבל תרי זימני  -זימני 

   "בחדא זימנא מיעקר

 

 הוספות

 

הפלגה מחשבנים  תשווס דעת רוב הפוסקים .1

 הראיה הקודמת עד תחילת הראיה הנוכחית.  מתחילת

שמחשבנים מסוף הראייה הקודמת  הגר"ז אבל דעת

 עד לתחילת הראיה הנוכחית, 

שענינו של וסת הפלגה שמפלגת מספר ימים  ,וטעמו

שלא רואה בהם, ולכן יש לחשבן מסוף הראיה ולא 

  מתחילתה.

 

 שאלות סיכום

 

: וסת תאת הווסתו הבכמה ראיות קובעת האיש .1

וסת קבוע{?  החודש, וסת הדילוג }האם אפשר לצרף

 מקורות טעמים ושיטות הפוסקים!הבא 

 יב'{-}קביעת ווסת הדילוג תתבאר בסע' ה

   

 סעיף ג'
 
4
 .והביא שתי ראיות לשיטתומקורו מהראב"ד  

אף ימים ושעות  רבי יוסי אומר:מתני' סג: " .א

למודה להיות רואה עם הנץ  ההייתוסתות; 

אינה אסורה אלא עם הנץ החמה.  -החמה 

 "כל היום שלה רבי יהודה אומר:
שאישה שיש לה וסת קבוע לראות  המבואר

 ביום מסוים ובשעה מסוימת, 

דעת רב יוסי שאסורה רק באותה שעה, ודעת 

 ר' יהודה שאסורה כל אותה עונה,

ר' יהודה שלא החמיר  ומבאר הראב"ד

שאסורה כל היום אפילו שרואה בשעה 

מסוימת, רק כשיש לה וסת קבוע שכיון 

גורם לראייתה יש לחשוש שרואים שהיום 

 שיגרום שתראה בשעה אחרת ביום,

 אם אין לה יום קבוע שרואה בואבל 

מודה רב יהודה שאסורה רק באותה שעה 

לא אתי וסת שאינו קבוע דיומא ועקר "ד כיון  

  "לקביעות דשעה

החודש או הפלגה  לה וסת שיש אישה  סעיף ד'.

  והגיע זמנו ולא ראתה בו, קבוע שאינו

מותרת לבעלה אפילו שלא בדקה עצמה  לכו"ע

 .5בזמן הוסת

                                                                                    
ההיא דאתאי לקמיה דרבי יוחנן, דכל סו.  " .ב

קחזיא א אימת דהות סלקא מטבילת מצוה הו

}שמא  ל: שמא דימת עיריך עלתה ביךדמא. א"

בנות עירך מקנאות באהבת אישך והקנאה 

לכי והבעלי לו  גורמת לך לראיית דם לכן{ 

 "ע"ג הנהר
שאישה זו אפילו שקבעה וסת  המבואר

לראות בשעה מסוימת כשנכנסת לעיר אחר 

טבילתה, מ"מ כיון שלא קבעה וסת לראות 

ביום מסוים אינה נאסרת רק באותה שעה, 

לכן התיר לה ר' יוחנן לשמש עם בעלה לפני ו 

 כניסתה לעיר על הנהר.

 

 הוספות

 

שהקובעת וסת לשעות ולא לימים  חידש הס"ט .1

 שראתה ג' פעמים באותה שעה בימים שונים,

צריכה לחשוש לשעה זו כל יום לבדוק עצמה שלא 

 ראתה בו

שחוששת רק ליום האחרון שראתה וחלק עלו החוו"ד 

 שרגילה לראות בובו באותה שעה 

ודחה דברי הס"ט שלא מצינו שתהיה הרב ואזנר וכ"פ 

 האישה אסורה לבעלה כל ימיה באותה שעה.

 

שלאחר שעבר השעה שרגילה לראותה בה  מוסכם .2

 ולא ראתה מותרת לבעלה למשך כל אותו היום,

האם מחמת שלא  והסתפק בכו"פ בהבנת השו"ע

בשעה זו  הראתה באותה שעה אינה חוששת לראיית

 גם בחודשים הבאים, 

או שכיון שראתה ג' פעמים בשעה זו נעקר וסתה רק 

 לאחר שג' פעמים שלא תראה ביום זה באותה שעה

 ולהלכה נחלקו הפוסקים האחרונים בזה

שכיון שנקבע בג' פעמים אינו נעקר  דעת האבני שוהם

 אלא בג' פעמים.

השעות נעקר בפעם אחת,  תשווס דעת הבדי השולחן

ינו חמור יותר מי וסת הימים שאינו קבוע, שנעקר שא

 בפעם אחת.

 

 שאלות סיכום
 

 הימים? ת. מהו וסת השעות ומה בינו לווס1

 

 סעיף ד'
 

5
על המבואר בשו"ע  בשם הפרישה הקשה הט"ז 

שאישה שעבר וסתה שאינו קבוע שמותרת בלא 

 בדיקה, 

שגם אם אינה צריכה לבדוק עצמה מדין בדיקה בשעת 

וסתה הרי צריכה לבדוק עצמה מדין בדיקה שלפני 

 תשמיש  

שמבואר בס' קפו' סע' ב' בדעה ב' בשו"ע בשם הרמב"ם 

והרא"ש שאישה שאין לה וסת קבוע צריכה לבדוק 

 עצמה תמיד לפני כל תשמיש ותשמיש,
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 ,מה הדין  ביש לה וסת קבועונחלקו הראשונים  

שאינו קבוע בעונה בנונית, ועבר זמן  תאו בווס

וסתה ולא הרגישה שיצא ממנה דם, האם מותרת 

 .בלא בדיקה

שאסורה  ן"כהרשב"א והרדעת השו"ע  .א

לשמש עד שתבדוק עצמה כיון שחזקה 

 .אורח בזמנו בא
שמותרת לשמש  דעת הרי"ף והרמב"ם .ב

בלא בדיקה, כיון שחיוב בדיקה זה רק 

   .6 בשעת וסתה

                                                                                    
לה וסת שהשו"ע דידן עוסק באישה שיש  ותירץ הט"ז

קבוע ושינתה פעם אחת לראות ביום אחר שהדין 

 שצריכה לחוש לו לכתחילה,

ועל מקרה זה אומר השו"ע שאם עבר יום זה ולא בדקה 

עצמה מותרת בו בלא בדיקה שבאופן זה כיון שיש לה 

וסת קבוע לזמן אחר, גם לפני תשמיש אינה צריכה 

 בדיקה.

א שמזה שהשו"ע ל  הקשה על הט"זה"כ והש"ך בנקו

 חילק משמע שדיבר גם באישה שאין לה וסת קבוע כלל

 ומצינו עוד שתי ביאורים בזה

שהשו"ע  הנקוה"כ תירץ }ע"פ ביאור החוו"ד{ .א

מדבר באישה שיש לה וסת חצי קבוע 

שביאורו שאין לה יום קבוע שרואה בו, אבל 

לא רואה בהם דם  ייש לה ימים שוודא

שאם שינתה  }כנתבאר בס' קפו' סע' ג'{

 וראתה בימים אלו מותרת בלא בדיקה.

שכונת השו"ע בסעיף דידן  תירץ החוו"ד .ב

שלאחר שעבר זמן הוסת שאינו קבוע פטורה 

מי בדיקת חו"ס לאור הנר, ובס' קפו' החייב 

בדיקה לפני תשמיש זה בדיקת קינוח שחייב 

 בה תמיד.
 

כתבו לתרץ שעיקר  }ובלחם ושמלה ובטה"ב

קפו' סע' א'  דעת השו"ע זה כדברו בסתם בס'

שאחרי ג"פ שבדקה עצמה לא צריך יותר 

 בדיקה לפני תשמיש, 

ולכן מובן פסקו כאן שאם עבר זמן וסתה 

 שאינו קבוע שאינה צריכה בדיקה{  

 
6
, והגיע שעת }קבוע{ שה שיש לה וסתי אמקורו טז. " 

 וסתה ולא בדקה, ולבסוף בדקה, 

בדקה ומצאת  :}וכן דעת ר' יהושע וחכמים{ אמר רב

}ואינה חוששת שהיה  טהורה –טמאה, טהורה  -טמאה 

 דם בשעת וסתה ונפל לארץ{

אפילו  }וכן דעת ר' אלעזר ור' מאיר{ ושמואל אמר

נמי טמאה, מפני שאורח בזמנו  -בדקה ומצאת טהורה 

 "}והגיע הדם בזמנו אלא שנפל לארץ{בא

 וביאר רב נחמן בר יצחק מחלוקתם 

בדקה לאחר  , ולכן אםדרבנן תשדעת רב שווסתו

 וסתה ולא מצאה דם טהורה

, ולכן כול שלא דאורייתא תודעת שמואל שווסתו

בדקה בשעת וסתה היא טמאה אפילו שבדקה לאחר 

 מכן ולא מצאה דם.

כדעת  ופסקו התו"ס הרשב"א והרמב"ם ורוב הפוסקים

לן שהלכה כרב  אדרבנן שקיימ  תרב וחכמים שווסתו

 באיסורי.

 רב תנאלא שנחלקו הראשונים בכוו

                                                                                    
שחיוב בדיקה הוא רק דעת רב ש דעת הרי"ף והרמב"ם 

 בשעת הוסת,

ולכן אם בדיעבד לא בדקה בשעת הוסת ולא הרגישה 

ביציאת הדם מותרת בלא בדיקה כלל אפילו שיש לה 

 וסת קבוע או עונה בנונית

 .ודעת התו"ס והרשב"א והשו"ע 

או עונה  וסת קבוע יש להשגם לרב אין לטהר באישה ש 

 אלא אם תבדוק עצמה, בנונית 

   .שהבדיקה מועילה אפילו לאחר זמן רב אלא שחידש

 

 הוספות

 

  .לכאו' יש סתירה בדברי השו"ע .1

ם כדעת הרשב"א שאישה השו"ע בסעיף דידן פסק בסת

ולא ראתה דם ולא בדקה אסורה עד  שיש לה וסת קבוע

 שתבדוק

בס' קפד' סע' ט' פסק בסתם כהרמב"ם שמותרת  ואילו

בלא בדיקה, ובשם י"א הביא את דעת הרשב"א 

 שאסורה לשמש.

שהעיקר להלכה כמו שכתב השו"ע  עומר עביביוכתב 

בסופו בס' קפט' שפסק כהרשב"א שאסורה לשמש עד 

  שתבדוק.

 

 שאלות סיכום

 

המחבר כתב דבאין לה וסת קבוע, אם הגיע שעת  .1

בדקה ולא ראתה, מותרת,. כיצד מתיישבים  וסתה ולא

דברו עם כך שבסי' קפו הביא את דעת הרמב"ם 

 והרא"ש, דבאין לה וסת בעי בדיקה לפני כל תשמיש?

שאינו  תשבין וסת קבוע לווס מה הם ההבלים. 0

 קבוע? 

ג' פעמים רצופות  תנקבע בראיי קבוע וסת א. :}תשובה

 חוששים לו בראיה אחת. וסת שאינו קבוע

 הקבוע, החוששת רק לווסת וסת קבוע ב.

חוששת מחמתו לג' חששות וסת  וסת שאינו קבוע

 החודש, עונה בנונית, ווסת הפלגה,

 נעקר כשאינה רואה בו ג' פעמים רצופות,  וסת קבוע ג.

חודש הפלגה ועו"ב  תהווסתו ג'ב  וסת שאינו קבוע

 נעקרים בפעם אחת.

אסורה עד אם עבר וסתה ולא בדקה בו  וסת קבוע ד.

 שתבדוק וכן הדין בעו"ב.

אם עבר הוסת ולא בדקה בו אינה  וסת שאינו קבוע

  צריכה לבדוק את עצמה יותר.
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ג' פעמים קובעת אישה וסת  תבראיי '.זסעיף 

 החודש, 

נחלקו בגמ'  וסת החודש בדילוג תראייוב 

 .ובראשונים בכמה ראיות נקבע

שמואל הרמב"ם ורמב"ן ושו"ע  דעת .א

רק לאחר שאינה קובעת וסת בסתם, 

שלוש  םשיש ביניה ארבעה ראיות

ט"ז אייר -כגון שראתה בט"ו ניסן דילוגים

חוששת לי"ט באב תמוז, ש י"ח-י"ז סיון-

 וכן הלאה.
 השהראיה הראשונה לא היית ןמכיוו

 .7 ראיה של דילוג

אישה שיש לה וסת קבוע, קובעת  אבל

כיון  ,החודש בדילוג  בשלוש ראיות וסת

לוג יהיא בד ההראשונ  השגם ראיית

  .  8 מראית וסתה הקבוע

                                                                                    
 סעיף ז'

 
7
 }סעיף זה הוקדם כדי שסעיף ה' היה יותר ברור{ 

 איתמר, ראתה יום חמשה עשר לחדש זהמקורו סד. "

, ויום ט"ז לחדש זה, ויום שבעה עשר }ט"ו בחודש{

 לחדש זה. 

 קבעה לה וסת לדילוג.  רב אמר:

 : עד שתשלש בדילוגושמואל אמר

}שאין חזקה בפחות מג'  כרשב"ג -דכ"ע ומסקנת הגמ' "

  פעמים{

חמשה עשר ממנינא,  -והכא בהא קמיפלגי; רב סבר 

כיון דלאו בדילוג חזיתיה לאו ממנינא  -ושמואל סבר 

 "הוא

 תדינה כווס דילוגהחודש ב  תשווס שדעת רב בוארהמ

רק  םנקבע בשלוש ראיות אפילו שיש ביניההחודש ש 

 ב' דילוגים

 תהחודש בדילוג דינה כווס תשווס ודעת שמואל

 שלוש דילוגים. םראיות שיש ביניה 4הפלגה שנקבע ב

 : פסקו הראב"ד ורבנו חננאל וי"א בשו"ע כרבולהלכה

 שהלכה כרב באיסוריכיון 

 והרמב"ם והרמב"ן ושו"ע בסתם פסקו כשמואל כיון 

 "דאמרינן בגמרא דברייתא כוותיה דייקא"

   
8
מיתיבי: ראתה יום עשרים ואחד בחדש . "סדמקורו  

, יום עשרים }שני{ זה, יום עשרים ושנים בחדש זה

.. }מוכח קבעה לה וסת - }שלישי{ ושלשה בחדש זה

שה על שבג' ראיות קובעת וסת החודש בדילוג וק 

 שמואל{ 

כגון דרגילה  -אמר לך שמואל: הכא במאי עסקינן 

" למחזי ביום עשרים, ושינתה ליום עשרים ואחד

הראשונה היא  ה}שכיון שיש לה וסת קבוע גם ראיית

 ראיה בדילוג{

 

מה החידוש שאישה שיש לה וסת נתקשו הפוסקים 

קבוע שמספיק ג' ראיות לקבוע וסת, הרי מחמת וסתה 

 .םכאן ד' ראיות שיש בהם ג' דילוגיהקבוע יש 

שהחידוש הוא שאפילו  הדרישה מבאר .א

הקבוע אינו  השהדילוג הראשון מווסת

שווה לשאר הדילוגים, כגון שהדילוג 

הראשון היה דילוג של חמישה ימים ושאר 

הדילוגים היו של יום אחד קבעה וסת 

 לדילוג של יום אחד.

ושו"ע  ,ורבנו חננאל ,הראב"ד ,רב דעת .ב

שיש  ג' פעמים תשבראיי בשם י"א

שתי דילוגים שווים קובעת וסת  םביניה

 החודש בדילוג, 
       

שיש לחוש ולהחמיר כשתי הדעות,  ופסק השו"ע

שלאחר שראתה ג' פעמים  לדעת רבוחוששת 

 לדילוג י"ז סיון קבעה וסת-ט"ז אייר -בט"ו ניסן

עד שתעקור , וי"ט אב י"ח תמוזואסורה לבעלה ב

 ,בג' פעמיםוסתה 

 , שלא קבעה וסתוחוששת לדעת שמואל 

שאינו קבוע ולעונה בנונית  תחוששת לווסולכן 

 כאישה שאין לה וסת קבוע.

 

 ראיות,שבראיית ד'  נתבאר בסע' ב' סעיף ה'.

וסת  האישה קובעתשיש בהם שלושה הפלגות 

   הפלגה

בכמה  וסת הפלגה בדילוג תבראייונחלקו בגמ' 

 ראיית נקבע

 שגם וסת הפלגה בדילוג נקבע לאחר דעת רב

 ,שיש בהם שלוש הפלגות ושתי דילוגיםד' ראיות 

היה  הראיה הראשונה לשניישהמרחק בין הכגון 

 ,יום 01 ההית שיי ל ש ל הומהשניייום,  02

 .יום 00 היהרביעית מהשלישית ל ו

הפלגה בדילוג נקבע רק  תשווסדעת שמואל 

פעם  שהמשיכה והפליגה ראיותה' לאחר 

יום, שאז יש בהם ד'  00לאחר  חמישית וראתה

  .קבעה וסת שאז ,דילוגים 0הפלגות ו

 שיש לחוש ולהחמיר כשתי הדעות. ע"ודעת השו

שאחר ד' ראיות קבעה וסת  חוששת לדעת רב

 .00הדילוג וצריכה לפרוש בהפלגת 

                                                                                    
שבגמ' משמע  ודחו הט"ז והש"ך ביאורו

שווה בכל ההפלגות   גך שהיה הדילושצרי

 ולא חילקו בין וסת קבוע או לא.

שמבואר בגמ' }סד.{    הט"ז והש"ך ביארו .ב

שדעת רב "שלמודה שני" שאין מצטרף 

 הראית הוסת קבוע כיון ששייך לווסת

 ,והקודם ולא לדילוג שקובעת עכשי
והחידוש שלדעת שמואל שהלכה כמותו 

בוע אינו כך אלא גם דילוג מי וסת ק

 הראיות. ןמצטרף למניי
 

י"ח תמוז -י"ז סיון-ט"ז אייר -שראתה בט"ו ניסן אישה

 אלול כ"-"ט אב ושהדין שצריכה לחשוש לי

 אם לא ראתה בי"ט אב 

שאפילו הכי צריכה  החוו"דשדעת  הביא הפת"ש

 לחשוש לכ' אלול

נשאר בצ"ע בזה, ופסק הרב ואזנר להלכה  }ובערוה"ש

 כהחוו"ד{
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שלא קבעה וסת עד  וחוששת לדעת שמואל

ה' ראיות, ודינה כאישה שאין לה וסת שתראה 

 .9 שאינו קבוע ולעונה בנונית תלווסשחוששת 

                                                           
 ה' סעיף

 
9
  תו"ס ד"ה איתמרמקורו סד.  

והיכא דבראשונה אין לה שיעור בחדש שתהא וז"ל "

נראת דילוג מן הראשונה דכ"ע דאין הראשונה  ההשניי

 "ובעינן שתשלש בדילוג ןהמניימן 

  ,וובארו הש"ך והט"ז כוונת

החודש בדילוג קובעת וסת בג'  תשווס שכול דברי רב

 תם זה רק בווסראיות אפילו שדילגה רק ב' פעמי

ימי  ןהחודש שכיון שהראיות מסודרות בדילוג למניי

 החודש לכן מחשיבים גם את הראיה הראשונה

מודה רב שאין להחשיב  הפלגה בדילוג תבווס אבל

 הראיה הראשונה וקובעת וסת רק לאחר ד' ראיות,

החודש בדלוג נקבע בד'  תשבווס שמואלוכל דברי 

ראיות שאין מחשבים הראיה הראשונה כיון שאינה 

 בדילוג,

כבר  ההחודש בדילוג שמהראיה השניי תזה רק בווס

 נראה הדילוג

הפלגה בדילוג אין נראה שמפליגה  תבווסאבל 

בדילוגים רק מהראיה השלישית, ולכן לא קובעת וסת 

 .לשמואל רק לאחר חמישה פעמים שמפליגה בדילוג

שהגם שהשו"ע כתב שקובעת וסת   הש"ך והט"ז כתבוו

 שיש להחמיר כדעת רב,  ובד' ראיות, כוונת

אבל מ"מ כמו שבס' ז' כתב שיש להחמיר את שתי 

הדעות כך גם כאן צריכה לחשוש לדעת שמואל שלא 

החודש ועונה בנונית  תקבעה וסת, וחוששת לווס

 כאישה שאין לה וסת.

 

 

 התו"ס תם באחרונים בכוונ}ומצינו עוד שתי ביאורי

ביארו כוונת תו"ס שסובר הרש"ש וחזו"א  .א

הפלגה בדילוג גם לרב וגם לשמואל  תשבווס

קובעת וסת רק בה' ראיות כיון שאין לשתי 

משמעות להפלגת  תהראיות הראשונו

 הדילוג.
התו"ס שבין לרב  תביאר כוונ הלחם ושמלה .ב

בין לשמואל מספיק ד' ראיות, ויסוד דברו 

פלגה שכיח יותר מוסת החודש ולכן ה תשווס

 כבר מהפלגה ראשונה חוששים שתקבע וסת{
 

כגון שהפליגה  הרואה וסת הפלגה בדילוג למפרע

  02-02-02 ויום ולאחרי 02בהתחלה 

 שקבעה וסת הפלגה בדילוג. ך"דעת הש

פקפק בזה כיון שהוא מנוגד לטבע  אבל הכרתי ופלתי

  }פת"ש{שתפליג אישה למפרע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וסת הפלגה בדילוג הוא בין אם דילגה יום אחד, 

 04- 00 – 02כגון שהפליגה  םובין אם דילגה יומיי

 .02 -02קבעה וסת לחשוש ל 

 

כגון שראתה א'  קביעת וסתה החודש, סעיף ו'.

 ניסן, א' אייר, א' סיון, קבעה וסת לא' בחודש.

או שראתה ה' ניסן, ה' אייר, ה' סיון, קבעה וסת 

 .10 לה' בחודש

 באחד בשבת, כגון שראתה קביעת וסת השבוע,

ולאחר שלוש שבועות ראתה פעם שניה באחד 

ולאחר שלוש שבועות ראתה שוב פעם  ,בשבת

שלישית באחד בשבת, קבעה וסת לאחד בשבת 

 .11 כל שלוש שבועות }ע"פ ביאור הש"ך{

                                                                                    
 סעיף ו'

  
10
כגון  קובעת וסת{ ה}איש א"ר יוחנןמקורו לט:  " 

 }שראתה פעמים בר"ח{דחזאי ריש ירחא, וריש ירחא

}ופעם שלישית הקדימה  ועשרין וחמשה בירחא

}וראתה שוב  , וריש ירחאלעשרים וחמישה לחדש{

}ועיקר דאמרינן דמי יתירי הוא דאתוספו בהבר"ח{ 

תה ג' פעמים בר"ח שאם רא  משמעהוא בר"ח{  הראיית

 קבעה וסת

עד  -שה קובעת לה וסת י אין אבמתני' סג: " וכן מוכח

 " שתקבענה ג' פעמים

הפלגות  תלעיל שכונת המשנה בין לווס וביאר הב"י

 החודש.  תובין לווס

 

האם קביעת וסת החודש הוא  נחלקו הראשונים

 לחשבון הימים שעברו מקידוש החודש }=ר"ח{

 }ש"ך{או לימים שעברו מי מולד הלבנה 

שאין לחשבן לפי קביעת החודש  דעת הרא"ה .א

שמכרזים בי"ד ע"י תקיעת שופר כיון שלא 

שייך לומר שע"י קביעת בי"ד מתי ר"ח  

יתחדש הוסת בגוף האישה ותראה דם 

 מחמתו,
קובעת וסת לפי חשבון הימים שעברו  אלא

 יום 02ממולד הלבנה שהוא בזמן קבוע אחרי 

 וחצי יום ותשצ"ג חלקים.

שקובעת וסת לפי והשו"ע  א"דעת הרשב .ב

 הימים שעברו מר"ח
שכל מה שבי"ד שלמטה עושים בי"ד  והטעם

 ןשלמעלה מסכימים עמהם ולא רק לעניי

חידושי  ןקביעת המועדות, אלא גם לעניי

 הגוף הטבעיים,

 שדרשו ז"ל בירושלמי מהפסוק  והראיה 

אלֹה   ְקָרא֭"א   ְלי ים֣ל ֵֽ ֹמ   ל֗א  ֝לָ  ֹון֑ע  י ר֥ג   " ָעָלֵֽ
קטנה בת ג' שנים ויום א' שנבעלה אין ש 

השנה בתולי'  ונמנו ב"ד ועבר  ,בתוליה חוזרים

}והינו שהקב"ה  הוי לאל גומר עלי חוזרים

גומר ומנהיג את דרכי הטבע לפי מה 

 שפוסקים בי"ד של מטה{ 

 
11
א"ר הונא: קפצה וראתה, קפצה וראתה, מקורו יא. " 

  ..קבעה לה וסת. -תה קפצה ורא 

קפיץ בחד בשבת וחזאי, וקפיץ בחד ד  כגון א"ר אשי:

ולחד בשבת  {ובשבת קפצה ולא חזאי}בשבת וחזאי, 

חזאי בלא קפיצה איגלאי מילתא דיומא הוא  {אחרינא}

 ]ולא הקפיצות{ דקא גרים

62



 

 

 

 ________________________________________________________דיני וסתות -סימן קפ"ט  6

גם אם היו בחודש  וסתות אלו האישה עתבווק

בין  ין ההפלגותז אאחד מלא ואחד חסר, שא

 שוות הראיות

ת בהפלגת הימים אלא תלויוסתות אלו שאין כיון 

 .12 השבועביום החודש ויום 

 

וסת הדילוג החוזר אישה קובעת  '.חסעיף 

באותם ע"י שתראה ג"פ בג' חודשים  ,חלילה

 דילוגים, כגון שראתה 

 סיון. ט"ו ניסן, ט"ז אייר, י"ז ,פעם ראשונה

  , ט"ו תמוז, ט"ז אב, י"ז אלול.פעם שניה

 ט"ו תשרי, ט"ז חשון  י"ז כסלו., פעם שלישית

קבעה וסת הדילוג החוזר חלילה, וחוששת 

לראות באותם  שתמשיךבחודשים הבאים 

, וכן הלאה דילוגים בט"ו טבת, ט"ז שבט, י"ז באדר 

 . 13 לעולם

                                                                                    
 שראיה בימי השבוע קובעת וסת.מוכח 

 

מה הנפק"מ בקביעת וסת לימי השבוע  הקשה הפת"ש

הרי אם לדוגמא ראתה ג' פעמים ביום ראשון בשבוע, 

כל שלוש שבועות, גם ללא וסת השבוע קבעה וסת 

 יום, 00הפלגה לראות כל 

השבוע נקבע ע"י ג'  תשווס ך תירץ"הש .א

 ראיות, ווסת הפלגה נקבע ע"י ד' ראיות.
שנפק"מ במקרה שראתה ג'  תירץ חוו"דה .ב

יום ראשון כל שלוש שבוע, אבל בין פעמים ב

  לשלישית ראתה פעם נוספת, ההראיה השניי
שלא קבעה וסת להפלגה כיון שלא היו 

, אבל קבעה וסת לראות ביום שוות ההפלגות

 }פת"ש{ראשון 

 

}סד. ד"ה איתמר{ שכל מה שנחלקו רב  וכתבו התו"ס

 ושמואל }ס' ז'{ האם וסת נקבע בג' ראיות או בד' ראיות

החודש לכו"ע נקבע  תהדילוג אבל בווס תבווס זה רק

 בג' ראיות, 

שהראיות תליות בימי החודש גם הראיה  שכיון

 הראשונה בכלל הראיות.

 
12
ואפילו שאחד מלא ואחד מקורו מתו"ס סד. וז"ל " 

חסר ואין הימים שבין ראייה לראייה שוין מ"מ קביעות 

 "החדש גורם

 

 

 סעיף ח'

 
13
 יום חמשה עשר לחדש זהאיתמר, ראתה מקורו סד. " 

, ויום ט"ז לחדש זה, ויום שבעה עשר }ט"ו בחודש{

 לחדש זה. 

 קבעה לה וסת לדילוג.  רב אמר:

 .: עד שתשלש בדילוגושמואל אמר

שמחלוקת רב ושמואל אם נקבע  וביאר רבנו חננאל

וסת הדילוג בשלוש פעמים או ארבע, אין הכוונה 

שראתה פעם אחת בדילוג כמו שפירשו שאר 

הראשונים, אלא פירושו שעשתה שלוש פעמים כסדר 

 הדילוג הזה,

שהגם שלא הסכימו הראשונים עם  וכתב הרשב"א

פירושו להלכה צדקו דברי רבנו חננאל שאם ראתה 

                                                                                    
כסדר הזה שלוש פעמים קבעה וסת הדילוג החוזר 

 חלילה

 

שהאישה קובעת וסת הדילוג  כתבו הש"ך והט"ז

 הבאיםהחוזר חלילה גם שראתה באופנים 

 כגון שראתה ב' חודשיםדילגה ג' פעמים  .א
 ט"ו בניסן ט"ז אייר פעם ראשונה

 .ט"ו סיון, ט"ז תמוזפעם שניה 

 ט"ו אב ט"ז אלול. פעם שלישית

קבעה וסת לחשוש לט"ו תשרי וט"ז חשון וכן 

לעולם חוששת לחודשים הבאים בדילוגים 

 אלו

כתב מקרה שראתה ג' חודשים כיון  והשו"ע

שיש בזה חידוש שלא אמרינן שכיון שדילגה 

 }ט"ז{ על פני ג' חודשים אין צירוף בזה 

 כגון שראתה ד' חודשיםדילגה ג' פעמים  .ב
ט"ו ניסן, ט"ז אייר, י"ז סיון, י"ח  פעם ראשונה

 תמוז.

ט"ו אב ט"ז תשרי י"ז חשון י"ח  פעם שניה

 כסלו.

ט"ז שבט, י"ז אדר,  ט"ו טבת, פעם שלישית

 י"ח ניסן.

קבעה וסת לחשוש לחודשים הבאים 

 בדילוגים אלו.

 

 תבווס שחולקים האם רב ושמואלנחלקו הפוסקים 

 בג' ראיות או בד' ראיות,נקבע הדילוג האם 

 , או לא.הדילוג  החוזר חלילה תבווסחולקים גם 

הדילוג החוזר  תשגם בווס דעת הפרישה .א

רק בד' ראיות נקבע ש שמואל דעת  חלילה

 ,ע שנקבע בג' ראיות"השושמה שכתב  ל"וצ

בר במקרה שהיה לה וסת קבוע שדילגה יד

 .ג' פעמיםקובעת ב ממנו שאז 
שהגם שלפירוש רבנו חננאל בגמ'  דעת הש"ך .ב

לדעת שמואל אין נקבע וסת הדילוג החוזר 

חלילה רק בד' ראיות, דחו כל הפוסקים 

 דעתו,
הדילוג החוזר חלילה לכו"ע  תשבווס ודעתם

 תקובעת בג' פעמים כיון שסוברים שווס

הדילוג החוזר חלילה אין איסורו מחמת וסת 

 הדילוג ששם צריך ד' פעמים 

מחמת וסת החודש שהרי ראתה  אלא איסורו

ג' פעמים בט"ו לחודש וג' פעמים בט"ז לחודש 

וג' פעמים בי"ז בחודש, לכן קבעה וסת 

 .  החודש לתאריכים אלו

שאין להקל נגד  הפת"ש בשם התוה"שדעת  .ג

דעת רבנו חננאל שסובר שלשמואל קבעה 

    וסת בד' ראיות
הדילוג החוזר חלילה יש  תולכן גם בווס

לחוש להחמיר גם כדעת רב שקבעה וסת בג' 

ראיות וגם כדעת שמואל שקבעה וסת בד' 

 ראיות.
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ע"י  וסת החודש בסירוגקובעת אישה  סעיף ט'.

  ,םבר"ח פעם בחודשיי שרואה

 יר לא ראתהיא 'וב' א א' ניסןב  שראתה כגון

 לא ראתהראתה א' סיון ובא' תמוז 

 ראתה שוב בא' אבו 

 .14 קבעה וסת לראות בר"ח בדילוגים

אם ראתה א' ניסן א' אייר וא' בסיון לא  אבל

תמוז ראתה שוב לא קבעה לה וסת א' ראתה, ו

 ,ג' פעמים באותו סדר כיון שלא ראתה

היו שוות בר"ח  תששתי הראיות הראשונו

 בדילוג.   הוהראיה והשלישית היית

 

שלא דילגה בשווה לא קובעת וסת  אישה סעיף י'.

 הדילוג

 י"ח סיון  ט"ז אייר, כגון שראתה ט"ו ניסן,

שבפעם השלישית לא היה  כיון ,לא קבעה וסת

 .15דילוגה שווה

                                                                                    
 

 

 סעיף ט'
 
14
לא נגח,  -נגח, שור  -ת"ר: ראה שור מקורו ב"ק לז.  " 

לא נגח,  -נגח, שור  -לא נגח, שור  -נגח, שור  -שור 

 "נעשה מועד לסירוגין לשוורים

שכמו ששור נעשה מועד בנגיחות  כתב הראב"דו

 לסירוגים, כך גם אישה קובעת וסת בראיות לסירוגים 

יב' ביחד ששניהם עוסקים  -}עדיף לראות סעיף ט'

 הסירוג{. תבווס

 

' ראיות הפוסקים בדין המבואר בשו"ע שבגנחלקו 

וג, האם זה תלוי קובעת האישה וסת החודש בסיר 

 .במחלוקת  רב ושמואל

שדין השו"ע הוא לכו"ע, דעת הב"ח והש"ך  .א

הדילוג שהדילוג גורם לראייתה  תשרק בווס

סובר שמואל שצריך ד' ראיות שיש בהם ג' 

 םדילוגי
החודש בסירוג שיום החודש  תבווס אבל

גם הראיה הראשונה עולה מין  הם ראייתגור 

 וקבעה וסת בג' ראיות. ןהמניי

שפסק השו"ע כדעת רב,  דעת הט"ז והפרישה .ב

אבל לשמואל  גם וסת החודש בסירוג נקבעת 

 .םבארבע ראיות שיש בהם ג' דילוגי

 

 

 סעיף י'
 

15
מיתיבי: ראתה יום עשרים ואחד בחדש מקורו סד. " 

יום עשרים ושלשה זה, יום עשרים ושנים בחדש זה, 

 קבעה לה וסת. -בחדש זה 

 "לא קבעה לה וסת -סירגה ליום עשרים וארבעה 

 מיום כ"ב ליום כ"ד. -סירגה   ופירש רש"י

שאין דילוג זה דומה לראשון  -לא קבעה לה וסת 

 "דראשון יום אחד וזה שני ימים

 

 שאפילו באופנים הבאים לא קבעה וסת. כתב הש"ך

עד  לווסת הדילוגאין האישה חוששת  סעיף יא'.

 שתראה ד' ראיות שיש בהם שלוש דילוגים

י"ח  ,י"ז סיון ט"ז אייר, ,ט"ו ניסן כגון שראתה 

  תמוז,

שבשאר וסת הדילוג קל יותר משאר הווסתות ו

שאינו  תלווס פעם אחת, תחוששים בראייוסתות 

ים לו עד ש אין חושאבל ווסת הדילוג  ,קבוע

 .16 ג' פעמים שתקבענו

                                                                                    
ראתה ו , אייר, י"ח סיון ראתה בט"ו ניסן, ט"ז  .א

, לא קבעה וסת הדילוג כיון ט תמוז"גם בי

 שאין דילוגיה שווים, 
יום בין  00מ"מ קבעה וסת להפלגת   אבל

ראיה לראיה }כך יוצא החשבון כיון שחודש 

 ניסן תמיד מלא, וחודש אייר תמיד חסר{

היה לה וסת קבוע לי"ד בחודש, וראתה ט"ו  .ב

 לא קבעה וסת,ניסן, ט"ז אייר, י"ח סיון, 
הראשונה היא מחמת וסתה  השכיון שראיית

 הקבוע אינה מצטרפת לקבוע וסת חדש.  

 

 'סעיף יא

 
16
}וסת  למודה להיות רואה יום ט"ו המקורו סד. "היית 

אסורים }ט"ו זה וזה  -ושינתה ליום ששה עשר  קבוע{

  משום וסת קבוע וט"ז משום וסת שאינו קבוע{

תר ששה עשר ונאסר הו -שינתה ליום שבעה עשר 

" }ט"ו אסור משום וסת קבוע חמשה עשר ושבעה עשר

  וי"ז משום וסת שאינו קבוע{

שאפילו שראתה ט"ו ט"ז י"ז שזה ב' דילוגים  המבואר

 לא קבעה וסת הדילוג לחשוש לי"ח לחודש הבא 

 הדילוג נקבע רק בג' דילוגים. תכיון שווס

   

ששונה וסת הדילוג שאין חוששים לו עד }הטעם 

 שתקבענו 

זה אינו מצוי לכן אין  תשכיון שווס ביאר החכמת אדם

 לחשוש לו עד שיקבע{

        

כאן כדעת  השו"ע פסקש פרישה כתב הש"ך בשם ה

רק  נקבעהדילוג  תווסש  שמואל שפסקו בסתם בס' ז',

, כיון שהראיה שיש בהם ג' דילוגים ד' ראיות לאחר

 ההראיות כיון שלא היית ןנה לא עולה למנייהראשו

 בדילוג,

 שסובר שהביא השו"ע בשם י"א בסע' ז', דעת רב ולא כ 

 תבראייהראיות, ולכן  ןשהראיה הראשונה עולה למניי

ים שווים קובעת וסת שתי דילוג  םשיש ביניהראיות ג' 

 החודש בדילוג. 

 

שגם לדעת רב שהראיה הראשונה  סד.מבואר בגמ' 

ראיות ג'  תבראייהראיות ולכן סובר ש ןעולה למניי

ים שווים קובעת וסת החודש שתי דילוג  םשיש ביניה

 בדילוג,

 תראיה ששייכ השאם הראיה הראשונה היית מודה רב

הראיות של  ןאין מצרפים אותה למניי הפלגה תלווס

 וסת הדילוג,

איה הראשונה מה הדין אם הר ונחלקו הפוסקים

, האם מצרפים אותה לג' החודש תלווס תשייכ ההיית

 ראיות של וסת החודש בדילוג
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שביאורו שיש  סירוגהחודש ב וסת סעיף יב'.

לאישה יום קבוע בחודש שרואה בו פעם 

 בחודשיים

החודש, שהראיה הראשונה עולה מין  תדינו כווס

, ולכן קובעת וסת בשלוש ראיות שיש בהם ןהמניי

  ,ב' סירוגים

, קבעה וסת אם ראתה א' ניסן, א' סיון, א' אב כגון

 .17 ' תשריהסירוג ופורשת מבעלה א

                                                                                    
שאינו מצטרף שסובר שדברי  דעת הש"ך .א

הגמ' "שלמודה שאני" זה גם על מקרה שהיה 

 מצטרפת, ולה וסת החודש קבוע שאין ראיית
וביאורו שכיון שזה וסת קבוע אחר אינו שייך 

 להרגלה החדש.

 םשייכי תשכיון ששתי הווסתופרישה דעת  .ב

לקביעה בימי החודש מצטרף הראיה של וסת 

 החודש בדילוג.  תהחודש לווס

 

 סעיף יב'
         

17
לא נגח,  -נגח, שור  -ת"ר: ראה שור מקורו ב"ק לז.  " 

לא נגח,  -נגח, שור  -לא נגח, שור  -נגח, שור  -שור 

 "נעשה מועד לסירוגין לשוורים

שכמו ששור שנגח לסירוגין הנגיחה  והוכיח הראב"ד

 הנגיחות כדי לעשותו מועד, ןהראשונה עולה למניי

הראשונה  הכך גם באישה שרואה לסירוגין ראיית

 הראיות לקבוע וסת לסירוגין. ןעולה למניי

 

הפלגה בדילוג נתבאר  תשווס מה הטעםנתקשה הט"ז ו

, הראיות ןעולה למניי בסע' ה' שאין הראיה הראשונה

הסירוג עולה הראיה הראשונה  תכאן בווסואילו 

  הראיות ןלמניי

הפלגה בדילוג כיון שכל קביעת הוסת  תשבווס וביאר

תלוי בהפלגה שבין שתי הראיות, לכן בראיה הראשונה 

שבראיה אחת אין  תלבד אין את הסיבה הגורמת לווס

 הפלגה 

הסירוג שהיום בחודש גורם לה לראות  תבווס אבל

ולכן רואה פעם אחת בשתי אלא שדמיה מועטים 

הראיות  ןהראשונה עולה למניי החודשים, גם ראיית

 .תשגם בה יש את הסיבה הגורמת לווס

 

הסירוג  תהאם דין השו"ע שבווס נחלקו הפוסקים

הראיות זה מתאים רק  ןהראיה הראשונה עולה למניי

 ,הדילוג תבווס שסובר כןלדעת רב 

שאין הראיה  הדילוג תבווסאו שגם לשמואל שפסק 

 הראשונה עולה למניין הראיות,

מחשבים את שהראיה הראשונה הסירוג  תבווסמודה 

 הראיות. ןעולה למניי

שגם לדעת שמואל  שכונת השו"ע דעת הש"ך .א

 ת, שבווסגשונה וסת הסירוג מוסת הדילו

 ןהסירוג הראיה הראשונה עולה למניי

 הראיות
הדילוג שהדילוג גורם לראייתה  ת}שרק בווס

כיון שאין בה דילוג  ןן הראיה עולה למנייאי

החודש בסירוג שיום החודש  תבווס אבל,

גם הראיה הראשונה עולה מין  הגורם ראיית

 { ןהמניי
וכן מדייק בלשון השו"ע שכתב "שראיה 

 לדברי הכל"  ןהראשונה מן המניי

שבכל  ,משאר וסתות וסת הסירוג ושונה

שאינו  תחוששים בהם בפעם אחת לווס תהווסתו

 הדילוג,  תהסירוג דינו כווס תוסאבל קבוע, 

שגם אם סירגה פעם אחת אינה חוששת לו עד 

 שתקבענו בג' ראיות

סיון, אינה חוששת  שאם ראתה א' ניסן, א' כגון

 18 לפרוש בא' אב מחמת סירוג אחד

                                                                                    
שדברי השו"ע זה רק  }סע' ט'{דעת הט"ז  .ב

לדעת רב אבל לשמואל גם וסת הסירוג נקבע 

רק בד' ראיות שאין הראיה הראשונה מין 

 .ןהמניי
 

 

 הסירוג  תכתב הש"ך שלוש נקודות בווס

כיון שדרך כול  שנקרא וסת הסירוג,הטעם  .א

הנשים לראות כל שלושים יום, ואישה זו 

סירגה }שינתה{ מדרך שאר הנשים ורואה כל 

 .חודשיים
הסירוג, הרי כמו  תמה החידוש בווס שאלה: .ב

ג' פעמים כשרואה כל חודש  תשקובעת בראיי

 כך קובעת ברואה שלוש פעמים כל חודשיים,
א'  החידוש הוא במקרה שראתה תשובה:

אדר, א' ניסן, שנתברר שדרכה לראות כל 

 חודש, 

אפילו הכי אם המשיכה לראות בסירוג 

אית חודש שראתה בא' סיון, א' אב,  מצטרף ר

 ניסן לקביעת וסת הסירוג.

אם קבעה וסת קבוע כגון שראתה א' שבט, א'  .ג

אדר, א' ניסן, ולאחר מכן ראתה בסירוג 

 וראתה בא' סיון וא' אב, 
בין לרב ובין לשמואל אין ראית א' ניסן  לכו"ע

 עולה לה לקבוע וסת הסירוג.

 

 ד. "החווכתב הפת"ש בשם 

סיון, א' אב,  אישה שראתה בסירוג א' ניסן א'  .א

 והמשיכה לראות בא' אלול, א' תשרי.
שקבעה וסת החודש לא' החודש ולא הדין 

קבעה וסת הסירוג, כיון שראית א' אב עולה 

 וסת הסירוג, ןוסת החודש ולא למניי ןלמניי

אישה שראתה ד' פעמים בסירוג אם  ואפילו

ראתה לאחריהם ג' פעמים בא' בחודש נעקר 

 וסת החודש. ממנה וסת הסירוג וקבעה

אישה שקבעה וסת הסירוג ע"י שראתה א'  .ב

 ניסן, א' סיון, א' אב, 
ולאחר מכן לא ראתה ג' חודשים רצופים שהם 

 א' אלול, א' תשרי, א' חשון, 

 אין וסת הסירוג נעקר וחוששת לא' כסלו,

ורק אחרי שלא תראה בג' סירוגים שזה 

 בשישה חודשים תעקר את וסת הסירוג.

  
18
שהגם שמבואר בשו"ע  ד"החוושם כתב הפת"ש ב  

שהרואה בסירוג  א' ניסן, א' סיון, שאינה חוששת לא' 

 אב, מחמת וסת הסירוג כיון שלא סירגה ג' פעמים, 

}שאינו  מ"מ צריכה לחשוש לא' אב מחמת וסת הפלגה

 קבוע{ לראות כל שישים יום.

 

 יב' -שאלות סיכום סע' ה'
 

 בכמה ראיות נקבע וסת הדילוג )הפלגה, חודש( .1
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 רק נקבע ,קבוע פלגההחודש או ה וסת סעיף יג'.

 , באותה עונהג' פעמים  תבראיי

היום, או ג' פעמים כגון שראתה ג' פעמים בעונת 

 בעונת לילה.

קבעה וסת קבוע מחמת ראית ג' פעמים  ואם

 ובראיה רביעית ראתה בעונת לילה, ,בעונת היום

בחודש הבא חוששת לעונת היום מחמת וסתה 

 הקבוע, ולעונת לילה מחמת וסת שאינו קבוע.

ג' פעמים בעונת היום, ולאחריהם ג' פעמים  ראתה

ונת היום וחוששת בעונת לילה, עקרה וסת של ע

 .19 רק לעונת הלילה

אישה שאין לה וסת קבוע חוששת בכל : א"רמ

  הפלגה, תהחודש וגם לווס תראיה גם לווס

עד שיעבור פעם אחת ולא תראה בזמנים אלו, או 

 או וסת הפלגה בג' פעמים שתקבע וסת החודש

   . בד' פעמים

 ניסן ובכ' ניסן, אישה שראתה בא' כגון

 ולכ' אייר מחמת וסת החודש שחוששת לא' אייר
20, 

                                                                                    
הסירוג? מה  תוהאם אותו מספר ראיות נחוץ גם לווס

 ההבדל?

וסת הדילוג  ןבין רב ושמואל לעניי מחלוקתהמהי . 2

 לדילוג חלילה? תוהאם נחלקו אף בווס

במה תלויה מח' הראשונים אם לפסוק כרב או  .3

 וסת הדילוג? ןכשמואל בעניי

מודה רב שאין ראייה ראשונה מן  םבאלו מקרי .4

המניין, ובאלו מודה שמואל שראייה ראשונה מן 

 המניין?

ווסת הפלגה  א ראיות מודה רב שצריך ד' }תשובה:

אם הראיה הראשונה  בבדילוג, נקבע בד' ראיות  

 ןלווסת הפלגה, אינה מצטרפת למניי תשייכ ההיית

 הראיות, וצריך עוד ג' ראיות חוץ ממנה,

ווסת החודש  א שמספיק ג' ראיות, שמואלמודה 

בסירוג לדעת הש"ך מספיק ג' ראיות כווסת 

 החודש}והט"ז חולק{

 ווסת השבוע נקבע בג' ראיות כווסת החודש ב

ווסת הדילוג החוזר חלילה לדעת הש"ך נקבע בג'  ג

 פעמים, כיון שיש בתוך גם ווסת החודש{

 מהם הנפק"מ שפוסקים לחומרא כרב ושמואל? .5

 במה וסת הדילוג קל משאר וסתות ומדוע? .6

שאין  בזה וסת הדילוג קל משאר וסתות }תשובה:

חוששים לו בראיה אחת לווסת שאינו קבוע, אלא רק 

 קבוע,  תבד' פעמים לווס

והטעם ביאר החכמת אדם שכיון שוסת זה אינו מצוי 

 אין חוששים לו עד שיקבע{

 הדילוג? תמה ההבדל בין וסת הסירוג לווס. 7

 

 

 סעיף יג'
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 .ב"י בשם הראב"דמהמקור דינים אלו הוא  

 
20
האם אישה זו שראתה בתאריך א'  נחלקו הפוסקים 

בניסן שחוששת לא' אייר מחמת וסת החודש, האם 

 חוששת גם לעו"ב  בל' ניסן או לא  

וסת הפלגה של  וחוששת גם לט' אייר מחמת

 . 21 עשרים יום שהרחיקה בין ראית א' ניסן לכ' ניסן

                                                                                    
שבחודש מלא  דעת הט"ז ורוב הפוסקים .א

חוששת גם לעו"ב בל' ניסן שהוא יום שלושים 

 החודש בא' ניסן תם לווס, וג הלראיית
יום עו"ב  02}אבל בחודש חסר שיש בו רק 

 ווסת החודש חלים באותו יום{  

עו"ב תמיד זמנה בזמן וסת שדעת הש"ך   .ב

החודש, שבחודש מלא הוא ביום לא' 

, ובחודש חסר הוא ביום ל' הלראיית

 .לראייתה
}והמבואר בגמ' ט: "שעונה בנונית שלושים 

שבין הראיות יש ל'  היום" בחודש מלא, הכוונ 

יום אבל חוששת שתראה ביום לא', ובחודש 

 שפורשת ביום השלושים{ החסר הכוונ 

כתבו החששות  הרמב"ן והרמ"א א. והראיה

 רק כתבוו ,שחוששת אישה שאין לה וסת

ב זה יום נוסף "ואם עו ,וסת החודש והפלגה

 .היה להם לכתבו

יסוד החשש לעו"ב הוא שסתם נשים  ב.

שלושים, והחשש ליום החודש רואות ליום 

 כיון שסתם נשים דרכם לראות ביום החודש,

ואם עו"ב זה יום אחר מיום החודש יוצא 

 סתירה מתי הסתמא שדרך אישה לראות.

 

שתי אופנים שגם  כתב הפת"ש בשם הס"ט}

 החודש אינו ביחד עם עו"ב,  תלש"ך וס

אישה שיש לה וסת קבוע  מקרה ראשון

חר, חוששת באותו ושינתה פעם אחת ליום א

החודש והפלגה ולא  תזמן שראתה לווס

 לעו"ב, 

אישה שראתה בא' ניסן ובכ' ניסן  מקרה שני

חוששת לעו"ב רק מהראיה האחרונה ולא 

 מהראיה הראשונה,

}כיון שכל החשש לעו"ב הוא מחמת "דכי 

לעולם לא תראה" לכן אין לחשוש לעו"ב של 

 א' ניסן משהרי ראתה כבר בכ' ניסן{ 

אם החשש רק משום וסת החודש  פק"מוהנ

 או גם מחמת עו"ב 

שהיכן שהחשש רק מחמת וסת החודש אם 

לא הרגישה מותרת בלא בדיקה, אבל בעו"ב 

גם אם לא הרגישה אסורה לבעלה עד 

 שתבדוק עצמה{

 

הוא תמיד ביום לא'  שעו"ב דעת החוו"ד .ג

החודש  ת, ויצא שבחודש מלא וסהלראיית

 ועו"ב זה באותו יום,
חסר וסת החודש ביום שלושים,  ובחודש

 }פת"ש{ועו"ב ביום  שלושים ואחד 

 

קבוע שאינו נעקר  תשעו"ב דינו כווס חידש הלבוש

 .ך שיטתו"ודחה השבפעם אחת, 
   

 
21
באישה זו שראתה בא' ניסן ובכ' נחלקו הפוסקים  

ניסן, שחוששת לא' אייר ולכ' אייר מחמת וסת החודש, 

 הפלגה,ולט' אייר מחמת וסת 

 באייר ראתה בו, הדין אם כשהגיע א'מה 
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האם עדין צריכה לחשוש לכ' באייר מחמת וסת 

 החודש ולט' באייר מחמת וסת הפלגה.

 תשאינה חוששת יותר לא לווס דעת הב"י .א

הפלגה בט'  תהחודש בכ' באייר ולא לווס

 , באייר
שכיון שראתה בא' ניסן ושוב ראתה וטעמו 

היא בא'  הראייתשעיקר  בא' אייר יתברר

בחודש, ומה שראתה בכ' בניסן זה תוספת 

 תדמים ולכן לא חוששת לראיה זו לא לווס

 הפלגה. תהחודש ולא לווס

 דעת הרמ"א }וגם בדרכי משה{ והט"ז .ב

החודש בכ' אייר  תשממשיכה לחשוש לווס

 הפלגה בט' באייר תולווס
ליב' אייר מחמת הפלגה  ועוד צריכה לחשוש

פליגה מי כ' ניסן עד א' יום שה 10של  קצרה

 אייר , 
שאין כוח בראיה אחת שלא קובעת בה  וטעמו

וסת קבוע, לבטל חשש שהיה עליה מחמת 

 ראיה קודמת,

שאין הפלגה קצרה עוקרת  ועוד סוברים

 הפלגה ארוכה

החודש  תמודים לט"ז בווס דעת הב"ח והש"ך .ג

שאינו נעקר, והגם שראתה בא' אייר חוששת 

 .לכ' אייר מחמת וסת החודש
הפלגה ודעתם  תחולקים על הט"ז בווס אבל

יום שהפליגה מא' ניסן  02ארוכה ל תשווס

לכ' ניסן, שחוששת מחמתו לט' באייר נעקר 

 כיון שראתה בא' אייר, 

וחוששת במקומו ליב' אייר מחמת הפלגה 

יום שהפליגה מי כ' ניסן עד א'  10קצרה של 

וטעמם שסוברים שהפלגה קצרה אייר, 

        עוקרת הפלגה ארוכה.

  

מבואר שהפלגה קצרה לא עוקרת  י"}ומדברי הב

 הפלגה ארוכה, 

אבל דעתו שאין מונים את ההפלגה הארוכה מהראיה 

 ע"ש{ החדשה אלא מהראיה הקודמת

 

שמחלוקת הרמ"א והש"ך ד "החווביאר הפת"ש בשם 

האם הפלגה קצרה עוקרת הפלגה ארוכה זה רק 

במקרה שהפליגה פעם אחת, ובאמצע ההפלגה 

 ראתה ראיה נוספת באמצע,  ההשניי

 .שתי אופנים אין מחלוקתוב 

ראתה ראיה נוספת  הראשונהבתוך ההפלגה אם א. 

 .לכו"ע לא קבעה וסת הפלגה םבינתיי

ראתה ראיה נוספת  השלישית. אם בתוך ההפלגה  ב

 לכו"ע קבעה וסת להפלגה םבינתיי

}שכיון שהפליגה ב' פעמים בהפלגות שוות יש יותר 

במקרה, ולכן אינה  הלתלות את הראיה הקצרה שהיית

 עוקרת את ההפלגה הארוכה{.

 

האם אישה שהקדימה לראות עוד נחלקו האחרונים 

משיכה לחשוש לעו"ב לפני שהגיע עו"ב שלה האם מ

 הראשונה. השל ראיית

שאינה  דעת הב"ח רע"א ס"ט והחוו"ד .א

הראשונה, אלא  החוששת לעו"ב של ראיית

 האחרונה. הרק לעו"ב של ראיית
ד שהפרישה בעו"ב הוא "ביאר החוו }וטעמו

מחמת הסברא של הר"ן וכי לעולם לא 

עד האישה חוששת לו  אין וסת הדילוג אבל

 שתקבענו בד' ראיות שהם ג' דילוגים,

הרואה בטו' ניסן, אינה חוששת שתדלג כגון 

ותראה בטז' אייר, וגם אם ראתה בטז' אייר אינה 

חוששת ליז' סיון, וכן הלאה עד שתדלג ד' פעמים 

 קבוע.   תבווס ונ ותקבע 

טו' טז' יז' יח',  ניסן חודשאישה שראתה  רמ"א:

  יז', חודש סיון ,טז' יז' יח' חודש אייר

כיון שהראיה הראשונה התחילה בט"ו  לכו"ע

בט"ז והשלישית בי"ז קבעה וסת הדילוג  ההשניי

 .22 וחוששת ליח' תמוז

 תהאם חוששת גם לווס ונחלקו הראשונים

 החודש. 

שכיון  וטור{ ,}רמב"ן י"אשו"ע בשם  .א

שראתה ג' פעמים ביז' בחודש קבעה 

   קבוע החודש תאותו לווס
אפילו שראתה ראיה אחת ש  וטעמו

ארוכה נדון כל יום כראיה בפני עצמה 

 קביעת וסתות ןלעניי

 ש{"ורא ,א"רשב ,ה"}רז י"אשו"ע בשם  .ב

 שקבעה רק וסת הדילוג ולא וסת החודש 
שהולכים אחר הוסת הראשונה  ןמכיוו

שהתחילה איתה, וכאן הוסת הראשונה 

  וסת הדילוג בטו' בניסן ההיית

                                                                                    
עקרה חשש  התראה? לכן אם הקדימה ראיית

 עו"ב{
שהרמ"א כותב מה הדברים , והראיה

א' שצריכה לחשוש מהם אישה שראתה ב 

 ניסן ובכ' ניסן, 

 תב שצריכה לפרוש בל' ניסן מחמתוולא כ

שראתה בכ'  ןעו"ב  של א' ניסן, וטעמו מכיוו

 ניסן.

 השחוששים לעו"ב של ראיית דעת הט"ז .ב

הראשונה גם אם ראתה באמצע ראיה נוספת, 

שאין נעקר חשש עו"ב רק אם יגיע היום ולא 

     תראה בו.
 

22
אייך כתב הרמב"ן שמחמת ג'  נתקשו המפרשים 

ראיות קובעת וסת הדילוג, הרי נתבאר בסע' ז' 

שהרמב"ן פסק כדעת שמואל  שרק בד' ראיות נקבע 

 וסת הדילוג

 .ומצינו שלוש תירוצים בזה

שהיה לאותה אישה וסת  שמדובר י תירץהב" .א

קבוע לראות ביד' לחודש וממנו דלגה לראות 

 בטו' לחודש, ולכן נחשב שיש ד' ראיות, 
שהיה לרמב"ן לפרש  והקשה עלו הט"ז

 שמדובר באישה שיש ל וסת קבוע.

שכונת הרמב"ן  המהרש"ל והב"ח תירצו .ב

אז  תשאם תראה שוב ביח' לחודש פעם רביעי

 וג.קובעת וסת הדיל 
 שהגם שכתבו בשם הרמב"ן הט"ז תירץ .ג

לא פסק כן באופן  מ"מ שפוסק כשמואל,

כרב  מוחלט, והרמב"ן עצמו להלכה מחמיר

 ודייק, שבשלוש ראיות קבעה וסת הדילוג

  מלשונות הראשונים. הט"ז פירושו

    

67



 

 

 

 ________________________________________________________דיני וסתות -סימן קפ"ט  11

 שהעיקר להלכה כדעה זו וכתב הרמ"א
23. 

                                                           
23
שיש סתירה בדברי הרמ"א,  הקשה המעדני מלך 

שהרמ"א כאן כתב שהולכים תמיד אחר הוסת שקבעה 

 ההאישה בתחילת ראיית

ובס' קפד' סע' ב' פסק שאישה שיש לה וסת קבוע 

לראות כל ל' יום ולפעמים משנה וסתה ומקדימה 

לראות מכז' עד ל', שצריכה לפרוש מבעלה  מי כז' עד 

ה היה לה ל', ואם הדין שהולכים אחרת תחילת הראי

 להיות אסורה רק ביום כז'.

שמלבד וסתה  'א בס' קפד"שכונת הרמ ך"ותירץ הש

 ההקבוע חוששת לתחילת ראיית

ולא  ,אבל רק ליום הראשון שהקדימה לראות בו

לראות בהם וזה  לכל הימים שהקדימהחוששת 

 כמבואר ברמ"א דידן שהולכים אחר תחילת הראיה.

 

פסקו כדעת הטור שחוץ מוסת הדילוג  והגר"ז ד"החוו}

 החודש תחוששת גם לווס

שאין לחוש לחומרת החוו"ד כיון הרב ואזנר ופסק 

 {שגדולי הדורות לא חששו לזה

 

"א שלאחר שקבעה שהמבואר ברמד "חידש החוו

 אישה וסת אינה חוששת לראיות אחרות, 

זה רק כשזה שתי חששות שונים כגון שאם קבעה וסת 

החודש או לחשוש לשתי  תלווס וששתאינה ח פלגהה

וסתות של הפלגה }כיון שאי אפשר שרואה גם לימי 

  החודש וגם להפלגה {

אם שתי החששות הם של וסת החודש, גם לאחר אבל 

החדשה}שכן  השקבעה וסת החודש חוששת לראיית

 מבואר בסע' כב' שקובעת אישה וסת בתוך וסת{ 

לחודש  'הח וראתה גם בכ"שראתה ג' פעמים בר כגון

 ',כה תחוששת גם לראיי

ובווסת השבוע  ,וכן הדין בווסת החודש בדילוג

   }פת"ש{ שחוששים להם ביחד עם וסת החודש
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החודש,  ת. ראתה בל' בחודש כיצד תחשוש לווס4

 כשהחודש הבא חסר?

אינה חוששת כיון שבחודש הבא אין ל' אבל : תשובה}

שיוצא  החוששת לעו"ב שהוא יום שלושים לראיית

 בכט' לחודש{

אישה שאין לה וסת קבוע שראתה בר"ח ניסן ובכ'  .5

בו, מהי דעת הב"י הרמ"א הש"ך והט"ז בנוגע לחשש ט' 

 אייר?

ראתה לפני ל' יום האם חוששת לעונה בינונית של  א .6

 הראיה הקודמת 

ושינתה פעם אישה שיש לה וסת קבוע  יד'.סעיף 

 האו פעמים לראות בזמן אחר, חוששת לווסת

 ,ולזמן ששינתה משום וסת שאינו קבועהקבוע 

יום ושינתה  02היה לה וסת קבוע להפלגת  כגון

יום, חוששת להפלגת   02פעם או פעמים להפליג 

 שאינו קבוע, תכווס 02הקבוע ולהפלגת  תכווס 02

שלוש פעמים הותר וסתה אם שינתה  אבל

 הקבוע, וחוששת רק לזמן ששינתה אלו,
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הקבוע ואינה  החוששת רק לווסת  ,כוסתה הקבוע

 .24 חוששת לשינוי

                                                                                    
לא ראתה  בזה מחלוקת ב"ח וט"ז עיין בפנים{  :תשובה}

לאחר ל' יום, האם חוששת לעונה בינונית ביום 

 השישים לראייתה האחרונה

 דעת הלבוש שממשיכה לחשוש לעו"ב, תשובה:}

ת כיון שעו"ב דינו כסות קבוע שאינו נעקר בפעם אח

 ודחה הש"ך שיטתו{ ?

כ' בו -א' ניסן ב-שאין לה וסת קבוע וראתה ב האיש .7

 ח אייר, למה עליה לחשוש?"ובר

א' ניסן, כ"ה -שאין לה וסת קבוע, שראתה ב האיש. 8

ניסן, כ"ו אייר, כ"ג סיון: לאלו תאריכים צריכה לחשוש 

 מכאן ואילך?

 -בתמוזראתה ט"ו בניסן, ט"ז באייר, י"ח בסיון, י"ט  .9

אישה זו קבעה וסת להפלגת  תשובה:מה דינה?}

שלושים ושתים יום, כיון שחודש ניסן מלא, אייר חסר, 

 סיון מלא, תמוז חסר,  ולכן צריכה לחשוש לכ"א אב{

 המשנית וסתה ב' או ג' ימים? המה דין איש .11

יום בין ראייה  02ל -02. אישה המפליגה תמיד בין 11

, אולם אין לה 02ולא אחרי  יום 02לראייה, לא לפני 

פרישה  ןקבע בתוך אלו החמישה ימים, מהו דינה לעניי

בשעת הוסת )מתי צריכה לפרוש?( האם נחשבת 

 כבעלת וסת קבוע? מהם שיטות האחרונים להלכה?

לרמב"ן והי"א הראשון ברמ"א שכל יום נדון  }תשובה:

בפני עצמו חוששת לכל הימים שראתה, ואם יש  תכווס

בוע מבואר בש"ך שחוץ מווסתה הקבוע לה וסת ק

 חוששת רק ליום הראשון שהתחילה לראות,

הראשון  החוששת רק לווסת אבל לדעת הרז"ה

 שקבעה בימים אלו, 

הגם שדעת רוב הפוסקים שאין חיוב לפרוש  ולהלכה

 בכל הימים שנבוכה בהם, 

מספר הימים שנבוכה אינו שאם הרב ואזנר מ"מ כתב 

בהם כיון שהניסיון מראה  יותר מג' ראוי לפרוש

    עלול לגרום להקדמת הראיה{ שחימוד התשמיש

ע "היכי תמצי שאשה תצטרך לחשוש יותר מעל. 12

 לפני וסתה?

שיש לה ג' ימים קבועים שרואה  אישהא.  }תשובה:

, שצריך לפרוש ממנה כל ג' תמיד דם מאחד מהם

הימים }נוב"י קפד סע' ב' בביאור הרמ"א{ ועיין בהיכל 

 מה שהביא עוד שתי מקרים בזה{של

 

 

 סעיף יד'

 
24
 למודה להיות רואה יום ט"ו המקורו מתני' סג: "היית 

}וסת שאינו ושינתה להיות רואה ליום כ' }וסת קבוע{

 . אסוריםזה וזה  - קבוע{

 . אסוריםזה וזה  -פעמים ליום כ'  שינתה
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הותר ט"ו, וקבעה לה יום כ',  -ג' פעמים ליום כ'  שינתה

עד שתקבענה ג' פעמים,  -קובעת לה וסת  האיששאין 

 ם"עד שתעקר ממנה ג' פעמי -ואינה מטהרת מן הוסת 

 

שמשמע מהשו"ע }ומקורו מהטור נתקשו הפוסקים 

לא ראתה בזמן  שלוש פעמיםאישה שש { והרמב"ן

 שלא קבעה ווסת, אפילווסתה הקבוע נעקר וסתה,  

 ולכן אם תראה שוב באותו תאריך לא חוששת לו,  

שאם פעמיים לא ראתה  שבברייתא סד. מבואר וקשה

בזמן וסתה הקבוע, ובפעם השלישית לא ראתה לא 

 בזמן וסתה הקבוע ולא בזמן וסת שאינו קבוע, 

אם בחודש הרביעי תראה שוב בזמן הוסת הקבוע 

 וסת קבוע,  תחוזרת לחשוש כראיי

למודה להיות  ההיית" {דש ראשון}חו  וז"ל הברייתא}

}עקירה ראשונה ושינתה  }וסת קבוע{ רואה יום עשרים

}יום  אסוריםזה וזה  -ליום שלשיםהקבוע{  תלווס

  שאינו קבוע{ תקבוע ויום שלושים כווס תעשרים כווס

}עקירה  הגיע יום עשרים ולא ראתה {השני חודשב}

 מותרת לשמש עד יום שלשים - הקבוע{ השניה לווסת

 , וחוששת ליום שלשיםים לשלושים{}בימים שבין עשר 

הגיע יום שלשים  שאינו קבוע{ ת}אסורה כווס

 }בחודש השני{וראתה

}עקירה שלישית , הגיע יום עשרים ולא ראתה}חודש ג'{

 , הקבוע{ הלווסת

 ולא ראתה, }וגם בו{והגיע יום שלשים

הותר יום  -והגיע יום עשרים וראתה  }חודש ד'{

  בחודש הקודם{}כיון שלא ראתה בו שלשים

 "{ונאסר יום עשרים, מפני שאורח בזמנו בא

 ומצינו כמה תירוצים בזה

 שהברייתא מדברתהט"ז מבאר  .א
לכן גם אם ג' פעמים לא  החודש תבווס 

תראה בזמן וסתה הקבוע, ע"י שבפעם 

תחזור לראות באותו זמן, זה מוכיח  תהרביעי

 הראשון, השחזרה לווסת

ולכן אם  הפלגה תבווסדיבר  אבל השו"ע

בחודש השלישי לא תראה בו כלל ובחודש 

לא היה ניכר   02 תראה שוב להפלגת יהרביע

ההפלגה שהרי כבר לא ראתה חודש שלם 

 יום 22ויש כאן הפלגת 
רק במקרה שלאחר שהפליגה פעמיים ולכן 

ליום שלושים יום, חזרה מיד לראות פעם 

אחת להפלגת עשרים, פסק השו"ע שחוזרת 

, שבזה ניכר שחזרה הראשון הלווסת

 להפלגת עשרים. 

ומ"מ מודה השו"ע שאם אחרי ג' חודשים 

, בחודש הרביעי 02שלא ראתה בהפלגת 

 םתחזור לראות שתי ראיות שיש ביניה

הראשון שגם  ההפלגת עשרים תחזור לווסת

 הראשון. הבזה ניכר שחזרה לווסת

תירץ שגם לשו"ע הדין שאם  הש"ך בנקוה"כ .ב

אחרים לא נעקר וסתה לא ראתה ג"פ בזמנים 

 אם תחזור לראות באותו זמן,
 02 -02-02-02והשוע דיבר במקרה שראתה 

פ לא בהפלגת ", שכיון שראתה ג02 -02 -02-

 עשרים נעקר ווסתה.

 

}וכן הדין לביאור הט"ז  ך בשם המעדני מלך"כתב הש

שהחידוש במקרה שכתבו השו"ע והטור, בשו"ע{ 

ה פעמיים ושינת 02שאישה שקבעה וסת להפלגת 

שנעקר הפלגת  02להפלגת שלושים, וחזרה להפלגת 

לה וסת קבוע להפלגה  אישה שיש סעיף טו'.

ושינתה לראות ג' פעמים  יום, כ'לראות כל 

 בהפלגות לא שוות,

 וראתה  ששינה כגון

ימים מראיתה הקודמת, ל' בהפלגת  פעם ראשונה

 ימים,  לב'בהפלגת  פעם שניה

 ימים,  לד'בהפלגת  פעם שלישית

 סתה הקבוע ואינה חוששת להפלגתנעקר והדין ש 

 .25כ' 

                                                                                    
אפילו שעדין לא הגיע יום הפלגת השלושים  02

 .  02חוששת רק להפלגת 

שאין חידוש הקשה הש"ך על המעדני מלך }והט"ז{ ו

הפלגה, שכיון שהפלגה קצרה  תבמקרה זה בווס

 עוקרת הפלגה ארוכה, 

ה שיש החודש, שאיש תוכתב שחידוש זה נצרך בווס

לה וסת קבוע לכ' ושינתה פעם אחת לראות בכ"ב 

חזרה לראות בכ' בחודש אינה  ובחודש, וחודש לאחרי

 הקבוע  החוששת לכב' בחודש כיון שחזרה לווסת

 וכן פסקו הרמב"ם }והנוב"י בפת"ש סע' לב'{ 

שצריכה לחשוש עדין לכב' לחודש  אבל דעת החוו"ד}

 שלא נעקר{

 

 הוספות

 

נתבאר שנחלקו הפוסקים האם הפלגה קצרה  .1

 עוקרת הפלגה ארוכה, 

עוקרת הפלגה  לא שהפלגה קצרהשדעת הרמ"א וט"ז 

 ארוכה, 

 שהפלגה קצרה עוקרת הפלגה ארוכה ודעת הש"ך

שראוי לחוש לאוסרים ויש להקל  הרב ואזנרוכתב 

 באופנים הבאים

 אברכים בשנה ראשונה כדי להקל עליהם. .א
 הקל לא לחשוש לווסתבזמן הריונה יש לה .ב

 הארוך.

 שאלות סיכום

 

למודה להיות רואה יום כ' ושינתה  ההיית תניא" .1

ליום ל'... והגיע יום ל' וראתה הגיע יום כ' ולא ראתה 

והגיע יום ל' ולא ראתה הגיע יום כ' וראתה", אייך 

מפרשים הראשונים את הברייתא וכיצד הובאו 

 הדברים להלכה?

-ל' ושוב ב-כ' וראתה פעמיים ב-ללה וסת קבוע  היה .2

 כ' מהי מחלוקת הש"ך והט"ז ובמה היא תלויה?

האם  -היה לה וסת קבוע ושינתה ג"פ לזמנים אחרים .3

  עקרה וסתה?

 טז' -סעיף טו'

 
25
באישה זו שאחרי שהיה לה וסת  נחלקו הפוסקים 

  ה, שינתה ראיותיכ'קבוע להפלגת 

חרונה, מראיתה הא ל' ופעם ראשונה ראתה בהפלגת

 לד'ופעם שלישית בהפלגת  לב'ופעם שניה בהפלגת 

שדילגה   הפלגה בדילוג תלווסהאם צריכה לחשוש 

 .םפעמיים בדילוג של יומיי

הפלגה  תשאינה חוששת לווס דעת הב"ח  .א

 2 ילוג נקבע בהפלגה בד תבדילוג  כיון שווס

 , דילוגים 3וראיות שיש בהם ד' הפלגות 

ש לב' לג', שי וכאן יש רק שלוש ראיות ל' 

דילוג אחד, ואין להחשיב ראית כ' ול'  םביניה
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בהפלגת  אם חזרה לראות אפילו פעם אחת אבל

קבוע, כיון שלא  תחוזרת לחשוש לו כווס, כ'

 .26 הקבעה וסת אחר בראיותי

באישה שיש לה וסת קבוע להפלגה  וכן הדין

 יום,  02לראות כל 

יום }שהם שלוש עונות לפי  22מלראות  ופסקה

יום{ נעקר וסתה  02רגילה לראות כל  המה שהיית

 .0227הקבוע ואינה חוששת להפלגת 

                                                                                    
 2כיון שהם בדילוג שונה, ולכן רק אם תראה 

קבעה וסת ת ראיות כ' ל' לב' לד' לו' לח'

 . הפלגה בדילוג

שקבעה וסת הפלגה בדילוג  הש"ךדעת  .ב

}שמחמירים אותו בסע'  שחוששים לדעת רב

 הפלגה בדילוג נקבע בד' ראיות תשווס ה'{

, וכאן ש בהם שלוש הפלגות ושתי דילוגיםשי 

והגם שאין מחשבים   ראתה כ' ל' לב' לד' 

הדילוג מי כ' לל' מ"מ לב' הוא דילוג ראשון 

 לד' הוא דילוג שני.

דברו הם רק  ,שלא כתב שקבעה וסת }והשו"ע

הפלגה בדילוג  תלדעת שמואל שסובר שווס

 נקבע רק בה' ראיות שיש בהם בג' דילוגים{

         
מקורו סד. בברייתא שמבואר שגם אם לא ראתה  26

האישה ג' פעמים בווסתה הקבוע, אם לא קבעה וסת 

 אחר, חוזרת בראיה אחת לווסתה הקבוע.

  
מקורו ז: "רבי אליעזר אומר: כל אישה שעברו עליה  27

 דיה שעתה"  -שלש עונות 

שהכוונה שאישה זו שלא ראתה ג' פעמים  וביאר הב"י

לקת דמים כמעוברת, ולכן אינה היא מוחזקת כמסו 

 חוששת לווסתה.

 

תה פעם א החודש הקבוע גם אם לא ר תבווסלכו"ע 

אחת חוששת ליום החודש על שתעקור אותו בג' 

 פעמים

 הפלגה הקבוע,  תבווס מה הדין נחלקו הפוסקיםו

שלא ראתה פעם אחת בהפלגתה הקבועה האם 

 חוששת להפלגה הבאה. 

שאפילו  דעת המהרש"ל הב"ח והש"ך .א

שהפסיקה רק פעם אחת לראות בהפלגה 

 אינה חוששת לו יותר 

רגילה לראות בהפלגת לב'  האם היית כגון

יום ועבר ולא ראתה בו אינה חוששת 

אמורה לראות  הלהפלגת לב' מהיום שהיית

בו, כיון שמהיום שראתה בפועל עד ביום 

יום אלא יוצא  00שתחשוש לו אינו הפלגת 

ום.  }שדעת רב הונא י 20הפלגה כפולה של 

 לט: שמונים מהראיה שראתה בפועל{

וההבדל בין הפסיקה לראות פעם אחת 

 להפסיקה שלוש עונות

יום  02שאם היה לה וסת קבוע להפלגת 

 ופעם אחת שינתה וראתה בהפלגה אחרת,

 מראיתה החדשה, 02חוששת גם להפלגת 

 הוגם להפלגה החדשה שהפליגה מי ראיית

 החדשה, ההקודמת לראיית

אם הפליגה ולא ראתה שלוש עונות  אבל

יום מראיתה  02חוששת רק להפלגת 

החדשה, אבל אינה חוששת להפלגה מי 

 הקודמת, הראיית

יום  02חזרה וראתה שתי ראיות בהפלגת  אם אבל

,  קבוע תכווס 02, חוזרת לחשוש להפלגת םביניה

 .28 עד שתעקור אותו בג' פעמים

כמו שנעקר וסת הפלגה כך נעקר וסת  סעיף טז'.

לראות כל  קבוע אישה שיש לה וסתולכן  החודש,

, אם עברו ג' חודשים שראתה בהם חודשראש 

 או שלא ראתה בהם כלל,  ,בזמנים אחרים

 נעקר וסתה הקבוע לר"ח ואינה חוששת לו יותר
29, 

                                                                                    
כיון שג' עונות שלא רואה בהם אינם הפלגה 

 אלא סילוק דמים,

שאם לא ראתה פעם אחת  ט"זהב"י והדעת  .ב

בהפלגה ממשיכה לחשוש ומונה את 

 אמורה לראות, הההפלגה מיום שהיית

החודש שחוששים  תשדין וסת הפלגה כווס

לו עד שנעקר, ולכן רק לאחר שלא תראה ג"פ 

 בהפלגה לא חוששת לו.

ראית המהרש"ל שהוכיח מרב  ודחה הט"ז}

 הונא שמונים מהיום שראתה בפועל,

שרב הונא דיבר שראתה ראיה נוספת 

באמצע ולכן מונה ממה שראתה בפועל, אבל 

 הלל מונה מהיום שהייתכאן שלא ראתה כ 

 ,אמורה לראות

שלפי המהרש"ל יוצא שיש הבדל  ועוד הקשה

 בין עקירת וסת החודש לעקירת וסת הפלגה

והטור כותב וז"ל "כעקירת וסת ההפלגה כן 

 עקירת וסת החודש" משמע שהם שווים

 והקשה עוד כמה קושיות על המהרש"ל ע"ש{

 

בוע מה הדין באישה שיש לה וסת ק נחלקו הפוסקים

 02ולא ראתה פעם אחת, האם חוששת לעו"ב שהוא 

 .רגילה לראות בו היום מהיום שהיית

שכמו שאינה חוששת  דעת המהרש"ל .א

רגילה לראות, גם  המהיום שהיית להפלגה

  אינה חוששת לעו"ב מאותו יום.

 הב מהיום שהיית"שחוששת לעוד "החוודעת  .ב

רגילה לראות בו משום "דוכי לעולם לא 

 }פת"ש{ תראה"

    
28
באישה שיש לה וסת קבוע נחלקו הפוסקים  

להפלגות, ולא ראתה בהם ג' עונות, בכמה ראיות 

 ההפלגות שלה. תשתראה תחזור לחשוש לווס

שרק לאחר שתראה ב'  דעת הש"ך בנקוה"כ .א

ההפלגה הקבועה שלה אז  םראיות שביניה

ההפלגה שלה ודייק כך  תחוזרת לחשוש לווס

 .מלשון השו"ע ע"ש
שבראיה אחת חוזרת לחשוש דעת הט"ז  .ב

לה,  ההפלגה שהיית תמאותה ראיה לווס

שכן הדין במעוברת שבראיה אחת חוזרת 

 .הלחשוש לווסת
 

29
שאישה שיש לה וסת  ש בשם הנוב"י"כתב הפת 

קבוע לראות בר"ח, ולא ראתה דם פעמיים בר"ח, 

מסולקת דמים מחמת עיבור והנקה,  הולאחר מכן היית

 לא ראתה בר"ח,ולאחריהם שוב 

לג' פעמים שלא ראתה בר"ח ונעקר  המצטרפים ראיותי

 ממנה וסת החודש,

ואם תחזור ותראה בר"ח חוששת לו עד שתקבע וסת 

 אחר.

70



 

 

 

 ________________________________________________________תדיני וסתו -סימן קפ"ט  14

חזרה וראתה פעם אחת בר"ח, כיון שלא  אם אבל

ר"ח בעה וסת אחר, חוזרת לחשוש שתראה ב ק

 .30 קבוע תכווס

האם אישה קובעת  נחלקו הראשונים סעיף יז'.

וסת לקפיצות בלבד ע"י שתקפוץ ג' פעמים בזמנים 

 .31 לא קבועים ותראה בהם דם

דעת השו"ע כתו"ס רשב"א והרמב"ם  .א

מחמת כיון שזה ראיה  ,בעה וסתשלא ק

 , 32 אונס

                                                                                    
 
30
שגם אישה שיש לה שתי ד "החוום שכתב הפת"ש ב  

וסתות קבועים כמבואר בסע' לב' אם הפסיקה ולא 

ראתה ג' עונות בזמן וסתה, וחזרה פעם אחת וראתה 

  בו, חוזר הוסת למקומו.

 

 שאלות סיכום

 

היה לה וסת לעשרים יום והפסיקה שתי עונות, האם  .1

, ומה דינה לאחר החייבת עדיין לחשוש לווסת

 השהפסיקה שלוש עונות? כיצד חוזרת לווסת

 הראשון?

 למתי תחשוש? -לא ראתה ע' ימים ואח"כ ראתה .0

שלא ראתה ג' עונות, מתי תחזור לחשוש ליום  האיש .0

 וסתה הראשון?

יה לה וסת קבוע ועברו ג' זמני הוסת ולא ראתה ה .4

 האם עקרה וסתה? -כלל

 

 

 סעיף יז'

 
31
א"ר הונא: קפצה וראתה, קפצה וראתה, מקורו יא. " 

 " לקפיצות ..קבעה לה וסת. -קפצה וראתה 

בכוונת רב הונא האם רק כשקפצה  ונחלקו הראשונים

בימים קבועים קבעה וסת, או גם אם שקפצה לא בימים 

 קבועים קבעה וסת הקפיצות.

שכונתו שגם  ה והטור"י הרז"דעת רש .א

 בקפצה לא בזמנים קבועים קבעה וסת.
שאומרת הגמ' שהקפץ בזמנים א.  }והראיה

קבועים פשיטא שלא קובע וסת לימים 

לא אמרה שפשיטא הקבועים בלי קפיצות, ו 

שלא קובעת לקפיצות בלי הימים הקבועים, 

 שהקפיצות הוא עיקר הגורםוטעמו 

כל הנשים בחזקת טהרה מתני' "" טו: ב.

נשיהן להן  -מן הדרך  הבאיםלבעליהן. 

 "בחזקת טהרה

}שהם בחזקת  לא שנו אמר רב הונאגמ' 

, ויש להם אלא שאין לה וסת לימים טהרה{

 -א מילתא דבמעשה תלי כיון ד  וסת לקפיצות,

" }כך גירסת הרשב"א אימא לא קפיץ ולא חזאי

 בגמ' לא כהגירסא שלנו{

הקפיצות גם  תשיש קביעות לווס המבואר

 בלא קביעות לימים{

שכונת רב  דעת הרשב"א ותו"ס והרמב"ם .ב

הונא, שרק אם קפצה בימים קבועים קובעת 

 וסת לקפיצות בימים אלו.  

     
32
  איה מחמת אונסשל ר ןביאור החיסרו 

ורק אם קפצה בימים קבועים קבעה וסת 
33. 

שקובעת וסת  והטור דעת רש"י והרז"ה .ב

  .לקפיצות לבד
 
 מימוניתבשם הגהות  א"רמדעת ה .ג

לפני שקפצה ג' פעמים אינה חוששת ש 

 . 34שאינו קבוע  תלקפיצות אפילו כווס

חוששת לאחר שראתה ג' פעמים בקפיצות,   אבל

שאינו קבוע, שפעם הבאה  תכווס קפיצותל 

שתקפוץ אסורה בשעת הקפיצה וצריכה בדיקה 

  . 35 שאינו קבוע תכווס
 

איזה וסת קובעת אישה שבשני  נחלקו הראשונים

 יום קפצה וראתה דם,  02 םימי ראשון שביניה

בשבת קפצה ולא  {יום 12לאחר ובפעם השלישית }

ראתה דם בלא  וראתה דם,  וביום ראשון לאחרי

 קפיצה,

 שקבעה וסת דעת השו"ע כהרמב"ם .א

 קבוע לימים אפילו בלי שתקפוץ,

                                                                                    
שרק ראיה שהגיע מחמת טבע האישה לאחר שראתה 

 ג' פעמים התברר שטבע האישה לראות באותו זמן,

ראיה מחמת אונס קפיצה, שהאונס הכריח אותה  אבל

להוציא הדם קודם זמנו אמרינן שהמקרה לא יתמיד 

לעולם ואפשר שתקפוץ פחות בחוזקה וכדו' ולא תראה 

 רימונים{}הוספות בשם הפרדס שוב. 

 
33
מה הדין בקפצה בימים לא  נסתפק בכרתי ופלתי 

קבועים, אבל היה ביחד עם וסת הגוף, כגון שקפצה 

ביחד עם פיהוק ועיטוש וראתה דם ג"פ האם קבועת 

 }פת"ש{וסת, ונשאר בצ"ע 

 

 
34
כוונת הרמ"א שלפני שקפצה ג' פעמים  ביאר הש"ך 

 מחמת וסת הקפיצות אינה חוששת כל פעם שתקפוץ

 חוששת  אבל

כגון אם קפצה בטו' בניסן וראתה  החודש תלווס א.

 חוששת לטו' באייר אם תקפוץ בו.

שקפצה בא' ניסן, ובכ' ניסן, אם  כגוןלווסת הפלגה  ב.

יום בכ' אייר חוששת שתראה  02תקפוץ לאחר 

 בקפיצה זו ואסורה כל העונה מחמתה.

החודש  תוסשחוששת לו שדברי הש"ךד "והוסיף החוו

מדובר רק באישה שיש לה וסת , אם תחזור ותקפוץרק 

קבוע או שראתה בין הקפיצות שהחשש הוא רק 

מחמת שהקפיצה ביום החודש גורמת לה לראות, ולכן 

 חוששת לו רק אם קפצה.

אישה שאין לה וסת קבוע ולא ראתה דם בין אבל 

הקפיצות, צריכה לחושש לעו"ב }שלדעת הש"ך הוא 

בחודש הבא אפילו שלא  באותן יום של וסת החודש{

קפצה באותו יום משום  "שוכי לעולם לא תראה"  

 }פת"ש{

       
35
שאישה שרואה תמיד שלוש שעות  ד"החווכתב  

אחרי שקופצת חוששת רק לאותה שעה שתראה בה 

 }פת"ש{ וולא לאחרי וולא לפני

  

71
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 02ביום ראשון כל ולכן חוששת שתראה 

  ,יום

שהפעם השלישית שראתה ביום  וטעמו

ראשון בלי קפיצה הוכיחה שהיום גורם 

 ולא הקפיצה. הלראיית

 שקבעה וסת להקל טורה דעת הרשב"א ו .ב

רק אם  ולקפיצות, ולכן לימים קבוע

 הבימים אלו חוששת לווסת תקפוץ
שאמרינן שהקפיצה של שבת  וטעמו

 . 36 גרמה לה לראות ביום ראשון

                                                           
36
קפיץ בחד בשבת וחזאי, .. אמר רב אשימקורו יא. " 

, {ובשבת קפצה ולא חזאי} וקפיץ בחד בשבת וחזאי,

ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה; מהו דתימא: איגלאי 

מילתא למפרע דיומא הוא דקגרים ולא קפיצה, קמ"ל 

 דקפיצה נמי דאתמול גרמא,

 "משום דאכתי לא מטא זמן קפיצה -והאי דלא חזאי 

 א והטור"המבואר בלישנא קמא כדעת הרשב

 ראשון שאמרינן שהקפיצה של שבת גרמה לראיה ביום

 לכן קבעה וסת רק לימים וקפיצות

גרס בלישנא בתרא שגם מדברת שקפצה  אבל הרמב"ם

איגלאי מילתא דיומא הוא "בשבת ולא ראתה ואומרת 

  "דקא גרים

מבואר שלא תולים הראיה של יום ראשון בקפיצה של 

 שבת ולכן קובעת וסת רק לימים

 בתראם להחמיר כלישנא "ופסק הרמב

ס בלישנא בתרא שקפצה בשבת לא גר  אבל הרשב"א

הימים שהרי לא קפצה  תולכן חוששת שם רק לווס

 כלל.

 

למה לא הביאו דעת  על השו"ע והרמ"א הקשה הש"ך

הרשב"א והטור}והוסיף שכן דעת הראב"ד והרא"ש{ 

הימים והקפיצות ולא  תשהקלו שחוששת רק לווס

 לווסת הקפיצות לבד,

 שמחמת הספק החמיר כדעת הרמב"ם ואין לומר

שכיון שקובעת וסת בדעת הרמב"ם קולא שהרי יש גם 

רק לימים, אם לא תראה ג' פעמים ביום ראשון נעקר 

וסתה, ולדעת הרשב"א שקבעה וסת לימים וקפיצות, 

לא נעקר הוסת עד שתקפוץ בימים אלו ולא תראה 

 בהם.

 

 הקשה הט"ז סתירה בפסקי השו"ע 

פסק השו"ע בסע' כ', שאם פיהקה שבווסת הפיהוק 

פעמים בא' בשבוע וראתה דם, ובפעם שלישית פיהקה 

בשבת ולא ראתה דם, וביום ראשון ראתה בלא פיהוק, 

קובעת וסת לימים ופיהוקים שתולים שהפיהוק של 

 אתמול גרם לראיה היום, 

 הקפיצות. תוזה הפוך ממה שפסק אצלנו בווס

הפיהוק מודה השו"ע בסע' כ'  תשבווס ותירץ הט"ז

 שקבעת האישה וסת המורכב לימים ופיהוקים,

שהפיהוק גורם שתראה האישה מחמת הטבע ולכן  כיון

 של אתמול גרם לראיה היום, קאמרינן שהפיהו

אבל הקפיצה גורמת לראיה לא מחמת טבע האישה 

אלא מחמת אונס הקפיצה, ולכן לא תולים בו הראיה 

 של יום ראשון.

 

אופנים מודים הרשב"א והטור שקבעה וסת רק  בשני

 .בקפיצות הלימים ולא תולה ראיית

אישה שקפצה בג' ימי ראשון או בג'  סעיף יח'.

ראשי חודשים, וראתה בהם דם, קבעה וסת 

לימים ולקפיצות, שאם תקפוץ בימים אלו אסורה 

 .37 }ש"ך{ משעת הקפיצה עד סוף העונה

אם לא קפצה באותו יום, או שקפצה בימים  אבל

  . האחרים אינה חוששת לווסת

 

ורואה  בגופה שינוים שנעשים  אישה סעיף יט'.

מחמתם, אם ראתה דם ג' פעמים בזמן שינוים  דם

וסת וכל פעם שמרגישה שינוים אלו אלו, קבעה 

  .38 אסורה לשמש שמא תראה בהם דם

                                                                                    
אישה שראתה ג' פעמים בהפלגות שוות ובכל  .א

הג' פעמים ראתה למחרת הקפיצה, קובעת 

 וסת רק לימים 
שרק אם פעמיים ראתה ביום הקפיצה  ןמכיוו

 תולים את ראייה הג' בקפיצה של אתמול

 {ד"החוו}פת"ש בשם 
אתה רק לאחר כמה ימים לכו"ע לא קפצה ור .ב

תולים הראיה בקפיצה, וקבעה וסת רק לימים 

  {בשם הנוב"י }פת"ש

 

 סעיף יח'

 
37
שעקירת וסת שנקבע ג' פעמים בימים  כתב הש"ךו 

וקפיצות, הוא רק כשיעברו ג' פעמים ימים אלו ותקפוץ 

ן הוסת נעקר אלא כעין שהוא "שאיבהם ולא תראה 

 נקבע",

שאם ג' ר"ח קפצה בהם ולא ראתה, ד "והוסיף החוו

וכשהגיע שוב ר"ח קפצה וראתה בו, חוזר וסתה 

למקומו כנתבאר בסע' טו' שכל שלא קבעה וסת אחר, 

 }פת"ש{חוזר הוסת למקומו בראיה אחת 

 

אישה שקבעה וסת להפלגה וקפיצות, כגון  שרואה כל 

יום כשקופצת בהם, גם אם באמצע ההפלגה ראתה  02

 יום ראתה שוב,  02שלאחר  ראיה נוספת כגון

לא נתבטל וסתה וחוששת שתראה בקפיצה בהפלגת 

יום ולא אמרינן שתראה בהפלגה מראיתה החדשה  02

  {ד"בשם החוו }פת"ש

 

 שאלות סיכום

 

שקפצה וראתה האם קובעת וסת על ידי  האיש .1

קפיצות? קפצה וראתה פעם אחת, האם חוששת 

כשתקפוץ בפעם הבאה? ומה הדין אם קפצה שנית 

 באותו תאריך?

כ' -כ' וראתה, קפצה ב-מהן השיטות בקפצה ב .2

כ', ומה הדין כנ"ל -י"ט וראתה ב -וראתה, קפצה ב

 ?בפהקה

 

 

 סעיף יט'
  

38
: מפהקת, תהווסתואלו הן " מקורו מתני' סג. ... 

וכמין  ..וחוששת בפי כריסה ובשפולי מעיה ,תומתעטש 

קבעה וכל ש  ,אותה, וכן כיוצא בהן אוחזיםורות צמרמ

 "הרי זה וסת -לה שלשה פעמים 

 כן כיוצא בהן לאתויי... דגופא תבווסתוהכא ".. גמ'

 "שראשה כבד עליה, ואבריה כבדים עליה
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 .כגון

  מפהקת   .א
מחמת  וזרועותיאדם הפושט  ,}רש"י

 .{תעייפוכובד}

אדם הפותח פיו מחמת  ,יש מפרשים

 כובד.

כאדם המוציא קול דרך , רבנו חננאל

הגרון מתוך מאכל שאכל. והביא השו"ע 

 שלשת הפירושים 

וכולן דברי " וכתב הב"י בשם הרא"ש

אלהים חיים דכל חוש שינוי הגוף כיון 

שהוחזקה בו הוא סימן להתעוררות 

 "{עקירת הדם

דרך  תמתעטש  ם"טור ורמב} מתעטשת .ב

ש"ך בשם תו"ס והרמב"ם מטה, 

 וכתב הש"ךדרך מעלה,  תמתעטש 

 שלדינא שניהם אמת{
}מרגישה כאב כנגד  חוששת בפי כרסה .ג

או בשיפולי מעיה שהוא בבית  הטבור{

  .39 הרחם
 }גלי חום בכל גופה{ אחזוה צירי קדחת .ד
 .ראשה ואיבריה כבדים עליה .ה

וש בג' פעמים אינו נקבע ועיט פיהוק ל  תקביעת ווס

 כיון שזה דרך בפעם אחת שמפהקת או מתעטשת,

 האדם,  כל

מפהקת או מתעטשת הרבה פעמים רק אם אלא 

  , תולים בזה ראית הדם וקבעה וסתזה אחרי זה

 }מקורו מהטור והתו"ס{

כל וסתות הגוף הנ"ל נקבעות גם אם לא ראתה 

 .40 אותם בזמנים קבועים

                                                                                    
 הגוף נקבע בג"פ תשווס כדעת רשב"גוסוברת המשנה 

 הגוף נקבע בפעם אחת. תשווס דעת רבישלא כ 

 

הגוף כגון בפיהוק,  תגם אם ראתה פעם אחת בווס אבל

חוששת לפעם הבאה שתפהק, אבל בפעם אחת 

 }ט"ז{שתפהק ולא תראה נעקר וסתה 

  
39
מבואר בגמ' עוד וסת הגוף ששופעת האישה דם  

כיוון  טמא מתוך דם טהור, ולא כתבו הפוסקים וסת זו

 שהיום כל הדמים טמאים

קובעת  דם, ורואה מוגלא ולאחריאבל גם לדידן אם 

 {בשם הס"ט }פת"שבזה וסת הגוף 

 
40
 תשסוברים בווס גם לדעת הרשב"א והתו"ס 

הקפיצות שנקבע רק כשקפצה בזמנים קבועים }סע' 

 טז'{

מודים בשאר וסתות הגוף שנקבע גם שאינו בזמנים 

 קבועים, 

צה זה ראיה מחמת אונס, והאונס שקפי בזה והטעם

הוא מקרה שלא יתמיד ולכן נקבע רק כשמגיע בזמנים 

קבועים, אבל שאר וסתות הגוף שרואה דם מחמת טבע 

 }ש"ך{ גופה קובעת וסת גם שאינו בזמנים קבועים 

שכל ווסת הגוף אינו נקבע רק אם  אבל דעת הרמב"ם

 הוא מורכב לימים קבועים.  

 

 

 

בזמנים קבועים  ג' פעמים גוףה אם בא וסת  אבל

כגון שמפהקת כל ר"ח או כל עשרים יום, חוששת 

 , בזמנים אלו קבוע תכווס הגוף תלווס

קבוע אם עבר היום ולא בדקה  תוכיון שנקבע כווס

 אסורה עד שתבדוק,

וסת הגוף יש לה באישה ש  ונחלקו הפוסקים

מה הדין אם ראתה וסת  בימים קבועים,לראות  

באותם ימים  שראתה או ,באותם ימים אהגוף ל 

 לראיה זו האם צריכה לחשוש ,בלא וסת הגוף

  .שאינו קבוע תכווס

בחודש הבא באותו  חוששתש דעת הב"י .א

  זמן או בפעם הבאה שתרגיש וסת הגוף,

שאינו קבוע,  תכווסחוששת לו רק  אבל

ולא  או המיחוש ולכן אם עבר אותו היום

  .בדקה מותרת בלא בדיקה
 דעת הרמ"א לביאור הט"ז והש"ך  .ב

 תלימים לחוד ולווסכלל שאינה חוששת 

שאינו  תהגוף לחוד, }אפילו לא כווס

 קבוע{ 

  ד"החוודעת הרמ"א לביאור  .ג
 הגוף לבד אינה חוששת כלל,  תשלווס

 שרגילה לראות בו, חוששת ליום אבל

אפילו וכווסת שאינו קבוע,  בחודש הבא

ראתה ראיה זו בלא מיחוש של וסת ש 

 }פת"ש{הגוף 
   

אישה וסת הגוף ג' ה לאחר שראתה רק .רמ"א

פעמים בזמנים קבועים אינה חוששת ליום בפני 

 עצמו ולמיחוש בפני עצמו.

לפני שראתה ג' פעמים וסת הגוף בזמנים  אבל

ליום בפני עצמו ולמיחוש בפני  חוששתקבועים 

אם עיקר הוסת מחמת  עצמו, כיון שאינה יודעת

 .המיחוש או מחמת הימים

 

אישה שבשני ראשי חודשים פיהקה  סעיף כ'.

 וראתה דם ובחודש השלישית שינתה 

  .מצינו שלוש אופנים

בפעם השלישית פיהקה לא בר"ח וראתה   .א

 לפיהוק לבד קבעה וסתבו דם 
לבד גורם לה לראות  קשהתברר שהפיהו

 דם.

 פיהוק,בפעם השלישית ראתה בר"ח בלי  .ב
 ,לר"ח בלבד קבעה וסת

ח גורם לה לראות "שהתברר שרק הר

 .דם

בפעם השלישית פיהקה בכ"ט לחודש  .ג

ובר"ח ראתה דם בלי  ולא ראתה דם,

 קבעה וסת לפיהוק בר"חלפהק, 
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מכיוון שאמרינן שהפיהוק של אתמול 

 . 41 גרם לה לראייה בר"ח

 

אישה שפיהקה פעם אחת בר"ח  סעיף כא'.

 ,42 חוששת לפיהוק לבד ולר"ח לבד וראתה דם,

בפעם הבאה שתפהק אפילו שלא בר"ח  ולכן

שאינו קבוע ואסורה לשמש עד  תחוששת לו כווס

  .43 שתבדוק

                                                           
 סעיף כ'

 
41
וסת הקפיצות שמבואר בלישנא  ןמקורו יא. לעניי 

קמא ולישנא בתרא מקרים אלו, ולומדים משם שה"ה 

 הפיהוק. תלווס

 

 הקפיצות תבווסשיש לכאו' סתירה בשו"ע  :שאלה

פוסק }סע' יז'{ שאם שחודשים ראתה בר"ח בקפיצה, 

בפעם השלישית  קפצה בכט' ולא ראתה, וראתה בר"ח 

 .ק לר"חקובעת וסת ר בלי קפיצה 

שקובעת  פוסק אצלנו פיהוקה תבווס ובאותו מקרה

 וסת לימים ולפיהוקים

 "הסיבה"זה ראיה מחמת אונס  והיא  קפיצהתשובה: 

גורמת לה לראות היה  השגורמת לראיה ולכן אם היית

 לה לראות מיד,

פיהוק ושאר וסתות הגוף, זה ראיה מחמת טבע  אבל

שאמורה לראות דם, ולכן " סימן"הגוף והוסת הוא רק 

אפשר שהפיהוק של אתמול גרם לראיה של היום 

 }ש"ך{

 סעיף כא'
 
42
שלמדו דינים אלו מי וסת  מהרשב"א והרא"שמקורו  

 הקפיצות דף יא.

 

שמזה שלא כתב השו"ע שחוששת גם  הוכיח הש"ךו

 לעו"ב מוכח שעו"ב ווסת החודש זה באותו יום,

 02"ב זה ביום ה ולא כדעת הט"ז }בסע' יג'{ שפסק שעו

  ולא באותו יום של וסת החודש.

 
43
מדוע כתב השו"ע שפעם הבאה  מקשה הט"ז 

 ,עד שתבדוק עצמהשתפהק אסורה לבעלה 

הרי השו"ע בסע' ד' פסק שאישה שאין לה וסת קבוע 

אם עברה עונת וסתה ולא ראתה מותרת לבעלה בלא 

 בדיקה

הפיהוק שאינו קבוע חמור יותר ,  תשווסומתרץ הט"ז 

 שכיון שדרך האישה לפהק ולראות דם, 

לכן כיון שחזרה ופיהקה יש כאן ריעותא לפנינו 

 שראתה דם,

 .ולכן אינה מותרת עד שתבדוק שלא ראתה דם

 

שעיקר הטעם שאישה שיש לה  }והוסיף לבאר הס"ט

 וסת שאינו קבוע מותרת בלא בדיקה,

הגוף  תה דם, אבל בווסכיון שלא הרגישה שיצא ממנ 

שהפיהוק הוא ההרגשה שלה הרי הרגישה ואין לה על 

 הוספות{מה להסתמך שלא הרגישה. 

 

 

 

 

 

שת לו, חושיהקה פאם הגיע ר"ח אפילו שלא וכן 

  .ל העונה שמא תראה בו דםואסורה לבעלה כ 

שכל וסת שלא נקבע  ,בפעם אחת ועוקרת הוסת

 }ש"ך{ אחתפ נעקר בפעם "בג

 פיהקה ובדקה ולא נמצא דם,ולכן אם 

מכן  לא ראתה דם, אינה חוששתח ר"כשהגיע גם ו

 לר"ח ולפיהוק. להבא

 

 02אישה שפיהקה וראתה דם, ולאחר  סעיף כב'.

 .וסתות ג'ל  חוששתיום פיהקה שוב וראתה דם,  

הבאה ולכן אסורה בפעם לווסת הפיהוק  א.

  שמא תקבע וסת לפיהוק, שתפהק,

אינה  דם תפהק ולא תראהואחרי שפעם אחת 

  אבל עדין חוששת  ,חוששת לפיהוק לבד

שמא הפלגת ל' יום גרם לה  הפלגה תלווס ב.

לראות, ולכן אסורה לשמש ביום שלושים 

 ,המראיתה השניי

וגם אחרי שלא ראתה ביום השלושים עדין 

 חוששת

שבאותו יום בחודש שראתה החודש  תלווס ג.

}שבחודש מלא זה יוצא יום  הבאתראה בו בחודש 

  לאחר וסת הפלגה{

 

נקבע רק אם ראתה אותו  וסת הגוף סעיף כג'.

 ג' פעמים, כגון שפיהקה ג' פעמים, שינוי בגופה

 אם פיהקה פעם אחת ונתעטשה שתי פעמים, אבל

  אין הראיות מצרפות ולא קבעה וסת הגוף.

 

 בצלאכלה  וראתה, שוםאכלה אישה ש  רמ"א

  וראתה, פלפליןוראתה, אכלה 

בימים שווים, קבעה וסת לאותם  האם היו ראיותי

 .44 דברים חריפים בהם ימים כשאוכלת

                                                                                    
 

 סעיף כג'

  
44
אכלה שום וראתה, ואכלה בצלים וראתה, מקורו " 

 "כססה פלפלים וראתה

 ונחלקו הפוסקים בביאור הגמ'

שהכוונה שאכלה פעם  דעת הב"י .א

ראשונה שום וראתה, פעם שניה בצל 

 וראתה ופעם שלישית פלפל וראתה, 
שאפילו שאכלה דברים  וחידשה הגמ'

שונים כיון ששלושתם חריפים קבעה 

 }וכתב הרמ"א דעה זו בשם י"א{וסת 

שכונת הגמ' ששלוש פעמים דעת הגר"א  .ב

אכלה שום וראתה, קבעה וסת לאכילת 

מים אכלה בצל שום, או ששלוש פע

 , קבעה וסת לאכילת בצל וראתה
אכילת שלוש מינים חרפים אינם אבל 

 .מצטרפים לקביעת וסת

 

שרק באכילת ג' מינים חריפים של שום  כתב הרעק"א

 בצל ופלפלים קובעת וסת לאכילת דברים חריפים,

אישה שאכלה ג' פעמים שום וראתה דם, קובעת  אבל

וסת רק לאכילת שום, כמו ששור שנגח ג' פעמים שור, 

 הוא מועד רק לשוורים,
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מה הדין אם ראתה בימים לא נחלקו הראשונים ו

 שווים האם קבעה וסת.

שלא קבעה  א"וי"א ברמ דעת הרשב"א .א

וסת, כיון שראיה מחמת אכילת דברים 

חריפים זה ראיה מחמת אונס כמו 

 שאינו נקבע רק כשראתה אותםקפיצות, 

 .45 בימים קבועים
שקבעה וסת  וי"א ברמ"א דעת התו"ס .ב

לאכילת דברים חריפים, כיון שאינו 

נחשב ראיה מחמת אונס שאין הראיה 

 י טורח כמו בקפיצה."באה ע
 

כגון  לבד שקבעה וסת הגוףאישה  סעיף כד'.

פיהוק, וראתה תמיד רק בתחילת הפיהוק ולא ל 

 בסופו או הפוך, 

, בתוך  הוסת מובלעות הראיותי היו תמידאם 

 שלאחר שכלה הפיהוק אינה ממשיכה לראות, 

לא נאסרת אלא בתחילת הפיהוק או בסופו כפי 

 .46רגילה לראות  השהיית

                                                                                    
ואם אכלה פעמים שום וראתה ופעם אחת בצל וראתה 

 לא קבעה וסת כלל.

 

, לאחר שראתה דם באכילת שום בצל עקירת הוסת

 ופלפל, אם אכלה שאר מינים חריפים ג' פעמים ולא

 ראתה דם, לא נעקר וסתה לאכילת שום בצל ופלפל,

אם אכלה שום או בצל או פלפל ג' פעמים ולא  אבל

 ראתה נעקר וסתה לגמרי, 

שכיוון  שנעקר אחד המנים שקבעה מחמתם את וסתה 

 {ד"החוו}פת"ש בשם  נעקרה כל החזקה

 
45
שמזה שהשו"ע לא כתב את הדין של  א"דייק הגרו  

קביעת וסת באכילת דברים חריפים נראה שדעתו, 

הקפיצות שלא קובעת וסת, אלא אם  תשדינו כווס

 תראה גם בימים קבועים, 

שיש להחמיר כשתי הדעות ולחשוש  וכתב התוה"ש

 שקבעה וסת ולחשוש שלא קבעה וסת.      

 

 סעיף כד'

 
46
 }דם{ ה להיות רואהלמוד  ההייתמקורו מתני' סג: " 

  }כלומר מיד שהיא מתחילה לפהק{ תהווסתו תבתחיל 

}מי זמן תחילת  תהווסתוכל הטהרות שעשתה בתוך 

 }אבל אם רגילה לראות דם רק{ טמאות. וסת הגוף{

כל הטהרות שעשתה בתוך  - }הגוף{ תהווסתובסוף 

}כיון ששעת וסתה הוא בסוף וסת  טהורות תהווסתו

 הגוף{"

שרגילה לראות דם בתחילת וסת  שאישה המבואר

הגוף או בסופו אינה מטמאה טהרות שנגעה בהם כל 

אותה עונה אלא רק טהרות שנגעה באותו זמן ביום 

 שרגילה לראות דם,

שאינה צריכה לפרוש מבעלה כל אותה עונה  וא"כ ה"ה

 אלא רק מתי שרגילה לראות דם,

משאר וסתות שאינה נאסרת כל  ובדין זה קל וסת הגוף

 ונה אלא רק בזמן שרגילה לראות בזמן וסתה הע

  רשב"א{ב"י בשם ה}

 

                                                                                    
בס' קפד' סע' ו' דעת הרשב"א שאישה שנמשך  שאלה:

וסתה כמה ימים פורשת מבעלה רק עונה ראשונה כיון 

 והשאר זה תוספת דמים, השזה עיקר ראיית

א"כ מדוע כאן פסק הרשב"א ונפסק בשו"ע שאם נמשך 

סורה כל העונה ולא גם אחר וסת הגוף א הראיית

אמרינן שעיקר ראייתה זה בשעת הוסת עצמה והשאר 

 זה תוספת דמים.

  תשובה:

שהגם שאין הולכים אלא אחר  תירץ הב"י .א

התחלת הוסת מ"מ שיעור התחלת הוסת אינו 

 הפחות משיעור עונה, ולכן אם נמשכת ראיית

 לאחר הוסת נאסרת לרשב"א כל אותה עונה.

בס' קפד' סע' ו' מדובר שאינה תירץ ש ח"הב .ב

רואה ראיה אחת ארוכה אלא מזלפת שנים או 

שלוש ימים, ולכן מספיק לפרוש בעונה 

הראשונה שמה שרואה אחר כך זה תוספת 

 דמים, 

בסעיף דידן מדובר שרואה ראיה אחת  אבל

 הבלי הפסק, ולכן חוששת לכל זמן ראיית

 ואם ראתה גם לאחר הוסת אסורה כל העונה.

 ע פסק"שהשוהש"ך על תירוץ הב"ח  והקשה

 שגם אם ראתה  ה'בס' קפד סע' 

שמתחילה בלילה ראיה אחת ארוכה 

 אינה צריכה לפרוש ,וביום שלאחרי ונמשכת

  כאן פסק השו"ע כ מדוע"א ,ביום כלל מבעלה

נמשכת אחרי פיהוקיה אסורה  השאם ראיית

 כל העונה

ששיעור התחלת  אלא העיקר כתירוץ הב"י

הוסת אינו פחות מעונה, ולכן אם ראתה 

לאחר שנגמר וסת הגוף תמיד פורשת כל 

 }ש"ך{אותה עונה. 
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שהראיה אם דרכה  ונחלקו הראשונים מה הדין

גם  ונמשכת ,כשמפהקת מתחילה בשעת הוסת

 לאחר שגמרה לפהק.

אסורה מתחילת ש  דעת הרשב"א והשו"ע .א

 הוסת עד סוף העונה.
שאסורה רק בזמן הפיהוק  דעת הרז"ה .ב

עונה, כיון שחוששים רק ולא כל ה

 לתחילת הווסת.
 

 אישה שיש לה וסת הגוף לראות  סעיף כה'.

אסורה והימים לבד  דינה כמו וסת ,בימים קבועים

אפילו שרגילה לראות רק  לבעלה כל אותה עונה,

  .47 בשעת הפיהוק

ת קביעות השעה שקביעות הימים עוקר ,וטעמו}

      חוו"ת{

בדינים  הפלגה תשווה וסת הגוף לווס סעיף כו'. 

 הבאים:

בפעם אחת שמפהקת ורואה דם חוששת  .א

 שאינו קבוע. תלפעם הבאה שתפהק כווס
פעמים דם מחמת פיהוק או אם ראתה  .ב

עיטוש, ובפעם השלישית לא ראתה, 

 .נעקר וסתה לגמרי

                                                                                    
 סעיף כה'

  
47
סתירה בפסקי הראב"ד שבס' קפד'  קשה הב"חה 

הגוף אפילו שנקבע  תכתב הב"י בשם הראב"ד שווס

ליום קבוע, אינה נאסרת אלא בשעה שמפהקת ולא כל 

 היום,

 תשווסופסקו השו"ע  ד"בשם הראב וכאן כתב הרא"ש

 הגוף שנקבע ליום קבוע, אסורה כל אותו היום.

שהראב"ד בס' קפד' התיר רק לפני שהגיע  תירץ הט"ז

 וסת הגוף, שכל שלא פיהקה מותרת לבעלה,

שאחרי שהגיע וסת הגוף אסורה הראב"ד  תוכאן כוונ

 עד סוף העונה.

 תנאסרת בווס ן האישהשאיהמבואר בדברי הט"ז }

רק משעה שהתחילה לפהק עד  הקבוע לימים הגוף

 ,סוף העונה

הגוף  תדחה תירוץ הט"ז ודעתו שווס והש"ך בנקה"כ

הקבוע לימים אסורה מי תחילת העונה גם לפני שהגיע 

 וסת הגוף{  

 

 כו'-יטשאלות סיכום סע' 
 

 איזה וסת נקבע בלא הרכבה ע"י ימים?. 1

בכל וסתות הגוף חוץ מקפיצה דעת רוב   תשובה:}

הראשונים שנקבע גם אם אינו מורכב לימים, אבל דעת 

הרמב"ם שאין נקבע ווסת הגוף רק אם הוא בימים 

קבועים, ובווסת הקפיצות נתבאר שלוש דעות בזה בס' 

 טז ע"ש{ 

על ידי  הקובעת וסת אם ראייתה היית ההאם איש. 2

 .קפיצות או פיהוק או אכילת דברים חמים

קבעה לה וסת הגוף)פיהוקים( לזמן קבוע, מה דינה . 3

במקרים הבאים: פיהקה ביום אחר, הגיע הזמן ולא 

פיהקה, ג"פ לא פיהקה ולא ראתה בזמן קבוע, ראתה 

 ג"פ בזמן הקבוע ללא פיהוק.

 רכב מזמן וגוף?. כיצד עוקרים וסת המו 4

 

ג' פעמים לא  תאם קבעה וסת הגוף בראיי .ג

בזמנים קבועים, נעקר וסתה ע"י שג' 

 וסת בגוף. באותופעמים לא תראה דם 
, לזמנים קבועים אם קבעה וסת הגוף  .ד

באותם ימים  נעקר וסתה רק אם ג' פעמים

 לא תראה בהם דם,ו  תקבל וסת הגוף
שרגילה  הימים ג' פעמים עברו ואם

, ולא קיבלה וסת לראות בהם וסת הגוף

 דם. לא ראתהגם  ו הגוף,

לחשוש  שאינה צריכה ןמועיל לעניי

לימים אלו אלא אם תרגיש בהם וסת 

 הגוף 

   }פת"ש בשם הס"ט וחוו"ת{

 

, יא מסולקת דמיםרי הה קטנה כז'.סעיף 

  .הבאיםונחשבת לקטנה במצבים 

אפילו שהביאה  ,הגיעה לי"ב שנים ויום אחד לא א.

 .48 שתי שערות

 .ה לי"ב שנים ולא הביאה שתי שערות הגיע ב.

 

קובעת  קטנה בכמה ראיותונחלקו הראשונים 

 .קבוע תוסת וחוששת להם כווס

דינה ש   דעת הרשב"א רמב"ם ושו"ע .א

 בג' ראיותשקובעות וסת  ככול הנשים

 תהחודש, ובד' ראיות בווס תבווס

  .הפלגה

קובעת  שקטנה ,דעת יש מפרשים ורש"י .ב

רק לאחר ארבע  תהווסתו סוגי בכל וסת

   .49 }ב"י{ראיות 

                                                           
 סעיף כז'

 
48
 -אימתי הגיע זמנה לראות מקורו ה. "תניא..  

 "משהגיעו ימי הנעורים

 
49
ט: "תינוקת שלא הגיע  מחלוקתם בביאור הגמ' מקור 

 זמנה לראות וראתה, 

דיה שעתה }שכיון שהיא מסולקת  - פעם ראשונה

 דמים מטמאים הטהרות רק מכאן ולהבא{ , 

 דיה שעתה,  -שניה 

הרי היא ככל הנשים }שנתגלה שאינה  - שלישית

שעות לפני  04מסולקת דמים{, ומטמאה מעת לעת }

 לפקידה הראיה{ ומפקידה

שעות ונמצאה טהורה,  04}שאם בדקה עצמה בתוך 

  טמאה רק לאחר הבדיקה{

א ושאר הראשונים שכמו שלטהרות ולמד הרשב"

 ןלאחר ג' פעמים  חזרה להיות ככל הנשים כך גם לעניי

 וסתות.

 הראשונים בהבנת הגמ' ונחלקו

  דעת יש מפרשים ורש"י .א

שהראיה הראשונה נחשבת למקרה 

 הראיות, ןואינה עולה למניי

ולכן צ"ל שדברי הגמ' שבשלוש ראיות 

הוי חזקה זה רק לרבי שחזקה היא בשתי 

 ראיות, 
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 משאר הנשים, דין הקטנה ושונה

 שנעקר וסתה וחוזרת להיות מסולקת דמים ע"י

, יום 22שהם  בנוניות דם  שלוש עונותשלא רואה 

    .מקרה הדמים שראתה היו דרךשנתברר ש

ר ותראה באותם זמנים שראתה ו זאם תח אפילוו

 .50 אינה חוששת להם עד שתראה בהם ג' פעמים

ג' פעמים בהפסקות של  המשיכה לראות אם אבל

, הראיה שראתה לפני דילוגים מצרפיםיום,  22

שלוש  םשביניה וביחד יוצא שראתה ארבע ראיות

וסת וקובעת מחמתם  ,פלגות של תשעים יוםה

  .51 יום 22להפלגות של 

 יום אינו מחמת 22שלא ראתה  זה ש שנתברר 

שקבעה וסת  מחמת מסולקת דמים אלא השהיית

 ,יום 22להפלגת 

 

                                                                                    
אבל לדעת רשב"ג שהלכה כמותו 

שחזקה היא בג' פעמים, רק לאחר ארבע 

 ,קובעת וסתראיות 

 דעת הרשב"א הרמב"ם והשו"ע  .ב

ששתי הראיות האחרונות מגלות על 

ראיה גמורה  ההראייה הראשונה שהיית

ולא מקרה, ולכן דברי הגמ' שקובעת וסת 

בג' ראיות זה גם לדעת רשב"ג שהלכה 

 כמותו

}שלא מסתבר שכל דברי הגמ' הם רק 

 .אליבא דרבי שאין הלכה כמותו{

 
 שקבעה וסת בג' פעמים{ מקורו ט: "}אם לאחר 50

יום שלא ראתה בהם  22עברו עליה שלש עונות}שהם 

 דיה שעתה" -דם{ וראתה 

שכיון שלא ראתה שלוש עונות דם חוזרת המבואר 

להיות מסולקת דמים שלא חוששת לווסתה, ולכן דיה 

 שעתה ואינה מטמאה מעת לעת.

 

שלא  השפסקה שלוש עונות הכוונ  }אבל דעת הדרישה

רגילה לראות  העונות האחרונות שהיית ראתה בשלוש

 בהם 

שרק בפסקה שלוש עונות בינוניות  ודחה דברו הש"ך

זה מראה שפסק ממנה טבע שאר נשים שרואות כל 

 שלושים יום ואז תולים הראיות שראתה למקרה{

 

שגם אם חזרה לראות באותם זמנים אינה  והמקור לכך

חזיא חוששת עד שתראה ג' פעמים הוא מגמ' י. "הדר ק

בעונות מאי }שחזרה לראות באותם הזמנים שהייתה 

 רגילה לראות בהם{

דיה שעתה,  -אמר רב גידל.. פעם ראשונה ושניה 

 שלישית מטמאה מעת לעת"

שרק לאחר ג' פעמים חוששת אם רואה  המבואר

 באותם זמנים.

  
דיה  -מקורו ט: "עברו עליה שלש עונות וראתה  51

דיה  -עונות וראתה שעתה, ועוד עברו עליה שלש 

הרי היא  -שעתה, ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה 

 ככל הנשים, ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה"

שנתברר שההפסקה הראשונה אינה סילוק וביאורו 

 דמים אלא שינוי וסת.

 

שלוש  המה הדין בקטנה שראת ונחלקו הפוסקים

 האם ,ראיות לא שוות שלא קובעת וסת מחמתם

 שאינו קבוע. תכווס הצריכה לחושש לראיותי

}ומשמעות הרמ"א סע' כח'  השו"ע דעת .א

שעד שלא תקבע וסת הרי היא  והנקוה"כ{

 הולא חוששת לראיותי ,מסולקת דמים

 .כלל

שאחרי  }והס"ט וחוו"ד{ דעת הט"ז .ב

שראתה ג' פעמים אפילו שזה בזמנים לא 

קבועים הוחזקה לראות כשאר הנשים 

 .52 שאינו קבוע תכווס הוחוששת לראיותי

                                                           
52
 מקור מחלוקתם בביאור הגמ' י.  

}קטנה הדר קחזיא בעונות מאי?{ רב גידל קמייתא}"

יום לא ראתה דם, ושוב חזרה  22דם ואז שראתה ג"פ 

 רגילה{ היום כמו שהיית 02לראות דם כל 

דיה  -: פעם ראשונה ושניה אמר רב גידל אמר רב

 ,שעתה, שלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

 ,ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה {}רב גידל בתרייתא

}קטנה שראתה ג"פ דם, ואז  הדר קחזיא בעונות מאי

 יום{  22ים ראתה רק כל פעמ

 -: פעם ראשונה אמר רב גידל אמר רב אמר רב כהנא 

מטמאה מעת לעת ומפקידה  -דיה שעתה, שניה 

 "לפקידה

  י ביאר הגמ'"הב

דיבר שראתה פעם אחת בהפסקה שרב גידל קמייתא 

 יום, 02בהפסקת  ושלוש פעמיםיום  22של 

 22דיבר שראתה פעמים בהפסקת  ורב גידל בתרייתא

 בהפסקת שלושים יום, ושלוש פעמיםיום 

 הבלשון הגמ' שראיה ראשונה אין הכוונ  }ונדחק הב"י

פעם  הראשונה אחר הפסקת שלוש עונות, אלא הכוונ 

ראשונה שרואה בסוף עונה קטנה של שלושים יום וזה 

 בעצם ראיה שניה{

שרק לאחר שהקטנה קבעה וסת  ולביאורו מבואר

 . הששת לראיותיח

 ז  ביאר הגמ'"הט

דיבר שראתה פעם אחת בהפסקת שרב גידל קמייתא  

 בהפסקת שלושים יום, ופעמיםיום  22

 22בהפסקת  מיםפעשראתה  דיבר ורב גידל בתרייתא 

 יום ופעם אחת בהפסקת שלושים יום

שקטנה בשלוש ראיות אפילו שאינם  ולביאורו מבואר

שאינו  תכווס הישוות חוששת מכאן ולהבא לראיות

  .קבוע

מעוברת ומניקה שהם גם מסולקות  מדועמקשה הב"י }

דמים מחמירים יותר מי קטנה שמבואר ברשב"א 

 , שאינו קבוע תלווס בראיה אחתשחוששת 

שמעוברת ומניקה כיון שראויות לראות אלא ותירץ 

 שהעיבור וההנקה מעקב אותם לכן מחמירים בהם, 

קטנה שאינה ראויה לראות מחמת טבעה אין  אבל

 שאינו קבוע{  תמחמירים בראיה אחת כווס
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שהזקינה לא לאחר ש  זקנה '.כט-'סעיף כח

 יום,  22שלוש עונות בנוניות שהם  ראתה דם

נעשית מחזקת מסולקת דמים ואינה חוששת יותר 

, ולא לראיות שתראה שקבעה קודם תלווסתו

 .53 מכאן ולהבא

 מסולקת דמים אינםקטנה וזקנה כיון שהם  רמ"א

 .54 שאינו קבוע תכווס לחוש לו םלראיית חוששת

מי מתי שקוראים לה אימא  ונחשבת אישה לזקנה

 .55 בפניה מחמת זקנותה ואינה מקפידה על כך

                                                                                    
 

 כט'-סעיף כח'
 
53
 האם חזרה לראות פעם אחת ביום שהיית אבל 

רגילה לראות קודם, אין דינה כמו תינוקת אלא חוזרת 

 }ש"ך{הראשון כמבואר לקמן סע' לא'  הלחשוש לווסת

 
54
חוששות לו  לכו"ע באותו זמן אם ראו ג' פעמיםאבל  

  .קבוע תכווס

מה הדין בקטנה וזקנה שראו שלוש  נחלקו הפוסקיםו

שאינו  תפעמים בזמנים לא קבועים האם חוששות לווס

 קבוע.

שאינו  תכווס םשחוששות לווסת דעת הט"ז .א

 .קבוע
שלא חושות לראיות אלו גם לא דעת הש"ך  .ב

 שאינו קבוע  תכווס
והשו"ע ס' קפד' }וכן משמעות הרמ"א כאן 

 {סע' ג'

 
55
ארבע נשים דיין שעתן: בתולה, מקורו מתני' ז. " 

כל שעברו  -איזוהי זקנה ... מעוברת, מניקה, וזקינה

 "עליה שלש עונות סמוך לזקנתה

 היכי דמי סמוך לזקנתה?ט. " גמ' 

: כל שחברותיה אומרות עליה זקנה אמר רב יהודה 

 היא. 

 ,לה אמא ואינה בושהכל שקורין   ורבי שמעון אומר:

שאין זה תלוי בדעת כל  י}וכתבו התו"ס ע"פ הירושלמ

אישה, אלא משהגיעה לגיל שבדרך כלל נשים לא 

 בכך,   תמתביישו

 היה כמו סבתא בזמננו{ אבזמנם הכינוי אימ 

 

 }והלכה כר' שמעון ולא כר' יהודה והטעם

הלכה כר' שמעון כשחולק על ר' יהודה, ועוד  א. ב"י

 שנחלקו האמורים בדעת ר' שמעון.ראיה מזה 

דחה טעם הב"י שמבואר בעירובין שהלכה כרבי ט"ז  ב.

 יהודה כשחולק על ר' שמעון, 

ועוד שאינו מחלוקת תנאים אלא אמוראים שהם רבי 

 יהודה בר יחזקל ורבי שמעון בן לקיש,

והטעם שהלכה כר' שמעון כיון שרבא )בבכורות( סובר 

 כמותו{

 

רא ורבי שמואל בר רב יצחק רבי זי בגמ' ונחלקו

  רבי שמעון, תבכוונ

 תוגם לא מתבייש האם רק אחרי שאינה מקפדת 

 אז היא בכלל זקנה אשקוראים לה אימ 

כל שלא מקפדת שקוראים לה  תשאפילו שמתבייש  או

 היא בכלל זקנה, אאימ 

  ו הפוסקיםקולהלכה נחל 

יום מלראות דם,  22זקנה שפסקה  .לא'-סעיף ל'

וסת  עתבוק ,בזמן קבוע ג' פעמיםבראיית 

 קבוע , תוחוששת לו כווס

בעונת וסתה  שלא אם היה פעם אחתבראיית 

  .56 אינה חוששת לראיה זו

החודש  תבווס ,אם ראתה בעונתה הקבועהאבל 

 הפלגה בשתי ראיות,  תובווס ,בראיה אחת

חזר וסתה הקבוע למקומו ופורשת מבעלה בעונת 

 , וסתה

יום  אינו סילוק  22שנתברר שהדילוג של  כיון

 , חזר הוסת למקומו וועכשי ,אלא מקרה דמים

}שתינוקת אינה  ובזה חמור דין הזקנה מהתינוקת

 שתראהלראיה בזמן ווסתה הקבוע, עד ת חושש 

 .57  בהם ג"פ{

                                                                                    
שמזה לביאור הט"ז  ע"דעת הטור השו .א

 כונתםנראה ש "שאינה חוששת"שכתבו 

להחמיר שנחשבת לזקנה רק אם גם אינה 

 , אבושה שקוראים לה אימ 
אבל אם בושה אפילו שאינה מקפדת אינה 

 זקנה וצריכה לפרוש בעונת הוסת.
שנחשבת  קללה דעת הרשב"א והרמב"ם  .ב

לזקנה כל שאינה מקפדת בכך אפילו 

 לה אמא,  בזה שקורים תשמתבייש 
הטור שגם דעת  ודעת הגר"א והתוה"ש

והשו"ע כדעת הרשב"א והרמב"ם להקל כיון 

 דרבנן. תשווסתו

 

 הוספות

 

שהיום אנחנו לא בקיאים לקבוע  הרב ואזנרכתב  .1

ויעברו  22שיעור זקנה, ולכן רק כשהגיעה האישה לגיל 

 עליה ג' עונות ולא תראה דם נחשבת לזקנה.

 

 לא'-סעיף ל'

 
56
 22} ת"ר: זקנה שעברו עליה שלש עונותמקורו ט: " 

 "דיה שעתה -וראתה  יום{

}שדינה כמסולקת דמים שמטמאה הטהרות רק 

 מעכשיו ולא למפרע{

שלומדים מטהרות לבעלה, שכיון  א"וביאר הרשב

שהיא מסולקת דמים לא חוששת לראיה אחת שלא 

 בעונת הוסת ואינה צריכה לפרוש בעונת וסתה. 

 
57
שחלוק דין קטנה מזקנה  הראיהוכתב הרשב"א ש 

 22בדין זה, שמקשה הגמ' ט: על תינוקת שלא ראתה 

 יום 

}שחזרה לראות בזמנים  י"הדר קחזיא בעונות מא"

רגילה{ והגמ' לא שואלת מה הדין בזה בזקנה  השהיית

משמע שבזקנה פשוט לגמ' שחוזר הוסת למקומו 

 בראיה אחת.
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 קובעת וסת בתוך וסת ע אישה"לכו סעיף לב'.

  א' בחודש,-שראתה ג"פ בבמקרה 

 , שקובעת וסת בחודש ג"פ בא' וכ'ואח"כ ראתה 

}ועל מקרה  דיבר השו"ע  .58 לא' וכ' בחודש

  לגרסת הש"ך{

 שראתה אישהמה הדין ב  ונחלקו הפוסקים

 א' בחודש,-ג"פ ב 

 לחודש,ב' -א' ו-ג"פ ב ואח"כ ראתה

ע "מר השוושעל מקרה זה אדעת הט"ז  .א

  ,ב' בחודש-לא' ושקובעת וסת 

שלא אמרינן }וחידש השו"ע בדין זה 

שמאחר שקבעה וסת לא' בחודש והוחזק 

' ב תלראיי לא נחשוש ,אז מעינה פתוח

ראית א'  המשך של מחמת שהיא  לחודש

 לחודש{

שקובעת וסת רק לא' בחודש  ך"דעת הש .ב

 ולא לב' בחודש, 

השו"ע  שני ימים רצופים פסק תשבראיי

שהולכים אחרי תחילת  ס' קפד סע' ו'

הראיה, והדם שראתה בב' לחודש הוא 

  .59 רק תוספת דמים

                                                                                    
 סעיף לב'

 
58
מה הדין באישה שראתה ג"פ בא'  נסתפק הנו"ב 

 ראתה בא' וכ' לחודש, ובחודש הרביעיבחודש, 

 ראתה רק בא' בחודש, ובחודש החמישי

הקבוע בא' לחודש, ולא  ההאם כיון שראתה בווסת

 קבעה וסת לכ' בחודש לכן לא תצטרך לחוש לו,

שאמרינן שכמו שבחודש הרביעי ראית וסת הקבוע  או

ך גם תחשוש בחודש לא מנעה ממנה לראות בכ' כ

החמישי לכ' בחודש אפילו שראתה בא' לחודש 

    }פת"ש{

 
59
שמבואר בדברו שקובעת אישה  ובישוב דעת הט"ז 

 ימים רצופים, תוסת לכל יום גם בראיי

, ובס' הצ"ל שכונתו במקרה שהיו הפסקות בין ראיותי

קפד' שמבואר שקובעת רק את תחילת הוסת מדובר 

 ששופעת או מזלפת ברצף,

על הט"ז שמנהג העולם, שאפילו  אלא שהקשה הס"ט

שרוב הנשים רואות ד' או ה' ימים, חוששות רק ליום 

הראשון, והרי אי אפשר שהיה כל הימים האלו ראיה 

 }הוספות{אחת 

 

 

 קביעת וסת בימי נדה וזיבה ןדברי הב"י בעניי

 מדין הגמ', ובזמן הזה.
לא  הנידתהנדה בתוך ימי ..." גמ' מקורו יא. בימי נדה

" }שאינה צריכה לחשוש שמא שינתה בעי בדיקה

וסתה, כיון שהראיה בתוך ימי וסתה לא נחשבת ראיה 

 קביעת וסת{ ןלעניי

המבואר שמדינא דגמ' אישה שראתה דם בימי נדות 

 הממעין פתוח אינה חוששת לווסת

אחרי שראתה פעם ראשונה וביאורו שבימי נדה 

תראה שוב באותם שמונה ממנו שבעה ימי נדה, אם 

 , הימים לא חוששת לראיית

ביאר רש"י שכיון שמעינה פתוח דרך לראות  והטעם

 .ימים ולכן לא קובעת וסתבאותם 

                                                                                    
שאמר שאישה קובעת  רב יוחנןעוד מבואר בגמ' שגם }

רק למקרה שראתה שתי  ו, כוונתהוסת בימי נידת

ראיות ממעין סתום בא' בחודש שהם הראיות 

 ,הנידות הראשונות שלה בימי

שהדין שגם אם הראיה השלישית ראתה בכה' וא' 

 לחודש שהראיה של א' זה ראיה ממעין פתוח, 

מ"מ קבעה וסת לא' בחודש שאמרינן שהראיה של א' 

הקדימה לבוא בכה' לחודש ויש כאן שלוש ראיות 

 ממעין סתום{

 

 נחלקו בגמ' ובראשונים ובימי זיבה

שחוששת לראיה  דעת רב פפא והרמב"ם .א

 שאינו קבוע. תכווס אחת
להקל והראב"ד  דעת רב הונא והרשב"א .ב

 .שאינה חוששת לראיה בימי זיבה כלל
שכיון שמוחזקת למסולקת דמים  והטעם 

בימים אלו אמרינן שמה שראתה היה במקרה 

 }ראב"ד{ולא קובעים וסת מראית מקרה 

 }לט:{ שאמר שגם ריש לקיש }וביאר הרשב"א

, זיבתהאשה קובעת לה וסת בתוך ימי ש 

רק במקרה שראתה שתי ראיות  וכוונת

ראשונות ממעין סתום בא' בחודש שהם 

 ראיות בימי נדות 

ראתה בכ' לחודש וא'  והראיה השלישית

לחודש שאפילו שהראיה של א' היא בתוך 

ימי זיבות, קבעה וסת כיון שאמרינן שהראיה 

   של א' בחודש הקדימה לבוא בכ' לחודש{    

 

אישה  שבזמן הזהמב"ן והרשב"א וכתב הטור בשם הר 

 קובעת וסת גם בימי נדה וגם בימי זיבה

בנות ישראל שמבואר בגמ' סו. "שוטעמו שכמו 

 -דם כחרדל  תטיפהחמירו על עצמן, שאפילו רואות 

", כדי שלא יתעו בחשבון ימי יושבות עליה שבעה נקיים

 הנדה והזבה,

כך גם בקביעת וסת קובעת תמיד ואין לחלק בין ימי 

נדה וימי זיבה, שאם נחלק יצטרכו ללמוד את ימי הנדה 

 והזבה ויבאו לידי טעות, 

שמזה שהשמיטו השו"ע והרמ"א דין  }וכתב התוה"ש

 זה משמע שפסקו כהרמב"ן{

 

קובעת וסת בימי נדה ש  ההכוונ  ונחלקו הפוסקים האם

 .או רק לחומרא ,בימי זיבה גם לקולא

שנאמר רק להחמיר שקובעת  דעת הש"ך .א

שקבוע בזמנים אלו אבל לא עוקרת וסת 

מחמתו וסתות קודמים, ולא עוקר חשש של 

 וסת שאינו קבוע.
שקובעת וסת בימי נדה  והס"ט דעת התוה"ש .ב

וזיבה בין להקל ובין להחמיר, שאם נאמר רק 

להקל שוב יבאו לטעות בחשבון ימי נדה 

 וזיבה.
וז"ל "לא שמענו לשום הרב ואזנר }וכתב 

סת, על חשבון ימי פוסק ששאל בקביעות ו

הנדה והזיבה, ובמציאות אין יודעים 

  החשבון"{
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 מעוברת ומניקהב נחלקו הראשונים סעיף לג'.

 ,קבוע תלווס םראייתות ב ש , האם חוששראו דם

 קבוע. לא  תולווס

קבוע, }בזמן  שקובעת וסת דעת הרמב"ן .א

הגמ' לאחר שעברו ימי טוהר, ובזמננו 

 .60{ אפילו בתוך ימי טוהר

 שאינה דעת הראב"ד הרשב"א והשו"ע  .ב

  קובעת וסת בזמנים אלו,

בזמנים אלו הם מקרה  הכיון שראיותי

  ואין ראיות המקרים מצטרפות,

שאינו  תכווס החוששת לראיית אבל

 .61 קבוע

                                                                                    
 

 שאלות סיכום

 

האם אישה קובעת וסת בימי נדה ובימי זיבה  .1

 בזמננו?

ב' תשרי, ו' תשרי, ו' חשון, ו' כסלו, האם -ראתה ב .2

ב' תשרי, ב' חשון, -קובעת וסת לו' בחודש? ראתה ב

ב' בחודש, -סת לכ"ח חשון, ב' כסלו, האם קובעת ו

 לדינא דגמרא, והלכה למעשה?

האם קבעה  -ב' לחודש-א' ו-אישה שראתה ג"פ ב .3

 וסת בתוך וסת?

קיימת חובת פרישה בכל ימי הוסת או רק  האם .4

בתחילתו, ומה הדין לאחר שנהגו להחמיר שאשה 

 קובעת וסת בימי נדה?

שראתה ביום מסוים ופסקה מלראות ושוב  האיש .5

ראתה תוך ימים אחדים, האם יש לה לחשוש בחודש 

 הבא לשתי ראיות?

שראתה חודש אחד ט"ו ט"ז י"ז, ובחודש הבא  האיש .6

ט"ז י"ז, ובפעם השלישית ט"ז י"ז, האם יום י"ז נקבע 

 ? תכווס

 

 סעיף לג'

 
60
 מי מתני' יא. שאומרת שבימי והוכיח הרמב"ן דעתו 

טוהר }שבעה בזכר וארבע עשרה בנקבה{ אין המניקה 

צריכה לבדוק את עצמה, משמע שבשאר ימים המניקה 

 צריכה לבדוק את עצמה שמא תקבע וסת.

 
61
מי י: שאמרו שמואל ור'  והוכיח הרשב"א שיטתו 

דיין כל ימי עיבורן, דיין כל  -מעוברת ומניקה יוחנן  "

לא חוששות  " }שגם אם ראו פעמים רבותימי מניקותן

 לטמא למפרע טהרות שנגעו בהם{ 

שבזמנים אלו דנים כל הראיות למקרה, ולכן  המבואר

 צ"ל שאינה קובעת וסת בזמנים אלו.

 

מדוע פסק השו"ע להקל כהרשב"א שלא  קשה הב"חה

, ולא החמיר הקובעת אישה וסת בימי עיבורה ומיניקת

 וכדעת הרמב"ן, הרי הטור הביא דעת הרמב"ן, וכוונת

 שיש להחמיר כדברו.

 ותירץ הש"ך בד' אופנים

ן כיון שלא ראתה את "כהרמב פסק הטור .א

ואם היה  ,א בתורת הבית הארוך"הרשב

 ,רואה אותו היה פוסק כמותו
שהרשב"א הוא אחרון לגבי הרמב"ן ויש  כיון 

 לפסוק כאחרונים.

חודשים  האישה למעוברת משעברו ג'ונחשבת 

  .62מתחילת עיבורה 

שלאחר   חודשים 04ונחשבת האישה למניקה כל 

 , אפילו אם מת העובר או גמלתו מההנקהלידתה
63. 

                                                                                    
כיון שהראב"ד והריטב"א פסקו כהרשב"א  .ב

פוסקים  דעת הרמב"ן היא דעת יחיד ולכן לא

 כמותו.
הריטב"א כתב שהמנהג שאין אישה קובעת  .ג

וסת בימי עיבורה, והכלל הוא שבכל מקום 

 שהלכה רופפת בידך, הלך אחר המנהג.
קיימא לן שכיון שווסתות דרבנן והולכים   .ד

בהם להקל, ולכן מקלים כהרשב"א שלא 

  קובעת וסת.
 

 שאינו קבוע, תשמעוברת ומניקה חוששות לווס הטעםו

 שאינו קבוע, תוקטנה לא חוששת גם לווסוזקנה 

שקטנה וזקנה אינם ראיות לראות מצד הט"ז ביאר 

טבעם, משא"כ מעוברת ומניקה שראיות לראות אלא 

 }ט"ז{שמקרה העיבור וההנקה מעקב אותם 
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 , משיודע עוברה -מעוברת מקורו מתני' ז: " 

 ממתי נחשבת האישה למעוברת ונחלקו בגמ' 

 השו"ע  וכ"פ רבי מאירוס בשם כדעת סומ .א
רה נחשבת ו בשמי ג' חודשים מתחילת עי

 למעוברת שהיא מסולקת דמים

שמי מתי שהוכר  והטעם ביאר הרשב"א

עוברה איבריה כבדים עליה ואז דינה כחולה 

 שדמיה מסולקים ממנה.

שנחשבת למעוברת רק לאחר  דעת רבי יוסי .ב

 שיעברו ג' עונות שלא תראה בהם דם.
  

63
 .תד מתי נחשבת האישה למינקע  נחלקו בגמ' 

 04ש  והשו"עוכ"פ  יוסי ור' שמעון דעת רבי .א

אם  ואפילוחודש לאחר הלידה דינה כמינקת, 

הפסיקה להניק מחמת שמת הולד או 

 שגמלתו
שמינקת מסולקת דמים לא מחמת  והטעם

איבריה ש מחמת הלידה , אלא יניקת הולד 

 .חודש 04תלק לסמתפרקים ודמה מ

שמסולקת דמים רק בזמן דעת רבי מאיר   .ב

שמיניקה בפועל, ולכן אם הפסיקה להניק 

חודשים אינה מסולקת דמים, ואם  04לפני 

חודשים היא עדין  04המשיכה להניק לאחר 

 , מסולקת דמים
שבשעה שמניקה הדם נעקר ונהפך והטעם 

 לחלב וכשמפסיקה להניק חוזר הדם.

 

שיש לאישה דין מניקה שדמה מסולק כל   כתב הפת"ש

 חודש גם באופנים הבאים: 04

כיון שאין איבריה חוזרים עד  כשהפילה נפל .א

 }ס"ט{חודש  04
 {חוו"ד} כשהפילה רוח .ב
 

  כתב הפת"ש בשם הס"ט

שאישה לא קובעת וסת בימי שרק לחומרא אמרינן 

בג'  העיבור והנקה, ולכן לא צריכה לעוקר ראיית

 פעמים. 
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 שלושה חודשיםמעוברת לאחר  סעיף לד'.

 חודשים,  04, ומניקה כל שהוכר עוברה

קבוע שהיה להם לפני  תאינם חוששות לווס

, מסולקת דמים םכיון שההעיבור וההנקה, 

  .64 בלי בדיקה ומתורת בו לבעליהם

                                                                                    
שלאחר שקבעה וסת,  בעת וסת להקלאבל קו

החודש והפלגה  תכשתראה שוב אינה חוששת לווס

 של ראיה זו.

 

שמעוברת או שהגם עוד כתב הפת"ש בשם הס"ט 

שאינו קבוע, זה רק  תכווס םחוששות לראיית מניקה

 וסת החודש והפלגה, ןלעניי

 אינה חוששת לעו"ב של אותה ראיה אבל

}וביאורו שהחשש של עונה בנונית הוא משום "וכי 

לעולם לא תראה" ובזמן שאישה מסולקת דמים לא 

 שייך סברא זו{ 

שכמו שאישה שיש לה וסת קבוע אם ראתה  והראיה

 בזמן אחר לא חוששת לעו"ב של אותה ראיה, 

"ש מעוברת ומניקה שלא צריכות לחשוש לאותה כ

  ראיה 

שגם   המהר"ם פדואה גר"ז בשםוה החוו"ד }אבל דעת

 מעוברת ומניקה חוששת לעו"ב, 

שבמניקה שבימנו חוזרת לראות לפני הרב ואזנר וכתב 

כ"ד חודש ויש לחשוש לעו"ב, אבל במעוברת שאינו 

 אפשר להקל כהס"ט{  מצוי

 

 

 הוספות

 
 םכיון שבזמננו נשתנו הטבעיי והטה"בו"מ כתב האג . 1

שאישה  שמפסיקה להניק מתחילה לראות דם אפילו 

בתוך כ"ד חודש, לכן מיד שהפסיקה להניק חוששת 

 .הלווסת

 

 שאלות סיכום
 

כיצד פוסקים להלכה במקום שהאחרונים חולקים .3

 הלכות נדה ?  ןעל ראשונים, ומה הנפק"מ לעניי

את דעת לג' פסק השו"ע בס' קפט' סע'  }תשובה:

 , ומניקה לא קובעת ווסתא שמעוברת "הרשב

החמיר כדעת הרמב"ן והקשה עלו הב"ח מדוע לא 

, הרי הטור הביא שקובעת וסת גם בימי עיבור והנקה

 ,שיש להחמיר כדברו ודעת הרמב"ן, וכוונת

ואין זה תימה דהא קיי"ל בח"מ "  ותירץ הש"ך וז"ל

סימן כ"ה ס"ב דכל מקום שהאחרונים חולקי' על 

אבל אם דברי הראשונים  ,ני'הראשונים קי"ל כהאחרו

אינם מפורסמי' אין צריך לפסוק כהאחרוני' שהרי 

אפשר לא ידעו דברי הראשונים ואי הוי שמיע להו הוי 

וגם כאן הטור לא ידע שהרשב"א חולק על " הדרי

 {ולכן פסק כהרמב"ן ולכן לא חש לו השו"ע הרמב"ן

 

 

 סעיף לד'

  
64
בעא " והביא ראיה לדברו מדף ט.  מהרשב"אמקורו  

 מיניה ההוא סבא מר' יוחנן: 

כיון  ...הגיע עת וסתה בימי עבורה ולא בדקה, מהו

בעיא בדיקה, או דלמא: כיון  -דוסתות דאורייתא 

 , לא בעיא בדיקה? מסולקיםדדמיה 

אם תראה דם בתוך ימי העיבור וההנקה  ואפילו

בזמן וסתה הקבוע, אמרינן שזה ראיה במקרה ולא 

ת ש הקבוע אלא חוש החוזרת לחשוש לווסת

 שאינו קבוע. תלראיה זו כווס

עברו ימי העיבור ילאחר ש ונחלקו הראשונים 

הקבוע שהיה  המתי חוזרת לחשוש לווסת והנקה

 .לה לפני העיבור וההנקה

שאפילו שעדין לא  דעת הרשב"א והשו"ע .א

 החוזרת לחשוש לווסתראתה דם כלל, 

  .65 או וסת הגוף ,החודש תלווס ,הקבוע

הפלגה אינה חוששת עד  תלווס אבל

שתראה ראיה אחת, שממנה מונה את 

 , רגילה בהם המנין ימי ההפלגה שהיית

ונעקר וסתה משלא תראה בזמנים 

 שרגילה ג"פ.

שאינה חוששת  דעת גדולי המורים .ב

הקבוע רק לאחר שתראה פעם  הלווסת

 בזמן וסתה הקבוע. אחת

שיש  הראב"ד והש"ך דעת הרמב"ן .ג

 ,לעשות פשרה בין שתי הדעות

פעם  התרא הקבוע מש  החוששת לווסתו

 , שלא בזמן וסתה הקבועאחת אפילו 

אחת יצא מחזקת שכיון שראתה פעם 

 הובחזקת שתחזור לווסת ,מסולקת דמים

 .66 הראשון

                                                                                    
 אבמחבו ההייתא"ל, תניתוה: רבי מאיר אומר, אם 

שחרדה מסלקת טהורה,  -והגיע שעת וסתה ולא בדקה 

, ולא בעיא מסולקיםדמיה  -הכא נמי  ... את הדמים

 "בדיקה

 

שכונת הגמ' דעת הראב"ד והמ"מ בדעת הרמב"ם  אבל

שאם בדיעבד עבר וסתה ולא ראתה שמותרת לשמש 

 בלא בדיקה, 

לכתחילה גם מעוברת ומניקה צריכות לפרוש  אבל

שאם עברו ג' עונות ולא  והוסיף הראב"דבשעת וסתם }

 כלל {   הדם אין המעוברת והמניקה חוששת לווסתראו 

  

}ז:{ שמעוברת  כדעת רבי יוסי שהלכה ה"דעת הרז}

ומניקה נחשבות למסולקת דמים רק לאחר שעברו ג' 

 עונות שלא תראה בהם דם{

 
65
ראיה לשיטתו מי י: שנחלקו רבי  וכתב הרשב"א 

מאיר ורבי יוסי האם בימי עיבור והנקה האישה 

ק בראיה ראשונה באותם ימים או גם מסולקת דמים ר 

 בראיה שניה, 

שלאחר שעברו ימי העיבור והנקה אפילו  משמע

 שעדין לא ראתה אינה בחזקת מסולקת דמים,

שכיון שהסילוק דמים במעוברת  ועוד ביאר הרשב"א

ומניקה הוא מחמת שבאותו זמן אבריה כבדים עליה, 

 לכן כשנסתלק הגורם חוזר האורח למקומו.

 

לפני העיבור  שאינו קבועאישה שהיה לה וסת 

 וההנקה, 

לאחר שעברו ימי העיבור וההנקה אינה צריכה לחושש 

 }פת"ש{ זו כלל  תלווס

   

81



 

 

 

 ________________________________________________________יני וסתותד -סימן קפ"ט  25

 

  

  
 

                                                                                    
66
מדוע לא הזכיר השו"ע דעת הרמב"ן  הקשה הש"ך 

רק ה תשלאחר שעברו ימי עיבור והנקה חוששת לווס

 אחרי שתראה פעם אחת אפילו שלא בזמן וסתה, 

ת הרמב"ן והראב"ד זה דעת רבים נגד דע א. הרי

הטור גם פסק כהרמב"ן, שהביא דעתו  ב.הרשב"א, 

 דרבנן שומעים להקל. תבווסתו ג.בסוף דברו. 

 

 )מסולקות דמים( לד' -ס' כז' שאלות סיכום

 

האם תינוקת שראתה יותר מג' פעמים ולא קבעה  .1

 שאינו קבוע? תוסת, חוששת כווס

לראות, וראתה וקבעה לה קטנה שלא הגיע זמנה  .2

וסת, ושוב פסקה ולא ראתה ג"פ, ואח"כ חזרה וראתה 

 ואימתי לא תחוש לו? -כעונתה הקבועה

 מתי שווה תינוקת שפסקה לראות לגדולה? .3

ג'  גדולה עוקרת וסתה רק לאחר שעברו }תשובה:

עונות שלה ולא תראה בהם דם, וקטנה עוקרת וסתה 

שדמיה היו  רבר כשלא רואה ג' עונות בנונית שית

מקרה, גדולה כשפסקה מלראות ג' עונות שלה בפעם 

אחת שתראה באותם זמנים לשו"ע, או ביום אחר לט"ז, 

יום חוזרת להיות  22אבל בקטנה עי שלא ראתה 

 מסולקת דמים לגמרי{ 

גדולה שוסתה ממ' יום למ' יום ועברו צ' יום ולא  .4

 מה דינה, האם עקרה וסתה )התבאר בתשובה -ראתה

קודמת שלא עקרה וסתה( מה הדין כנ"ל בזקנה? במה 

 היא שווה לתינוקת ובמה לגדולה?

שווה דין זקנה לקטנה, שבשניהם אם לא ראו  }תשובה:

יום, אינם חוששים לראיות של  22שלוש עונות שהם 

 וסת שאינו קבוע, 

חלוק דינם שאם ראו פעם אחת בזמן הווסת  אבל

 זר לחשוש לווסתה,הקבוע, זקנה דינה כמו גדולה שחו

אבל קטנה לא חוזרת לחשוש עד שתראה ג"פ באותו 

 זמן{

קביעת  ןלעניימה דין מעוברת שראתה בימי עיבורה  .5

 וסת?

 קובעת וסת בזמן ההנקה בזמננו? ההאם איש .6

שכיון  כתבו הרב ואזר והגרות משה,תשובה: }

, ומנקת רואה לפני שעברו םשבזמננו נשתנו הטבעיי

 כד' חודש לכן קובעת ווסת לחומרא{ 

מעוברת שראתה פעם אחת, מה דינה? והאם תחוש  .7

 לעונה בינונית )ענה מסברא(?

שמעוברת ומניקה שראתה פעם  דעת הס"טתשובה: }

אחת חוששת ליום החודש והפלגה, אבל לא חוששת 

 לעו"ב כיון שהיא מסולקת דמים, שכן רואים באישה

שיש לה וסת קבוע ושינתה שאינה חוששת לעו"ב של 

 שחוששת גם לעו"ב, אבל דעת הגר"זהראיה החדש, 

שבזמננו שמניקה רואה לפני שעברו  וכתב הרב ואזנר

ב אבל במעוברת אפשר "כד' חודש יש לחשוש לעו

 להקל{

מעוברת וזקנה שראתה פ"א, האם תחשוש לפעם  .8

 הבאה?

 לאיזה וסת חוששת מעוברת? .9

וההנקה שלה אימתי  ןשעברו ימי ההיריו האיש. 11

 ? הצריכה לחשוש לווסת
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, ולא הרגישה המוצאת כתם על בשרה .סעיף א'

 טהורה,דאורייתא מ  ביציאת הדם,

 כשהרגישההאישה נטמאת רק  שאין ןמכיוו

 .1 הדםיאת צבי

                                                                     

 
 

 סעיף א'

 
מצינו שתי מקורות לכך שאין האישה נטמאת   1

 כתם שלא בהרגשה. תבראיי

}שנקייה  אמר שמואל: בדקה קרקע עולםנז: " .א

 -וישבה עליה, ומצאה דם עליה  מדם{

עד שתרגיש  -בבשרה טהורה, שנאמר 

 בבשרה

 אמר רב ירמיה מדפתי: מודה שמואל

 מדרבנן" שהיא טמאה כשראתה כתם

 

כי תהיה זבה דם  אישהו"נח: דרש ר"ע  מתני' .ב

  .", דם ולא כתם"יהיה זובה בבשרה

שכתמים לא  שתי סיבותשיש  והאחרונים ביארו,}

  מטמאים מדאורייתא

 כל כתם אינו ודאי מגופה, וזה דרשת ר"ע,  א.

כיון  , טהור מדאורייתאמגופה יגם כתם שוודאב. 

 { דרשת שמואל וזו ,שהוא ראיה שלא בהרגשה

 

          

 

 מצינו שתי ביאורים והטעם שהחמירו חז"ל בכתמים 

האי דגזור רבנן בכתמים " וז"ל נט. רש"י  .א

 ,להחמיר על ד"ת שלא להקל בנדה גמורה

ומיהו כתמים עצמן דרבנן ואזלינן בהן לקולא 

 עכ"ל  ."ותלינן בכל מידי

שחומרת חז"ל בכתמים היא  ביאר החת"ס  .ב

מחמת חומרא דטהרות, ומשום לא פלוג 

 {פת"ש} טימאו אותה גם לבעלה.

 

 

 ,חומתעטשת בכש  על אישה נשאל השב יעקב

ועי"ז ניתז ממנה לדעתה מי רגלים, ולא יכלה לבדוק  

  עצמה,

ובלילה כשבדקה מצאה למטה כתם קטן פחות 

גם לטמא ו כראיה בהרגשה לדונו  מכגריס, האם יש

 בפחות מכגריס,

 

 וענה, שאישה זו טהורה, 

תולים הרגשתה במי  ,שכיון שהכתם פחות מכגריס

 , ששכיח שע"י עיטוש ניטז מהאישה מי רגלים רגלים

הרגישה שנפתח שאישה ש הדיןמ ואין להקשות}

 מקורה ובדקה ולא מצאה כלום הרי היא טמאה,

ה דם לכן שבדקה מיד ולא מצא  ששם שונה, כיון

 שהיה דם ואבד, חישינן 

בודקת  הכן שלא בדקה מיד, אמרינן שאם היית משא"כ

לא  איסורה, ואחזוקי רואה שזה מי רגלים המיד היית

 }פת"ש{{ מחזקינן

 

בגופה או  שנמצא דם כתםכל ש  גזרו ומדרבנן

  ,ונאסרת על בעלה טמאה ,בבגדיה

 ,2 אפילו שלא הרגישה

מצאה דם, היא טמאה ולא גופה בדקה שואפילו 

 מחמת הכתם,

 , ז' נקיים ולספור ,הפס"ט צריכה לעשותו

 .3 בכלל הספירה אינוהכתם  מצאה בוהיום ש ו

                                                                                    
 

הרגישה שיצא ש ישהאנחלקו האחרונים מה הדין ב 

האם זה מי רגלים או  ולא יודעתדבר לח,  ממנה מעט

 דם, ואח"כ מצאה כתם.

 שתולים , שטמאה,צבי התפארת דעת .א

 .ההרגשה בכתם שנמצא

שתולים הרגשתה במי  השטהור  הסד"טדעת  .ב

 רגלים המצוי.

שהחמיר לטמא בהרגשה גם בלי  שהתה"ד}

שראתה, זה רק בהרגשת פתיחת המקור 

 {בטה"ב וכ"פ

 

הבעל לאחר  כתם שנמצא על בגדב חלקו האחרוניםנ

 תשמיש, האם מטמא האישה 

שלא גזרו על כתם  הפנים מאירותדעת  .א

 הנמצא על בגד הבעל וטהורה. 

שיש לו דין כתם דעת ר' יחיאל העליר,   .ב

 והוכיח דברו מהתוספתא.  וטמאה,

שאם נראה דם  ,החוט שניהרב ואזנר ו ופסקו

 .ממש יש להחמיר

 
 שמא ,כל כתם מדין ס"סשיש להתיר  הט"ז הקשה 2

הדם אינו מגופה, וגם אם הוא מגופה אולי אינו 

  מהמקור,

שכיון שרוב הדם היוצא מהאישה מגיע  ותירץ

לכן הוי רק ספק אחד אם הגיע מגופה או  ,מהמקור

 מעלמא.

  
האם היום שנמצא בו הכתם עולה נחלקו הראשונים  3

 ז"נ.  ןלמניי

 ,דעת הרמב"ם .א

  ז"נ ןשיום שנמצא בו הכתם עולה למניי

התקין רבי ש"ו שפסק כרבי סו. וטעמ

תשב ששה והוא,  -בשדות: ראתה יום אחד 

תשב שבעה  -תשב ששה והן, שלשה  -שנים 

 ", נקיים

שיש  ג' ימים רצופים תבראיי שרק המבואר

ים, ולכן כן צריכה ז' נק לזבה גדולהחשש 

 ןראיה אחת, יום הראיה עולה למניי השהיית

 ז'.

דם כחרדל שאפילו ברואה  וחומרת ר' זירא}

יושבת ז' נקיים, סובר הרמב"ם שלא נאמרה 

 כתם{  תבראיי

 

 השו"עו הרמב"ן והרשב"אדעת  .ב

  ז"נ ןשיום שנמצא בו הכתם לא עולה למניי

 וטעמו שדברי ר' זירא 
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בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו ש"

יושבות עליה  -פת דם כחרדל ירואות ט

 ,כתם תבראייגם  וכוונת", שבעה נקיים

ולכן צריך ז' ימים חוץ מיום  ופוסקים כמותו,

 .הראיה

 

באישה שהרגישה ובדקה עצמה,  ,נחלקו האחרונים

 ,ליחה לבנה מרובהעם ומצאה טיפות דם 

או  ,האם תולה ההרגשה בליחה וטהורה מדאורייתא

 ,בדם וטמאה מדאורייתא

שתולה ההרגשה בליחה  השב יעקבדעת   .א

 ולכן טמאה רק מדרבנן.

שתולה ההרגשה בדם, ולכן  הסד"ט דעת .ב

 טמאה מדאורייתא.   

 

אישה שרגילה ומוחזקת לראות ליחה אבל לכו"ע  

לבנה, והרגישה זיבת דבר לח, ולא בדקה את עצמה 

 שתולה הרגשתה בליחה שהוא המצוי ןמכיוו טהורה,

 {פת"ש }

 

, מה הדין באישה שהרגישה, ובדקה נחלקו האחרונים

טהור ובתוכו מראה ומצאה מראה " "בעד שאינו בדוק

 .טמא פחות מכגריס

 

 טהורהשהאישה  ,גבעת שאולת הדע  .א

 ,שתולים ההרגשה במראה הטהור

 , תולה בכינה פחות מכגריסש  והכתם

  "בוכ"פ בטה

, שחוששים טמאהשהאישה דעת החוו"ד  .ב

 שראתה את הכתם בהרגשה, 

שהרי רוב פתיחות המקור למראות טמאות 

  הרב ואזנר.וכ"פ  הם,

 

אם הרגישה הרגשה  שרק, החת"סדעת  .ג

 גמורה מדאורייתא שהם,

 .מקורפתיחת ה א.

 . הגוףזעזוע  ב.

 .עקיצת מי רגלים ג.

 ,טמאה ובדקה ומצאה כתם פחות מכגריס

שמיד שהרגישה איבדה החזקת טהרה עד 

  שתבדוק,

 ,הרגשת זיבת דבר לח אבל

אין  ,שזה הרגשה דאורייתא לנו"בגם 

, הרגשה זו מוציאה אותה מחזקת טהרה

וכיון שראתה בעד שאינו בדוק עומדת 

  בחזקתה וטהורה.

 

 

נחלקו האחרונים, לדעת הרתב"ז שטיהר הרגשה בלי 

שאינו "שראתה בעד  אישהראיית דם, מה הדין ב 

 טיפת דם כחרדל, וגם מראה טהור,   "בדוק

הרתב"ז טהור לדעת ש דעת הפנים מאירות .א

 ,שתולים את ההרגשה במראה הטהור ןמכיוו

שטמא לרתב"ז, שלא טיהר אלא  הפת"ש  דעת  .ב

 .בלא נמצא דם כלל

      

 

באישה שהיא בחזקת מסולקת , נחלקו האחרונים

דמים, כגון מעוברת ומניקה, שהרגישה שנפתח 

 , מקורה ובדקה ולא מצאה כלום

, להוציא דם שהרגישה שנפתח מקורה אישה

ובדקה עצמה ולא מצאה דם, יש מי שאומר 

 .4 שטמאה

                                                                                    
 שטהורה,דעת התוה"ש והס"ט  .א

שכיון שמסולקת דמים יותר מסתבר  ,והטעם

להוציא מראה טהור  השפתיחת המקור היית

  ולא לומר שיצא דם ואבד. כליחה,

 ,שטמאהלהחמיר ודעת החת"ס  .ב

 

 את עצמה, ובדקה ה,שהרגישה שנפתח המקור  שהיא

 .והניחה העד עד הבוקר, ובבוקר נמצא נקי

  מצינו שתי אופנים

בתוך שיעור וסת  ההבדיקה היית אם .א

 , טהורהלהרגשת פתיחת המקור, 

, ששיותר מסתבר שהיה מראה טהור ונתייב 

 משהיה מראה טמא על העד ונימוק 

שיעור וסת  אחר ההבדיקה היית ואם .ב

שחוששים שבהרגשה  ,טמאה מההרגשה,

 }נו"ב{יצא דם אלא שנימוק עד שבדקה. 

  

שנדמה לה בשעת שינה כאילו מרגשת שנפתח אישה 

 מקורה, ומתוך כך הקיצה משנתה,

ובדקה עצמה ולא מצאה כלום, ומסופקת אם היה 

 .מצינו שתי אופניםחלום, או שבאמת נפתח מקורה. 

 טהורה,, טהרתה בימי ההיית  .א

שגם לתה"ד הרגשה לבד אוסרת  והטעם,

 ,ימחמת ספק דאורייתא ולא בוודא

ספק אם היה במציאות או , אמרינן ס"ס ולכן

וגם אם היה במציאות יש להסתפק  בחלום,

 . שאפשר שהיה רק הרגשה אבל לא ראתה

 

לדעות שלא מטהרים בזמן בז' נקיים,  ההיית .ב

 {"ב}נו טמאההזה מחמת ס"ס, 

 

 
4

נחלקו הראשונים, בדין אישה שהרגישה שנפתח  

 מקורה, ובדקה עצמה ולא מצאה דם.

  

דעת התה"ד והשו"ע בשם יש מי שאומר,  .א

 ,שטמאה מדאורייתא

יצא טיפת דם כחרדל ונקנח  יוטעמו, "שוודא

 או נימוק"

 

  

}מצאה  "נמצא על שלה לאחר זמן"נז:  והוכיח שיטתו

דם על עד שקינחה בו לאחר הבעילה, כיון שלא בדקה 

 מיד{

 טמאים מספק, ופטורין מן הקרבן.

מן  פטוריםלאחר זמן אמאי  - ארגישההיכי דמי? אי  

 ?הקרבן

זה סברא דאורייתא  שהרגשה  מקושית הגמ'המבואר 

 לחייב קרבן, 

וכמו שמצינו שלמ"ד וסתות דאורייתא טמאה גם אם 

 בדקה ומצאה טהורה, כך גם כן.

 

  ב"ז והיעב"ץדהר דעת  .ב

, אפילו שהרגישה כיון שבדקה ולא שטהורה

 .מצאה דם
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נחלקו האחרונים לדעת התה"ד שמטמא בהרגשה 

 ,בלא ראיה

  ולא מצאה דם.מה הדין בבדקה מיד אחר הרגשה 

שגם בבדקה עצמה בתוך שיעור  החוו"ד דעת .א

 ,טמאה וסת}מיד{

שאם בדקה עצמה תוך  ופלטיודעת הכרתי  .ב

 שיעור וסת טהורה, יותר משיעור וסת טמאה.

 

 

השו"ע   שלא החמירכתב הפת"ש בשם הנו"ב, 

הרגשת  וגםכהתה"ד רק בהרגישה שנפתח מקורה 

   זיבת דבר לח,

  

התה"ד זה רק בהרגשת שחומרת , דעת החכמת אדם

 פתיחת המקור, 

, אבל בהרגישה שנזדעזעו אבריה ולא מצאה דם

 }פת"ש{ שתולים הרגשתה בשאר מקרים, טהורה

 

 הוספות
 

 אישה שלא הרגישה, מה הדין ב נחלקו הפוסקים .1

  ,ביציאת הדם

האם טמאה  ,הגיע מגופה ישוודאראתה דם  אבל

 מהתורה. 

 ,ורוב הפוסקים ,ארמב"ן ורשב" דעת .א

  ינה טמאה מהתורה,שא

לטומאת  "תנאי"שהרגשה זה , ןמכיוו

 האישה,

 ,בדרשתו על דרשת ר"ע וזה הוסיף שמואל}

שאפילו שהיה ודאי מגופה שבדקה קרקע 

מ"מ כיון שלא הרגישה טהורה  עולם,

 מדאורייתא{ 

 

 ,דעת הס"ט .ב

  שטמאה מדאורייתא

שהגיע הדם  "סימן"שהרגשה זה רק  ןמכיוו

ולכן אם יתברר בצורה אחרת שהדם  ,מגופה

הגיע מגופה טמאה מדאורייתא אפילו שלא 

 הרגישה,

 נפק"מ במחלוקת זו,  הרב ואזנרוכתב 

באישה שקינחה עצמה מבחוץ בדבר שאינו 

 מקבל טומאה ולא הרגישה, 

צריך לחשוש שזה דם מגופה,  שלפי הס"ט

וטמאה מדאורייתא גם בדבר שאינו מקבל 

 טומאה, 

טהורה מדין כתם כיון  ת שאר הפוסקיםולדע

 שלא היה הרגשה.

 

בסוגי ההרגשות, מצינו ג' הרגשות  דאורייתא . 2

 . {וסימנם נמ"ל}

 .והביאה הרמב"ם זדעזע גופה"נ"הראשונה  .א

שמקורו שאם פתיחת }וכתב החתן סופר 

המקור שזה סוף תהליך ההרגשה מטמא 

 ודאי שהזעזוע שהוא ההתחלה, 

הוסיף שבכלל ההרגשה הזו גם  והחת"ס

הרגשת עקיצת מי רגלים שהרגשה זו מראה 

 על פתיחת המקור.{

                                                                                    
ופסקו השו"ע בסעיף  קורה נפתח"מ" ההשניי .ב

 זה, ומקורו מהתה"ד. 

 .הנו"בהביאו ח" ל"זיבת דבר  השלישית .ג

שהרגשת זיבת דבר  ודעתו}והחת"ס חולק על הנו"ב, 

 {וכ"פ  הטה"ב ,לח אינה הרגשה דאורייתא

 

מרגישה זיבת דבר לח באישה ש נחלקו האחרונים 

 רגישה שיוצא דם מהמקור לפרוזדור, הולא  בפרוזדור,

 שמטמאה, ,דעת הנו"ב .א

 יאיםלהחמיר בספק כיון שלא בק האג"מ וכ"פ}

 {בהרגשות

 שטהורה, החוו"דדעת  .ב

שרק אם הרגישה שיוצא הדם מהמקור 

 ה,לפרוזדור טמא 

לא מספיק הרגשה בפרוזדור ש והטעם

כיון שהדם נטמא ביציאה שלבד, 

 מהמקור שם צריך שהיה הרגשה. 

 אישה שהרגישה זיבת דבר לח, מה הדין ב שאלה: 

 כתם פחות מכגריס על בגד צבעוני, ומצאה לאחר זמן

 

  ,אפשר שתלוי במחלוקת הנו"ב והחת"סתשובה: 

 יש לטמא גם ,שזה הרגשה דאורייתא נו"בשלפי ה

  בפחות מכגריס

 בפחות מכגריס,  הטהור  ,כיון שאינו דאורייתא ולחת"ס

 רה,ו טהאפשר שגם לנו"ב  אבל

שיש לצרף ספק נוסף, שאפשר שכתם זה היה שם לפני 

 שהרגישה, 

ואם נמצא בבגד  ,יש לטהר בפחות מכגריס ולכן

 גם יותר מכגריס. טהור בצבעוני

 

מי יש  השו"ע דעת התה"ד בלשון " הטעם שכתב .3

 שאומר"

כיון שלא מצא דין זה בשום פוסק , תוה"ש .א

 מלבד  התה"ד, וכן דרכו בכמה מקומות, 

הב"י בסימן קפ"ח כתב על דברי התה"ד  ,ס"ט  .ב

ולכן  "שחומרות יתירות הם ולית דחש להו"

 כתב לשון זה.

 

שרובן  אפילו שלנו מדוע נשים ,נתקשו האחרונים .4

  .אמדאורייתטמאות  ,אינם מרגישות

 מצינו שלוש ביאורים. 

 

קפ"ג אות סב{ כתב שהרגשת בערוך השולחן } .א

פתיחת המקור זה אותה הרגשה שיש ביציאת 

 הצרכים, 

הפסולת שבתוכו,  את מוציא ףשבשניהם הגו

והנשים שאומרות שאינם מרגישות אינם 

 משקרות אלא לא מבינות מזה הרגשה.

 

}קובץ תשובות ס' פד{  הגרי"ש אלישיב ביאר .ב

שהיום הנשים טמאות אפילו שלא מרגישות כיון 

, דרך ראיהשכל דין הרגשה זה כיון שצריך שהיה 
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ולכן אם רגילה בהרגשה ורואה שלא בהרגשה 

 טמאה רק מדרבנן,

אבל היום שדרכם לראות בלא הרגשה טמאות 

 מדאורייתא.

כתב שההרגשות שמרגישה כל  ובפרדס רימונים .ג

כהרגשה נחשב זה  ,קבלת הוסת אישה  בשעת

 לטמא אותה מדאורייתא.

 

בדעת  ובציץ אליעזר ,רימונים הפרדסחידשו  .5

 הרמב"ם

ישה להרגיש בזמן וסתה, הא שרגילה ההרגשותש

 הרגשות דאורייתא, נחשבות ל 

שרק שמרגישה הרגשות אבל נראה לבאר דבריהם 

 אלו בשעה ששופעת דם אז הוי דאורייתא,

כתם לא נחמיר בו  ולאחריאבל אם הרגישה וראתה  

 כראיה בהרגשה דאורייתא.

 

 שאלות סיכום
 

 מפני מה גזרו חז"ל על כתמים? .1

 האם איסור כתמים מהתורה או מדרבנן?. 2

 כתם שידוע שבא ממקורה, האם טמא מדאורייתא? .3

 .האם חומרא דר' זירא נאמרה גם בכתמים?4

בימי זיבה, מה דין האישה מצאה כתם בימי נדה או  .5

 לפני ואחרי חומרת רבי זירא?

תליות כתמים  ןהביא הב"י מהרמב"ם שלעניי }תשובה:

 אין הבדל בין לפני או אחרי חומרת ר' זירא,

והשו"ע שלפני חומרת ר'  שדעת הרמב"ן וההבדל הוא,

הראיה פחות מג' ימים בימי זיבה שאין  הזירא אם היית

חשש זבה גדולה, לא צריך נקיים ויום הראיה עולה 

 הימים, ואחר חומרת ר' זירא צריך תמיד ז"נ, ןלמניי

שחומרת ר' זירא לא נאמרה בכתמים,  ם"ודעת הרמב

 ז"נ{ ןולכן גם בזמננו יום הראיה עולה למניי

א נדה שתה ראיית דם נדה, ןלעניימה נקרא הרגשה  .6

 מהתורה?

 נחשבת הרגשה? ףהאם הרגשת וסת הגו .7

כיצד אנו מתייחסים היום לנשים דידן שרובן אינן  .8

מרגישות, האם טמאות מן התורה או מדרבנן בסס 

 ונמק דבריך?

או ספק לה אם הרגישה בזיבת דבר  שהרגישה אישה .9

מה דינה?  או בדקה ולא מצאה דבר, לח, ולא בדקה,

 בין סוגי ההרגשות לגבי מקרה זה.והאם יש לחלק 

שמסופקת אם הרגישה הרגשה  אישהמה דין  .11

המטמאת בשנתה, ולאחר שהתעוררה בדקה עצמה 

 ולא מצאה כלום?

ומצאה  שהרגישה זיבת דבר לח, אישהמה דין  .11

 לאחר זמן כתם פחות מגריס על בגד צבעוני?

מה דין מעוברת או מניקה שחשה הרגשת פי  .12

 דקה ולא מצאה כלום?המקור וב 

דעת התוה"ש והס"ט, שטהורה שכיון  }תשובה:

 השמסולקת דמים אמרינן שפתיחת המקור היית

להוציא מראות טהורים, ודעת החת"ס להחמיר 

 שטמאה{

 

 
 

 

 ,5 קטנה על כתמה של חכמים לא גזרו. ב' סעיף

לבעלה בין בתולה ראתה כתם מותרת אם ולכן 

בקיום אחד משני  והגדרת קטנה זה ובין בעולה,

  .התנאים

כשגילה פחות מי י"ב שנים ויום אחד  .א

 .אפילו שהביאה שתי שערות

לא הביאה שערות, אפילו שהגיעה לגיל  .ב

 .6 י"ב

ואפילו  ,וזה בין בבתולה ובין בעולה

דם נדות כדרך ב' פעמים שראתה 

  הנשים,

הרי  ,דם נידות פעמים ג' אם ראתה אבל

שרואה דם, וטמאה בראיית מוחזקת היא 

 .7 כתם

                                                                     

 
  סעיף ב'

 
אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי "מקורו ה.  5

  ,חנינא בן אנטיגנוס כל הנשים כתמן טמא

הגיע זמנה לראות שאפילו סדינין חוץ מתינוקת שלא 

 "שלה מלוכלכין בדם אין חוששין לה

  

 של קטנהעל כתמה  גזרו והטעם שלא

ואפילו אין לה במה לתלות דבשוק " וז"לביאר רש"י  

 ,של טבחים לא עברה

דהא בגופה אין  ,איכא למימר עברה ולאו אדעתה 

לתלות כל עיקר דכתמין דרבנן נינהו וכי גזור רבנן 

 ,זמנה דדם מצוי בהבהגיע 

   "אבל בהא לא גזור הואיל ואין בה דמים

 
יש לה כתם,  -תינוקת שהגיע זמנה לראות " מקורו ה.  6

 אין לה כתם.  -ושלא הגיע זמנה לראות 

 ."משהגיעו ימי הנעורים" –ואימתי הגיע זמנה לראות 

  

ונחלקו הראשונים עד מתי נחשבת קטנה שלא הגיע 

 לימי הנעורים. 

 שני תנאיםשרק בהתקיים בה דעת רש"י,   .א

 נחשבת לקטנה 

 גילה פחות מי"ב שנים  א.

 לא הביאה שתי שערות , ב.

אם הגיע לי"ב שנים או הביאה שערות   אבל

 היא מוגדרת כנערה וכתמה טמא

 

 ,דעת הרשב"א והטור והשו"ע .ב

 ,להחשיבה כקטנה תנאי אחדשמספיק 

 שלא הגיע לי"ב שנה אפילו שהביאה שתי או

 , שאמרינן שומא נינהו ,שערות

שבדקה ולא הביאה שתי שערות, אפילו  או

 נחשבת לקטנה,  ב שנים"שהגיע לי
 

 נחלקו בגמ' בכמה פעמים הוי חזקה :הקדמה  7

  ,שלאחר פעמים הוי חזקה רבידעת 

 ,שלאחר שלוש פעמים הוי חזקה ורשב"ג ודעת

וסתות ושור " מכריעה הגמ' וביבמות סד: נדה ןולעניי 

}שלאחר ג' פעמים " כרבן שמעון בן גמליאל -המועד 

 הוי חזקה{ 
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}שנמצא בבגד של קטנה שלא הגיע זמנה  "כתםובגמ' י. 

 שניה ושלישית;  }ראית דם{ שביןלראות{

כתמה  -כיון דלא אתחזקה בדם   טהור רבי יוחנן אמר:

 ."נמי לא מטמינן לה

מטמאה, כתמה  -טמא, כיון דאילו חזיא  חזקיה אמר:

 טמא. -נמי 

 

נחלקו הראשונים לאחר כמה ראיות של דם קטנה 

 חוששת לכתמה. 

ד' שקטנה רק לאחר  והרמב"ן דעת רש"י ותו"ס  .א

  ראיות כתמה טמא,

שהראיה הראשונה נחשבת  ןמכיוובזה,  והטעם

 ,ג' ןואינה עולה למניי ,למקרה

 }ור' יוחנן שחשש לכתמה לאחר ג' ראיות, 

נאמרו דברו לדעת רבי שחזקה בפעמים, אבל לרשב"ג 

  בג' כן צריך ד' ראיות{שהלכה כמותו שחזקה 

 דעת הרשב"א הרמב"ם הטור והשו"ע, .ב

 ראיות כתמה טמא, ג' שקטנה לאחר

 השמחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש היית והטעם

קתם זה בדעת רשב"ג שהלכה כמותו, וכל מחלו

בכתם שנמצא לאחר ראיה שניה אבל אם נמצא 

 לאחר ראיה שלישית לכו"ע כתמה טמא. 

 

מי מתי קטנה נשואה  בימינו ,נחלקו באחרונים

 חוששת לכתמה. 

שבימנו קטנה נשואה , דעת רש"ל ב"ח וט"ז .א

אפילו שלא ראתה  מיד בכתמה הראשוןחוששת 

 וכך המנהג,  ג' ראיות של דם לפני הכתם,

, שהדין שטמא ויושבת מדם בתולים  והראיה,

 איני דם נדות,  יעלו ז' נקיים אפילו שוודא

גם בזמן הזה אין קטנה חוששת ש דעת הש"ך  .ב

 לכתמה, עד שתראה ג' ראיות של דם.

 

 ומצינו שתי דחיות לראיה מדם בתולים 

ששם יש סיבה מיחדת שאסרו, הש"ך, דחה  .א

יודעים להבדיל בין לא  אנשיםש  שחששו

לגדולה, ובין ראתה דם בבית אביה קטנה 

 ללא ראתה,

שחוששים שהחתן יתיר לעצמו במקום  ועוד 

 ,איסור משום שיצרו תוקפו

 

שדם בתולים זה ודאי מגופה והב"ח דחה  .ב

 ולכן חוששת, ובכתמים אינו ודאי מגופה,

דברו, שבקטנה גם בנמצא  ודחה הש"ך

 טהור,, הכתם על גופה שזה ודאי מגופה

בו רבנן, חוזר לדין  כיון שלא גזרוש

 דאורייתא שאם לא הרגישה טהור.

 

נחלקו האחרונים בקטנה שראתה דם שהוא ודאי 

  {}פת"ש מגופה, אבל היה שלא בהרגשה

שטהורה אפילו ודאי מגופה,  דעת הש"ך, .א

שכיון שלא הרגישה זה דין דרבנן, ולא גזרו 

 רבנן בקטנה.

שלא התירו חכמים דעת החוו"ד שטמאה,  .ב

רק היכן שאפשר לתלות שהגיעו כתמי קטנה 

 .מעלמא

 

 

 

 

ראית נחשבת  בשתי אופנים לכו"ע סעיף ג'.

 ואינה צריכה לחוש לכתמה, ,הקטנה כראיה אחת

כמה אפילו הרואה דם בלא הפסק  קטנה .א

      ימים,

  .8 רואה טיפה אחר טיפה ברצףה קטנה .ב

טיפה אחר  שרואה קטנהב ונחלקו הראשונים

 ,באותו יוםטיפה בהפסקים, ג' פעמים 

 ,והשו"ע בסתם ,רש"י רשב"א טור דעת  .א

שנחשב לג' ראיות, ומוחזקת  והרמ"א,

 , כתמה טמאלכן ו  ,בדמים

שכתמה  ,דעת הרמב"ם וי"א בשו"ע .ב

שכיון שהיו ג' הראיות באותו יום,  טהור,

 ,נדון כראיה אחת

נחשב או ג' ימים  ,}ורק בראיה בג' עונות

 .9 לג' ראיות{

                                                                                    
 סעיף ג'

 
8

תינוקת שלא הגיע זמנה לראות, "י:  מקורו 

 ,אינה אלא ראיה אחת -כל ז'  }דם{ושופעת
}טיפה אחר טיפה  אמר רב שימי בר חייא: מדלפת 

}והכל נחשב אינה אלא כשופעת {ואינה שופעת רצוף

 כראייה אחת{

 
 וז"ל , ביאר הב"ימחלוקתם  מקור 9

 ,ףטייאחר  ףטיימדלפת  ופירש רש"י"

שם שאם פסקה מעט וחזרה  ונראה מדברי רש"י 

וראתה ופסקה וראתה כן ג' פעמים ביום הרי זו 

 "מוחזקת בדמים וכתמה טמא כראייתה

כתמה טהור עד שתראה דם ג' "כתב  אבל הרמב"ם"

 "וסתות

 ףטיי ףטייכי מדלפת אינו דוקא  נראה שהוא סובר 

א כל ראייה דוסת אחד מיקרי כדפירש רש"י אל 

  " עכ"למדלפת

 

האם  ,נחלקו האחרונים באישה ששופעת בהפסקים

 נידון ככמה ראיות

 שנדון כראיה אחת,דעת הש"ך  .א

 ורק במדלפת בהפסקות נדון ככמה ראיות 

 השו"ע במה שכתב תשבהכרח כוונ}והראיה 

אינו אלא כראיה  םשופעת כמה ימי ההיית"

אי "מדובר ששופעת בהפסקות שהרי    "אחת

שופעת כמעין כמה ימים  אישהאפשר ל 

 "{ותחיה

  

בהפסקים נדון  שופעתשאישה ש ודעת הט"ז .ב

 ככמה ראיות

פוסקת הויא לה כשתי "מלשון הגמ' }והראיה 

 ולא חילקה בין מזלפת לשופעת ",ראיות

 השהייתהשוע כתב ש,  ודחה ראית הש"ך

 ,יכול להיות, וזה כמה ימיםשופעת ברצף 

  {שרק שבוע שלם ברצף אינו שייך
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כתמה  ,שלא הגיע זמנה לראות קטנה .סעיף ד'

 .טהור

 ' פעמים כתמה טמא.גואם ראתה דם 

 יום 09אחר שראתה דם ג' פעמים פסקה  ואם

 }שלוש עונות{ מלראות דם, 

חוזרת להיות מסולקת דמים, וכתמה טהור עד 

 , 10 שתראה שוב דם ג' פעמים

ואפילו שחזרה לראות באותם ימים שראתה }

 ,עד שתראה שוב ג' פעמיםקודם, אין כתמה טמא 

 {ש"ך}

  

שיעור כגריס, כל כתם שהוא יותר מ  .סעיף ה'

, בין אם שנטמאת האישה מחמתו גזרו חכמים

 ,משוךאו עגול הכתם 

או פחות  ,שאין בו אלא שיעור גריס בכתם אבל

 ,מגריס

 כתם זה,האיש טהורה שלא גזרו על 

  ,11 בין אם הכתם עגול או משוך

 ,12כינה  בכינה אפילו שלא הרגה אותו ותולה

                                                                                    
 סעיף ד'

 
 תתינוקת"ר: ט: "  מדין וסתות הרשב"אמקורו כתב 10 

 שלא הגיע זמנה לראות וראתה, 

דיה שעתה,  -דיה שעתה, שניה  -פעם ראשונה 

הרי היא ככל הנשים, ומטמאה מעת  -שלישית 

 ומפקידה לפקידה.  }או{לעת

 יום מבלי לראות דם, ואז{ 09} עונותעברו עליה שלש 

 רת להיות מסולקת דמים{}שחוז" דיה שעתה -וראתה 

  

שקטנה ע"י ג' ראיות קבעה וסת ומטמאה  המבואר

יום חוזרת  09למפרע, וע"י שפסקת מלראות 

 לקדמותה,

 וכן הדין בכתמי קטנה שע"י ג' ראיות כתמה טמא,

 יום חוזרת לקדמותה וכתמה 09ואם פסקה מלראות 

 טהור

 

 שאלות סיכום

 

האם בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות יש דין . 1

בין גופה לבגדיה, מה הוכיח  חילוק כתמים, והאם יש

 בזה הב"ח ומה דחאו הש"ך ?

בקטנה שלא הגיע זמנה לראות, ממתי גזרו על . 2

 כתמיה שיהיו טמאים?

אם הגיעה לימי נערות ולא ראתה דם מעולם, האם  .3

  כתמה טמא?

 

 

 סעיף ה'
 
הרי זו תולה בה.  -הרגה מאכולת "נח:  מתני' מקורו 12

עד כמה תולה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: עד 

  "כגריס של פול, ואף ע"פ שלא הרגה

המבואר שכתם בפחות מכגריס תולים בכינה אפילו 

 שלא הרגה כינה,

 'ומצינו עוד שתי שיטות בגמ

                                                                                    
. תולה, לא כינה הרגה" ורשב"ג דעת ת"ק .א

  "אינה תולה -הרגה 

אפילו שלא הרגה כינה, תולה דעת רבנן,  .ב

 עד כתורמוס }ששיעורו יותר מכינה{ בפשפש

ופסקו כל הפוסקים והשו"ע כר' חנינא, כיון 

  שלמסקנא רשב"ג הודה לו.

 

 והוסיף הב"י שתי נקודות. 

בנות ישראל " הגם שמבואר בר' זירא סו.   .א

דם  תטיפהחמירו על עצמן, שאפילו רואות 

 "יושבות עליה שבעה נקיים -כחרדל 

שהוא  בהרגשה,נאמרו דברו רק בראיה 

דאורייתא, אבל בכתמים דרבנן מטהרים עד 

  כגריס כנתבאר.

 

ואפילו לר"א בר צדוק דאמר  וז"ל כתב הב"י .ב

בפרק הרואה כתם )נח:( משוך בכל שהוא 

  ,טמא

זה דוקא אם נמצא על עד שבדקה בו אבל 

סדין אפילו משוך בכתם הנמצא בחלוק וב

 עכ"ל טהור

 

 

אישה הרואה כתם  בשיעור כגריס מדויק האם יכולה 

 לתלות בכינה

 מצינו בזה שתי שיטות בגמ' ובראשונים  

דעת רב חסדא והרמב"ם הרא"ש והשו"ע,  .א

 שתולים בכינה אפילו בשיעור כגריס בדיוק. 

שאין הונא וכ"פ בספר התרומה,  דעת רב .ב

כגריס, אלא רק תולים בכינה בכתם שיש בו 

   .בכתם פחות מכגריס

 

, ורוצה כתם שחור פחות מכגריסאישה הרואה 

  לתלותו בכינה

שאין לתלותו במאכולת,  ,המעיל צדקהדעת  .א

 כיון שצבע המאכולת אדום

 ד והס"ט "ראבהדעת  .ב

, שאם זה מקום שמצוי פרעושים שתלוי

 שהלכלוך שלהם שחור תולים בהם, וטהור,

במקום שלא מצווים פרעושים, אין לתלות  אבל

 }פת"ש{במאכולת שצבעה שחור, וטמאה 

 

שרוב הכתמים השחורים אינו דם   הרב ואזנרופסק }

 אלא צבע, 

במים ואם הכתם השחור  ע"י שנותניםמ"מ יש לבדוק  

כפי שנראה הרבה בניסיון,  יש  לאדום השחורנהפך 

 ,להחמיר

 תמיד בכתם שחור בפחות מכגריס{ מטהר ובטה"ב 

 

נחלקו האחרונים האם גם בזמננו תולים כתם בשיעור 

 כגריס במאכולת. 

בזמן הזה אנחנו כיון שש דעת ספר היראים, .א

 ,אים בשיעור כגריסי לא בק

 אין דם מאכולת ופרעושים מצוי,  וגם,

לכן אין לתלות במאכולת אא"כ ברור לנו שזה 

 דם מאכולת, 

בזמננו תולים כתם  שגם, דעת החת"ס .ב

 , בשיעור כגריס במאכולת

לת גזירת ימשום דתחוביאר הטעם וז"ל "

ולא פלוג  ,כתם היה משום חומרא דטהרות

88



 

 
 

 _________________________________________________________דיני כתמים -סימן ק"צ  7

 4עדשים, ושיעור עדשה =  0=  ושיעור גריס

 , שערות 63שערות, יוצא שגריס = 

כמו  ,עומדים בריבוע שלוש לאורך ושלוש לרוחב

 ,13 שהם קבועות בגופו של האדם

ולא כמו שהם דבוקים זה  ,םשביניה}עם החלל 

  { ש"ך .אצל זה ממש

עדשים,  0 -גריס יותר גדול מ אישהל  נזדמן ואם

גדול ורק האם היה הכתם  ,הכתם תולה בו

 .14 טמאה משיעור הגריס שלה

                                                                                    
שלא תהיה  ,רבנן וטמאו אותה גם לבעלה

  ,חוכא

וכיון שכל עצמה לא נאסרה לבעלה אלא 

 ,מתקנת חכמים הראשונים

אין לנו לטמא אותה אלא בשיעור כתם 

מאכולת גדולה מצויה אף  שבזמניהם שהיה

 "על פי שבזמנינו אין נמצא

, שגם בזמננו יש והטה"ב הרב ואזנר}ופסקו 

 לתלות במאכולת אף שהמאכולת לא מצויה{

 

  

נחלקו האחרונים בכתם עבה, ואין בו יותר מכגריס, 

 ,לפנינו וטהור והאם יש לשער כמו שהוא עכשי

או שיש לשער כמו שהוא ראוי ליתפשט ליותר 

 יס.מכגר 

שמשערים את הכתם דעת הבשמים ראש,  .א

 כמו שהוא וטהור, 

שדנים את הכתם כאילו נתפשט, דעת הס"ט,  .ב

 .  וטמא

פסק לטהר גם בכתם עבה, משום  והטה"ב}

   {שבכתמים הלך אחר המיקל

 
כתב הרמ"א שיש לשער בשערות  ובדרכי משה, 13

 שבראש ע"ש

 
 ובטעם הדבר מצינו שתי ביאורים.   14

וז"ל כיון שלא ביארו  ראב"דהרמב"ן וה .א

הזכירו פול של מקום פלוני ולא פול הבינוני 

 ,אלא כגריס של פול סתם

משערינן בכל פול שיזדמן לנו ואפילו  הלכך

הוא גדול שהרי אמרו )נדה נח:( כל שיעורי 

חכמים להחמיר חוץ מגריס של כתמים להקל 

  .עכ"ל

ז"ל דאיכא חדקים להו ל" וז"ל ביארהב"ח  .ב

כינה גדולה כמו הגריס היותר גדול בנמצא 

  .ביאר הט"ז " וכןשבכל העולם

  

 הוספות

 

בשיעור הגריס למעשה מצינו כמה דעות  .1

 באחרונים.

-81כתב ששיעורו כעיגול בקוטר  הרב ואזנר   .א

 אג'(,  89מ"מ)וזה פחות מגודל מטבע של  80

 מ"מ, 80כתב  בדרכי טהרה .ב

 מ"מ. 09התיר עד  ה"בבט  

 

 שאלות סיכום

 
וה, ושיעורו ש  תמיד מהו שיעור כתם המטמא, האם .1

 כיצד נהוג היום, ומדוע?

, ואין של האישה על בשרה הנמצא כתם .סעיף ו'

 מצינו שתי דעות בראשונים. בו כגריס ועוד,

הרמב"ן והטור והשו"ע  רשב"אדעת  .א

 בסתם,

שאין שונה כתם על  ,שהאישה טהורה

 מגריסבשניהם פחות בשרה מעל בגדה ו

  .ועוד טהור

, שהאישה וי"א בשו"ע דעת הרמב"ם .ב

 15 מגריסטמאה, אפילו שהכתם קטן 

                                                                                    
האם גם בזמננו תולים בכינה עד כגריס? כיצד  .2

משערים בכתם עד כגריס, בו בזמן שידוע שאין אצלנו 

 כינה שיש לה דם בכמות כזו?

אם נמצא דם עבה וממשות שנצרר שאם היינו . 3

ריס? מהו שיעור מרדדים ומפשיטים היה בו שיעור כג 

 כתם שחור?

 

 סעיף ו'
 
גם  ,חומרת הרמב"ם לטמא כתם שעל בשרהמקור ב 15

 .מצינו שתי ביאורים ,פחות מכגריסב

 

 אמר מר: מקורו  נז: ", מגיד משנה .א

 טמא; -ספק טמא ספק טהור  על בשרה,

  "טהור. -ספק טמא ספק טהור  על חלוקה,

וסובר הרמב"ם שכל כתם פחות מכגריס, נחשב 

 ,לספק אם הוא דם מאכולת אם לא

כל ספק ש כיון לכן מטמאים כנמצא על בשרה,ו  

  שעל בשרה שטמא.

שכל הגוף  ם"דעת הרמב, הגהות מימוניות .ב

 , אצל מאכולת בדוק }נקי{

ולכן אם נמצא כתם על בשרה, אינה יכולה 

לתלותו במאכולת, וטמא אפילו פחות 

 . מכגריס
, בדעת ד"ראברבנו ירוחם והנתקשו }

 הרמב"ם

 

בעי רבי ירמיה: כשיר מהו, כשורה מהו, "מהגמ' נח. 

  ,"טיפין טיפין מהו

שאפילו שנמצאו כתמים אלו על בשרה,  המבואר

מסתפקת הגמ' שאין לטמא אותם כיון שאין בהם 

  שיעור.

שספק הגמ' אינו מחמת , םודחה הרב המגיד קושיית

, אלא שצורתם מוכיחה עליהם שאין להם שיעור 

 מגופה{שאינם 

 

נחלקו האחרונים, לדעת הרמב"ם שכתם שעל בשרה, 

 טמא גם בפחות מכגריס, שאין תולים במאכולת,

הדין כשנמצא על בשרה ועל בגדה, האם אפשר  מה

 לתלות במאכולת.

שתולה את הכתם במאכולת והיא דעת הס"ט  .א

 טהורה, 

שאין הכתם שעל בגדה כנגד הכתם  ואפילו

 ,שעל בשרה

 שדרך החלוק להתהפך הנה והנה ןמכיוו 

 }וכן הוכיח הב"י מרמב"ם מפורש{

שגם בזה לרמב"ם אין תולים  דעת החוו"ד .ב

 הכתם במאכולת וטמאה.
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 }כשנמצא על גופה במקומות שחוששים לו{ 

 

, ואו שהריחה ריח ,אישה שהרגה פשפש .סעיף ז'

 .המצאה כתם, טהור ולאחר מכן 

מדמו של הפשפש, עד גודל  הגיע תולים שהכתםש 

 .16 של תורמוס

                                                                                    
שהסומך על השו"ע לטהר  הס"טבשם   הפת"שכתב  

 .לא הפסידעל גופה בפחות מכגריס 

 

 הוספות

 

שנתקבל לחוש לדעת הרמב"ם . כתב הרב ואזנר 1

 ולטמא בכתם על בשרה במשהו, 

, כתבו והטה"ב האגרות משה, הגרי"ש אלישיב,אבל 

 להקל בכתם על בשרה פחות מכגריס.

 

 שאלות סיכום

 

מצאה כתם על בשרה מה דינה? ומה הדין באם  .1

 נמצא על בשרה וחלוקה?

האם יש הבדל בשיעור הכתם המטמא באיזה מקום  .2

 נמצא?

 סעיף ז'
 
להלכה לא הרי , הראשונים נתקשובמקור הדין  16

 כרבנן שתולים בפשפש,  קיימא לן

 אלא כר' חנינא בן אנטיגנוס שתולים בכינה,

 .ומצינו שתי תירוצים בזה 

, שכיון שהרגה כן שונההרא"ש ביאר  ש  .א

 פשפש או הריחה ריחו, 

 , שתולים בהם כנתעסקה בכתמיםהוי 

שמדובר במקום ששכיח הרשב"א ביאר  .ב

 הרבה  פשפשים,

מודה  סשבזה גם ר' חנינא בן אנטיגנו 

 שתולים בפשפש.

 

נחלקו הראשונים, האם במקום שמצויים הרבה  

פשפשים, יכולה לתלות בפשפש אפילו שלא הרגה 

 פשפש.

שאפילו }לפי הבנה א' בב"י{  דעת הרא"ש .א

כ "אא שאינה תולה בפשפ  ,ששכיח פשפשים

 , הרגה פשפש

שלא שייך שהיה פשפש בקרבתה ולא  והטעם

"שכל המוללו מריח תריח שמבואר בגמ' נח: 

 בו"

}וכתבו הב"ח והמ"מ שמזה שהטור והרמב"ן 

לא הזכירו תליה בפשפש במקום והשו"ע, 

לא תולים  שמצוי הרבה, מוכח שלדעתם

  {בזה

}למסקנת הב"י{  דעת הרשב"א והרא"ש .ב

שבמקום שמצויים פשפשים תולה בהם 

 אפילו שלא הרגה פשפש

שכך פסק ר'  ןמכיוו }וכן פסקו ט"ז וש"ך,

ירוחם רבו של הרא"ש, ועוד שבכתמים 

 דרבנן הולכים להקל{

 

 

פירוש תורמוס מין ממני קטניות שהוא רמ"א }

  {מר.

על טיפין טיפין של דם הרואה ישה א  .סעיף ח'

 ואין בכל אחד שיעור כגריס ועוד, ,בגדה

  כולם יש שיעור כגריס ועוד, ובהצטרף

כל טיפה בפני  םוליתש  ,טהורש מוסכם לכו"ע

 ,בכינה עצמה

האם  על בשרהבטיפין טיפין  ונחלקו הראשונים

 ועוד לטמאה.  סלכשגרי מצטרפים

 

, שגם על , ושו"ע בסתםדעת הרשב"א .א

 .וטהורה לגריס מצטרפיםבשרה אינם 

 

 שעל בשרה ,וי"א בשו"ע ד"ראבדעת ה .ב

 רפים לכגריס ועוד,ט טיפין טיפין מצ 

 .וטמאה

}בסע' ו'{ שעל ע דעת הרמב"ם וי"א בשו" .ג

בשרה טמא בכתם כל שהוא, גם בלא 

  .17 צירוף של טיפין טיפין

                                                                                    
פשפש, תולה רק בדם בשיעור  שהריחה אישה ב"י

נתיר ו ,שהריחה שתי פשפשיםכתורמוס, ולא אמרינן, 

 ,  מתורמוסגם ביותר 

שגם בסדינים שמצוי הרבה מאכולות לא  ראיהוה

 {ב"י}תולים אלא במאכולת אחת.

 

תולים הכתם בפשפש גם שאין הכתם אורכו  ב"י

 כרוחבו,

משמע שרק באורכו כרחבו תולים, כיון  ומרש"י

 "פשפש זה, ארכו כרחבו" שמבואר בגמ' נח:

 

 הוספות

 

שבימינו אין להתיר בהרגה פשפש  כתב הרב ואזנר .1

שהפשפש שלנו קטן  ןמכיוולתלות בשיעור כתורמוס, 

 בהרבה מזמן חז"ל, 

שרק בכינה שתולים בכגריס, ביאר החת"ס שכיון 

 שיסוד גזירת כתמים היה לבעלה אגב טהרות, 

 הזה בזמן ולכן גםרק בכתם פחות מכגריס,  לא גזרו

 , תולים שאין מאכולת כזו לתלות בה

 ליה בפשפש לא התחדש גדר זה.ת ל באב 

 

 שאלות סיכום

 

 באיזה מקרים תולים כתורמוס בפשפש?. 1

בו.  תוליםהרגה פשפש או הריחה ריחו עד כמה  .2

והאם שכיח פשפשים במקום הזה ולא הרגה ולא 

 הריחה האם תולה בו, 

מה היא שיטת הרשב"א הרא"ש והטור, לב"י ולב"ח, 

 ואיך פסקו השו"ע הב"ח והש"ך?

 

 

 סעיף ח'

 
 בדברי  הגמ' נח.  שנתקשו הראשוניםמקורו,  17

 ,"מהו }על בשרה{ טיפין טיפין בעי רבי ירמיה:"

 ונשארת הגמ'  בספק
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  נט.    אהספק  מבריית למה לא פשטווקשה 

 ",מצטרפיםאין  -טפין טפין "  תא שמע:

  

 ומצינו שלוש תירוצים בראשונים. 

צו, שר' ירמיה תירוהרא"ש,  הרשב"א .א

 , גדולים מכגריסהסתפק מטיפים 

כזו מגיע מהמקור  בצורה משונההאם כתם 

 וטמאה או לא, 

שאין מכגריס  דיברה בטיפין פחותוהברייתא 

 מצטרפים.

היוצא לביאור זה, שכתם פחות מכגריס 

טהור בין על בשרה ובין על בגדה וכן פסק 

 השו"ע בסתם.

 

תירצו שר' ירמיה  ד תו"ס טור ורז"ה,"הראב .ב

על הסתפק בטיפין פחות מכגריס שמונחים 

 ,והספק האם מצטרפים לכגריס ועוד, בשרה

 .אזלינן לחומראוכיון שלא נפשט הספק 

 עלפחות מכגריס  דיברה בטיפין והברייתא

 , שאין מצטרפים לכגריס ועוד,בגדה

דיש יותר לתלות בדם " .תו"ס נח והטעם}

 "{מאכולת על הבגד מעל בשרה

לביאור זה, שטיפין טיפין על בשרה היוצא 

 מצטרפים לכגריס לטמא את האישה  

 וכן פסק השו"ע בשם י"א. 

 

שר' ירמיה הרמב"ם, ביאר כהרשב"א,  .ג

, האם כתם גדולים מכגריסהסתפק בטיפין 

כזו מגיע מהמקור וטמאה או  בצורה משונה

 , לא

חידש שטיפין לא מצטרפים ובדברי הברייתא 

שנאמרו רק על חלוקה אבל על  הרמב"ם

 טמא אפילו בפחות מכגריס. בשרה

 שיטתו בסע' ו' בשם י"א. והביא השו"ע

 

 

 

שנמצא בקפלים של הבגד, שלא נראה כל הכתם  כתם

 כיחידה אחת, 

שאם הקפלים לא תפורים אחד לשני  הבינת אדםדעת 

 ודאי שאינו מצטרף, 

וגם בתפורים אפשר שלא מצטרפים בגלל האוויר 

 }פת"ש{ .שביניהם

 , להחמיר בזה והרב ואזנר הטה"ב}ופסקו 

 ,כנגד בית התרופה במיוחד בבגד התחתון הנמצא

, ששם אפשר שגם מצווים הרבה כתמים כאלהש 

 {.הבינת אדם לא התיר

 

 

 הוספות

 

כהי"א שדעת רוב הראשונים לפסוק הס"ט  כתב. 1

 ,שטיפין טיפין על בשרהבשו"ע 

הרב ואזנר, פסקו  לכגריס ועוד וטמא. וכן  מצטרפים 

 טה"ב.הו

על בגדה שאין  שטיפין טיפין כתב הרב ואזנר .2

 ,מצטרפים

הפסקים קטנים שיש  , כלשהם בהמשך אחד גם זה 

 .םביניה

כשהכתם מונח על בשרה כנגד בית  סעיף ט'.

רה ו התרופה, האישה טמאה אף שהכתם בצ

 באופנים הבאים. ונראה שאינו מהמקור, משונה,

  .ארוך וצר כרצועה  .א

 .כתם עגול .ב

 .טיפין טיפין .ג

 .נמצא הכתם לרוחב הירך .ד

}ואם הדם מלמטה למעלה נראה שנטף .ה

היה צריך להיות מלמעלה היה מהמקור 

 למטה{

כנגד  הכתם נמצאבכל אופנים האלו כיון ש 

  .18בית התורפה טמא

 

לא גזרו חכמים על כתמים בשתי  סעיף י'.

  .המקרים הבאים

 , 19 כתם הנמצא על דבר שאינו מקב"ט .א

                                                                                    
טיפין טיפין על בגדה שיש קוים , ב נחלקו האחרונים .3

 ,  אדומים נמשכים מטיפה לטיפה

שדעת הצמח צדק  שהגם הרב ואזנרדעת   .א

 ., אין להורות כן למעשהבזה להקל

על הצמח צדק יש לו  שהסומך טה"בה דעת  .ב

 על מה שיסמוך

 

 

 סעיף ט'

 
, מהו כשורה, מהו כשיר: ירמיה רבי בעימקורו נח. " 18

 "מהו ירכה לרוחב, מהו טיפין טיפין

ספק הגמ', האם כתם בצורה משונה וביאר הרמב"ם 

 ,לאכזו מקורו מהמקור וטמא או 

שכיון שלא נפשט הספק בגמ', ופסקו הרמב"ם והשו"ע 

 .אזלינן לחומרא, וטמא

 

  {ט' -לסע' ח'} שאלות סיכום

 

"בעי ר' ירמיה כשיר מהו, טיפין טיפין מהו", באר לפי .1

של ר' ירמיה ואת ההלכה  ספקוהשיטות השונות את 

 בנדון?

כתם הנמצא על בשרה טיפין טיפין פחותים מגריס . 2

 כולם יש גריס, האם אסורה לבעלה?ובין 

מצאה כתם טיפין טיפין כשנצרפם יש בהם שיעור  א .3

כגריס ועוד, האם תולים בכינה כדי להכשיר את 

מה הדין כשמצאה דם על קשרי  בהאישה? 

 יב(.-אצבעותיה)להלן סע' יא

 
 

 סעיף י'

 
כתם הנמצא על דבר שאינו מקב"ט מצינו בו שתי  19

  .דעות בגמ' ובראשונים

 , שטהור רב נחמיהדעת  .א

הרמב"ם רשב"א  רבנו חננאלוכן פסקו 

  .רא"ש והשו"ע

 ספסל על נשים שישבו 'ג"מתני' נט:  ומקורו}

  – מרחץ של האיצטבא על או, אבן של

: אומר נחמיה רבי שהיה, מטהר נחמיה רבי

 מקבל אינו - טומאה מקבל שאינו דבר כל

 כתמים, 
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 ונקתה דכתיב - נחמיה' דר ט"מ ובדף ס: 

}שהוא דבר  לארץ שישבה כיון, תשב לארץ

, }נקיה היא מטומאה{ נקתהשאינו מקב"ט{ 

 {והורו חכמים כרבי נחמיה וכו'

 

 ד"ראבהוכן פסק  ס:{דף }, רב יעקבדעת  .ב

  שכתם שנמצא על דבר שאינו מקב"ט טמא. 

  

 ,תם הנמצא ע"ד שאינו מקב"טכבונחלקו האחרונים 

 , {בנין מחובר}כגון על אבל מקבל טומאת נגעים 

האישה ש המנחת יעקב והחוו"ד, הש"ך דעת .א

שכל  ,תו"ס ורא"ש שקימא לן כדעת טמאה

, אפילו מקבל כתמים שמקבל טומאת נגעים

 שאינו מקבל שאר טומאות,

, שהאישה והכרתי ופלתי, דעת הס"ט .ב

שמקבל  פילוא ,ט"טהורה, כיון שאינו מקב

  .טומאת נגעים

 

גזרו על כתם שאינו מקב"ט, , שאף שלא חידש הס"ט

 ט,"מ"מ אם נמצא הכתם על דבר שאינו מקב

 .ואותו דבר מונח על דבר המקב"ט האישה טמאה

 

דברי הס"ט אישה שראתה דם של הרב ואזנר }וכתב 

בקינוח טמאה, אפילו אם קינחה בדבר שאינו מקב"ט, 

 כיון שיד האישה הוי דבר המקב"ט,

וכתב שהפרי דעה ועוד אחרונים, דחו דברי הס"ט, וכן 

 להתיר בזה{ הטה"בפסק 

 

ככלי עץ ללא בית קיבול, } דבר המקב"ט מדרבנןנו"ב, 

 .וטמאמקבל כתמים   {וכלי זכוכית

  

 ןמכיוושהפוסקים נוטים להקל  הרב ואזנרכתב } 

 כתב לטהר{ בטה"בר, וכן יתא טהו ישמדאור 

  

נחלקו האחרונים באישה הרואה כתם על נייר שלנו, 

 האם הוי דבר המקב"ט וטמאה, או לא. 

שלא , שמקבל טומאהדעת הנו"ב והס"ט,  .א

 , ולכן האישהגרע משאר לבדים המבלים

   .טמאה

 ,הנו"בשהקשו על  השיבת ציון כתב}

 , מקב"ט שנייר אינו מבואר ברמב"םש

שבנייר שבזמנם נעשה מעלי ירקות  ותירץ

וקליפות עצים ולא נשתנה מבריתו לכן אינו 

 מקב"ט, 

נייר שלנו שנעשה מבלויי סחבות או  אבל

 עשבים כתושים זה כלבדים והוא מקב"ט{

נייר שלנו אינו מקב"ט, ולא ש  דעת החת"ס .ב

 , כתמיםמקבל 

פשטים ההצמר וכיון ש }משתי טעמים א.

 ב. לפנים אחרותנכתשו ונמסו במים נהפכו 

שאין תורת צמר ופשתים רק בדברים 

שעומדים לבגד ולא בניירות אלו שעומדים 

 {לכתיבה וכדו'

 ולכן אישה שראתה כתם על נייר יש להקל, 

 בנייר אין להקל. בבדיקת עדהרואה דם  אבל

  

 חידש הס"ט.

שהרואה כתם על דבר שאינו מקב"ט, או על בגד 

 מגופה, האישה טהורה.צבעוני, אפילו שהוא ודאי 

  

או קרקע שבדקה אותם  ,אהכיס בית  }כגון

בגד שאין או  ,לפני ישיבתה ומצאה עליהם דם

 { ש"ך ,אצבעות X3 6בו 

 

 .20 כתם הנמצא על בגד צבעוני .ב

                                                                                    
על דבר שאינו מקב"ט, או על בגד  הרואה כתם

  , לאחר תשמיש, או אחר הטלת מי רגלים.צבעוני

ראיה  השאפשר שהייתהס"ט הסתפק בזה,  .א

 בהרגשה אלא שחשבה שזה הרגשת עד, 

וסיים שמסתימת , או הרגשת מי רגלים

   .הפוסקים שלא חילקו בזה משמע להקל בזה

 ואין לחוש, שטהורה, שלמההחמדת דעת  .ב

 .להרגשה

  

לוח עץ שהיה עלו תורת כלי בתלוש, ואח"כ 

קבעו אותו בבית הכסא, וישבה עלו אישה ומצאה 

 כתם.

 שהאישה טהורה משתי סיבות הנו"בכתב 

 כיון שנקבע בקרקע אינו מקב"ט. .א

גם אם לא חיברו בקרקע, כיון שפתח בו נקב  .ב

חב גדול בטל ממנו שם כלי, אפילו שנשאר ר

 בצדדים.

 

 
, מצינו שתי דעות בגמ' הרואה כתם על בגד צבעוני 20

 ובראשונים

שכתם הנמצא על בגד  ,הרמב"ןודעת ת"ק  .א

כתב שהמחמיר  והרשב"א צבעוני טמא,

 תע"ב

כיון שרבנו }וכן פסק הדגול מרבבה לטמא, 

שמחה והראב"ן כתבו שלא הותר בגדים 

  צבעונים אלא לטהרות אבל לא לבעלה{

 

אינו מטמא משום ש ", נתן בר יוסףרבי דעת  .ב

אלא  אישהל  צבעוניםשלא הותרו בגדי  כתם

  "להקל על כתמיהן

, שטהור, שלא הרמב"ם הרא"ש והשו"ע וכ"פ

 גזרו בכתם שנמצא על בגד צבעוני,

אין הכתם "ש  רש"יביאר שלא גזרו  והטעם}

  { "ניכר בו כמראה דם גמור

 

פס  וולאחריבגד שיש בו פס לבן כתם הנמצא על 

 .שוב לבן וולאחרי ,צבעוני

מצרפים את הכתם שעל הפסים הלבנים  לכו"ע

  ,ניהםלשיעור, אפילו שהחלק הצבעוני מפריד ב 

האם הכתם  שעל הפסים הצבעונים  ונחלקו האחרונים

  "לכגריס ועודטרפים "מצ

 וכ"פ} שאינו מצטרףדעת המעיל צדקה  .א

  הטה"ב{

שגם הכתם שעל החלק הצבוע  ,והחוו"דדעת  .ב

הרב }וכ"פ  לשיעור כגריס ועוד. מצטרף

 {ואזנר

 

שכל  ההיתר של בגדים צבעונים זה רק חידש החת"ס 

בבגד עליון, אבל בבגד הסמוך לבשר כחלוק וכותונת 

 ,אין להקל

( כתב שאין סברא לחלק בזה,  )ס' פ"ט סע' דוהחזו"א }

ואם היה חילוק בזה לא היו סותמים הפוסקים וגורמים 

  {מכשול לרבים
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בימי } צבעוניםלכן תלבש אישה בגדים ו  רמ"א

   .21 כדי להצילה מטומאת כתמים{ טהרתה

                                                                                    
 

בכתם הנמצא על בגד  מה הדין נחלקו האחרונים

 }פת"ש{ צבעוני, בג' הימים הראשונים של ז' נקיים

ובג' ימים  ,שאין להקל, דעת עמודי כסף  .א

 .א גם על בגד צבעונימ ראשונים ט 

ס' קצו סע' י' שבג' ימים }וכן מבואר ברמ"א 

 {ראשונים אין  היתר של כתמים

שגם בג' ימים , דעת המעיל צדקה .ב

ראשונים מטהרים כתם הנמצא על בגד 

  .צבעוני

  
 וז"ל ב"םהרמ מקורו  21

 צבעוניםבגדי  אישהלפיכך תקנו חכמים שתלבש ה"

 ".כדי להצילה מדין הכתמים

על  "תקנה" ההגם שבגמ' סא: מבואר שלא היית ב"י}

לבישת צבעונים, אלא שלא גזרו לאסור לבישת 

 ,צבעונים כדי להציל הנשים מכתמים

שאחרי שלא תיקנו לאסור גם תיקנו  אפשרמ"מ 

 {שתלבש כדי להקל לה בכתמים

 

 הוספות

 

 נחלקו הפוסקים מה נחשב לבגד צבעוני, .1

צהוב  גם בבגד שנראה להחמיר א. דעת הרב ואזנר

ורק בבגד  ,שנראה בו הכתם היטב ןשטמא מכיוו בהיר

 אדום בהיר אפשר שיש להקל,

שוהם בשם  והאבני} דרכי טהרהוההטה"ב,  ב. דעת

שכל צבעי הבגדים לא מטמאים  {הגרב"צ שאול

 בכתמים, חוץ מצבע לבן.

  

בטעם הדבר שלא גזרו חכמים טומאת כתמים בדבר  .2

 .ביאורים בראשוניםשלוש מצינו , שאינן מקב"ט

  

  וז"ל כתב )נח. ד"ה כרבי( תוספות  א.

לא גזרו  אישהכיון דדבר שהכתם בו טהור גם על ה"

   "טומאה

חכמים גזרו ש)נז: ד"ה אמר שמואל(  ביאר שב"אהר ב. 

רק על דברים המצויים, ודבר שאינו מקבל טומאה לא 

  .מצוי שתשב עליו או שתשתמש בו

חכמים טימאו גם את האישה כדי שלא  :):)נז ר"ן ג.

מקב"ט ולכן בכל בגד שאינו גד, יבואו לטהר את הב 

שלא שייך החשש שיבואו לטהר את הבגד, לא גזרו 

 .לטמא האישה לבעלה

 

 . הרואה דם על פד אישהנחלקו האחרונים ב .3

 {תחבושת מצמר גפן העטוף בנייר טישו לבן}שזה 

 והוסיף ,טהורשאינו מקב"ט ו א. דעת הטה"ב והגרש"ז, 

 )ובקונטרס פניני האוצר עמ' תתפב( ךאויערבהגרש"ז 

"ט, כי הן בגם לאחר שנדבקות על הבגד אינן מקש 

 לבגד. נתבטלעומדות להסרה ולא 

שהוי דבר  דעת הרב ואזנר והגרי"ש אלישיב, ב.

המקב"ט וטמאה, והוסיף הדרכי טהרה שהפד נחשב 

 לכלי ולכן הוי מקב"ט. 

 

. נחלקו פוסקי זמננו, באישה הרואה כתם על טישו, 4

 האם הוי דבר המקב"ט וטמאה או לא, 

שטישו נחשב לדבר  רוב האחרונים דעת  .א

שאינו מקב"ט, ולכן האישה טהורה, והוסיף 

 ,טמא  האישה על בשר כתם .סעיף יא'

שאז אפשר  כנגד בית התרופה, נמצאכש  רק

  .22 שהגיע מהמקור

 והמקומות שהם כנגד בית התרופה הם:

 . 23 {אחורי הרגל למטה}על עקבה   .א

 }כפות ופרסותיה }רגליה{ לאורך שוקה  .ב

קום שנדבקים הרגלים זו בזו מהרגל{, ב

  .24 בזמן שעומדת

                                                                                    
לא שייך ו שנייר שלנו הוא דק  האג"מלבאר 

לכן נדון ו להשתמש בו,  ראוי לכבסו שהיה

 . וכ"פ הטה"ב כאינו מקב"ט

שכיון שהטישו  ,אלישיב דעת הגרי"ש   .ב

מתחילה נעשה לקינוח, אפילו שלא ראוי 

הרב ו ,לשימוש רק פעם אחת דינו שמקב"ט

יש לצרף כמה  כתב שבנמצא בקינוח ואזנר

 {ספיקות להחמיר בזה.

 

נחלקו הפוסקים מתי יש להתיר לבישת בגדים  .5

 צבעונים בז' נקיים.

שאין להתיר לבישת צבעוני בז' א. דעת הרב ואזנר 

 ,נקיים רק במקום עיגון

העלולה לראות  אישהשיש להתיר לכל הטה"ב דעת  ב.

ע לא "שהשו ןמכיוושאלת חכם ולא צריך  ,כתמים

 , הזכיר לבישת לבן אלא רק שהיה בגד נקי

 )ה"וכ"פ להתיר בשו"ת אגרות משה )ח"ג סימן צ

 

 

 שאלות סיכום

 
 האם ישתנה הדין לפי הדבר שעליו הכתם?. 1

דין אישה שמצאה כתם על גבי תחבושת הגיינית מה  .2

 )פד( לאחר הרגשה, ומה הדין ללא הרגשה.

גזרו חכמים כתמים על דבר שאינו מקב"ט? מדוע לא  .3

המונח על  מה הדין אם נמצא על דבר שאינו מקב"ט,

 דבר המקב"ט?

קנתה לעצמה בגד צבוע  אישהענה מסברא: אם  .4

 ומצאה כתם, האם תהא אסורה לבעלה?

 מפני מה לא גזרו על בגדים צבעוניים? .5

האם מותר לאישה העלולה לראות כתמים, ללבוש  .6

 מכתמים? ללהינצ בגדים צבעונים לכתחילה כדי 

האם העצה ללבוש בגד צבוע הוא אף בימי נדות  .7

 וליבון, ומה הדין בגד צבוע סמוך לגוף?

מה הדין בכתם שנמצא על בגד שחלקו צבעוני  .8

 וחלקו לבן)פסים(?

 

 סעיף יא'
 
הרואה כתם על בשרה, כנגד בית "מתני'.  נז: מקורו 22

 "טהורה –מטמאה, ושלא כנגד בית התורפה  -התורפה 

על עקבה ועל ראש  כנגד בית התרופה הוא{נקרא }וה

 טמאה.  -גודלה 

 -טמאה, מבחוץ  -על שוקה ועל פרסותיה, מבפנים 

 ."טהורה –מכאן ומכאן  הצדדיםטהורה, ועל 

 
 שמשימים םהישמעאליכדרך כשיושבת  ,ט"ז 23

 חוששים שנגע אחורי הרגל ,םעגיבותיהרגליהם תחת 

 בישיבתה באותו מקום
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האצבע הרחבה } על ראש גודל רגליה  .ג

 . 25 { וכ"ש על רגליה ממשברגל

בגב ידה על קשרי  ואפילו על ידה,  .ד

כיון שהידים עסקניות   ,טמא אצבעותיה,

  .26 שמא נגעו באותו מקוםו 

                                                                                    
 –על שוקה ועל פרסותיה, מבפנים "מקורו מתני' נז:    24

  "טמאה

עד מקום חבק, וחבק עצמו  מבפנים עד היכא?" גמ'

 "כלפנים

 ובביאור מקום חבק מצינו ארבעה פירושים.

שחובקים הירך  הגידיםמקום מתיחת  רש"י .א

 והשוק יחד.

השוק  כשנועלים }פירוש א'{ערוך  .ב

לולאות מקום חיבור  בהםבאנפילאות שיש 

 הלולאות נקרא חבק

 הוי כפיפת השוק על הירך, }פירוש ב'{ערוך  .ג

 .על שם שמחבקים זה את זה ,מקום חבק

הם המקומות הנדבקות זו בזו בעת "רמב"ם   .ד

 שתעמוד ותדבוק רגל לרגל ושוק לשוק הרי

לסוף  ה" }ומקום חבק כלפנים הכוונ זו טמאה

 {ב"ימקום דיבוק הרגלים שנדון כלפנים 

כיון שבשאר הפירושים לא התפרש  ,וכ"פ השו"ע

 המקום במדויק.

 

 
ומבואר בגמ' נח. שהגם שמקום האגודל אינו מתחת   25

 למקור.

", פירוש שבשעה בהדי דפסעה עביד דמתרמי"

  שהולכת יכול להגיע תחת המקור.

 

רחוק  בכתם הנמצא בשאר הרגל פוסקיםנחלקו ה

 .יותר מבית התרופה

 שטמא., הש"ך והט"ז הב"ידעת  .א

  שטהור, הב"חדעת  .ב

 

 

אצבעות  4כתם הנמצא בשאר נחלקו הפוסקים ב 

 .הרגל

 .שטהור, ט"ז וב"חדעת  .א

שאין הכרח להתיר דעת הש"ך ודרישה,  .ב

 ע. "וצ

 

 
26
 נחלקו הראשונים מתי כתם שעל ידה טמא.  

שרק שיודעת שבדקה עצמה דעת הרשב"א,  .א

 ולא ניקתה את ידיה לאחר הבדיקה טמאה,

אבל בסתם לא חוששים שנגעה במקור כיון 

 שנזהרת שלא ללכלך ידיה.

, שתמיד דעת רמב"ן ורמב"ם לביאור המ"מ .ב

כתם שנמצא בידה טמא, אפילו שלא נגעה 

 באותו מקום, 

שגם אם נזהרת מלגעת באותו מקום  והטעם,

 .נוגעת במקום שניטז עלו דם מהמקורבידה, 

 כן דעת הטור והשו"עש וכתב הש"ך 

 

 כתב הס"ט ג' קולות בכתם הנמצא על ידה.

שלא נגעתי באותן  "ברי ליה: אמר  אם .א

המקומות שאפשר ליפול שם דם מן 

 ה, וטהור    נאמנת ,"המקור

או  ט"ששובאופנים אלו טמאה אפילו שעברה ב 

  .בכתמים הנתעסק

 

נמצא הכתם כנגד בית התרופה  לא אבל אם

 ,27 טהורה

  כגון בכתם שנמצא:

רגליה, ופרסותיה }כף הרגל{  אורך על .א

 לצדדיםאו  ושמאל{ }ימין ,חוץ לצד

  }קדימה ואחורה{

  .מאותו מקום למעלה  .ב

 

למטה  אשהרהפכה והיה שנ } ,נזדקרה אם אבל

ה גם בנמצא הכתם מעל טמא  ,{ורגליה למעלה

חגור סינר שחוגרות הנשים }פירוש  החגור

בין מלפניה  {כנגד בית התרופהומכוון לצניעות 

 .ובין מאחוריה

                                                                                    
ולא אמרינן שזה מילתא דלא רמיא עליה 

 דאינש ולאו הדעתיה.

 

יש לסמוך  שרי אצבעותיהק  הנמצא עלכתם  .ב

שרק אם יש בו על דעת הרשב"א בסעיף ו' 

  .כגריס ועוד טמאה

 

כתם שנמצא על קשרי אצבעותיה טמא, רק   .ג

 כתם שנמצא בשאר גב היד טהור, אבל

 כיון שאין גב היד יכול להגיע לאותו מקום.

 

בכתמים תולה בו את  "בידה ממש"אם נתעסקה , ט"ז

 הכתם שהיא מוצאת בידיה.

 

בנמצא הכתם על גופה,  מה הדין נחלקו האחרונים

ונתעסקה בידה ממש בכתמים האם תולה שהגיע 

 מידה.

, שרק בנמצא על ידה תולה במה דעת הט"ז .א

 שנתעסקה בכתמים בידה ממש, 

 לא תולה מה שנתעסקה בידה.על גופה אבל 

, שגם בנמצא על גופה דעת הפרישה והס"ט .ב

 תולה במה שנתעסקה בידיה ממש.

, שהגם שאין מחזקים טומאה }וביאר הס"ט

 וטהרה ממקום למקום,

זה רק שלא ידוע שנגעה במכה, שיש כמה 

ספקות שאולי לא נגעה, וגם אם נגעה אולי 

לא התלכלך ידה, וגם אם התלכלך אולי לא 

  נגעה עם ידה במקום שנראה הכתם בגופה,

 נגעה בדם בידה, יבמקרה דידן שוודא אבל

שנגעה איתם בגופה,  םתולי ידה, ונתלכלך

 {עסקניות הם, םשידיי

 

שאישה שיודעת שנגעה בדבר , חידש החכמת אדם

 מוציא דם,  ישוודא

}כגון מכה או בשר ודגים מלוכלכים בדם{, ואינה יודעת 

כיון , טהורהשהיו ידה מלוכלכות בדם,  תבוודאו

 . םשידוע שהנוגע בדם ודאי שהדם נדבק בידיי

 
27

ולא חוששים שהביאה הדם לשם בידה,  ,שב"אר  

שמבואר בגמ' נח. שאין מחזיקים טומאה ממקום 

 למקום.
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מעל בית  או ,כנגד בית התרופה שנמצא כתם

 טמאה,, שנזדקרהכ  התרופה

  ,28 תעסקה בכתמיםשנאו  ,בשש"ט שעברה אפילו

תולים  וגם על חלוקה על בשרהנמצא ש כתם  אבל

 ,וטהורה ט"ששאת כתמה ב 

שאפשר שהדם יבוא  מכה בגופהיש לאישה אם 

ממנה, תולים בה, אפילו שהכתם נמצא על בשרה 

  .29 בלבד

                                                                     

 
 רה,נחלקו הראשונים בכתם הנמצא רק על בש   28

 .או נתעסקה בכתמים ט"ששהאם מטהרים בעברה ב 

שעל בשרה דעת הרשב"א והרמב"ן והשו"ע  .א

 . לבד אין מטהרים בעברה בשש"ט

רגלים  שכיון שנמצא רק על בשרה והטעם,

 לדבר וחזקה שבא מגופה 

 }והוסיף הרשב"א שהגם שבגמ' מבואר הטעם  

על חלוקה מיבעי ליה  -"דאי מעלמא אתאי 

 אשתכוחי"

אין זה עיקר הטעם, שאפשר שלא נראה על 

 בגדה כיון שנתקפל הבגד{

שגם בנמצא הכתם רק על דעת הראב"ד    .ב

 ט.בשרה תולים לטהר בעברה בשש"

 
שאין תולים במכה, בג' ימים ראשונים  דעת הש"ך,  29

 של הז' נקיים,

בסי' קצ"ו סעיף י' חולק שבמכה שידוע  והרמ"א}

 שמוציאה דם תולים גם בג' מים ראשנים{

 

 

שכתם שעל בשרה ובגדה תולים בשש"ט הס"ט, הוסיף 

 אפילו 

 , שהחלוק לא היה בדוק  .א

שהכתם היה על החלוק מקודם  ולא אמרינן}

זה שעל בשרה הוא מגופה, אלא תולים 

  שהגיע לחלוקה ממה שנתעסקה בכתמים{

 

אפילו שהכתם שעל החלוק לא מכון כנגד  .ב

 ,בשרההכתם שעל 

 שדרך החלוק להתהפך. ןמכיוו

 

 הוספות

 
הרב דעת  הרואה דם במקום החיבור בין הרגל לגוף .1

שנמצא מעל מקום התרופה לא  הגםטמא, ש ואזנר

חילקו חז"ל בזה, שיכול הדם לעלות למעלה בפרט 

 .בזמן השינה

 

שלובשות הנשים בגד  בזמננו נחלקו האחרונים .0

שנגעה  האם יש לחשושתחתון הסמוך ומהודק לגוף, 

  בידה מתחת לבגד התחתון,

 הסתפק בזה, הרב ואזנר

כתב שהעיקר להקל בזה, שבכתמים הולכים  ובטה"ב

 להקל.

עשות לכתבו שאם הלכה  ובחוט שני ומשמרת הטהרה

בנמצא על  גם צרכיה שמורידה בגד התחתון יש לטמא

 .ידה

ומצאה כתם על הירך  ,המכה בכתף אם אבל

 הבמקום שלא יכול להגיע אלו הדם מהכתף, טמא 

 .הכתם שאין במה לתלות

  

 ,ה בלבדעל חלוקשנמצא  כתם '.סעיף יב

  {ש"ך שבדקתו קודם שנקי}

 .י אופניםנ מצינו ש 

במקום  או ,30 למטה מהחגורנמצא  .א

 ,החגור עצמו

 , טמאה, ש"טעברה בש לא אם

 ןמכיוושנמצא הכתם על חלוק מבחוץ,  אפילו

 מצד פנים לצד חוץ. להתקפלשהבגד עשוי 

או  בחלוק מאחוריה הכתם נמצא אפילוורמ"א, 

  ,שהבגדים חוזרים הנה והנה כיון, טמא בצדדים

  ה,הור ט  ט"ששואם  עברה ב 

 שנמצא הכתם על חלוקה מצד פנים. אפילו

 

  למעלה מהחגור טהורהכשהכתם נמצא  .ב

אפילו ו, בשש"טלא עברה ש  אפילו

שאם היה הדם  ןמכיוו, שנזדקרה

 מהמקור היה צריך ליראות גם על בשרה
31.  

                                                                                    
 

 סעיף יב'

 
על חלוקה, מן החגור  }כתם{ראתהנז: " מתני'מקורו  30

 "טהורה –טמאה, מן החגור ולמעלה  -ולמטה 

 

החגור טמא, כיון שמתי מקום ש  ד"הראב ביאר

 ששוחה מגיע מקום החגור כנגד בית התרופה.

 

 כתם הנמצא בחלוק למעלה מהחגורש כתב הס"ט

להגיע  החלוק לא יכול שאז בחוגרת חגורה, טהור רק

  גם ששוחה. למקום התרופה

החלוק שנמצא  יכולכיון ש , אינה חוגרת חגור אם אבל

 טמא,לכן להגיע למקום התרופה,  למעלה מהחגור

 
 באישה שנזדקרה ונמצא הכתם נחלקו הראשונים 31

האם טהור גם בלא עברה על חלוקה למעלה מהחגור, 

 .ט"ששב 

שטהור }וכ"פ , הרשב"א והשו"עדעת  .א

 הש"ך{ 

 דעת הרמב"ם, .ב

רק ביכולה לתלות הכתם בדבר ו שטמא, 

 }וכן פסק הב"ח{  ט טהורה"אחר כגון בשש

 

 ויסוד מחלוקתם בביאור הגמ' נז: }

טמא; על  -מר: על בשרה, ספק טמא ספק טהור  אמר"

 טהור. -חלוקה, ספק טמא ספק טהור 

על חלוקה אמאי טהור? והא  -ה"ד? אי מחגור ולמטה 

טמא! ואי מחגור ולמעלה, על  -תנן מן החגור ולמטה 

בשרה אמאי טמא? והתנן ראתה דם על בשרה שלא 

 טהורה  -כנגד בית התורפה 

 : מחגור ולמעלה.אב"א: מחגור ולמטה, ואב"א

כגון שעברה בשוק של  -מחגור ולמטה  אי בעית אימא

 -מגופה אתאי, דאי מעלמא אתאי  -טבחים, על בשרה 

מעלמא  -על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי. על חלוקה 
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  על שרוול יד האישה כתם הנמצא סעיף יג'.

אותו מקום בשרוול יכול להגיע לבית  אם

  התרופה, טמאה,

 אם תתכופף הרבה, שיכול להגיע לשם רק אפילו

לבית ואם אותו מקום בשרוול לא יכול להגיע 

 .32 התרופה טהורה

                                                                                    
על בשרה מיבעי ליה  -אתא דאי מגופה אתא 

 אשתכוחי.

כגון דאזדקרה; על  -מחגור ולמעלה  - ואיבעית אימא

ודאי מגופה אתאי, דאי מעלמא  ל החגור{}מע–בשרה 

על חלוקה איבעי ליה אשתכוחי, על  -אתאי 

מעלמא אתאי, דאי מגופה אתאי   - }מעל החגור{חלוקה

 "על בשרה איבעי ליה אשתכוחי

 

  דעת הרשב"א

אבל לא עברה שבתירוץ השני מדובר שנזדקרה 

שנזדקרה ונמצא רק על , ומבואר בגמ' שכל ט"ששב 

 ,ט"אפילו שלא עברה בשש החלוק טהור

שכיון שבנזדקרה יורד הדם מרגליה למעל  ,והטעם בזה

, אי אפשר שיגיע הדם לחלוקה בלי הבשתייתהחגור 

 שיגיע גם לבשרה.

 , גם על בשרה,אלהימצ כי אם בא מגופה היה לו 

 ט."ולכן טיהר הרשב"א גם בלא עברה בשש 

 

 שהעמידהלמד שגם ללישנא בתרא  הרמב"ם  אבל

שאין להתיר בנמצא על  חלוקה בלבד, אלא פסק 

 ט שיש לה במה לתלות."בעברה בשש

}וסובר הרמב"ם שע"י נזדקרה דין כתם שמעל החגור, 

ככתם שמתחת לחגור, שאין טהור אלא בעברה 

  ט{"בשש

 

אישה הלבושה ג' חלוקים, ונמצא כתם רק על החלוק  

 כתב הס"ט שתלויהעליון, 

 ,ט"שששעברה ב מדובר  ,שנזדקרה

 ,במלבושים שהיו בעבר שלא היו סגורים היטבולכן 

 טמא,

שאפשר שנתקפלו החלוקים הפנימים, ונפל הכתם כיון 

 . על החלוק החיצוני

 במלבושי הנשים שלנו, אם נמצא רק על החלוק העליון

 , טהור

היטב וסגורים, אי אפשר שיגיע הבגד  שתפוריםכיון ש 

 העליון כנגד בית התרופה.

 

 סעיף יג'
 
ראתה על בית יד של חלוק, אם "  מתני' נז:ו מקור  32

  "טהורה –טמאה, ואם לאו  -מגיע כנגד בית התורפה 

 

חוששים שנגעה ידה בבית  ואין רשב"אוביאר ה

 התרופה ומשם הביאה את הכתם לשרוול, 

ולא חוששים שבזמן שישנה נגע השרוול בדם המקור 

שאין מחזיקים טומאה כיון  שנטף ממקום אחר,

 .ם למקוםממקו

 

 

נשים שנוהגות לקשור את השרוול ונמצא הכתם מעל 

כיון שאותו מקום בשרוול לא יכול  הקשר, טהורה,

 להגיע כנגד בית התרופה.

בזמן  האישה חלוק שמתכסה בו סעיף יד'.

, טמא, בכל מקום שימצא, השינה ונמצא עלו כתם

   }אפילו מן החגור ולמעלה{

שהחלוק מתהפך ממקום למקום מזמן  מפני

  השינה, ושמא נגע במקום התרופה.

בזמן השינה,  ראשהמטפחת שמכסה בה את וכן 

 או שחוגרת בה מותניה, ונמצא עלו כתם טמאה,

, לראשהפחת היטב ט אם קשרה המ  אבל

טהור שלא  ,וררה נמצאה קשורה יפהתעהוכש

  .33 חוששים שנתהפך בשנתה

 

שהתכסו באותו חלוק בזמן  שתי נשים .טו' סעיף

  השינה, ונמצא עלו כתם, שתיהן טמאות,

 בזמן השינה שנתהפך הבגד שיש חשש ןמכיוו

   .ונגע במקום התרופה

 , ביום לבשו את החלוק ניהםש  אםאבל 

ונמצא כתם למעלה  רק אחת התכסה בו בלילה,ו 

 בחלוק טמאה,  שהתכסתהאותה  , רקמהחגור 

שכתם שנמצא מעל החגור חוששים לו רק  ןמכיוו}

   בלבישה בלילה, שמתהפך הבגד{

 

 בצדדי הצוואר אישה שיש לה מכה .'טז סעיף

 בחלוק בזמן השינה, ונמצא בו כתם,  והתכסתה

 תולה הכתם במכה שבצווארה 

שלא יכול ליפול שם  למטה מהחגור בנמצא אפילו

  דם מהמכה,

שתולים שהחלוק נתהפך בזמן השינה  ןמכיוו

  .34 והגיע למכה שבצווארה

                                                                                    
יש לה לבדוק ע"י שתשחה הרבה עד שתגיע לפי  ומ"מ

ותראה עד היכן  {שדרך הנשים לקנח שם}הטבעת

 {פת"ש}בשרוול מגיע כנגד המקור ורק עד שם טמא.

 

 יד' סעיף
 
 }את החלוק{ פושטתו ההיית"מתני' נז:  ומקור  33

טמאה,  -ומתכסה בו בלילה, כל מקום שנמצא בו כתם 

  "מפני שהוא חוזר. וכן בפוליוס

 

  בביאור פוליוס

 אישהשמכסה בו ר מעופרת, רש"י והרשב"אביארו 

 בלילה 

 שזה אזור שחוגרת מותניה בשינה. והרמב"ם פירש

 

 הוספות

 
 על הכרית,כתם שנמצא  .1

אם אין דרך האישה להתהפך ש  כתב הרב ואזנר

 ., שהכול תלוי במציאותהטהור 

ועוד יש לצרף מה שהובא לעיל שיש להקל היום שיש }

 {בגד הצמוד לגוף, ולא נמצא עלו דם

 

 סעיף טז'

 
34

 ןשלענייוביאר הטעם, שכמו מהרשב"א  מקורו 

טומאה אמרינן שבשינה נתהפך החלוק והגיע 

 מהמקור, 
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על חלוקה למעלה  כתם המוצאת .סעיף יז'

ויודעת שלא מהחגור, וכתם למטה מהחגור, 

 ,נזדקרה

 שתי אופניםמצינו  

 ,טהורהיש בכתם העליון "כגריס ועוד",   .א

בא  יבוודאשכמו שהכתם העליון  תוליםש  ןמכיוו

נזדקרה, כך  יודעת שלא שהרי ,מעלמא ולא מגופה

 בא מעלמא. גם הכתם התחתון  

עליון פחות מכגריס ועוד, בכתם ה יש .ב

 , טמאהובתחתון כגריס ועוד, 

, שהעליון שפחות מכגריס תולים בכינה כיון

והתחתון שיותר מכגריס אין במה לתלות אותו 

 ,ולכן טמא

הכתמים כגריס ועוד מאחד ב ויש  אבל אם נזקרה

לים שהגיע שגם הכתם העליון תו  טמאה, כיון

   . 35 }מקורו מסע' יא'{ ממנה, שהרי נזדקרה

                                                                                    
 טהרה אמרינן שנתהפך והגיע הדם מהמכה. ןלענייכך 

 

 סעיף יז'
 
היו עליה טיפי דמים למטה, וטיפי דמים "מקורו נט.   35

  "תולה בעליון עד כגריס -למעלה 

שאם היו עליה טיפות קטנות וגדולות,  י פירש"רש

תולה במאכולת גם את הטיפות הגדולות עד שיעור 

 כגריס,

 כתם למעלה מן החגורמצאה "וז"ל  פירש הרא"ש

כמו שבא  תוליםשאנו  ,וכתם למטה מן החגור טהורה

שהרי היא יודעת שלא  העליון ממקום אחר ולא מגופה

עד כגריס  גדול אם העליון ,גם התחתון כן ,נזדקרה

 ,ועוד

אם העליון אין בו כי אם כגריס והתחתון יותר  אבל

" יהוואדאימור דם מאכולת  בו תוליםאין  ,מכגריס

 ע"וכן פסק השול עכ"

 

מצאה כתם למעלה ש מה הדין באישה  הסתפק הס"ט,

על ולמטה מהחגור  ,יותר מכגריס המהחגור על חלוק

 יודעת שלא נזדקרהו .בשרה

  או לא.  ,טהור כמו בנמצא על בגדה גם כןהאם 

 והסתפק בשני אופנים

האם טהור כמו בסע' יב'  ט "עברה בשש .א

, ט"שששנמצא על בשרה וחלוקה שתולה ב 

הכתם במקום אחד אין שכן אין  שכיון או

 תולים,

הספק האם אמרינן ט, "לא עברה בשש .ב

 .שעברה ולאו הדעתיה או שלא

 

 

נחלקו האחרונים בכתם אחד אדום ואחד שחור, האם 

 גם תולים את התחתון בעליון

שאין תולים ורק בשניהם אדומים דעת הס"ט,  .א

 .תולים אחד בשני

אחד אדום  שתולים גם שכתם, דעת הרעק"א  .ב

 ואחד שחור

והנתבאר בסע' כג' שלא תולים, זה כיון }

שידוע שנתעסקה באדום, לכן לא תולים 

 ,השחור בו

מקלים בהם  כתמים מדרבנן,ש כיון  סעיף יח'.

 בכל דבר שיכולה לתלות, ותולה

 יכולה לתלותו ,שנמצא בבגדיהולכן כתם  

 .הבאיםבמקרים 

  .עוף /חיה ה/חטה בהמששכ  .א

  .עסקה בכתמיםכשה ב.

 .36בה בצד המתעסקים בכתמים ישש כ  .ג

   .37 ט"ששב  עברה ד.

                                                                                    
ן  שתולים שנתעסקה, אמרינן כשם אכ  אבל

שנתעסקה בשחור ולאו הדעתיה כך נתעסקה 

 { באדום ולאו הדעתיה

 

 שאלות סיכום
 

 כשמצאה כתם למעלה וכתם למטה, מתי תולים .1

 ומתי אין תולים? בעליוןתחתון 

נדה נט. "היו לה טיפי דמין למטה וטיפי דמין  .2

כיצד ביארו , למעלה, תולה בעליון עד כגריס"

 הראשונים את הגמ' לעיל ואייך נפסק להלכה? 

ציין באלו אופנים יכולה לתלות בעליון ובאלו אופנים 

 אינה יכולה לתלות.

צריכה  מתי כתם למעלה מהחגור כדי להיות טהורה .3

לדעת שלא נזדקרה, ומתי מספיק כדי להיות טהורה 

 שלא יודעת שנזדקרה, כתב גם טעם הדבר?

שהמוצאת  כתב הש"ך שהנתבאר בסע' יא' }תשובה:

כתם למעלה מהחגור או שלא כנגד בית התרופה 

 טהורה, מספיק שלא יודעת שנזדקרה,

אם מצאה כתם גם למעלה וגם למטה יותר  אבל

כאן שתי תליות בשתי הכתמים לכן  מכגריס, כיון שיש

צריך לדעת בוודאי שלא נזדקרה שאז תולים הכתם 

  העליון מעלמא, ואז תולים שגם התחתון בא מעלמא{  

 

 סעיף יח'
 
ותולה בכל דבר שהיא יכולה " מתני' נח: מקורו 36

 לתלות; שחטה בהמה חיה ועוף,

אם  ..בהן העסוקיםנתעסקה בכתמים, או שישבה בצד  

הרי זו  -ולהוציא דם  עלהתגליש בה מכה, והיא יכולה 

  "תולה

 
 שישה מקרים עוד כתב הפת"ש בשם האחרונים 37

 שיכולה לתלות בהם את כתמה.

תולה בו מכתה, אם  דם היוצא מחוטמה, .א

חמודי דרכה שבהכה מועטת נוטף ממנה דם }

 {דניאל

שבביתה, תולה בהם את צואת תרנגולים,  .ב

חמודי שלפעמים צואתם אדומה }כתמה כיון 

  {דניאל

ונפל ליחה מהחוטם שלה על  השואפת טבק, .ג

 תולה בכך את כתמה, בגד פשטן,

 הפשתןבהתחברות הליחה עם ש ןמכיוו

 }ס"ט{ נעשה כתם אדום

הטיל ומחמת שתינוק שלבש בגד אדום,  .ד

 או התינוק מים עבר צבע אדום על בגדה

  {ס"טתולה בו את כתמה } חלוקה,

, תולה בו את כתמה, בגד אדוםהלובשת  .ה

דכשהיא מזיעה מתלכלך חלוקה  ןמכיוו

 {ס"טמהבגד האדום }
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על  רק הכתם ג' חלוקים ונמצאכשלבשה לו י אפו

שאמרינן שמא ניתז מבין  ןמכיוו, הבגד התחתון

רגליה, או שנתקפלו בגדיה וניתז על הבגד 

 ,התחתון

אין תולים , בלבד על בשרהכתם שנמצא  אבל

 לטהר באופנים הנ"ל,

, מכה שבגופה תולים רק אם יש לאישה אלא

שנמצאת במקום שאפשר שנטף מהמכה דם 

   ,למקום שנמצא הכתם

, שעלה עליה קרום ואינה נרפאהשהמכה  ואפילו

  מטפטפת,

 .38 ע"י חיכוך תחזור המכה לטפטף תולים בה אם

                                                                                    
תולה את כתמה בבעלה כיון  אשת הקצב, .ו

חמודי שדרכו להתלכלך בדם וליגע בה }

 דניאל{

 
 –על בשרה, ספק טמא ספק טהור ש "מקורו  נז: ת" 38

  "טמא

תולה,  -שתוכל לתלות  הבצוואר לה מכה  ההיית" נח.

 "אינה תולה -על כתפה שאינה יכולה לתלות 

 עלהתגלאם יש בה מכה, והיא יכולה " נח: מתני'

 הרי זו תולה.  -ולהוציא דם 

אחת שבאת לפני ר"ע, אמרה לו: ראיתי  אישהב  מעשה

ביך? אמרה לו: הן,  ההייתכתם. אמר לה: שמא מכה 

ולהוציא דם?  עלהתגלוחיתה. אמר לה: שמא יכולה 

  ..אמרה לו: הן. וטהרה ר"ע.
 "אלא להקל -שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר 

 

נתעסקה בידה ממש בכתמים, ומצאה כתם אישה ש 

  בידה,

 שטהור, אפילו שזה כתם שבגופה, דעת הרשב"א

 כיון שיש ידים מוכיחות שהגיע מהדםתולים לטהר, 

 .מהתעסקותה

 

שהדין שנאמנת לומר מכה יש לי באו"מ  ,הרמ"ת ישהא

שממנה מגיע הדם, כיון שהדם נמצא על בשרה תולים 

מוציאה דם  ישוודא  הדם במכתה רק כשיש לה מכה

  ולא בספק,

במכה אפילו שלא ידוע  התול  שעל בגדיה םכתאבל 

 שמוציאה דם,

אפילו שיודעת  כלל, אינה תולה במכה ,וסתה בשעתו

 {המרדכי בשם יב"} שמוציאה דם ידאו בו

 

 

 הוספות

 
לגלח שערות שבאותו מקום בסכין  הרגילה אישה. 1

לפעמים ש חוט השנידעת ה חדה, ומצאה א"כ כתם,

 אפשר לתלות בזה.

אישה שהוציאה התקן למניעת הריון, ויש לה  .2

)יו"ד ח"ד סימן יז ד"ה  כתב האג"מ דימומים כבדים,

יתכן ואפשר לתלות במכה ש שהתירוה(   אישהוב 

 .שנעשתה תוך כדי הוצאת ההתקן

  אישה שיש לה חולי טחורים שמוצאים דם, .3

, טחוריםב כתמים לתלות ה השיכול  הרב ואזנרכתב 

הטחורים מוציא לכלוך ורק לפעמים מוציא דם,  אםו

 .בטחוריםאם מצאה כתם עם לכלוך תולים 

 ,האישה כתמיה בבנה ובעלה תולה סעיף יט'.

 רגילים לגעת בה ובבגדיה הםכיון ש

 .39 הבאים באופנים רקאבל 

 מכה, להם כשיש .א

כיון  ,אינה מוציאה דם ושעכשיאפילו }

 .40 {ב"ישדרכה ליפתח ולהוציא דם 

  ,ועכשינתעסקו בדמים ונמצא עליהם דם  .ב

}או שידוע שהיה עליהם דם לאחר 

אין  ושעכשישנתעסקו בדמים, אפילו 

 {ך"שעליהם דם 

אם לא נמצא עליהם דם אינה תולה  אבל

 בהם. 

בדבר שדרכו  בסמוך אליה נתעסקו .ג

 כמו שחיטה, תולה בהם, דם, להתיז

 ןמכיוו} שלא נמצא עליהם דם אפילו

 .41 שתולה שהדם ניתז עליה{

 ,להם מכות בגופןשכבה ליד נשים שיש  א"רמ

תולה בבנה ובעלה, כיון שנגעו תולה בהם כמו ש 

 בה.

                                                                                    
אישה שנתעסקה בבגדים ב נחלקו האחרונים,  .4

מיץ פטל, או אכלה אבטיח שמוצאים צבע, או שעשתה 

   או סלק וכדו',

 בהם, לתלות  שיכולה ,חוט השניה דעת .א

והדבר  ,אם ניכר שהכתם הוא דם אבל

 הוא סלק וכדו', ודאי שאין לתלות,שתולה בו 

שקשה לתלות בצבע, שכיון  דעת הרב ואזנר .ב

שיש חכמים שרגילים במראות ויודעים 

 להבדיל בין דם לצבע, 

לכן צריך לשאול אותם, שרק בכינה הקלו 

 .םביניהחז"ל לתלות אפילו שאפשר להבדיל 

 

 סעיף יט'
 

 ."ותולה בבנה או בבעלה" נח: מתני' מקורו  39  

  אם יש בהם מכה{ רש"י}

 
40
 ,ע"לפקפק על השורב אחד  דעתש , חת"סכתב ה 

שרק כשיש לבנה ובעלה מכה שמוציאה דם  ודעתו

  תולה בהם,

אפילו  לא תולים בה, מכה שאינה מוציאה דם אבל

 .ודחה דברו ,שדרכה ליפתח ולהוציא דם

 
41
 שתולה האישה בבניה ובעלה אם  הס"ט בכת  

, רק אם נמצא דם על תעסקו בדבר שדרכו להתיז דםנ

 ,בשרה וחלוקה
 אינה יכולה לתלות, על בשרהאם נמצא דם רק  אבל

גם  אשאם היה ניטז עליה דם היה צריך להימצ  ןמכיוו

 }פת"ש{על חלוקה 

 

 הוספות

 
שאין האישה תולה כתמה  ,בהערוה"ש והטה". כתבו 8

 מקורב לאמו, ש  קטןאלא בבנה 

 שאינו מקורב לאמו. גדולולא בבנה 
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שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי  בעל סעיף כ'.

 ,האמה

"עד את הדם שמוצאת על  אשתותולה בו  

   .42 בשעת תשמיש הבדיקה"

 

כתם שנמצא בתחתית בגדה מאחור,  סעיף כא'.

 יכולה לתלותו במכה שיש לה בגופה מלפניה,

שתולים שבזמן שישבה, הסתובב הצד  ןמכיוו

 ממכתה.  ונכתם ,האחורי של בגדה ובא מלפניה

 

 ומסופקת אם עברה,מצאה כתם  סעיף כב'.

ישבה בצד המתעסקים בכתמים,  אם אובשש"ט, 

 , אופניים בזה ימצינו שת

אם דרך הטבחים או המתעסקים  .א

אינה  בכתמים לשבת במקום קבוע,

 תולה בהם את כתמה,

 .43 לה שעברה שם ודאיאא"כ 

                                                                     

 
 

 סעיף כ'
 
 משו"ת הרשב"א  מקורו 42

דכיון דאיכא ודאי  ,ודאי מסתברא דתולה היא זו" וז"ל

אפילו שלא בשעת הטלת  ,מכה בבעל שהוא מוציא דם

שאין לך  ,ומצאה בשעת תשמיש ודאי תלינן ,המים

 "מכה גדולה מזו לתלות בה

 

שהתליה בבעלה נמשכת עד ג'  בשו"ת מהרי"טחידש 

ן לפלוט הזרע ימים אחר התשמיש, שעד אז יכולה עדי

  .בעלהולתלות הדם שיש בו שהוא מ

    

 כתב הב"י בבדק הבית. 

שאישה שמצאה דם בשעת תשמיש, ויש לבעלה שכבת 

 זרע אדומה, תולה הדם בבעלה וטהורה.

 

רק בשעת שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה  בעל

 לת מי רגלים,הת 

 ., שאין אשתו יכולה לתלות בו וטמאהכתב הנו"ב

 

 הוספות

 

חולק על המהרי"ט ודעתו  ))סי' קצו ס"ק מו הס"ט. 1

 ,ג' עונות עדאין חוששים לפליטת זרע רק ש 

 ולכן אין להקל בדם שראתה לאחר מכן,

שטוב להחמיר כדברו, ואין להקל בזה  ,וכתב הטה"ב

 .אלא במקום הצורך

 

שבזמננו שאפשר לדעת אם הדם  . כתב הרב ואזנר2

 הוא מש"ז של הבעל או שהוא מדם האישה,

 תולים בבעל שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה,  אין

 לברר, בלי שהגם שבכתמים הקלו לתלות 

 יון שהוי ראיה מגופה מחמת תשמיש.כחמור יותר כן 

 

 

 

 

אבל אם דרך הטבחים או המתעסקים  .ב

 בכתמים להחליף מקומותיהם,

 תולה בהם את כתמה, 

  .45 44 אפילו שמסופקת אם עברה שם

                                                                                    
 סעיף כב'

 
ת"ר: עברה בשוק של טבחים, ספק ניתז מקורו נח:  43

 תולה,  -עליה ספק לא ניתז עליה 

 " טמאה -ספק לא עברה  }בשש"ט{ספק עברה

 

 
44
  א"מהרשבמקור דין זה  

אמר רב אשי: עיר "מהמבואר נח:  הרשב"א תקשהשנ

 " אין חוששין לכתמים -שיש בה חזירים 

המבואר שגם בספק עברה מטהרים, ומדוע בספק 

 עברה בשש"ט מטמאים מספק,

אילך ואילך  הולכיםהכא שאני שהחזירים " וז"ל ותירץ

 וכל העיר כשוק של טבחים. 

ברחובותיה פעמים כאן ופעמים כאן  ששוחטיםוכן עיר 

בכל הרחובות אפשר ששחטו  ששוחטיםדמתוך 

  ,במקום שעברה ולאו אדעתה

 ,והרי זה כעיר שיש בה חזירים

דאמר רב נחמן בר יצחק דארוקרת כעיר שיש בה 

 ,חזירים דמיא

בכל רחובות העיר  מצוייםפירוש מפני שהטבחים  

 ושמא בשוק זה שעברה נשחטה שם בהמה ולאו

 "אדעתא

 
 אין - חזירים בה שיש עיר: אשי רב אמר" גמ' נח:

 - דדוקרת והא: יצחק בר נ"ר אמר. לכתמים חוששין

  "דמיא חזירים בה שיש כעיר

   

נחלקו הראשונים מה הטעם שבעיר שיש בה חזירים, 

 אין חוששים בה לכתמים.

 רש"י והרא"ש והטור ביארו הטעם, .א

ומתיזים הדם שהחזירים נוברים באשפתות,  

 , למרחוק

שהחזיר מצוי  רשב"א והמ"מ ביארו הטעם, .ב

חישינן  באשפתות, ומלוכלך בדם נבילות,

 שנגע בה החזיר ולאו הדעתיה,

 לה שהחזיר לא נגע בה, יבוודא והנפק"מ}

 שכל התליה זה שנגע בה החזיר, , א"שלרשב

 אין לה במה לתלות וטמאה,  לא נגע בה ישוודאכן 

 {גם כן תולה ששמא ניטז עליה דם., ולרש"י והרא"ש

 

}נח: ד"ה עיר{ שתליה בחזירים לא נוהג  כתב התו"ס

 בימינו,

 ובטעם הדבר מצינו שתי ביאורים.

בזמננו לא מצוי רא"ש וטור ביארו הטעם,  .א

שרצים ונבלות מוטלים בשוק, ולכן אין לחזיר 

 .במה לנבור ולהתיז דם

, שבזמננו אין דרך החזירים בב"י ביאר הטעם .ב

 להלך בשווקים אלא כל אחד מחזיקו בביתו.  
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אדום, ומצאה כתם  בדבר הנתעסק .סעיף כג'

  .46 בו הכתם וטמאתולה   שחור, או הפוך, אינה

 בדבר אדום בגון אחד,  הנתעסק אם אבל

 ,תולה בהם, בגון אחרומצאה כתם אדום 

 ,בקילור ,במי בשר, במי תלתן ,אם נתעסקה ולכן 

  תולה בהם, שצבעם אדום קצת,

 .47 חזקה יותר הכתם מותשאדמיאפילו  

                                                                                    
 .שאלות סיכום

 

ספק אם עברה בשוק של טבחים, או אם ישבה בצד  .1

, האם יכולה לתלות וראתה דם המתעסקים בכתמים,

 בכך את כתמה?

 

 

 סעיף כג'
 
תולה  -אמר רבא: נמצא עליה מין אחד " נט. מקורו  46

  מינין.בו כמה 

אין תולה בו  -מיתיבי: נתעסקה באדום  {הגמ' המקש}

 "שחור

 ומתרצת הגמ' שתי תירוצים. 

 "נתעסקה שאני" .א

פירוש כי קאמר " וז"ל, ופירש הרשב"א}

ולא חששה כגון שניתז עליה צבע אחד  ,רבא

 ,ולא הקפידה בכך לבדוק שאר החלוק

הרי זו  ,ואחר מיכן מצאה עליו כתם אחר

טעמא מימר אמרינן כי היכי מאי  ,טהורה

כך לא נזהרה  ,דלא הקפידה בכך ולא נזהרה

בשאר כתמים ולא הקפידה בהן ואני אומר 

 שנתעסקה ולאו אדעתא

ולאחר  ,בשנתעסקה במין אחד וברייתא

שנתעסקה בדקה ומצאה בו כתם ובזו ודאי 

 "{מודה רבא דאין תולה שחור באדום

דאתעסקה בתרנגולת,  -כי קאמר רבא " .ב

 "בה כמה מיני דמא דאית

 

ונמצא  ,נתעסקה באדוםש  , באישהונחלקו הראשונים

 .עליה כתם שחור

 דעת רבנו חננאל והרמב"ם והשו"ע,  .א

שלישנא בתרא בגמ' עיקר, ולכן טמאה שאין 

 תולים אדום בשחור, 

אלא אם נתעסקה בתרנגולת שיש בה גם צבע 

 אדום וגם שחור.

 

שפסקינן כשתי ד, "ראבדעת הרשב"א וה .ב

}ולא גורסים "איכא דאמרי"  שנות בגמ'הלי 

  בגמ'{

אם מיד לאחר שנתעסקה באדום לא  ולכן

הקפידה לבדוק בגדיה, ומצאה שחור טהורה, 

 שאמרינן שנתעסקה גם בשחור ולא הדעתיה. 

 
"חמישה דמים טמאים באישה  מתני' יט. מקורו 47

בש"א אף כמימי תלתן וכמימי בשר  והשחור.. האדום

  צלי, וב"ה מטהרים".

מדקתני במראות הדמים מימי " וז"ל ד"ראבוכתב ה

 ,תלתן ומימי בשר צלי

 

תולה בה  אישה שנתעסקה בתרנגולת, .סעיף כד'

 .שלוש מראות דם

 , כיון שדם שחיטתה אדום.אדום .א

 שדם אבריה שחור, כיוןשחור,  .ב

 הנוטה לצהוב{ אדוםפירוש } ,כרכומי .ג

 . 48 כיון שדם בני המעיים כרכומי 

                                                                                    
מן  שתוליםוכיון  ,שמע מינה דמראה אדום יש להן

  ,הסתם אדום באדום

תולה , אם נתעסקה במימי תלתן או במימי בשר צלי

 ". בהם את הכתם

ותלה ר"מ בקילור, ורבי תלה ת"ר: מעשה  ובגמ' נח:

 ,בשרף שקמה

ולא קאמר שהקיפום לכתם "והוכיח מזה הב"י וז"ל  

וסתם קילור אדום אינו אדום  ,לראות אם דומים לו

שהרי הדבר האדום מעורב עם דברים אחרים  ,הרבה

 "שאינם אדומים

 

 הוספות

 
 , האם תולים אדום באדום,נחלקו האחרונים .1

הכתם האדום דומה כ"כ לדבר ברור לנו שאין שאפילו  

   בו, או לא. שנתעסקה

 

אדום באדום  תולים ס"ק מה( שאין) דעת הס"ט .א

 אלא כשיש ספק אם דומה לו ממש או לא, 

  .אין תולים ,דומה לו אינוש  ברור לנואם אבל  

 .הב"י לא משמע כן אבל כתב,  שמדברי

  

להקל לתלות גם שברור שאינו  כתב בטה"ב  .ב

 דומה, 

 שאין אנחנו בקיאים במראות, ןמכיוו

שצבע הכתם משתנה  ,שמבואר בס"טועוד 

 בגד.בהתחברו עם ה

 

 סעיף כד'
 
איכא דאמרי, אמר רבא: נתעסקה במין "מקורו נט.  48

 "תולה בו כמה מינין -אחד 

אין תולה בו  -מיתיבי: נתעסקה באדום  {מקשה הגמ'}

  }מתרצת הגמ'{ שחור!

בתרנגולת, דאית בה כמה דאתעסקה  -כי קאמר רבא "

 "מיני דמא

 

 

 כד'-שאלות סיכום סעי' כג'

 
 מצאה כתם שחור למעלה ואדום למטה, מה הדין?. 1 

בסע' יז' מבואר שאם לא נתעסקה בכתמים,  }תשובה:

שתלים אדום בשחור ואמרינן שכמו  הרעק"אדעת 

 שהשחור למעלה הגיע מעלמא כך גם האדום, 

בשחור, ורק בשניהם שלא תולים אדום הס"ט דעת 

   אדומים תולים אחד בשני,

ובסע' כג' מבואר שמדינא דגמ' אם נתעסקה באדום לא 

 תולה בו כתם שחור, 

אבל חידשו הרשב"א והראב"ד  שאם לא הקפידה 

לבדוק בגדיה אחרי ההתעסקות באדום תולה בו גם 
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  שתי נשים שנתעסקו בציפור,  סעיף כה'.

שיש בו כסלע דם, ונמצא על כל אחת מהנשים 

 . 49 סלע דם, שתיהן טמאות

                                                                                    
שחור שאמרינן שנתעסקה גם בשחור ולא הדעתיה 

 תולים אדום בשחור{ ע בנתעסקה תמיד לא "ולשו

נתעסקה בשחור ומצאה אדום }וזכור לה, או לא . 2 

 זכור לה שנתעסקה באחד מהצבעים הללו{ מה הדין?

אם מסופקת אם נתעסקה כלל בצבע שעלול : }תשובה

להחתים אותה נראה שטמאה, שמבואר בסע' כב' 

 שספק עברה בשש"ט אינה  תולה בהם,

אם מצאה כתם אדום ומסופקת אם נתעסקה  אבל

באדום או בשחור, נראה שיש להקל כמו שמצינו בסע' 

ל' שלא צריך להשוות את הכתם לדבר שתולה בו אלא 

תולה בו "עד שתדע שזה שחור וזה אדום", ודייק הבדי 

השולחן מלשון השו"ע שגם אם לא יודעת אם נתעסקה 

 ור{ בשחור או אדום, עד שתדע וודאי שהיה שח

    

 סעיף כה'

 
"שתי נשים שנתעסקו בציפור אחד, ואין מקורו נח:  49

 אלא כסלע דם,  }בציפור{ בו

 ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו שניהם טמאות"

 

לשאול  על  ביחדשאם באות שתי הנשים מוסכם לכו"ע 

 שתיהם טמאות,הכתם 

בזה  מה הדין אם שתי הנשים באו ונחלקו האחרונים

 לשאול. אחר זה 

 ששתיהן טמאות.דעת הרשב"א והט"ז,  .א

ששתיהן דעת הב"ח והרמב"ן והש"ך,  .ב

  טהורות.

 

 }והוכיחו הב"ח והש"ך בנקה"כ, שיטתם, 

שאם באו לשאול בזה אחר זה שתיהם טהורות, מכמה 

 סיבות.

 בדיקת חמץ ןכמו שלענייש ראיה ראשונה .א

כשיש ספק לאיזה בית משני בתים בדוקים 

נכנס החמץ, אם באו לשאול בזה אחר זה 

 מקלים שא"צ לבדוק שוב החמץ, 

שאחד טמא ואחד , שתי שבילים ןוכן לעניי

טהור, ושתי אנשים עברו כל אחד בשביל 

אחר, ולא יודעים מי עבר בשביל הטמא ומי 

בזה אחר זה  לאם באו להישא, בשביל הטהור

כך יש להקל בשתי נשים . וריםשניהם טה

 .שבאות לשאול בזו אחר זו ולטהר שניהם

 }נח: ד"ה מאי שנא{ראיה שניה מהתו"ס  .ב

משמע שיש להקל כשבאות הנשים לשאול 

 בזו אחר זו.

וכן פסקו רבותינו הצרפתים והרמב"ן וקי"ל 

 .כמותם להקל

לא מסתבר לחלק בין דין  ראיה שלישית .ג

 ןמכיוו , לדין חמץ ושתי שבילים,כתמים

 שספק דרבנן להקל.

 

באו לשאול בזה אחר זה  ז הוכיח שיטתו שאם"והט

 שתיהם טמאות מכמה סיבות.

נכון הדין שמתי שבאות לשאול בזה אחר  אם .א

היה דין זה נזכר בש"ס זה שתיהם טהורות, 

 ופוסקים

                                                                                    
שלפני שנודע  , זהכל מה שכתב התו"ס לטהר  .ב

עוד אישה שנתעסקה באותו ציפור  השהיית

אבל משנודע הדבר, שניהם , ונמצא עליה דם

 טמאות.

בכתמים יותר משתי  הסיבה שיש להחמיר .ג

 שבילים ובדיקת חמץ

שצריך שהתליה לטהר  ,כלל בכתמיםשה כיון

, מלומר שהגיע יותר מסתברהאישה תהיה צד 

הדם מגופה }שבספק השקול גזרו חכמים 

 לטמא כתמים{

אצלנו שאין סיבה לתלות הטומאה ולכן 

 באישה אחת יותר מחברתה, נחשב שאין במה

 לתלות הכתם, ולכן מספק שניהם טמאות,

שבכל תליה בכתמים הטעם שתולים ד "החוו }וביאר

ולא הוי ספק השקול, כיון, שהצד שהגיע הדם ממקום 

, שמזה שלא צד יותר טובאחר ולא מגופה הוא 

מהמקור כיון שחזקת הדם הרגישה זה מוכיח שאינו 

הבא מהמקור שבא עם הרגשה, אבל בשתי נשים לא 

 שייך לתלות בחברתה שהרי גם חברתה לא הרגישה{

 

 הוספות

 

הב"ח כלהוכיח שהדין  ס"ק יד'(וו"ד )חהכתב . 1

 ,והש"ך

 ,טהורות שתיהן באו לשאול בזה אחר זהשאם  

עיר שכבשוה כרכום, " מהמבואר במתני' כתובות כז.

 "  פסולות –כל כהנות שנמצאו בתוכה 

אמר ר' יצחק בר אשיאן: אם יש שם מחבואה " גמ'

 ."אחת, מצלת על הכהנות כולן

 ד וז"ל"וכתב החוו

שם הוא ממש כגוונא שכתב הט"ז שכל שאין "ו 

טמא, רק כשיש במה לתלות  ספקומחבואה לתלות בו 

" מחברתה [, ואין סברא לתלות באחת יותרתולים]

גם  כשבאו בזו אחר זו, א"כ ואפילו הכי מטהרים ,עכ"ל

  כשבאות בזו אחר זו אצלנו יש לטהר

יש )ד"ה ולדינא( שמכוח ראיה זו  הרב ואזנרופסק 

 שבזו אחר זו טהורות.להקל כהש"ך 

 

 שאלות סיכום

 

שתי נשים שנתעסקו בציפור אחד שאין בו דם אלא  .1

 כסלע ונמצא על כל אחת כסלע, מה דין הנשים,

והאם יש לחלק בין באו לשאול כאחת או בזה אחר זה. 

כתוב שיטת הב"ח, שיטת הט"ז, ומש"כ לחלק בין ב' 

שבילים וב' בתים לדהכא, ומה כתב עליו הנקוה"כ 

 ושיטתו להלכה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101



 

 
 

 _________________________________________________________דיני כתמים -סימן ק"צ  20

 עליהמצאה ו כגריסנתעסקה בדם  .כז'-סעיף כו'

  .כשני גריסים ועוד כתם,

 ,טמאהש  לכו"עמוסכם 

 בא מהדם ריסשהג תלה נשגם אם  ןמכיוו

 שנתעסקה בו, 

, שאין במה לתלותו, כגריס ועוד  נשארמ "מ

 . 50 וטמאה מחמתו

 

 ומצינו ג' מקרים שנחלקו בהם הראשונים

 כגריס ועודונמצא עליה  בגריסנתעסקה  .א

 }גמ'{

כשני ונמצא עליה  ,בגריסנתעסקה  .ב

 {'}סע' כו גריסים

ונמצא עליה  בפחות מכגריסנתעסקה  .ג

 }סע' כז'{.כגריס ועוד

 

 .קרים אלובמ מה הדין מצינו שתי דעות

 , דעת הרשב"א והרמב"ם והשו"ע .א

 , שטהורה

 שלאחר התליה בדם שנתעסקה, ןמכיוו

נשאר כתם פחות "מכגריס ועוד" 

 יכולה לתלות אותו בכינה.ש 

בשם יש  הרמ"א הטורודעת הרא"ש  .ב

 .51 שטמאה ,מחמירים

                                                                                    
 כז'-כו'סעיף 

 

 
50

בעי רבי ירמיה: נתעסקה בכגריס, "נט.  ומקור  

הדם היותר  האם תולים}" ונמצא עליה כגריס ועוד מהו

  {או לא ,בכינה וטהורמכגריס, 

אין תולה בה שחור,  -תא שמע: נתעסקה באדום "

אין תולה בו מרובה. היכי דמי? לאו כי האי  -במועט 

 {כגריס ועוד עליה  מצאהנ שנתעסקה בכגריס ו}" גוונא

 גריסיםלא, כגון דנתעסקה בכגריס, ונמצא עליה שני 

 . ד"ועו 

}שהרי גם אם תתלה בכגריס ?אי הכי, מאי למימרא

שאין לתלותו  ועוד כגריס ריישאשנתעסקה בו, מ"מ 

 בכינה וודאי מטמא אותה{

שדי בי מצעי, זיל  -מהו דתימא: שקול כגריס צפור  

 "ליכא שיעורא, קמ"ל -הכא, ליכא שיעורא, זיל הכא 

}שלא אמרינן שדם הציפור נמצא באמצע הכתם, ואין 

 בכל הכתם כגריס ועוד דם מגופה בלי הפסק{

  

נתעסקה בכגריס, ונמצא עליה שני גריסין שב  המבואר 

  .טמא ודאי ועוד

   
 מקור מחלוקתם.וביאור  51

 והשו"ע,  הרמב"ם והרשב"א דעת  .א

נתעסקה שספיקו של ר' ירמיה ב שכיון 

, נשארת בכגריס, ונמצא עליה כגריס ועוד 

 ,הגמ' בספק, שהראיה מהברייתא נדחתה

 .שכתמים דרבנןלכן מספק תולים להקל, כיון 

 

 , דעת הרא"ש  .ב

 שיש להחמיר כהפשטות משמעות הברייתא

 "תולה בו מרובה אין -במועט "שנתעסקה..

 המקליםיש לסמוך על ש  הרמ"א פסק הלכהל ו 

שכיון שכתמים דרבנן  ולטהר בג' מקרים אלו,

 להקל.  שומעים

 

 .נחלקו הראשונים

כשני  נמצא עליהו ,בפחות מכגריס תעסקהנ 

 גריסים,

 דעת הרמב"ן הרשב"א והשו"ע .א

  שטהורה,

בשם "יש  הרמ"א ,דעת הרא"ש הטור .ב

 }ב"ח ט"ז  ש"ך{ מחמירים"

 .52 שטמאה

                                                                                    
בכגריס ונמצא "נתעסקה שהכונה על מקרה ש 

 , יס ועוד"עליה כגר 

ותירוץ הגמ' להעמיד שמדובר שמצאה שני 

גריסים ועוד דחוק, ולכן אין להקל בג' מקרים 

 הנ"ל.

      
  וביאור מקור מחלוקתם  52

 ע"והשו א"דעת הרשב .א
 "שדי בי מצעי" שמטהרים כיון שאמרינן

כלומר שתולים שהדם שנתעסקה בו נמצא 

 ובכל צד נשאר פחות משיעור ,הכתם באמצע

 .הרהט לכן יש ל ,כתם

ודברי הגמ'  שאין לטהר מחמת סברא זו, זה }

ונמצא עליה ב' גריסים רק בנתעסקה בכגריס 

 {ועוד

 

 והב"ח ט"ז  ש"ך.ודעת הרא"ש והרמ"א  .ב

לחלק בין נמצא עליה כגריס,  שאין סברא

לנמצא שתי גריסים, ולכן בשניהם אין לטהר 

 שדחתה אותו הגמ' "שדי בי מצעי"מחמת 

דחו ראית הב"י  מהרשב"א והרמב"ן  ועוד

  .לו הזדמנה תמוטעי שנוסחה

 

 הוספות

 
אפשר להקל כהשו"ע  צורךהבמקום ש כתב הטה"ב .1

שני ונמצא עליה כ  ,בנתעסקה בפחות מכגריס ולטהר

 גריסים, 

 .כיון שכתמים דרבנן

  

 כז -שאלות סיכום סעי' כו'

 
נתעסקה בדם שא"א שיהיה ממנו כתם כגריס,  .1

ונמצא עליה כשני גריסים מהו? נתעסקה בפחות 

 מכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד מהו? 

נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה כשני גריסים 

גריסים ועוד מהו? נתעסקה בכגריס ונמצא עליה כשני 

מהו? מה שיטות הראשונים בכל אלו וסברתם, ואיך 

 פסקו השו"ע והרמ"א הט"ז והש"ך, וטעמם.
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 המסופקת בכמה דם נתעסקה רמ"א,

יש להקל ולתלות שהוא מהדם  ,גדולומצאה כתם 

 שנתעסקה בו

  .שכיון שכתמים דרבנן הולכים להקל

 

המוצאת כתם של כשני גריסים, וכינה  סעיף כח'.

   ,טהורהמעוכה בו, 

שגריס אחד הוא ודאי מחמת הכינה  ןמכיוו

 תולה בכינה אחרת ואת הגריס השני שמעוכה בו,
53.  

 

או שהריחה  פשפששהרגה  אישה סעיף כט'.

 ריחו, תולה בו עד כתורמוס }שזה יותר מכגריס{.

שיעור כגריס, הם גם  ןלענייוכל הדינים שנאמרו 

  .שיעור כתורמוס ןלעניי

 

 לדוגמא

הרגה פשפש ונמצא עליה כתם בשיעור   .א

 גריס טהורה. + של תורמוס

+ "תורמוס"מצאה פשפש מעוך בכתם של  .ב

    .גריס טהורה

 

האישה לתלות את כתמה  כולהל שיכ  .סעיף ל'

 בדבר אחר, }כגון שנתעסקה בכתמים{, 

את הכתם לדבר  }להקיף{ אינה צריכה לדמות

 שתולה בו, אלא מן הסתם תולה בו,

שהמראות שונים, אינה  תבוודאו יודעת אם אבל

 .54יכולה לתלות בו 

                                                                                    
 סעיף כח'

 
53
איתמר, נמצא עליה כגריס ועוד, ואותו . "נט מקורו  

 רצופה בו מאכולת,  -עוד 

 טמאה,  -אומר  ר' חנינא

 טהורה  -אומר  ר' ינאי

בכגריס, בכגריס  -רבי חנינא אומר: טמאה, כי תליא 

 לא תליא.  -ועוד 

היכא דלא רצופה בו  -רבי ינאי אומר: טהורה, הני מילי 

מוכחא  -מאכולת, אבל היכא דרצופה בו מאכולת 

 מילתא דהאי ועוד דם מאכולת הוא. 

  "כגריס, כיון דבעלמא תליא, הכא נמי תליא -פש ליה 

 

 דעת מי נפסק להלכה.ונחלקו הראשונים כ 

 ע ורוה"פ"ן והשו"ש והרמב"הראדעת  .א

 . שהאישה טהורה כרב ינאישהלכה 

 שכיון שכתמים דרבנן הולכים אחר המקל.

 ,ם"דעת הרמב .ב

 שהלכה כרבי חנינא והאישה טמאה.

 

שלא נתעסקה שסעיף זה מדובר  ביאר הש"ך,

 ,בכתמים

 ולכן לא טיהר ר' ינאי אלא כשכינה מעוכה בתוכו. 

 

 

 

כתם שמסופקת בו אם הוא דם או  סעיף לא'.

 ,צבע

ז' סמנים הרי  כל שאינה מעבירה עלו מעיקר הדין

  היא טמאה מספק,

, והמראה עמד העבירה עלו ז' סמנים כסדרן ואם

 בעינו, הוברר שזה צבע והיא טהורה,

 ןמכיוואין לנו דין העברת סממנים,  ועכשי אבל

 .55 בקיאים במקצת משמותם שאנחנו לא

                                                                                    
 סעיף ל'

54
 א"מהרשבמקורו   

  וז"לוהביא ראיה לדברו 

ה לפני ר' עקיבא ואמרה שבא  אישהשהרי אותה "

יא יכולה ואמר לה שמא מכה יש ביך וה ,ראיתי כתם

  ע"וטהרה ר ,ואמרה ליה אין ,להתגלע ולהוציא דם

ולא הצריכה להביא הכתם לפניו ולגלע המכה ולהוציא 

 " שאמרנודם אלמא תולין מן הסתם כמו 

 

יכולה  בדמים נתעסקהב נחלקו הראשונים, האם גם 

 .לתלות את כתמה במראה שדומה לו

 דעת הטור בשם יש מחמירים,  .א

שאין לתלות, שכיון שאנו לא בקיאים  

במראות הדמים, אין לנו אפשרות לבדוק אם 

 המראות דומים או לא.

 דעת הרשב"א ורמב"ן והשו"ע  .ב

כיון שאינה צריכה לדמות  יכולה לתלות,ש 

הכתם למראה שנתעסקה בו, ורק שודאי לה 

 שהמראות אינם דומים אינה תולה.

 

 הוספות

 
שרק כאשר א"א לברר או שיש  הרב ואזנר.  פסק 1

 לברר האם הכתם דומה לדבר שנתעסקה בו,טירחא 

 , גם ללא הבירור תולים

אבל כשהספק לפנינו ואפשר לבדוק אין תולים 

 .בסתמא

 

 יף לא'סע

 
55

שבעה סמנין מעבירין על הכתם: "מקורו מתני' סא:     

רוק תפל, ומי גריסין, ומי רגלים, ונתר, ובורית, קמוניא, 

הרי זה  -העביר עליו שבעה סמנין ולא עבר  ...ואשלג

  "הרי זה כתם -עבר או שדהה  ...צבע
 

ז' סממנים  שהאישה שהעבירהמוסכם לכו"ע 

 והכתם עבר, טמאה שהוברר שזה דם.

 

במקרה שהעבירה על  מה הדין ונחלקו הראשונים,

 .הכתם ז' סממנים והכתם עמד בעינו

 ד,"ראבהרמב"ן וה דעת .א

 שאסורה לבעלה, 

שבדיקת ז' סממנים, נאמרה רק לטהרות, כיון 

 ולא להתירה לבעלה.

 .הרמב"ם והרשב"א והשו"עדעת   .ב

 שהאישה מותרת לבעלה, 

כיון שכתמים שהבדיקה מועילה גם לבעלה, 

  .דרבנן
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 י ז' סממנים,"אישה שלא בדקה הכתם ע

מה דעת  שיטות מצינו שתי ,ומסופקת אם הוא דם

  הרמב"ם בזה.

 

 ד"ראבדעת הרשב"א וה .א

האישה טהורה עד שיתברר שזה  שלרמב"ם

 .ודעתם שהאישה טמאה, וחלקו עלו, דם

 

שגם הרמב"ם מטמא דעת המ"מ והב"י,  .ב

 שלא אמרינן אישה זו שלא בדקה בז' סממנים,

 כיון שאפשר לברר הספק. ספק דרבנן להקל,

 

 הוספות.

 
מה הדין בזמננו שאין אפשרות  ,. נחלקו האחרונים1

 לבדוק בסממנים,

 .ויש ספק על כתם אם הוא דם או צבע  

  

 , והטה"בהתורת השלמים דעת   .א

שכיון שאין אפשרות לבדוק  שטהורה 

 בסממנים, חוזר להיות ספק דרבנן ולקולא, 

לבאר שאינו נחשב לספק  הטה"ב}והוסיף 

מחמת חסרון ידיעה, כיון שכן זה חסרון 

 ידיעה לכל העולם,

, שיש להעמיד האישה בחזקת טהרה ועוד

שאישה שלא בשעת הוסת נחשבת למסולקת 

 דמים{

 דעת הס"ט, הלבוש, ושו"ע הרב,  .ב

חסרון  ספק מחמת שהוי כיוןשטמאה, 

 . ידיעה

נפל כל  שאם  לא נחמיר בזה}והוסיף הס"ט, 

דיני כתמים בזה"ז בבירא, שתמיד יש 

 {להסתפק אם הוא צבע או דם

שבדם צהוב וחום אין ודעת הרב ואזנר, 

 להחמיר בספק, 

אבל בנוטה לאדום יש להחמיר, וכן 

 במסופקת אם יש בו כשיעור יש להחמיר.

 

 שאלות סיכום
 

דין אישה שמצאה כתם ואין לה במה לתלות, מה ה. 1

 והדבר מסופק לה אם הוא צבע או דם ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ומצאה שם דם,  נתעסקה במלכתה סעיף לב'.

 ומסופקת אם הדם בא ממנה, 

 .תנאים האישה טמאה רק בהתקיים ג'

 

תחזור ותתעסק באותה מלכה ותבדוק  .א

אם תוך כדי התעסקות באותה מלכה, 

שמקורה מכון כנגד אותו מקום היה זמן 

 ., טמאהשנמצא בו דם

הדם נמצא על דבר שהיה בדוק ונקי  .ב

 מדם.

 קב"ט.המהדם נמצא על דבר   .ג

מגופה, כיון שבא  ישוודא}ואפילו שמצאה דם 

שלא בהרגשה טומאתו מדרבנן, ולא גזרו באינו 

 {ש"ך. מקב"ט

ל האישה "אבל כל שחסר אחד מג' התנאים הנ

 .56 טהורה

 

" בעד בדוק" עצמה, בדקהאישה ש סעיף לג'.

 , 57 טמאה, ונמצא עלו דם

בקופסא, ומצאה בו הדם רק  שהנחתוואפילו 

  ,טמאהלמחרת, 

 באופנים הבאים. גםו  

 .רק טיפת דם כחרדל מצאה .א

 }שאינו נראה שבא מצאה כתם עגול .ב

 בקינוח{  בדרך

    .58 אפילו מצאה כינה מעוכה על הכתם .ג

                                                                                    
 סעיף לב'

 
56

ההיא איתתא דאשתכח לה דמא ". נח מקורו 

אתאי לקמיה דרבי ינאי, אמר  {כלי אריגה}במשתיתא 

  "לה תיזיל ותיתי

אי  ,ושבהכדרך שעשתה עד עכשיו שהלכה " ירש"}

   {"מתרמי שהטווי בא בין רגליה כנגד אותו מקום טמאה

 
 

 ת.הוספו

 

 שדין זה אינו מצוי בזמננו, הרב ואזנרכתב . 1

 הדם ואם הגיע, כיון שהולכים בבגד הסמוך לגוף 

 . מגופה היה נמצא הדם עלו

 

 סעיף לג'
 
העד מגולה לאחר בהניחה פילו שא ב"יוהוסיף ה 57

 ראתה בו דם טמא,הבדיקה, ולאחר זמן 

 ולא אמרינן שמא מעלמא נפל  

 
טמאין וחייבין  -נמצא על שלו "  מקורו מתני' יד.  58

 קרבן. 

טמאין  - {מיד אחר הבעילה}נמצא על שלה, אותיום 

טמאין מספק, ופטורין מן  -וחייבין בקרבן, לאחר זמן 

 "הקרבן

 וניחוש דלמא דם מאכולת הוא! " {גמ'} 

 "מקום בדוק הוא אצל מאכולתאמר רבי זירא: אותו 
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}שכינה לא יכולה ליכנס לאותו מקום כלל, ולכן 

 בהכרח הדם שעל העד הגיע מהמקור{

 ואיכא דאמרי: דחוק הוא אצל מאכולת. 

 }כינה יכולה ליכנס לאותו מקום בשעת הדחק{

דאשתכח מאכולת  -מאי בינייהו? איכא בינייהו 

 }נמצאה כינה מעוכה על העד{ רצופה,

 הא מעלמא אתאי, -לישנא דאמר בדוק הוא להך 

 ,שכיון שמאכולת לא יכולה להמצא באותו מקום}

תשמיש כשהיא  הכינה נפלה על העד לאחרבהכרח ש

 מעוכה, והדם שעל העד בא מגוף האישה{

 .אימא שמש ְרָצָפה   -להך לישנא דאמר דחוק הוא  

}שאמרינן שנכנסה הכינה ע"י איבר הבעל בזמן 

 שמעכה האיבר יצא ממנה דם{התשמיש, וע"י 

 

 , והשו"ע והרמב"ם הרשב"אולהלכה פסקו 

ומצאה כינה מעוכה על  ודק"בעד הב"שהבודקת 

 ,הכתם

 ,האישה טמאה

 אצל "בדוק"שפסקו כלישנא קמא שאותו מקום  כיון

 .ולכן בהכרח שהדם בא מגופה ,מאכולות

 

 הדם אין תולים "דחוק" שגם למד  ,אבל דעת רש"י}

 בכינה והאישה טמאה, 

שכיון שבדקה בעד ונמצא עלו דם קרוב הדבר שבא 

לא שורפים התרומה ולא  "דחוק"מגופה, אלא שלמ"ד 

 מתחייב בקרבן מחמת ביאה זו{

 

בדקה את עצמה בעד שמקצתו בדוק ומקצתו אינו 

 בדוק ומצאה כתם פחות מכגריס ועוד, 

 תלוי היכן נמצא הכתם.

 טמאה בכל שהוא "הבדוק"נמצא בחלק  .א

טהורה }בפחות  שאינו בדוקנמצא בחלק  .ב

 מכגריס{

אם נמצא הכתם במקום שיש ספק אם הוא  .ג

 בדוק או לא בדוק 

 רבי דניאל נוטה להקל בזה, 

 לא בדקה עצמה היטב אלא דרך העברה ואם

  }פת"ש{ }קינוח{ ודאי מותרת

 

 הוספות
 

אישה שקינחה עצמה באותו מקום בעד הבדוק, . 1

  .פחות מכגריס ומצאה דם

 )יו"ד ח"ד סימן יז אות טז( חידש האגרות משה

ת גם ושמקנח שהיום דרך הנשים ןמכיוו שטהורה,

סביבות אותו מקום, וכל החומרא כן לטמא גם בפחות 

 מכגריס, 

רק באותו מקום ולא מסביבו  עצמה שמקנחת רק זה

 ע"ש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ואין לה במה לתלותו,  זה "עד בדוק"ש  ןמכיוו

 ודאי שהדם בה ממנה.

}אבל כשיש לה במה לתלות תולה גם בעד 

 בדוק{ 

 

 ,"בדוקהבעד "בדקה עצמה   סעיף לד'.

 ,ונמצא עליו דם ,תחת הכר/הכסת והנחתו

ומסופקת אם זה דם מגופה, או שזה דם כינה 

 תחת הכר.שמצויה 

  .מצינו כמה אופנים

 טהורה,ועוד,  עגול, וקטן מכגריסבכתם  .א

שתולים שזה דם כינה שנתמעכה על העד 

 בהיותו תחת הכר.

בגדול  עגול, או כל שהוא משוךכתם  .ב

שאינה יכולה לתלותו  ,טמאהמכגריס, 

  .59 מחמת גודלו וצורתו בכינה,

                                                                                    
 סעיף לד'
 

59
שהוא נתון תחת הכר  }הבדוק{ "עדנח:  'מתני ומקור  

טמא, דברי ר"א  -טהור, משוך  -ונמצא עליו דם, עגול 

 ברבי צדוק." 

  ."הלכה כר' אלעזר ברבי צדוק".נט

 מפני "עגול טהור נדה ספתאמהתו מקור והביא ב"י

 שהוא דם קינוח" מפני שהוא דם מאכולת, משוך טמא

 

 .ובביאור הדין שמטהרים בעגול מצינו שתי ביאורים

 

"שחזקה אם דם קינוח היה, ביאר הרשב"א  .א

 משוך היה", 

דכיון שלא הרגישה רגלים לדבר " ביארהב"י  .ב

במה שאפשר  םולפיכך תולי ,שלא בא מגופה

 "לתלות

 

 עגול פחות מכגריס בכתם  מה הדיןנחלקו האחרונים 

 ,שהונח תחת הכר והכסת"עד הבדוק" הנמצא על 

 בג' הימים הראשונים של ז' נקיים

 שטהורה  המעיל צדקה,דעת  .א

 שטמאה. דעת הדגול מרבבה, והס"ט, .ב

דהא דכתם פחות מכגריס טהור אף כיון "}

  ,בג"י ראשונים
יכולה  אישההוא משום דאל"כ אין שום 

 ,אבל כאן שהוא בעד שבודקת ,רלהיטה

אין להתיר בג"י  ,רלהיזהואפשר לה 

 "{ראשונים

 

  {טחורים} מבית הרעירגילה להוציא דם ה

 גם בבית הרעי, קינחה "בעד בדוק"ובשעת הבדיקה 

 ,וראתה דם בבדיקתה

 ,שלא בשעת וסתהאם היה הראיה 

 , שתולים שזה דם מבית הרעי, מוסכם לכו"ע שטהורה

 מצינו שתי דעות בשעת וסתהואם ראתה 

 , שטמאה.דעת הט"ז  .א

 , שטהורה,דעת החוות דעת .ב

שתולים גם בשעת וסתה שבא מדם  

 }פת"ש{הטחורים. 

 

  {טחורים} מבית הרעירגילה להוציא דם ה
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אם יש לה במה לתלות הכתם,  ,א"רמ .ג

 טהורה 

     .60 בכתם גדול מכגריס אפילו

                                                                                    
  נקיים, 'ונמצאת בז

 גם בבית הרעי, קינחה "בעד בדוק"ובשעת הבדיקה 

 ,מצינו שלוש דעות בזה, וראתה דם בבדיקתה

 

, שאין תולים ברעי, בז' שטמאה ,דעת רב אחד .א

 נקיים.

שתולים ברעי  שטהורה ,דעת המאיר נתיבים .ב

 גם בז' נקיים.

שתולה רק מיום ד' של הז' נקיים  דעת הש"ך, .ג

 והילך,

}וזה לשיטתו שפסק בס' קצו', שבג' ימים 

 ראשונים של ז' נקיים אינה תולה

  "מוציאה דם יבמכה שוודא אפילו"

שרק אחרי ג' ימים יוצאת מחזקת  וביאורו

 רואה{

 

 כתם הנמצא בעד בדוק תחת הכר שטהור בכתם עגול,

מבואר בגמ' נז: שמטהרים, אפילו שהיתה ראיה 

 "אימור הרגשת עד הואיד"בהרגשה 

 
60
  ל"י וז"מהב מקורו 

ונראה לי דהיכא דאיכא למיחש שמא בא הדם בעד זה "

  ,שנתעסקו סמוך למקום שהעד שם במיני דמיםמחמת 

 ,תולין בהם אפילו יותר מכגריס ועוד

בו לא נניח מלתלות במה שאפשר  השקינחדמפני 

 ,לתלות

 ,כיון שלא הרגישה ביציאת הדם מגופה

אבל אם הוא משוך אפילו  כשהוא עגולומיהו היינו 

 "בכל שהוא טמאה שחזקת משוך שהוא מהקינוח

 

 הוספות 
 

נחלקו הפוסקים מה הדין באישה הרואה כתם עגול 

פחות מכגריס על עד הבדוק בג' ימים ראשונים של ז' 

 יים,נק

שלבני ספרד יש לטהר גם בג' דעת הטה"ב,  .א

 , ראשונים ימים

שבס'י קצ"ו סע' י' כתב הרמ"א חומרת ג'  כיון

ימים ראשונים, והשו"ע סתם ולא החמיר 

 .בזה

שאם נראה הכתם כדם הרב ואזנר, ודעת  .ב

 .אין להקל בזה ,ממש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וטחתו , "בעד בדוק"בדקה עצמה  סעיף לה'.

}הדביקה אותו{ בירכה, ונמצא עלו דם תכף 

 לבדיקה או למחרת, 

 ,משוך כל שהואאם הכתם  לכו"ע

 , טמאה, עגול יותר מכגריסאו  

 שאינה יכולה לתלותו בכינה, ןמכיוו

 

 ,עגול פחות מכגריס ועודאם הכתם  אבל

 .מצינו שתי דעות בראשונים

 דעת הרשב"א והרמב"ן והשו"ע בסתם. .א

  ,שטהורה

שעד שתחתו בירכה = לעד שהונח כיון 

תחת הכר/והכסת, שתולים בכינה 

 .61 שנתמעכה בהטחת העד על ירכה

                                                                                    
 סעיף לה'

 
61

"אתמר, בדקה בעד הבדוק לה, וטחתו יד.   מקורו 

 בירכה, ולמחר מצאה עליה דם,  }דחקתו{

 טמאה נדה"."אמר רב: 

 

  

ובביאור דעת הרשב"א והרמב"ן והשו"ע בסתם, 

, עגול פחות מכגריס בתחתו בירכה, בכתם לטהר

 מצינו שתי סברות בזה,

זה רק שנמצא יותר  "טמאה נדה" כונת רב .א

 ,שאי אפשר לתלותו בכינה ,מכגריס

אבל בעגול פחות מכגריס שאפשר לתלותו 

 בכינה, טהורה.

בזה.  שטהור עד שהונח תחת הכרב כמו

 }רשב"א{

 

כיון שלא הרגישה, רגלים לדבר שהדם לא  .ב

 בא מגופה,

ולכן תולים בכל מה שאפשר לתלות,  

 }ב"י{ובפחות מכגריס תולים בכינה 

 

 , והשו"ע בשם י"א הרמב"ם והרא"שובביאור דעת 

  בתחתו בירכה, לטמא

 מצינו שתי סברות בזה. ,מכגריס כתם עגול פחותב

 

 לשון הגמ' "טמא נדה",ב  .א

 ולא מחמת ספק, שטמאה ודאימשמע  

 {ב"יולכן טמאה בכתם כל שהוא. }

רגליים לדבר  "בעד הבדוק",כיון שבדקה  .ב

 ם{"א לרמב"}הסבר הרשב שהדם בה ממנה

תחת הכר מאכולת מצויה ולכן תולים  ך"ש .ג

 בה, 

 ,הגוף בדוק הוא ונקי מכינה אבל

 ולכן אין לתלות בכינה כשתחתו בירכה.

 

 הוספות
  

ע "השוכדברי שקימא לן שהלכה  הטה"בכתב  .1

 , בסתם

לכן כתם עגול פחות מכגריס, שנמצא בעד שתחתו 

   טהורבירכה, 

   .  שבכתמים שומעים להקל  ,לאוסריםואין לחשוש 
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ע בשם "והשו דעת הרמב"ם והרא"ש .ב

 י"א.

עד שתחתו  שאין לתלותשטמאה, 

 .בירכה בכינה

 

 ,"שאינו בדוק"בעד  בדקה עצמה סעיף לו'.

פירוש שאינו בחזקת בדוק, ולא , בינוני עד" רמ"א}

 ,62 "{בחזקת מלוכלך

בתיבה{   שהנחתואו אחרי  ,מידומצאה עלו דם }

 ,63 טהורההכתם פחות מכגריס   אם

 .64 טמאההכתם יותר מכגריס  ואם

                                                                                    
 

 סעיף לו'.
 
 נחלקו הראשונים בגדר עד שאינו בדוק 62

 ,דעת הרשב"א .א

, ונמצא שלא בדקה אותו מעולםשהוא עד  

  .במקום שאינו מוחזק לנקי ולא מוחזק למלוכלך

 דעת הרמב"ן והתו"ס  .ב

שבדקה אותו שזה עד   {יד: ד"ה בעד שאינו בדוק}

 ,םיומיילפני יום או 

 .נקיבשעת בדיקה לא בדקה  אם ו  

 
63

המוצאת  כתם "פחות מכגריס" בעד שאינו בדוק,  

 הסכמת הראשונים והשו"ע שטהורה,

אבל מצינו שתי דעות באחרונים שהחמירו בזמננו 

 בזה.

 שטמא אפילו פחות מכגריסדעת הפרישה,  .א

 {סע' לג'  ס"ק מא' }הביאו הש"ך

שאין תולים, אלא אם הכתם דעת החת"ס  .א

 .כינה המצויה בזמננובשיעור 

 ,פסק להחמיר כהחת"ס הגרי"ש אלישיב}

פסק לטהר בפחות מכגריס, ולא  ובטה"ב 

  {החמיר כהחת"ס

 

 
 דין זה יסודו משני סוגיות 64

שהיא עושה צרכיה,  אישהנט: "ה מתני' .א

 וראתה דם. 

טמאה, ואם  -אומר: אם עומדת  רבי מאיר

 טהורה.  -יושבת 

 טהורה –: בין כך ובין כך ר' יוסי אומר

 .כר' יוסי }גמ'{ הלכה

 

והניחתו  "שאינו בדוק לה"בדקה בעד " יד. .ב

יותר }" בקופסא, ולמחר מצאה עליו דם

 {, מכגריס שאי אפשר לתלותו בכינה

, }טומאת ודאי{ טמאה משום נדה ,רבי אומר

}טומאת  טמאה משום כתם ,ורבי חייא אמר

 ספק{. 

 מטהר.: רבי יוסי יד

כר"מ,  -ואמר רבי זירא: כשטימא רבי "

שרבי " }לעצמו טיהר -וכשטיהר רבי יוסי 

שמטמא בעד שאינו בדוק, דעתו כר' מאיר 

 שטימא בעומדת וראתה דם במי רגליה, 

ור' יוסי שמטהר בעד שאינו בדוק לשיטתו 

 {שטיהר בראה דם במי רגליה

 

 "שחזקתו מלוכלך"בדקה עצמה בעד  רמ"א

שם,  יםימצועד ממקום שדמים השלקחה 

  ,שחזקתו שכבר היו בו כתמים

 .65 אפילו בכתם גדול מכגריס טהורה

 

 "שאינו בדוק"בדקה עצמה בעד  סעיף לז'.

                                                                                    
ולהלכה מצינו שלוש דעות בראשונים מה הדין 

 ",יותר מכגריסבמצאה כתם בעד שאינו בדוק, "

 

  ,ראב"דהרמב"ם והדעת  .א

 "משום נדה"שטמאה  שהלכה כרבי

 טומאת ודאי.

"שהרמב"ם מזכה  הרשב"אוהקשה } 

שברואה במי רגליה, " שטרא לבי תרי

 כר' יוסי, לטהרפוסק 

היה לו לטהר גם בראיה "בעד  וא"כ

 שאינו בדוק"

בגמ', שדין עד שאינו בדוק,  שמבואר

 שווה לרואה במי רגליה{

 , והש"ךוהרא"שדעת רבנו חננאל  .ב

 " משום כתם"שהלכה כר' חייא שטמא 

 ושר' יוסי שטיהר כוונתוגם דעתם }

 שטהורה מנדה אבל טמאה משום כתם{

 ,דעת הרשב"א .ג

 לגמרי, טהורה,  ו שהלכה כר' יוסי

 ,עומדת טהורה בחזקת זו "שאישה וטעמו}

 לא מספק בעד שאינו בדוק, עצמה בדקהו

  "אותה נטמא

 עליו תבא והמחמירהרשב"א " כתב אבל

  "ברכה

 להקל לבו מלאו לא מעשה דלענין" ב"י

  "בדבר

 

בעד  ,בכתם יותר מכגריס ,לטמא השו"עוהכרעת 

 , שאינו בדוק

 נכונה לפי שלושת הדעות בראשונים,

 ,אבל דעת הט"ז

 . שטמאה משום כתם שהשו"ע פסק כהרא"ש 

    
  תשובת בית אפריםאבל דעת   65

  "בעד שחזקתו מלוכלך"מכגריס,  יותרשהרואה כתם 

  ,בשעת וסתה

החמיר שטמאה, שכן מצינו שבשעת וסתה לא יש ל 

  }פת"ש{תולים במכה שבגופה 

 

 , בשם הרשב"א ט"זכתב ה

ובדקה בו  לקחה חלוק מהשוקשאישה ש  .א

אם לקחה ואינה יודעת  ומצאה עלו דם,

  , טהורה.מישראל או מנוכרית 

קינחה בעד שהזדמן לה בביתה ומצאה  .ב

 ה, עלו דם טהור 

, שעד שאינו בדוק שטהור והטעם בזה

בפחות מכגריס, זה רק שנלקח העד 

 ממקום מוצנע, שדרך הנשים להצניע שם,

 אלא שלא בדקה אותו.
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 ,בירכה}הדביקה אותו{  וטחתו

במקום שאפשר לתלות שבא ממנו הנחתו  או

 ,הכתם

 .66 טהורה ונמצא על העד כתם יותר מכגריס, 

                                                                     

 
 סעיף לז'.

 
ד שאינו בדוק וטחתו בירכה שטהור בע טעם ההיתר 66

 אפילו ביותר מכגריס,

  ס"ס שאמרינן משום רש"י ביאר

ספיקי לקולא חדא דלמא לאו מן  "הוו להו תריוז"ל 

 העד הוטח על ירכה

 }אלא היה הדם על ירכה עוד לפני הבדיקה{,

 ואפילו את"ל מן העד אתא,

.}שהיה הדם דלמא כיון דאינו בדוק מקמי הכי הוה" 

 על העד לפני הבדיקה{

 

 חולק ודעתו שתלוי היכן נמצא הדם.  אבל הש"ך

 

  ,על העד ועל ירכהאם נמצא הדם  .א

ונמצא דם יותר , רק על העד שנמצא או

 .ס"ס חמתואין מטהרים מ ,טמאהמכגריס 

 וביאר הש"ך שתי סיבות מדוע אין לטהר משום ס"ס}

, שפירושו שאי אפשר אינו ס"ס המתהפך .א

 להתחילו משני צדדים, 

שאם נתחיל להסתפק אם הדם שבעד הוא 

או שנתלכלך מלפני הבדיקה, שוב  ,מהמקור

 אין צד להמשיך שגם אם הוא מהמקור טהור.

 כיון שהכתם גדול מכגריס ועוד, .ב

הגיע הדם לעד מהירך,  שאולי אין להסתפק

 ,שהרי הדם בירך תולים שהגיע מכינה

 {ובכינה אין לתלות בדם יותר מכגריס ועוד.

 

 

 }והעד נאבד{ רק על ירכהנמצא הדם  .ב

 שאמרינן ס"ס. ביותר מכגריס,אפילו ה, טהור 

 

 }והגם שגם כן אינו ס"ס המתהפך, מ"מ אמרינן ס"ס,

אם הגיע הדם  לא מתחילים להסתפק שכן ןמכיוו

 מהמקור או לא, 

שכיון שנמצא הדם רק בירכה במקום שלא יכול להגיע 

 א"כ ודאי אינו מהמקור, ,לשם הדם מהמקור

ולכן הספק הראשון אם הגיע הדם לשם מהעד שהיה 

מונח שם או מעלמא, וספק שני שגם אם הגיע מהעד 

 האם הגיע לעד מהמקור או שהיה שם מקודם,{ 

 

 

 וכתב הש"ך שני דרכים לדחות הראיה מדברי רש"י.}

, טהור לגמרי שבטחתו בירכה וכוונתאין  .א

 מחמת הס"ס,

אלא שכיון שיש ס"ס אפילו רבי שטימא בעד  

כן  נו בדוק טומאה ודאית משום נדה,י שא

 מודה שאינה טמאה אלא משום כתם,  

שטהור לגמרי מחמת הס"ס,  וכוונתגם אם   .ב

ובא אפשר שטעמו שסובר כהרשב"א שה

 ,בסעיף הקודם

שטיהר, בכתם יותר מכגריס שפסק כר' יוסי 

 בעד שאינו בדוק, 

 ,מיר תבוא עלו ברכהאלא שכתב שהמח

שלוש זה בהתקיים הגדרת "עד בדוק"  סעיף לח'.

   .תנאים

 בדק ע"י האישה, או ע"י חברתה.העד נ  .א

 לא נודע שהעד נכתם. .ב

העד לא עבר בשש"ט, או ליד המתעסקים  .ג

 בכתמים.

נשאר בחזקת בדוק ובהתקיים תנאים אלו, העד 

 .67 , עד שתדע שיצא מחזקת בדוקלעולם

                                                                                    
טחתו בירכה  שגם ןמכיוולכן כן שיש ס"ס 

 מטהר ואין להחמיר,  

שכתם יותר מכגריס  ,לן אכיון שקיימ  אבל

גם בתחתו בירכה בעד שאינו בדוק,  טמא

 { טמא

 

 הוספות.

 

וטחתו  "שאינו בדוק"בעד הרואה כתם יותר מכגריס 

 ,בירכה

  דעת הטה"ב .א

 שטהורה משום ס"ס,שהלכה כהשו"ע 

, שאינו ס"ס הש"ךולא חוששים לדברי 

 המתהפך, 

שדעת שהרבה פוסקים, שלא צריך להיות 

 ס"ס המתהפך,  

שאין להתיר אלא בעד  דעת הרב ואזנר .ב

  ,מלוכלך

כתם דם אבל עד שאינו בדוק שיש עלו 

 , אפילו בפחות מכגריס, טמא ממש

ובפרט כשנראה כדם טרי שריחו כדם נדה, 

 פחות לכלוך דם מזמנם. יש שבימנו

 

 . סעיף לח'

 
67
  וז"לא "מהרשבמקורו  
 מתחילה, אצלה בדוק העד או החלוק שהיה אחר"

 ,בדוקין בחזקת לעולם הן הרי 

 במקרה לעולם תולין שאין מחזקתן שיצאו שתדע עד 

 ידוע" שאינו

 

והוכיח שיטתו מג' מקומות שרואים שמטמאים דם 

 .באותו רגעאפילו שנמצא על דבר שלא נבדק 

  

 או, אחד חלוק שלבשו נשים' "גנט:  ממתני' .א

 כולן - דם עליו ונמצא אחד ספסל על שישבו

  טמאות"

והשלשית הבגד לא בדוק השניה  והרי  לאישה

   ,באותו רגע

 אם חלוק של יד בית על "ראתהנז:  מתני' .ב

  טמאה" התורפה בית כנגד מגיע

"היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה,  מתני' נז: .ג

 .טמאה" –כל מקום שנמצא בו כתם 

 

 ותו"ס, שהגדרת "עד הבדוק"  הרמב"ן דעת אבל

  בו" שבדקה עד ידה מתוך זז ולא שבדקתו"

 אם הניחה את העד מידה, אינו נקרא עד הבדוק, אבל

 שתולים שבזמן שהניחה העד מידה,

 נתלכלך בדם. 
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 הוספות

 
 , שעד בדיקה המצוי היום,בחוט שניכתב  .1

כדי  די בכך שהסתכלה עליו בהעברה בעלמא 

 עד הבדוק.ל להחשיבו

אם מצאה נקודות זעירות אין הוא חשוב לבדוק,  בלא

 כיון שמצוי שבהעברה בעלמא לא הבחינה בהם

 .ששמע מהחזו"א הרב ואזנרוכ"כ 

 

 לח.-סע' לג ,שאלות סיכום

 
 מהו גדר עד הבדוק, ולמאי נפק"מ?  .1

 דינו? מה נקרא עד בינוני ומה. 2

מה הדין בדקה בעד הבדוק, בעד שאינו בדוק, ובעד  .3

 .בנוני

אישה שבדקה עצמה בעד הבדוק, מה הדין והטעם  .4

 במקרים הבאים 

מצאה דם בבדיקה ועליו מאכולת מעוכה? ומה הדין  א

אם נמצא בו הדם לאחר שהניחתו בקופסא או במקום 

 מגולה?

ואח"כ הנחתו בדקה בו בימי טהרתה או בימי ליבונה  ב

 .תחת הכר ונמצא בו דם

בו בימי טהרתה או בימי ליבונה או בשעת  בדקה ג

וסתה ונמצא בו דם משוך אך יש לה במה לתלות כגון 

 שיש לה טחורים מדממים וכדו'?

מבואר בסע' לג' שלמ"ד אוותו מקום דחוק  א}תשובה: 

הוא אצל מאכולת טהור, שאמרינן שנכנסה כינה לאו"מ 

אבל להלכה קיימא לן כמ"ד שאו"מ  בשעת תשמיש,

בדוק הוא אצל מאכולת, וכיון שאין הכינה יכולה 

 שם כלל, בהכרח הדם הגיע מגופה וטמאה, סלהיכנ 

בסע' לד' מבואר בימי טהרתה תולים בכינה בכתם   ב

 עגול וקטן מכגריס, אבל בג' ימים ראשונים של ז"נ, 

דעת המעיל צדקה שטמאה, ודעת הדגול מרבבה 

שטהורה, שכיון שנמצא בעד שבודקת בו יותר   והס"ט

 חמור

סע' לד' אם קינחה גם בבית הרעי ששם הטחורים   ג

בימי טהרתה תולה הדם בטחורים, בשעת וסתה דעת 

 הט"ז שטמאה ודעת החוו"ת שטהורה,

ובז"נ, דעת רב אחד שטמאה, דעת המאיר נתיבים 

שטהורה, ודעת הש"ך שטהורה רק מיום ד' של ז"נ שאז 

 אה מחזקת רואה{יצ 

אישה שבדקה עצמה ומצאה כתם, האם אפשר . 5

 לתלות הכתם בדבר אחר לטהרה.

ראשי פרקים סע' לג' בבדקה בעד הבדוק  }תשובה:

 שאינה תולה הכתם בדבר אחר ע"ש, 

סע' לו' בעד שאינו בדוק תולים רק בכתם פחות 

מכגריס, רמ"א עד שחזקתו נלוכלך תולים גם ביותר 

 הגדרת עד הבדוק{ מכגריס, סע' לח

אישה שראתה ע"י בדיקה בעד, האם מהתורה מקרי  .6

 נדה?

טמאה מדאורייתא, שכל מה שמבואר בגמ'  }תשובה:

הרגשת עד, זה רק שיש סיבה לתלות  השתולים שהיית

הראיה בדברים אחרים כגון שנמצא תחת הכר שתולים 

בכינה אבל בעד בדוק כשהרגישה לא תולים ההרגשה 

, וגם שלא הרגישה אמרינן הרגשה ולא בדברים אחרים

 הדעיתה,

וז"ל "אם לא הרגישה ובדקה  ם"וכן מבואר ברמב

ומצאה דם לפנים בפרוזדור הרי היא בחזקת שבא 

 בהרגשה{

 המוצאת כתם יותר מכגריס  .סעיף לט'

 על חלוקה, 

 .טמאה", בחלוק הבדוק"

 .68 טהורה, "בחלוק שאינו בדוק"

                                                                                    
באלו אופנים גם מבלי שתרגיש את ההרגשות  .7

 הרגילות תהיה טמאה מהתורה?

. קינחה עצמה אחר רעי או אחר מי רגלים, בנייר 8

 ורוד, ונמצא עלו דם, מה דינה, חוה דעתך?טואלט 

הראיה כאן איסורה מדרבנן,  גדר הקינוח }תשובה:

שמבואר בפת"ש קפג' ס"ק א' שרק  בבדיקת עד בעומק 

חוששים שהרגשת עד טשטשה ההרגשה, אבל כאן 

 שהיה בקינוח, אין בלבול הרגשה וטמאה רק מדרבנן, 

יבות ועוד שמבואר באג"מ שבכל קינוח נוגעת גם בסב

 או"מ ולכן נדון ככתם,

להתבאר שכאן זה כתם מדרבנן,  מצאה פחות מכגריס

טהור בפחות מכגריס, אבל דעת הש"ך שיש להחמיר 

את דעת הרמב"ם שהביא השו"ע בשם י"א שכתם 

 שהיה על בשרה טמא מדרבנן הפחות מכגריס,

 הביא הפת"ש סע' י' שדעת הנו"ב שמקב"ט, דין הנייר

מקב"ט, וא"כ טהור גם ביותר  אבל דעת החת"ס שאינו

מכגריס, וכתב האגו"מ שניירות שלנו לכו"ע אינו 

 מקב"ט כיון שאין בהם שימוש אחרי הקינוח,

שאין להתיר מחמת שאינו מקב"ט הס"ט  אבל דעת

שכיון שמחזיקה העד בידה והוא מקב"ט, נדון כדבר 

 המקב"ט,

מבואר בגמ' שדעת ר' נתן בר יוסף שאינו  בגד צבעוני

מקב"ט וכ"פ הרמב"ם והשו"ע, אבל דעת דגו"מ שהלכה 

כתק שגם דבר שאינו מקב"ט טמא, אבל רבים הקלו 

כהשו"ע, עוד הביא הפת"ש בשם החת"ס שבגד הצמוד 

לגוף לא הקלו בו בכתמים אבל דחה החזו"א ועוד 

 דברו,

בג' ימים כתב הפת"ש שי"א שלרמ"א  אם נמצאת בז"נ

אשונים לא תולים לטהר בבגד צבעוני וחלקו על ר

 ,דברו

שטמאה אפילו החוו"ד דעת  נמצא אחרי מי רגליים

שזה דבר שאינו מקב"ט, כיון שנדון כראיה בהרגשה 

  ."שארגשה ולאו אדעתיה"כמבואר נז: 

שנדון ככתם שאינו מטמא  שטהורה כיון דעת החזו"א

 מקב"ט בדבר שאינו

ברש"י  א.נן שהרגשה ולאו הדעתיה שלא אמרי והטעם 

ולכן אין  מבואר שהדם לא יוצא ביחד עם המי רגלים

בגמ' סא. בהיתר  מוכח ב. ,חשש של בלבול בהרגשה

של בגדים צבעונים שלא חששה הגמ' שמי רגלים 

 מבלבלים את ההרגשה.

כתב הרב ואזנר שטוב תעשה האישה אם  ולמעשה

הקינוח, תרגיל את עצמה לא להסתכל בניר אחרי 

       {ואפילו בז"נ כתב האו"מ שלא תסתכל

מבואר בט"ז שאם אינה בשעת וסתה  קינחה אחרי רעי

ורגילה לראות משם דם תולים הדם שהגיע מהרעי 

 מהטחורים שם 

 

 סעיף לט'

 
68
 ,וז"ל רשב"אמ מקורו  

מקום, }שאם נמצא  בכל חכמים בו שדברו זה "חלוק 

 הוא, הבדוק חלק עלו כתם יותר מכגריס טמא{

 ואינה השוק מן שלקחתו או בדוק, שאינו חלוק אבל

 כתמים, שאני משום לו חוששין לקחתו, אין ממי יודעת
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 מדבריהם זה, שהכתמים כתם שם היה כבר אומר

 להקל" בהם הולכין

 

 נחלקו האחרונים מה נחשב "לחלוק הבדוק"

 ומה נחשב "לחלוק שאינו בדוק"

חלוק  זהדעת הב"ח, "שחלוק הבדוק"  .א

 שבדקה אותו לפני לבישתו, 

חלוק שלא בדקה זה  "וחלוק שאינו בדוק"

 .אותו לפני לבישתו

זה חלוק שהוא דעת הט"ז, "שחלוק הבדוק"  .ב

 ,ומונח במקום שמור מכתמים ,בחזקת נקי

 ,שלא בדקה החלוקאפילו 

זה כשלקחה חלוק "וחלוק שאינו בדוק" 

 מהשוק ולבשתו בלא בדיקה,

שלא ידוע אם הוא מקום }או שמונח במקום 

  נקי או מלוכלך{

  

בחלוק שהוא בחזקת נקי ומונח , מ במחלוקתם"והנפק

במקום שמור מכתמים, ולבשה החלוק בלי לבדקו 

  ונמצא עלו כתם יותר מכגריס.

 שזה נחשב "לחלוק שאינו בדוק" טהורהלב"ח, 

  , שנחשב "לחלוק הבדוק"טמאה ,ולט"ז

 

יש  שאינו בדוק אפילוחלוק מדוע ב ,נתקשו האחרונים

 ,טהור יותר מכגריס בו

 " אם יש בו יותר מכגריס טמאעד שאינו בדוקואילו "

 }בסע' לו'{ 

   

מחמירים לטמא ביותר  שבעד ,ביאר הב"ח .א

 כיון, מכגריס 

 בשעה אתא דמגופא לדבר דרגלים"

שהרי אינה  עצמה" את וקינחה שבדקה

יכולה לתלותו בכינה כיון שהוא יותר 

 מכגריס.

 קינחה ולא בדוק שאינו כיון בחלוק אבל"

 דמעלמא תלינן מכגריס ביותר אפילו בו

 "וטהורה שלבשתו קודם אתא

 ,על הב"חוהקשה הט"ז }

שאין סברא להחמיר בעד שאינו בדוק  

 ,יותר מחלוק שאינו בדוק, כיון שבשניהם

רק  ווטומאתראיה בלא הרגשה  ההיית

  {מדרבנן

 

שגם  ל בדעת השו"ע"שצהט"ז ביאר,  .ב

דוק וגם בעד שאינו בדוק ב בחלוק שאינו 

אם נמצא עליהם כתם יותר מכגריס טמא 

שצ"ל שאין הבדל בדין בין חלוק שאינו 

 בדוק לעד שאינו בדוק,

 

 הוספות

 
 ,שכל דברי הט"ז הם תימה הס"טלהלכה כתב . 8

  , וכן הסכימו כל הפוסקיםוהעיקר כדברי הב"ח להקל

 

בחזקת נקי ומונח . נחלקו הפוסקים בחלוק שהוא 0

 במקום שמור מכתמים,

ולבשה החלוק בלי לבדקו ונמצא עלו כתם יותר 

 מכגריס.

 וכן הסכמת כל הפוסקיםדעת הס"ט  .א

 שטהורה,

  "חלוק בדוק"המשאילה לחברתה  סעיף מ'.

 , לבישתה ואחרי לפניה אותו שבדק

 כתם, מצאה עליוולאחר שלבשה אותו המשאילה 

כיון שבדקתו לאחר  ,טהורה, בעלת החלוק

 הלבישה ונמצא נקי,

כיון שלבשה חלוק הבדוק  ,טמאה, וחברתה

  .69 ונמצא כתם לאחר לבישתה

                                                                                    
שנחשב "לחלוק שאינו בדוק", ופסקינן כדעת 

 הם תימה. הט"ז, ודברי הב"ח

 

 וז"ל להחמיר בזהדעת הרב ואזנר   .ב

רי כתם ט  חלוק שעלו "לדינא אם הובא לפנינו

 שנראה שהוא דם גמור, 

אשר כל מבין יבחין מיד שהוא ודאי דם שיצא 

 מגופה, אלא שנמצא דרך כתם,

והלב יודע שבזמנינו בדירות שלנו שהן נקיות 

 אין כמעט מקום לתלות,

 "לבי נוקפי מאד להקל ביותר מכגריס

וכתב על  הביא דברי הרב ואזנר הטה"בו 

שאין לנו לבדות סברות להחמיר ע"פ "דברו 

 רגשות הלב היפך ממה שמבואר בפוסקים, 

שלא אמרו חכמים להחמיר בכתמים אלא 

 ולכן העיקר להקל. ,להקל

 

נחלקו הפוסקים באישה הלובשת חלוק אחרי . 3

 שעבר כיבוס ולא בדקה אותו לפני לבישתה,

שנחשב דעת הס"ט והרב ואזנר שטמאה,   .א

 "לחלוק הבדוק",

כיון שאפשר להבחין בין כתם שלפני הכיבוס  

 לכתם שאחרי הכיבוס,

 והגר"ז והטה"ב דעת הפלתי   .ב

" אינו בדוקשנחשב "לחלוק ש שטהורה,  

אפילו שהיה מונח במקום מוצנע, אלא אם 

 הונח בארגז סגור אחר הכביסה. 

 

והיה תלוי בחוץ הלובשת חלוק לאחר שכובס,  .4 

 ליבוש

 , שטהורה,הרב ואזנר דעת

שיש להחשיבו "כחלוק שאינו בדוק" מכיון  שעשוי  

 ליתלכלך בזמן שתלוי בחוץ, 

 החמיר שטמאה גם בזה.  והחוט שני

 

 שאלת סיכום

 

 מה הדין חלוק בדוק ושאינו בדוק לעניין כתמים? .1

 

 סעיף מ'.

 
69
   לחבירתה והשאילתו חלוקה "בדקה .מקורו נח 

  טמאה" וחבירתה טהורה, }בעלת החלוק{ היא

 
ביארו הרשב"א והשו"ע  מדוע, האחרונים ונתקשו

גם לפני הלבישה  פעמיםשבעל החלוק בדקה החלוק 

  וגם אחריה,

בעלת  את יש לטהר, אחרי הלבישההרי גם תבדוק רק 

 ,החלוק ולטמא את חברתה

 . ומצינו ארבעה תירוצים
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 אישה שהשאילה חלוקה סעיף מא'.

שהגיע לגיל שזמנה  ,או לגויה , 70 לישראלית נדה 

{, וראתה כבר דם  ש"ך לראות }י"ב שנה ויום אחד

 נידות,

                                                                                    
בסעיף זה,  השו"עשחידש הב"ח תירץ,  .א

שחברתה טמאה רק  אם בדקה בעלת החלוק 

 ,לאחר הלבישה

 ,רק לפני לבישתואם בדקה החלוק  אבל

 שניהם טמאות,

 מה לזה הטור נתכוין אם, וז"ל "והקשה הט"ז}

היו כולן " כ"אח בהדיא כתב הא לטורח לו

  "{שוות אין תולות זו בזו

בסעיף זה,  ע"השושחידש הפרישה תירץ,  .ב

שאפילו שבעלת החלוק בדקה לאחר 

 ולא את חלוקה, את גופהלבישתה רק 

ובעלת החלוק  מ"מ נחשב לחלוק הבדוק

 .וחברתה טמאהטהורה, 

 השאפילו אם אחרי שהשניי והוסיף הפרישה

מצאה כתם על חלוקה, בדקה עצמה בעד 

ונמצאת טהורה ממה שניה טמאה שכיון 

כן "שכשהבד עליה נמצא הכתם אמרינן   

 "נמצא כן היה

 על הוספת הפרישה וז"ל והקשה הט"ז}

 סימן בכל פשוט דדבר כתב תמוהים ריםודב "

 נמצא כאן אמרינן לא שוים שניהם דאם זה

  "{היה כאן

, שאם שחידש השו"ע בסעיף זה, הט"ז תירץ .ג

בעלת החלוק בדקה החלוק רק לאחר 

הלבישה, ולא לפני הלבישה, לא סומכים על 

  בדיקתה,

}שכיון שיודעת שגם אם ימצא דם אינה 

כיון שלא בדקתו קודם הוי אינו שנטמאת 

בדוק בשבילה, לכן אינה בודקת טוב ולא 

ונחשב החלוק "לאינו סומכים על בדיקתה{ 

 ,ושניהם טמאות בדוק"

, שחידש השו"ע בסעיף זה ,והש"ך תירץ .ד

שבעלת החלוק טהורה, אפילו שבדקתו לפני 

מ"מ כיון , הלבישה והוי "חלוק הבדוק"

 ,טהורה שבדקתו לאחר הלבישה ונמצא נקי

  .ולא אמרינן שלא בדקה יפה אחר הלבישה

 

 שאלות סיכום

 
אישה שבדקה חלוקה בעת הפשיטה ומצאה טהורה,  .1

והשאילתו לחברתה והיא מצאה בו כתם לאחר 

 הפשיטה מה הדין?

ה חלוקה ופשטתו ומצאה טהורה והשאילה בדק .2

הראשונה טהורה  -לחברתה ולבשה ומצאה בו כתם

 טמאה"  הוהשניי

הקשו האחרונים בדיקה ראשונה למה לי כיון שמצאה 

טהורה אחרי הפשיטה, מה תירצו הפרישה הב"ח הט"ז 

 והש"ך.

 

 סעיף מא'
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השאילה חלוקה לנכרית או לנדה "מתני' נט:  מקורו 

 " הרי זו תולה בה -

 הרואה אמר רב: בנכרית {גמ'}

                                                                                    
 -דקחזיא, אף נכרית  -דומיא דנדה, מה נדה  -ממאי  

 .דקא חזיא

 

שהמשאלת חלוקה לישראלית אין תולה  לכו"עמוסכם 

 בימי נידותה, אם נמצאת הישראלית רקכתמה בה, 

 וז"ל והטעם ביאר הב"י 

 מדמים ובגדיהן בשרן לנקות רגילות ישראל "בנות

 לטבול"  בדעתן יהיה שלא פי על אף וכתמים

שנשארו על בשרה  אין לתלות בכתמים ישניםולכן 

 ולכלכו החלוק.

 

גם  ,לקו הראשונים האם תולה כתמה בגויהחנו

 ,השאינה בזמן נידותכ 

, שתולים בגויה הרשב"א רש"י והשו"ע דעת .א

 גם שאינה נדה,

" שהגיע זמנה נוכרית הרואהשכונת רב "

אפילו שאינה  לראות וראתה כבר פעם אחת,

 בזמן נידותה, 

  וז"ל   ביאר הב"יוהטעם 

 ,וכתמיה דמיה על להקפיד רגילה שאינה"

ע  אף משגדלה אחת פעם שראתה כל הילכך

 ,חזאי לא שאלה דבעידן גב

 נתלכלך הראשונים שמדמים למיחש איכא

  "זה חלוק ולכלכו ובגדיה בשרה

 

 ובש"ך ביאר טעם נוסף וז"ל 

 הקלקלה שתולין משום כוכבים ועובדת נדה "דוקא 

  במקולקלת"

וכיון שגויה מקולקלת תמיד, לכן תולים בה גם שאינה 

בזמן נידותה, וישראלית שמקולקלת רק בימי נדותה 

 תולים בה רק באותו זמן. 

 

 

, שגם בנוכרית לביאור הב"י דעת הרמב"ם  .ב

 בימי נדותהאין לתלות אלא אם נמצאת 

" זה כפשוטו, שנמצאת מימי "ונוכרית הרואה

 נדותה ממש 

 הבנה זו ברמב"ם,, המ"מ דחהו 

אפילו ודעתו שגם לרמב"ם תולים בנוכרית 

 ,שאינה נדה

שנוכרית אחרי ראיה אחת נחשבת   ןמכיוו

 נדה כל ימיה, שאינה טובלת לטהרתה.

 

  הב"י הבנתו ברמב"ם.ודחה 

א"כ יש לתלות בכל גויה שראתה פעם  .א

 .אפילו שלא הגיע לי"ב שניםאחת 

א"כ גם ישראלית שלא טבלה לטהרתה,  .ב

, נתלה בה אפילו שהיא מסולקת דמים

וזה לא מסתבר שהרי לא ראתה הרבה 

 .זמן

 הוספות
 

כתמה  לתלות , שהרוצה בזמננו. כתב הרב ואזנר1

 , בגויה שאינה נמצאת מימי נדותה

  הדבר תלוי בטעם ההיתר,

שהטעם, משום שתולים הקלקלה לביאור הש"ך 

 במקולקל גם בזמננו אפשר לתלות

שהטעם, שאין הגויה מקפידה על  אבל לביאור הב"י

, אין םניקיונ כתמיה, בזמננו שגם הנוכרים מקפידים על 

  ,לתלות בה

111
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לבשה אחלוק ובדקה לפני  שהשאלתוולפני 

 יבדקה, ואחר לבישתה שנקי, ולאחר לבישתה לא 

 שאשאילתו נמצא עלו כתם.

ולבשה אותו לאחר  ,שבדקה לפני שאשאילתו או

 ונמצא עלו כתם, ,שאשאילתו

 וטהורה, ,כתמהבעלת החלוק תולה בהם את 

שהנדה והגויה לא ראו דם בזמן שאילת  אפילו

 החלוק.

בתוך ונחלקו הראשונים  בנמצאת בעלת החלוק 

  ,האם תולה בנדה או בגויה ז' נקיים

שגם בז' נקיים דעת הרשב"א והשו"ע,  .א

 .תולה כתמה בהם

של  שבג' ימים ראשוניםדעת הרמ"א,  .ב

יכולה לתלות את כתמה בנדה  אינה ,ז"נ

 , בגויה או 

 במכה ובבש"ט.  ,כמו שאינה תולה בהם

 

 שנמצא לתלות הכתם יכולה אישה סעיף מב'.

 , הבדוקבחלוקה 

 כשהשאילתו לאחת מהנשים הבאות

 שנבעלה {לא מלאו לה י"ב שנים} קטנהל   .א

 ולא נתרפא מכת בתוליה,  

 הבעילותיד' באחת מי שנבעלה  נערהל 

  .71 ראשונותה

                                                                                    
ולכן גם בזמן  ך"וכתב שהעיקר להלכה כטעמו של הש

  הזה תולים בגויה שאינה בזמן נדותה.

 

 שאלות סיכום

 
לבשה חלוק והשאילתו לנכרית ונמצא עליו  לאה. 1

  כתם, באיזה אופן תולה בה? )הבא שיטות הראשונים(

השאילה חלוקה הבדוק לנכרית גדולה או קטנה,  .2

וחזרה ולבשתו בימי טהרתה או בימי ז"נ ומצאה בו 

 כתם, מה דינה?

 

 סעיף מב'
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"ושוין שתולה ביושבת על דם טוהר, ס.  מקורו 

 טהורים"ובבתולה שדמיה 

 

 והטעם שתולים בכל הנשים האלו

  ביאר הרשב"א וז"ל

 הרי בזו תתלה ואם תקלקלה לא בה תתלה שאם לפי"

 ,מקלקלה אתה

 של אחת בקופות( ה"מ ז"פ תרומות) שאמרו וכענין

 חולין לתוך חולין אומר שאני תרומה של ואחת חולין

 .נפלה תרומה לתוך ותרומה נפלו

 

הטעם שתולים בקטנה ונערה גם בזמן שטימאו דם 

 בתולים ומתקלקלים ע"י תליה זו. 

}ולא הותר אלא הדם בבעילה ראשונה ומיד צריכה 

 לפרוש{

שמסתבר שהדם מהם כיון ביארו הרשב"א ובט"ז, 

  .שדמים מצויים בהם מחמת מכת הבתולים

   

 ,דם טוהר בימי ראיית ,ליולדת .ב

 .72 {לנקבה ימים 33 , יום לזכר 66}

 .73 סופרת ז' נקיים שלא טבלה .ג
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נחלקו הראשונים האם גם בזמן הזה  שטימאו דם   

 טוהר ביולדת, תולים הכתם בה או לא

ומספק  ,שאין תולים בהדעת הרמב"ן  .א

  ,טמאות הםשני

שבזה"ז טמאו דם טוהר, ואם נתלה בה  ןמכיוו

 הכתם נקלקל אותה

 ,והשו"ע ד"ראבדעת ה .ב

 ,שתולים ביולדת גם בזמן הזה

 ושתי טעמים מצינו בזה}

ביארו חומרת דם טוהר  והש"ךטור . הא

רק שהרואה דם טוהר אסורה  השטמא היית

 דם טוהר לבעול עלו, אבל לא החמירו לטמא

שמחמת זה לא נתלה בה הכתם ולא  ןלעניי

  נציל את בעלת החלוק מחמת זה

 בשם הרמב"ם,   ב"יוה המ"מ ב.

שאינה מקלקלת  ןשתולה ביולדת מכיוו

  ,אותה לגמרי

התר בדם טוהר  שאם תלך למקום שנהגו

 {תהיה יכולה לבעול על דם טוהר

  
73
 ת"ר תולה בסופרת שבעה שלא טבלה" ס. מקורו 

מתוקנת.  -לפיכך היא  }אפילו שתצטרך לספור מחדש{

 מקולקלת, דברי רשב"ג. -וחברתה 

 "רבי אומר: אינה תולה, לפיכך שתיהן מקולקלות

 

 וז"ל מחלוקתםוביאר הרשב"א 

  דעת רשב"ג

 מכל ,וליטהר עכשיו לטבול זו של דבידה גב על אף"ש 

 היא" וטמאה היא טבילה מחוסרת מקום

 ,ודעת רבי

שכיון דבידה לטבול לאו כמחוסרת מעשה היא והרי " 

 "היא כטהורה

 

 ופסקו כל הראשונים והשו"ע, כדעת רשב"ג

 ,שכתמים דרבנן יש להקלכיון 

   "שהלכה כרבי מחבירו" ןמכיוו והרמב"ם כתב הטעם,

 

 האחרונים מה הדיןנחלקו 

 אישה שאשאילה חלוקה לאישה שספרה ז"נ,ב 

ונמצאת ביום השמיני אבל לא טבלה, האם יכולה 

 לתלות בה כתמה 

שאינה יכולה לתלות  ,דעת המשנה למלך .א

 בה הכתם,

 שטומאתה הראשונה פקעה, ןמכיוו

אלא שגזירת הכתוב שהיא צריכה לטבול, 

ואם נתלה בה אנחנו מקלקלים אותה, 

 טומאה מחודשת.שמביאים עליה 

ס"ק פה,  הגר"זס"ק עח,  הס"טוכ"פ }

 {ח"א עמ' תנז ובטה"ב

 שתולים בה הכתם,  דעת הלבוש .ב

שכיון שעדין לא טבלה ועומדת בטומאתה, 

 תולים הקלקלה במקולקל.
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תולה את כתמה  האישה אין סעיף מג'.

  .שאילה חלוקה הבדוק, בשני אופנים הבאיםה ב

 .לאישה טהורהאשאילה חלוקה  .א

מחמת אשאילה חלוקה, לאישה הטמאה  .ב

לפני בין שראתה הכתם  ,ראית כתם

 שאלת החלוק

שאלת  לאחרובין שראתה הכתם 

 .החלוק

 .74 ל שניהם טמאות"ני המקרים הנבש  אלא

                                                                                    
 כתב הרעק"א 

אישה נשואה ששכבה במיטה עם אישה פנויה ש 

 שראתה דם כמה פעמים, 

והפנויה לא טבלה לטהרתה כמו שנהוג בזמננו שאינם 

 ,טובלות

 שתולים הכתם בפנויה הדין

שפסק שלא תולים בספרה  ז'  אפילו למשנה למלך}

 נקיים ולא טבלה,

מ"מ פנויה כיון שאין בדעתה לטבול ולא סופרת ז' 

 נקיים, 

ארת בטומאתה, ושפיר הוי תליה של דינה שנש 

 הקלקלה במקולקל{ 

 

 

 שאלות סיכום

 

ליושבת על דם טוהר בזמן הזה, או  השאילתו. 1

לסופרת שבעה שלא טבלה, או אחרי שעברו ז' נקיים 

ולא טבלה, או השאילתו לפנויה גדולה לא בזמן 

ראייתה בזמן הזה שאינן טובלות, מה הדין והטעם בכל 

 אלו?

 
 סעיף מג'.
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בעא מיניה ר' יוחנן מרבי יהודה בר "ס.  מקורו 

 ליואי: מהו לתלות כתם בכתם? 
 "א"ל: אין תולין. מה טעם? לפי שאין תולין

  

 וז"ל הרשב"אוביאר 

"לפי שבעלת כתם זה אינה יודעת בבירור שממנה 

 היה, ולפיכך אין חבירתה תולה בה"

 

 ,דרבנן ספק דהוי גב על אף"והוסיף הש"ך, וז"ל  

 דתקלקל חזית מאי ,מקלקלת בהא תליא דאי כיון מ"מ 

 ".מהך טפי להך

 .הוספות

 

שתי אופנים שתולה אישה כתב הרב ואזנר   .1

 .בחברתה אפילו שטמאה רק מחמת כתם

אבל שלא בהרגשה  כתםבראתה חברתה  .א

 .ודאי מגופה

כיון שזה בראתה חברתה כתם בעד הבדוק,   .ב

  .ודאי מגופה

ולבשה חלוק זה בימים הרואה כתם בחלוקה,  .2

 טמאה משום כתם, השהיית

האם יכולה לתלות הכתם בימים  נחלקו האחרונים 

 ההם.

, שיכולה לתלות וטהורה, הגר"ש קלוגר דעת   .א

 ,שבאישה עצמה תולים כתם בכתם

 הנידתבימי  "חלוק הבדוק"בשה ל סעיף מד'.

 בשעה שהורידה הבגד, ולא בדקתו

 ,בימי טהרתהוחזרה ולבשה אותו 

 .75 הנידתמימי ונמצא בו כתם תולה שהכתם 

                                                                                    
  .והטה"ב הרב ואזנר דעת .ב

שגם באישה עצמה אין  ,שאינה יכולה לתלות

 תולים כתם בכתם.

 

 סעיף מד'.
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 זה ביאר הב"יטעם דין  

 תתלה לא דלמה בעיני הם פשוטים ודברים"וז"ל 

 בחבירתה" שתולה כשם בעצמה

 

 כתב הש"ך

הלובשת חלוק בז' נקיים, וראתה בו דם, ורוצה לתלות 

 שדם זה הוא מזמן שלבשה חלוק זה בעט נידותה 

שפסק בסע' מא' שבעלת החלוק   לשו"ע .א

 הנמצאת בז"נ תולה בחברתה נדה  הגויה,

גם  כן יכולה לתלות כשהיא בז"נ שכתם זה 

 הוא מזמן נידותה 

שגם הרמ"א שסובר לעיל שבג'  וחידש הש"ך}

ימים ראשונים של ז"נ, אין תולה בעלת 

 החלוק בחברתה נדה או בגויה,

נידותה,  מימי מודה שתולה בעצמה, שזה דם

 .אפילו שנמצאת בג' ימים ראשונים של ז"נ

כתליה  ,ונישרק בתליה בגורם חיצוטעמו 

 ט,"בחברתה או תליה בשש

  אין תולים בג' ימים ראשונים,

ליה בעצמה זה כתליה במכתה, ת  אבל

 גם בג' ימים ראשונים.{ שתולים

  

שהנמצאת בג' ימים ראשונים  דעת הש"ך .ב

 לספירתה,

 .האינה תולה במכתה ולא בימי נידות 

 

 שאלת סיכום

 

 לבשה בימי ספירת ז' נקיים חלוק שלבשה בימי.1

 נידתה ומצאה בו כתם, מה דינה? פרט.
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המוצאת כתם בזמן שהיא מסולקת  סעיף מה'.

 ,דמים

ראויה  ההייתיכולה לתלות הכתם בימים שבהם  

  וטהורה ,לראות

 ולכן

שלפני תולה שהכתם מהימים  מעוברתה  .א

  .עיבורה

שלפני תולה שהכתם מהימים  ,תמינקה .ב

  עיבורה

שקדמו תולה שהכתם מהימים  הזקנה .ג

 .76 לזקנותה

 

בימי חלוק הבדוק שלבשה אותו  .סעיף מו'

 , וכיבסתו הנידת

  ,לבדקובלי  בימי טהרתה ולבשתןוחזרה 

  ונמצא עלו כתם,

 ,הנידתורוצה לתלות הכתם בימי 

 .77 שתי אופנים מצינו אם אין החלוק  לפנינו,

                                                                                    
 לסעיף מה' הוספות

 
76
ה במניק מה הדין בזמן הזה האחרונים נחלקו .1 

  לפני שהניקה,ששרוצה לתלות כתם בחלוקה בימים 

  הטה"בדעת  .א

 ,תלוי בטבעה של האישהשהדבר 

 המיניקתשאם חזקתה שאינה רואה בימי  

תולה, ואם רגילה לראות וסת גם בימי 

 מניקתה אינה תולה,

שצ"ע כיצד לנהוג בזה,  הרב ואזנרדעת  .ב

   .שנאבד מהמניקות חזקת סילוק דמים ןמכיוו

 

 

  סעיף מו'

 
77
 שנמצא כתם אמרו מה מפני מאיר ר"א"נו.  מקורו 

  }לענין טהרות{ למפרע מטמא בחלוק

 בודקות ישראל בנות שחזקת מפני - הכבוס שעת עד

  "כבוסיהן בשעת חלוקיהן

 "מ"ש בדוק חזקתו ע"י ישראלית{ }שחלוק שכובס מ"ש

רבי אומר: אינו דומה כתם שלאחר הכבוס לכתם " נו:

 "שלפני הכבוס, שזה מקדיר וזה מגליד

לבדוק }שגם שלא נבדק החלוק בזמן הכיבוס, אפשר 

 אם נראה לפני כיבוס או לאחרו{ ,י צורת הכתם"ע

 

המבואר שיש שתי בדיקות שאפשר מחמתם לטהר 

 הכתם, 

  , ע"י כיבוס ישראליתבדיקת ר' מאירא. 

 שבודקים האם הכתם מקדיר או מגליד. בדיקת רביב. 

 י בדקות אלו,"ונחלקו הראשונים האם מטהרים ע

 ומצינו שלוש דעות בזה.  

 

 ר' מאיררק ע"י בדיקת ש , הרמב"םדעת  .א

  רבי מטהרים הכתם, ולא ע"י בדיקת

רבי  י בדיקת"שרק ע, ראב"דהרמב"ן והדעת  .ב

  .י בדיקת ר' מאיר"ולא ע ,מטהרים הבגד

  

ואין הכובסת  ,ישראלית יכובס ע" .א

 ,לפנינו לשאול אותה

 וטמאה הנידתאינה יכולה לתלותו בימי 

שחזקת בנות ישראל בודקות חלוקיהן " ןמכיוו

 ההייתמוצאת כתם  ההייתואם  ,"בשעת כבוסיהן

הבדוק"  דינו "כחלוק ולכן ,אומרת לבעלת החלוק

 הכתם בזמן טומאתהלתלות ין אוהכיבוס,  משעת
78.  

  נמצאת הכובסת לפנינו,אבל אם 

דינו  ,בשעת כיבוס החלוק בדקה שלא ואומרת

יכולה לתלות שהכתם  ולכן ,"כחלוק שאינו בדוק"

 , וטהורה הנידתמימי 

 , כובס ע"י שפחה או נוכרית .ב

כחלוק שאינו " שאינה לפנינו,  דינו פילוא

  "בדוק

אם יש  כיון שאינה מקפידה לבדוק

 כתמים בחלוק בשעת כיבוס,

 הנידותמימי ולכן יכולה לתלות שהכתם 

  .79 וטהורה

 

י ישראלית "בין שכובס ע ,לפנינו החלוקאבל אם 

   ,ע"י נוכרית או

 הכתם  יש לבדוק אם

שנבלע הכתם בעומק הבגד } "מקדיר" .א

 { ואין ממשות של דם למעלה

שעבר כיבוס, ולכן  ישןבידוע שזה כתם 

 .80 וטהורה הנידתתולה הכתם בימי 

                                                                                    
שחוששים לדעת הרשב"א והשו"ע דעת  .ג

מטמאים תמיד  היכן שהבגד לפנינו רבי, ולכן

 ,אם הוא מגליד

על בדיקת  אם הבגד לא לפנינו, סומכים ורק

לטהר רק שכובס ע"י נוכרית, או  מאיר ר'

 שאומרת הישראלית שלא בדקה החלוק.

 
שכיון שחזקה  וביאר  ,}ובתו"ס נו: ד"ה בודקות

אם מוצאת כתם מעבירה ושבודקות החלוק מכתמים, 

עלו ז' סממנים, או שעושה לו כיבוס חזק שמוריד 

 {הכתם

 
78

גם בזמן הזה שאין דרך בנות ישראל לספר , ך"ש 

כשכובס ע"י  ,שבחלוקיהןלחברותיהן על הכתמים 

 ישראלית ואינה לפנינו, יש להחמיר לטמאה.

 
79

הבגד ולא  ואומרת שבדקה ,הנוכרית לפנינו נמצאת 

 היה בו כתם,

לטמא הכתם,  שאין חוששים לדבריה ך"כתב הש

  .וטהורה

   
 
80

ואומרת  ונמצאת לפנינובגד שכובס ע"י ישראלית  

 שלא היה בו כתם,

אפילו שהכתם סומכים על דבריה לטמא הכתם  

 }ס"ט{ מקדיר
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 ,כתם עב שיש בו ממשות} "מגליד" .ב

{ בידוע שזה כתם שאינו בלוע בבגד

 חדש, 

 טמאה.ו  ,בימי טהרתה  שבא אחר כיבוס

 

או  "מקדיר"בקיאה להבחין אם הכתם  אינה ואם

 וטמאהחוששת שמא הוא כתם מגליד,  "מגליד",
81.  

 

 ולאחר מכן "חלוק הבדוק"לבשה  סעיף מז'.

 ,כביסתו

 .לחברתה ונמצא עלו כתםילה אותו והשא

                                                                                    
 ,ואינה לפנינואם כובס ע"י ישראלית  אבל 

 ,טמאה ,אם הכתם מקדיר 

 בשעת חלוקיהן בודקות ישראל בנות אפילו "שחזקת

 ,כבוסיהן"

הראיה שהכתם מגדיר חזקה יותר ומטמאים מחמתה 

 {ש"ך} הכתם

 
81

אמרינן ספק דרבנן שלא הטעם וביאר הרשב"א   

 , לקולא

 מחמת חסרון ידיעה,שכיון שזה ספק 

אינו נחשב לספק, שגם שהוא לא בקי, יש אחרים 

 שבקיאים 

 

 ,שיש חולקים טורהביא ה

בקיאה להבחין אם הכתם "מקדיר" או  אין האישה שאם

 .תולין להקל"מגליד" 

 

 הוספות

 
 נחלקו האחרונים,. 1

בנמצא כתם על חלוקה, ולא יודעת אם נראה  הדיןמה 

 בימי טהרתה או בימי טומאתה,

בזמננו שאנחנו לא בקיאים להבחין בין כתם מקדיר  

 , למגליד

שהוי ספק מחמת  כיון, שטמאה דעת רעק"א, .א

 חסרון ידיעה שאינו ספק.

שכיון שבזמננו  ,שטהורהדעת הרב ואזנר,  .ב

כולם לא יודעים להבחין, אינו נחשב לחסרון 

 ידיעה.  

  כתבו האחרונים .2

 שמכבסים בסבון או מכונת כביסה, בזמננוש

 הכיבוס חזק ומסיר הכתמים, 

ולכן אפילו שכובס ע"י נוכרית או ישראלית שאומרת 

 שלא בדקה החלוק, 

 " כחלוק הבדוק"דינו 

  טמאה. וכל כתם שרואה בבגד אחר כיבוס

סעיף  ערוך השולחןסל"ט,  הבית מאירס"ק צג   הגר"ז}

ה "ס"ק ו' ד   הרב ואזנר ,ח"א עמ' תמו הטה"בקיט, 

 מ"מ{ 

 

   שאלות סיכום

  
 חלוק שלבשה בימי נדה ונתכבס וחזרה ולבשתו, . 1 

 .פרט את השיטות והמקרים השונים

 

זה הוכחה שזה כתם ", מגליד"אם הכתם  .א

 שבא אחר כיבוס,  חדש

 .82 ובעלת החלוק טהורה חברתה טמאהולכן 

 ישןזה הוכחה שזה כתם  ,"מקדיר" אם הכתם .ב

 בר כיבוסשע

 .83 , וחברתה טהורההחלוק טמאהבעלת  לכן

                                                                     

 
 סעיף מז'

     
82
הישראלית שאין הכובסת סעיף זה מדובר  ש"ך 

 ,היה הכתם בשעת כיבוס לפנינו לשאול אותה אם

    

אם נמצאת לפנינו ואומרת שהיה כתם בשעת  אבל

 הכיבוס מטהרים מחמתה, 

  {ס"ט} מגלידאפילו שנראה הכתם 

  
83

בעלת החלוק וחברתה לא יודעות להבחין את  אם  

   שתיהן טמאות., "מגליד"או  "מקדיר" הכתם

ספק דרבנן מחמת "והטעם שלא מטהרים אותם 

  להקל"

 ומצינו שני ביאורים בזה 

מחמת חסרון כיון שזה ספק רשב"א ביאר,  .א

אינו נחשב לספק, שגם שהוא לא בקי,  ידיעה,

  .יש אחרים שבקיאים

 טהורות דשתיהן דכיון"וז"ל  ביאר והש"ך .ב

 חזית מאי מחברתה, יותר' בא לתלות ואין

 "מהך טפי להך דמקלקלת

                                      

שאם בעלת החלוק וחברתה לא יכולים ך, חידש הש"

 ,נאבד הבגדש לבדוק הכתם מחמת 

 שניהם טמאות

 שזה ספק גמור ולא מחמת חסרון ידיעה, אפילו

 "מהך טפי להך דמקלקלת חזית מאי"ד ןמכיוו

 

 שאלת סיכום

 
והשאילתו לבשה חלוק הבודק לה, ופשטתו וכבסתו . 1

מה הדין כשהחלוק לפנינו  -לחברתה, ונמצא עלו כתם

 וכשאינו לפנינו?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115



 

 
 

 _________________________________________________________דיני כתמים -סימן ק"צ  34

, "חלוק בדוק"נשים שלבשו  שתי סעיף מח'.

 ונמצא עלו כתם, ויש ספק ממי הכתם,

אצל כל  יש לבדוק באיזה גובה נמצא הכתם

 . אישה

של שניהם,  מתחת לחגורנמצא הכתם  .א

שאצל שניהם  ןמכיוו. שניהם טמאות

  .יכול כתם זה לנטף מהמקור

 של שניהם, מעל לחגור הכתם נמצא .ב

שאין דם המקור  כיון ,שניהם טהורות

  .יכול להגיע לשם

, ולארוכה זה ארוכה ואחת קצרהאחת  .ג

מעל לחגור,  זה לחגור, ולקצרה מעל

 .קצרה טמאה וארוכה טהורה

 וכיסו בו ראשן ,בחלוק שניהם תכסונ  .ד

 , בזמן השינה

שנתהפך  שחיישנן, שניהם טמאות

החלוק בזמן השינה ונגע במקום 

 התרופה. 

, בזמן השינה אשהרכיסתה בו  אחתרק  ואם

 רק לבשה הבגד,  הוהשניי

וחברתה טמאה,  ראשהאותה שכיסתה בו 

 .84 טהורה

 

שלוש נשים שלבשו חלוק אחד  .סעיף מט'

 בזו אחר זו, ,בדוק

 או שישבו על ספסל בדוק, בזו אחר זו, 

 {}כעץ ומתכת המקב"טוהיה הספסל מדבר 

  ולאחר מכן נמצא כתם על החלוק או הספסל,

 ששלושתם ראויות לראות,  ,אם כולן שוות

 .85 כולם טמאותאו שלושתם מסולקות דמים 

                                                                                    
 'סעיף מח

 
84

ת"ר: ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה, " מקורו נח. 

 כתם{ה} וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה, אם מגיע

 שתיהן טמאות: -כנגד בית התורפה של ארוכה 

}ומגיע רק כנגד  לאו ואם }שלשניהם הוא מתחת לחגור{

 -ארוכה  ,{ארוכהה ולא של הקצרה,בית התרופה של 

 טמאה. -טהורה, וקצרה 

 

 סעיף מט'
 

85
ג' נשים שלבשו חלוק אחד, או " נט: 'מקורו מתני 

כולן טמאות.  -שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם 

 ישבו על ספסל של אבן, או על האיצטבא של מרחץ

רבי נחמיה מטהר,  - ט{"}העשוי מאבן שאינו מקב

שהיה רבי נחמיה אומר: כל דבר שאינו מקבל טומאה 

 "אינו מקבל כתמים -

 

הנשים  נחלקו האחרונים, מה הדין אם באות שלושת

 ואחר ז ובז ,לשאול

 שכולם טהרות.דעת הש"ך }בנקוה"כ{  .א

 . שכולם טמאותדעת הט"ז  .ב

 }ועיין בסע' כה' שנתבאר מחלוקת זו בהרחבה{

 

אם אחת ראויה לראות יותר מחברתה,  אבל

 כגון שחברתה זקנה מעוברת מניקה,

או שלא ראתה דם מימה, תולים הכתם 

 בראויה לראות.

 

שלוש נשים שישנו במיטה אחת, ונמצא  סעיף נ'.

 ,תחת אחת מהםכתם 

, אפילו שכולם טמאותהדין  בשלוש מקרים

}וסימנם  רק מתחת אחת מהם שנמצא הכתם

  .{מס"ע

, פירוש שרגליהם מעורות זו שולבותמ .א

 .86 בזו

                                                                                    
 שאלות סיכום

 

מה הדין בשלוש נשים שלבשו חלוק אחד ובאו בזה . 1

 אחר זה?

מה הדין בשתי נשים שלבשו את אותו הבגד ומצאו . 2

 עלו כתם, ובאו להישאל בזה אחר זה?

 

 סעיף נ'

 
86

"שלש נשים שהיו ישנות במטה   ס: מקורו מתני' 

  כולן טמאות" -אחת, ונמצא דם תחת אחת מהן 

 

שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא " סא.  מתני'

 דם, 

 ,כולן טמאות -תחת האמצעית 

הפנימיות טמאות  }שני{ שתים –תחת הפנימית 

 והחיצונה טהורה, 

החיצונות טמאות  }שני{שתים  -תחת החיצונה 

 והפנימית טהורה. 

בזמן שעברו דרך מרגלות המטה, אבל אם  -אימתי 

 "כולן טמאות -עברו דרך עליה 

דלא מפליג, ומאי שנא סיפא  -מאי שנא רישא " {גמ'}

במשנה הראשונה כל הנשים טמאות, ש}" דקמפליג

יש הבדל אם נמצא תחת  ההשנייובמשנה 

  אמצעית/פנימית/חיצונה{

 טמאות{ }מה שנתבאר שכולם אמר רבי אמי

 ."במשולבות"

 

שכל הנשים  ",משולבות"ביאור ב אשוניםונחלקו הר

 .טמאים בו

"כשליבות הסולם  וז"ל ביאר הרשב"א .א

 שרגליהם מעורות זו בזו",

 .השו"עוכן ביאר  

 

"תכופות   וז"לרש"י והרא"ש ביארו   .ב

 . ודבוקות יחד"

 

  ל"ז שכתב ד"הראבהביא הב"י דברי 

 זו את זו דוחקות הן שינה שמתוך ישנות דדוקא"

 ,חברתה למקום ונכנסת אחת דחקה שמא וחוששים

 ,להשמטה לחוש אין במטה נעורות הם אם אבל

 ,מקומה את שתדע מהן אחת לכלשאפשר 

 הדם מציאת למקום באתי שלא לי ברי אומרת ואם

 "טהורה

 . השו"ע בסע' נב'וכן פסק 

116
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  בו, שמתכסות ,דין עליוןס .ב

נמצא עלו דם, שכיון שמתכסות בו, ו

 .87 הלשניימאחת  דרכו להתהפך

 דרךשזה ה, החיצונה בדרך לו למיטהע .ג

מקום  הרגילה, שכל אחת עוברת דרך 

 משכבה של החיצונה,

חוששים  ונמצא הדם תחת החיצונה, 

 עברו שם.ש בזמןמהאחרות  שנטף

  ג' תנאים הנ"ל, והתקיימאם לא  אבל

 משולבות, שלא ישנו 

 על המיטה, אלא נמצא על הסדין נמצא לא והכתם

  {ט"ז}או על המזרון 

ועלו למיטה דרך מרגלות המיטה שכל אחת לא 

 נכנסת דרך מקום חברתה.

מי שנמצא תחת הכתם שמטמאים את הכלל הוא 

  לכןו  .ואת השוכבת לידה

החיצונה והאמצעית  ,החיצונהנמצא תחת א. 

 טמאות, והפנימית טהורה, 

, כולם האמצעיתנמצאה הדם תחת  ב.

  טמאות.

                                                                                    
  

לא  כשרגליהם לישוןשנשים שהלכו  כתב הרשב"א

 נהפכו להיותאין חוששים שמתוך שינה  משולבות

שכיון שאינו מצוי לא חששו לו בכתמים  משולבות,

 דרבנן, 

במיטה, בכל מקום שתמצא בו דם  הלבד הישנה  אבל

שאין דבר  המונע ממנה להתהפך  ןמכיווטמאה, 

 .אין במי לתלות הדם חוץ ממנה וגםבמיטה, 

 
87

 על הסדין כתם נחלקו הראשונים מה הדין בנמצא 

 ,התחתון

שרק הנמצאת תחת  ,דעת הטור בשם הרא"ש .א

 הכתם והשוכבות לידה טמאות,

שאין לטמא את כולם מכיון שהסדין התחתון  

 אינו מתהפך.

 ,דעת הב"ח שכולם טמאות .ב
שעינינו רואות שגם הסדין התחתון נמשך  

 ומתהפך מצד לצד }הובא בש"ך וט"ז{

 
 הוספות.

 

ין התחתון הדוק היטב למיטה }ע"י שהסד בזמננו. 1

  גומיות{ ואין דרכו להתהפך מאחת לחברתה,

שרק הנמצאת תחת הכתם והשכבת  כתב הרב ואזנר

 לידה טמאות

שאישה שישנה לבד במיטה, ונמצא כתם על עוד כתב 

 הכרית או בסוף המיטה,

 טהורה כיון שאין רגילות היום להתהפך כל כך.

היום שלובשות הנשים בגד צמוד לגוף אף בזמן  .2

 השינה, 

 ,אם לא מצאה דם על הבגד התחתוןש  הרב ואזנרכתב 

אינה חוששת לכתמים שנמצאו על המיטה, שמוכח 

 .שלא באו ממנה

 

הפנימית הפנימית,  הדם תחת נמצאג. 

   .והאמצעית טמאות, והחיצונה טהורה

 

ששלוש נשים שישנו הנתבאר }בסע' נ'{  .נא סעיף

שהדין  תחת אחת מהםונמצא כתם  במיטה אחת,

 היואם  כולם טמאותש 

עלו בדרך   ג. בסדין עליון נמצא ב. משולבות א.

 ,החיצונה

מם לאחר מציאת את עצ ולא בדקאם  רק זה

  שכולם בדקו ונמצאו טהורות, או הכתם,

, מיד אם חלק מהנשים בדקו את עצמם אבל

 , לאחר מציאת הכתם

  .בזהמצינו שלושה אופנים 

בדקו אחת או שתיים את עצמם ונמצאו  .א

הם טהורות, והשלישית , טהורות

 .טמאה

, תיים ונמצאו טמאותאו ש  ,בדקו אחת .ב

 הם טמאות, והשלישית טהורה.

מצאו נ את עצמם, ותם בדקו שלוש  .ג

אין סיבה כיון ש  כולם טמאות,, טהורות

 מספק לכן לתלות באחת יותר מחברתה,

 . 88 כולם טמאות

מועילה לטהר את הבודקת, או  בדיקהמה ש כל

 לטמא הבודקת ולטהר חברותיה, 

זה רק שקינחה עצמה בעד שבידה באותו מקום 

  .89 מיד ותכף למציאת הדםמבחוץ, 

                                                                     

 
 סעיף נא'
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 משנה א' מקורו ס:  

שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת, ונמצא דם תחת "

 כולן טמאות. -אחת מהן 

היא טמאה ושתיהן  -בדקה אחת מהן ונמצאת טמאה  

  "טהורות

  משנה ב' סא.

... דם ם שהיו ישנות במטה אחת, ונמצאשלש נשי" 

היא טהורה, ושתים  -בדקה אחת מהן ונמצאת טהורה 

 טמאות. 

הן טהורות ושלישית  -בדקו שתים ומצאו טהורות 

 טמאה,

 "כולן טמאות -}בדקו{שלשתן ומצאו טהורות 

 
89

}הדין שבדיקה מועלת לטהר עצמה או  מקורו ס: 

והוא שבדקה  אמר רב יהודה אמר רב:" חברותיה{

 אחר מציאת הדם{ }תיכף "עצמה בשיעור וסת

  

 - בחטאת שבעלה כל: דאמר, פדא כבר לה סבר"

 טהרותיה - תלוי באשם בעלה, טמאות טהרותיה

 .טהורות טהרותיה - פטור בעלה, תלויות

 טהרותיה - בחטאת בעלה אפילו: אמר אושעיא ורבי

[ אבל] לדם עכביה שמש אימר - התם בשלמא. תלויות

 "עכביה מאן דם דהוי איתא אם - הכא

 

 נחלקו בר פאדא, ורב אושעיא, }
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אחרי  }מיד{ שראתה דם בשיעור וסת ישהבא

 , בטהרותשהתעסקה 

  שהטהרות טמאות בתורת ודאי ונשרפים, דעת רב פדא

, שהטהרות טמאות בתורת ספקודעת רב אושעיא 

 וביאר טעמו

 לבעילה,בנמצא דם  בשיעור וסת  שרק

 דשמש אמרינן שהדם היה כבר בשעת הבעילה, אלא 

 ", עכביה לדם}איבר התשמיש{ 

אם איתה דהוי דם מאן באישה העסוקה בטהרות " אבל

הרי אין דבר ש מיד מגופה שהיה לדם לצאת "עכביה

 {המעכבו

   

ומצינו שלוש דעות בראשונים, האם להלכה  צריכה 

 הבדיקה להיות בשיעור וסת, או לא.

 

 דעת הרמב"ן הרשב"א והרמב"ם והשו"ע .א

 תוך שיעור וסת להיותשצריכה הבדיקה 

לטהר עצמה ולטמא כדאי למציאת הדם, 

 .חברותיה

שסוברים  שדין המשנה מסתדר רק  וטעמם}

לדעת ר' פדא, שסובר שהבודקת טמאה 

  בודאי, ולכן יש בכוחה לטהר חבורתיה,

, שסובר  שטומאת הבודקת אושעיא אבל לר'

אם איתה דהוי דם מאן "ש  היא טומאת ספק

 לטהר האחרות{ ", אין בכוחהעכביה

 

 דעת הרא"ש והתו"ס .ב

שמועיל בדיקתה לטהר עצמה ולטמאה 

 אפילו שלא בשיעור וסת ,חברותיה

שדין המשנה מסתדר בין  שסוברים ,וטעמם}

 לר' פדא ובין לר' אושעיא,

ומקלים כר' הושעיא שאין חילוק בין בדיקה 

 בשיעור וסת ללא בשיעור וסת,

 וסת,ולכן בדיקתה מועילה גם שאינו בשיעור 

למה להקל כר'  וכתב הרא"ש שתי הסברים

 אושעיא

 

 המיקל, אחר הלך בכתמים" .א

 הנמצא בכתם וסת שיעור אחר אפילו ותלינן

  "בטמאה

שאין חילוק אם  בכתמים מודה בר פדא .ב

היתה הבדיקה בשיעור וסת למציאת הדם או 

 מהן, מאחת כבר יצא דשמא"

 דם אותו מיציאת וסת משיעור יותר ויש 

 זו, של לבדיקה

 בכתמים בה, דמקילים תלינן הכי ואפילו 

 "{וסת שיעור אחר הדין הוא כן אם

 

  דעת הרז"ה .ג

שבמקרה שבדקה עצמה ונמצאת  ,שתלוי

 טמאה, 

 ,שהיא טמאה וחברותיה טהורותשהדין 

 בשיעור וסת, שבדקה עצמהמועיל רק כ 

 אם בדקה עצמה ונמצאת טהורה, אבל

 ,שהיא טהורה וחברותיה טמאות

 .לאחר שיעור וסת שבדקה עצמה מועיל גם

והוא שבדקה שפירש שדברי הגמ' " וטעמו,}

על המשנה נאמרו רק  עצמה בשיעור וסת"

, שמדברת על בדקה עצמה הראשונה

 ונמצאת טמאה,

  .90 אם בדקה עצמה בחורים וסדקים אבל

שבדקה עצמה עבר זמן כדי עד הדם  שממציאת או

שתקנח עצמה בחורים ובסדקים, אין בדיקתה 

     .מועלת

 

שישנו  ששלוש נשיםנ'{  הנתבאר }בסע' נב'.סעיף 

שהדין  תחת אחת מהםבמיטה אחת, ונמצא כתם 

 שכולם טמאות אם היו

עלו בדרך   ג. בסדין עליון נמצא ב. משולבות א.

 החיצונה

ואין אחת ראויה לראות דם  הם שוותכשזה רק 

 יותר מחברתה, 

תולה הדם  ,מסולקת דמיםאם אחת מהם  אבל

  שאינה מסולקת דמים, בחברתה

                                                                                    
שמדקה עצמה  ולא על המשנה השניה

ונמצאת טהורה, וכיון שלא ניתן שיעור זמן 

 לבדיקה מועיל גם לאחר שיעור וסת{
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}איבר  משל לשמש -" איזהו שיעור וסת מקורו יב.  

 שעומדים בצד המשקוףסדין הבדיקה{ } ועד התשמיש{

נכנס עד",  -ביציאות השמש  }בצד מקום תשמיש{

לקנוח ולא  -"וסת שאמרו  ולכן אומר רב הונא{}

}שאם תעשה בדיקה בחורים ובסדקים לא לבדיקה" 

 "{ נכנס עד -ביציאות השמש "ש תהיה הבדיקה בשיעור

 

 

 {שבדקה והוא וכתבו התו"ס ס: }ד"ה

 שגם אצלנו בשלוש נשים, הגם שכתוב שבדקה עצמה

 ק,"בפ כדאמר קנחה אלא בדקה דוקא לאו"

  "וסת כשיעור בדיקה משכחת דלא 

 

  הגהות מימונית והרשב"א, בשם כתב הב"י

 שהבדיקה מועילה רק כשנמצא הדם ובדקה אחת מהם

 , או מיד שקמו, כשהם שוכבות 

 ,עבר זמן מאז שקמו מהמיטה אם אבל

אינו מועיל הבדיקה, אפילו שתבדוק אחת מהם מיד 

 בסמוך למציאת הדם. 

 

בזו  חלוק, בשלוש נשים שלבשו נחלקו הראשונים

 ,האם מועיל בדיקה של אחת מהם ,אחר זו ונמצא דם

  ,או לאבמיטה כמו שמועיל 

 

שמועיל הבדיקה גם . והטור דעת הרמב"ם .א

 בחלוק

   ,ד"והראבודעת הרשב"א  .ב

שרק אם בדקה אחת  ,שבחלוק דינו שונה

מועיל בדיקתה לטהר  ,טהורהמהם ונמצאת  

 עצמה ולטמא חברותיה. 

 , אבל בנמצאת טמאה

בדקה עצמה ונמצאת  השלישיתרק אם 

טמאה מועיל בדיקתה לטהר השניים 

 האחרות,

 כיון שבדקה מיד אחר הלבישה, 

שתי הראשונות בדקו עצמם לאחר  אם אבל 

 לבישת השלישית, ונמצאו טמאות,

כיון שעבר אינו מועיל לטהר השלישית,  

 הרבה זמן משלבשו החלוק. 
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 .91  נשים שמסולקות דמים ארבעהומצינו 

לאחר ג' שהוכר עוברה }שזה , מעוברת .א

 תולה הכתם באינה מעוברת.  {,חודשים

 ,{ד חודשים לאחר הלידה"כ}עד , מניקה .ב

 תולה הכתם באינה מניקה.

}תשעים יום{  שעברו עליה ג' עונות ,זקנה .ג

  .משהזקינה ולא ראתה דם

, אמא בפניה ואינה חוששתוקוראים לה }

 בצעירהתולה הכתם  {הרשב"א בשם ב"י
92. 

ולא  ,שהגיע זמנה לראותבתולת דמים,  .ד

 , ראתה דם וסת מעולם

שראתה דם בתולים, אבל  נשואהב  גם}

תולה כתמה  ,{ש"ך לא ראתה דם נדות

 .בחברתה שראתה דם נדות

אינם  ,כל הנשים מסולקות דמיםאם היו אבל 

 .וכולם טמאות ,הבשנייתלות אחת 

 

  המסולקות דמים, כל הנשים

, לפני שהיו מסולקות דמיםאם לבשו חלוק 

  ,מסולקות דמיםומוצאות עלו כתם בזמן שהם 

 ,הכתם בזמן שלא היו מסולקות דמים ולתת

 .וטהורות

 

שישנו במיטה  ששלוש נשיםהנתבאר }בסע' נ'{ 

}ולא היו  ,תחת אחת מהםאחת, ונמצא כתם 

 {במס"ע

                                                                     

 
 

 סעיף נב'
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ת"ר: כיצד תולות זו בזו; עוברה ושאינה "  ס. מקורו 

תולה עוברה בשאינה עוברה, מניקה ושאינה  -עוברה 

תולה מניקה בשאינה מניקה, זקנה ושאינה  -מניקה 

תולה זקנה בשאינה זקנה, בתולה ושאינה  -זקנה 

 תולה בתולה בשאינה בתולה. - בתולה

היו שתיהן עוברות, שתיהן מניקות, שתיהן זקנות, 

זו היא ששנינו, לא היו ראויות לראות   -שתיהן בתולות 

 "כאילו הן ראויות רואין
 
92
  הזקינה בצעירה שתולה, חידש הש"ך  

 , ואינה בשעת וסתהוסת קבוע שיש לצעירה  אפילו

 
, שניהם טמאות, ואין שתי נשים שאינם מסולקות דמים

 תולה אחת בחברתה,

 באופנים הבאים אפילו

יש לה וסת קבוע ולא הגיע זמן שאחת מהם   .א

שאין לה וסת  אינה תולה בחברתהוסתה, 

 .כלל

ולא הגיע זמן  וסת קבועאחת מהם יש לה  .ב

שיש לה וסת , אינה תולה בחברתה וסתה

 {וט"ז ,ש"ך ,ב"י ,תו"ס}בוע והגיע זמן וסתה ק

 

שמטמאים את מי שתחתיה נמצא שהכלל הוא 

 הכתם ואת השוכבת לידה,

למקום  נכנסהשחוששים שאחת  רק בישנותזה 

 חברתה בלי ששמה לב,

 , ושוכבות במיטה אבל בערות

השוכבת ליד מי שנמצא כתם תחתיה טהורה, 

 בהתקיים שני תנאים

אומרת ברי לי שלא באתי למקום  .א

 .93 שנמצא בו הדם

דרך המקום בו נמצא  למיטה עלתהלא  .ב

 הכתם.

 ,אם עלתה למיטה דרך מקום שנמצא הכתם אבל

  ,תלוי היכן נמצא הכתם

 ,החיצונהבמקום משכבה של  נמצא

 כולם טמאות, שכולם עברו במקום הכתם.

  ,האמצעית במקום משכבה של נמצא

כיון ששניהם עברו   מאות,אמצעית ופנימית ט 

 ,, והחיצונית טהורהבמקום הכתם

טמאה הפנימית הכתם תחת הפנימית רק  נמצא

   .שרק היא עברה מעל הכתם

 

, כגון שטוחנות מלכה ביחדשעשו  שתי נשים

 ברחיים, ונמצא כתם, 

 ,שניהם טמאות הכתם תחת הפנימית,נמצא אם 
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לומר "בריא לי שלא  מתי נאמנת נחלקו האחרונים 

 באתי למקום הכתם" 

 

זמן קצר נאמנת רק אם הכתם נמצא ש דעת הט"ז  .א

 , לאחר שנכנסו למיטה

אם עבר זמן רב לאחר שנכנסו למיטה אינה  אבל

 ,נאמנת לומר בריא לי

שנכנסה למקום חברתה ואינה זוכרת,  שאמרינן

שמילתא דלא דרמיה עליה דאיניש לאו "

 אדעתיה"

חו"מ ס' עט }}וכתב הט"ז ראיה לדברו מהשו"ע 

אמר לו: מנה הלויתיך בצד עמוד  לוז" '{סע' יא

פלוני, השיבו: לא עברתי בצד עמוד פלוני מעולם, 

 ובאו עדים שעבר בצדו, אבל לא ראו שהלוהו, 

כפרן, דמלתא דלא רמיא עליה אמר לא הוחזק 

 עכ"ל  ולאו אדעתיה

שגם אצלנו שאומרת לא נכנסתי למקום וקשה 

הפנימית לא נאמין שהרי באותו זמן זה דבר שלא 

 "רמיא עליה"  היה

לכן צ"ל שמדובר שנמצא הדם סמוך  לשכיבתן, 

 שבזה זוכרת היטב.{ 

 

שנמצא אפילו שנאמנת { בנקוה"כ}דעת הש"ך  .ב

 ,ן רב מאז שנכנסו למיטהלאחר זמהכתם 

מילתא הוי בדבריה  יה שכיון שטהרתה תלו 

 " שרמיה עלה"

ומקפידה לומר רק דבר שבטוחה בו כדי לא 

 .ליכשל באיסור כרת

   

119



 

 
 

 _________________________________________________________דיני כתמים -סימן ק"צ  38

 לצד לפנים התקרבל  דוחקת שהחיצונה" ןמכיוו}

 {א"רשב" הריחיים

הכתם תחת החיצונה, החיצונה טמאה,  נמצא

 והפנימית טהורה,

 הרחיים מן מתרחקת אינה שהפנימית" כיון}

  .94 {רש"י" החיצון במעמד סלהיכנ 

 

נ' בשלוש נשים -כל הנתבאר בסע' מט' סעיף נג'.

או שישנו  ספסלאחד, או שישבו על  חלוקשלבשו 

 אחת שבאופנים מסוימים כולם טמאות, במיטה

 , מיםתבכשלא נתעסקו זה רק 

אם נתעסקה אחת מהם בכתמים, כולם  אבל

והיא תולה בכתמים  ,טהורות, שכולם תולות בה

 שנתעסקה.

 

לא קובעת האישה כתמים  ע"י ראית סעיף נד'.

 ,וסת ולא עוקרת וסת קיים
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דתניא: שתי נשים שהיו טוחנות ברחיים " מקורו ס: 

 של יד, 

 שתיהן טמאות, -ונמצא דם תחת הפנימית 

והפנימית טהורה, החיצונה טמאה,  -תחת החיצונה 

 "שתיהן טמאות -בינתים 

 

 נג'-שאלות סיכום נ'

 

 ג' נשים שישנות במיטה אחת ונמצא כתם, מתי. 1

בדיקה לאחר המציאה מועילה לטהר לפי השיטות  

השנות }מדובר על בדקה ומצאה טהור, ועל בדקה 

 ומצאה טמא המטהרת את חברותיה{

 

שלשתן ערות ושוכבות במיטה, ונמצא דם תחת  היו. 2

אחת מהם וכו', כיון שכל אחת מכרת מקומה, אותה 

שתאמר ברי לי שלא באתי למקום שנמצא הדם 

 ?טהורה, מה הקשה הט"ז בחושן משפט ומה תירץ

 

אישה שבשעת וסתה מצאה כתם על חלוקה ונתכבס . 3

 קודם שתראה לחכם, מה דינה?

ע הכתם נתבאר בשו"ע ס' אם זוכרת את צב }תשובה:

 קפח' סע' ב' שנאמנת האישה לומר כזה ראיתי ואבד,

ואפילו אם מסופקת בצבע הכתם ובגודלו, כיון 

 שכתמים דרבנן אמרינן ספק דרבנן לקולא,

 ויש להוכיח שכך הדין אפילו שהיא  בשעת וסתה, 

מבואר בש"ך ס' קפז' סע' ה' שתולים כתם במכה  א.

 אם נמצאת בשעת ווסתה,שספק אם מוציאה דם גם 

נב' מבואר בש"ך בשם תו"ס שאישה שיש לה סע'  ב.

אינה תולה באישה  ,ווסת קבוע ולא הגיע שעת ווסתה

האישה  שגם בשעת ווסתה שהגיע שעת ווסתה, מוכח

 , כתמים ןנחשבת למסולקת דמים לעניי

שבמראה חום בהיר אפילו  מ"מ מבואר ברב וואזנר

שטהור יש לחשוש שהוא סימן לתחילת הווסת ולכן יש 

להורות שטהור תמנע מתשמיש יום אחד א"כ גם 

במקרה דידן שנמצא כתם בעונת ווסתה נראה שראוי 

 שלא תשמש מיד אחר ווסתה אלא תמתין{

 

 

הרואה כתם בג' ראשי חודשים רצופים על  ולכן

  ,{ט"זחלוקה }או על עד שאינו בדוק 

וסת, ולא עוקרת הוסת הקודם  לא קובעת בו

 מחמתו.

אפילו פחות , "עד הבדוק"תם על כ הרואה אבל

ת מכגריס ועוד, קובעת וסת מחמתו ועוקרת וס

   .95 קיים
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  ל"וז ראב"דמקורו מה

 אותו ועשינו הכתם על שהחמרנו פי על אף לי נראה"

 דבר, ולכל נקיים שבעה לענין כראייה

 הכתם מציאת ליום לחוש עליו נחמיר לא כן פי על אף 

 ראייה, ליום חוששת שהיא כמו

 עוקרין ולא וסת, קובעין הכתמים שאין אומר אני ועוד

 וסת,

 שהן בכל מטמאין שהן לה הבדוק העד מכתמי חוץ

 "דבר לכל כראיות הן והרי

 

קובעת וסת, וראיה בעד  "בעד הבדוק"הטעם שראיה  

 לא קובעת וסת,  "שאינו בדוק"

 עלה דאמרינן "הבדוק בעד" דדוקא"  וז"ל ביאר הט"ז

 "נדה משום טמאה" בגמרא

 ,דבר לכל כראייתה דהוה אמרינן בזה 

  איסור יש בו דגם גב על אף "בדוק שאינו בעד" אבל 

 טמאה ספק משום רק נדה משום בו אין מ"מ

 בכתם כמו

 "וסת לענין גם ממש כראיה הוה לא כ"ע

 

שמצאה כתמים על בגדיה או על  אישה מוכת שחין

 ם,כתמיה טהוריהסדין, 

 אפילו רואה לאחר זמן וסתה, 

 כיון שתולים הדם בפצעיה ולא בגופה, 

אם רואה בג' ימים ראשונים של ז"נ טמאה ולא  אבל

   וט"ז{ ,בבדק הבית ב"יתולים בפצעיה. }

 

 

שיש לה פצעים בגופה, ונמצא כל חלוקה  אישה

מלוכלך בכתמים ירוקים ולבנים  שהם מראות כשרים, 

 מראה אדום פחות מכגריסומסביב למראה הלבן נמצא 

האם יש לתלות הכתם בפצעים  ,נחלקו האחרונים

 שבגופה, וטהורה,

שכיון שנמצא ביחד עם הכתם הלבן שבא מגופה  או

 תולים שגם האדום בא מגופה, וטמאה

 בזה.מצינו שתי דעות 

 

שובה{ שהכתם טמא, בת } דעת הרמ"א .א

שכיון שנמצא הכתם האדום ביחד עם 

זה ראיה שבא הכתם  הכתם הלבן,

 האדום מגופה. 

  

 שתלוי בצורת הכתם, ,הט"ז דעת .ב

האדום מקיף בקו את כל המראה אם מראה 

 , כתמה טמאהלבן, 

מו אמרינן שכשכיון שנראה ככתם אחד 

 ,שהלבן בא ממקורה כך האדום בא ממקורה
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הלבן מתפשט על המראה אבל אם המראה 

, שאפילו שהם מחוברים לא בהכרח האדום

 שבאו ביחד, כתמה טהור,

שאמרינן שהמראה האדום הגיע מהמכות 

 שבגופה.

 

 הוספות

 

שלא בהרגשה  מגופה, ישוודא אישה הרואה דם . 1

 , האם קובעת וסת

כיון  ,שאינה קובעת וסת והטה"ב דעת הגר"ז .א

 שדינו ככתם.

משמע שקובעת בראיה כזו  הלבושומדברי  .ב

 . וסת

 

בעד "באישה הרואה פעם אחת . נחלקו הפוסקים, 2

שאינו  לאותו זמן כוסת האם צריכה לחשוש ,"הבדוק

 קבוע,

 

אינה  שבראיה אחת בעד הבדוק, דעת הלבוש .א

 שא"ק תחוששת לווס

 שמנהג העולם להקל בזה. וכתב הרב ואזנר 

 

שיש לחשוש  {ח"ב יור"ד ס' סח} אג"מדעת ה  .ב

 שא"ק, תבראיה אחת בעד הבדוק לווס

והרי הם "ודייק כן מלשון השו"ע שכתב 

 "כראיות לכל דבר

 

 שאלות סיכום

 

 האם יש קביעת וסת בכתמים?. 8

אפשר לקבוע וסת על סמך בדיקות, כתמים או האם  .2

 מי רגלים.

בראיה במי רגלים אם ראתה ג"פ לא בזמנים  }תשובה:

קבועים דעת השו"ע שזה ראיה מחמת אונס ולא 

קובעת ווסת, ודעת הרמ"א שקובעים ווסת גם בראיה 

 מחמת אונס, 

ואם ראתה בזמנים קבועים שזה ווסת שמורכב מימים 

 קבעה ווסת{ ומי רגלים בזה לכו"ע

ראתה דם בהרגשה בא' בניסן ובא' באייר, ומצאה  .3

כתם טמא או דם בבדיקת עד בא' בסיון, האם קובעת 

 וסת?

 דעת הבדי השולחן, שלא קבעה ווסת,  }תשובה:

שדקדקו בלשון הלבוש שלא חוששים לראיה אחת 

 בעד הבדוק עד שתקבע בג"פ, 

 א"כ גם אין לצרף ראיה אחת בעד הבדוק לראיות

אחרות עד שתראה ג"פ בעד הבדוק שזה מוכיח לנו 

 שרגילה לראות דם  מועט בשעת וסתה{

קטנה שראתה דם בגופה ולא הרגישה, האם  .4

 תחשוש לפעם הבאה?

לפעם הבא וודאי שאינה חוששת, שהרי  }תשובה:

אפילו גדולה שנטמאת מראית כתם, אינה חששת 

 לפעם הבאה שמא תראה עד שיקבע בג"פ, 

האם טמאה מחמת ראיה זו מבואר בסע' ב'  ןולעניי

שלא גזרו חכמים על כתמי קטנה, אבל נחלקו 

הפוסקים, אם היה ראיה שלא בהרגשה אבל וודאי 

 מגופה דעת הש"ך שטהורה,

ודעת החוו"ד שטמאה שלא התירו חכמים כתמי קטנה  

 רק אם אפשר לתלות שהגיעו מעלמא{

 

  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

    

                                                         

                                                                                    
  

 'שאלות כלליות לס' קצ
 

הדיון שהרב הפוסק צריך להתחשב מה הם צדדי  .1

 בהם בתשובתו לאישה שמצאה כתם?

אלו מקרים "תולים" כתם בדבר אחר? מהו עקרון ב  .2

 התליה?

אישה נטמאת במציאת דם אף שאין בו  באילו מקרים .3

 כגריס ועוד?

 מצאה כתם פחות מכגריס,: 1,2,3לשאלות  }תשובה

מבואר בסע' ה' שתולים במאכולת גם במקום 

 שמאכולת לא מצוויה,

הרגישה  א.ויש מקרים שטמאה גם בפחות מכגריס 

דעת  ג.נמצא הדם בבדיקת עד,  ב.ביציאת הדם 

הרמב"ם שעל בשרה טמא גם פחות מכגריס ויש 

שלומדים שכן הדין לשוע בכל כתם שהוא וודאי 

 מגופה,

חוץ ממקרים שאפר טמאה,  ,מצאה כתם יותר מכגריס

סע' ז' נתעסקה בפשפש, א. לתלות שהגיע ממקום אחר 

יז נמצא הכתם במקום שאי אפשר שבא -סע' יא' ב.

נתעסקה  ה.יש לה מכה  ד.עברה בשש"ט  ג.מהמקור, 

כשהשאילה חלוקה לחברתה ומסתבר  ו.בכתמים 

 שהגיע מחברתה כגון שהיא גויה או ונדה.

ם אחר טהור את אם אי אפשר לתלות שהגיע ממקו גם

 הכתם נמצא  על דבר שאינו מקב"ט, או על דבר צבעוני{

ישה שהרגישה שנפתח מקורה ובדקה בעד שאינו א .4

בדוק, ומצאה כתם גדול מראה טהור ובתוכו נקודה 

 אדומה קטנה?

 ,גבעת שאולת הדעש מבואר בסע' א' }תשובה: 

 ,שתולים ההרגשה במראה הטהור טהורהשהאישה 

  "בוכ"פ בטה, תולה בכינה מכגריספחות ש  והכתם

, שחוששים שראתה את טמאהשהאישה דעת החוו"ד 

 הכתם בהרגשה, 

וכ"פ  שהרי רוב פתיחות המקור למראות טמאות הם,

 {הרב ואזנר
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 דין אישה שמצאה דם בהשתנה -סימן קצ"א 

מה הדין  נחלקו הראשונים והפוסקים סעיף א.

 .שהשתינה מים וראתה דם במי רגליה שהי אב 

שהאישה טהורה  דעת הרמב"ם והשו"ע .א

 ובין יושבת,תמיד, בין השתינה עומדת 

  ,בין מקלחת ובין שותת

 ,שעומדת ושותתת תרתי לריעותאב ואפילו

 שנזדעזע גופה בשעת יציאת מי רגליםואפילו 

אמרינן שזה הרגשת יציאת מי  כיון ,טהורה

 הרגלים ולא הרגשת יציאת הדם מהמקור.

לא יוצאים  שכיון שמי הרגלים והטעם

 מהמקור שמשם מגיע דם הנדות, 

שהדם הגיע ממכה שיש לה  לכן אמרינן

  .במקום יציאת מי הרגלים

 

 ,וי"א ברמ"א הרא"ש דעת .ב

 חדא לטיבותא,האישה טהורה רק כשיש 

 חבריוויוצאים מי הרגלים ש  כשיושבתולכן 

ואין חשש שחזרו מי הרגלים לאחוריהם 

 והביאו דם מהמקור, 

 טהורה בין מקלחת ובין שותתת,

אם מקלחת טהורה שרחמה , וכשעומדת

פתוח ויוצאים מי הרגלים בריווח ואין חשש 

  .שיחזרו למקור

אם שותתת טמאה, שחוששים שמחמת  אבל

שלא יכלו המי רגלים לצאת בריווח נדחקו 

 .וחזרו למקור והביאו דם טמא משם

 

 ,וי"א ברמ"א רבנו חננאל והמרדכידעת  .ג

 לטיבותאתנאים  ג'שהאישה טהורה רק ביש 

יושבת על ספת  ג.מקלחת.  ב.יושבת  א.

 הספל ונמצא הדם תוך הספל, 

שהדם הגיע בזמן שהמי זה מוכיח ש 

רגלים היו מקילוח ולכן הגיעו לתוך 

הספל, ולא יצא הדם עם המי רגלים 

  .הבשתייתשבסוף שבאים 

}ואם נמצא הדם בתוך הספל וגם על שפת 

וכתב הרמ"א והכי  {.ש"ךהספל טמאה 

   .1נהוג 

                                                           
 סעיף א'

 
שהיא עושה צרכיה, וראתה  ההאיש"נט:  מתני'  מקורו 1

 דם. 

טהורה.  -טמאה, ואם יושבת  -רבי מאיר אומר: אם עומדת 

  "טהורה –ר' יוסי אומר: בין כך ובין כך 

 }ומקשה הגמ' על דעת ר' מאיר{ 

דאמרינן מי רגלים הדור למקור ואייתי  -מאי שנא עומדת "

 "דם, יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם

 " מואל: במזנקתאמר ש "

רק מתי שיצאו המים בקילוח רב מאיר טיהר ביושבת }

 שאז אין חשש שחזרו המים למקור,  בחוזק

                                                                                           
ולכן טיהר רבי מאיר רק ביושבת שיכולה לזנק ולא בעומדת 

ר מי ויש חשש שהדו  הבשתייתרגליה יוצאים שתמיד מי 

 רגלים למקור{

אתא מזנקת נמי, דלמא בתר דתמו מיא }שואלת הגמ'{ " 

 הבשתיית}שלאחר שנגמר הקילוח באו מי רגלים " דם

 והביאו דם מהמקור{

אמר ר' אבא: ביושבת על שפת הספל, " }מתרצת הגמ'{

 ומזנקת בתוך הספל, ונמצא דם בתוך הספל.

על שפת הספל איבעי  -דאם איתא דבתר דתמו מיא אתא  

 "ליה לאשתכוחי

: שמואל אמר יהודה רב אמר לה ואמרי, שמואל אמר"

 "יוסי' כר הלכה

 

אלא  מוסכם על כל הראשונים שהלכה כר' יוסי,

  .שנחלקו בביאור דעתו
דעת רב ש  והשו"ע, רשב"א רמב"ן  דעת והרמב"ם .א

 אפילושהרואה דם במי רגליה טהורה זה  יוסי

, וכן פסקו שעומדת ושותתבתרתי לריעותא 

 להלכה.

שלמדו שרבי מאיר שמטמא בעומדת זה  טעמם}ו 

באופן שיש תרתי לריעותא, שגם עומדת וגם 

שותת שדעתו שעומדת אינה יכולה לזנק ולכן רב 

יוסי שטיהר זה גם באותו אופן שיש תרתי 

 לריעותא{ 

דם במי  כפשטות השו"ע שהרואה וכ"פ הטה"ב

 רגליה טהורה תמיד.  

 שרב יוסי טיהר רקדעת הרא"ש וי"א ברמ"א.  .ב

בחדא לריעותא, ולכן פסקו שאם עומדת ושותת 

 טמאה כיון שהוי תרתי לריעותא

טימא זה אפילו בחדא ששלמדו שר' מאיר }וטעמם 

ב יוסי שטיהר זה רק בחדא ולכן ר   ,לריעותא

 לריעותא{

, שרב יוסי וי"א ברמ"א רבנו חננאל והמרדכידעת  .ג

טיהר רק לטהרות אבל אסורה לבעלה משום 

רו רק בתרתי לטיבותא שיושבת כתם, ולכן לא טיה

 ומזנקת שבזה גם ר' מאיר מטהר.

 בשם הרמב"ם בשם שכתבת "מה}וכתב הר"ן וז"ל 

 לטהרות דוקא יוסי רבי טיהר דכי חננאל רבינו

 אלא אלו אין מאיר לרבי מודה לבעלה אבל טיהר

 רבינו ולאו שיסמכו מה על להם ואין נביאות דברי

  ל,"עכ עלה חתים ל"ז חננאל

שכיון שהרשב"א והתו"ס כתבו כן  הב"י וכתב

 אין לדחות הדברים רבנו חננאל בשמו

 על דעת רבנו חננאל "והכי נהגו" וכתב הרמ"א

פסק כדעת רבנו חננאל מצד הדין ולא והש"ך 

  מחמת מנהג{

     

 ל,ראיות לדעת ר' חננא  לושהב"י שוכתב }

 ונמצא, הספל לתוך צרכיהן שעשו ואשה "איש מתני' נט: .א

 , המים על דם

 , מטהר - יוסי רבי

 אלא, דם להוציא האיש דרך שאין, מטמא - שמעון ורבי

 "ההאיש מן דמים שחזקת

 מיבעיא ספקא בספק, מטהר - ספקא בחד, יוסי ורבי}גמ'{ "
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מהאישה אז כ"ש שיטהר  ישוודא}שהרי ר' יוסי טיהר גם 

 - מילי הני: דתימא מהו שיש ספק נוסף אם הגיע מהאיש{

 "לן משמע קא, לא - הלכתחיל  אבל, דיעבד

 ןלעניי טהרות ולא ןלענייולשון דיעבד ולכתחילה שייך 

ר' חננאל שר' יוסי התיר רק לטהרות ולא  ומכן למדבעלה 

שהחמירו יותר לבעלה כיון שיש בו איסור והטעם לבעלה 

 כרת ובטהרות אין איסור כרת.

רגליה ם במי דגמ' יד: שדעת ר' מאיר שהרואה מבואר ב  ב.

 ,טמאה משום נדה דאורייתא

   כדי לא להעמיק את המחלוקת בין רבי מאיר לר' יוסי,  ולכן

לטהר משום נדה  וכוונתמסתבר שר' יוסי שטיהר 

 דאורייתא אבל טמאה משום כתם מדרבנן

בדקה בעד שאינו בדוק לה ש בגמ' יד: מבואר שאישה ג.

 , בקופסא ולמחר מצאה עלו דם והנחתו

במי רגליה, וכיון ששם מבואר שדעת  דם שווה לרואה ודינ 

ר' חייא שטמאה משום כתם, רבי שטמאה משום נדה ודעת 

 מי רגלים ,  ןלענייולא כתבה המשנה את דעתו 

כר' חייא, וא"כ  ל שדעתו"צא"כ ר' יוסי שטיהר במי רגליים 

לא טיהר ר' יוסי רק לטהרות אבל לבעלה בהכרח צ"ל ש

  {טמאה משום כתם

 

ועוד נחלקו הראשונים והפוסקים, האם הרואה דם 

במי רגליה שטהורה, זה רק ביושבת על ספת הספל 

 ומזנקת לתוך הספל.
שמבואר בגמ' שר' מאיר שטיהר ברואה דם במי ומקורו נט: 

ביושבת על שפת הספל, ומזנקת בתוך " רגליה זה רק

 הספל, ונמצא דם בתוך הספל.

על שפת הספל איבעי  -דאם איתא דבתר דתמו מיא אתא  

 "ליה לאשתכוחי

שהתנאי שתהיה יושבת  הרשב"א והשו"עדעת  .א

על ספת הספל ומזנקת לתוך הספל נאמר רק לר' 

מאיר אבל לדעת יוסי שנפסק כמותו, טהורה גם 

 בלא תנאים אלו,

 חזקה דם אתא צרכיה "כיון דבשעת וז"ל וטעמו

 על נמצא ואפילו }ואינו מהמקור{ בא המים עם

 .הספל" שפת

שלדעת ר' יוסי לא צריכה להיות יושבת על ספת }דעת הר"ן 

ישבה על שפת הספל הספל ומזנקת לתוך הספל, מ"מ אם 

גם לר'  הלתוך הספל ונמצא הדם רק בשפת אז טמא  הנקי וז

שזה מוכיח לנו שבא הדם לאחר המי רגלים  , כיוןיוסי

 {טמאש

 ות מימונית והרמ"א בי"א השני.דעת הגה .ב

שלא טיהר ר' יוסי רק אם יושבת על ספת הספל 

ומזנקת לתוך הספל שזה מוכיח לנו שלא הגיע 

 הדם לאחר המי רגלים. 

 

זקנה שחדל לה אורח כנשים, נחלקו הפוסקים מה הדין ב

 .וראתה דם במי רגליה

שטהורה תמיד בין שהטילה דעת הפנים מאירות  .א

 מי רגלים בעמידה או בישיבה,

חננאל שטימא הרואה דם במי גם רבנו  }וטעמו א.

רגליה, טימא אותה רק מדרבנן משום כתם, 

  שלא גזרו בה חומרת כתם יש להקל. ובזקנה

ע שטיהרו "א והשו"יש לסמוך על דעת הרשבב. 

 {תמיד את הרואה דם במי רגליה

הקשו על הפנים מאירות והס"ט  הפת"ש דעת  .ב

ולכן שלא מצינו שהקלו בדיני כתמים בזקנה, 

 מה הדין בראתה דם במי רגליה. בצ"ענשארו 

 

 

שהטילו מי רגלים באותו כלי  איש ואישה ,רמ"א 

מוסכם לכו"ע שהאישה טהורה אפילו  ,ונמצא בן דם

 .עומדת ושותת

שאמרינן ס"ס, ספק אם הדם מהאיש או  והטעם

מהאישה ספק אם הוא מהמקור או  מהאישה, וגם אם

  .ממכה שבגופה

 

ורגילה להרגיש  ,שרגילה לראות דם במי רגליה אישה

חולי שקורין הארי"ן ב כגון} כאב בשעה שמטלת מים

 .דעות בזהא שתי "הביא הרמ  ווי"ד{

שהאישה מותרת לבעלה  דעת רבנו משולם .א

ואפילו שאינה רואה  אפילו שעומדת ושותת,

דם במי רגליה אלא רק שמקנחת עצמה רואה 

  .דם

שמזה שיש לה כאב כל פעם שמטלת  והטעם

זה מוכיח שיש לה מכה במקום  ,מי רגלים

המי רגלים, ולכן יש לתלות שממנו מגיע הדם 

  וטהורה.

  להחמיר כדעת המהרי"להמנהג   .ב

לבדוק את  לטהר את האישה צריכהשכדי 

בדוק שקודם שתשתין ת ,עצמה באופן הנ"ל

ובסדקים שאין שם דם, ולאחר  בחוריםעצמה 

 מוך נקי למקור,  מכן תכניס

ואז תשתין וכשתראה דם במי רגליה תנקה 

עצמה מהם, ותוציא המוך, שאם יצא נקי זה 

 מהמקור.הוכחה גדולה שאינו דם 

שיש חור שיוצא ממנו מי רגלים ויש חור  }וביאורו

 נפרד שיוצא ממנו הדם, 

ובדיקה זו מוכיחה לנו שהדם יצא מהנקב של המים 

רגלים שטהור, ושולל את האפשרות שעלו המים 

 רגלים ויצאו מהמקור ואז הדם שיוצא איתם טמא{  

 לוששבהתקיים ואין מועיל לה בדיקה זו רק 

 תנאים. 

יש לה וסת שרגילה לראות בו דם   א.

 ש"ך{מהמקור }אפילו שאינו וסת קבוע 

 שלא בשעת וסתה ההייתוהטלת מי הרגלים 
2 . 

                                                                                           
   
 ,בדיקה מעליתאשהגם שבדיקת מהרי"ל הוי  ביאר הש"ך 2

 לה וסת,  ןבאשה שאיה מועיל אין בדיקה זו 

 דם בצורה רגילה כלל, אישה שאינה רואה כיון  ש 

באישה זו לא שייך לטהר אותה ע"י אלא רק במי רגליה, 

 בדיקת מהרי"ל שא"כ לעולם לא תהיה טמאה.

  

למטה בתחילת  אישה שמוצאת בבדיקתה כתמים

  הפרוזדור,

שרואה תמיד על עד הבדיקה דם כחודה של מחט,  או

ורוצה לטהר עצמה מחמת שאינו דם מהמקור אלא 

 מהצדדים.

שתכניס  שיש לה לבדוק עצמה ע"י דעת הנו"ב .א

מוך נקי בעומק לפרוזדור, ותבדוק עצמה בעד 

בדיקה באותו מקום בפרוזדור שרגילה לראות את 

 הדם, 

אם נמצא דם על עד הבדיקה זה מוכיח שהדם ו

 אלא מהצדדים רמהפרוזדו באותו מקום אינו 
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  ג' פעמים בבדיקת מהרי"ל עצמה בדוקשת ב.

 .3שיצא בהם המוך נקי 

  .4 שתרגיש כאב בשעת יציאת המי רגלים ג.

                                                                                           
וכל שימצא הדם רק במקום אחד או רק דם 

יכולה לסמוך על בדיקה זו כחודה של מחט 

 .לעולם

שאין לסמוך על בדיקה זו להתיר  החוות דעתדעת  .ב

 עלו כרת, םשחייבידם הנמצא בפרוזדור 

 רק אם יש לה מכה שאינה יודעת אם מוציאה דם

מועילה לה בדיקה זו אם תבדוק עצמה הרבה 

פעמים באופן זה ותמצא דם רק באותו מקום 

 למטה בתחילת הפרוזדור.

  

יש להסתפק   המיניקת בימיתה בדיקת מהרי"ל ש שע מנקת 

 }נו"ב{ולכן תבדוק שוב  ,אם מועיל

           
נחלקו הפוסקים אחרי כמה פעמים שנעשית בדיקת  3

 }פת"ש{ מהרי"ל היא מועילה לטהר האישה

שתמיד אין הבדיקה מועילה עד  דעת הרמ"א .א

 שתעשה אותה ג' פעמים.

 שתלוי  דעת הדגול מרבבה .ב

שאם בבדיקה כשקינחה עצמה מצאה דם, ובמוך 

, שהיה במקור לא נמצא דם, מספיק בדיקה אחת

שהוברר לנו שהדם מחמת מכה ולא  כיון

 מהמקור

אם אחרי שמצאה דם במי רגליה בדקה  אבל

עצמה ולא מצאה דם לא בקינוח ולא במוך 

 שבמקור, צריכה לבדוק עצמה ג' פעמים,

שלא הוכח שיש לה מכה צריך ג' פעמים שכיון 

ראות במי רגילה ל  השהייתלעקור את הוסת 

  .רגליה

 

שבשעת יצאת מי הרגלים  אשהמה הדין ב נחלקו הפוסקים  

 לא היה לה כאב ולא מצאה דם,

כאב וראתה דם  הורק אחר הטלת מי רגלים היה ל 

 .כשקינחה את עצמה

לרמ"א ע"י בדיקת טהורה  שגם באופן זה  דעת הס"ט .א

  .מהרי"ל

שאין לטהר באופן זה ע"י בדיקת   צבי כםחהדעת  .ב

בשעה שמטילה רגליה,  כאבישה מרג  מהרי"ל, ורק אם

ונמצא הדם במי רגליה מועיל לה בדיקת מהרי"ל 

 }פת"ש{

 

שרגילה לראות דם ולהרגיש כאב בשעת יציאת מי אישה 

רגלים ועשתה בדיקת מהרי"ל ונמצא שהדם הוא מהמי 

 רגלים ולא מהמקור, 

 .וראתה דם במי רגליה בתוך ז"נ

 אופנים.דעת החת"ס שמצינו שתי 

אם אין לאישה זו וסת שרגילה לראות בו דם,  .א

צריכה לעשות   ,רואה דם רק במי רגליהאלא 

כדי פעם נוספת מהרי"ל  בדיקת  בהפס"ט וז"נ

 להוכיח שפסק הדם.

לא פסק וסתה ועשתה בדיקת מהרי"ל שלא בזמן  .ב

וסתה, הועיל לה בדיקתה לטהר גם דם שתראה 

 }פת"ש{ בהפס"ט וז"נ

               
4

 מעליתאשהגם שבדיקת מהרי"ל היא בדיקה   הנו"ב כתב 

הטעם בדברי הרמ"א שבדיקת מהרי"ל מועילה רק באישה 

 שיש לה וסת, ושתרגיש כאב בשעת יציאת מי הרגלים, 

  

 שאינה מרגישה כאב בשעת הטלת מי הרגלים,אישה 

 ,עד הבדיקהולאחר התלת מי הרגלים מצאה דם על 

ולא במי רגליה  הדם נמצא רק על "עד הבדיקה" אם

 ודאי.   הטמא 

 נמצא הדם גם על "עד הבדיקה" וגם במי רגליה ואם

 }באופן שטהור לרמ"א{

 הביא הרמ"א שתי דעות.

 , י"א שטהורה .א

שכיון שראתה דם גם במי רגליה והטעם 

התברר שהדם הגיע ממי רגליה, והדם שעל 

העד הוא דם שנשאר מתמצית מי רגליה 

 }וכ"פ הב"י{

  י"א שטמאה, .ב

חכמים לתלות שהדם  ושלא התיר והטעם 

הנמצא רק בדם  ,אינו מהמקור אלא ממכה

ולא בדם שנמצא על עד  ,בתוך מי רגליה

 .וכתב הרמ"א שכן יש להחמירהבדיקה 

דם במי רגליה באופן המותר ראתה אם אבל אעפ"כ 

אינה צריכה  לבדוק עצמה אם תראה גם בקינוח אחר 

  .הטלת מי רגליה

 

}או  שרגילה לראות דם בקינוח אחר המי רגליםאישה 

 אסורה לבעלהבתוך המי רגלים עצמם באופן האוסר{ 

עד שתבדוק עצמה  אחרי הטלת מי רגלים, תמיד

 שטהורה.

אחר הטלת מי רגלים  עצמה ג' פעמיםבדקה  ואם

נעקר וסתה ושוב אינה צריכה  ,ונמצאת טהורה

 בדיקה.

רגילה לראות דם בקינוח אחר מי רגליה  אםוכן הדין 

בזמנים קבועים או בדילוגים, קובעת וסת ואסורה 

 .לשמש באותם זמנים

 

כשבודקת את עצמה אחר מי  שרואה קרטין אישה

 הרגלים, וגם בתוך מי הרגלים רואה אותם, 

ואינה רואה דם כלל, ורגילה לראות קרטין אלו רק במי 

  רגליה, טהורה, 

כיון שקרטין אלו אינו דם אלא חול שדרכו להולד 

 .5בכליות 

                                                                                           
שכל פעם  מטהרת אותה לעולםכיון שבדיקת מהרי"ל  

  }פת"ש{שתראה דם במי רגליה לא יטמאו אותה 

 
לבדוק הקרטין במים פושרים נחלקו הפוסקים האם יש 5 

  .כדי לטהר האישה

טהורה רק אם  שהאישה הב"י בבדק הביתדעת  .א

הניחה הקרטין במים פושרים ולא נימוחו, אבל אם 

 נימוחו חוששים שזה דם וטמאה.

קרטין גם  תבראיישהאישה טהורה דעת הש"ך,  .ב

 ,בלא בדיקה

 ,אם בדקה אותם במים פושרים ונימוחוואפילו 

שידוע שיתברר שהוא דם יבש  שגםכיון  ,טהורה

הם מהכליות  ,שקרטין אלו שבאים עם המי רגלים

 ואינו דם מהמקור.
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נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שמצאה קרטין  

 בבדיקתה שלא בשעת הטלת מי רגלים.

שמבואר בר"ן  ןמכיוו שהאישה טהורהדעת הט"ז  .א

שהקרטין רגיל לבוא מחמת מכה שיש לה בכליות 

 ואינו דם טמא מהמקור.

מרגישה כאב  ההייתשאם גם  }והוסיף הט"ז

בכליות אפילו שפסק לה הכאב, יש לטהרה מחמת 

הכאב שמוכיח שיש לה מכה בכליות שממנו הגיע 

 הקריטין{

שאישה זו טמאה והסומך דעת החכם צבי   .א

 מתיר איסורי כרת, לטהרה הט"ז על דעת 

שלא התיר הר"ן קרטין רק כשיצאו וטעמו 

שאז זה מוכיח שהוא  ביחד עם מי רגליה

 }וכ"פ החוו"ד והס"ט{מהכליות 

 

 

 הוספות
 

 במי רגלים אישה הרואה דםנחלקו הפוסקים מה  הדין ב  .1

 .על אסלה

שטהורה כיון שנידון ככתם  והטה"ב "טסדעת ה .א

 ואסלה הוי דבר שאינו מקב"ט.

שטמאה כיון  הרב ואזנרדעת הפרי דעה ו  .ב

הרגשה בשעת יציאת המי  השהייתשחוששים 

רגלים ולא הדעתיה, וכיון שזה ראיה בספק 

הרגשה אין מטהרים מחמת שהיה בדבר שאינו 

 .מקב"ט

 ואם ראתה את הדם שבמי רגלים בתוך המים שבאסלה.

שאם המקום לא היה נקי קודם כגון דעת החוו"ד והחוט שני 

המים לפני , יש להתיר כמו בעד שאינו  השהוריד שלא ברור 

  .בדוק

 

דם על טישו  שראתה אישהנחלקו הפוסקים מה הדין ב . 2

  .ובמי רגלים לא ראתה דם בקינוח שאחר מי רגלים

שטמאה אפילו שזה דבר שאינו החוו"ד דעת  .א

מקב"ט, כיון שנדון כראיה בהרגשה כמבואר 

  ."שארגשה ולאו אדעתיה"נז: 

שנדון ככתם  שטהורה כיון דעת החזו"א .ב

 מקב"ט שאינו מטמא בדבר שאינו

שלא אמרינן שהרגשה ולאו הדעתיה והטעם 

ברש"י מבואר שהדם לא יוצא ביחד עם  א.

 ולכן אין חשש של בלבול המי רגלים

בגמ' סא. בהיתר של  מוכח ב. ,בהרגשה

הגמ' שמי  השלא חשש ,בגדים צבעונים

 רגלים מבלבלים את ההרגשה.

שהרואה מראה דם גמור על  הרב ואזנרדעת  .ג

שניות מזמן  51הטישו אם היה הקינוח בתוך 

הטלת המי רגלים יש לחשוש "שהרגשה ולאו 

 .הדעתיה" ואין להתיר ראיה זו

 השהייתשאין לחשוש  אגרות משהדעת ה .ד

לקנח עצמה  יהרהמ ראיה בהרגשה רק אם

כה וכדו' אבל בקינוח רגיל מחמת תינוק שבו

 .לא חוששים בו לבלבול הרגשהטהורה ו 

כתב שהספרדים נהגו להקל  ובמשמרת הטהרה

 .בזה

טמא בקינוח אחר מ שגם לחוו"ד ש עוד כתב האגרות משה }

 רגלים,ול הרגשה במי בשחושש לבל ןמכיוומי רגלים 

שדרכה של  ןמכיווזה רק שמקנחת רק את המקור, אבל 

נדון  , גם לחוו"דהאישה לקנח גם המקומות שמסביב למקור 

 { וטהור ככתם

                                                                                           
 

קיבלה תרופה  שמפסיקה לה  ש שאישה הרב ואזנרכתב  .3

המחזור, ודם המחזור הפסיק אבל דם מי רגלים לא, זה את 

  ואין לחשוש לו. הוכחה שאינו דם טמא

 

 להסתכל על נייר הקינוח לאישה איןש  הרב ואזנרכתב  .4

רק גורם  , שזהאפילו בז' נקיים לאחר הטלת מי רגלים,

 .לקלקולים

 

 שאלות סיכום

 
אישה שהשתינה מים, ויצא דם עם מי רגלים, מה היה  .1 

 הדין לדעת המחבר, הרמ"א והש"ך ?

 צמה לאחר הטלת מי רגלים ומצאה דםאישה שקינחה ע. 2

 כאבים מה דינה? ויש לה

שמטלת מים בספל ונמצא בו דם, מה שיטת  ההאיש. 3

הרמב"ם, הרא"ש, הגהות מימונית בשם הר"מ, ור"ח, 

 וטעמיהם, ואייך פסק המחבר והרמ"א.

כתוב הוכחת הש"ך לשיטת הר"ח ובאיזה אופן אנו . 4

מתירים כשנמצא הדם במי רגליה בכל ענין, כתוב שתי 

תב הש"ך על דברי הרמ"א שיטות שהביא הרמ"א, ומה כ

 האלו ? 

בדקה ש מבואר שאישהש  הוכיח הש"ך מי גמ' יד: תשובה:}

 , בקופסא ולמחר מצאה עלו דם והנחתובעד שאינו בדוק לה 

 במי רגליה,  דם שווה לרואה ודינ 

ר' רבי שטמאה משום נדה ודעת וכיון ששם מבואר שדעת 

חייא שטמאה משום כתם, ולא כתבה המשנה את דעתו 

 מי רגלים ,  ןלעניי

כר' חייא, וא"כ  ל שדעתו"צא"כ ר' יוסי שטיהר במי רגליים 

לא טיהר ר' יוסי רק לטהרות אבל לבעלה בהכרח צ"ל ש

 טמאה משום כתם

 על דעת רבנו חננאל "והכי נהגו" וכתב הרמ"א

 {פסק כדעת רבנו חננאל מצד הדין ולא מחמת מנהג והש"ך 

אישה שהשתינה ויצא דם עם מי רגליה, מתי טהורה ומתי  .5

טמאה, הבא את הסוגיות שיטות הראשונים והפוסקים, 

מהי בדיקת מהרי"ל, האם היא בדיקה  בוכיצד נפסק להלכה 

 ודאית ומתי מועילה ומתי אינה מועילה ?

שהגם שבדיקת מהרי"ל היא בדיקה   הנו"ב כתב }תשובה:

שבדיקת מהרי"ל מועילה רק  מעלייתה הטעם בדברי הרמ"א

באישה שיש לה וסת, ושתרגיש כאב בשעת יציאת מי 

 הרגלים, 

שכל פעם  מטהרת אותה לעולםכיון שבדיקת מהרי"ל  

 שתראה דם במי רגליה לא יטמאו אותה{

 

באר את  אוראתה דם במי רגליה  תהמשתני האיש .6

 בהדעות המובאות בשו"ע וברמ"א, מהגמ' והראשונים?  

 מה הדין בזקנה?

שטהורה תמיד בין א. דעת הפנים מאירות  }תשובה:

 שהטילה מי רגלים בעמידה או בישיבה,

גם רבנו חננאל שטימא הרואה דם במי רגליה,  }וטעמו א.

טימא אותה רק מדרבנן משום כתם, ובזקנה שלא גזרו בה 

  חומרת כתם יש להקל.

תמיד את ע שטיהרו "א והשו"יש לסמוך על דעת הרשבב. 

 {הרואה דם במי רגליה

הקשו על הפנים מאירות שלא מצינו והס"ט  הפת"ש ב. דעת

מה הדין  ולכן נשארו בצ"עשהקלו בדיני כתמים בזקנה, 

 בראתה דם במי רגליה{

ומה  {חתיכות קטנות ביותר}"קארטין"  בודקיםכיצד  .7

 דינם? מצאה "קארטין" על עד הבדיקה" מה דינה ?
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טהורה רק אם  שהאישה בבדק הבית הב"ידעת  }תשובה:

הניחה הקרטין במים פושרים ולא נימוחו, אבל אם נימוחו 

 חוששים שזה דם וטמאה.

קרטין גם בלא  תשהאישה טהורה בראיידעת הש"ך, 

 ,בדיקה

אם בדקה אותם במים פושרים ונימוחו, טהורה, כיון ואפילו 

שגם שיתברר שהוא דם יבש שידוע שקרטין אלו שבאים עם 

 המי רגלים, הם מהכליות ואינו דם מהמקור

נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שמצאה קרטין  

 בבדיקתה שלא בשעת הטלת מי רגלים.

שמבואר בר"ן  ןמכיוו שהאישה טהורהדעת הט"ז  .ב

שהקרטין רגיל לבוא מחמת מכה שיש לה בכליות 

 ואינו דם טמא מהמקור.

מרגישה כאב  ההייתשאם גם  }והוסיף הט"ז

בכליות אפילו שפסק לה הכאב, יש לטהרה מחמת 

הכאב שמוכיח שיש לה מכה בכליות שממנו הגיע 

 הקריטין{

שאישה זו טמאה והסומך דעת החכם צבי   .ב

 על דעת  הט"ז לטהרה מתיר איסורי כרת,

שלא התיר הר"ן קרטין רק כשיצאו וטעמו 

שאז זה מוכיח שהוא  ביחד עם מי רגליה

 "פ החוו"ד והס"ט{}וכמהכליות 

 

ג' אופנים בהלכות נדה שאם בדקה ג' פעמים ונמצא  כתוב. 8

 טהור, אין צריך יותר בדיקה.

רואה דם במי רגליה עם כאב, טהורה ע"י א.    }תשובה:

 שתבדוק עצמה בבדיקת מהרי"ל ג"פ, 

ף ושו"ע בסתם שאישה שאין לה "ס' קפו סע' ב' דעת הרי ב.

צריכה לבדוק עצמה בג"פ הראשונות לפני  ווסת קבוע

 ואחרי תשמיש 

אישה שרגילה לראות ש ס' קפח סע' ה' פסק הרמ"א  ג.

, בודקת ג"פ שחתיכות חתיכות דם כמין קליפות או שערות

אלו לא נימוחים במים, וזה מוכיח לעולם שחתיכות אלו הם 

  ממכה בגופה ואינם דם{
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 דם חימוד ו ן כלה הנכנסת לחופהדי –סימן קצ"ב 
 

אישה שדיברו איתה להינשא לאדם  .סעיף א'

 ונתפיסה,מסוים, 

 ראתה דם, החמודחוששים שמחמת 

צריכה לספור ז"נ ממחרת, ולטבול קודם  ולכן 

  .1 שתבעל לבעלה

  ודין זה נאמר

 שעדין לא הגיע זמנה לראות דם א. אפילו בקטנה
2.  

                                                           
 סעיף א'

 
1

 - ונתפיסה אלהינש אמר רבא: תבעוה קורו סו. "מ 

 " צריכה שתשב שבעה נקיים

 "חימוד ראתה דם תתאוושמא מחמת " ,ופירש רש"י

 

מדרבנן אבל ביאר הט"ז שחשש דם חימוד הוא רק 

 מדאורייתא מותרת

שאפילו אם ודאי ראתה דם חימוד אינה נאסרת  וטעמו

 על בעלה כיון שהיה ראיה שלא בהרגשה,

 ורק מדרבנן, ראתה שמותרת מדאורייתא וכ"ש בספק 

 ז"נ. בהחמירו שצריכה לייש

 

 

  על דם חימוד הזמן שגזרו חז"ל

שגזרו לאסור ראית כתמים אפילו שלא  באותן זמן הוא

לחושש באישה שתבעוה לדם חימוד  גם בהרגשה, גזרו

 .אפילו שלא הרגישה

 }ט"ז{

   

נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שאומרת ברי לי 

בדקה עצמה ביום  וגםשלא ראיתי דם חימוד, 

 שתבעוה להינשא ולא מצאה דם.

 ז"נ המתיןאינה צריכה ל ש  ,דעת הראבי"ה  .א

 אלא תבעל לאלתר.

שבדקה עצמה  שאפילו "יהבוהרשב"א  דעת .ב

 ולא ראתה דם אבשעה שתבעוה להינש 

 ,צריכה להמתין ז"נ
שחוששים שראתה טיפת דם כחרדל ולא 

 .הרגשה

 

 אשתבעוה להינש באישה  מה הדין ראשונים,נחלקו ה

"נ, האם צריכה לבדוק עצמה ונתפיסה שממתנת ז

 .ז"נבאותם 

  

שאינה צריכה לבדוק עצמה  דעת הרשב"א, .א

  כלל
 ,ו צריכה שתשב ז' נקייםדאע"פ שאמר וז"ל  "

אלא כל שלא .. לא נקיים ספורים לפנינו

 "נקיים קרינן בהו ,הרגישה בדם תוך ז'
שמסופר שרב חנינא הכניס סו.  מי והראיה

 לאחר ז"נ מהיום שנתפיסה,  את בתו לחופה

 אפילו שלא  בדקה עצמה.

ושאר הראשונים,  והשו"ע דעת הרא"ש  .ב

 .שצריכה לבדוק עצמה בז"נ
    

עצמה מיד לאחר שתבעו אותה  שבדקה ב.  אפילו

 ונמצאת טהורה, אלהינש 

שחוששים שמא ראתה טיפת דם קטנה  כיון 

  ונאבד הדם,כחרדל, ולא הרגישה, 

 .3 אינה צריכה לעשות הפס"ט אבל

                                                                                    
2

ל"ש גדולה לא שנא קטנה.    אמר רבא, סו. "מקורו 

משום דמחמדא, קטנה נמי  -גדולה טעמא מאי 

 "מחמדא

 

אפילו שהם מסולקת דמים צריכות  זקנה ומעוברת

 }פת"ש{ למנות ז"נ

 

צריכה להמתין  מעוברת שנישאת בתוך ימי עיבורה

ז"נ מחמת דם חימוד אפילו שמסולקת דמים, 

  בשני אופנים. תומציאות זו שייכ

שה שנתעברה מנואף, ונמצאת בחודש אי   .א

 שביעי לעיבורה, ה 
אותה לאישה  חודיברו על ליבו שייק

 צריכה למנות ז"נ אפילו שהיא  ,ונתרצה

מסולקת דמים והראיה מקטנה שמסולקת 

}פת"ש בשם גבעת דמים וגם חוששת 

  שאול{

המגרש את אשתו מעוברת,  ורוצה  .ב

"נ, אפילו שהיא להחזירה, צריכה טבילה וז

 }טה"ב{מסולקת דמים 

 
3

נחלקו בראשונים האם צריכה לעשות הפס"ט לפני  

 .ספירתה

שצריכה הפס"ט  והש"ך דעת י"א בר"ן .א

 .וספירה, כמו אישה שרואה דם
והרמב"ן והשו"ע ושאר  ד"ראבדעת ה .ב

 ,הראשונים
שות הפס"ט, אבל צריכה צריכה לע שאינה

 לבדוק עצמה.

 ,הפוטרים מהפס"טוהקשה הרשב"א, על דעת 

 ,ולכן צריכה ז"נדם חימוד, חוששים שראתה כמו שש 

גם יש לחייב אותו לעשות הפס"ט כמו כל אישה 

 הרואה.

 ומצינו שלוש ביאורים בזה.  

דיותר שהיא קרובה לזמן " הרא"ש ביאר .א

ותדיר  ,החופה יותר לבה הומה ומשתאה

  "חיישינן שמא מחמת חימוד תראה
כל יום צריכה לבדוק עצמה ולכן 

שמתקרבת לחופה אבל הפס"ט שהוא 

 רחוק מהחופה אין צריך לעשות.
שראיה מחמת דם חימוד  ,ד ביאר"הראב .ב

ת ולכן ודאי הוא שפסקה ט היא ראיה מוא

 .מלראות, ולכן אין נצרך הפס"ט
שרק באישה שהיא בחזקת  ,הט"ז ביאר .ג

 רואה ומעינה פתוח צריכה הפס"ט, 
לא  ולכן כלה שאינה מוחזקת לרואה שהרי

 ידוע לנו שראתה דם, אינה צריכה הפס"ט.
להחמיר לדון אישה בזמן הזה נהגו ש כתב הש"ךו

כנדה גמורה וחייבת לעשות הפס"ט  אשתבעוה להינש 

 ולבדוק עצמה כל ז"נ.
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 רמ"א, 

 תבדוק את עצמה בכל יום מז"נ,לכתחילה, 

בתוך  פעם אחתמספיק שבדקה עצמה ובדיעבד, 

  .4 נהז"

                                                           
  
4

נחלקו בראשונים, כמה פעמים צריכה לבדוק עצמה  

 .בז"נ אלו

שמספיק בדיקה , ד"דעת הרמב"ן והראב .א

 כתחילה.אחת כל הז"נ אפילו ל 
לכתחילה צריך , שדעת הרא"ש והרמ"א .ב

 לבדוק עצמה בכל יום, 
 , מספיק בדיקה אחת כל הז"נ.ובדיעבד

שבכל אישה הרואה,  שהגם וביאר הש"ך

 בדיקת  יום א' ויום ז' של ז"נ הם לעיכובה,

 יכיון שמדובר באישה שוודאהטעם הוא 

 ראתה דם, 

 , זהאצלנו באישה שתבעוה להינשא אבל

מספיק בדיקה  לכן ספק אם ראתה דם,

   .אחת כל הז"נ

 

אייך תמר נבעלה מיד ליהודה, ורות , הקשה הט"ז

"נ משום דם נבעלה מיד לבועז, ולא חששו למנות ז

 ותירץ בשני אופנים. חימוד,

קימת  הבזמן תמר ורות, עדין לא היית .א

הגזירה שאישה שתבעוה להינשא צריכה 

 .מיד לז"נ, ולכן היו יכולים להיבע בלייש
רק בכלה שבשעה שמתפיסת אינה נישאת  .ב

 מיד אלא אחר זמן, יש חשש דם חימוד,
אצל תמר ורות כיון שבשעה  אבל

שנתפיסו היו מוכנים יהודה ובועז לבוא 

עליהם מיד, הוי כמי שיש לו פת בסלו 

 שאינו חומד כל כך.

שזה תירוץ דחוק לחלק אם  ו"ד,ווכתב הח

ולכן תירץ בשני את מיד או לאחר זמן, ניש 

 אופנים אחרים.

 עיקר החמוד במה שיקרא לה שם "נשואה" .א
ולכן  ןובתמר ורות היה רק בעילה ולא נישואי

 }פת"ש{ לא היה חימוד,

תמר ורות אפשר שהיה להם מוך דחוק כל  .ב

זמן התביעה, ונמצא המוך נקי מדם, ולכן 

 אין חשש דם חימוד.

  

ז"נ בשני מקרים ספירת ז"נ פסולה, וצריכה לספור 

 מחדש.

זקוקה לחליצה, ולא רצה  האישה שהיית .א

השתדכה עם  םיבמה לחלוץ לה, ובינתיי

 אדם אחר ומנתה ז"נ, ולאחר שספרה,
כה לחזור נתרצה יבמה לחלוץ לה, צרי 

 ולמנות ז"נ לאחר החליצה.

 , שבמקום שנהגים ליבם עד שלא חלץוהטעם

כאשת איש, ולכן לא מועיל נה די  לה יבמה

 ספירתה,

ורק חולצים, מ"מ  םוגם, במקום שאין מייבמי

עד שלא חלץ לה אינה בטוחה שתוכל 

}פת"ש  לאחר, ולכן אין לה חימוד אלהינש 

 שער אפרים{

                                                                                    
מי שמנתה ז"נ לפני כתיבת התנאים, לא   .ב

הועיל לה וצריכה לחזור ולמנות ז"נ לאחר 

 }פת"ש בשם חמודי דניאל{ כתיבת התנאים
 

 

 

 הסתפק הבית שמואל 

וספרה  ,שתטית ותבעוה להינשאמה הדין באישה שנ 

ולאחר מכן ז"נ ע"י נשים אחרות שבדקו אותה, 

  הבריאה.

האם אמרינן שכשבריאה נתעורר החמוד מחדש, ולא 

 עלו לה ספירת ז"נ שספרה, 

 שהועיל לה ספירתה ואין לחשוש והכריע החת"ס

 }פת"ש{

 

 אנשאל החת"ס, באישה שנתפיסה במכתב להינש 

לאדם אחר, וקבעו יום לנישואין, וספרה ז"נ לפני 

 שראתה אותו האם הועיל לה.

שצריכה לספור ז"נ  דעת השואל, .א

 שוב אחרי שרואה אותו,
כיון שעיקר החמוד מתעורר מזמן 

שרואה אותו, כמבואר בגמ' סוטה 

"שאין יצר הרע שולט אלא במה 

  שעינו רואות".

שעלתה לה ספירת ז"נ  דעת החת"ס, .ב

 ואינה צריכה לספור שוב, 
שדם חימוד מגיע מחמת  וטעמו,

חיבת ביאה, שעיקרו מתחדש בשעת 

, ולא  בשעה שרואה אתביעה להינש 

  אותו.
 הרב ואזנר}וכן פסקו להלכה 

 והטה"ב{  

 

 .הוספות

 

שמי שתבעוה להינשא ונתפיסה  ע פסק"הגם שהשו .1

, זה רק בזמנם שהיו הפניות אינה צריכה הפס"ט

 טובלות וכל החשש הוא דם חימוד, 

לפני  שכל הכלות הם נידות גמורות אבל בזמננו

לעיכובה נישואיהן, ודאי שבדיקת הפס"ט  וז"נ הוי 

  }טה"ב{

 
ותבעו  גרושה הנמצאת בג' חודשי הבחנה שלה, .2

יכולה למנות בהם  בתוך ג' חודשים אלו, אאותה להינש 

שלאחר  כיון טבול בסוף חודשי האבחנהול ז' נקיים

 }טה"ב{ למי שרוצה אחודשי הבחנה יכולה להינש 

 

לזקן  תאישה הנישא נחלקו הפוסקים מה הדין ב . 3

 .שאין לו גבורות אנשים וכל כונתה כדי לשמשו

שאפשר שכמו , רשו"ת מנחת אלעזדעת  .א

גם קטנה וזקנה למנות ז"נ,   ושלא חילקו וחייב

 גם במקרה דידן צריכה למנות ז"נ, 
, שאפשר שתחזור לו גבורות אנשים ועוד

 .שזה שכיח והי מצפה לזה
 והטה"ב, שו"ת חיים שנים דעת .ב

שאינה צריכה ז"נ, כיון שאינו ראוי לביאה  

 כלל.
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, והנישואין אלהינש אישה שתבעוה  .ב'סעיף 

 לאחר זמן רב, אין לה להתחיל למנות ז"נ, 

שעדין אין חימוד, ולכן תתחיל למנות רק  ןמכיוו

 אחרי 

 היו נישואין. ישוודאשסומכת בדעתה א. 

 לאחר שמכינה עצמה לחופה.ב. 

  .5 החמודשרק אז מתחיל 

שעדין לא  אפילותנאים אלו מונה ז"נ  וומשנתקיימ

נ "צריכה זשהיה קידושין }וכל שכן אם נתקדשה 

 .6{ ש"ך .לפני החופה

 

לכתחילה יש להסמיך הטבילה וספירת  רמ"א.

 הז"נ ככל האפשר לבעילת מצוה,

 .7 כיון שכל שלא נבעלה חוששים לדם חימוד

                                                                                    
שחיים זוג חילוניים נחלקו הפוסקים מה הדין ב .4

 פה וקידושין, ביחד חיי אישות בלא חו

ופה חזרו בתשובה וברצונם להתחתן בח ואח"כ

 כדת משה וישראל, וקידושין

צריכה ז' נקיים וטבילה, שיש ש ,דעת הטה"ב .א

האישה  ההייתואפילו אם  לחמוד,לחוש 

 .מעוברת צריכה ז' נקים וטבילה
שמסתבר שאינה צריכה ז"נ  ,הרב ואזנרדעת  .ב

 .וטבילה משום חימוד

 

 שאלות סיכום

 
, האם צריכה הפסק טהרה }משום אתבעוה להינש  .1

 דם חימוד{ ?

 . באלו בדיקות חייבת כלה הסופרת מפני דם חימוד?2

האם כלה צריכה הפסק בטהרה ובדיקות ז' נקיים   א  .3

לפני חופתה? באר את שיטות הראשונים, ומה נפסק 

האם ז' נקיים  ג איך תתנהג כלה בזמן הזה?  ב להלכה.

 מועילים כשלא ראתה את החתן?

. מדוע תמר ויהודה, רות ובועז, לא חששו לדם 4

 חימוד?

 
 ב'סעיף 

 
5

לאחר  אלהינש לא שתבעוה וז"ל  " מהרשב"א מקורו  

 ,שנים עשר חדש שזמנה רחוק ואינה חומדת בכך

 לה בשעה שמכינים צורכי החופה שמוניםויראה לי 

}משעה שמטילים שעורים  מכי רמו שערי באסינתא

 "וכיוצא בו בשכר{

אישה שתבעוה להינשא ש  וכתב הט"ז בשם הדרישה

 וזמן החופה רחוק מהתביעה, והתחילה למנות ז"נ,

ובתוך הז"נ הקדימו החופה לסוף הז"נ, צריכה למנות 

כשהתביעה סמוך לחופה  ושוב ז"נ, כיון שרק עכשי

 מתחיל חשש דם חימוד.

 
6

 לחשוש לדם חימוד רק אם שאין  דעת הראבי"ה  

 תבעוה להינשא לפני שנתקדשה

לאחר שנתקדשה "יודעת בו כבר ולא מחמדא"  אבל

 לא צריכה להמתין ז"נ. ולכן

שמשמעות כל הפוסקים שאין  ןמכיוו וחלק עלו הב"י,

 לחלק בזה. 

  

 

שמרחיקה ארבעה ימים בין הטבילה ומ"מ המנהג 

  לבעילה ובודקת עצמה כל יום מדם חימוד,

שטובלת בליל רביעי, והנישואין בערב שבת 

   .8 והבעילה במוצ"ש

לא תרחיק יותר מזה אפילו שבודקת עצמה  אבל

 .9 כל יום

 וכל שהרחיקה הבעילה מהטבילה

צריכה לבדוק עצמה בכל יום עד  לכתחילה,

 שתבעל,

מספיק שבדקה עצמה פעם אחת בכל  ובדיעבד,

 .10 הז"נ

                                                                                    
7

יש חשש דם חימוד, כשתבעוה להינשא לאחר  לכו"ע  

 שהתחילו להכין צרכי החופה ולכן סופרת ז"נ 

ונחלקו הראשונים, האם גם לאחר התביעה עד 

 החופה יש חשש חימוד.

 .ורוב הראשונים, והשו"ע דעת והרשב"א .א
שלאחר שעברה התביעה הראשונה אין 

חשש שתראה דם חימוד בשאר הימים שעד 

אין ענין להסמיך  החופה, ולכן לשיטתם

 .ספירת הז"נ לבעילת מצווה

 דעת הרשב"ם הגהות מימוניות, והרמ"א. .ב
 עד שתבעל, אשמהזמן שתבעוה להינש 

חוששים לדם חימוד, ולכן גם אחרי 

שנישאת אם לא תבעל מיד צריכה 

 להמשיך לבדוק עצמה, 

ולכן יש להסמיך ספירת הז"נ לבעילת 

 המצווה כמה שאפשר.

  

דעתו שגם לדעת הרשב"א יש חשש ו והדרישה חולק,  

להסמיך את הז"נ  דם חימוד עד לבעילה, ולכן יש

  לחופה ככל האפשר.
 
8

  טעם המנהג לטבול ברביעי 

"ד כדי שאם היה לבעל טענת בתולים יוכל לבוא לבי

 רק נישאת שהבתולה ששינו גםשיושבים בחמישי, ו

 מ"מ נשאר המנהג לטבול בליל רביעי.  ,בערב שבת

 להינשא בערב שבת,  שנהגו טעםהו

, ונהגו משום תקנת עניים שיעשו את הסעודה בשבת

 }הוספות{שלא תיבעל עד מוצ"ש 

 
9

נחלקו הפוסקים האם אחרי שנישאת בערב שבת   

 צריכה לבדוק עצמה עד הבעילה שבמוצ"ש 

שכל שלא נבעלה צריכה  דעת הס"ט ועוד .א

 לבדוק את עצמה. 

שכל החמוד הוא שמצפה  דעת החוו"ת .ב

שיקראו לה נשואה ולא החמוד מחמת 

 הביאה, 
ולכן לאחר שנישאת אפילו שלא נבעלה אינה 

 }הוספות{ צריכה לבדוק עצמה שוב

 

 
10

מה הדין לרמ"א בבדקה עצמה  נחלקו האחרונים  

פעם אחת לפני הטבילה אבל עברו ז' ימים בלא בדיקה 

 האם בדיעבד עלתה לה הטבילה. 

, בלא בדיקה אם עברו ז' ימיםש  .דעת הס"ט .א

לה טבילה אפילו גם בדיעבד לא עלתה 

 טבילה.שבדקה עצמה לפני ה 
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שיגע בה אם  לשאול את הכלה קודם יש לכל חתן

 .11 שמרה ז"נ

                                                                                    
שבדיעבד אם בדקה עצמה  דעת החוו"ת, .א

 פעם אחת לפני הטבילה, 
מועיל לה אפילו שעברו יותר מז' ימים בין 

 }הוספות{ הטבילה לבעילה שלא בדקה עצמה

 
11

אם שמרה לא נהגו ששואל החתן את הכלה  וועכשי  

ז"נ, שסומכים שהשושבינים רגילים להודיע לחתן אם 

 }ש"ך{ הכלה טמאה

 

חתן הרוצה לבעול בעילת מצוה ביום חופתו, ביום 

 בבית אפל.

שהגם שלכל אדם  דעת האבני שוהם, .א

לחתן אסור לבעול ביום אפילו בבית  ,מותר

 אפל.
ו התיר לחתן , היה מקרה שבדעת הנו"ב .ב

 }פת"ש{לבעול ביום בבית אפל 
 

  כתב השל"ה וז"ל,

והזהרו במאד, שקודם החופה לא ישב החתן אצל "

 הכלה כנהוג בדור הרע הזה. 

החתן אצל הכלה, אלא אף מחבק  שמושיביםולא זו 

שכך רואות ואוי לאזנים  םלעינייומנשק אותה, אוי 

 שכך שומעות. 

הגדול  ןהעוואת  שסובליםותמה אני על חכמי הדור, 

 ת ואינם מוחים. הזה, ובידם למחו

לא מיבעיא אם הבתולה באה לכלל נדות, שיש לה וסת, 

לא  {טמאתה}בנדת  האישואל "ה עברי אדאורייתא 'הנ 

 .דאסור אפילו קריבה "תקרב

אלא אפילו עדיין היא קטנה, מכל מקום החתן בתוקף 

 אהבתו יצרו מתגבר, ובא לידי קרי,

רע, וגורם להוצאת זרע לבטלה. ואפילו לא יצא ממנו ז

  וכו' מכל מקום אי אפשר שלא יבא לידי קישוי

 אבל דעת המעיל צדקה,

שאין חיוב להוכיחם בדברים, מאחר שאינו מפורש 

בתורה, וברור ומנוסה שלא יקבלו התוכחה, ומוטב 

 מזידים. ושהיו שוגגים ואל יהו

 }באר הגולה, ופת"ש{

 

 הוספות

 
 המנהג לטבול בלילה שלפני החופה ,  .1

כך תהיה מתוחה כל כך ודעתה לא תהיה ואם משום 

מיושבת עליה בשעת הטבילה אפשר להקדים לילה 

 , קודם או יותר לפי הצורך

ואם לא נבעלה בליל הנישואין צריכה להמשיך ולבדוק 

  .עד הביאה, אלא אם  תפצע או שקשה לה לבדוק

 בשיעורי טהרה{ הגר"מ גרוס } 

 

ע "שהגם שדעת השו דעת רוב האחרונים,. 2

בשעת תביעה ואינו  כהראשונים שעיקר החמוד הוא

 נמשך עד הביאה,

י שלכתחילה דעתו שיש להסמיך "מ"מ נראה בב

ותבדוק עצמה גם לאחר  הטבילה לבעילת מצוה,

 }חיד"א וטה"ב{ ,הטבילה בכל יום עד שתבעל

 

 

 

 ונתפיסהאישה שתבעוה להינשא,  סעיף ג'.

 ,ונדחו הנישואיןוספרה ז"נ וטבלה, 

 םיומייולא קבעו מועד אחר, ולאחר יום או 

 התפשרו הצדדים וקבעו מועד חדש, 

 .12 צריכה למנות מחדש ז"נ ולטבול

                                                                                    
 שאלות סיכום

 
ממתי מונים ז' נקיים של חשש דם חימוד? }פרט  .1

 שיטות הראשונים וההבנה בהם{

אישה שלא נבעלה בליל חופתה בעילת מצוה, האם  .2

 חייבת לבדוק כל יום עד לביאה?

 

 

 סעיף ג'
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אם דחו הנישואין מחמת איזו וז"ל " מהמרדכימקורו   

 בוליישצריכה לחזור  ,אף על פי שישבה ז' נקיים ,סיבה

ז' נקיים כשיתפשרו וישלימו יחד ודעתם לעשות 

  ,הנישואין

משום דכיון שדחו הנישואין לא מסקא אדעתה דהנך ז' 

תיאשה מהז"נ הראשונים, ולא נותנת את שנ" }נקיים

 ס"ט{ ,דעתה אם היה לה דם חימוד חדש

 

דעת הט"ז, שרק את התקיים שני תנאים יש למנות ז"נ 

 מחדש.

ו מועד חדש הנישואין נדחו, ולא קבע .א

 לנישואין.
מועד  תשני הצדדים הסכימו לדחיי .ב

 הנישואין.
עד אז יסדרו עניני שאם נדחו הנישואין למחר  אבל

 הנדוניה,

 לה, נשאהי ל או שהחתן אומר שלא רוצה 

, לה נשאהי אבל צד הכלה רודפים אחרו שיסכים ל 

 נתרצה,  םולבסוף לאחר יום או יומיי

 אין הכלה צריכה לספור ז"נ מחדש,

לאחר  וכיון שלא הסיחה דעתה מהנישואין שיתקיימ

 זמן, או לאחר שיתרצה החתן.

 

נחלקו הפוסקים, מה הדין במקרה שנדחו הנישואין 

 ובאותו מעמד קבעו מועד אחר לנישאים.

שצריכה למנות ז"נ מחדש,  דעת הלבוש,  .א

 ןשכיון שהסיחה דעתה ממועד הנישואי

הראשון חוזר החמוד ומתעורר במועד 

 השני.
שאינה צריכה , דעת הב"ח, ט"ז, וש"ך .ב

 למנות ז"נ מחדש,  
שכיון שנקבע מועד חדש ממשיכה לבדוק 

אין לחושש לדם ועצמה מדם חימוד, 

 חימוד חדש.

אם קבעו מועד רחוק, שצריך להכין  אבל

מחדש, ודאי שצריכה  ןצרכי הנישואי

למנות ז"נ מחדש כשיתחילו להכין צרכי 

בשם  }פת"ש. הבפעם השניי ןהנישואי

 החוו"ת{ 

 

אם לאחר שבדקה , שאפילו והוסיף הב"ח בשו"ת

 ,בערב רק , והתרצוןעצמה שחרית, נדחו הנישואי
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שהמשיכה לבדוק עצמה מדחיית  אפילו, רמ"א

  .13 םביניהעד היום שהתפשרו  הנשואים

                                                                                    
, אינה צריכה לבדוק עצמה בערב ובדקה עצמה שוב

 שוב,

כיון  שהיה באותו יום, וגם היו שתי הבדיקות בשעה 

 שדעתה להתחתן.

ולא קבעו מועד חדש  םורק אם עברו יום או יומיי

  פת"ש{} למנות שוב ז"נ צריכה

 

, מה הדין באישה שספרה ז"נ, וביום נחלקו הפוסקים

 החופה לא הגיע החתן,

שלא הגיע מחמת אונס מכתב  החתן ולמחרת שלח

, האם צריכה למנות ז"נ ויגיע בימים הקרובים ,בדרך

 שנית כשיגיע החתן. 

שאינה  דעת המשאת בנימין והש"ך, .א

 צריכה למנות ז"נ שוב, 
 םשלא בדקה עצמה בימים שבינתייאפילו 

 ימים בלא בדיקה, 7כל שלא עבר 

לא נתייאשה מן ז' נקיים "ש וטעמו

וסמכה דעתה שיבא החתן  ,הראשונים

ורמיא אנפשה ויהבה  םיומייאחר יום או 

ושלא תבא לידי  ,אדעתה שתהיה נקיה

 עכ"ל "חשש חימוד

שצריכה למנות ז"נ שוב , דעת הט"ז .ב

 כשיגיע החתן,
ודאי  ,כיון שלא בא ליום המוגבלד " וטעמו

מסופקת בדעתה דכל הדרכים בחזקת 

ושמא יש סכנה שלא יבוא כלל  ,סכנה

 ההווואחר שנודע לה שהוא בא ודאי 

 ." עכ"לחימוד חדש

 

 כלה שביום חופתה לא רצה החתן לישא אותה,

והתרצית  לישא חתן אחר, צריכה למנות ז"נ מחדש 

 לחתן השני,

}פת"ש בשם עם החתן הראשון אפילו שלא היה קטטה  

 חת"ס{

לחתן השני, חזר החתן הראשון  יתואם לאחר שהתרצ

 ונתרצה לישא אותה

נ כיון שהיה הפסק של חתן אחר "צריכה למנות שוב ז

 }ש"ך וט"ז בשם הלבוש{ םבינתיי
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שכתב שנחלקו הפוסקים היכן  מהמהרי"ק,מקורו   

ובדקה עצמה פעמיים  םיום או יומיי ןשנדחו הנישואי

דכיון שנדחו הנישואין  ,שהאוסרים אומריםביום, "

 "אינה נזהרת יפה

אם לא הניחה מלבדוק תמיד ש  ..והמתירים אומרים"

פעמיים ביום כמשפטה אינה צריכה לחזור ולמנות ז' 

 " נקיים

, כדברי האוסרים שאפילו ופסקו המהרי"ק והרמ"א

 שבדקה עצמה צריכה למנות ז"נ. 

 

 סיכום שאלות

 
מצריכה ז"נ, ואימתי סגי  ן. אימתי דחיית נישואי1

 ?םבבדיקה בינתיי

. באלו מקרים אם נדחו נשואים הראשונים א"צ 2

 למנות מחדש?

נדחן הנישאים למחר כדי שיסדרו עניני  א. }תשובה:

 הנדוניה 

                                                                                    
החתן לא רוצה בנשאן והכלה רוצה בנישאים  ב.

 םיומיי ורדפים אחרי החתן שיתרצה ואחרי יום או

 ונתרצה, שלא הסיחה דעתה מהנשאים שיתקיימ

 לאחר שיתרצה החתן 

במעמד דחיית הנשאים קבעו מועד אחר דעת הב"ח  ג.

שאין צריך למנות מחדש, ודעת הלבוש שמונים מחדש 

 ז"נ, 

 . ב"חנדחו הנשאים ונתרצו באותו יום  ד.

לחופה ושלח מכתב שהיה מחמת לא הגיע החתן ה. 

, דעת הש"ך אינה מונה שוב ם הקרוביםיגיע בימיאונס ו

 ז"נ, דעת הט"ז שמונה ז"נ מחדש{

וספרה ז"נ וטבלה, ואח"כ פרצה  א. תבעוה להינש 3

מחלוקת כספית בין המשפחות ודחו את החתונה 

למועד אחר, האם צריכה לחזור ולספור ז"נ ולטבול 

 שוב?

. פרט ונמק את דין ז' נקיים על דם חימוד בכל אחד 4

 מהמקרים הבאים 

והכלה המשיכה לבדוק עצמה עד  ןנדחו הנישואי א

 קביעת מועד חדש 

בזמן הדחיה או ביום הדחיה נקבע מועד חדש  ב

 ןלנישואי

בזמן החופה הוחלף החתן בחתן אחר מחמת קטטה ג 

 או מתוך הסכמה?

 

 

 הוספות

 
ם, מה הדין במקרה שנדחו הנשואים נחלקו האחרוני .1

כ נתפייסה "רק מחמת הכלה והחתן רוצה להינשא ואח

 לו.  אלהינש 

שגם בזה אמרינן את דברי , דעת החוו"ת .א

הט"ז, שכיון שרק צד אחד דחה הנשואים 

הרב }וכ"פ הטה"ב ו א"צ למנות ז"נ שנית

 {ואזנר
 ןשכיון שנדחו הנישואי דעת הערוך השולחן, .ב

 יש מחמת האישה, כשנתפיסה מתחדש

  חימוד חדש ולכן צריך למנות ז"נ.
 

נחלקו הפוסקים, מה הדין בזמננו אם לא הודיע . 2

 החתן שמאחר, והגיע רק למחרת החתונה.

שיש להחמיר כדעת הט"ז  ,הרב ואזנרדעת  .א

 שצריכה למנות ז"נ שנית, 
כיון שבזמננו שיש אפשרות להודיע בטלפון, 

 סימן שאינו רוצה להתחתן,אם לא הודיע 

, ולכן ויש לכלה היסח הדעת מהנישאים 

 .כשהגיע מונה ז"נ מחדש וטובלת

שכיון שאינו אלא חומרא דרבנן  דעת הטה"ב, .ב

גם בזמננו פוסקים כדעת הש"ך, שאינה 

 צריכה למנות ז"נ, 
שגם בזמננו אפשר שלא היה יכול להודיע 

 . םבטלפון למשך יום או יומיי

 .חתן זמן רב תמנה ז"נ שניתאבל אם נעדר ה
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אסורה לו בתשמיש והנושא את כלתו,  סעיף ד'.

 ,מחמת

 דם חימוד. של מנתה ז"נלא ש  .א

 .לפני שבא עליה פירסה נדהש   .ב

חד איתה, שכיון שלא בא עליה ייתהאסור לו ל  

  .14 מעולם יצרו תוקפו

                                                                                    
 סעיף ד'

     
14

מי שפירסה אשתו נדה ולא בעל, כתובות ד: " מקורו 

 "הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים

 אלהינש שה שתבעוה י אוז"ל "  הרשב"אוהוסיף 

אם נשאת קודם שישבה שבעה נקיים  ונפייסה..

 ,ושטבלה

בין האנשים הרי היא ככלה שפירסה נדה והוא ישן 

  ,והיא ישנה בין הנשים

ן הספק הוא ימופ שלא נודע בבירור שראתה "ואע

ישנה עמו בבית לא  ההייתאפילו הכי אלו  ,שאסרוה

 "עמדה גזרתם דיצרו תוקפו

 

עם אשתו לאחר שפירסה  דתייחהלכו"ע מותר לאדם ל 

 נדה,

, האם לאחר בעילה ראשונה ונחלקו הפוסקים

 להתייחדשנאסרת עלו מחמת דם בתולים מותר לו 

 עימה.

 שאסורה ביחוד,  דעת הרמ"ה,   .א
שכיון שהקלו לו לגמור בעילתו אף שרואה 

 עימה, להתייחדדם בתולים, אם נתיר לו גם 

  לזל בחומרת דם בתולים ויבוא עליה.יבוא לז
 להתייחד, שמותר לו ש והרמ"א"דעת הרא .ב

}וכתב ב"י שכן  עימה גם לאחר בעילה ראשונה

 נראה דעת כל הפוסקים{

 

ראשונים מה הדין בת"ח שנשא את כלתו נחלקו ה

 לפני שמנתה ז"נ של דם חימוד וטבלה.

שמותר  ד"לביאור הראב דעת הרמב"ם .א

שתלמיד חכם יודע איתה, כיון " להתייחד

שהיא אסורה ונזהר מזה ולא יקרב לה עד 

 " שתטבול
יזהר לפרוש מחמת חשש  לא הארץ עם אבל

שמא ראתה, כיון שאינו רגיל בדברי חכמים 

   }ב"י{ וגזרתם

רב כי איקלע לדרדשיר, מיבמות לז: "  והראיה

}מי חפצה  מכריז ואמר: מאן הויא ליומא

לי לימים אחדים שאני מתעכב כן{  אלהינש 

ומקשה הגמ' אייך נישאו מיד הרי צריך 

 להמתין  ז"נ של דם חימוד,

רבנן יחודי בעלמא הוא "מתרצת הגמ'  

דמייחדי להו, דאמר מר: אינו דומה מי שיש 

 " לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו

שלא היו באים  ההכוונ  םוביאר הרמב"

כדי שיהיה להם  םעליהם, אלא רק מתייחדי

 , המוכח שבת"ח הותר יחוד. פת בסלם

 

שגם ת"ח , ד והרשב"א והשו"ע"דעת הראב .ב

 אסור ביחוד,
מייחדי  יייחודהגמ' ' תשאין כוונ ,ודחו הראיה

איתם בבית, אלא שהיו  םשהיו מתייחדי להו'

 .ןמיוחדים להם לנישואי

 

גם אלמן אפילו שטעם טעם ביאה חוששים  .רמ"א

 .15 שיצרו תוקפו, ונאסר ביחוד

כלתו מותרת לו בתשמיש אחר  ההייתאם 

 הנישואין, אבל לא בא עליה, ופירסה נדה, 

שמותרים ביחוד, שמזה שלא בא עליה מוכח י"א 

 יצרו תוקפו, שאין 

 .16 והמחמיר  תבוא עלו ברכה

                                                                                    
שמודה הרמב"ם , דעת הרמב"ם לביאור הב"י .ג

שאישה שלא מנתה ז"נ של דם חימוד אסור 

 איתה,  להתייחדגם לת"ח  
שהתיר הרמב"ם לת"ח  לישא אותה,  אלא

שהגם שאוסר הרמב"ם חופת נדה גם בלא 

יחוד, כן שיש רק חשש דם חימוד מותר לישא 

 אותה אבל אסורים ביחוד.

  
15

, שלא נאסר ביחוד רק בחור שלא אבל דעת התו"ס  

 בעל כל ימו, 

 }דרכי משה{ דאבל באלמן אין לחוש לייחו 
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א בעל את כלתו נחלקו הפוסקים מה הדין בחתן של  

טהורה, ולאחר כמה לילות פירסה  הלמרות שהיית

 נדה, האם מותרים ביחוד.

שיש אוסרים ויש מתירים,  דעת התוה"ד, .א

מעיקר הדין מותרים ביחוד, והמחמיר אבל 

 .וכ"פ הרמ"אטה"ב, 
שמזה שלא בא עליה כשמותרת  והטעם,

ולכן יכול  תוקפו לו מוכח שאין יצרו

שפירסה נדה ללא להתייחד עימה לאחר 

  חשש.

שרואים בשור המועד שחוזר  והראיה,

לתמותו כשרואה ג' שוורים ואינו נוגח, 

אומרים שנח יצרו ולא חוששים כיון ש 

  ,שיחזור לגח

כך גם כן כיון שראינו  שאין יצרו תוקפו, 

מותרת לו, אמרינן  הולא בא עליה כשהיית

שגם כשאשתו נדה לא יתקפנו יצרו ולא 

 יבוא עליה 

שדין גמור הוא שאסורים  ,דעת הט"ז .ב

טהורה ולא בא  הביחוד אפילו שהיית

 עליה,
שכתוב בתו"ס, שהיבם יכול  והראיה

להעמיד עצמו לא לבוא על יבמתו עד ל' 

יום ולא יותר, מוכח שזה שאין יצרו תוקפו 

 לזמן מסוים אינו מוכיח שלא יתקפנו יותר,

שבשוורים כיון , ודחה ראית התה"ד

שלהם הוא שסתם שורים  שהמצב הרגיל

בחזקת שימור, לכן כל שלא נגח ג' פעמים 

 ,אמרינן שחזר למצבו הטבעי

חתן כיון שהמצב הרגיל הוא  ןלעניי אבל

 ,שסתם אדם תקיף ליה יצריה

הגם שישתנה טבעו ולא תקיף ליה לכן 

לעולם, ולכן  ריצרו, אין אומרים שכך יישא

   ר שפירסה אשתו נדה נאסרים ביחוד.לאח

 

גם לשיטות שמקלים שאם לא בעל את ש  ש"ך,הוסיף ה

 טהורה, מותרים ביחוד כשפירסה נדה, היתכלתו כשהי

מודים שאם לא בעל כלתו מחמת שנהגו שהחתן בועל 

 את כלתו רק לאחר ג' ימים,
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האם איסור יחוד הוא רק ביום חלקו בראשונים, נ

 או גם בלילה,

צריך שמירה  גם לחתן וגם לכלה, או והאם 

 מספיק לאחד מהם.

 דעת הרא"ש וי"א ברמ"א, .א

 שאסורים ביחוד גם ביום וגם בלילה,

מספיק שמירה או לחתן או אבל 

 לכלה ולא צריך לשניהם.

 וי"א ברמ"א, ד"ראבדעת ה .ב

שמותרים ביחוד ביום ורק בלילה 

בלילה צריך שמירה גם , אבל נאסר

 לחתן וגם לכלה.

 שצריך שמירה גם ביום וגם בלילה, והמנהג:

מספיק שמירה אחת, או  קטן לחתן, או   וביום

 .קטנה לכלה

שמירה גם לחתן  מחמירים שצריךבלילה, אבל 

 .17 , קטן אצל החתן, וקטנה אצל הכלהגם לכלה

                                                                                    
שלא בעל זה משום הסיבה שאסורים ביחוד כיון ש

 המנהג ולא בגלל שאין יצרו תוקפו

 }והוסיף שזה מנהג שטות, ויש בו איסור וראוי לבטלו{ 
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נחלקו הפוסקים כמה שומרים צריך שהיו עם החתן  

 והכלה.

צריך שהיה קטן שבלילה  המנהג להרמ"א, .א

  עם החתן וקטנה עם הכלה,
 ., מספיק שמירה אצל אחד מהםוביום

על מנהג  תמה הבאר שבעהביא הפת"ש ש 

 נו ע"פ הדין, זה לקחת קטן וקטנה שאי 

מה שנהגו שלא לוקחים  , עלועוד תמה

של הכלה  אאימ לשמירה קטן וקטנה, אלא 

 ,שוכבת אצל הכלה

לחפות  ושייבא ןמכיוו, שזה איסור גמור

אם אחת מהם תכשל  האחת על השניי

 }פת"ש{באיסור 

שומרים שנים  4שצריך  ד,"דעת הראב .ב

 .}ב"י{אצל החתן ושנים אצל הכלה
שכן יש  והטה"ב,דעת הבן איש חי }

להחמיר לבני ספרד כיון שזה משמעות 

לשון השו"ע שכתב "והוא ישן בין אנשים 

והיא ישנה בין הנשים", ושכן פסק הב"י 

 ד{"בהלכות אבלות כדעת הראב

שמספיק שומר אחד שהיה  דעת המרדכי,  .ג

 }דרכי משה{או אצל החתן או אצל הכלה 
 

שומרים שהקטן והקטנה יכולים להיות  ש"ך,כתב ה

 בתנאי

שיודעים טעם ביאה, כדי שיכולו לספר אם  .א

 החתן בא על כלתו.
שלא מוסרים עצמם לביאה, שאין להם יצר  .ב

 .זה ןלעניי
 

 .אנחלקו הראשונים האם כלה נדה יכולה להינש 

לא ז"ל " אשאינה יכולה להינש , דעת הרמב"ם .א

לה  מברכיםנדה עד שתטהר, ואין  אתינש 

ואם עבר ונשא  ,ברכת חתנים עד שתטהר

 " . אינו חוזר ומברך ,וברך

                                                                                    
איבעיא דלא  מגמ' בכתובות, שהוי ומקורו

אפשיטה האם חופה שאינה ראויה לביאה 

 תוספת כתובה,  ןקונה לעניי

 ןופסק הרמב"ם לחומרא, ודעתו שה"ה לעניי

 .שאר דברים שאינה קונה

 סשיכולה נדה להיכנ  דעת הרא"ש והר"ן,  .ב

 לחופה,
תוספת  ןשספק הגמ' הוא רק לעניי ושפירש 

 כתובה ולא לשאר עניינים.

 

 אתינש כשר הדבר שלא השו"ע באהע"ז " כתב ולהלכה:

 ר"עד שתטה

 שבדיעבד לא דוחים חופת נדה כיון וכתב הבן איש חי

 שכבר הכינו צרכי הסעודה ואיכא הפסד

עכשיו המנהג שלא לדקדק, "שבאהע"ז  והרמ"א כתב

ם טוב להודיע לחתן תחלה מכל מקו ממתינים,ואין 

 " שהיא נדה

   }ב"י{ ןאוכ"פ הש"ך כ 

 

 הוספות

 

נחלקו הפוסקים בחתן שעשה רק הערה ולא גמר  .1

 .ביאתו, וראתה דם האם מותרים ביחוד

שמותרים דעת הציץ אליעזר והטה"ב,      .א

}וכ"פ ביחוד כיון ששוב אין יצרו תוקפו כל כך

 הדרכי טהרה{

שמותרים דעת החו"ש והגרי"ש אלישיב,  .ב

, אבל אם היה רק נשיקת איבר אסורים ביחוד 

 ביחוד. 

אם החתן ניסה כמה פעמים ולא הצליח  אבל

שלא  , אפשר להקל שכיוןאלא נשיקת אבר 

  ,הצליח כמה פעמים נח יצרו

ואדרבה הדבר משא עליו, ועוד שהדבר מצוי 

  דמייחו  שנזהריםולא שמענו 

שמותרים ביחוד אפילו דעת החשב אפוד,  .ג

 אם היה רק קירוב בשר,

על דברו וז"ל "ולעניין הלכה }וכתב הטה"ב 

נראה לי שהכול לפי ראות עיני המורה 

 הוראה,

ואם יראה שהחתן והכלה יראי שמים ואין 

 חשש כל כך שיבואו לידי איסור ח"ו, 

יש טרחה בסידור השמירה, יכול לסמוך  וגם

 על דברו של בעל חשב האפוד להקל{

 

שהקטן והקטנה צריכים להיות  כתב הש"ך  .2

 שיודעים טעם ביאה ואינם מוסרים עצמם לביאה,

 ונחלקו האחרונים מתי הוא גיל זה בקטן

 .שבעשבקטן הוא מגיל דעת הס"ט,  .א
 .שששבקטן הוא מגיל דעת החזו"א,  .ב

 בקטנהוגיל זה 

שהיא בושה לעמוד ערומה שכל , הרב ואזנרדעת  .א

 ו' -בגיל ה' ה וזה יודעת טעם ביא ש נחשב 

 .9ובין קטן ובין קטנה יכולים לשמור רק עד גיל 

שכיום אין משמעות של  ,הגר"מ אליהודעת  .א

אם ש פיְקחות, ב תלוי גיל לעניין יחוד, אלא

הילד או הילדה יכולים לספר נחשבים 

 .לגדולים
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שגם גדול וגדולה יכולים להיות דעת החזו"א,  .3

שומרים, אלא שלכתחילה לוקחים קטן וקטנה משום 

 .צניעות

 

ייחוד דבת ישראל " גמ' ע"ז לו:: מקור איסור יחוד. 4

 דאורייתא היא! 

דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק: רמז לייחוד מן 

התורה מנין? שנאמר: כי יסיתך אחיך בן אמך, וכי בן 

 מסית, בן אב אינו מסית?  אם

אלא, בן מתייחד עם אמו, ואין אחר מתייחד עם כל 

 עריות שבתורה! 

 דאשת איש,  {}הוא רק ייחוד דאורייתא

 דפנויה,  הייחודוגזר אפי'  ואתא דוד

 הייחודגזור אפי'  ואתו תלמידי בית שמאי ובית הלל

   "דעובדת כוכבים

הוא שאיסור יחוד דעריות , דעת התו"ס והטורו 

 דאורייתא שכן מבואר בגמ' כן

 "ואיסור ייחוד העריות מפי הקבלה" והרמב"ם כתב

 הרמב"ם,  תבכוונונחלקו המפרשים, 

 ,הלכה למשה מסינישזה  והאם כוונת

 .שאסור רק מדרבנןאו שכונתו  

 

  

 שאלות סיכום

 
 כיצד ינהגו בלילות שעד הטבילה? -. חופת נדה1

שבא עליה, האם . חתן שפירסה כלתו נדה קודם 2

אסורים ביחוד, והאם יש מקום לחלק בין בחור לאלמן 

 .או בין בתולה לאלמנה

דעת התו"ס שלא נאסר ביחוד רק בחור שלא  }תשובה:

בעל כל ימו, אבל הרמ"א פסק שגם אלמן אפילו שטעם 

עם אשתו אם פירסה נדה  דטעם ביאה אסור להתייח

 לפני שבא עליה פעם ראשונה,

ילה ראשונה שראתה דם בתולים, לאחר בע ובתולה

דעת הרמ"ה שאסורים ביחוד כדי שלא יזלזלו בחומרת 

דם בתולים, ודעת הרא"ש הרמ"א שמותרים ביחוד 

 לאחר בעילה ראשונה{

. כלה שפירסה נדה קודם בעילת מצוה, האם צריכים 3

 שימור?

. האם איסור ייחוד הוא מהתורה, ומאי שנא כלה 4

בא מקור לתשובות שפירסה נדה משאר ערווה? ה

 ונמק אותם.

, אפשר לדייק בדעת הב"י הבדל ראשון }תשובה:

שהאיסור יחוד עם כלה שפירסה נדה הוא רק מדרבנן, 

 ובזה הוא שונה משאר יחוד עם ערווה, 

שהב"י מקשה על ההבנה ברמב"ם שהתיר הרמב"ם 

לת"ח יחוד על כלה שלא בדקה עצמה מדם חימוד, 

מוד דרבנן אז נתיר לו גם שאם ת"ח נמנע מאיסור דם חי

יחוד עם נדה גמורה שימנע יותר מאיסור כרת, המוכח 

עם אשתו נדה הוא דרבנן  דמקושיתו שלמד שהייחו 

 ,ולכן שייך לומר כ"ש

דעת הראב"ד שאיסור יחוד עם אשתו נדה , הבדל שני

הוא רק בלילה ולא ביום, ולשיטתו מבואר ששונה יחוד 

אסר גם ביום וגם עם הנדה משאר יחוד על ערווה שנ

  בלילה{

 

 

 

 

מצאים החתן והכלה בבית, אחד רק בנ  .רמ"א

אם נמצאים בשני בתים, אינם  אבלצריכים שימור, 

  }רשב"א{ צריכים שימור

 

ז"נ,  בליישהמחזיר גרושתו, צריכה  .סעיף ה'

ונתפיסה, משום דם  אלהינש משעה שתבעוה 

 .18 חימוד

                                                                                    
 סעיף ה'
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המחזיר את גרושתו, ולא ספרה ז"נ של  כתב הט"ז  

 דם חימוד,

 מותרים ביחוד, ולא צריכים שמירה,

שכיון שכבר בעל אותה בנישאים הראשונים, אין יצרו 

 .תוקפו כל כך

 

, ואמר ואלמנה שקבעה עם החתן זמן שיינשא מקרה:

 לה החתן שאפשר שיקדים את הנשאים, 

וכך עשה והקדים הנישאים, ואומרת האישה שספרה 

 כבר ז"נ וטבלה מחשש שמא יקדים,

אישה זו עשתה שלא כדין, שהיה לה לספור תשובה: 

מקדים הנשאים,  ימתי שנודע לה שוודא מי ז"נ מחדש

 כיון  שאז מתחדש אצלה החימוד,

עליה אין צריך להפרישם  אבל מ"מ אם עבר ונשאה ובא

 יום כדי להבחין בין ביאת איסור לביאת היתר, 99

 }ט"ז{שכל האיסור של דם חימוד הוא מדרבנן  ןמכיוו

 

 ודעתו שהועילה לה ספירתה, אבל הס"ט חולק, 

שים שכיון שסמכה בדעתה שיקדים הנישואין אין חוש

לכתחילה יש לה לבדוק עצמה  לדם חימוד חדש, ורק

וכ"פ הטה"ב } לה שהקדים הנישואין שוב כשנודע

 { הרב ואזנרו

 

 הסתפק הרדב"ז

אדם שגירש את אשתו כיון שכך נשבע, מה הדין ב 

 ואשתו יודעת שיחזירה,  ,ועתיד להחזיר אותה

כיון שיודעת שיחזירה אין כן שאינה צריכה ז"נ  האם

 תביעה ואינה מחמדת,

  }פת"ש{ שכיון שלא חילקו בזה רבנן צריכה ז"נ או

 

כלה שביקשה מאבי החתן להקדים החופה,  מקרה:

אם ואמר שהוא מסכים אבל צריך לשאול את אשתו, ו

התחילה מיד למנות תסכים ישלח שליח לכלה, והכלה 

  ,ולבסוף הסכימה אשתו ז"נ,

שצריכה למנות שוב ז"נ מי מתי שהגיע השליח  הדין

 ונודע שמסכימה אשתו,

אין לו  ואם אמר אבי החתן שישאל את אשתו, אבל

  .ספק שאשתו תסכים, אפשר להקל

אבל עדין הדבר צריך תלמוד כיון שס"ס תלה בדעת 

 }פת"ש בשם הנו"ב{  אחרים

 

 

 הוספות

 
מה הדין באדם שגירש אשתו  נחלקו באחרונים.1

כשהיא מעוברת והחזירה כשהיא מעוברת האם צריכה 

 .נ של דם חימוד"לספור ז

מעוברת יש להקל בש ,דעת המהריק"ש .א

 יותר מקטנה ושאר מסולקת דמים, 
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כיון שדרכה לתעב המשגל ויש לומר 

 שאינה מחמדת, 

אם בנוסף גם בדקה עצמה ביום  ולכן

התביעה, אפשר לסמוך על דעת הראבי"ה 

שהבודקת עצמה ביום התביעה אינה 

 חוששת לדם חימוד.

שגם במעוברת צריכה  דעת התוה"ש,   .ב

כיון ז"נ שאפילו שמסולקת דמים  בלייש

חוששים שמחמת החימוד ראתה דם ש

 וכ"פ הטה"ב.
גר שהתגייר עם אשתו, והמתינו ג' חודשים להבחין  .2

 בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה,

 ,אינה צריכה לספור ז"נ מדם חימוד

שבמחזיר גרושתו כיון שהסיחו דעתם  והטעם,

  מהנישאים לכן צריכים ז"נ

וכל מה שהפרישה ג'  אבל כאן שלא הסיח דעתו ממנה

, ונזכר דגמ"ר } אין צריך ז"נ חודשים היה ע"מ להחזירה

 בפת"ש{ 
 

 שאלות סיכום

 
. מחזיר גרושתו האם צריכה ז"נ? אם תמצי לומר 1

 שצריכה, אם עבר וכנסה, האם צריכים שמירה?

. גירש את אשתו כשהיא מעוברת ואח"כ החזירה 2

 מעוברת, האם צריכה ז"נ ולטבול?כשהיא 

 . פרט ובאר את דיני דם חימוד במקרים הבאים, 3

קטנה או מעוברת )כגון שהתעברה ממנו לפני  א

המשפחות סיכמו על נשואים והכלה  בהנישואין( 

 ספרה ז"נ עוד לפני שראתה את החתן בפעם הראשונה

והחתן אמר שיתכן שרוצה  ןקבעו תאריך לנישואיג 

להקדים את הנשאים והכלה ספרה מיד ז"נ והכן 

 הקדמו הנישאים?

ל"ש גדולה לא    אמר רבאמבואר בגמ' סו. "א.  }תשובה:

משום דמחמדא, קטנה  -שנא קטנה. גדולה טעמא מאי 

שגם  " וכ"פ השו"ע סע' א', וכתב הפת"שנמי מחמדא

ריכות אפילו שהם מסולקת דמים צ  זקינה ומעוברת

 למנות ז"נ

 אנשאל החת"ס, באישה שנתפיסה במכתב להינש  ב.

לאדם אחר, וקבעו יום לנישואין, וספרה ז"נ לפני 

 שראתה אותו האם הועיל לה.

שצריכה לספור ז"נ שוב אחרי שרואה  דעת השואל,

 אותו,
כיון שעיקר החימוד מתעורר מזמן שרואה אותו, 

כמבואר בגמ' סוטה "שאין יצר הרע שולט אלא במה 

 שעינו רואות". 

שעלתה לה ספירת ז"נ ואינה צריכה  דעת החת"ס,

 לספור שוב, 
שדם חימוד מגיע מחמת חיבת ביאה, שעיקרו  וטעמו,

, ולא  בשעה שרואה אמתחדש בשעת תביעה להינש 

 והטה"ב{   הרב ואזנרלהלכה  }וכן פסקו אותו.

אישה זו עשתה שלא כדין, שהיה לה ש כתב הט"ז  ג.

מקדים  ימתי שנודע לה שוודא מי לספור ז"נ מחדש

 הנשאים, כיון  שאז מתחדש אצלה החימוד,

אבל מ"מ אם עבר ונשאה ובא עליה אין צריך להפרישם 

 יום כדי להבחין בין ביאת איסור לביאת היתר, 99

 {איסור של דם חימוד הוא מדרבנןשכל ה ןמכיוו

האם  -. מה הדין )לדעתך( בגר וגיורת זקנים שהתגיירו4

  צריכים ז"נ ?

                                                                                    
. איש ואישה שחיו יחד שנים רבות ללא חוק וחזרו 5

כדת משה וישראל, האם  אבתשובה ורוצים להינש 

 צריכה ז"נ וטבילה?

זוג נחלקו הפוסקים מה הדין ב 4-5: לשאלה }תשובה

 ביחד חיי אישות בלא חופה וקידושין, שחיים חילוניים 

ופה ואח"כ חזרו בתשובה וברצונם להתחתן בח

 כדת משה וישראל, וקידושין

היה תלוי האם החיבה מחמת הביאה או מחמת  לכאו'

שנקראת נשואה, שבחת"ס מבאר שהדם חימוד מגיע 

 ביאה,  המחיבת ביאה וכן כבר היית

שתקרא אבל בחוו"ד מבואר שהחיבה היא מחמת 

נשואה וזה כן מתחדש בזוג זה }אלא שיש לדון שכאן 

 ברחוב השם שלה היה נשואה גם קודם{ 

ז' נקיים וטבילה, שיש  צריכהש דעת הטה"ב,ולמעשה 

האישה מעוברת  ההייתואפילו אם  לחמוד,לחוש 

, וכבר נתבאר מהפת"ש שחשש צריכה ז' נקים וטבילה

 דם חימוד הוא גם בזקנה
שמסתבר שאינה צריכה ז"נ וטבילה  ,הרב ואזנרדעת 

 {משום חימוד

 

. איש ואישה שאינם שומרי תורה ומצוות ואינם 6

נשואים, אך חיים ביחד כזוג לכל דבר. בת זוגו עדין לא 

התחזקה, אך הסכימה לבקשת בן זוגה להשתדל 

במידת האפשר לשמור על דיני טהרה. תוך זמן קצר 

 כדת.  אלהינש החליטו בני הזוג 

האם האישה צריכה  אהחתן הם כדלהלן שאלות 

האם עליהם לפרוש  בלספור ז"נ מחשש לדם חימוד? 

 בן הנדה? דלוול צ' ימי הבחנה לברר שאין חשש 

 אשתוהאם לאחר החתונה הבעל יכול לסמוך על ג 

שאומרת לו שספרה וטבלה, מאחר והוא חושד שהיא 

 לא מקפידה תמיד לקיים כדת את הלכות טהרה? 

הט"ז בס' קצו' סע' יב' כתב שצריך ב.  }תשובה:

 ך בנקוה"כ"ע למעשה, ודעת הש"להפרישה ונשער בצ

שכיון שגם אם הוא בן הנדה דינו כישראל כשר לכן אין 

שאם  צריך ימי הבחנה ורק בגר שהתגייר בודקים כיון

הוולד נזרע שלא בקדושה חלוק דינו בכמה דינים 

 מישראל 

ישה כשרה מבואר בחוו"ד סי קפה' סע' א' שא ג.

טמאה נאמנת לומר  השאמרה לבעלה שטהורה והיית

אבל לא  ,תירחא שטבלה בגלל שזה בידה ואין לה

, נאמנת לומר שטבלה בחוף כיון שאז זה טרחא לטבול 

אבל בנדון כאן מסתבר שכיון שהסכימה לשמור מצוות 

יש לה חזקת נאמנות כל שלא יתברר אחרת, מ"מ 

מבואר בטה"ב שאם הסכימה לשמור טהרה רק בגלל 

שלום בית יש לדון בנאמנותה ויש לדון כל מקרה לגופו 

 {   עפ"י שאלת חכם 

צריכה שבעה נקיים כלל? הבא חמש  . מתי אינה7

 דוגמאות.

אם משעת הפיום מוכנים לביאה מיד זה  א. }תשובה:

כמי שיש לו פת בסלו שאינו חומד כל כך, וביאר הט"ז 

שתמר ובועז לא היה צריכים ז"נ מדם חימוד, מחמת 

 הסיבה הזו שהיו מוכנים לביאה 

בחוו"ד מבואר אין חוששים לדם חימוד בביאה  ב.

 וכך היה בבועז ותמר. נישאיםשאינה לשם 

וו"ד שאם היה להם מוך דחוק בזמן התביעה כתב הח ג.

ולא ראו בו דם חימוד לא חוששים לדם חימוד וכך היה 

 .עם בועז ותמר

שגר שהתגייר עם אשתו,  מבואר בדגול מרבבה ד.

והמתינו ג' חודשים להבחין בין זרע שנזרע בקדושה 

 לזרע שלא נזרע בקדושה,
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אינה צריכה לספור ז"נ מדם חימוד, והטעם שבכל 

יר גרושתו הסיחו דעתם מהנישאים לכן צריכים ז"נ מחז

אבל כאן לא הסיח דעתו ממנה, וכל מה שהפרישה ג' 

 חודשים היה ע"מ להחזירה, לכן אין צריך ז"נ

שאישה שאומרת ברי לי שלא ראיתי דעת הראבי"ה  ה.

ביום שתבעוה להינשא  דם חימוד, וגם בדקה עצמה

תבעל  אינה צריכה להמתין ז"נ אלאולא מצאה דם 

 , לאלתר

י ודעתם שאפילו שבדקה וחלקו עלו הרשב"א והב"

צריכה  ולא ראתה דם אעצמה בשעה שתבעוה להינש 

, שחוששים שראתה טיפת דם כחרדל ולא להמתין ז"נ

 הרגשה

ן שדרכה לתעב מעוברת כיובש ,דעת המהריק"שו. 

יש להקל יותר מקטנה ושאר  , לכןאינה מחמדתולכן 

 מסולקת דמים, 
אם בדקה עצמה ביום התביעה, אפשר לסמוך על  ולכן

דעת הראבי"ה שהבודקת עצמה ביום התביעה אינה 

 .חוששת לדם חימוד

דעת הרב ואזנר שזוג שחיו חיי אישות בלי חו"ק  ז.

וחזרו בתשובה ורצים להתחתן כדת משה וישראל, 

 אינם צריכים למנות ז"נ לדם חימוד{ 
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 דם בתולים יניד -סימן קצ"ג 
 

 ושותת ממנה דם בועל את הבתולה,ה. סעיף א'

 .1 וגומר את ביאתיכול ל  בתולים

  .2 {ך"ש}אפילו באיבר חי, 

 ,ביאתו פורש ממנה מיד שגמר לאחראבל 

אפילו אם היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות ועדין 

 .3 לא ראתה דם

                                                           
1

 -א"ל ר' אבא לרב אשי: אלא מעתה ורו סה: "קמ 

על וכיון שמחמירים בב} בעל נפש לא יגמור ביאתו

כ ראוי "בתולה להחשיב את דם הבתולים כדם נדה א

 {להחמיר שגם לא יגמור ביאתו

" }שלא יבעל אשתו לבו נוקפו ופורש -א"ל: א"כ  

 לעולם ונמצא מבטל מצוות פריה ורביה{
2

 האם לאחר בעילת מצווה מותר ,ראשוניםנחלקו ה 

 לפרוש באיבר חי.

, חי שאסור לפרוש באיברד, "דעת הראב .א

יציאתו הנאה לו שאם יצא באיבר חי "

אלא ממתין עד שימות האיבר  כביאתו"

 ופורש באיבר מת,
אינו צריך לנעוץ ציפורנו בקרקע,  כמו  אבל

במי פירסה אשתו נדה בשעת תשמיש, כיון 

 .שהותר לו לגמור ביאתו

שלאחר , דעת הרשב"א ורוב הפוסקים .ב

 ,באיבר חי בעילת מצווה מותר לפרוש
אישה זו דמיה טהורים, וביאתה והטעם, א. "

וחומרת רבנן לטמא דם מותרת לגמרי" 

 רק מיציאת האיבר.  ההייתבתולים 

היה  ,אם נחמיר עליו לפרוש באיבר מת ב.

 לבו נוקפו ויפרוש

 
3

מקורו מתני' סד: שנחלקו ב"ש וב"ה עד מתי תולים  

 ב. תינוקת א.להתיר מחמת דם בתולים וחילקו בין 

  .בוגרת ג. נערה

לה ארבע  נותנים אומרים:ב"ש , תינוקת .א

 .עד שתחיה המכהוב"ה אומרים:  לילות,
אבל עדין לא , הגיע זמנה לראות אםנערה,  .ב

  ראתה דם נדות מימה
 לה לילה הראשון, נותניםב"ש אומרים: 

}נותנים לה לשמש מי יום  וב"ה אומרים:

ארבע  }שזה יוצא{ עד מוצאי שבת רביעי{

 לילות

  ,ראתה הנערה כבר דם ואם

לה בעילת מצוה,  נותניםב"ש אומרים:  

 .וב"ה אומרים: כל הלילה כולה

כבר דם  ראתהש , בוגרת ...אמר רבגמ'  .ג

 .אין לה אלא בעילת מצוה, ותו לא - נידות

כל הלילה, זה רק  לתלות ב"ה שהתירווגם }

אבל בוגרת מודים שרק בעילת  ,בנערה

 מצווה{
 פוסקת הגמ'ולהלכה 

בועל בעילת  -רב ושמואל דאמרי תרוייהו: הלכה "

בעילת  דתניא רבותינו חזרו ונמנו: בועל, מצוה ופורש

 " מצוה ופורש

 

                                                                                    
מחמירים  ,נערה שהגיע זמנה לראות וראתהלכו"ע 

 שבועל בעילת מצוה ופורש,

בנערה שהגיע  בתינוקת או  האםונחלקו הראשונים, 

האם גם , אבל לא ראתה דם נדות מעולםזמנה לראות 

 מחמירים שבועל בעילת מצוה ופורש,

 

 והרי"ף.  דעת הרמב"ם, .א
ק בראתה כבר שמדינא, לא החמירו בגמ' ר 

מותרת דם אבל בנערה שלא ראתה דם "

לבעלה ארבעה ימים ביום ובלילה אף על פי 

 פ"ה' הי"ט{"}שהדם שותת

קטנה שלא הגיע  ההייתשאפילו " והמנהג

זמנה לראות ולא ראתה דם מימיה בועל 

  פי"א ה"ח{" }בעילת מצוה ופורש

מה מקור הרמב"ם  תבכוונ ,ונסתפק הב"י

 כמה אפשריות, וכתב המנהג וגדרו

זה מזמן האמוראים שכן קור מנהג מ א.

  משמע בירשלמי

 יתחדש מנהג זה בימי הגאונים ב.

והיכן  לא נאסר אלא במקום שנהגים בו, ג. 

שלא נהגו אין להחשיבם עוברים על דת, כמו 

שבצרפת נהגו לבעול על דם טוהר ואינם 

 נחשבים עוברים על דת

, רוב הפוסקים ד"הרא"ש רשב"א וראב דעת .ב

שבכל הנשים החמירו שבועל בעילת מצווה 

 ופורש,
מאחר  ..הלכה ןולענייי וז"ל ""וכן פסק הב

שבזמן הזה פשט איסור בדם בתולים דאפילו 

תינוקת קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא 

  ,ראתה בועל בעילת מצוה ופורש

אסור לפרוץ גדרן של ראשונים ולהקל בו 

שעושה כן הרי הוא אפילו כחוט השערה ומי 

 "פורץ גדר וישכנו נחש

  

 

 שיש לטהר דם בתולים,נתקשו הראשונים, 

 כיון שזה דם שמגיע מחמת מכה בגוף האישה,

אישה שיש לה מכה באו"מ תולים ש }ס' קפז{  ופסקינן

 וכך יש לטהר דם בתולים.במכתה, 

 הסברים בטעם חומרת דם בתוליםארבעה ומצינו 

דם  שחוששים שזהרשב"א ביאר,  .א

 מהמקור ולא דם בתולים, 
שהתשמיש נעשה בהטיה בצורה  כיון

 שאינו פוגע בבתולים, 

דאמר שמואל: יכולני : "וכן מצינו סד

 "לבעול כמה בעילות בלא דם

שרק במכה  ביאר, א"רשבעוד ביאר ה .ב

באו"מ תולים לטהר, כיון שאם לא נתלה 

 , אפשר שתאסר על בעלה מחמת מכה זו
כיון שהי זמנית אין מכת דם בתולים אבל 

 .ומטמאים דם הבתולים ,תולים בה
משום דבעילת מצוה " וז"להרא"ש ביאר,  .ג

 בקיאיםל ו ואין הכ ,לכל היא מסורה

בחילוק שיש בין שלא הגיע זמנה לראות 

ובין ראתה  ,ובין בוגרת ,ובין הגיע זמנה

 "ובין שלא ראתה
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לאחר הבעילה ולא בדקה האישה עצמה  אם

קטנה שלא הגיע זמנה לראות, או }כגון במצאה דם 

 ,{ גדולה שכלו בתוליה

 .נחלקו הראשונים האם נטמאת

 דעת הרשב"א הרא"ש והשו"ע, .א
שהאישה טמאה אפילו שלא נמצא דם, 

שחוששים שראתה טיפת דם  ןמכיוו

חיפהו הש"ז ולכן אינו ו קטנה כחרדל,

 .4 ניכר

 מקיליםוהרמ"א בשם יש  ,ד"ראבדעת ה .ב

 דם לאחר הבעילה,שאם לא מצאה 

 .האישה טהורה

במקרה שלא גמר  נהגו להקל רמ"א .ג

ולא ראתה דם  ביאתו והכניס רק העטרה

  שאינה נאסרת לבעלה,
 הכניס כל האיבר הוי גמר ביאה,אבל אם 

 .אתה דםרוהאישה טמאה אף שלא 

 

שלא לשחק בעל נפש יחוש לעצמו " רמ"א.

להערות בלבד  ןלכווכלומר שאסור } בתינוקות"

     כדי שתהיה מותרת לו גם להבא{

  

 לאחר שגמר ביאתו ופרש ממנה, שו"ע 

                                                                                    
שבבוגרת גזרו , ו}ונראה לבאר כוונת

שחוששים שנתערב  לטמא דם בתולים כיון

  בו דם מהמקור

ובתינוקת ונערה הגם שאין חשש זה אסרו 

 םל בקיאיו בהם דם בתולים כיון שאין הכ

  {בחילוק בין נערה לבוגרת
חתן יצרו דמשום "עוד ביאר הרא"ש,  .ד

הסכימו רבותינו להשוות  הלכך ,תוקפו

 ,חומרא שבחומרותדין  כולן וליתן להן

לה בעילת  נותניםבוגרת שראתה ד כדין 

 "מצוה בלבד
 

 .הביאו עוד שני ביאורים בזה ובאחרונים}

בשעת ביאה ביאר הטעם,  רב האי גאון .א

, ראשונה אוחז את האישה רעד וחללה

ומחמת חלחלה זו יש חשש שיצא ממנה דם 

 .נדה

חוששים שמחמת החימוד דעת האשכול,  .ב

שיש בתשמיש ראשון נפתח המקור ויצא 

 .{חימוד ביחד עם דם הבתולים טיפת דם

 
4
  הוסיף הב"י 

 ,ולא פגע בדם בתולים ששימשה בהטיהאמרינן לא  א.

 .כיון שהוי מילתא דלא שכיחא

נאסרת בביאה ראשונה, אפילו  שלא  גם בוגרת ב.

שיש בוגרות שיש להם דם  ןראתה בה דם, שכיוו

 בתולים לא פלוג בזה.  

 

הטעם שטמאה אפילו שלא נמצא דם  ביאר א"ברשב

 שחוששים 

 "שמא ראתה טיפת דם כחרדל ונאבד"

כיון ששוכבת במיטה שזה לא ביאר טעם  והשו"ע

 }ט"ז{אפשר לבדוק אם יש בסדין שתחתיה דם או לא 

 

 ,5 ימים 5צריכה להמתין 

 ואז תעשה הפס"ט ותבדוק עצמה בכל יום מז"נ,  

 גמורה, ונוהג בה כל דיני הרחקות כנדה

 מכך שיכול לישון על מיטתה, חוץ

בו, אפילו שהסדין עדין מלוכלך  ישנהכשאינה 

  .6 מדם הבתולים

                                                           
5
 ימים,  6לפסוק בטהרה לאחר לנוהגים  גם 

ימים כיון  5דם בתולים מספיק  תמודים שבראיי

 שמהתורה אינה טמאה כלל ואינו אלא חומרא דרבנן

 המהר"ל{}ט"ז בשם 

 
 
שהבועל את  שכתב, בשם רבנו האי מהרא"ש מקורו 6

 ,וראתה דם בתולים הבתולה
וצריכה שבעה נקיים  ,נוהגת עצמה כל שבעה כנדה

 , וטבילה

משכב שתחתיה בשעת בעילה  מטמאיםאין אנו " אבל

 "משום דלאו נדה ודאית היא אלא ספק

הרי אין נוהג בימנו דיני טומאה ד, "ראבוהקשה ה

 וא"כ מה נפק"מ בדין זה,וטהרה 

שהותר לישון , לדיני הרחקותשכונתו  ולכן ביאר

 במיטה כשאינה ישנה בו 

 

 הוספות

 
להקל כשיטת הרמ"א, שהבועל את  נהגו הספרדים. 1

 הבתולה ולא ראתה דם, 
אם היה רק הערה  שלא גמר ביאתו אינה נאסרת בכך  

  {בן איש חי וטה"ב}

 

 נחלקו האחרונים בגדר גמר ביאה .2

 דעת הס"ט הבן איש חי והטה"ב,  .א
זה בכלל הערה,  כל האיברשכל שלא נכנס 

ואם לא ראתה דם אינה נאסרת בביאה 

  .ראשונה

איבר רוב שכבר בכניסת דעת הרב ואזנר  .ב

  ין להתיר אלא אם הכניסאו  נאסרת
}ואם יש לה צער צריך  ,ולא יותר רק העטרה

 שאלת חכם{
הוא בכלל הערה חצי איבר הכניס  אם

ומי שמקל בזה יש לו על שהתיר בו הרמ"א 

מי לסמוך, מ"מ כיון שהרבה אחרונים 

 מחמירים בזה אין להקל וצריך שאלת חכם,

 

בין השפתיים ו הבתולים אינ שמקום כתב הנו"ב,  .3

  החיצונות, אלא עמוק יותר סמוך לנקב מי רגלים,

את זה לחתנים שיש לומר  וכתב הציץ אליעזר, 

 .צעירים שמחמירים על עצמם בלא צורך

 

 בתולה שהביאה הראשונה שלה היה גמר ביאה, .4

 לא ראתה דם, הובביאה השניי

 ומצאה כתם בסדין, 

 אפילו שהרגישה כאב בביאה שניה, ,טהורה

 דם בתולים ודאיכיון שלא טימאו חז"ל רק 

ובביאה שניה הוי ספק אם זה דם בתולים ולכן תולים 

 אותו בדם מאכולת 

אם נמצא הכתם על הסדין שתחתיה מיד לאחר  אבל

 {שו"ת צמח צדק והטה"ב}הביאה יש להחמיר 
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אישה שהרופא הוציא לה את דם הבתולים, נחלקו  .5

 האחרונים אם נאסרת בביאה ראשונה,

שנשאר  שאם ראתה דם תולה דעת האג"מ,  .א

  ,תולים ונאסרתהב  מדם 

 כלל אם לא ראתה דם אינה נאסרת אבל

}וכ"פ  י הרופא"א עצ שתולים שכל הדם י

 בשבילי טהרה בשם הגרי"ש אלישיב{

 דעת שו"ת  מנחת יצחק ומשמרת הטהרה,  .ב

שגם שלא ראתה דם נאסרת על בעלה 

י "וצריכה לספור ז"נ כיון שלא יוצא כל הדם ע

 .הרופא

 

 ,אבל לא הזריע הבעל את הבתולה, .6

 , שאם הכניס רק רוב איברואזנרהרב דעת  .א

מותרת לבעלה, כיון שאין חשש שמא 

 חיפהו ש"ז,

והגם שיש חשש שראתה ונאבד כיון  

 שטעם זה לא נזכר בשו"ע לא חוששים לו.

שנאסרת על בעלה , דעת הטה"ב .ב

 שכתבו הראשונים שחוששים לטעם

 .ששמא יצא דם ונאבד

 

  בביאה ראשונה, בפנים מת האיבר. 7

שעד שלא  , כיוןשיחזור ויתקשה שוב מותר להמתין

 הרב ואזנר} בת פרישהופרש לגמרי לא חלה עלו ח

 וטה"ב{

 

 אישה שלאחר שראתה דם בביאה ראשונה, . 8

, צריכה לפרוש בביאה שניה ושלישיתראתה שוב 

כיון שאצל הרבה הנשים  ,מבעלה כמו בביאה ראשונה

  {טה"ב}אין הבתולים כלים בביאה ראשונה

 

, שכיון שיש הרבה נשים שאין וך השולחןדעת הער . 9

הבתולים שלהם נגמרים בביאה ראשונה, וממשיכים 

 לראות בביאה שניה ושלישית,

יש להם לבדוק הסדין לאחר ביאות אלו שאין עלו  לכן

 דם

הקל שאינה צריכה לבדוק, כיון שיש , טה"בב אבל 

 לאישה חזקת טהרה, 

דם  , ששמא לא יצא דם, וגם אם יצאס"ס להקלויש 

 בתולים שמא לא יצא עמו דם מהמקור.

 

אישה שקרום הבתולים שלה עבה  אינו נקרע . 11

 י רופא, "ביחסי אישות, ולכן קורעים אותו ע

 ,דם כזו תאם האישה נטמאת בראיי נחלקו האחרונים

שנאסרת בראיה דעת הרב ואזנר והחוט שני,  .א

 .זו שלא חילקו בזה

 שאינה נאסרתדעת האגרות משה והטה"ב,  .ב

על בעלה, כיון שלא החמירו אלא ביציאת 

י רופא דינו כדם מכה "הדם דרך ביאה אבל ע

  .בעלמא שמותר

 

 שאלות סיכום

 
 קטנה שלא ראתה, האם טמאה אחר ביאה ראשונה? .1

 חתן שלא גמר ביאתו האם חישינן לדם בתולים? .2

                                                                                    
דעת הראב"ד שכל שלא נמצא דם לאחר  }תשובה:

הבעילה האישה טהורה, פסק הרמ"א להקל כהראב"ד 

 רק היכן שהכניס רק העטרה ולא ראתה דם, 

ונחלקו הפוסקים מתי נחשב גמר ביאה, דעת הבן איש 

 חי והטה"ב שרק בהכנסת כל האיבר הוי גמר ביאה,

דעת הרב ווזנר שכבר בהכנסת רוב האיבר הוי גמר 

 ביאה{  

על הסדין כתם קטן מכגריס לאחר בעילת  מצאה .3

ביאה גמורה, ומה הדין  הכשהייתמצוה: מה הדין 

 ביאה גמורה? הכאשר לא היית

 ?לבדוק לאחר ביאה שניה האם כלה חייבת .4

, שכיון שיש הרבה נשים דעת הערוך השולחןתשובה: }

שאין הבתולים שלהם נגמרים בביאה ראשונה, 

 שניה ושלישית, וממשיכים לראות בביאה

יש להם לבדוק הסדין לאחר ביאות אלו שאין עלו  לכן

 דם

הקל שאינה צריכה לבדוק, כיון שיש , טה"בב אבל 

 לאישה חזקת טהרה, 

, ששמא לא יצא דם, וגם אם יצא דם ס"ס להקלויש 

 בתולים שמא לא יצא עמו דם מהמקור{

 מה הסיבה שצריך לפרוש בגלל דם בתולים?.5

הסברים מדוע לא  6עיין בסיכום שנתבאר  }תשובה:

 מטהרים דם בתולים הרי זה דם שבא מחמת מכה{ 

האם יש קולות הנהגות בדם בתולים לעומת דם  .6

 ?נידות, ומהן

הרואה דם נדות בשעת תשמיש נפסק בס'  א.}תשובה: 

קפה סע' ד' שפורש באיבר מת, אבל בדם בתולים, דעת 

רוב הפוסקים שלא כהראב"ד שמותר לפרוש באיבר 

שחומרת רבנן לטמא דם בתולים היתה רק מיציאת  חי,

 האיבר 

ס' קצו סע' יא' אישה שלאחר תשמיש ראתה דם  ב.

י לראייתה נדות לשו"ע עושה את ההפס"ט ביום הרביע

ולרמ"א ביום החמישי לראייתה, אבל לאחר ראיית דם 

בתולים מבואר בט"ז שגם לרמ"א עושה הפס"ט ביום 

 הרביעי לראייתה,  כיון שז"נ זה רק חומרא דרבנן

דעת י"א בשו"ע שבדיקה אחת בתוך  סי קצו סע' ד' ג.

ז"נ לא מועילה אפילו בדיעבד, ובז"נ של דם בתולים 

ם ושמלה שבדיעבד מועיל בדיקה כתבו המי נדה והלח

לאחר ראית דם בתולים יכול לישון על רמ"א  ד.אחת  

כשאינה ישנה בו, אפילו שהסדין עדין מלוכלך  מיטתה,

 { מדם הבתולים
כלה שראתה דם בתולים פעם שניה, האם יכולה  .7

 להקל למנות ארבעת ימים לפני שבעת הנקיים?

בתולים שגם שלאחר ראיית דם מבואר בט"ז  }תשובה:

לרמ"א שמחמיר בדם נדות שעושה הפס"ט ביום 

החמישי לראיית, מודה לשוע בדם בתולים שעושה 

הפס"ט ביום הרביעי לראייתה,  כיון שז"נ זה רק 

 {חומרא דרבנן
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 דיני יולדת ומפלת -סימן קצ"ד 

 הרי היא טמאה היולדת ולד כל אישה .סעיף א'

מגזירת הכתוב, אפילו לא ראתה דם  לידהטומאת 

 .1 כלל

בין אם ילדה ולד חי או מת, וטומאת היולדת היא 

 ,ואפילו ילדה נפל

 . וטהרת היולדת

מיד לאחר שעברו ימי טומאתה שהם מדאורייתא 

שבעה לזכר וארבעה עשר לנקבה יכולה לטבול 

 אפילו שלא פסקה מלראות דם.לטהרתה, 

ארבעים יום לזכר ושמונים וטהרתה נמשכת עד 

אפילו אם תראה בהם דם הרי הוא דם לנקבה, ש 

טוהר ואינה נטמאת על ידו, ולאחר שעברו ימים 

  .2ים לדין הנדה והזבה הרגיל אלו חוזרת 

אם ראתה דם שלוש ימים לפני הלידה אבל 

, בימי זיבתה, הרי היא יולדת בטומאת זוב הוהיית

 טבול.וצריכה למנות ז"נ ורק לאחריהם ת 

למנות ז"נ לאחר  היולדת תמיד צריכהומדרבנן 

 ימי טומאתה, 

שכיון שבהכרח שראתה דם בשעת הלידה  והטעם

שקיימא לן שאין אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, 

דם דינה שכל הרואה טיפת  חכמים החמירוו

                                                           
 סעיף א'

 
ְמָאה ֑רָזכָ  ֖הְוָיְלָד  יעַ ַ֔תְזר   י֣כ    ֙אישהמקורו " 1 ְבעַ  ְ֙וָטָֽ  ת֣ש  

ימ   יםָ֔ימ   ד ַ  י֛כ   ֹוָת  ֥תנ  א ה  ֖ד ְ ְטָמָֽ לֹש   ת   ְ לֹש    ֙יֹום ים֥.. ו ש  ְ  ת֣ו ש 

ש    יםָ֔ימ   ְד  ב֖ת    .הָ֑טֳהָר  י֣מ  ב  

ֻבעַ  הְ֥וָטְמאָ  ֔דֵתלֵ  ֣הְוִאם־ְנֵקבָ  ְ ם֖ש  ָת  י  ד ָ נ  ש     ה  ֑כ ְ  ֙יֹום יםְ֥וש  

תְ֣וש    ש    ים֔מ  יָ  ש   מ   ַעל ב֖ת   ה י֥ד ְ   "ָטֳהָרָֽ

 
שגם אם נמשך ראייתה ברצף מימי  כתב הטור 2

הרתה, הדם שרואה בימי טהרתה טומאתה לימי ט 

 ,טהור

נמשך ראייתה מימי טהרתה לימים ש  וכן הפוך

שתראה לאחר ימי טהרתה , הדם הרגילים שאחריהם

 טמא,

מעין אחד הוא, התורה  רב אמר:לה:  "איתמר,  ומקורו

 טמאתו והתורה טהרתו.

}שיש מקום אחד בגוף האישה שיוצא ממנו הדם בין 

 בימים שהדם טמא ובין בימים שהדם טהור{

נפתח  -שני מעינות הם, נסתם הטמא  ולוי אמר:

ידה }שלאחר הל נפתח הטמא -הטהור, נסתם הטהור 

הטמא, ובימי הטוהר נסתם הטמא  ןנפתח המעיי

 ונפתח הטהור{

מאי בינייהו? איכא בינייהו: שופעת מתוך שבעה לאחר 

שבעה, ומתוך ארבעה עשר לאחר ארבעה עשר, ומתוך 

 ארבעים לאחר ארבעים, ומתוך שמנים לאחר שמנים"

 "והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומרא"

מעין אחד, ולכן גם ששופעת }שאמרינן שיש לאישה 

 ברצף, טהור הדם בימי טהרתה, וטמא בימי טומאתה{

 

 

  

    

כזבה גדולה, לכן תמיד צריכה לספור על ראייה זו 

 ז"נ

 7לאחר שעברו ליולדת ימי טומאתה שהם  לכן

 לנקבה צריכה לספור ז"נ לטומאת זיבתה.  41לזכר 

 

ז' ימים נקיים מדם בתוך ימי טומאת היו לה  ואם

לטהרת  ז"נ בחשבון לידתה, יכולה למנות אותם

 .3  זיבתה

                                                           
3
תניא, רבי מרינוס אומר: אין לידה סותרת "מקורו לז.  

}מי שילדה באמצע ספירת ז"נ לזיבתה אין  בזיבה

טומאת לידתה סותרת ז"נ, ולאחר שיעברו טומאת 

בנקבה, ממשיכה לספור  41ימים בזכר ו 7הלידה 

 מהיכן שהפסיקה{ 

לידתה  }האם ימי טומאת איבעיא להו: מהו שתעלה

שלא ראתה בהם דם, יכולה האישה למנות אותם 

 כחלק מהז"נ לזיבתה{

  .ותרת ואינה עולהאביי אמר: אינה ס

  רבא אמר: אינה סותרת ועולה.

המבואר שלכו"ע אין טומאת לידה סותרת ספירת ז"נ 

 של זיבה,

ונחלקו בגמ' ובראשונים האם ימי טומאת הלידה שלא 

ז"נ של ספירת  ןראתה בהם דם עולים לה למניי

 זיבתה.

שאין ימי טומאת הלידה  ,דעת אביי ור"ת .א

 ז"נ, ןעולים למניי
סק ר"ת כאביי, שפירש שהלכה שפ והטעם

 זה ימי לידה. ל'כאביי ביע"ל כג"ם ה

וכתב הגהות מימונית שבצרפת נהגו להחמיר 

 כר"ת 

שלפי דעת ר"ת היולדת בימי זיבה  וכתב ב"י}

 7צריכה לטבול פעמים, פעם ראשונה אחר 

לנקבה כדי לצאת מטומאת לידתה,  41לזכר ו

  {של זבה וטבילה שניה בסוף ז"נ

 ורוב הפוסקים ר"ח ורי"ף והשו"ע דעת רבא .ב

שימי טומאת לידה שלא ראתה בהם דם 

 ,ז"נ ןעולים למניי
שהלכה זו נפק"מ גם בזמננו שאין  וכתב הב"י

  בועלים על דם טוהר 
כיון שהלכה כרבא  והטעם שפסקו כרבא

לחי ל השל יע"ל כג"ם הכוונ  ל' לגבי אביי וה

 העומד מאילו, ולא ללידה.

 

מה הדין באישה שילדה  והפוסקיםנחלקו הראשונים 

יום וספרה ז"נ בשבוע הראשון ולא  41נקבה שטמאה 

טבלה, ובשבוע השני לטומאת לידתה ראתה דם האם 

 סותרת ספירת הז"נ.

שלא סתרה ז"נ וטובלת  דעת הרא"ש .א

 ,לטהרתה
 .שראתה דם לידה ולא דם נדהכיון  

וצריכה  שסתרה ספירת ז"נדעת הרמב"ן  .ב

 .שתפסיק לראות דםלספור שוב אחרי 
שהלכה כהרא"ש ואפילו בזמן דעת הב"ח  .ג

 הזה אין ראיה זו סותרת ספירת ז"נ,
שחומרת ר' זירא שעל כל טיפת דם הטעם ו

יושבת ז"נ, זה רק בזמן שהאישה ראויה 

 לראות דם נדה או זיבה שיטמא אותה,
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ליל  אסורה לטבול בתוך ימי טומאתה עד אבל

חמשה עשר בלידת נקבה, אפילו שכבר ספרה ז"נ 

ואם טבלה קודם לא עלתה לה ומאת זיבתה, לט 

  טבילתה,

לאחר שעברו ז' ימים ללידת זכר וארבעה . א"רמ

, ונמצאת בתוך ימי טוהר עשר לנקבה וספרה ז"נ

 ושמונים יום ללידת נקבה, שהם ארבעים יום לזכר

שאין האישה טובלת בימי  יש מקומות שנוהגים

 טוהר אלו,

 במקום שנהגו להחמיר, אין להתיר, ולכן

 .4 ובמקום שאין מנהג, אין להחמיר כלל

                                                                                    
אבל כאן שאישה זו טמאה גם בלא ראית 

 הדם, אין ראית דם סותרת ספירתה,

הזה כל דם שרואה  שבזמן הב"י והט"ז דעת .ד

 .האישה זה סותר את ספירת ז"נ שלה
שמבואר ברמב"ן שבזמן הזה טימאו והטעם 

 דם טוהר מחמת חומרא דר' זירא,

לטעות בין דם  ושכמו שר' זירא חשש שייבא

נדה לדם זיבה, גם חוששים שיטעו ביון דם 

 טוהר לדם טמא,

ואם טימאו דם טוהר וצריכה לספור אחרו 

ז"נ, כ"ש שסותרת ז"נ מחמת דם שרואה בימי 

 טומאה שדם טמא הוא. 

  
ן באישה שאחרי שספרה נחלקו הראשונים מה הדי

ראתה דם בימי טוהר ו עדין לא טבלה ז"נ ללידתה ו

 שלה. 

שלא סתרה ז"נ ויכולה  דעת הרמב"ם ור"ת .א

 לטבול לטהרתה.
ז"נ וצריכה למנות ז"נ שסתרה  דעת הרא"ם .ב

 שוב.
שבזמננו שנוהגים שאין בועלים  הב"יוכתה 

על דם טוהר ודאי שסתרה ספירת ז"נ בראיה 

 .זו

 
4
האם יולדת שלא ראתה  והפוסקים ראשוניםהנחלקו  

  בתוך ימי טוהר. דם בימי טוהר שלה יכולה לטבול

החמירו שאין  במקצת תשובות הגאונים .א

 והר שלה.ליולדת לטבול רק אחרי ימי ט 
שאחרי שספרה ז"נ מותרת  דעת הרמב"ם  .ב

 היולדת לטבול ולשמש בימי טוהר שלה,
וכן זה שתמצא במקצת מקומות ותמצא "וז"ל 

תשובות למקצת הגאונים שיולדת זכר לא 

עד סוף ארבעים, ויולדת  המיטתתשמש 

נקבה אחר שמונים, ואף על פי שלא ראתה 

 דם אלא בתוך השבעה, 

הוא באותן  טעותאין זה מנהג אלא 

באותן המקומות  אפיקורסותהתשובות ודרך 

 למדו דבר זה, םהצדוקיומן 

ומצוה לכופן כדי להוציא מלבן ולהחזירן 

ז' ימים נקיים בלבד  לדברי חכמים שתספור

 "כמו שביארנו

שהטעם שהוא דרך מינות כיון וביאר הב"י 

לֹש   שמפרשים הפסוק " ְ לֹש    ֙יֹום ים֥ו ש  ְ  םיָ֔ימ   ֣תו ש 

ש    ְדֵמ  ב֖ת   שלא שאפילו  השהכוונ " ֑הָטֳהָר  י֣ב ִ

 ,ה דם אין לה לטבול כמו הרואה דםתרא 

והפירוש הנכון המבואר במפרשים הוא הפוך 

 שכל הדמים שתראה בימים אלו הם טהורים.

                                                                                    
שאותם מקומות שנהגו שלא  דעת הריב"ש .ג

 לטבול בימי טוהר
נוהגים כך מדין גדר וסייג יש להניחם  אם

 לנהוג כן.

ואם חושבים שזה אסור מין הדין ראוי 

 להודיעם שהם טועים.

שהנוהגים לא  דעת הדרכי משה והרמ"א .ד

בידם כיון שיש  אין למחותלטבול בימי טוהר 

דעת ר"ת }סמך לדבריהם מדברי ר"ת 

 {נתבארה בהמשך 
במקום שמקילים לטבול בימי טוהר אין  אבל

להחמיר עליהם כיון שכל הפוסקים חולקים 

 .על ר"ת

שהמנהג לא לטבול בימי טוהר  ח"דעת הב .ה

כדי שלא תשכח לפרוש  ןהוא מנהג ותייקי

ופורץ בעונה שבסוף ימי טוהר, והמקל בכך 

 גדר ישכנו נחש,
על מה שהטיל הב"ח עונש על  ותמה הט"ז

כתב  הרמב"םשהרי הטובלת בימי טוהר 

שיש איסור ומינות במנהג זה שלא לטבול 

כתב שאין  וגם הדרכי משהבימי טוהר, 

 .להחמיר מנהג זה במקום שלא נהגו

שנהגו להקל  ועוד שמבואר בתשובת רמ"א

יום לזכר, ושאין  14ביולדת לטבול בתוך 

 ,צריך לפרוש בעונה שבסוף ימי טוהר

שמנהג קהילות קדושות והעיד הט"ז 

ושראה גדול אחד , בלות בתוך ימי טוהרשטו

שאמר לאשתו לטבול בתוך שמונים לנקבה 

וביאר טעמו שיודע בעצמו שיזהר לפרוש 

 .בעונה שבסוף ימי טוהר

לא  נהגו להחמיר שכולם שבמקום, כתב הפת"ש

לטבול בימי טוהר גם הט"ז מודה שהמקל בכך נחשב 

 לפורץ גדר

לא לטבול  שגם במקום שהחמירו כולם י"והגביל הנוב

בימי טוהר, יש להחמיר כמותם רק אם נעשה מתחילה 

 בהסכמת זקני העיר, 

אבל אם אינו כן אין להחמיר שאפשר שהנשים נהגו כן 

מעצמם וא"כ אינו מכלל דברים המותרים ואחרים נהגו 

 בהם איסור. 

 

 

טעמים בטעם המחמירים לא מבואר בפוסקים שלוש 

 .לטבול בתוך ימי טוהר

ביאר, שכיון שימי טוהר סמוכים העטרת זהב  .א

ללידתה הדמים מצווים באותם ימים ולכן 

 חוששים שתראה דם ולא תרגיש,
שזה חשש רחוק ולא מסתבר ודחה הש"ך 

 .לחוש לו
שכיון שנהגו לפרוש בעונה דעת הבה"ג  .ב

שבסוף ימי טוהר, חששו שתשכח לפרוש 

 ולכן נהגו לפרוש כל ימי טוהר
רוש בעונה שכיון שלא נהגו לפ  ודחה הט"ז

 שבסוף ימי טוהר גם אין לאסור כל ימי טוהר.

ביארו שחוששים לדעת  ח"ך וב"דרכי משה ש .ג

ר"ת שפסק כאביי שאין ימי טומאת לידה 

  ז"נ ןעולים למניי
לר"ת צריכה לטבול פעם ראשונה אחרי ו 

 טומאת לידה ואז למנות ז"נ, 
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אם ראתה האישה אפילו רק טיפת דם  אבל

 כחרדל בימי טוהר שלה, 

 הדם בימים אלו הוא טהור, איתמדאוריאפילו ש 

כבר פשט המנהג בכל ישראל שאין בועלים על דם 

טוהר ודינו כשאר דם טמא, ואסורה לבעלה עד 

 . 5 שתספור ז"נ ותטבול

                                                                                    
וכיון שלא נהגו לטבול לפני ספירת ז"נ בתוך 

רק לאחר שעברו ימי טוהר  ימי טוהר, לכן

 מונה ז"נ וטובלת, 

כל  א.משתי סיבות  הבנה זוודחה הט"ז 

הפוסקים חלקו על ר"ת ופסקו כרבא שימי 

כיון שאין  ב.. ז"נ ןטומאתה עולים למניי

לפני ספירת לטבול גם  מחמירים כר"ת אנחנו

ת גם אחרי ימי טוהר לא "לדעת ר , א"כנ"ז

 .נ עד שתטבול"תוכל לספור ז

   
 

5
ראשונים האם בזמן הזה יולדת שרואה דם נחלקו ה 

 אותה. מי טוהר שלה מותרת לשמש או שמטמאבי

 דעת הבה"ג והגהות מימונית ור"ת .א
שבזמן הזה בועלים על דם טוהר ובאשכנז 

וצרפת נוהגים בו היתר, וחומרת ר' זירא אינה 

 כוללת בתוכה דם טוהר.

שבזמן הזה לא בועלים  דעת הרמב"ן והרי"ף .ב

 דם טוהר, על
שאסרו דם טוהר מצינו כמה טעמים  והטעם

 בראשונים

שאיסור דם טוהר כלול  הרמב"ן ביאר .א

שכמו שהחמירו לטמא  ,יראת ר' זבחומר

טיפת דם כחרדל כדי שלא יטעו בין ימי 

נדה לימי זיבה כל שכן שיש לחשוש 

שיטעו בין ימי טוהר לימים שאחר ימי 

 .טוהר
לתת שיש מקרים שמחמירים  ן ביאר"הר .ב

למפלת ימי טומאה ויבאו לטעות 

ולחשוב שכמו שיש לה ימי טומאת לידה 

 יש לה גם ימי טהרה לאחר ימי הטומאה.
שחוששים שיטעו  א ביאר"הרשב .ג

 דויוסיפו ימים לימי טהרתה, כגון שהוול 

הוציא ראשו חוץ לפרוזדור קודם ביה"ש 

 ש, "וגמר הלידה היה לאחר ביה
הרה ויטעו למנות את ימי הטומאה והט 

משעת גמר הלידה ויצא שיוסיפו יום 

 .לטהרתה

 

שרק בימי הגאונים נתחדש שלא לבעול דעת הרמב"ם, 

ובצרפת נוהגים עד היום לבעול על דם  ,על דם טוהר

 .טוהר כדין הגמ' ודבר זה תלוי במנהג

 

והאידנא פשט איסור זה בכל ישראל " ב"יהוכתב 

 "ואפילו באשכנזים וצרפתים

 

שבזמן הגמ' שהיו בועלים על דם  פסחים מבואר בגמ'

טוהר בסוף ימי הטוהר שלה בעלה צריך לפרוש ממנה 

 עונה אחת.

ונחלקו הראשונים מה הטעם בדין זה והאם נוהג גם 

 .בימינו

שהטעם הוא שהזמן שבסוף ימי דעת הבה"ג.  .א

 טוהר שעוברת בו מימי טוהר לימי טומאה, 

                                                                                    
זה נחשב כשעת וסתה ולכן צריכה לפרוש 

  מבעלה,

שגם בזמן הזה הבעל  פסקו הש"ך והב"ח ולכן

 צריך לפרוש מאשתו בסוף ימי טוהר שלה.

שכיון  ביארו הטעם,הרא"ש ורוב הפוסקים,  .ב

שהורגלה האישה לשמש בימי טוהר גם 

חוששים שגם בימי טומאתה שרואה דם, 

ותשמש עם  דעתה עלו ןתראה דם ולא תית

  בעלה
ה לכן יודיענה בעלה שהוא פורש ממנה ליל "ו 

  "זה בשביל שכלו ימי טוהר שלה

הזה שאין בועלים על  בזמןשפסק הט"ז  ולכן

דם טוהר לא צריך לפרוש ממנה בסוף ימי 

 טוהר, וכתב שלכן דין זה לא הוזכר בשו"ע.

 

בא על אשתו בימי נחלקו האחרונים מה הדין אם 

  .טוהר ובאמצע התשמיש ראתה דם

שמותר לו לגמור ביאתו ולפרוש  דעת הנו"ב .א

 באיבר חי,
שאפילו שפשט המנהג שאין בועלים  וטעמו

על דם טוהר אין לך בו אלא חידשו ואמרינן 

שנאסר רק ראית דם לפני ביאה, אבל אם 

ראתה גם בתוך ביאתה לא נאסר לגמור 

 ביאתו
שבדם בתולים אפילו שאסור מדרבנן והראיה 

התרו לגמור ביאתו כדי שלא היה לבו נקפו, 

נים נהגו בו חומרא, כ"ש דם טוהר שרק הגאו

 }פת"ש{שיכול לגמור ביאתו

שנכון להחמיר שיפרוש  דעת הנחלת צבי .ב

, ובדיעבד אם פרש באיבר מת ולא באיבר חי

 הרב ואזנרוכ"פ באיבר חי אינו צריך כפרה, 

 }הוספות{  והטה"ב

 

בימי טוהר  על ראית דם דנו האחרונים האם הטובלת

 }פת"ש{ על טבילתה תברך

שאפשר  הסתפקבשו"ת תשובה מאהבה  .א

מברכים על ערבה כיון שהוא רק שכמו שאין 

על ראית דם טוהר  כך אין לברך ,מנהג נביאים

 , שטומאתו רק מנהג
הוכיח מלשון הרמ"א שכתב על דם אבל 

משמע  טוהר "ודינו כשאר דם לכל דבר"

 שצריך לברך על טבילתו

יש לברך על טבילה על ראית ש  דעת החת"ס .ב

 הר דם טו
ממצות אחרות  . מוכח מכמהאוהטעם 

שאפילו שהם רק מנהג מברכים עליהם כגון 

ברכה על הדלקת נרות  .2ברכת הלל בר"ח  .1

ט של "ביו על אכילת מרור .3 ט של גליות"ביו

 ., גליות

גם הנוהגים לא לברך על מנהג זה רק  ב.

 במנהג בקום ועשה, כמו נטילת ערבה, 

אבל מתי שהמנהג הוא בשב ואל תעשה, אם 

אתה עובר ועשה על זה נאמר "אל תטוש 

תורת אימך" ואפילו שהוא מנהג הוא אסור 

מדינא ומברכים עלו, לכן בטבילה האיסור 

לשמש לפני טבילה מדם טוהר הוא אסור 

 מדינא ומברכים עלו. 

שאין לברך כשטובלת על  דעת הדגול מרבבה .ג

" בדבר ווציוונ ר "שלא שייך לומ  דם טוהר,
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 שרבנן לא גזרו אלא שהוא מנהג בעלמא

 }הוספות{

 

 טמא טובלת בברכה, יהטובלת מחמת כתם שוודא

כתם שנוטה לאדמימות, או שיש ספק אם הוא  אבל

ע צ"בגודל כגריס והחכם החמיר לטמא אותו מספק 

 אם לברך עלו }פת"ש{

 

 הוספות

 
איסור במקום שאין נוהגים כתב הרב ואזנר  להלכה .1

שהם  ימי טוהר יכולה אישה לספור ז"נ ולטבול בתוך

אמר לו שאין  שהחזו"א שלה, לנקבה 04לזכר ו 14

 לנהוג חומרה זו, 

טוב להמתין שישה שבועות שהרבה  מ"מ אבל

 שהקדימו אמרו שהיה קלקול בשעת מעשה. 

שהוא מנהג טעות שאין להחמיר בו וכן כתב הטה"ב 

 .כלל

 

יש לברך על טבילת דם נחלקו הפוסקים האם  .2

 טוהר.

 שאין לברך על טבילת דם טוהר,דעת הטה"ב  .א

כמו שאין מברכים על  שאין מברכים על המנהג

 .ל"ועוד משום סב ההלל בר"ח
שיש לברך כיון  דעת הרב ואזנר והחוט שני .ב

שנוהגים  מוכ ,טומאה יבוודאשבכה"ג חז"ל גזרו 

לברך על מראות הנוטים לאדמימות אע"פ שאינם 

 .אלא ספק
 

 .ביאור דם קישוי ופרטי דינו. 3

}שאחזו אותה  תניא, המקשה בימי נדה"מקורו לו: 

הרי היא טמאה  הצירי לידה וראתה דם בימי נידת

 נדה,  טומאת{

" }באחד עשר יום שבין נדה לנדה{ בימי זיבה 

 א מחמת קושי לידתה{שלא טימאו בו דם הב "}טהורה

מעוברת שהתחילה להצטער וז"ל " וכ"פ הרמב"ם

ואחזוה חבלי לידה והתחיל הדם לצאת קודם שתלד 

 אותו הדם הוא הנקרא דם הקושי, 

הרי הוא דם נדה והרי זו  הנידתבימי והיאך דינו אם בא 

ה"ז טהורה שנאמר  בימי זיבתהטמאה נדה, ואם בא 

בזבה דם יהיה זובה בבשרה, מפי השמועה למדו זובה 

 "מחמת עצמה ולא מחמת ולד

 דם קישוי בזמן הזה

הביא המרדכי שנחלקו הגאונים בדין דם קישוי בזמן 

 הזה

שאין דם קישוי מטמא אותה  דעת רב יהודאי גאון

 טומאת זיבה ולא צריכה לספור עלו ז"נ.

שבזמן הזה דם קישוי טמא  ף"והרי דעת רב צמח גאון

 וסופרת עלו ז"נ כיון 

מסתבר שחומרת ר' זירא כוללת גם את דם היולדת  א

 בקושי.

הנשים מבחינות מתי היא זמן קושוי לידה  אין ב

שטהור ומתי היא "בשופי" שפסקה ונחה מצערה שאז 

 הדם טמא.  

עכשיו שכתב בסע' א' וז"ל " וכן נראה שפסק השו"ע

דות חשובות יולדות בזוב וצריכות בזמן הזה כל היול 

 "לספור שבעה נקיים

שאפילו שדם קישוי טהור, חששו  השו"ע והגר"א ביאר

שמה תראה דם כל שהוא בלא קישוי שיש בו טומאת 

 זיבה ולכן טימאו כל דם.

                                                                                    
 

 שאלות סכום

 
מאימתי תוכל לספור  ת שפסקה מלראות דם,יולד  .1

 שבעה נקיים ולטבול?

שלפני  אם ילדה בטומאת זוב ,מדאורייתא }תשובה:

בימי זיבה וראתה דם ג' ימים, לאחר  הלידתה היית

שיעברו ימי טומאת לידתה שבוע בזכר ושבועיים 

 בנקבה צריכה לספור ז"נ,

אבל אם לא ילדה בטומאת זיבה, טובלת לטהרתה מיד 

לאחר שעבורו ימי טומאת לידתה אפילו שממשיכה 

 לראות דם, 

רב ולוי האם הדם מגיע ואם רואה ברצף דם נחלקו 

ממעין אחד ואפילו הכי טמא רק בימי טומאה, ולכן גם 

ברצף היה טהור, או שימי טומאה וימי טהרה הם שתי 

 מעינות ולכן אם יצא ברצף טמא,

 והלכה שמעיין אחד ולכן גם אם בא ברצף טהור.

תמיד צריכה למנות ז"נ לאחר ימי טומאתה,  ומדרבנן

הרואה טיפת דם דינה  והטעם, שכיון שהחמירו שכל

כזבה גדולה, וקיימא לן שאין פתיחת הקרב בלא דם 

 לכן חייבת למנות ז"נ,

ונחלקו אביי ורבא האם אפשר למנות ז"נ בתווך ימי 

טומאת לידה, ר"ת פסק כאביי שלא, ורי"ף ושו"ע פסקו 

 כרבא שכן, 

אבל אסורה לטבול עד לאחר שיעברו ימי טומאת לידה, 

עים לזכר ושמונים לנקבה, דעת ובימי טוהר שהם ארב

תשובות הגאונים והב"ח שלא תטבול, ודחה דבריהם 

הרמב"ם וכ"פ הב"י,  והרמ"א פסק שבמקום שנהגו 

להחמיר אין להקל, ובמקום שאין מנהג אין להחמיר 

 כלל{ 

כתבו שיולדת בזוב צריכה שתי  מדוע לשיטת ר"ת .2

 טבילות, ומה ההלכה?

דעת ר"ת לפסוק כאביי שאי אפשר למנות ז"נ  }תשובה:

בימי טומאת לידה, וכתב הב"י שלפי דעת ר"ת אישה 

שילדה בימי זיבה צריכה לטבול פעמיים, פעם ראשונה 

לאחר שעברו ימי טומאת לידה שבוע בזכר ושבועיים 

בנקבה, ופעם שניה לאחר ז"נ שמנתה לאחר ימי 

נים ז"נ טומאת לידה, אבל להלכה פוסקים כאביי שמו

 בתוך ימי טומאתה וטובלת פעם אחת בסופם {

: עכשיו בזמן הזה כל היולדות חשובות השו"ע כתב .3

יולדות בזוב וצריכות לספור ז' נקיים. הסבר מדוע, 

 ואימתי יכולה להתחיל לספור?

כיון שהחמירו רבנן שעל כל טיפת דם טמאה  }תשובה:

ר האישה כזבה גדולה, וקיימא לן שאין פתיחת הקב 

 בלא דם{

ראיה שנמשכה מימי טומאתה לימי טוהר מה דינה?  .4

 ומה דין דם טוהר בזמן הזה?

ואם רואה ברצף דם נחלקו רב ולוי האם הדם  }תשובה:

מגיע ממעין אחד ואפילו הכי טמא רק בימי טומאה, 

ולכן גם ברצף היה טהור, או שימי טומאה וימי טהרה 

  הם שתי מעינות ולכן אם יצא ברצף טמא,

דעת הבה"ג שבזמן הזה בועלים על דם טוהר ובצרפת 

ואשכנז נוהגים בו היתר, דעת הרי"ף והרמב"ן שאסור 

לבעול על דם טוהר ובסכום כתבנו שלוש טעמים 

 בראשונים מדוע {

שספרה נקיים בשבוע הראשון שלאחר  יולדת נקבה .5

הלידה האם הספירה עולה לה? מה הדין אם לאחר 

 בוע השני?תום הספירה ראתה בש

אם ספרה בשבוע הראשון נתבאר לעיל שזה  }תשובה:

מחלוקת אביי ורבא, והלכה כרבא שיכולה לספור בהם 
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ז"נ, ואם ספרה בשבוע הראשון ובשבוע השני ראתה 

 דם, 

שסתרה ז"נ שכיון שטימאו דם  דעת הרמב"ן והב"י

טוהר  כדי שלא יבאו לטעות ויושבת עלו ז"נ אז כ"ש 

  שסותרת ז"נ  חמתו,

שלא סותרת ז"נ שכאן שהאישה  דעת הרא"ש והב"ח

טמאה גם בלא ראית הדם לא אמר ר' זירא חידשו שעל 

 כל טיפת דם יושבת ז"נ{

מהו דם קושי? ומתי הוא טמא  אדם קיושי  .6

האם שייכת חומרת רבי זירא בדם קושוי  במהתורה? 

ליישב שבעה נקיים }שיטות הראשונים{ מהם הטעמים 

 עלו ז' נקיים? בונים{ להחמיר לייש}המוזכרים בראש 

דם קישוי זה דם שבא משעת שיש הצער של }תשובה: 

צירי לידה, מהתורה טמא כשילדה בימי נדתה, וטהור 

כשילדה בימי זיבתה, וביאר הרמב"ם שדורשים זובה 

 מחמת עצמה ולא מחמת הוולד, 

שאין חומרת רק' זירא נאמרה על  ודעת רב יהודאי גאון

 דם קישוי וטהור בימי זיבתה 

שחומרת ר' זירא  ף"אבל דעת רב צמח גאון והרי

נאמרה גם על דם קישוי ולכן טמא גם בימי זיבתה, ועוד 

שיש להחמיר כיון שאין הנשים מבחינות מתי הם בזמן 

קישוי ומתי הפסיק, וכן נראה שפסק השו"ע מזה שלא 

 חילק בזה{

צאה כתם טמא בתוך ימי טוהר שלה, האם נאסרת מ .7

 לבעלה? הבא אוכחה.

מבואר ברמ"א דין דם טוהר טמא, ופשט  }תשובה:

המנהג לא לבעול על דם טוהר, ויש להוכיח שכן הדין 

גם בכתם בימי טוהר, שבשו"ע ס' קצ' סע' מב' פסק 

שאישה שהשאילה חלוקה ליולדת הנמצאת בימי 

פילו שהיום החמירו טוהר שלה, תולה בה הכתם א

דם  החמירו לטמאלטמא דם טוהר מבאר בש"ך שלא 

ולא נציל  ,שמחמת זה לא נתלה בה הכתם ןלעניי טוהר

 , את בעלת החלוק מחמת זה

שכתם הנמצא בחלוק מטמא את היושבת על המבואר 

 דם טוהר{

א ללידה "א או פ"מה טעם חובת הפרישה ביום מ .8

 .זה"וכיצד נוהגים בז

בזמן שהיה בועלים על דם שדעת הבה"ג  }תשובה:

ימי טוהר שעוברת מימי טומאה לימי  טוהר בסוף

שעלולה לראות בזמן זה  זה נחשב כשעת וסתה ,טהרה

 ופסקו הב"ח והש"ך, ולכן צריכה לפרוש מבעלה יותר,

שגם בזמן הזה פורש מאשתו בסוף ימי טוהר שלה שגם 

 ,בזמננו זה דמן שמועדת לראות בו יותר

הוא טעם שה עת הראש ורוב הפוסקים אבל ד

 שגם בימי טומאה לא תחשוש לראיית דם שחוששים

ולכן פורש ממנה להבדיל בין ימי  כמו בימי טוהר שלה,

שבימנו שאין  ולכן פסק הט"ז ,טהרה לימי טומאה

 {בועלים על דם טוהר לכן לא פורשים בסוף ימי טוהר

לא תטבול בימי דם  המהו יסוד החומרא שהאיש .9

 והר, וכיצד הכריעו האחרונים להלכה?ט 

שכיון שימים אלו סמוכים  ,העטרת זהב ביאר }תשובה:

ללידתה, והדמים מצווים באותו זמן, חוששים שתראה 

 שזה חשש רחוק, ודחה הש"ךולא תרגיש, 

שכיון שנהגו לפרוש בעונה שבסוף ימי  ג ביאר"הבה

טוהר חשש שתשכח לפרוש, ולכן אסרו את כל ימי 

שהרי בימנו לא פורשים בסוף ימי   ז"ודחה הטטוהר, 

 טהור,

שחוששים לדעת ר"ת שפסק ו ביאר  והב"ח הש"ך

  ז"נ ןכאביי שאין ימי טומאת לידה עולים למניי

אישה שמפלת נפל בתוך ארבעים יום  .סעיף ב'

 ,ה נטמאת בטומאת לידהמתחילת עיבורה, אינ 

טומאת נדה אפילו שלא ראתה דם ב טמאה  אבל

 כלל,

כיון שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא טעמו  ,א"רמ

 דם,

מותרת מיד נ שלאחר שתספור ז" והנפק"מ

יום מחשש  41לבעלה, ואינה טמאה טומאת לידה 

 . 6שהפילה נקבה 

                                                                                    
לר"ת צריכה לטבול פעם ראשונה אחרי טומאת לידה ו 

 ואז למנות ז"נ, 

וכיון שלא נהגו לטבול לפני ספירת ז"נ בתוך ימי טוהר, 

והט"ז ברו ימי טוהר מונה ז"נ וטובלת, לכן רק לאחר שע

 עיין בסכום{דחה דבריהם 

 

 סעיף ב' 
 
6
אינה חוששת  -המפלת ליום מ' מקורו מתני' ל. " 

 "}ולכן אינה נוהגת ימי טומאה וטהרה של יולדת{דלוול 

 

ונחלקו הראשונים האם המפלת בתוך ארבעים יום 

 .טמאה טומאת נדה המתחילת עיבור 

שכל שלא ראתה דם דעת הרשב"א והרז"ה  .א

 אינה טמאה בטומאת נדה,
שגם למ"ד שאין לפתיחת הקבר בלא  והטעם

אין בו פתיחת  דם, כל שמפלת בתוך ארבעים

 הקבר כיון שזה מים בעלמא.

ולד דגמר צורתיה מיפתח כריתות י. " והראיה

כלומר }מ' לא מיפתח טפי בן טפי פחות מ

  , ובגמ' שלנו אינו מופיע{  ואפשר לו בלא דם

שהמפלת  דעת הראב"ד הרמב"ן והשו"ע .ב

בתוך ארבעים יום אפילו שלא ראתה דם 

 טמאה טומאת נדה.
ר' שלא גרע ממפלת חתיכה שמטמא וטעמו 

 משום שאין פתיחת הקבר בלא דם,יהודה 

שגם אם הפילה רוח,  וכן דעת ר' יהושע

אמרינן שאין לפתיחת הקבר בלא דם וטמאה 

 טומאת נדה.

 

יום בין  באישה שהפילה מה הדין נחלקו במשנה

ולא יודעת אם ליום שמונים לעיבורה,  ארבעים ואחד

, האם נטמאת כיולדת זכר או הפילה זכר או נקבה

 .כיולדת נקבה

 שטמאה טומאת נדה לדעת רבי ישמעא   .א

 וטומאת לידה שבעה ימים כיולדת זכר.
ויצירת  14שיצירת הולד נגמרת ביום כיון 

 .04הנקבה נגמרת ליום 

 תשיש לה טומאת נדה, וטומא דעת חכמים  .ב

 ,יום 41לידה כנקבה 
וכיון  14שגם יצירת נקבה נגמרת ביום כיון 

שספק מה הפילה מחמירים עליה כיולדת 

  נקבה

שמבואר בגמ' שהלכה כחכמים  וכתב הב"י

 .וכן פסקו הרמב"ם הרשב"א והרמב"ן

 

נחלקו האחרונים מתי מתחילה האישה למנות 

רה לעניין שאם הפילה בהם אין לה ארבעים יום לעיבו 

 {ש"פת}טומאת לידה 
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יום  14שמונים דעת עבודת גרשוני והחכמ"א  .א

מיום טבילתה שכיון שראתה דם וסת קודם 

מעוברת  הטבילתה זה מוכיח לנו שלא היית

 קודם.
שרק אם פירש דעת החוו"ד והס"ט והחת"ס  .ב

יום אפשר למנות מהביאה  14בעלה ממנה 

 האחרונה לפני שפרש ממנה, 
אי אפשר למנות מהטבילה האחרונה,  אבל

כיון שזה שראתה דם ווסת אינו ראיה שלא 

 מעוברת קודם,  ההיית
שהדין שאישה קובעת וסת אפילו  והראיה

 בימי עיבורה.

  

אישה שראתה כתם וטבלה מחמתו, והפילה תוך 

יום  44עים יום לטבילתה האם יכולה למנות ארב

 בטומאת לידה }פת"ש{ תמטבילתה, ולא להיטמאו

 .הסתפק בזהעבודת גרשוני  .א
 דעת החכמת אדם ושו"ת תשובה מאהבה .ב

יום טומאת לידה ואינה יכולה  41שטמאה 

 למנות ארבעים יום מהטבילה,

מעוברת לפני ראית  השאפשר שהיית כיון

 הכתם 

שאם מונים מהטבילה על הכתם שהוא  }ועוד

מדרבנן ולא מהטבילה הקודמת על ראית דם 

 ודאורייתא, יוצא שהקלו חכמים כשטימא

 הכתם 

וזה לא יתכן שמבואר בגמ' שלא אמרו 

חכמים את דיני כתם להקל על דברי תורה 

 אלא להחמיר{  

 

שאי אפשר לפתיחת "נחלקו האחרונים האם הכלל 

תיחה טבעית מבפנים זה רק בפ "הקבר בלא דם

 שיצאה חתיכה מרחם האישה לחוץ, 

 }פת"ש{ או גם בפתיחה מבחוץ כגון ע"י רופא

 מבחוץ פתיחת המקורשגם הנוב"י  דעת .א

מטמא את האישה, כגון שהרופא הכניס 

 אצבעו או כלי ופתח פי המקור,
ואין חילוק בין ילדה או זקנה, מעוברת או 

 מניקה.

שאין בדיקת אצבע של  הבינת אדםדעת  .ב

 הרופא מטמא האישה, 
שטימא היה אגב  הנוב"יוכתב שצ"ל  ש

גם האישה מכניסה  שהרי שיטפיה ולא דק,

אצבעה בעומק בבדיקות של ז"נ ואינה נאסרת 

 בהם, 

וגם שהבעל מכניס האיבר בשעת תשמיש אין 

האישה נאסרת בזה, ובהכרח כיון שאינו מגיע 

לא נאסרת  למקור, ולכן גם בבדיקת הרופא

 שלא מגיע למקור.

 

  .ש בשם שו"ת תשובה מאהבה"כתב הפת

שרק אם רואה האישה דבר גוש כמו ולד או חתיכה 

שאין פתיחת הקבר בלא  ןעבה, מטמאים אותה מכיוו

 דם

כשיצא דבר דק מאוד כקש, או משקה  לא אמרינן  אבל

 בזה אין פתיחת הקבר בלא דם, 

שאם לא כן כל מראה טהור יש לטמא אותו מחמת 

 פתיחת הקבר. 

 

                                                                                    
 הוספות

 
מננו כיון שאינו מצוי שאישה תראה דם וסת בזמן בז .1

אישה שלא עבר ארבעים יום מיום עיבורה, לכן 

יום  14טבילתה יכולה לסמוך על זה שלא עברו 

 מתחילת עיבורה

 {הרב ואזנר} אם הפילה אינה טמאה טומאת לידהו 

 

נחלקו הפוסקים האם פתיחת הקבר מבחוץ מטמא . 2

 האישה.

פתה"ק א. דעת החזו"א והדברי מלכיאל והטה"ב שאין 

 מבחוץ מטמא האישה

ביאר הדברי מלכיאל שאמרינן ס"ס שמא הלכה והטעם 

פתה"ק , וגם אם אין פתה"ק בלא דם כהרמב"ם שיש

 .אפשר שרק פתיחה מבפנים מטמאה האישה בלא דם

והנו"ב והרב ואזנר והאג"מ  קפח{}ס' דעת הב"י  ב.

 ושאר אחרונים 

, וביאר שגם פתיחת הקבר מבחוץ מטמא האישה

 האג"מ שלא אמרינן ס"ס במחלוקת אחרונים.

 

בדיקת רופאה רגילה בדרך כלל אינו נוגע ברחם  . 3

 , אלא רק בפרוזדור ולכן אין הבדיקה מטמאה

מ"מ  3וגם אם מכניס מכשיר בדרך כלל הם פחות מי 

 ולכן אינו מטמאה האיש. 

בבדיקת צילום רחם או שטיפת חצוצרות  אבל

 }הרב ואזנר{ שפותחים בהם את הרחם יש להחמיר

 

 שאלות סיכום
  

הפילה לאחר ארבעים יום להריונה, ואינה יודעת אם  .1

 זכר או נקבה, לכמה זמן תטמא?

ישמעאל שטמאה שבוע כיולדת זכר דעת ר'  }תשובה:

, ודעת חכמים 04כיון שיצית הנקבה נגמרת ביום 

שטמאה שבועיים כנקבה שגם יצירת הנקבה נגמרת 

יום, וכתב ב"י שמבואר בגמ' שהלכה כחכמים וכן  14ב

 פסקו הרמב"ם הרשב"א והרמב"ן{

 ממתי מונה ארבעים יום? המפלת, .2

טבילה דעת עבודת הגרשוני שמונים מה  }תשובה:

האחרונה, דעת החוו"ד שמונים מי ביאה שפרש ממנה 

, וטבילה אינו ראיה שאפשר שהיה ויום לפני 14בעלה 

 לה ווסת בעודה מעוברת{

טומאת לידה  ןשהפילה ולד, מה דינה לעניי ה. איש3

טומאת נדה? פרט. התייחס גם למקרה  ןולעניי

 שהפילה בלי לראות דם, וכן לאופן חישוב הימים.

יום מתחילת עיבורה  14אם הפילה לאחר  }תשובה:

 נדה, תלכו"ע טמאה טומאת לידה וטומא 

 יום מתחילת עיבורה, 14ואם הפילה לפני שעבורו 

ודאי שאינה טמאה טומאת לידה כיון שלא נגמר צורת 

אינה חוששת  -המפלת ליום מ' הוולד ומקורו מתני' ל. "

דם  שאם לאתה דעת הרשב"א", וטומאת נדה, דלוול 

אינה טמאה בטומאת לידה שכיון שלא עברו ארבעים 

 יום אין פתיחת קבר שזה מים בעלמא,

שטמאה שלא גרע מי מפלת  דעת הראב"ד והשו"ע

חתיכה שמטמא ר' יהודה מחמת שאין לפתיחת הקבר 

 בלא דם{

. אישה שהלכה לרופא והוא הכניס מכשיר אל תוך 1

 הרחם לצורך טיפול ולא היה דימום האם מותרת

 לבעלה?
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המפלת נפל באופנים  מדאורייתא סעיף ג'.

  .7 הבאים אינה נטמאת בטומאת לידה

 .8 מפלת דמות כמין בהמה או חיה או עוף .א
שקצים  כמין דגים וחגביםמפלת  .ב

  ורמשים.
}עור הולד שהעצמות מפלת שפיר   .ג

 ,9 והגידים נצורים בתוכו{

                                                                                    
מבחוץ דעת  פתה"ק נחלקו הפוסקים האם }תשובה:

החזו"א שאינו מטמא, אבל הב"י בס' קפח' ועוד 

 אחרונים פסקו שמטמא, 

בדיקת רופאה רגילה בדרך כלל אינו גם לשיטתם  אבל

נוגע ברחם  אלא רק בפרוזדור ולכן אין הבדיקה 

 , מטמאה

מ"מ  3וגם אם מכניס מכשיר בדרך כלל הם פחות מי 

 לכן אינו מטמאה האיש. ו 

בבדיקת צילום רחם או שטיפת חצוצרות  אבל

 {שפותחים בהם את הרחם יש להחמיר

נבדקה ע"י רופא בלא שום דימום, האם אסורה  .5

 לבעלה?

 

 'סעיף ג

 
7
דגים מה הדין ביולדת צורת נחלקו בגמ' ובראשונים  

וחגבים וכדו' שמדאורייתא לא טמאה טומאת לידה 

 נינהו" האם טמאה טומאת נדה. כיון "שלאו ולד

שאינה טמאה  והרמב"ם 'דעת ת"ק במתני .א

טומאת נדה כיוון שאפשר לפתיחת הקבר 

 בלא דם
שטמאה  דעת ר' יהודה וכל הפוסקים .ב

טומאת נדה כיון שאי אפשר לפתיחת הקבר 

 בלא דם.
 

8
מה הדין באישה המפלת כמין  במתני כא.נחלקו  

 .בהמה חיה ועוף

 טומאת לידה, שטמאה  דעת רבי מאיר .א

שאם ילדה צורת זכר טמאה שבעה ימים 

ואם ילדה צורת נקבה טמאה ארבע  ,כזכר

 עשרה יום כנקבה.

"שכל שאין בו צורת אדם אינו  דעת חכמים .ב

 ולד" ואינה טמאה טומאת לידה.

מה קובע צורת אדם  ונחלקו בגמ' ובראשונים

 לחכמים.

כול  אם שרקא. דעת ר' ירמיה והרמב"ם, 

אדם טמאה טומאת לידה  הפנים בצורת

ובכלל הפנים המצח, גבות העניים, העיניים, 

הלסתות, והסנטר }ופסק דברי הגמ' שאפילו 

 כל גופו אדם אם פניו כתיש אינו מטמאה{

שאפילו שרק ב. דעת רבא והרשב"א והטור, 

הם מצח גבה אחת חצי פנים בצורת אדם }ש

אחד של הסנטר{ מטמא  דעין אחת והלסת וצ 

 .טומאת לידה

 
9
המפלת שפיר מלא מים מלא דם, מקורו מתני' כד: " 

, ד לוול אינה חוששת  }ליחות בגווים שונים{ מלא גנונים

}שנרקמה בו צורת ולד, שניכר חיתוך  ואם היה מרוקם

 " תשב לזכר ולנקבהאיברו החיצונים{ 

מי שפיר  ונחלקו בגמ' ובראשונים מה הדין בהפילה

 .צלולים או עכורים

     .10 מונח בתוכו{ דשליא }לבוש שהוול  או 
 }שאינה לבנה{ מפלת חתיכה של בשר .ד

 .11 ושקרוע אותה נמצא בתוכה עצם

                                                                                    
שאינה טמאה טומאת  והרמב"םדעת רב  .א

 לידה שאין חוששים שוולד נימוח שם.
שטמאה טומאת  דעת שמואל והרשב"א .ב

 לידה גם בצלולים, שמא יש בו מיחוי של ולד
שאין אנחנו יודעים להבחין כראוי בין צלול 

 לעכור.

כשמואל אפילו שרב  פסק הרשב"אוהטעם ש 

ושמואל הלכה כרב, כיון שמבואר בגמ' 

 שמנהגם היה כדעת שמואל לכן הכי נקטינן. 

  
10
תשב  -המפלת סנדל או שליא מקורו מתני' כד: "  

 "לזכר ולנקבה

לא שהשליא ולד, אלא שאין מבואר במתני' כו. " וטעמו

 "שליא בלא ולד

 ונחלקו בראשונים מה הדין בשליה פחות מטפח 

שאינה מטמאת טומאת לידה  ת הרמב"םדע .א

 שמבואר בגמ' שאין שליה פחות מטפח.
שגם פחות מטפח  דעת הרשב"א והרמב"ן .ב

טמאה טומאת לידה כיון שאין אנחנו בקיאים 

 להבחין בין טפח לפחות מטפח
 

 
מקורו כא: "המפלת חתיכה, רבי בנימין אומר:  11

אמו טמאה לידה. אמר רב  -קורעה, אם יש בה עצם 

 : ובחתיכה לבנה"חסדא

ונחלקו הראשונים מה הדין בהפילה חתיכה שיש 

 בתוכה עצם אבל החתיכה אינה לבנה

שאינה טמאה  הרשב"א והרמב"םדעת  .א

טומאת לידה כמבואר בגמ', שרק מחתיכה 

 לבנה מוכח שהוא מין בשר.

 אמרינן זה ןשגם לעניי דעת הרמב"ן והטור. .ב

יש להחמיר ושאין אנו בקיאים במראות 

 .שאינה לבנה בחתיכה

 

נחלקו הפוסקים מה הדין בהפילה חתיכה שאין בה 

 עצם }פת"ש{

להחמיר שטמאה דעת מהר"א ברודא  .א

 טומאת לידה.

שאין לחוש לוולד דעת המעיל צדקה והס"ט  .ב

  ואינה טמאה טומאת לידה.

 

 

נחלקו הפוסקים האם מותר לגרום מוות לוולד שיש לו 

 דמות אדם ודמות חיה }פת"ש{

לצדד להתיר לגרום  הוראה אחדדעת מורה  .א

 לו מיתה
שמבואר בגמ' שכל שאין לו צורת אדם  וטעמו

 אינו ולד, והביא עוד הרבה טעמים לכך.

שאסור לגרום לו  דעת התשובה מאהבה .ב

 מוות
אותו רב, שמה שמבואר בגמ'  ודחה ראיית

שכל שאין לו צורת אדם אינו ולד זה רק 

א לעניין שאין אמו טמאה טומאת לידה אבל ל 

 לעניין להתיר לגרום לו מיתה.
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כיון שאין אנחנו בקיאים בצורת הולד  בזמננו

 נות, וובדין הצורות הש 

שהפילה ולד  שחוששיםהחמירו הראשונים 

, ארבעה עשרה , ומספק טמאה טומאת לידהגמור 

 יום כיולדת נקבה,

אינה  ,ולכן גם אם מנתה ז"נ בתוך ימי טומאתה

יכולה לטבול עד שיעברו ארבע עשרה ימי 

 .12 טומאתה

                                                                                    
וז"ל "וחלילה לשום אדם לשלוח יד לפגוע בו 

או לסבב סיבה וגרמא על ידי רעב וכדומה 

 להמית הולד הזה, ובכלל שפיכות דמים הוא" 

  
12
שגם לדעות המחמירים שהביא הרמ"א  וביאר הש"ך 

בסעיף א' שאין היולדת טובלת עד שיעברו ימי טוהר 

לנקבה, מודים שזה רק בילדה  04יום לזכר ו 14שהם 

 ולד חי ולא במפלת,

 

נחלקו הפוסקים האם המפלת חוששת לפרוש מבעלה  

 בסוף ימי טוהר.

יחמיר שגם באישה  שבעל נפשדעת הש"ך  .א

המפלת תפרוש בליל ארבעים ואחד שמה 

ילדה זכר, ובליל שמונים ואחד שמה ילדה 

 נקבה.
}לעיל{ שאפילו היולדת ולד חי אינה  דעת הט"ז .ב

צריכה לפרוש בסוף ימי טוהר ע"ש שנתבאר 

 טעמו.   
 

 

הביא הב"י נדונים בכמה צורות ולד האם טהרות,  

 לפני שהחמירו לטמא כל צורת ולד.

 

מבואר בגמ' בשם  נחש אישה שמפלת דמות .א

שהיא טמאה טומאת לידה כיוון ר' יהושע, 

 וכ"פ הרמב"ם"שגלל עינו דומה כשל אדם" 

הרי דעת הרמב"ם שרק אם והקשה הראב"ד 

כל הפנים בצורת אדם טמאה טומאת לידה, 

 אז למה מטמאה במקרה שרק עינו כשל אדם

שנראה בגמ' שהייתה להם קבלה  תירץ הב"י

מרבותיהם שרק בשאר בהמה חיה ועוף צריך 

 כל הפנים כדי לטמא טומאת לידה 

 , שאין להם שום איבר שדומה לאדם כיון

נחש כיון שגלגל עינו דומה לאדם חשוב אבל 

 ולד.

}והגם שמבואר בגמ' שבהמה חיה ועוף 

 עיניהם דומים לשל אדם, 

מבואר בגמ' שרק השחור שבעין הוא עגול 

ודומה לאדם, אבל מקום מושב כל העין אינו 

אבל נחש כול עינו דומה  ,עגול כמו באדם

 לאדם {

 

והוא שחסר לו -מפלת גוף אטוםהאישה  .ב

אין  וידעלב איבר חיוני שאי אפשר לחיות 

 }ב"י{ לאמו טומאת את לידה

אין אמו  -מקורו כג:  ת"ר: המפלת גוף אטום 

טמאה לידה ואיזהו גוף אטום? רבי אומר: כדי 

מן החי  ליינט מן החי וימות" כמה  לשיינט 

 וימות? 

עד הארכובה  אומר  רבי זכאי }וכ"פ הראב"ד{

 }עד הברך{. 

                                                                                    
 אומר: עד לנקביו.  רבי ינאי

אומר משום רבי יוסי }וכ"פ הרמב"ם{  ר' יוחנן

 בן יהושע: עד מקום טבורו.

  

יד או רגל ויש בהם חיתוך  אישה המפלת .ג

בגמ'  ראצבעות כמו שיש לכול אדם מבוא

 שמטמא את האישה טומאת לידה,

ונחלקו הראשונים מה הדין אם הפילה יד או 

 רגל ללא חיתוך אצבעות.

שטמאה טומאת  והטור דעת הראב"ד א.

 , לידה

שבמפלת חתיכה לבנה ויש בה עצם   והראיה

 לא הוזכר שצריכה להיות מחותכת.

שצריך חיתוך אצבעות לא והמבואר בגמ' 

לעניין  רק נאמר לעניין טומאת היולדת, אלא

קורבן חטאת העוף שאינו מותר באכילה רק 

 ך אצבעות.אם הפילה עם חיתו

שאינה טמאה טומאת לידה דעת הרשב"א ב. 

 . כלל

שהמפלת יד  דעת הרמב"ם לביאור המ"מג. 

 לבד אינה טמאה,

ורק אם הפילה גם שאר איברים הרי היא  

 נטמאת. 

 

}סתום{  אטום ושוושטולד  אישה המפלת .ד

אינה טמאה טומאת לידה כיון שאינו ראוי 

לחיות וכל שאינו לבריית נשמה אין אמו 

 טמאה לידה

אמו מטמא אותה טומאת  אבל ושטו נקוב

 גמ' כג:{} לידה

 א והטעם ביאר הרשב"

שמא ניקב ושטו לאחר מכן ובתחילתו היה  א.

 ראוי לבריית נשמה. 

גם אם נקב מתחילתו, הוא ראוי לבריית  ב.

שמה שהוא טריפה שיכול לחיות פחות מי נ 

 י"ב חודש.

לא פסק שאם נקוב טמאה טומאת  והרמב"ם

 לידה, כיוון שקיימא לן שטריפה אינה חייה.

 

 עין אחת וירך אחתנפל עם  אישה המפלת .ה

אם נמצאים במקומם הרגיל בגוף טמאה 

טומאת לידה אבל אם העין והירך באמצע 

 הגוף,

}וכן מבואר בגמ' דידן{ שאינה  דעת הרמב"ם

 טמאה כיון שזה בריה אחרת

שטמאה מספק כיון שיש  א"הרשב דעת

  .גורסים הפוך בגמ'

 

}מין שידה שיש  ליליתדמות " אישה המפלת .ו

אמו טמאה  לה פרצוף אדם ויש לה כנפים{

" הוא, אלא שיש לו כנפים דשוול  , כיוןלידה

 .וכ"פ הרמב"ם{ גמ' כד:}

 

אמו  - אפקתא דדיקלאכמין " אישה המפלת .ז

 { }גמ' כד. "טהורה

שהידים והרגלים  השהכוונ  רש"י ביארו

נמצאים בחלק גופו העליון, וחלק גופו 

התחתון אין לו צורה כמו הדקל שחלק 

 למטה, שאמו טהורה כיון שאינו צורת ולד, 
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 ולאחר מכן הפילה שליא אישה שילדה. סעיף ד'

 מצינו שתי אופנים. 

 ואח"כ הפילה שליא ולד חיילדה  .א
לאחר עשרים  השליא את אם הפילה

ושלוש יום מלידת הולד }חוץ מיום יציאת 

  {ב"י, השליה

שהיה  של ולד אחר  חוששים שזה שיליא

ושמא היה נקבה, ולכן  ,בתוכו ונימוח

 יום משעת הפלת השליא טמאה י"ד

עשרים  אם הפילה השליא בתוך אבל

  מלידת הולדושלוש יום 

}חוץ מיום יציאת השליא{ אין השליא 

  מטמאה אותה

תולים שזה השליה של הולד  ון ש ומכי

והשליה התעכבה  ,שקרע השליה ויצא

 . בפנים

                                                                                    
שמזה שלא  ובדעת והרמב"ם ביאר הב"י

 אפקתא דדיקלא הביא מקרה זה צ"ל שפירש

ת ראש שאין בה חיתוך איברים כמו בריי

 הדקל שבצד התחתון אין בו פיצולים.

 

}מעוכים  ממוסמסיםולד שפנו  אישה המפלת .ח

קצת{ מסקנת הגמ' שלכו"ע טמאה טומאת 

  לידה,
}שאין צורת פנו ניכרת  טוחותאם פנו  אבל

ופסק מטמא  וריש לקישמטהר  רב יוחנןכלל{

  כר' יוחנן שטהורה. הרמב"ם

 

ולד שיש לה שתי גבין וב'  מפלתהאישה  .ט

 שדראות,
 שטמאה טומאת לידה.דעת רב, 

 שאינה טמאה טומאת לידה.דעת שמואל, 

 

 הוספות

 

נה, אינה ריואישה  שיוצא ממנה דם קרוש בזמן ה .1

חוששת לוולד, אבל אם יצאה חתיכה שיש בה ריקום 

חוששים לוולד כיוון שאין אנחנו בקיאים בזה לדעת 

  {הרב ואזנר}אם יש בו עצם או לא 

 

 סיכוםשאלות 

 
. הפילה חתיכה לבנה או אדומה ואין בה עצם, האם 4

 חוששת לוולד?

מבואר בגמ' שכדי לטמא את החתיכה צריך  }תשובה:

שני תנאים, שהיה  בתוכו עצם, שהיה חתיכה לבנה, 

מה הדין בזמננו שלא בקיאים  ונחלקו הראשונים

במראות אלו והפילה חתיכה שיש בתוכה עצם אבל 

שגם בזמננו  דעת הרשב"א והרמב"םאינה לבנה, 

 שטהורה כמבואר בגמ',

אמרינן שכיון שאין  זה ןשגם לעניי דעת הרמב"ן והטור

אנחנו בקיאים במראות, יש להחמיר לטמא גם 

 בחתיכה שאינה לבנה{

 

 

 

 

 הפילה שליא  ואח"כנפל הפילה  .ב
אין תולים השילא בנפל כיון שאין כוח 

 לנפל לקרוע השליא ולצאת  

ולכן תמיד חוששת שזה שליא של ולד 

 נקבה אחר, וטמאה משעת יציאתו י"ד יום
13. 

 

, ואח"כ שליא בהתחלה שהפילה אישה. סעיף ה'

 חוששים שזה שליא של ולד אחר,  ילדה ולד חי,

 הוולד, כיון שאין דרך השליא לצאת לפני

של  ההייתאפילו ילדה זכר חוששת שהשליא ולכן 

    . 14 יום כיולדת נקבה 41נקבה, וטמאה מחמתה 

                                                           
 סעיף ד'

 
13
 ונחלקו בגמ' ובראשונים האם המפלת נפל ולאחרי 

 .שליא האם נטמאת בטומאת לידה

"שאין תולים את השליא אלא  דעת רב יוסף .א

 בדבר של קיימא"
פירוש בן קיימא ולד חי " וז"ל וביאר הרשב"א

דאמרינן מיבזע בזע ונפק אבל בנפל לא תלינן 

 "דהא אי אפשר ליה למיבזע

יום כיולדת  41ולכן נטמאת בהפלת השליא 

 וכ"פ רוב הראשונים והשו"ע.נקבה, 

 

נה ושוולד של קיימא הכוביאר  י"רש}אבל 

  אלהיות של קיימ  "שראוי"
שאם היה נולד בזמנו היה  אם זה נפלולכן 

ם בו השליא ואין ראוי לבריית נשמה, תולי

 השליא מטמא אותה טומאת לידה,
נפל שלא ראוי לבריית נשמה כגון זה  ואם

 שגופו אטום, אין תולים בו השליא 

 ואפילו בתוך ג' מטמא אותה טומאת לידה.

שאין מחלוקת בין ר' ולביאור רש"י יוצא 

יהודה לר' יוסף, שר' יהודה שאמר שתולה 

לבריית  שראויהשליא בנפל דיבר בנפל 

 נשמה, 

ורב יוסף שאמר שלא תולים דיבר בנפל שאין 

 ראוי לבריית נשמה{

 

שאם יצאה השליא בתוך ג'  דעת רב יהודה .ב

תולים שזה השליא של  ימים ליציאת הנפל,

הנפל, ולכן ואין השליא מטמאה אותה 

 טומאת לידה 
 

 הוספות

 
. בזמננו הרופאים נוהגים לזרז את הוצאת השליא, 4

 נשארת בפנים זה סכנה ליולדת, מכיוון שאם

יום מיציאת הולד  33לכן דין זה שהשליא תצא לאחר 

 }אבני שוהם{אינו מצוי כיום 

 

 סעיף ה'

 
14
אלא בשליא הבאה אחר  - תוליםלא אמרו מקורו כז. " 

 " הולד

דטעמא משום דכשבא הולד קודם "  א"וביאר הרשב

 }קרע הולד השליא אמרינן מיבזע בזע ולד שליא ונפיק
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 בלבד נתבאר שאישה המפלת שליא סעיף ו'.

 .שאין מקצת שליא בלא ולדמכיוון נטמאת 

אישה שהתחיל לה יציאת השליא ביום  לכן

 ראשון, ונגמר יציאתה ביום השני,

 הראשון,מהיום נטמאת ש  מחמירים

שמא רוב מיחוי העובר יצא במקצת שחוששים 

 שליא של היום הראשון.

ימי טומאה  41אינה מתחילה למנות ש  ומחמירים

 , רק מהיום השני

 מיחוי הולד יצא במקצת שליא שיצא ששמא רוב

 .15ביום השני 

 

שהפילה ולד בדמות בהמה או  אישה .סעיף ז'

 ,ה ועוף, וביחד איתו הפילה גם שליאחי

זה מוכיח שזה שיליא  דבוול השליא קשורה  אם

 ,של אותו ולד ולכן אינו מטמא אותה טומאת לידה

טמאה כנקבה כנתבאר  ם}אבל בזמננו שאין בקיאי

 {ך"שבסעיף ג' 
תולים  לאלד, ו אם אין השליא קשורה בו אבל

יום  41 השליאוטמאה מספק מחמת  דבוול השליא 

    .16 כיולדת נקבה

                                                                                    
 "אבל כי נפקא שליא מקמי ולד ליכא למימר הכי ויצא{

 {ד}ולכן לא תולים השליא בוול 

 

 

 סעיף ו'

 
15
מקצתה ביום ראשון  אשליא שיצ מקורו ב"ק יא. " 

אמר רבא:  ..מונין לה מן הראשון -ומקצתה ביום שני 

 "לחוש חוששת, מימנא לא ממניא אלא לשני

טומאתה רק }ולכן טמאה מיום הראשון, ומונה ימי 

 מיום שני{

 
 סעיף ז'

 
16
המפלת מין בהמה חיה ועוף ושליא מקורו כו: " 

אין חוששין לולד  -עמהן, בזמן שהשליא קשורה עמהן 

 "אחר דלוול חוששין  -אחר, אין שליא קשורה עמהן 

 

שגם בזמננו שכיון שאין בקיאים מטמאים  י"וביאר הב

 "מ בזהיש שתי נפקאותה כנקבה מחמת הולד, מ"מ  

 .שליאשמטמאים אותה כיולדת נקבה מחמת ה

הפילה דמות של זכר עם השליא ולא קשורה  .א

השליא בו שמחמת השליא טמאה כיולדת 

 .יום 41נקבה 
הפילה דמות של נקבה והשליא יצא יום או  .ב

יום רק  41יומיים לאחר מכן, מתחילה למנות 

 מזמן יציאת השליא.
 

בברור נחלקו הפוסקים מה הדין שהפילה ולד שנראה 

זמננו שאין אנחנו ב, ושליא קשורה בו שהוא זכר

  .בצורות הוולד םבקיאי

שאין מחמירים בו ימי , הב"יו הטור דעת .א

 טומאת לידת נקבה.
שאפילו שנראה כזכר, דינה , דעת הש"ך .ב

יום כיולדת נקבה, כיון שבזמן  41שטמאה 

  בצורות הוולד. םהזה לא בקיאי

מקום הוולד טומטום }ש היולדתאישה  סעיף ח'.

  מכוסה{ ,כר או נקבהז הוא אםבו שניכר 

יש לו גם סימני זכר וגם סימני ש }או אנדרוגינוס 

יום כיולדת  41נקבה{  מספק מחמירים שנטמאת 

 .17נקבה 

 

שהפילה דבר מגופה,  אישה שהרגישה סעיף ט'.

 רווח, או ולד,  אם היהואינה יודעת 

יום  41חוששים שהפילה וולד נקבה וטמאה 

 כמפלת נקבה, 

    .18 כלל בחזקת מעוברת האפילו שלא היית

                                                                                    
 

 ז'-שאלות סיכום סעיפים ד'
 

לידה או הפלה, -קודם או לאחר -המפלת שליא א .1

המפלת דמות  בהאם טמאה לידה מחמת השליא? 

 בעלי חיים עם שליא באיזו טומאה נטמאת?

אם הולד חי  אחרי לידה הפילה שליא א }תשובה:

יום מהלידה ואינה טמאה מחמתו,  33תולים השליא בו 

 יום חוששים שזה שליא של וולד אחר, 33ולאחר 

נפל לפני השליא דעת ר' יוסף  שטמאה ואם הפילה 

מחמת השליא י"ד יום, שלא תולים השליא בוולד כיון 

שאין בכוח הנפל לקרוע השליא ולצאת, וכ"פ רוב 

הראשונים והשו"ע, ודעת ר' יהודה שבג' ימים 

 הראשונים תולים השליא בווד גם בנפל

וולד לא תולים השליא  ואם הפילה שליא ולאחרי אבל

דרכה לצאת לפני הוולד, ולכן גם אם ילדה בוולד שאין 

 41זכר חוששים שזה שליא של נקבה וטמאה 

בוולד אינה טמאה טומאת לידה  אם השליא קשורה ב

לדין הגמ' שהמפלת דמות בעלי חיים אינה טמאה אבל 

לפי בזמננו  שהחמירו הראשונים לטמא כיון שלא 

 טמאה כנקבה, םבקיאי

תולים אותה בוולד ואם אין השליא קשורה בוולד לא 

 יום מחמת השליא{ 41וטמאה 

    

 סעיף ח'

 
17
ואנדרוגינוס  }או{ המפלת טומטוםמקורו מתני' כח. " 

 "תשב לזכר ולנקבה -

 סעיף ט'

 
18
אם ולד היה אם  המפלת ואין ידועמקורו מתני' כט. " 

 "תשב לזכר ולנקבה ולנדה -לאו 

"מתניתין בשלא הוחזקה עוברה"}שלא נודע בוודאי  גמ'

  שמעוברת{
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, ויצא ממנה אישה שנחתך הוולד במעיה .סעיף י'

  ,יםאבר  יםאבר 

טמאה ביציאת איבר אחד כיון שאין  טומאת נדה

 פתיחת הקבר בלא דם }ש"ך{

 יולדתהוטומאת 

}כנתבאר  טמאה ביציאת איבר אחדמדרבנן 

  בסעיף הבא{ 

 יצא הוולד מחותך ממעי אמו אם ומדאורייתא

 בטומאת לידה רק באופנים הבאיםטמאה 

  .19 יצא רובו של הוולד .א
שלם אפילו שלא יצאו שאר  וכל ראש יצא   .ב

 .20 איברים
 באופנים הבאים טמאיצא שלם ממעי  אם אבל

יצא רובו של ולד אפילו שלא יצא ראשו  .א

 רגלו תחילה.כגון שיצא הפוך שיצאו 
שהוא משיצא  רוב ראשו מי מתי שיצא .ב

 אמו ,של הוולד  }מצחו{  פדחתו כול

 ,21 טמאה טומאת לידה

נחתך העובר  שלאחר יצאת פדחתואפילו ו

 לאיברים,

אש מחוץ לגופה אלא רק רשלא יצא ה ואפילו

 .22 מחוץ לפרוזדור

                                                                                    
 

 סעיף י'

 
19
מקורו מתני' כח. "יצא }הולד{ מחותך }נחתכו איברו  

בתוך גופו ויצאו אבר אבר{ או מסורס }הפוך דרך 

 הרי הוא כילוד" -רגליו{ משיצא רובו 

 
נחלקו בגמ' ובראשונים מה הדין בוולד מחותך  20

 יצא רובו אבל יצא ראשו.שלא 

אמו  ןאישאפילו יצא הראש  דעת רבי אלעזר .א

 .טמאה טומאת לידה עד שיצא רוב גופו

שאם יצא וכ"פ הראשונים  דעת ר' יוחנן .ב

ראשו אפילו שלא יצא רוב גופו הרי הוא 

 כילוד ואמו טמאה טומאת לידה.
מה השיעור שיצא  ונחלקו הראשונים

  מראשו שטמאה לר' יוחנן. 

שמספיק שיצא דעת הרשב"א והטור  .א

 ראשו.  רוב
שכמו שוולד שיצא שלם מפורש  וטעמו

במשנה שטמא כשיצא רוב ראשו הוא 

   .הדין במחותך טמא כשיצא רוב ראשו
 כלשרק אם יצא דעת הרמב"ם והשו"ע  .ב

 ראשו טמאה טומאת לידה 
שרצו למעט המחלוקת בין אר'  וטעמם

 יוחנן לר' אלעזר.

 
21
פדחתו"  רובשטמאה עד שיצא " הרמב"ם כתב 

 והביא הב"י שתי ביאורים בדעתו.

שזה טעות  כתבו הכסף משנה והבדק הבית .א

סופר ברמב"ם וצ"ל משיצא פדחתו, כיון שרק 

 ביציאת כל הפדחת יש יציאת רוב ראשו.
שדעת הרמב"ם  ם"והב"י ישב גירסת הרמב .ב

שרק מקום הגולגולת נקרא ראש ולא מקום 

לכן כבר ביציאת רוב העניים הפה והלחיים, 

  פדחתו יצא רוב ראשו.

אישה המקשה לילד והוציא העובר את . סעיף יא'

 והחזירה. ידו

אין לה טומאת לידה עד שיצא רוב  מדאורייתא

 גופו או פדחתו }מצחו{

יום כיולדת  41אמו טמאה טומאת לידה  מדרבנן

  .23 נקבה

                                                                                    
22
מקורו מב: שפסק רבא שתינוק שבכה במעי אמו  

בער"ש, הדין שאין לידתו דוחה שבת שמזה שבכה 

מוכיח שכבר הוציא ראשו חוץ לפרוזדור, ולידתו היה 

 לפני שבת.

 

אישה שישבה על המשבר, נחלקו הפוסקים מה הדין ב 

דה, וקמה פסקו חבלי וצירי הלי וכעבור זמן

 }פת"ש{והלכה.

 ז' נקיים בשצריכה לייש דעת הנחלת שבעה, .א
שמבואר בגמ' בשבת שכל היושבת על 

לן שאי אפשר  אוקיימ  ,המשבר נפתח הקבר

 לפתיחת הקבר בלא דם.

שאינה צריכה  ועוד פוסקים דדעת החוו" .ב

למנות ז"נ, שכיון שעמדה על רגליה התברר 

 השטעתה ולא הגיע זמן לידתה ולא היית

 פתיחת הקבר
 שבמקום שנהגו איסור אין להקל, וכתב הס"ט

 תשאם בדקה אותה המיילד וכתב החת"ס 

ומצאה שהפתח סגור אין גם מנהג לאסור 

 אותה.

 

 סעיף יא'

 
23
אמר רב הונא: הוציא עובר את ידו " מקורו כח. 

}כיון שלידת יד נחשבת  אמו טמאה לידה -והחזירה 

ויהי  בני יהודה{ לידת פרץ וזרח ןבעניי} שנאמר לידה{

}הרי שהתורה מכנה הוצאת יד עובר " יד ןוייתבלדתה 

 בשם לידה{

לא יהבינן  -חוששת, ימי טוהר  -לחוש ומסקנת הגמ' "

 "לה עד דנפיק רוביה

 

נחלקו הראשונים האם גם בהוצאת שאר איברים 

 רק בהוצאת היד.נטמאת מדרבנן או 

נטמאת שרק מהוצאת היד דעת הרשב"א  .א

 מדרבנן, כיון שבפסוק יד כתיב.
שגם בהוצאת שאר  דעת הרמב"ן והטור .ב

איברים נטמאת מדרבנן, וכתב הרשב"א 

  שראוי להחמיר כדבריהם.

 

מה הנפק"מ בכך שאם הוציא העובר  הקשה הרשב"א

 מדרבנן, יולדתאיבר אחד יש לה טומאת 

מדאורייתא שקי"ל  נדההרי היא כבר טמאה טומאת 

 קבר בלא דם.שאין פתיחת ה

  ימים. 7 רק שמחמת טומאת נדה היא טמאה ותירץ

 יום כיולדת נקבה. 41ומחמת טומאת יולדת טמאה 
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 רובו את ראשו או העובר את שובוכשיוציא 

נטמאת מדאורייתא, ומתחילה למנות  מחדש את 

 ימי טומאתה, ואת ימי הטוהר מונים מטומאה זו.

 

, ושמעה את קולו לילד  אישה שמקשה. סעיף יב'

 של הוולד, מאותו זמן נחשב שילדה,

שאי אפשר שישמיע הוולד קולו בלי להוציא  כיון

 .24את ראשו מחוץ לפרוזדור 

                                                                                    
 סעיף יב'

 
24
מקור הדין ששמיעת קולו של הוולד מוכיח שהוציא  

 ראשו מחוץ לפרוזדור, 

מבואר בדף מב:  שפסק רבא שתינוק שבכה במעי אמו 

ראשו חוץ לפרוזדור בער"ש זה מוכיח שכבר הוציא 

, ולכן אין ובער"ש, וזמן מילתו הוא ביום שיש שלאחרי

 מילתו דוחה את השבת.

 

 האדם שיש עם אשתו במיטה, והאישה היית מקרה:

ישנה ובעלה ער, ושמע הבעל  המעוברת, והיא היית

 קול עובר בוכה ממעי אמו. 

 יום, 41שהאישה טמאה כיולדת נקבה  הדין:

ולו ודאי הוציא ראשו מחוץ שכיון שנשמע ק והטעם

 לפרוזדור ונחשב ללידה

שלא הוציא העובר ראשו, שאם  היה להוכיח ואין 

 אמו מתעוררת מחמת צער הלידה המוציא היית

כיון שכנגד זה יש ראיה מזה שהשמיע הולד קולו, ורוב 

ולדות אינם יכולים לבכות  לפני שהוציאו הראש 

 ב{"}פת"ש בשם הנו לפרוזדור

 

 

 הוספות

 

נחלקו הפוסקים מתי האישה נטמאת במהלך  .1

 הלידה.

שטמאה  ,דעת הס"ט וספר תורת היולדת .א

 תמהרגע שאחזוה צרים וקוראים למיילד 

שזה רק בצירים חזקים  הרב ואזנרוכתב 

 וסמוכים מאוד.
נטמאת  פתיחת ד' אצבעותש  הרב ואזנרדעת   .ב

 שאמרינן שיצא דם, 
אבל בפתיחת ב' או ג' אצבעות אם יכולה 

ללכת סומכים על הנוב"י שאינה טמאה עד 

 שתראה דם.

שיש להקל לכתחילה כהנוב"י  דעת הטה"ב .ג

שמעמידים את האישה בחזקתה  והבית מאיר

 עד שתראה דם
זה רק  לפה"ק בלא דם}שלדעתם הכלל שא"א 

{ ובפרט שיצא משם או מוחדר לשם איזה דבר

 .אם האישה זקוקה לעזרת בעלה יש להקל

 

 .לה ירידת מים האישה שהיית .2

 וחוט שני הרב ואזנרהגרש"ז אויערבך דעת   .א
 שירידת מים בחודשים המוקדמים טהורה,

כשיש צרים עם פתיחה  ןבסוף ההיריו אבל

 טמאה שחוששים שיצא איתם מעט דם.

דעת הטה"ב וספר תורת היולדת בשם כמה   .ב

שאין חוששים שדם מעורב במים  גדולים

   .מחזקינןדאחזוקי איסורא לא וטהורה כיון 

                                                                                    
רופא שהפריד באצבעו את קרום השליה מדופן  .3

הלידה הרי   הרחם שנקרא "סטריפינג" כדי לזרז את

  היא טמאה

שלא ראתה דם מפני שע"פ רוב פעולה זו גוררת אפילו 

 {מראה כהן} הוצאת דם ויש גם לחוש לפתיחת הקבר
 

 יב'-שאלות סיכום סעיפים י'
 

באיזה שלב של לידה היולדת נאסרת לבעלה? מה  .1

 נחשב לפתיחת קבר?

כתב הש"ך שביציאת איבר אחד של הוולד  }תשובה:

נאסרת האישה על בעלה מחמת טומאת לידה, שקימא 

 לן שאין לפתיחת הקבר בלא דם,

 והזמן שנחשב לפתיחת הקבר כתוב בגמ' בשבת 

מאימתי מחללין עליה שבת משעת פתיחת הקבר, "

וקתני עלה מאימתי פתיחת הקבר משעה שישבה על 

 "המשבר, ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם

וכתב הנחלת שבעה שאפילו אם אחרי  שישבה על 

 המשבר והפסיקו הצירים, נאסרת לבעלה,

חלקו על החוו"ד ועוד וסוברים שכיון שפסקו  אבל

 פתיחת הקבר, ההייתהצירים זה מוכיח שלא 

בספר תורת היולדת  אדעות,  יש כמה ובפוסקי זמננו

פסק כדעת הס"ט שטמאה מי מתי שיש לה צירים 

בדרכי טהרה כתב שטמאה מי  ב תוקוראים למיילד 

דעת ברב ווזנר שבפתיחת ב' וג'  גפתיחת שתי אצבעות 

אצבעות טהורה אם לא ראתה דם, ובפתיחת ד' 

דעת הטה"ב שיש לסמוך  דאצבעות טמא גם בלא דם 

לכתחילה על דעת הנוב"י והבית מאיר שטהורה עד 

 שתראה דם ובפרט אם זקוקה לעזרתו, 

ובירידת מים דעת הרב ווזנר שאם יש צירים עם 

פתיחה חוששים שיצא מעט דם עם המים, ודעת 

ב וספר תורת היולדת בשם כמה גדולים שלא "הטה

 חוששים שדם מעורב במים אלו{

שלב בלידה נטמאת היולדת בטומאת לידה באיזה  .2

מדאורייתא ומדרבנן? התייחס לאופנים הבאים: ילדה 

ולד שלם, מחותך או מהופך? הוציא העובר ידו 

והחזירה, ציין אם יש נפק"מ בין הוציא ידו או איבר 

 אחר.

טמאה ביציאת איבר אחד, שמבאר מדרבנן  }תשובה:

 -החזירה אמר רב הונא: הוציא עובר את ידו ו" בגמ'

 , "יד ןוייתויהי בלדתה   שנאמר אמו טמאה לידה

שהכוונה רק בהוצאת יד ולא שאר  א"ודעת הרשב

איברים, וחלקו עלו הרמב"ן והטור שכן הדין בשאר 

 איברים וכתב הרשב"א שראוי לחוש לדעתם

אם יצא העובר שלם טמאה רק כשיצא  ומדאורייתא

 הוולד,רוב גופו, או רוב ראשו שזה משיצא כל מצח 

ואם יצא מחותך ממעי אמו דעת ר' אלעזר שטמא רק 

 ארוב גופו, ודעת ר' יוחנן וכ"פ השו"ע שגם בייצ  אבייצ 

 כל ראשו טמאה טומאת לידה{   

 כמה יצא מהוולד כדי להחשיבה כיולדת א  .3

כשהוציא העובר ידו והחזירה האם היולדת טמאה  ב

 מדאו' או מדרבנן?

   בוכה, מה דינה?מעוברת ששמעה את התינוק  ג

  יום כיולדת נקבה, 41מדרבנן טמאה  ב }תשובה:

רוב ראשו  או ,רוב גופו אבייצ  ומדאורייתא טמא רק

 שזה מצחו{
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תאומים והראשון נולד  אישה היולדת סעיף יג'.

 ,קודם השקיעה והשני נולד אחר השקיעה

 ,מזמן יציאת הראשון נטמאת בטומאת לידה

את ימי טומאתה משיצא  מתחילה למנות אבל

ילדה שני זכרים  א.הולד השני, במקרים הבאים 

  נקבה וילדה זכר ולאחרי ג.ילדה שתי נקבות  ב.

הולד השני היה נפל שהוא ספק זכר ספק  ד.

 .נקבה

זכר שמונה  וממקרה שילדה נקבה ולאחריחוץ 

את ימי טומאתה מלידת הנקבה כיון שימי טומאת 

 הזכר כלולים בימי טומאת הנקבה 

 }ב"י בשם הרשב"א{

 

ולד שיצא דרך דופן }שלא יצא כדרכו  סעיף יד'.

י שפתחו את בטנה "דרך פתח הרחם אלא ע

והוציאו את הולד{ אם יצא דם רק דרך הדופן ולא 

 מהמקור

 . 25, וזבה מטומאת לידה, נדה אמו טהורה

  

       
 

  

 

     

   

 

                                                                                    
 סעיף יד'

 
 המקור שאין לה טומאת לידה. 25

מתני' מ. "יוצא דופן אין יושבים עליו ימי טומאה וימי  

 טהרה, ואין חייבין עליו קרבן

:}יוצא דופן{ הרי זה כילוד }ונוהגים באמו כל ר"ש אומר

 דיני הלידה הרגילים{ 

כי תזריע  האישדרבנן. אמר קרא  טעמיהו"מאי גמ' 

 עד שתלד במקום שהיא מזרעת" -וילדה זכר 

 ,ופסקו הרמב"ם והשו"ע כת"ק

 המקור שאין לה טומאת נדה וזבה.

מא: "אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי: מנין שאין 

 -}הזרימה{ דרך ערותה  ההמדווטמאה עד שיצא  האיש

דוה וגלה את  האיששנאמר ואיש אשר ישכב את 

 }גילה{  ערותה את מקורה הערה

 טמאה האיש}והלשון וגלה ערותה מיותר{ מלמד שאין 

 דרך ערותה. ההמדוו}משום נדה וזבה{ עד שיצא 

 

 הוספות

 
  היולדת בניתוח קיסרי. 1

לפי דברי שכיון  ש כתב הנשמת אדם ועוד פוסקים

סרי ולא יהרופאים אין בנמצא אישה שתלד בניתוח ק

, לכן כל הנרתיק, ומקור הדם מהרחם תראה דם דרך

 .יולדת בניתוח קיסרי היא טמאה נידה

 

 שאלות סיכום

 

 האם ,שילדה בניתוח קיסרי או לידה יבשה האיש .1

  אסורה לבעלה?
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 דיני הרחקות -סימן קצ"ה 

חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה,  .סעיף א'

 שתספור ז"נ ותטבול,עד 

שספרה ז"נ, כל שלא טבלה  לאחר ואפילו .רמ"א

 .1 נשארת בנדותה עד שתטבול

 עם אשתו אסור בימי טומאתה לשחוק ולהקל ראש

 .2 י כך לדבר עבירה"ירגיל עצמו ע שמא

 המרגילים לערווה בדברים עמהואפילו לדבר , רמ"א

 ,אסור

 בימי טומאתה, אשתויחד עם יתמותר לה אבל

 .3 שכיון שבא עליה פעם אחת, אין יצרו תוקפו יותר

                                                           
 סעיף א'

1
נחלקו הראשונים האם יש להקל יותר בימי ספירת ז'  

 נקיים מאשר בימי ראייתה.

ורוב  והרמ"א ם"א והרמב"הרשבדעת  .א

הבדל בין ימי ראייתה לימי  שאין ,הראשונים

 .ספירת ז"נ

"נ זספירת שיש להקל יותר בימי דעת רש"י,  .א

 מאשר בימי טומאתה 
שמותר למזוג לאשתו   ולכן כתב }כתבות סא:{

 כוס בשינוי רק בימי ז"נ ולא בימי ראייתה 

לפני   שהיו רגילים לטבולוביאר ר"ת טעמו 

ולכן הקלו יותר ספירת ז"נ ואחרי הספירה, 

 בימי ז"נ שאינה אסורה אלא מדרבנן, 

בזמננו שטובלים פעם אחת, אין חילוק  ולכן

 }ב"י{ לימי ליבונה  הבין ימי ראיית

 
2

  אבות דרבי נתן בשם הרשב"אמקורו,  

יכול יחבקנה  ,בנדת טומאתה לא תקרב האישואל וז"ל "

 }ב"י{" וידבר עמה דברים בטלים ת"ל לא תקרב וינשקה

 

שהסירה הבשמים  אפילואין להריח בשמים של אשתו, 

 מעליה והנחתם על השולחן 

וסימן לדבר סוגה בשושנים שצריך לעשות סייג 

 {וט"ז }פת"ש בשם ברכי יוסףריח שזה  -בשושנים

 
3

אמר ליה ההוא מינא לרב כהנא: " לז. מקורו סנהדרין 

}שמותר לנדה  אמריתו נדה שרי לייחודי בהדי גברא

 , עם בעלה{ להתייחד

}שלא יתכן  אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת

  שיתגברו על יצרם{

אמר ליה: התורה העידה עלינו סוגה בשושנים, 

  "לא יפרצו בהן פרצות -שאפילו כסוגה בשושנים 

גדר שושנים  רק מן העבירה אלא רחוקיםשאפילו אין }

 רש"י{. לא יפרצו בה פרצות הגדר ,מפסיק ביניהם

 

 הוספות
 

נחלקו הראשונים אם איסור חיבוק ונישוק בנדה .1

 הוא דאורייתא או דרבנן.

 דעת הרמב"ם והשו"ע }אבה"ע{ .א
שאיסורו מדאורייתא, שהאיסור שנאמר 

  ערווה"לא תקרבו לגלות ב"

כל המעשים והפעולות העלולות ל הכוונה 

 .הערוולהביא לידי גילוי 

שכל שאין , שאיסורו מדרבנן, ן"דעת הרמב .ב

  .הוא דרבנן גילוי ערווה

נדה אפילו באצבע  באשתואסור לגעת  ב'.סעיף 

  .4 קטנה

להושיט לה או לקבל ממנה שום דבר, שמא ולכן אסור 

}אפילו חפץ ארוך שמא לא יזהר ויגע בידה  יגע בבשרה

חפץ מידו לידה או מידה  וכן לא יזרוק .רמ"א .5 {ש"ך

 לידו.

                                                                                    
 

 בזמן הזה שאין האישה תולה הבשמים עליה,  .2

מותר להריח בבשמים כשאין הריח על גוף האישה 

 }טה"ב{

 

 . לשחק עם אשתו שחמט. 3

 .שאסור א. דעת הרב ואזנר והגרי"ש אלישיב

    .שמותרב. דעת החוט שני, 
 

 שאלות סיכום

 

מה הדין במקרים הבאים? בסס ונמק  -הרחקות. 1

אכילה  בלהריח מבשמים שעליה  אדבריך מהפוסקים 

אחת, או בכמה מינים שנמצאים בצלחת  הבלחמניי

 דלנגוע בבגדי אשתו נדה כשהם עליה  גמרכזית? 

 -טעימת תבשיל הנתינה ולקיחה מתוך תיק שהידה 

 האם נחשב כשיורי מאכלה? 

 להמשך הסימן{}אותיות ב' ג' ד' ה' שייך 

הביא הפת"ש בשם הברכי יוסף שאסור  א }תשובה:

להריח בשמים של אשתו אפילו שהסירה אותם 

 והנחתם על השולחן, 

כתב הטה"ב שבימינו שלא תולה האישה הבשמים אבל 

 על גופה מותר להריח מתי שהמשמים לא עליה{

 

 ב'סעיף 

 
4

תני דבי אליהו: מעשה בתלמיד אחד "מקורו שבת יג:  

מידי חכמים ששנה הרבה וקרא הרבה, ושימש תל

 ,הרבה, ומת בחצי ימיו

אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות  הוהיית

ובבתי מדרשות, ואמרה להם: כתיב בתורה כי הוא 

  חייך ואורך ימיך, בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה,

מפני מה מת בחצי  -ושימש תלמידי חכמים הרבה 

 ירה דבר.ימיו? ולא היה אדם מחז

 הוהיית }אליהו הנביא{ פעם אחת נתארחתי אצלה

 ךנידותמסיחה כל אותו מאורע. ואמרתי לה: בתי, בימי 

מה הוא אצלך? אמרה לי: חס ושלום, אפילו באצבע 

אכל עמי,  -בימי לבוניך מהו אצלך?  -קטנה לא נגע בי. 

ושתה עמי, וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על 

  ר שנזהר בתשמיש המטה{}כלומ  דבר אחר

ואמרתי לה: ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים 

בנדת טומאתה  האישלתורה, שהרי אמרה תורה ואל 

 "לא תקרב

 
5

נחלקו הראשונים האם נאסר להושיט חפץ מידו  

 לידה.

שאסור דעת רש"י, והרשב"א והשו"ע,  .א

 להושיט, 
ששאל אליהו את אותה אישה שמת  והראיה

לו את הפך שמא הבאת שמא הבאת " בעלה
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{ מבואר שגם הגרסה ה}כך היית "לו השמן

 להושיט חפץ אסור בימי טומאתה.

  שמותר להושיט, דעת הרמב"ם .ב
משום חיבה  נאסרה הושטת כוס יין רקש 

 שיש בו. יתירה

, שמסיום של רש"י ס הראיה"ודחה התו

שאלת אליהו היה "ונגע בך באצבע קטנה" 

ההושטה משמע שזה סיבת האיסור, אבל 

 עצמה מותרת מן הדין.

     

 זוג יהודים הגרים במקום שאין עוד יהודים חוץ מהם,

 מותר לבעלה 

לראות את טבילת אשתו ולוודא שכל גופה  .א

 ושערה תחת המים.
 לתומכה בידו כשנכנסת מתחת למים. .ב

שאיסור נגיעה והסתכלות  והטעם

במקומות המכוסים, הוא מחשש שיבוא 

 להרגל דבר וישמש איתה,

כיון שמיד שתעלה אשתו מהמים  ןאוכ 

מותרת לו, אין לחשוש שיבוא עליה 

 }פת"ש בשם הנו"ב{באיסור 

  

 מותר לבעלה לגעת בה בזמן נידותה, שמתה אישה

 }פת"ש בשם שו"ת שמש צדקה{לאחר מיתה 

 

 אישה נדה המחזיקה נר אסור לבעלה.

 , מאותה אש.}סיגריה{ להדליק טבק .א

 לחמם עצמו מאותה אש. .ב
 להדליק נר מאותה אש. .ג

ממתני' מכשירין, שאישה שידה טמאות ומקורו 

 ועירבה עם כלי  תבשיל, התבשיל טמא, 

שהבל התבשיל מחבר בין הזיעה שבידה כיון 

 למשקים שבקדירה,

}פת"ש הבל האש מחבר בינו לבינה   כך גם כאן

 בשם שו"ת בית אליהו{

 

לצאת מחיק אמו ולבא אל אביו  מותר  שיודע תינוק

 , כיון  שהחי נושא את עצמו,לקבלו מיד אשתו נדה

אסור לקחתו  כפות, או חולה, או קטן, התינוקאם אבל 

}פת"ש בשם שלא שייך כן החי נושא את עצמו 

 ץ{"התשב

 

 כשהאישה לבושה בהם,  אין לגעת בבגדי אשתו

  ש{}פת"כשהבגדים אינם עליה מותר לגעת בהם  אבל

 

 נחלקו הפוסקים האם מותר להסיר מאשתו נדה נוצה

 ע"י נפיחה.

  לאסור,דעת התוה"ש  .א
אמימר פסל עצמו מלדון אדם מ והראיה, 

שהסיר נוצה מעל ראשו, משום שוחד 

  }כתבות קה:{
 דעת שו"ת הר הכרמל והכרתי. .ב

 }פת"ש{שמותר להסיר הנוצה 

 

נחלקו הפוסקים האם מותר לזרוק חפץ כלפי מעלה 

 }פת"ש{ שאשתו תושיט ידה ותקבלנוכדי 

}וכ"פ שיש להקל בזה  דעת הכרתי ופלתי .א

 הטה"ב{
 שע"פ שמעיקר הדין יש להקל,דעת הס"ט,  .ב

                                                                                    
מ אין להתיר וכל המחמיר תבוא עלו "מ

 "ש אלישיב{}וכ"פ הגריברכה

 

 הוספות

 
נחלקו פוסקי זמננו האם יש להקל כהתשב"ץ  .1

יוצא לקחת תינוק מיד אשתו נדה כשהוא  שמותר

 .מעצמו מזה לזה

 לאסור.  הרב ואזנר,דעת  .א
בנתינת  ל החששו שדעת התשב"ץ שכ}והטעם 

הוא שמא יגע ולכן מתיר בזריקה  חפף מידו לידה

, אבל דעת הרמ"א ובתינוק שנושא את עצמו

שאסור גפ זריקה אפילו שאין חשש נגיעה, משום 

 הקירוב שיש בזה לכן יש לאסור גם בתינוק{

  והטה"ב אויערבך  וחוט שניהגרש"ז  דעת .ב
 שמותר, כהתשב"ץ.

  {קוואטרהעברת התינוק לברית } .2

שכיון שהוא צורך  דעת הברכי יוסף והטה"ב .א

שנותנים התינוק ע"ג מצוה יש להתיר ע"י 

 .שרה כללב אין חשש שיגע בש שתי כסתות, 

 לאסור. י,וחוט שנ  דעת הרב ואזנר .ב
 

 

שני, משום אין להדליק סיגריה בימי טומאתה אחד ל .3

 טה"ב{ הרב ואזנר}חיבה  וחשש נגיעה 

מותר לאשתו נדה להחזיק בשבילו, כיון  נר הבדלה

הרב } מחזקתושאין בזה חיבה אלא בשביל הברכה 

 טה"ב{ ואזנר

 

 דבר כבד ביחד, להורידנחלקו הפוסקים האם מותר  .4

  .עגלת תינוק ביחדאו 

שאין , והאגרות משה דעת הגרי"ש אלישיב .א

התיר ע"י לבישת  והציץ אליעזר, שום היתר

  כפפות להיכר.

שבשעת הדחק אם  .דעת החוט שני והטה"ב .ב

  .אי אפשר על ידי אחר מותר

 

נחלקו הפוסקים אייך לנהוג בנתינת הטבעת בחופת  .5

 נדה.

שצריך החתן וכ"פ החוט שני,  דעת המהרי"ל .א

מעצמה לאצבע  ללהניח הטבעת שתיפו 

 .הכלה

הטבעת בידה כיון שנותן דעת האור זרוע,  .ב

 ואין איסור מסירה ונגיעה ,שעדין אינה אשתו

  וכ"פ הרב ואזנר והטה"ב

והוסיף הטה"ב שמ"מ נכון ליזהר שלא יגע 

הטבעת בראש הצבעה  ןבבשרה אלא יית

 .האצבעוהיא תכניסה לתוך 

 

 . נחלקו הפוסקים האם מותר לזרוק חפץ מידו לידה.6

 .אסורל דעת הבנימין זאב והרמ"א,  .א

שמעיקר הדין מותר, שלא  ,ב"הטהדעת  .ב

  .החמיר בזה השו"ע והמחמיר תע"ב

 

 

 שאלות סיכום

 

. מה דין נגיעה באשתו במקום מצוה, כגון לתמוך בה 1

 בשעת טבילה?
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כתב הפת"ש בשם הנוב"י שאיש ואישה  }תשובה:

הגרים בכפר בין הגווים ואין מי שיתמוך באשתו בזמן 

הטבילה, שמותר לבעל לתומכה בידו כשנכנסת מתחת 

למים, ולראות מקומות המכוסים בגופה כדי לראות 

 שנכנס כל גופה מתחת למים, 

שאיסור נגיעה והסתכלות במקומות המכוסים,  והטעם

וא מחשש שיבוא להרגל דבר הכשאינו דרך חיבה 

 וישמש איתה,

כיון שמיד שתעלה אשתו מהמים מותרת לו, אין  ןאוכ 

 {לחשוש שיבוא עליה באיסור

באר דין העברת תינוק בריא או חולה מיד ליד בימי  .2

 ליבונה

נחלקו הראשונים האם נאסר להושיט חפץ  }תשובה:

מידו לידה, דעת רש"י והשו"ע שאסור והראיה ששאל 

שמא הבאת לו את הפך שמא "את אותה אישה  אליהו

שמותר להושיט ורק  ודעת הרמב"ם "הבאת לו השמן

 כוס של יין נאסר מחמת חיבה יתירה שיש בו,

ודחו הראיה ששם שמסיום שאלת אליה "ונגע בך 

באצבע קטנה" משמע שזה סיבת האיסור, אבל 

 ההושטה עצמה מותרת מן הדין,

בא אל אביו  מותר לצאת מחיק אמו ול שיודע ותינוק

 , כיון  שהחי נושא את עצמו,לקבלו מיד אשתו נדה

אסור לקחתו  כפות, או חולה, או קטן, התינוקאם אבל 

 שלא שייך כן החי נושא את עצמו

ל ו התשב"ץ שכלאסור שדעת  דעת הרב וזנר ולהלכה

הוא שמא יגע ולכן  בנתינת חפץ מידו לידה החשש

 , מתיר בזריקה ובתינוק שנושא את עצמו

אבל דעת הרמ"א שאסור גם זריקה אפילו שאין חשש 

נגיעה, משום הקירוב שיש בזה לכן יש לאסור גם 

 להתיר והוסיף שהמחמיר תע"ב{ ודעת הטה"בבתינוק, 

    

. האם מותר לבעל ליהנות מאור נר הבדלה שאשתו 3

לבעל להדליק סיגריה מנר  נדה מחזיקה? והאם מותר

שאשתו נידה מחזיקה? והאם יש מקום להשוות או 

 לחלק בין המקרים?

שאסור  בפת"ש כתב בשם שו"ת יד אליהו }תשובה:

ואסור גם , לבעל להדליק נר מנר שביד אשתו נדה

 ,להדליק סיגריה מנר שאשתו נדה מחזיקה

ממתני' מכשירין, שאישה שידה טמאות ומקורו 

 י  תבשיל, התבשיל טמא, ועירבה עם כל

שהבל התבשיל מחבר בין הזיעה שבידה למשקים כיון 

 הבל האש מחבר בינו לבינה,  כך גם כאן שבקדירה,

מותר  נר הבדלהש כתבו  הרב ווזנר והטה"ב  אבל

לאשתו נדה להחזיק בשבילו, כיון שאין בזה חיבה כיון 

 שבשביל הברכה מחזקתו{

האם היה מותר לבעל ולאשתו נדה להזיז רהיט כבד  .4

 בבית?

שאין , והאגרות משה דעת הגרי"ש אלישיב }תשובה:

התיר ע"י לבישת כפפות  והציץ אליעזר, שום היתר

  להיכר.

שבשעת הדחק אם אי אפשר  .דעת החוט שני והטה"ב

 {על ידי אחר מותר

כיצד יש למסור לכלה את הטבעת במקרה של חופת  .5

 נדה? 

שצריך החתן וכ"פ החוט שני,  דעת המהרי"ל}תשובה: 

 .מעצמה לאצבע הכלה ללהניח הטבעת שתיפו 

שנותן הטבעת בידה כיון שעדין אינה דעת האור זרוע, 

וכ"פ הרב ואזנר  ואין איסור מסירה ונגיעה ,אשתו

לא יגע בבשרה והוסיף שמ"מ נכון ליזהר שוהטה"ב, 

 

נדה על  אשתואסור לאדם לאכול עם  סעיף ג'.

 .6 שולחן אחד

 כגון ,םביניהעשו שינוי והיכר  אא"כ

 ביניהם, יניחו לחם או קנקן וכדו'ש   .א

בתנאי שלא אוכלים מהלחם, ולא }

 ט"ז{ .באותה סעודה שותים מהקנקן

 .7 שיאכלו כל אחד במפה נפרדת  .ב

 

שאישה שבזמן טהרתה רגילה לאכול  י"א .א"רמ

 עם בעלה בקערה אחת,

בזמן טומאתה מספיק להם היכר שאינם אוכלים 

  .8 נוהגיםוכן בקערה אחת, 

                                                                                    
הטבעת בראש הצבעה והיא תכניסה לתוך  ןאלא יית

 {האצבע

 

 סעיף ג'

 
6

לא יאכל הזב עם הזבה, מפני הרגל מקורו שבת יא. " 

ומבואר בגמ' שכל שכן שהטהור אסור לאכול  "עבירה

 עם אשתו הטמאה,

 בקערה אחת רק אכילה נחלקו הראשונים, האםו

  , או גם בשולחן אחד.נאסרה

שרק אכילה בקערה אחת  הרמב"םדעת  .א

 נאסרה אבל בשולחן אחד מותר.
שרק בזמנם שהיו רגילים דעת הרא"ש,  .ב

לאכול כל אחד על שולחן קטן, כשאוכל עם 

 אשתו על שולחן זה הוי דרך חיבה,
בזמננו שכל בני הבית אוכלים על שולחן אבל 

אחד, אינו דרך חיבה ומותרים לאכול בשולחן 

 אחד.
שגם , ן והרשב"אהרמב" ד"ראבדעת ה .ג

אכילה בשולחן אחד אסורה, אא"כ הניחו 

  וכתב ב"י דהכי נהוג עלמא. םכיכר ביניה

    
7

, ותניח את הקערה שלה שתגלה מעט מהשולחן או 

 }ש"ך{ על השולחן המגולה

 .שתשנה האישה מקומה, ולא תשב במקומה הקבוע או

 }ב"י בשם ר' ירוחם, וכ"פ הס"ט{

 
8

האם ההיתר המבואר ברמ"א שזוג  נחלקו הפוסקים 

שרגילים לאכול בקערה אחת, מספיק היכר שאוכלים 

בקערות נפרדות ולא צריך היכר נוסף זה גם באופניים 

 הבאים:  

זוג שאוכלים בשולחן אחד ושאר בני הבית אוכלים  א.

 בשולחן אחר, 

ר בני 5שא ואין בביתם לבד, הבעל ואשתו אוכלים ב.

 הבית איתם.

 שבמקרים אלו לא מספיק  דעת הב"ח .א
אלא  ,בקערות נפרדות היכר שאוכלים

 .םצריכים להניח היכר ביניה

שבמקרה השני שאוכלים בבית  דעת הש"ך .ב

לבדם, אפילו הכי מספיק להם היכר 

שאוכלים בקערות נפרדות, כשרגילים תמיד 

 לאכול באותה קערה.
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שאסור לבעל לאכול משיורי מאכל של י"א  רמ"א.

נדה, כמו שאסור לו לשתות משיורי הכוס  אשתו

 .9 שלה

                                                                                    
 

 אסור לבעל לאכול עם אשתו בקערה אחת

ואין נוגעים  רה בזה אחר זהשאוכלים מהקע  אפילו

 }ש"ך{בקערה ביחד 

שמונח בקערה בשר בחתיכות קטנות, אסור ואפילו 

לאכול ממנה ביחד ומי שמקל בזה הוא שיבוש גדול 

 }ט"ז{

מותרים לקחת מקערה מרכזית אחת ולהניח כל  אבל

 }ט"ז{ אחד בקערה שמיוחד לו

 

נחלקו האחרונים האם מותר לאישה נדה להגיש אוכל 

 }ט"ז{. לבעלה

שכמו הר"ש אוצריך,  הש"ך בשם דעת .א

שאסורה למזוג לו כוס שתיה, גם אסורה 

 להגיש לו אוכל.
שמותר לנדה להגיש אוכל  דעת הט"ז, .ב

  לבעלה,
שרק מזיגת הכוס נאסרה כיון שיש בה וטעמו 

הגשת האוכל אין בו חיבה כיון  אבלחיבה, 

 .  שהוא מעשה עבדות שיש בו טורח

 
9

, שלא נאסר האורחות חייםבשם  בבדה"בכתב הב"י  

 שיורי מאכלה, אבל בשו"ע השמיט היתר זה,

 {שהספרדים לא נהגו בזה איסור }ופסק הטה"ב

 

אם לאחר אכילת הנדה, אכל אדם נוסף מאותו מאכל, 

 מותר לבעלה לאכול מאותם שיירים, 

וכל הקולות שכן הדין בשיורי הכוס שמותר באופן זה, 

 }ט"ז{   בשיורי מאכלשיש בשיורי כוס יש גם 

 

נחלקו האחרונים, האם מותר לנדה לאכול עם בעלה 

בקערה אחת, כשבני הבית אוכלים איתם ביחד 

 מאותה קערה.

שמצד הדין מותר,  דעת המשאת בנימין, .א

שיש הפסק אכילת בני הבית בין כיון 

אבל המחמירים יפה הם , האכילות שלהם

 עושים.

שמדינא יש לאסור לאכול  דעת הפת"ש .ב

 מקערה אחת, 
יצא שאוכל משיורי מאכל  יכיון שוודא

שלה, שאי אפשר ליזהר לדקדק שיפסוק 

 אדם אחר בינתיים.

 

 אישה נדה שהריחה תאבק, 

מותר לבעלה להריח את הטבק הנשאר, ואינו נאסר 

 }פת"ש{  כמו שיירי אכילתה

 

 הוספות

 
גון טבעת נחלקו הפוסקים האם דבר שאינו גבוה כ. 1

 .יכול לשמש כהיכר

שכשר להיכר, וכן מנהג  הרב ואזנרדעת  .א

 העולם להניח טבעת.
}שהגם שבהיכר לבשר וחלב צריך שהיה גבוה קצת, 

בנדה נהגו להקל כיון שאין איסור אכילה יחד מעיקר 

 הדין{

                                                                                    
 .שאינו נחשב להיכר ,דעת החוט שני .ב

 

. נחלקו הפוסקים האם כשאוכלים עם אחרים צריך 2

 לעשות היכר.

הגרב"צ אבא , חוט שניהודעת הרשב"א  .א

 שצריך היכר ואין להקל בזה., שאול

שרק במקום הצורך כגון  דעת הרב ואזנר, .ב

שיש בושה מותר להקל בלא שינוי בצירוף 

 שיעשו שינוי מקום.
 .שאין צריך היכרדעת הברכי יוסף והטה"ב,  .ג

  
. נחלקו הפוסקים מה הדין בצלחת מרכזית שיש בה 3

מינים ואכלה ממין אחד ולא הניחה אותו קודם  כמה

בצלחת שלה, האם מותר לבעלה לאכול משאר 

 המינים כשיעביר אותם לצלחת שלו.

שמותר שכל הבעיה זה אכילה  דעת האג"מ, .א

בקערה אחת, ולכן מותר כשמעבירו לכלי 

 אחר לפני שאכלו.
ששאר המנים נאסרים  דעת הרב ואזנר,  .ב

סר גם אחרי מחמת שיורי מאכלה, ולכן נא

 שיעבירו לכלי אחר.
 

מותרים הבעל ואשתו הנדה לאכול מלחם גדול . 4

שמיועד לאכילת כמה אנשים, באופן שכל אחד 

 ,ופרוסה ויניח לפני חייק

שהוי  ןאסורים לאכול מלחמיה אחת, מכיוואבל 

כאכילה מקערה אחת, וגם אסור משום שירוי 

מאכלה, שלא עוזר בזה להעביר את השיריים 

 }אג"מ{ ת אחרת.לצלח

 

 שאלות סיכום

 

שיטות הראשונים לגבי איסור אכילה על שולחן  מה. 1

 אחד?

לא יאכל הזב עם מבואר בגמ' שבת יא. " :}תשובה

ומבואר בגמ' שכל שכן  "הזבה, מפני הרגל עבירה

 שהטהור אסור לאכול עם אשתו הטמאה,

שרק אכילה בקערה  ההאם הכוונ נחלקו הראשונים, ו

 ,אחת נאסרה, או גם בשולחן אחד נאסר

שרק אכילה בקערה אחת נאסרה אבל  דעת הרמב"ם

 ,בשולחן אחד מותר

שאסור גם אכילה בשולחן  דעת רוב הראשוניםאבל 

שכמו ששני אנשים שרוכלים בשר  אחד בלי היכר,

אסורים לאכול בשולחן אחד אפילו בשתי  וגבינה

   וכ"פ השו"ע, כך גם בנדה ובעלה קערות

שרק בזמנם שהיו רגילים דעת הרא"ש,  ודעת הרא"ש

לאכול כל אחד על שולחן קטן, כשאוכל עם אשתו על 

 שולחן זה הוי דרך חיבה,
בזמננו שכל בני הבית אוכלים על שולחן אחד, אבל 

 אינו דרך חיבה ומותרים לאכול בשולחן אחד{

ה פלח אבטיח באותה לאכול עם אשתו נד  מה הדין .2

 קערה, וכן קערה ראשית של סלט?

כתב הט"ז שגם אכילת חתיכות של בשר  }תשובה:

נפרדות הנמצאים באותה קערה אסור בזמן נידותה 

 שנחשב לאכילה מקערה אחת,

ואם עוד אנשים אוכלים מאותה קערה דעת המשאת 

בנימין להקל, ודעת הפת"ש שאסור שנחשב האוכל 

 ,הקערה לשירי מאכלה
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אסור לבעל לאכול משיורי הכוס של   .סעיף ד'

 .10 נדה אשתו

משיורי  באופנים הבאים יש להקל לשתות, רמ"א

 .{ט"ז, }וכ"ש לאכולכיון שאין בהם חיבה הכוס

 מהכוס.ביניהם כשאדם אחר שתה  .א
  לכוס אחר, ההשתייכשהעבירו  .ב

מכן לכלי חזר לאחר ושה  אפילו

 הראשון.

לא יודע שאשתו שתתה מהכוס  כשהבעל .ג

ה צריכה להגיד לו שזה שיריים אינ הזה, 

 שלה.
 האישה מותרת לשתות משיירי בעלה, .ד

}כיון שאין דרך האישה להביא בעלה 

 .11 {ט"זלעבירה 

                                                                                    
אם לוקחים מהצלחת המרכזית וכל אחד   ז"והתיר הט

 מניח אותה קודם בצלחת שלו ואז אוכל,

ולכן אכילת אבטיח מאותה קערה תהיה מותרת רק 

באופן שינחו האבטיח בצלחת האישית שלהם לפני 

 האכילה.

אכילה בקערה אחת של סלט, אם כל אחד מניח 

 מצלחתו האישית ואז אוכל מותר להם לאכול מאותה

 קערה, 

אכלה האישה ממין אחד מהקערה עצמה וודאי  אבל

שאסור לו לאכול משאר אותו מין כיון שזה שיורי 

 מאכלה,

שמותרים  דעת האגרות משהושאר מינים שבקערה, 

כיון שהאיסור לאוכלם הוא רק מחמת אכילה בקערה 

 אחת, וכשמניח בקערה שלו מותר,

שגם שאר המינים בקערה  אבל דעת הרב ווזנר

חשבים לשיורי מאכלה ולכן אסורים גם לאחר נ

שיעביר אותם לצלחת שלו }ולדעת הב"י שהתיר שיורי 

 מאכלה מותר{   

 

 סעיף ד'

 
10

נחלקו הראשונים האם נאסר על הבעל לשתות  

 .אשתו נדה כוס של משיירי

 שנאסרדעת היראים והמרדכי והשו"ע.  .א

 שיורי שתיה של אשתו נדה. 
אישה שמת שבמעשה עם אותה , והראיה

" ועל ושתה עמי בעלה שאמרה "אכל עמי

זה אמר לה אליהו "ברוך המקום שהרגו" 

 עמה. המשמע שנענש על השתיי

שמותר לבעל  דעת הרמב"ם והרשב"א .ב

 אשתו נדה. כוס לשתות משירוי

 

ובעלה מזגו והשלימו לכוס  חצי כוסאישה ששתתה 

שלם, אסור לו לשתות ממנו, שזה עדין שיורי אשתו 

 }ש"ך{

 

 , וחזר בעלה ומזגו. כל הכוסשתתה אשתו את ואם 

שהמנהג להדיח הכוס בין שתית דעת הב"י,  .א

 .האישה לבעלה
שמותר לבעל לשתות מהכוס גם דעת הש"ך  .ב

 .בלי להדיחו

 

  .12אשתו מותר לבעל לשתות שלא בפני  .ה

 

אסור לבעל לשבת על מיטה שמיוחדת  .סעיף ה'

}וכ"ש שאסור  נדה, אפילו שלא בפניה לאשתו

 .13 לשכב{

                                                                                    
11

אבל שלא  ,"הזב עם הזבהיאכל לא "ששבגמ' מבואר   

  }ב"י{ לא נאמר תאכל

 
12

, והתחיל לשתות השיריים כשאשתו לא לפני 

 אשתו, חזרהובאמצע ששותה 

 ,המותר לו לגמור השתיי

אם פירסה אשתו נדה באמצע אכילת השיריים  וכן

 }פת"ש{מותר לגמור אכילתו 

 

 הוספות

 

שיורי מאכלה של אשתו שהעביר אותם לכלי אחר,  .1

אם הוא אוכל שצריך לכלי דינו כמו שיורי משקה 

 שמותר כשהעבירו לכלי אחר,

 }פת"ש{ שאינו צריך לכלי יש להחמיראבל אם זה אוכל 

 

 שאלות סיכום

 

כתוב ד' אופנים שמותר לו לשתות בשיירי כוס  .1

 שלה?

 . באלו מקרים מותר לאכול משיירי אשתו?2

הביא הרמ"א כמה אופנים שמותר לשתות  }תשובה:

 םאם אדם אחר שתה ביניה א. משירי כוס של אשתו

לכוס אחר מותר אפילו  ההעבירו השתיי ב.מהכוס 

כשאין הבעל יודע שאשתו  ג.כשהוחזר לכלי הראשון 

אם שתוה מהכוס לא בפני  ד.שתתה מהכוס הזה 

 אשתו{

כל  שתתה א שתיית הבעל מכוס ששתה אשתו: .3

המשקה שבכוס, האם הכוס צריך הדחה בכדי שהבעל 

מהכוס חצי מהמשקה  שתתה ביוכל לשתות ממנו? 

 מותר לבעלה לשתות ממנו? וחזרו ומלא אותו, האם

מכוס ששתתה בו: האם צריך  השתיה בימי נידת.4

להדיח כוס ששתתה בו לפני שבא לשתות? שתתה 

 ושיירה בכוס האם יכול להוסיף משקה ולשתות?

שתתה ושיירה והלכה לה והתחיל לשתות משיוריה 

 וחזרה באמצע האם צריך להפסיק?

בין שהמנהג להדיח הכוס דעת הב"י,  א }תשובה:

שמותר לבעל דעת הש"ך  ,שתית האישה לבעלה

 .לשתות מהכוס גם בלי להדיחו

כתב הש"ך שאסור עדין לשתות מכוס זה, שזה עדין  ב

 כתב הפת"ש שמותר לו לגמור השתייה{ גשיורי אשתו 

 

 סעיף ה'

 
13

על מיטה המיוחדת  "לשכב"שאסור מוסכם לכו"ע  

 לאשתו נדה, 

בפניו משום הרגל  ושאם אסרו עליה להציע מיטת

עבירה ק"ו שאסור לשכב על מיטתה, שיש בו יותר 

 }ב"י{ .הרגל עבירה

על מיטה  "לשבת"ונחלקו הפוסקים האם מותר 

  נדה שלא בפניה. המיוחדת לאשתו

לבוש שאם הוא  דעת הב"ח והש"ך .א

 מותר. בבגדו

157



 
 ______________________________________________________דיני הרחקות -סימן קצ"ה  6

אינו מחובר ש  המתנדנד מחמת ספסל. רמ"א

 , נדה אשתואסור לשבת עלו עם  ,לקרקע

 כאדם אחר מפסיק ויושב בניהםויש מתרים, 

 .14 }אורחות חיים{

                                                                                    
נדה גמורה מהטור סי קצג' וז"ל " והראיה

אפילו כשאינה  המיטתאסור לו לישן על 

 "במטה

שינה נאסרת ולא  מבואר בלשונו שרק

ישיבה, ולכן צ"ל שהטור שכתב אצלנו 

" במיטה המיוחדת לה, זה לא ישב"

 {"לא ישכב"טעות סופר והגרסה זה 

 

 דעת הטור לביאור  הט"ז, והשו"ע, .ב

שיש לאסור גם ישיבה על מיטתה אפילו 

 שלא בפניה,

שגם בישיבה יש הרהור שמביאה  כיון

  .להרגל עבירה

על ספסל ארוך  בשאם אסרו לייש וראיה

שמתנדנד משום שגורם הרהור כ"ש 

 שיש לאסור ישיבה במיטה.

ראיה זו, כיון , הש"ך בנקוה"כודחה 

שספסל המתנדנד לא נאסר משום 

הרהור, אלא שכיון שמתנדנד זה כמו 

 שנוגעים אחד בשני

חד הוי כישן עמה שכיון שיושבים בי או

 במיטה שנאסר אפילו שלא נוגעים

שמה שכתב  ודחה הט"ז ראית הב"ח,

  וסר בנדה גמורה שינה אין כוונתשנא

 ,שישיבה מותר

רואה דם לאפוקי  שכלה ש  ואלא כוונת 

 בתולים מותר לבעלה לישון על מיטתה,

אבל ודאי שבנדה גמורה גם שכיבה על 

 מיטתה נאסרה.

 

כרים המיוחדים  לאשתו אסור לבעלה להשתמש 

בהם אפילו במיטה שלו, וגם האישה כמו שאסורה 

לשכב על מיטתו כך אסורה לשכב על כרים 

 {בשם החכמת אדם }פת"שהמיוחדים לו 

  

 מותר לבעל לגעת בסדין שלה המלוכלך בדם,

 }ט"ז{ומי שנזהר בזה הוא שיבוש 

 

על אם האישה אינה בעיר מותר לבעלה לשבת 

 }פת"ש{ מיטה המיוחדת לה

 

על מיטה המיוחדת לבעלה  בנדה מותרת לייש

 ,ואפילו בפני

}ט"ז  וה מותרת רק שלא בפנייאבל לישון על

 ופת"ש וכ"פ הרב ואזנר{

שלא מצינו איסור על }אבל דעת התוה"ש,  

 {והאישה לישון במיתת בעלה אפילו בפני

 

 
14

ספסל נחלקו הפוסקים האם יש איסור בישיבה על  

 ביחד.

 דעת הצפנת פענח בשם רש"י .א
 שאפילו ספסל המחובר בכותלי הבית

 אסור לשבת עלו עם אשתו נדה.

 והרמ"א דעת התרומת הדשן .ב

בגנות לטיול נדה  אשתו. אסור לנסוע עם רמ"א

 ופרדסים וכדו', בעגלה או בספינה.

נסיעה לשאר צרכו מותרת אפילו שהם  אבל

 לבדם בספינה או בעגלה, 

  .15 בתנאי שבזמן ישיבתם לא יגעו זה בזה

                                                                                    
שהאיסור רק בספסל תלוש שיש חשש 

 .שיתנדנד

וחומרא זו דישיבת ספסל "  כתב וז"ל הב"י .ג

אבל  ,שמעתי שנוהגים בה האשכנזים

 "הספרדים לא נהגו בה

 

 
15

 מקורו מהתוה"ד,  

 שללכת בעגלה לצרכו מותר, שהטעם וביאר 

 ולא נאסר כמו ישיבה בספסל כיון  

שדרך אוהבים להתקבץ יחד  }בספסל{ דשאני התם"

 ,ולהתוועד בכהאי גוונא

דרך בני אדם נכרים להתקבץ ולשכור ש עגלה כיון  אבל

 " עגלה לילך בה מעיר לעיר תו לא הוי דרך חיבה

 

 הוספות

 

 נחלקו הפוסקים מה הדין בהליכה ביחד ברגל .1

 ,לגינות ופרדסים

שראוי להחמיר אפילו , דעת העורה"ש .א

שלא יושבים על ספסל אחד כיון שהוא 

 .דרך חיבה
שרק אם מתבודדים דעת הרב ואזנר,  .ב

בהרים לבדם וכדו' שיש קירוב הדעת 

 אסור בהרים.
 שמותר תמיד,  דעת האגרות משה, .ג

יחד, ב םשלא נאסר רק כשיושבי

שחוששים שיתקרבו זל"ז בישיבתם ויבאו 

 לידי נגיעה.

 

. נחלקו הפוסקים האם מותר לנסוע ברכב לטיול 2

 ביחד.

שמותר אפילו שיושבים  דעת האגרות משה, .א

 בספסל אחד, 
כיון שלא אסר הרמ"א אלא בעגלה וספינה 

קטנה שהנדנוד הוא מחמת האישה, אבל 

 ברכב שאין הנדנוד מחמתה מותר.
כל אחד יושב  שרק אםדעת החוט שני ועוד,  .ב

בכיסא נפרד מותר אבל ביושבים בספסל אחד 

 יש לאסור.
 

 כתה הטה"ב וז"ל

"הספרדים ועדות המזרח שנוהגים להקל בישיבת 

הספסל והמטה, מותרים גם לנסוע בעגלה או בספינה 

או מכונית, אפילו דרך טיול לגנות ופרדסים וכיוצא 

 בזה, 

יושבים זה אצל זה לבדם, רק שיזהרו אפילו כשהם 

מנגיעה זה בזה. והמחמיר כשהוא דרך טיול. תבוא עלו 

 ברכה"
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 .שאלות סיכום

 
, והאם העל מיטתה בזמן נידת בהאם מותר לו לייש .1

יש חילוק בין בפניה או שלא בפניה, מה הביא הב"ח 

ראיה על דין זה, ומה כתבו ע"ז הט"ז ונקוה"כ, וכן האם 

בפניו או שלא  ור לה לשכב או לשבת על מיטתמות 

 בפניו?

בפני אשתו אסור לכו"ע לשבת עלך מיטת  }תשובה:

 אשתו, ונחלקו הפוסקים מה הדין שלא בפניה,

 דעת הב"ח והש"ך שאם הוא לבוש בבגדו מותר,

דעת הט"ז והשו"ע שאסור תמיד ישיבה על מיטה 

 אשתו, שגם בישיבה יש הרהור שיביאה להרגל עבירה,

והביא הב"ח ראיה לדברו שבלשון הטור משמע שרק 

שינה נאסרה ולא ישיבה, ודחה הט"ז הראיה שהטור 

כתב שינה כיון שבא לאפוקי כלה הרואה דם בתולים 

 שהקלו לבעלה לישון על מיטתה,

אבל הנדה מותרת לשבת על מיטה המיוחדת לבעלה 

 {ו, ולישון מותרת רק שלא בפניובפני

להשתמש  השתו בימי נידתמותר לבעל וא  האם .2

בכרים או בסדנים המיוחדים לאחד מבני הזוג בפניו או 

 שלא בפניו.

כרים המיוחדים  שכתב הפת"ש בשם החכמת  }תשובה:

לאשתו אסור לבעל להשתמש בהם אפילו במיטה שלו, 

, כך ובפניעל מיטתו לשכב וגם האישה כמו שאסורה 

 {אסורה לשכב על כרים המיוחדים לו

נסיעת איש ואשתו  ןההלכתי והדין לעניי קורהמ מהו .3

 נדה ביחד במכונית?

נחלקו הפוסקים האם יש איסור בישיבה על  }תשובה:

, דעת הצפנת פענח בשם רש"י שאפילו ספסל אחד 

 ספסל המחובר בכותלי הבית אסור לשבת עלו,

דעת התה"ד והרמ"א שהאיסור רק בספסל תלוש שיש 

זו של ישיבת "י שחומרא חשש שיתנדנד, וכתה הב

 ,ספסל לא נהגו בה הספרדים

דעת האגרות משה שמותר  ,ביחד ברכבישיבה  ןולעניי

שהרמ"א אסר רק בעגלה וספינה שהנדנוד מחמת 

האישה, אבל ברכב הנדנוד מחמתה, ודעת החוט שני 

ותר אבל בספסל אחד מנפרדות  תשיושבים בכיסאו

 , ולדעת הב"י ודאי שמנותר{אסור 

בסירה או לטוס במטוס, עם אשתו מותר לשוט  האם. 4

 נדה?

לטיול מבואר ברמ"א שאסור לנסוע עם אשתו  }תשובה:

בגנות ופרדסים בעגלה וספינה, אבלן נסיעה לשאר 

צורכו מותרת אפילו שהם לבדם בספינה, ולכן בנסיעה 

 במטוס תלוי מה מטרת הנסיעה,

אבל כתב הטה"ב שלבני ספרד מותר גם נסיעה דרך 

 טיול{

תכננו טיול שיכלול  הבימי נידת השתו שהייתוא  בעל .5

גם שיט קיאקים משותף, האם יש בכך בעיה? ציין 

טעמים ומקורות. האם אפשר ללמוד מהדין הנ"ל על 

על מיטתה של אשתו  בהנדון האם מותר לבעל לייש

 נדה?

 

 

 

 

 

 

נדה במיטה אחת,  אשתועם  אסור לישון .סעיף ו'

  אפילו

  .16 הם לבושיםישנ  .א

  אינם נוגעים אחד בשני. .ב

 .רמ"א

 ישנים כל אחד בכר וכסת בנפרד. .ג

אם נוגעים  ,שהמיטות נפרדותגם  .ד

}ב"י בשם המיטות אחד בשני אסור

   .17 מרדכי{

                                                                                    
 סעיף ו'

 
16

 עם שתישן מהו, נדה: להו "איבעיא  שבת יג.מקורו  

 ?בבגדו והוא בבגדה היא בעלה

, יקרב לא נדה האיש ואל טמא לא רעהו אשת ת"ש את

 הוא - רעהו אשת מה ,רעהו לאשת נדה האיש מקיש

 בבגדו הוא - נדה אשתו אף, אסור בבגדה והיא בבגדו

 אסור" בבגדה והיא

 
17

אבל דעת רבנו ירוחם שמותרים לישון אפילו  

 במיטה אחת בתנאי 

זה ואינם מתקרבים  רחבה,ישנים במיטה  .א

 .לזה
}סדין כרית ושמיכה{  במצעישנים כל אחד  .ב

 .המיוחד לו
 
 מיטות שנוגעות זו בזו, באופן שהישנים בהם 

 אינם רואים אחד את השני בשנתם 

 כגון

 .ההשניי ראש המיטה נוגע בראש המיטה .א

 .הראש המיטה נוגע ברגלי המיטה השניי .ב
 שהגם שמהרדכי משמע שמותר, כתב המקור חיים

 }פת"ש{ סתימת הרמ"א לאסור תמיד.העולם נוהגים כ

 

מיטות המחוברות לקיר דינם כמו קרקע ולכן מותרים 

 }פת"ש בשם החכמת אדם{ .לישון עליהם ביחד

 

 מיטה המוקפת מסביב בנסרים כמין תיבה,  

מותרים לישון בהם אפילו שהמיטות מחוברות זו לזו, 

  }פת"ש{כיון שנראה שישנים בשני מיטות נפרדות 

 

וסקים  האם מותר לישון עם אשתו נדה נחלקו הפ

 בשתי מיטות נפרדות הנמצאות תחת אותה כילה

 }וילון שפרוס על שני המיטות{

 .שמותרדעת מהר"ם הלשקר והש"ך,  .א
שנכון להחמיר, אלא  דעת ספר שער המים, .ב

אם יש מחיצת סדין שתלויה בין המיטות 

 }פת"ש{
 

נסתפק הפת"ש האם מותר לשמוע קול זמר של אשתו 

 נדה, ומצדד לאסור.

, שהגמ' בשבת הקישא אשתו נדה לאשת רעהו ןמכיוו

כמו שאסור לשמוע קול זמר של אשת רעהו גם  ולכן

 .אסור קול זמר של אשתו נדה

והגם שאינו היקש גמור שהרי  באשתו נדה מותר יחוד, 

ובאשת רעהו נאסר, זה משום שהתורה העידה "שסוגה 

 }פת"ש{בשושנים" 
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 הוספות

 

קו הפוסקים האם מותר לשמוע קול זמר של נחל . 1

 .אשתו נדה

, שאסור אפילו והחוט שני הרב ואזנרדעת  .א

 זמירות שבת.
דעת הפרדס רימונים והגרי"ש אלישיב  .ב

שמותר אם זה קול זמר שרגיל בו והטה"ב, 

 ,  והמחמיר תע"ב,ואינה שרה עבורו
ותמהו על הפת"ש שאסר, ודעתם שיש 

במקומות להתיר כמו שמותר הבטה 

 ., אפילו שבאשת חברו אסורםהגלויי

 

 נחלקו הפוסקים בשיעור ההרחקה בין המיטות..2

דעת הרב ואזנר שלכתחילה  .א

 שיעור אמה  יפסיקו בין המיטות
ונהגו להניח תיבה או ס"מ{   06} 

 ארון קטן בין המיטות,

ואם אי אפשר יעשו באחד 

 מהשיעורים הבאים 

ירחיק כדי שהכרים וכסתות לא א. 

  יגעו אחד בשני

  .המיטות ןכדי מעבר אדם ביב. 

 כדי שלא יגעו בהושטת יד. ג.

מספיק שאין  ובשעת הדחק

 .ההמיטות נוגעות אחת בשניי

 ,הטה"בדעת  .ב
שכל שיטות אלו הם חומרות 

כל שהוא  חומספיק ריוו ,יתירות

 המיטות. ןבי

שאם המיטות אינם הטה"ב  והוסיף

באותו גובה מותר אפילו נוגעות זו 

בזו כיון שניכר שהן מיטות 

 נפרדות.

 

 .שאלות סיכום

 
מה המרחק שצריך להיות בין המיטות בזמן  .1

 ההרחקה?

דעת הרב ואזנר שלכתחילה ירחיק אמה  }תשובה:

ס"מ, ובשעת הדחק מספיק שהמטות לא  06שהוא 

, ודעת הטה"ב שזה חומרא יתירה הנוגעות אחת בשניי

 כל שהוא בין המיטות{  חריווומספיק 

זוג נשוי שחדר השינה שלהם היה צר מאוד ולכן קנו  .2

מיטה אחת שניתן לשלוף מבסיסה מיטה נוספת, 

נמוכה יותר אך עדיין המיטות  ההמיטה הנשלפת היית

היו נוגעות זו בזו, האם יכולים לשכב כך גם בימי 

 ליבונה?

דעת רבנו ירוחם שאם ישנים במיטה רחבה }תשובה: 

 ויש לכל אחד כר וכסת בנפרד מותר, 

אבל חלק עלו הרמ"א ופסק שאפילו שישנים בכר וכסת 

בנפרד והמיטות נפרדות אם נוגעים המיטות אחד בשני 

, אבל הטה"ב כתב שכיון שהמיטות לא באותו אסור 

גובה ניכר שהם מיטות נפרדות ולכן מותר אפילו 

 אחד בשני{שנוגעות 

 

 

 

 

סתכל במקומות המכוסים האסור ל  .סעיף ז'

 .18 נדה, ואפילו בעקבה שבאשתו

 םהגלוייאבל מותר להסתכל במקומות  רמ"א,

 .19 הבראייתשבה, אפילו שנהנה 

                                                                                    
 

 סעיף ז'

 
18

 - האיש של בעקבה המסתכל "כלקורו נדרים כ. מ 

: יוסף רב אמר. םמההוגני שאינן בנים לו הווין

 נדה" ובאשתו

 שמבאר ריש לקיש "מאי עקבה מקום התורף"והגם 

שכל המקומות המכוסים בגופה  הרשב"א והטורלמדו 

   }ב"י{הוי בכלל מקום הטורף. 

 
19

 וז"ל  ם"מקורו מרמב 

 פי על ואף נדה כשהיא באשתו להביט לאדם מותר"

 ממנה לב הנאת לו שיש פי על ואף, הוערו שהיא

 בזה בא אינו זמן לאחר לו מותרת והיא הואיל בראייה

 שמא עמה ראש יקל ולא ישחוק לא אבל, מכשול לדבר

 "לעבירה ירגיל

 המזה שהתירו לאישה להתקשט בימי נידות ועד ראיה 

כדי שלא תתגנה על בעלה, מוכח שמותר ההסתכלות 

 }ב"י{ םבמקומות הגלויי

 

בנדותה לשכב על סדינים  מותר לאישהכתב הסמ"ק ש 

, או בסדינים שאינם ושלא בפני ששכב עליהם בעלה,

 מיוחדים לו 

שגם אם תתעבר משכבת זרע זו  ז טעמו"וביאר הט

 והיה הולד בן הנדה, אין כן ביאת איסור והולד כשר

לגמרי, כמו בן סירא שהתעברה אמו מזרע אביה 

 באמבט וכשר היה.

על סדנים ששכב עליהם איש אחר לא תשכב,  אבל

 שחוששים שתתעבר משכבת זרע שנמצאת על הסדין,

והחשש הוא שכיון שלא יודע אותו ולד מי אביו 

 האמתי, וחושב שזה בעל אמו, 

אם ימות אחיו מאביו ייבם את אשתו, ובאמת אסורה 

  עלו באיסור ערווה, כיון שהוא אחיו מאמו ולא מאביו.

 

 

 

 הוספות

 

הב"י והשו"ע ומשמעות  ,המ"מ ברמב"םדעת  .1

  באה"ע

המכוסים שבאשתו נדה  סתכל במקומותהשמותר ל 

 ולא נאסר רק ההסתכלות במקום הטורף,

שדעת השו"ע כאן זה לחומרה ולא  ולמד הטה"ב

 מעיקר הדין.

 

הדין בראיה בעלמא בלא  . נחלקו האחרונים  מה2

 הנאה. תכוונ

 שמותר. דעת הטה"ב, .א
שאין בין כיון  ,שאסורדעת הרב ואזנר,  .ב

 .הסתכלות לראיה אלא כחוט השערה
 

מקומות שהאישה נחלקו האחרונים מה הדין ב  .3

רגילה לכסות רק כשהיא מחוץ לביתה, אבל בביתה 

 .רגילה לגלותם
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האישה בגדים מיוחדים  דשתייח ראוי. סעיף ח'

  לובשת אותם בימי טומאתה,תהיה ש 

   .20 כדי שהיו הבעל והאישה זוכרים שהיא נדה

                                                                                    
אינם בכלל שמקומות אלו דעת האג"מ,  .א

 .ההסתכלות כיון שרגיל בהם איסור

לאסור שהוי בכלל דעת הגרי"ש אלישיב,  .ב

 מקומות המכוסים.
 

. נחלקו האחרונים האם יכול הבעל להיות עם אשתו 4

 בזמן הלידה.

שמותר לו להיות דעת האג"מ והטה"ב,  .א

 איתה כדי לחזק רוחה, 
אסור לו להסתכל ביציאת הולד   אבל

פה אסור ר ו מקום התש  כיון ,ממש

  .אפילו בטהורה להסתכל

שאסור תמיד דעת שו"ת מנחת יצחק,  .ב

 שמא יבוא לידי מכשול
 עשיש להימנ והרב ואזנרחוט שני דעת הו 

איתה, ובשעת הצירים מותר כדי  סמלהיכנ 

 לחזקה.

 

 שאלות סיכום

 
ענה מסברא, האם הבעל יכול להיות עם אשתו נדה  .1

 בחדר לידה בשעת לידה?

בשעת הטבילה  האם בעלה יכול לעמוד על גבה .2

 היכא דלא אפשר?

כתב הפת"ש סע' ב' בשם הנוב"י שאיש  }תשובה:

ואישה הגרים בכפר בין הגווים ואין מי שיתמוך באשתו 

בזמן הטבילה, שמותר לבעל לתומכה בידו כשנכנסת 

מתחת למים, ולראות מקומות המכוסים בגופה כדי 

 לראות שנכנס כל גופה מתחת למים, 

והסתכלות במקומות המכוסים, שאיסור נגיעה  והטעם

הוא מחשש שיבוא להרגל דבר כשאינו דרך חיבה 

 וישמש איתה,

כיון שמיד שתעלה אשתו מהמים מותרת לו, אין  ןאוכ 

 {לחשוש שיבוא עליה באיסור

   

 .סעיף ח'
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 נדה הוחזקה: יהודה רב "אמר כתובות עב. מקורו 

 נדה"  משום עליה לוקה בעלה, בשכנותיה

במזיד והתרו בו, שסומכים על הראיה }אם בא עליה 

 שלבשה בגדי נדות שהיא נדה{

  יופירש רש"

 נדות בגדי לובשת שראוה - בשכנותיה נדה הוחזקה"

 }ב"י{" ושמשה אני טהורה אמרה ולבעלה

 

 

 הוספות

 
 .נחלקו הפוסקים במנהג בזמננו בדין סעיף זה.1

 בוארשהעיקר להלכה כמדעת הטה"ב,  .א

תייחד לה בגדים  שהאישה שראויבשו"ע 

 . , ואפילו אם הם בגדים נאיםהנידותבימי 
שינוי של בגד אחד  שמספיקהרב ואזנר וכתב 

 .וגם א"צ שיהא חשוב פחות משאר הבגדים

ראוי היה להחמיר  ולגזור שלא  סעיף ט'. 

  ,הנידתאישה בימי  טתתקש

 .21 ובקושי התירו כדי שלא תתגנה על בעלה

 

שרגילה האישה לעשות  כל המלכות .י' סעיף

לבעלה בימי טהרתה, מותרת לעשות לו גם בימי 

 .22 טומאתה

שמביאות לידי קירוב  ,חוץ משלוש מלאכות 

  וחיבה,

{ כוס, רמ"א, ולפניאסורה למזוג }הראשונה, 

  .23 על השולחן ולפניולהניחו 

 כגוןאם עושה היכר מותר,  אבל

 תניח הכוס על השולחן ביד שמאל .א

אפילו ותניח הכוס על הכר והכסת,  .ב

 .24 ביד ימין

                                                                                    
בזה"ז לא נוהגים ללבוש ש ,דעת החוט שני .ב

 , בגדי נדות
שביאר  שסומכים על התוה"שבזה,  והטעם

 שמבואר בגמ' שטעם לבישת בגדי נידות הוא

לא תתגנה על בעלה אם תלבש בגדי כדי ש

 בימי טהרתה הנידות

}ונתקשה מדוע הטור והב"י לא כתבו טעם 

ולפי"ז הוא תלוי בקפידת שלא הנזכר בגמ'{ 

 .אבל אינו חיוב ,הבעל

 

 סעיף ט'
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 הראשונים זקנים, בנדתה והדוה" שבת סד:  מקורו 

 אמרו

}שיש לדרוש את המילה בנדתה כמשמעו שאישה 

תהיה מנודה ומרוחקת מבעלה ולכן גזרו שראתה דם 

 ולא תפקוס ולא תכחול שלא {העליה בימי נידות

 , צבעונים בבגדי תתקשט

 על מגנה אתה כן אם: ולימד עקיבא רבי שבא עד

 לומר תלמוד מה אלא ,מגרשה בעלה ונמצא, בעלה

}אפילו  במים שתבא עד תהא בנדתה - בנדתה והדוה

שעברו ז' ימים ופסקה מלראות דם אינה נטהרת עד 

 שתטבול במקווה{  

 י' סעיף
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שכך ההלכה מעיקר  כתב הפת"ש בשם השל"ה  

 הדין שמותרת האישה לעשות כל המלכות לבעלה, 

כדי שלא יסבלו העם מחסרון שפחות, אבל מ"מ 

 " }פת"ש בשם השל"ה{המחמיר שומר מצרות נפשו"
 

23
 מלאכות כל: הונא רב אמר" סא. כתובות מקורו 

 ,לבעלה עושה נדה - לבעלה עושה השהאיש

 ידיו פניו והרחצת, המטה והצעת, הכוס ממזיגת חוץ

 "ורגליו

 

 24
 מקורו כתובות סא.   

  }על פי הכד{ דכובא אפומא ליה מנחא, אביי"

  }על הכר{ סדיא אבי, רבא

 }שרפרף{ אשרשיפא, פפא רב

 

לא הזכיר את ההיתר של מזיגת הכוס הרמב"ם אבל 

 ע"י שינוי, 

161
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 אלא שינוי י"ע התירו שלא ליה דמשמע "משום  וטעמו

 וחרדים זהירים שהיו רבנן דהנך דומיה גדול לאדם

 כל לשאר לא אבל לחטוא יבואו ולא ביותר' ה לדבר

 " }ב"י{אדם

  

 הביא הב"י עוד אופנים שהיה מותר מזיגת הכוס.

רק מזיגה בלא  אם עושה האישה לבעלה .א

הושטה בלא מזיגה מותר, אפילו  אוהושטה, 

 }יראים{בלי שינוי 
 .ביין אסורה תמידמים מזיגת  .ב

כשהכוס  מותרת מכלי לכוס ייןמזיגת אבל 

אבל אם הכוס על השולחן  אינו על השולחן,

 }הגהות מימוניות{אסור. 

 מזיגת שאר משקין   .ג
שמותר, שלא נאסר  דעת הב"י בשם הרשב"א

 }וכ"פ הטה"ב{ רק מזיגת יין 
 .שגם מזיגת שאר משקים אסורים דעת הב"ח

 {אבל התיר מים וסודההרב ואזנר }וכ"פ 

 

נחלקו האחרונים מה הדין במזגה את הכוס שלא בפני 

  .ובעלה, אבל הניחה את הכוס לפני

 שגם בזה יש דרך חיבה ואסור,  ח"דעת הב .א
העולם להחמיר , שמנהג הרב ואזנרופסק }

 {ובין במזיגה ובין בהושטה לפני
 . שמותר והש"ך והרמ"א דעת  ב"י .ב

 {}וכ"פ הטה"ב
שכמו שהצעת המיטה מותרת }והראיה א. 

שלא בפניה אפילו שיש בה חיבה יתירה, כ"ש 

  ,ושמזיגת הכוס שמותר שלא בפני

כמו שמותר מזיגה ע"י שינוי, יש להתיר גם  ב.

    { שאינה פחות טובה ושלא בפני

 

נחלקו האחרונים האם מותר לאישה כשהיא נדה 

 להגיש אוכל לפני לבעלה.

 מהר"ש מאוסטרייך.הש"ך בשם דעת  .א
 שאסור, כמו מזיגת הכוס שנאסרה.

מביא הקערה לכל  שרק אם, דעת הב"ח .ב

 ,גם אם בעלה אוכל ממנה ,בני הבית מותר
 .להגיש אוכל רק לבעלה אסוראבל 

במאכלים לא והתיר הרב ואזנר, }וכ"פ 

 {חשובים כלחם וגבינה

שמותר תמיד להגיש אוכל דעת הט"ז  .ג

שאין בהגשת אוכל קירוב  וטעמולבעלה, 

וכן }מעשה עבדות שיש בו טורח  כיון שזה 

 פסק הטה"ב{

 

 הוספות

 

שמזגה האישה , נחלקו האחרונים מה הדין בדיעבד .1

  .ולבעלה יין והנחתו לפני

שכל האיסור הוא החיבה  דעת הרב ואזנר, .א

אין ההושטה אוסרת  אבלשבהושטה, 

 המאכל.

שאם התכונה למצוא חן  דעת הטה"ב ,  .ב

אלא יעביר  ממנו, אסור לשתותבעינו, 

 .לכוס אחרת ההשתיי

 

 

 

שאסורה לעשות  ההשנייהמלכה  .סעיף יא'

 , משום חיבה לבעלה

 ,המיטההצעת 

 .באופנים הבאיםואסורה רק 

 ,ובפנימציעה אותם  .א

מותרת אפילו שיודע  ובפנישלא  אבל 

 .25 שהיא הציעה אותם

 כשמציעה אותם דרך חיבה  .ב

 ההכוונ } רק פריסת הסדינים והמכסה ולכן

 .אסורההסדינים והשמיכה על המזרון{  הנחתל 

להנחת הכרית  ההכוונ הצעת הכר והכסת } אבל

  .26 כיון שיש בה טורח מותרתוהמזרון{ 

                                                                                    
 שאלות סיכום

 

 לבעלה בזמן נידותה. הדין מזיגת הכוס על ידי איש.1

עושה לבעלה נדה  הקיי"ל בגמ': כל מלאכות שהאיש

עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס וכו". מה נלמד מכך 

הגשת יין, שאר משקין או אוכלים על גבי  ןלעניי

 השולחן?

האם מותר לאשה נדה להגיש לבעלה כוס יין או .2

 צלחת מאכל המיוחדת לו?

הרא"ש והשו"ע ביארו שמזיגת הכוס  }תשובה:

המזיגה שנאסרה זה מזיגת מים לתוך יין, שאז אסור 

אפילו ללא הושטה, אבל בשאר משקים אם היה 

 הושטה בלי מזיגה או מזיגה בלי הושטה מותר,

שלא  הואם גם מזגה לו וגם הושיטה אבל המזיגה היית

 , הב"י התיר והב"ח אסר,ובפני

ובהגשת אוכל לבעלה דעת הט"ז שמותר תמיד שאין 

 בזה קירוב הדעת וכ"פ הטה"ב,

אסור, ורק אם זה קערה ודעת הב"ח, שלהגיש לבעלה 

 מרכזית וגם בעלה אוכל ממנה מותר וכ"פ הרב ווזנר{

 

 

 סעיף יא'
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 לא: רבא אמר, המטה הצעתא. "כתובות ס  מקורו 

 .לן לית בפניו שלא אבל, בפניו אלא אמרן

 
26

נחלקו הפוסקים האם מותר הצעת הכר והכסת  

 }כרית ומזרון{

שמותר כיון שזה דבר שיש  דעת השו"ע, .א

 .בו טורח
 דעת הש"ך שאסור,  .ב

שהדין שאישה שהכניסה לבעלה וטעמו 

פטורה  ממון שראוי לשלוש שפחות

 מלהציע שאר המטות בבית,

אבל מיטת בעלה חיבת להציע הסדינים  

כיון שהוא דרך חיבה, ובהצעת כרים 

האם  הביא הרמ"א שתי דעותוכסתות 

כיון שזה דרך חיבה, או שאין  ביש לחיי

 בו חיבה,

וחשש הש"ך לדעה שיש בו חיבה ולכן 

 בנדותה לא תציע לו גם המזרון והכרית.

 

 

 

 

 

162
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שאסורה לעשות השלישית כה א המל  .'סעיף יב

 , משום חיבה לבעלה

לו מים לתוך כלי בזמן שהוא רוחץ, כדי  לשפוך

ת מים ק}וכ"ש אם יוצ ו ידו ורגלויבהם פנ  שירחץ

 ואפילו על ידו ורגלו ממש{

 .בזמן יציקת המים שאינה נוגעת בו כלל .א

 .27 שזה מים צוננים .ב

                                                                                    
 .הוספות

 

  גם הבעל אסור להציע את מיטתה של אשתו, .1
מפני שאין דרכו של איש  ,ומה שלא הוזכר בפוסקים

 וטה"ב{ הרב ואזנר} אשתו להציע מיטות

 

 ,המיטה לשינה נאסרה שהיא דרך חיבהרק הכנת . 2

 סידור המיטה לאחר השינה מותר,  אבל

שאין בו חיבה, כיון הוא דרך טורח שנעשה לסידור 

  }הרב ואזנר{הבית 

 , ציפית לתוך הכנסת הכרית והשמיכה .3

 אבל שאינה טורח כל כך אסורה, שמיכה של קיץב 

 {הרב ואזנר} שמיכה כבדה של חורף מותר

 

 

 .'סעיף יב

 
27

לתת מים בכלי כדי נחלקו הפוסקים האם מותר  

 .שלאחר מכן ירחץ בו את פניו ידיו ורגליו

 דעת הש"ך בשם ר' יונה, .א
 שאסור משום חיבה.

 }וכ"פ הטה"ב{ שמותר ,דעת הט"ז .ב
 שכתב וז"ל }והראיה א. מלשון הרשב"א 

משמע שיציקת המים  "אפי' הוא רוחץ והיא מוצקת"

 . אינה אסורה אלא בשעת רחיצה

ונתינת "הרחצת פנו ידו ורגלו"  שנאסר גמ'ה לשון  ב.

 מים לכלי בלי יציקה אינו נחשב לרחיצה

אם רוחץ בכלי שיש בו נקב למעלה ובשעת אבל 

 רחיצה שופכת מים לכלי הוי כרחיצה ואסור.

 

 

 הוספות

 
נחלקו הפוסקים האם מותר לנדה להכין אמבטיה  .1

 . ובשביל בעלה בפני

שאסור, שגם לט"ז שהתיר  הרב ואזנרדעת  .א

הבאת מים לרחיצת פניו ורגלו לא יתיר 

הכנת אמבטיה לרחיצת כל גופו, שזה דרך 

 חיבה ביותר.
שמותר כיון שדעת רוב  דעת הטה"ב .ב

אבל טוב שתעשה  הפוסקים כדעת הט"ז,

 .והכנת האמבטיה שלא בפני
לכו"ע  וא בפניל הכנת האמבטיה שאבל 

מותר, כמו שהתירו הצעת המיטה שלא 

   .ובפני

 

שחרית, או  םמותר להגיש לבעלה מים לנטילת ידיי. 2

 מים ראשונים ואחרונים של סעודה, 

כיון שאין זה מעשה רחיצה אלא  ,ך"אפילו לדעת הש

 {הרב ואזנר} מעשה מצוה להעביר הטומאה

 

לאישה אסור למזוג כוס לבעלה ש   כשם סעיף יג'.

 נדה לאשתו כך אסור לבעל למזוג כוס{ י'}סע' 

 .28 דעתו עליה ןשייתשחוששים 

 ויש בבעל חומרא נוספת, 

ע"י אחרים כוס של יין, כל  לאשתושאסור לשלוח 

 לה }כוס של ברכה או כוס אחר{ דשמייח

אם שתו אנשים אחרים מאותו כוס, מותר  אבל

  .29 לשתות אחריהם לאשתו

                                                                                    
 שאלות סיכום

 
 שלא לפניו?האם מותר להכין אמבטיה לבעלה  .1

בשו"ע מבואר שאסור לשפוך מים לתוך כלי  }תשובה:

בזמן שהוא רוחץ כדי שירחץ בו פנו ידו ורגלו, ונתינת 

מים בכלי כדי שירחץ בהם לאחר זמן הש"ך אסר והט"ז 

ונחלקו הפוסקים האם מותר לנדה להכין מתיר, 

 . ואמבטיה בשביל בעלה בפני

הבאת מים שאסור, שגם לט"ז שהתיר  הרב ואזנרדעת 

לרחיצת פניו ורגלו לא יתיר הכנת אמבטיה לרחיצת 

 כל גופו, שזה דרך חיבה ביותר.
שמותר כיון שדעת רוב הפוסקים כדעת  דעת הטה"ב

 .ואבל טוב שתעשה הכנת האמבטיה שלא בפני הט"ז,
לכו"ע מותר, כמו  וא בפניל הכנת האמבטיה שאבל 

   {ושהתירו הצעת המיטה שלא בפני

 

הבדל בין גבר לאישה לגבי הרחקות שבזמן האם יש  .2

 נידתה?

מצינו בס' זה כמה הבדלים בין הבעל לאישה : תשובה}

הוא אסור לשתות משירי סע' ד'  א בדיני הרחקות והם

כוס שלה, והיא מותרת לשתות משיורי כוס שלו כיון 

הוא אסור לשבת על סע' ה'  בשלא מרגלא בעבירה 

שבת על מיטה מיטה שמיוחדת לה, והיא מותרת ל

 .ושלו, וגם מותרת לשכב עליה שלא בפני

כשאחד מבני הזוג חולה אפשר להקל  סע' טו טז' ג

 לאישה ולא לבעלה ע"ש{

 

 סעיף יג'

 
28

 , פ"א מסכת כלה מקורו 

 }אחרת שאינה אשתו{ לאשה ברכה של כוס "המשגר

 רבה שדעתו מפני, מיתה חייב בעלה מדעת  שלא

 עליה" רבה הרע שיצר מפני אומר רבי, עליה

שליחת כוס לאישה אחרת משום חיבה, וכמו שנאסר 

  .רשב"אאסרו גם שליחת הכוס לאשתו נדה, 

 
29

שראוי להחמיר גם אם שתו אחרים דעת השאילתות  

 }פת"ש{ שלא תשתה ממנו האישה םביניה

 

 הוספות

 
. נחלקו הפוסקים באיזה אופן מותרת האישה 1

 לשותת מכוס קידוש של בעלה.

שיש להחמיר את דעת דעת הרב ואזנר,  .א

השאילתות שהביא הפת"ש שאפילו ששתו 

 לא תשתה מכוס ששלח לה,  םאחרים ביניה
שימזוג את הקידוש לכוס  המותר, ןוהאופ

אחרת, ולא ישגר לה את הכוס, אלא יניח 

 אותו משם,  חהכוס על השולחן והיא תיק

 מחמת המזיגה שמוזג לה ואין לאסור
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שמזיגה זה עם מים, וגם כיון ששופכים  כיון

 קצת אינו נחשב למזיגה. 

שמותר לשלוח דעת הפרישה והטה"ב,  .ב

את הכוס כדרכו, והיא תשתה ממנו  אשתול 

 , שכיוןתחילה ולאחריה כל בני הבית
ששותים ממנו כולם אינו נחשב לכוס  

   המיוחד לה.

 

 שאלות סיכום
 

ש לכוס אחרת האם יש ענין שימזוג לאשתו מיין קידו  .1

 ?הבשעת נידת

בשו"ע פסק שאסור לשלוח לאשתו ע"י }תשובה: 

אחרים כוס של ברכה, אבל אם שתו אחרים מאותו כוס 

מותר לה לשתות אחריהם, והביא הפת"ש בשם 

השאילתות שראוי להחמיר גם אם שתו אחרים 

 ,םביניה

והרב ווזנר כתב להחמיר כהשאילתות, ולכן כשיש 

אנשים אחרים איתם ימזוג לכמה כוסות והיא תיקח 

 ימזוג את הקידוש לכוס אחרת, לבד, וכשהם לבד 

ולא ישגר לה את הכוס, אלא יניח הכוס על השולחן 

 ,אותו משם חוהיא תיק

את  אשתושמותר לשלוח ל אבל דעת הפרישה והטה"ב 

הכוס כדרכו, והיא תשתה ממנו תחילה ולאחריה כל 

, שכיון ששותים ממנו כולם אינו נחשב לכוס בני הבית

 המיוחד לה{

במשפחה מסוימת סדר הסעודה בליל שבת הוא  .2

 הכדלהלן: מחמת רגישות הבעל ליין נוהגת האיש

לקדש ולהוציא יד"ח, אח"כ היא מגישה למסובים 

, בהמשך היא מגישה םקערות וספלים לנטילת ידיי

לשולחן מאכלים ומשקאות בהגשה אישית. כיצד ינהגו 

 ? הבימי נידות

 אם הבעל טועם מהיין לאחר שאשתו קדשה, }תשובה:

אסור לו לשתות משיורי כוס של אשתו כמבואר בס' ד', 

ומותר רק באופניים שכתב השוע בס' ד' שהם,  אדם 

 לכוס אחרת, ה, או שיעביר השתייםאחר ישתה ביניה

, דעת הש"ך שאסור םולגבי שתגיש לו מים לנטילת ידיי

מותר להגיש ש ודעת הט"ז להתיר, אבל כתב הרב ווזנר  

שחרית, או מים ראשונים  םלבעלה מים לנטילת ידיי

 ואחרונים של סעודה, 

כיון שאין זה מעשה רחיצה אלא  ,ך"אפילו לדעת הש

 מעשה מצוה להעביר הטומאה

תו משקאות מבואר בשוע שמותר עי ולגבי לקבל מאש 

שתיתן בשינוי שתניח הכוס ביד שמאל, או שתניח על 

הכר והכסת, והוסיף הב"י שמותר גם באופנים הבאים 

 אם היה הושטה בלי מזיגה או מזיגה בלי הושטה, א

רק מזיגת יין נאסרה, שלא כדעת הב"ח שאסר גם  ב

 מזיגת שאר משקיים

נתבאר שהט"ז  ולגבי הגשת מאכל שמיוחד לבעלה

 התיר, והב"ח אסר{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל ההרחקות שנתבארו בסימן זה  סעיף יד'.

 נאסרו

, ובין בימי ליבונה הנידותבין בימי  .א

 .30 כשסופרת ז' נקיים

בין אם ראתה דם ממש, ובין אם מצאה  .ב

כתם, }שדינה בכל דבר כרואה דם ממש, 

 וסתות{  ןמלענייחוץ 

אישה בימי ליבונה ל להקל  נוהגיםיש  "א,רמ

ויש  }ראבי"ה{ בקערה אחתלאכול עם בעלה 

 .31 להחמיר

                                                                                    
 סעיף יד'

 
30

 ןנחלקו הראשונים האם ימי ז"נ קלים יותר לעניי  

 .ההרחקות מימי נידות

ד ורוב הראשונים "דעת הרשב"א והראב .א

שאין חילוק בהרחקות בין ימי והשו"ע, 

 טומאה לז"נ 
שכן משמעות לשון הגמ' "והדוה  והראיה

 "במים בנדתה תהא עד שתבא -בנדותה
בדיני שז"נ יותר קל דעת רש"י ורבנו חננאל  .ב

 , הרחקות מימי טומאתה
ולכן כתבו שהיתר שמואל במזיגת הכוס 

  בשינוי הותר רק בימי ז"נ ולא בימי טומאתה

 }ב"י בתחילת הסימן{

 
31

 הרגל ליכא ליבון ימי "אחר ל"וזמהראבי"ה  מקורו 

 יכולה אם לטבול שתרצה כדי עמה לאכול וטוב עבירה

 לטבול"

 .ודחו דברו כל הפוסקים

 רבים ראיתי זה "ועל וז"לבדרכי משה כתב  .א

 על לסמוך לי נראה ואין ליבונה בימי מקילים

 "זה בדבר הוא יחיד ה"וראבי זה,
  כתב וז"להב"ח   .ב

 ביום אלא התיר לא שהרי המקלים, "טועים

 לטבול, שתתרצה כדי ליבון ימי שאחר 'הז

 יבא שמא לחוש דאין עבירה הרגל ליכא וגם

   לערב" טובלת שהיא כיון' הז ביום עליה

 הני עבדי קא דאיסורא ברבים לדרוש יש ולכן

 " }ש"ך{לבונה בימי' א מקערה יחד דאוכלים

 בימי יותר להחמיר יש "דאפילו  הט"ז כתב .ג

 יש יותר קולא באיזה לו נתיר דאם ליבון

 שרואה מאחר דבר, הרגל לידי שיבוא חשש

 כל כך"טמאה  אינה שהיא

 

 שאלות סיכום

 
האם יש הבדל בדין הרחקה בין ימים שרואה בהם . 1

 ממש לבין שבעה נקיים?

דעת רש"י ורבנו חננאל שז"נ יותר קל ולכן  }תשובה:

שההיתר של מזיגת הכוס בשינוי הוא רק בז"נ, וחלקו 

 עלו כל המפרשים,

וכן הרמ"א הביא דעת הראבי"ה להקל בימי ליבונה 

לאכול בקערה אחת, וכתב הרמ"א שיש להחמיר, 

והוסיף הב"ח שלא התיר הראבי"ה רק ביום הז' של 

 הנקיים{ 

על  –שמואל מחלפא ליה דבתיהו בידא דשמאלא .2

 איזה זמן מדובר, ומה נלמד ממעשה זה?
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בעל חולה אם יש מי שישמש אותו  סעיף טו'.

 נדה לשמשו. לאשתו{ אסור ב"י ,י הדחק"אפילו ע}

 מש אותו מי שיש  אין אםאבל 

  .32 מותרת לשמשו

כמה שאפשר מאסור הרחצת להימנע יש לה אבל 

 פנו ידו ורגלו, 

 .33 ובפניואיסור הצעת המיטה 

כשהיא  לבעל לגעת באשתו נדהאסור . סעיף טז'

חולה כדי לשמשה, כגון להקימה להשכיבה 

 .34 }תוה"ד{ ולסומכה

                                                                                    
דעת רש"י שכל ההיתר של מזיגת הכוס  }תשובה:

 שינוי לבעלה זה רק בז"נ, וחלקו עלו כל המפרשים,ב 

ופסק השו"ע בסע' י' ע"פ מעשה זה להתיר לאישה 

 ביד שמאל{ ולמזוז כוס לבעלה אם מניחה לפני

 

 

 סעיף טו'

 
32

 הםהדברים שמותר לה לשמשו   

להקימו להשכיבו ולסומכו אפילו  ב.מזיגת הכוס  א.

 , כיון שאין בהם חיבה אלא מילי דעבדות, י נגיעה"ע
 להרגל למיחש ליכא הוא דחולה דכיון, "והטעם

 "כחו שתשש מפני עליו מתגבר יצרו דאין עבירה

 }ב"י{

 
33

 , רבנו ירוחם בשם הגאוניםאבל דעת  

שרחיצת פנו והצעת המיטה אסורים גם אם אין לבעלה 

 }ב"י{ מי שישמשו

 

 הוספות.

 
 מה להשתדל בכל לה יש, אישה שבעלה חולה .1

   ,ירחץ אותואדם אחר ש  ,אפשרש 

לכתחילה ו  ,אם אי אפשר יש להתיר שהיא תרחץ אותוו

הרב ואזנר } תעשה על ידי דבר המפסיק כגון כפפות

 ה"ב{וט 

 

 שאלות סיכום

 

 -אם בעלה חולה ואין מי שישמשו זולתה, והיא נדה .1

 האם מותרת לשמשו?

  כתב הב"י שמותרת לשמשו בדברים הבאים }תשובה:

להקימו להשכיבו ולסומכו אפילו  ב.מזיגת הכוס  א.

 ע"י נגיעה, כיון שאין בהם חיבה אלא מילי דעבדות, 
 עבירה להרגל למיחש ליכא הוא דחולה והטעם, "דכיון

 "כחו שתשש מפני עליו מתגבר יצרו דאין

וכתב השו"ע שיש לה להימנע כמה שאפשר מאסור 

 ,והרחצת פנו ידו ורגלו, ואיסור הצעת המיטה בפני

ודעת רבנו ירוחם בשם הגאונים שהרחצת פנו, והצעת 

 המיטה, אסורים גם שאין מי שישמשו{

 

 סעיף טז'

 
34

 שרי בריאה אשתוו חולה כשהוא דדוקאוהטעם " 

 דאין עבירה להרגל למיחש ליכא הוא דחולה דכיון

 כחו, שתשש מפני עליו מתגבר יצרו

בעלה מש אותה , י"א שאם אין לה מי שיש רמ"א

 .35 אם צריכה הרבה לכך נוהגיםוכן ל, ו מותר בכ

אסור לבעל רופא למשש את הדופק   סעיף יז'.

 .36 {של אשתו נדה }אפילו אין רופא אחר חוץ ממנו

 

 ,נדה אשתושש את הדופק של מ מותר ל ,רמ"א

יש סכנה בחולי  ב.. שאין רופא אחר א ,בתנאי

 .37 שלה

                                                                                    
 להרגל למיחש איכא בריא והוא חולה כשהיא אבל

  "ויפייסה עליו יצרו יתגבר שמא עבירה

 }ש"ך בשם התה"ד{

 
35

  המרדכי, וכן דעת מהשערי דורא מקורו 

 חולות כשהם בנשותיהם מליגע שנזהרים אותםוז"ל  "

 ו חסידות של שטות"ז

שאם אין לה מי שישמשנה  כהרמ"א הרדב"זוכן פסק 

 מותר אפילו שהוא חולה שאין בו סכנה, 

 ,ועוד כתב

שאין לאסור מחמת שמתרפא בגילוי עריות שנאסר 

אפילו במקום פיקוח נפש, כמו במעשה בגמ' סנהדרין 

, אחת באשה עיניו שנתן אחד באדם "מעשהשמסופר 

 טינא }חולי מחמת תאוותו ובה לידי סכנה{ לבו והעלה

. שתבעל עד תקנה לו אין: ואמרו, לרופאים ושאלו ובאו

  –. לו תבעל ואל, ימות: חכמים אמרו

. ערומה לפניו תעמוד ואל ימות -? ערומה לפניו תעמוד

 עמו תספר ולא ימות -? הגדר מאחורי עמו תספר -

 "הגדר מאחורי

כיון שאצלנו אין החולי מחמת העבירה, ומרצון לעבור 

 על איסור עריות.

ואם זה  ,פניה ידיה ורגליה לא ירחץשהרתב"ז,  והוסיף

א"א ואם , ישליך עליה מים אם לא תרחץ, מסכן אותה

  }פת"ש{אלא ברחיצה ממש מותר 

 

 שאלות סיכום

 
.באיזה מצב יהיה מותר לבעל לעזור לאשתו נדה 1

 למרות איסור נגיעה?

 נחלקו בדין זה השו"ע והרמ"א,  }תשובה:

 באשתוות כלל לגעת דעת השו"ע כהתה"ד שאין אפשר 

חולה כדי לעזור לה, וטעמו שרק כשהוא חולה אין 

יצרו מתגבר עלו, אבל כשאשתו חולה והוא בריא 

 חוששים להרגל עבירה שיתגבר עלו יצרו ויפייסה,

ודעת הרמ"א שאם אין מי שישמש אותה וצריכה הרבה 

 שנזהרים אותםלכך מותר, ומקורו מהמרדכי שכתב "

 ו חסידות של שטות"{ז חולות כשהם בנשותיהם מליגע

 

 סעיף יז'

 
36

שבמקום סכנה גם  דעת הערוך השולחן והטה"ב, 

 לשו"ע מותר למשש הדופק

שלשו"ע נגיעה בנדה נחשבת כגילוי  ,אבל דעת הגר"א

 עריות ואסורה אפילו במקום פקו"נ.

 

אם מניח בגד דק על הדופק מותר לבעלה למשש 

 }פת"ש בשם המקור חיים{הדופק על הבגד 

  
37

שרק במקום פיקו"נ מותר לרמ"א לממש  דעת הש"ך, 

 הדופק,

165



 
 ______________________________________________________דיני הרחקות -סימן קצ"ה  14

, להתפלל  לביהכנ"ס סלהיכנ נדה שרוצה  ,רמ"א

  ולהזכיר השם, וליגע בספר,

 .38 י"א }רש"י{ שמותרת וכן עיקר

ל ", שלא תעשה הדברים הנאבל המנהג להחמיר

 .39 }שערי דורא{ הנידותבימי 

                                                                                    
שלרמ"א מותר למשש את  אבל דעת העורך השולחן,

הדופק של אשתו נדה אפילו שלא במקום פיקו"נ, }שכן 

 משמע מלשונו בסע' טז'{

 

כשיש סכנת פקו"נ ואין  מה הדין נחלקו הראשונים

רופאים אחרים האם מותר למשש את הדופק של 

 אשתו נדה.

שמותר באופן זה למשש את  דעת הרמב"ן .א

  הדופק,

שנגיעה באשתו נדה אסורה רק  כיון

הוא רק "לא תקרבו"  של שהלאו מדרבנן,

 }ב"י{בגילוי ערווה ממש ולא בנגיעה בה. 

 ובדעת הרמב"ם מצינו שתי דעות .ב

 אפשרפי הרמב"ם, דעת הב"י של  .א

כיון שדעת  ,שאסור למשש את הדופק

הרמב"ם שנגיעה באשתו נדה זה 

בכלל אביזריהו דגילוי עריות, ולכן 

  .ונשאר בצ"ע, בפקו"נ אסור אפילו 

 

מותר , רמב"םל שגם דעת הש"ך  .ב

לבעל למשש את הדופק של אשתו 

 נדה,

שאין איסור נגיעה בנדה דאורייתא,  כיון

, וכן וחיבת ביאה התאוורק כשנעשה דרך 

 שנעשה לצורך רפואה מותר. 

 פשוט המנהג "וכן ,והוסיף הש"ך

 של הדפק ממששים ישראלים שרופאים

  ,האיש

 על אף כוכבים עובדת או איש אשת אפילו

 וכן כוכבים, עובדי אחרים רופאים שיש פי

משמושים ע"פ דרכי  מיני שאר עושים

 עכ"ל" הרפואה

שהקלו אפילו לא במקום פיקוח  והטעם

כיון שאינו דרך חיבה אינו אסור נפש, ש

מהתורה לא  ואיסור מהתורה, שאם היה 

  .היו מקלים בזה

  
 לא דידן נשי "והשתא ח וז"ל"באור וכן פסק הב"י 38

 }דרכי משה{ הכנסת" לבית סמלהיכנ  כלל עלהימנ נהגו
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 ופרישות טהרה נהגו "הנשיםכן דעת הראבי"ה וז"ל  

  הכנסת, לבית הולכות שאינן ןנידות בעת בעצמן

 וכן חברותיהן בפני עומדות אינן כשמתפללות ואף

 המנהג" וכשר הגאונים בדברי ראיתי

 סלהיכנ  נוהגים במדינתי "ראיתי ודעת האגור וז"ל

 שבקדושה, דבר כל ועונות ומתפללות הכנסת לבית

 שהחזן בשעה תורה בספר לראות שלא נזהרות רק

 }דרכי משה{ לעם" תורה הספר מראה

רק מלהסתכל  עשהמנהג בזמננו להימנוכתב המשנ"ב 

 .ת כדעת האגור"בס

 

נהגו הנשים שלא ללכת לבית החיים להתפלל בימי 

 }פת"ש בשם חמודי דניאל{ הנידות

                                                                                    
לבית  סשמנהג עדות המזרח להיכנ  ב"דעת הטהאבל 

 הקברות גם בימי ראייתן.

 

 הוספות

 

שאין רופא אחר, אבל אינו מקום . במקום צורך גדול 1

 סכנה.

 ע"י הפסק מפה ,להקלדעת הרב ואזנר  .א

סעיף ט"ז הקל בשעת צורך בהרמ"א }שהרי 

 {בלא סכנה גם גדול
 שאין להקל אלא במקום סכנה.דעת הטה"ב    .ב

 
 וז"ל  בשו"ת אגרות משהכתב  .2

, םבהיפגש  שלום הנותנים כדרך לאשה יד ולהושיט"

 לאשת ש"וכ נדות הן שהרי ,לפנויה אף שאסור פשוט

 " איש

' ה מיראי אף מקילים שיש שראית ובדבר"  עוד כתבו

 זה דאין סוברים אולי ,מושיטה כשהיא לאשה יד לתן

 "ז"ע לסמוך קשה למעשה אבל ,הותאוו חבה דרך

 

 שאלות סיכום

 

אם הבעל רופא, האם רשאי לבדוק את אשתו החולה  .1

 בזמן נידתה?

במקום פקו"נ נחלקו בזה בראשונים דעת  }תשובה:

נדה זה רק איסור  באשתוהרמב"ן שמותר, כיון שנגיעה 

הוא רק בגילוי ערווה "לא תקרבו"  של שהלאודרבנן 

 ממש ולא בנגיעה בה

ודעת  הרמב"ם, כתב הב"י שאפשר שאסור למשש את 

הדופק, כיון שדעת הרמב"ם שנגיעה באשתו נדה זה 

ריות, ולכן אסור אפילו  בכלל אביזריהו דגילוי ע 

 בפקו"נ, ונשאר בצ"ע 

לבעל למשש את  אבל דעת הש"ך שגם לרמב"ם, מותר

שהאיסור נגיעה בנדה  כיון הדופק של אשתו נדה,

וחיבת  הכשנעשה דרך תאוודאורייתא, זה רק רק 

 ,ביאה, וכן שנעשה לצורך רפואה מותר

השו"ע פסק שאסור לבדוק את אשתו נדה, ולהלכה: 

מד בכוונתו שאסור אפילו במקום פיקו"נ, והגר"א ל

השולחן והטה"ב כתב שבמקום פקו"נ מותר והערוך 

 לשו"ע

והרמ"א כתב שמותר במקרה שאין רופא אחר, ושיש 

, וביאר הש"ך שכונת הרמ"א להתיר סכנה בחולי שלה

 רק במקום פיקו"נ{

 האם איסור נגיעה באשה נדה מהתורה או מדרבנן .2

 ?ומה הנפק"מ

 לאודעת הרמב"ן שאיסורו מדרבנן כיון שה }תשובה: 

ודעת הרמב"ם  ,שלא תקרבו זה רק בגילוי ערווה ממש

שאיסורו מדאורייתא כיון שנגיעה באשתו  י"לביאור הב

נדה זה בכלל אביזריהו דגילוי עריות, והנפק"מ אם 

 להתיר במקום פיקוח נפש לבדוק את אשתו נדה{

ת איש בנדה יותר מאשר באש  הרחקה האם יש דין .3

 ומה טעם הדבר, והאם נדה בכלל עריות?

הנדה }איסורי ביאה פ"ד ה"א{ " כתב הרמב"ם }תשובה:

 " הרי היא כשאר כל העריות המערה בה חייב כרת

וכן מבואר בגמ' בשבת שהשוו שכמו שאסור לשון עם 

אשת רעהו אפילו שהוא בבגדו והיא בבגדה, כך אסור 

עם אשתו נדה, אבל מצינו שהקלו בנדה יותר מאיש 

מותר להסתכל  במותר יחוד עם אשתו נדה  אאיש 
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 במקרים הבאים  ויש להתיר

 בימי ליבונה  א.

בימים נוראים וכהי גונא שרבים מתאספים  ב.

 ללילך לביהכנ"ס,

שיש להם עצבון שכולם מתאספים והם  ןמכיוו

  יעמדו בחוץ.

 

  

  
 

                                                                                    
באשתו במקומות שדרכם להיות מגולים אע"פ שנהנה 

 בראייתה, וזה אסור בשאר עריות{

ואל  גייהרשנאמר בה  הנדה נחשבת כערוו םהא .4

  יעבור?

בשו"ת פני יהושע כתב שבאיסור נדה לא }תשובה: 

ואל יעבור, כיון שהוולד ממנה אינו  גייהראמרינן 

 ממזר, וגם הבא על הנדה לא עשה אותה זונה,

אבל בדרכי תשובה הביא שיש שכתבו שנדה בכלל 

 ואל יעבור{ גערווה וייהר

שהושיטה ידה לשלום, האם מותר להחזיר  האיש. 5

 לה ידו? חוה דעתך!

באישה נשואה יש כאן נגיעה בעריות, }תשובה: 

 ובפנויה סתם פניות הם בחזקת נדות,

ואם נחשיב נגיעה זו כנגיעה של חיבה יש כאן איסור 

ן שהאיסור שלא תיקרבו זה "דרבנן, שהרי דעת הרמב

רמב"ם רק בגילוי ערווה ממש, וגם להבנת הבי ב 

 באשתושנגיעה בוי בכלל אבזירהו דגילוי עריות זה רק 

 ולא באישה אחרת,

והגם שיש שכתבו להקל, כיון שלהחזיר יד אינו נגיעה 

ש חיבה ובצירוף דברי הגמ' שכבוד הבריות דוחה 

 איסור דרבנן, מ"מ כתב הגרות משה 
שזה נחשב נגיעה של  ז"ע לסמוך קשה למעשה אבל

 {גיעה זוחיבה ולכן יש לאסור נ

לבית הכנסת ולהתפלל,  סהאם מותר לנדה להיכנ  .6

 ?הומה בעניין הליכה לבית הקברות בשעת נידת

הביא הרמ"א בשם י"א שזה דעת רש"י }תשובה: 

 שמותרת הכול וכ"פ הב"י באור"ח

אבל כתב הרמ"א שהמנהג להחמיר שלא יכנסו 

 לביהכנ"ס להתפלל ולא ליגע בספר תורה,

 רק מלהסתכל בס"ת, עלהימנוכתב המשנ"ב שהמנהג 

והוסיף הרמ"א שמותר בימי ליבונה, ובימים הנוראים 

מחמת שיש להם עיצבון שכולם מתאספים והם יעמדו 

 מבחוץ{
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 הפסק טהרה ושבעה נקייםדיני  –סימן קצ"ו 

 

הפוסקת מלראות דם, צריכה לעשות  .ב'-סעיף א'

 .1 הפסק טהרה

והאם מעקב שהפס"ט היה סמוך לביה"ש ע"י 

עושה את  הלראייתמוך דחוק, תלוי באיזה יום 

 ההפס"ט 

או  שני ימיםעושה הפס"ט לאחר ראית  .א

 . יותר

 צריכה לעשות הפס"ט לכתחילה 

 .2ש "סמוך לביה

שם כל  שהיהמוך דחוק, ולהניח 

שבדיקה זו מוציאה מכל ספק , ש"ביה
3 . 

מספיק שבדקה עצמה בדיעבד,  רמ"א

 אפילובשחרית ומצאה שהיא טהורה 

שלא היה סמוך לביה"ש ולא היה מוך 

 דחוק. 

 יום אחדעושה הפס"ט לאחר   .ב

 .4 הלראיית

                                                           
 ב'-סעיף א

 
1

נדה שבדקה עצמה יום שביעי " ח.ס מתני' מקורו 

 "ובין השמשות לא הפרישהשחרית ומצאה טהורה, 

    שצריך לעשות הפס"ט בסוף הז"נ. המבואר

נשים האידנא שהן ספק  הלכךוז"ל " וכתב הרא"ש

לבדוק עצמן שידעו  זבות, צריכות להפסיק בטהרה,

 שנסתם מעיינה"

"שאע"פ שהרגישה שפסקו דמיה, לעולם  ב"י,וכתב 

 קת טומאה עד שתבדוק ותמצא טהורה"היא בחז

 
2

שכתב וז"ל "ובדיקה זו תהיה  רא"שמקורו מה  

  'ביה"ש"

ביה"ש ממש, שהרי הוא ל וכוונתשאין וביאר הב"י 

 , ספק יום ספק לילה

 בשתי אופנים וכוונתוביאר 

 לביה"ש דהרא"ש, שדינו כיום גמור. וכוונת .א
כונתו "סמוך" לביה"ש, שכמה שאפשר יש  .ב

 להסמיך הבדיקה ללילה.
 
3

רו דברי הרשב"א שכתב וז"ל "ולי מה יק ב"יכתב  

בודקת  ההאישילמד אדם בתוך ביתו, שתהא לעולם 

 יום הפסק טהרתה במוך דחוק,

ושיהא שם כל ביה"ש שזו הבדיקה מוציאה מידי כל  

 ספק"

 
4

  הקשה הש"ך בשם המעדני מלך 

 ,הלראייתשאין מציאות של הפס"ט ביום הראשון  

לת }סעי' יא'{ שצריכה להמתין מתחי שהרי מבואר

 ימים לרמ"א,  6ימים לשו"ע, ו 5  הראיית

 ומצינו כמה תירוצים בזה,

 

דם באמצע מדובר במקרה שראתה  ,ש"ך .א

ביום  ,הפס"ט לעשותיכולה ש  ספירת ז"נ,

 

אין ההפס"ט מועיל רק אם היה סמוך לביה"ש, 

 .5שחריתולא מועיל שבדקה עצמה 

במוך " בדוק עצמהכה לצרילכתחילה לכו"ע ו 

 ש,"ביהכל " דחוק

  לא בדקה עצמה במוך דחוק. אםובדיעבד 

 . 6 שמעקב דעת השו"ע

 .  7 שאינו מעקבדעת הרמ"א 

                                                                                    
ראויה  הכיון שלא היית ,הלראייתהראשון 

 לשמש לפני כן אין חשש שתפלוט ש"ז.
 

כלה שלא נתיחדה עם מדובר ב}סעי' יא{   ט"ז .ב

הפס"ט אף ביום  לעשותיכולה ש חתנה, 

 .הלראייתהראשון 
 

לשו"ע }סעי' יא{ כל אישה שלא שימשה או   .ג

הפס"ט  לעשותשקינחה עצמה היטב, יכולה 

 .הלראייתביום הראשון  גם
  

 
5

שרק כשראתה  בשם המעדני מלך כתב הש"ך 

האישה דם ממש, לא מועיל הפס"ט שחרית ביום 

 הראשון לראייתה,

כיון שטומאתו רק מדרבנן, אבל אם ראתה רק כתם 

אפשר לעשות לו הפס"ט שחרית ובלי מוך דחוק גם 

 ביום גם ביום הראשון לראייתה.

  
6

חולק על שהשו"ע  ,הס"ט ורוב האחרוניםדעת  

הוא הפס"ט ביום הראשון במוך דחוק הרמ"א, ולדעתו 

 לעיכובא בדיעבד

, שגם לשו"ע הוי רק לכתחילה, שלשון ודעת הטה"ב}

 לכתחילה{ צריכה זה רק

 
7

"נדה שבדקה עצמה יום שביעי מתני'  סח.  מקורו 

 שחרית ומצאה טהורה, וביה"ש לא הפרישה,

 ולאחר ימים בדקה ומצאה טמאה

}וטהרות שנגעה  הרי היא בחזקת טהורה   ת"ק{דעת }

 בהם לאחר הטבילה טהורות{

כל שלא הפרישה בטהרה מן המנחה  ר' יהודה אומר:

}וכל הטהרות שנגעה  אההרי זו בחזקת טמ  ולמעלה

 בהם טמאות{

אפילו בשנים לנדתה בדקה ומצאה  וחכמים אומרים:

 טהורה, וביה"ש לא הפרישה, 

הרי זו בחזקת  -ולאחר זמן בדקה ומצאה טמאה 

}שהפס"ט מועיל גם אם נעשה לפני היום  ה"טהור 

  השביעי אפילו שנעשה בשחרית{

 

ידיה תניא, אמרו לו לר' יהודה: אלמלי " סח: גמ'

יפה אתה  -כל ביה"ש  }באותו מקום{ מונחות בעיניה

 אומר,

אימר עם סלוק ידיה ראתה, מה לי הפרישה  -עכשיו 

מה לי הפרישה  -בטהרה בז' מן המנחה ולמעלה 

  בטהרה בראשון

}שגם לדעת ר' יהודה שהצריך שהפס"ט היה ביום 

השביעי מהמנחה ולמעלה הרי אינה משאירה את 
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אין האישה מתחילה למנות ז"נ, רק ממחרת היום 

 . 8 שעשתה בו הפס"ט

                                                                                    
הבדיקה שם כל ביה"ש, א"כ יש לחשוש שראתה דם 

 סמוך לביה"ש{ 

האם יש תנא שסובר } מי איכא למאן דאמר -בראשון 

 היתלראיט ביום הראשון "שאפשר לעשות הפס

 { בצהרים

 ביום הראשון{ט "}לדעת רבי מועיל הפס אין

}בניחותא{ אמר רבי: שאלתי את רבי יוסי ור'  והתניא 

 שמעון כשהיו מהלכים בדרך,

נדה שבדקה עצמה יום ז' שחרית ומצאה טהורה, 

וביה"ש לא הפרישה, ולאחר הימים בדקה ומצאה 

 טמאה, מהו? אמרו לו הרי זו בחזקת טהרה.

 ששי, חמישי, רביעי, שלישי, שני, מאי? א"ל לא שנא 

 }שגם בהם הבדיקה הועילה לה להיות בחזקת טהרה{

בראשון לא שאלתי, וטעיתי שלא שאלתי }שאם הייתי 

 שואל היו מטהרים כיון{

 -אטו כולהו לאו בחזקת טומאה קיימי? וכיון דפסק 

 פסק.  -פסק, ראשון נמי, כיון דפסק 

}שלא שאל בתחילה שחשב שיום  ומעיקרא מאי סבר

}ואין דרכה  חזק מעין פתוח"הואיל והוהראשון שונה{ 

של אישה לפסוק מראיית דם ביום שבו הפסיקה 

 לראות{

 

שיש ארבעה דעות האם  ,ובראשונים המבואר בגמ'

 מועיל הפס"ט בשחרית 

הפס"ט ש דעת רבי והרשב"א בדעה ראשונה .א

 .הלראייתאפילו ביום הראשון שחרית מועיל 

שחרית לא מועיל  הפס"טשדעת ר' יהודה  .ב

ק עצמה אפילו וש יכולה לבד"כלל, אבל בביה

 ביום הראשון לראייתה 

רק אפשר לעשות הפס"ט שחרית שדעת ת"ק  .ג

 .הלראייתביום השביעי 

בדעה שניה א דעת חכמים והרמב"ם והרשב" .ד

רק מי יום  מועיל הפס"ט שחרית ,וכן הכריע

  .הלראייתהשני 

כיון  ,לא מועיל הלראייתאבל בראשון 

 . שהוחזק מעינה פתוח

 , שלכתחילהולהלכה פסק השו"ע

מחמירים את שיטת ר' יהודה, שאין הפס"ט 

 מועיל בשחרית כלל,

 פוסקים כחכמים והרמב"ם,  ובדיעבד

מועיל הפס"ט  הלראייתשרק מיום השני 

 שחרית

אינו מועיל  הלראייתאבל ביום הראשון 

 אפילו בדיעבד כיון שהוחזק מעינה פתוח. 

 

 הוא, קודם ביה"ש,  ת הפס"טזמן בדיקש ,ב"יכתב ה

 בדקה עצמה בתוך בית השמשות אינו מועיל, ואם

 כיון שבדקה עצמה בזמן שהוא ספק יום ספק לילה,

 הז"נ.  ןבמניישתספור את היום שבדקה בו  ואפשר

 

  
יום מקורו לג. }הכותים נחשבים לבועלי נדות, כיון ש{" 8

 }נקיים{שבעה" ןלמניישפוסקת בו סופרתו 

 

לן  אקיימ שאע"ג שהקשה רמי בר חמא, הרי  וכתב הב"י

בכל התורה "מקצת היום ככולו", וא"כ יום שפסקה בו 

 בטהרה מבעוד יום, יעלה למנין ז"נ,

האם יכולה אישה לעשות נחלקו הראשונים, 

 התפללו הציבור ערבית,ש לאחר הפס"ט

 ", אבל  עדין היום גדול,ברכו"ואמרו  

אינה יכולה לעשות ש , דעת התה"ד .א

דכיון שהתחילו הקהל "הפס"ט, 

כבר עשו אותה שעה  ,להתפלל ערבית

ואינה מתחילה למנות ז"נ ", לילה

דיום שפוסקת בו אינה כיון " למחרת,

 שבעה" ןלמנייסופרתו 

 ,ל"דעת האגור בשם המהרי .ב

שיכול לעשות הפס"ט, ולמנות ז"נ 

 שכל עוד היום גדול נחשב ליום למחרת,

9. 

אישה התפללה איתם שה א. ואפילו

 { ש"ך}

התפללו ערבית של ע"ש, שקיבלו  ב.

 שבת בתפילתם. 

 , א"והכריע הרמ

 .10תעשה הפס"ט לפני "ברכו"  שלכתחילה,

הפס"ט לאחר  תעשה {שכחה או נאנסה} ובדיעבד

 .11 ברכו

                                                                                    
רמי בר חמא זה דיחויה  תשקושיי, ביאר הרא"ש

בעלמא, שלא הבין את טעם הדין, אבל אינו חולק עלו 

 לדינא.

קים דיום שפוסקת בו אינה "וכן הסכימו כל הפוס

 סופרת למנין שבעה" 

 
9

, שרואים שציבור שהתפלל ערבית מבעוד והראיה 

 ילו בער"ש שתוספת שבת דאורייתא, יום, אפ

לספור ספירת העומר, ולא לאכול כזית  אינם יכולים,

מצא בפסח, וכזית פת בסוכה, עד לאחר צאת 

 ש"ך בשם המהרי"ל{ } הכוכבים.

 
10

ות דם לאחר שהתפללו הקהל לראאישה שהתחילה  

הימים  ןבמנייהאם יכולה להחשיב יום זה ערבית, 

 .עד שתספור ז"נ הראייתמתין מתחילת שצריכה לה

{ שמחמירים '}סע' יא לדעת הרמ"א .א

שמתחילה לספור ז"נ רק מיום שישי 

 מונה גם את יום שראתה בו אחר ,הלראיית

 .תפילת ערבית

שמתחילה לספור ז"נ, מיום  לדעת השו"ע .ב

לכתחילה אין לה למנות  ,הלראייתחמישי 

ה לראות בו אחר תפילת היום שהתחיל 

 {ופת"ש }ט"זערבית 

 
11

האם גם כשהאישה עצמה  נחלקו האחרונים, 

ס"ט התפללה ערבית,  התיר הרמ"א בדיעבד לעשות הפ

 .לאחר ערבית

התפללה , שגם כשהאישה עצמה דעת הש"ך .א

 .א בדיעבדערבית, התיר הרמ"
, כשהאישה עצמה התפללה דעת אבי הש"ך .ב

הרמ"א, וצריכה לעשות ערבית, לא התיר 

 .הפס"ט למחרת
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 הפס"ט קודם ערבית,שעשתה  אישה. רמ"א

, יום הוא ועדין ולאחר ערבית ראתה שוב דם,

 הפס"ט , ויכולה לחזור ולעשותנחשב לדיעבד

 . 12לאחר ערבית 

                                                                                    
 חידש הש"ך,

שלא הותר בדיעבד לעשות הפס"ט לאחר שהתפללה 

 האישה והקהל ערבית, 

}שש קודם חצות היום,  ליום תהשייכושעות   23רק ב

 ושש לאחר חצות היום{ 

שעות  23 שהיום יותר מ ולכן בימות הקיץ הארוכים

אין לעשות הפס"ט לאחר שעות אלו אפילו שעדין היום 

 גדול,

שאין  הס"ט ועוד אחרוניםו הבעלו הדגול מרב ווחלק

  הפס"ט בין ימי הקיץ לימי החורףהבדל בזמן 

 {}פת"ש

 

 
12

, החידוש בזה, "שלא אמרינן כיון דפסקה קודם ש"ך   

 ברכו א"כ חשיב אחר ברכו לדידה לילה,

 אלא אם נתקלקלה אח"כ מפסקת אפילו לאחר ברכו" 

 

שהרואה דם ברצף עד לאחר ערבית,  עוד כתב הש"ך,

 הפס"ט קודם ערבית,  לעשותולכן ולא יכלה 

גדול מזה, ויכולה לעוד הפס"ט אחר  יעבדאין לך ד

  .ערבית

 

שלא התיר הרמ"א לאישה שעשתה  ,דעת הב"ח

 הפס"ט קודם ערבית, וראתה דם לאחר ערבית, 

רק אם  ,ט שוב לאחר ערבית"לחזור ולעשות הפס

מצאת בתוך ספירת ז"נ, וראתה דם, אבל אם לא נ 

אינה יכולה לעשות הפס"ט שוב  ז"נ, רהתחילה לספו 

 לאחר ערבית,

 ו.ודחה הש"ך דבר 

 הוספות

 
האם הפס"ט חיובו מדרבנן או  נחלקו הפוסקים. 1

 מדאורייתא,
 ,דעת האור זרוע והרשב"ם  .א

 שהפס"ט מדרבנן. 
 ו"תודעת הרמב"ן והרמב"ם והח .ב

 .שהפס"ט חיובו מדאורייתא

 

 המסופקת אם עשתה הפס"ט,. 3

, להחמיר להצריכה לספור שוב אחרוניםהדעת  רוב 

 ז"נ כיון שהוא ספק דאורייתא
שבסופרת על ראית כתם שאיסורו  דעת הטה"ב

 מדרבנן, יש להקל ואינה צריכה לספור שוב,
 אבל בראיה דאורייתא יש להחמיר, 

  

 העושה הפס"ט לאחר השקיעה,. 4

ת חכם, כיון שיש שתעשה שאל  הרב ואזנרדעת 

 .אופנים להקל בזה
דקות שאחר  24.6, שאם היה הפס"ט בדעת הטה"ב

 השקיעה יש להקל, 
 שיש להתחיל הבדיקה לפני השקיעה,  רהרב ואזנ כתב  

 כדי שאם יפסל בדיקתה הראשונה תוכל לבדוק שוב,

 }ולכתחילה לא תבדוק יותר מחצי שעה לפני השקיעה,{

                                                                                    
 הצהריים, שאישה שעובדת בשעות אחר עוד כתב

ט בבוקר, ולפני השקיעה תעשה "תעשה הרחיצה והפס

 המוך דחוק.

 

שצריכה להניח המו"ד באו"מ כל  ,כתב השו"ע .5

 ביה"ש,
דקות שזה  29,  שצריך שהיה שם הרב ואזנרוביאר 

 .שיעור ביה"ש לדעת הרמב"ם

 

אין לאישה לבדוק עצמה מיד אחר השטיפה של  .5

  }חזו"א{, או"מ, שבדיקה זו לא מוכיחה שמעינה נסתם
 4 דדקות ובדיעב   9המתין, לכתחילה אלא צריכה ל 

 }חוט השני{ דקות

 .ואם לא המתינה כלל

, שלא הועיל לה גם דעת הגריש"א והחוט שני .א

 .בדיעבד
שבדיעבד יש  ואזנר, והגרשז"א, הרבדעת  .ב

 להקל.

 

  הלראייתהעושה הפס"ט לאחר היום הראשון  .7
 , אבל ראתה באותו יום שעושה ההפס"ט

מבואר שכל שאינו היום  בהשו"ע והרמ"א .א

 , הלראייתשון א הר
לכתחילה ולא  ,מין המובחרהמוך דחוק הוי מצוה 

 .לעיכובא
שאין מועיל לה בדיקת שחרית,  דעת החוו"ד .ב

 וגם המוך דחוק לעיכובא,
}וטעמו, שכיון שאנחנו לא בקיאים בימי נדה וזיבה, 

חוששים שהימים הראשונים שראתה בהם היו דם 

 טוהר, 

ביום ההפס"ט,  היתהיוהראיה הראשונה לדם טמא, 

 ונה{כראיה ראש  ולכן מחמירים בו

 

 שאלות סיכום

 
. האם הפסק טהרה הוא ממנין הז' נקיים? הוכח 2

 מהגמ'!

הכותים מטמאים משכב תחתון מתני' לא: " }תשובה:

" ומבארת הגמ' כעליון, מפני שהן בועלי נדות

 הז"נ, ןשהכותים נהגו לספור את יום ההפס"ט במניי

 ולכן נחשב שטובלות בלי ספירת ז"נ,

לן בכל התורה  אקיימ הקשה רמי בר חמא, הרי ו

"מקצת היום ככולו", וא"כ יום שפסקה בו בטהרה 

 ,ז"נ ןלמניימבעוד יום, יעלה 

שזב שהתחיל לספור וענה לו רבא שמוכח מהדין 

, ולא סותר את אותו היוםששבעה נקיים וראה קרי 

אמרינן שיעלה לו סוף היום מחמת מקצת היום ככולו, 

מוכח שבספירת ז"נ לא נאמר הכלל של מקצת היום 

 ככולו, 

והגם שרמי בר חמא ענה לו שרק זב שראתה בסוף 

ז"נ, אבל אם ראה בתחילת  ןהיום לא עולה לו למניי

 ז"נ, ןהיום עולה לו למניי

נן וכתב הרא"ש שגם רמי בר חמא מודה שלא אמרי 

 מקצת היום ככולו רק לא הבין מה הטעם בדין זה,

וכן מבואר בדף סט. שאומרת הגמ' שבהכרח לא אמר 

ז"נ כיון שלא  ןרב שיום שפסקה לראות בו יעלה למניי

דאמרי יום  רב ככותאי אמרה לשמעתיה,יתכן "ש 

 "{שפוסקת בו סופרתו למנין ז'
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הפס"ט סמוך לביה"ש, האם זה לעיכובא או רק   .2

ה? האם אפשר היה לעשות  הפס"ט בשאר שעות למצו

 היום, לאישה שהיא בדרך?

שראתה יום אחד או יותר ועשתה הפס"ט,  האיש .3

או לאחר מנחה קטנה, האם  בצהריםבשחרית או 

מה הנפק"מ לדידן שממתינה ה' עלתה לה הבדיקה, ו

 , ימים

מבואר בגמ' ובראשונים ארבעה דעות אם  }תשובה:

 אפשר לעשות הפס"ט בשחרית, 

אפילו ביום ש  דעת רבי והרשב"א בדעה ראשונה א

 הראשון לראייתה אפשר לעשות הפס"ט בשחרית 

 שחרית לא מועיל כלל,  הפס"טשדעת ר' יהודה  ב

רק ביום אפשר לעשות הפס"ט שחרית שדעת ת"ק  ג

 .הלראייתהשביעי 

בדעה שניה וכן א והרמב"ם והרשב"דעת חכמים  ד

רק מי יום השני  מועיל הפס"ט שחריתש ,הכריע

כיון שהוחזק  , ולא ביום הראשון לראייתההלראיית

 . מעינה פתוח

מחמירים את שיטת  ולהלכה פסק השו"ע, שלכתחילה

 ר' יהודה, שאין הפס"ט מועיל בשחרית כלל,

 פוסקים כחכמים והרמב"ם,  ובדיעבד

 מועיל הפס"ט שחרית הלראייתשרק מיום השני 

מועיל הפס"ט רק אם היה סמוך  אבל ביום הראשון

לביה"ש, ולשו"ע מוך דחוק הוא לעיכובא, ולרמ"א 

 בדיעבד כשר גם בלי מוך דחוק 

ולכן אישה שהיא בדרך כל שאינו היום הראשון 

לראייתה, הרי דינה כדיעבד שיכולה לעשות הפס"ט 

 שחרית

שממתינה האישה ה' ימים, יש מקרים וגם לדידן 

שיכולה למנות ז"נ מהיום הראשון לראייתה שאז הדין 

 שגם בדיעבד מועיל רק אם היה הפס"ט סמוך לביה"ש 

והמקרים שאפשר לעשות הפס"ט ביום הראשון 

כלה שלא  בהרואה דם באמצע ז"נ  אלראייתה הם 

לשו"ע }סע' יא'{ כל  גנתיחדה עם חתנה וראתה דם 

שלא שימשה או שקינחה עצמה היטב יכולה אישה 

 { לעשות הפס"ט גם ביום הראשון לראייתה

עשתה הפס"ט ללא מוך דחוק, באיזה מקרה זה  .4

 מעקב אפ' בדיעבד, והאם נפק"מ לזמננו? 

עשתה הפס"ט ביום הראשון לראייתה, לשוע  }תשובה:

מוך דחוק מעקב בדיעבד, ולרמ"א כשר בדיעבד, 

שר לעשות הפס"ט ביום הראשון והנפק"מ לימינו שאפ 

 לראייתה נתבאר בתשובה הקודמת{

אישה שבזמן היותה ביום ה' של ז"נ התברר לה  .5

שבבדיקת יום ג' בבוקר היה מראה טמא, או שראתה 

כתם טמא ללא בדיקה, האם יכולה להחשיב את בדיקת 

יום הג' לפני השקיעה או את בדיקת יום ד' בבוקר, 

 . להפס"ט

אם ראתה מראה טמא בבדיקת עד של יום הג'  }תשובה:

של ז"נ, זה נחשב ליום הראשון לראייתה שלשו"ע 

מעקב בדיעבד שהיה מוך דחוק ולכן לא מועיל לה 

בלי מוך, אבל הבדיקה של  ההפס"ט של יום ג' שהיית

יום ד' כיון שאינו היום הראשון זה יכול להועיל לה, 

ועיל לה ולרמ"א שבדיעבד אינו מעקב המוך דחוק ה

 הבדיקה של יום ג',

אבל אם ראתה כתם, מבואר בש"ך שמועיל הפס"ט 

שחרי תגם ביום הראשון לראייתה, ולכן לכו"ע יועיל 

 לה הבדיקה של היום ג',

כל  ויש לבדוק שבבדיקה שעשתה, נתקיימ ובנוסף

 ההלכות  המבוארת בס' ו' שצריכים להיות בהפס"ט{

  

 לאחר ההפס"ט: .סעיף ג'

 תלבש "חלוק הבדוק" שאין בו כתם. .א

תציע את מיטתה "בסדינים הבדוקים"  .ב

 מכתמים.

 ולאחר זה תתחיל בספירת ז"נ

 רמ"א, 

 שלפני ההפס"ט:מנהג כשר, 

 .13גופה תרחץ 

  .מספיק שרחצה רק באו"מ, ובדיעבד

}כדי שאם  בגדים לבנים תלבש לאחר ההפס"ט:ו 

 .14 {ב"יתראה עוד דם היה ניכר בחלוקה 

                                                                                    
 דחוק. כמה זמן צריכה להשאיר את המוך .6

שצריכה להניח המו"ד באו"מ  ,כתב השו"ע }תשובה:

 כל ביה"ש,
דקות שזה  29,  שצריך שהיה שם הרב ואזנרוביאר 

 {שיעור ביה"ש לדעת הרמב"ם

מה הדין כשהתפללו הקהל ערבית ועוד היום גדול,  .7

האם יכולה לבדוק ולהפסיק בטהרה ולהתחיל למנות 

מיום המחרת? האם יש הבדל אם הקהל התפללו או 

 היא התפללה?

שכיון שהתפללו הקהל ערבית  ד"דעת התוה }תשובה:

 עשו אותו ללילה, ולכן יכולה לעשות הפס"ט,

לעשות הפס"ט  דעת האגור בשבם המהרי"ל שיכולה

 שכל עוד היום גדול זה נחשב ליום,

והראיה שהדין שציבור שהתפללו מוקדם לא יכולים 

לפור ספירת העומר, ולא לאכול כדיצת בפסח 

 ובסוכות,

ופסק הרמ"א שלכתחילה תעשה הפס"ט לפני אמירת 

ברכו, ובדיעבד תעשה את ההפס"ט לאחר אמירת 

 ברכו,

שגם בזה ואם האישה עצמה התפללה דעת הש"ך 

התיר הרמ"א בדיעבד, ודעת אבי הש"ך שאם האישה 

עצמה התפללה לא התיר הרמ"א בדיעבד, ותעשה 

 הפס"ט למחרת{

 שתה הפס"ט ביה"ש האם מהני או לא?ע. 8

 }אם עשתה הפס"ט בביה"ש לאחר השקיעה 

ת חכם, כיון שיש שתעשה שאל  הרב ואזנרדעת 

 .אופנים להקל בזה
דקות שאחר  24.6ב, שאם היה הפס"ט דעת הטה"ב

 השקיעה יש להקל, 
 שיש להתחיל הבדיקה לפני השקיעה,  הרב ואזנרכתב ו

 {כדי שאם יפסל בדיקתה הראשונה תוכל לבדוק שוב

 

 סעיף ג'

 
13

נחלקו האחרונים מה דין הרחיצה לכתחילה   

 ,לרמ"א

, שמנהג טוב דעת הבן איש חי והטה"ב .א

 .שתרחץ כל גופה
, שרוחצת רק ושאר אחרונים דעת הרב ואזנר .ב

 באותו מקום ומתחתו ברגליה וירכה, 
 הוספות{} מצא בו דםישזה מקומות שיכול לה

 
14

 הוסיף הרמ"א שתי דינים שהשמיט השו"ע 

 רחיצה לפני הפס"ט,. א

 . לבישת לבנים, ב

 הביא דינים אלו ב"י האבל 
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וז"ל "כתב המרדכי בשם הרוקח, דיום שפוסקת תבדוק 

  עצמה לערב ותלבש חלוק לבן,

שאם תראה עוד שיהא ניכר בחלוקה, ובלילה תשים 

 , או נקיים מכתמים,הבמיטתסדינים לבנים 

 מפסקת בטהרה, הכשהאישומנהג כשר, הוא 

לרחוץ וללבוש לבנים, אמנם אם אינה רוחצת אלא  

 "פניה שלמטה דיה בכך עכ"ל.

 

 אישה שראתה כתם באמצע ז"נ, שאלה:

 ובאותו יום עשתה הפס"ט ולבשה לבנים,

ולמחרת אמרו לה חברותיה שגם על כתם צריך 

 להמתין חמישה ימים,

 ולכן חזרה ללבוש חלוק שיש עלו כתמי דם,

 אבל סינר לבן שלבשה מתחת לחלוקה נשאר נקי, 

ואומרת שמכירה שהכתמים על חלוקה הם מימי 

ה שהסינר שעל גופה נשאר הקודמים, והראי הנידות

  .נקי

 

 .מצינו שתי אופנים תשובה:

 אם החזיקה עצמה לטמאה בב' ימים אלו, 
צריכה לספור ז"נ מחדש, כיון שהסיחה דעתה מספירת 

 .ז"נ

לא החזיקה עצמה טמאה בימים אלו, יכולה לצרף 

 ימים אלו למנין ז"נ,
שסומכים על טביעות עין שלה שהכתמים על  כיון

 הקודמת, הנידותחלוקה הם מימי 

סינר שלבשה  וגם אם אין לה טביעות עין, מ"מ מזה שה

נשאר נקי מוכח שהכתמים על חלוקה הם כתמים 

 ישנים

אבל אם אין הסינר נקי, וגם אין לה טביעות עין צריכה 

, הנידותלספור ז"נ מחדש, שאין תולים הכתמים בימי 

 .הלראייתנמצאת בג' ימים ראשונים כיון שהיא 

  }פת"ש בשם המעיל צדקה {

 

 הוספות
 

דין רחיצה לפני ההפס"ט,  נחלקו הפוסקים, בחומרת  .2

 וללבישת לבנים כל הז"נ,

  

, שיש איסור גמור ללבוש הרב ואזנרדעת  .א

בעונים בז"נ, ורק כשיש לה קושי  בגדים צ

 תעשה שאלת חכם, להיטהר
, שמזה שהשמיט השו"ע דינים דעת הטה"ב .ב

אלו בשו"ע, משמע שאין להקפיד בהם אלא 

 במקום שנהגו, ולכן פסק שדינים אלו הם
ג טוב, שתרחץ כל גופה קודם הפס"ט, מנה "

או לכל הפחות תרחץ אותו מקום ובין 

ירכתיה, ואם אי אפשר לה לרחוץ כלל אינו 

מעקב. ותלבש בגדים תחתונים בדוקים 

 ונקיים מכתמים, 

והכותונת הסמוכה לבשרה תהיה לבנה 

ונקיה, וכן בלילה תציע על מיטה סדינים 

 " עכ"ללבנים ונקיים מכתמים

 

הסיחה דעתה בחלק נחלקו האחרונים בדין אישה ש .3

 .מימי מספירת ז"נ

 שנפסל כל ספירתה ,דעת המעיל צדקה .א

 {פת"ש}
 שעלתה לה ספירתה דעת הלחם ושמלה .ב

מתני' יג: "החרשת והשוטה  והוכיח שיטתו}

                                                                                    
 והסומא, ושנטרפה דעתה, אם יש להם פקחות

}לספור ז"נ  מתקנות אותן -}שמסיעות להם{ 

 ולטבול{ והן אוכלות בתרומה" 
שגם בנשים שאין בהם דעת לספור המבואר 

ז"נ מועיל להם כל שעברו ז' ימים בבדיקה 

 מהספירה{

 

וכתבו הפוסקים, שיש להקל בהיסח הדעת באופנים 

 .הבאים

לא הסירה הבגדים כל שש ,כתב הרב ואזנר .א

להיסח דעת, כיון שרגילה  בהלבנים אינו נחש

 .בגד מכתמים גם שמסיחה דעתהלבדוק ה
 ןבמנייאפשר לחשבן  א., הגרי"ש אלישיב .ב

 , הז"נ הימים שספרה לפני היסח הדעת
ק אם הסיחה דעתה יום ולילה שלמים, ר . ב

 .נחשב להיסח הדעת

,  הסיח הדעת שאינו גמור שו"ת בית שלמה .ג

 .אלא מסופקת בדבר אינו נחשב להיסח דעת

 

 

 שאלות סיכום
 

נסעה לבדה לטיול בחו"ל למשך שבוע אישה טהורה  .1

ימים. וביום חזרתה סיפרה לבעלה שבמהלך הטיסה 

 בחזור בשעות הבוקר היא ראתה כתם טמא.

היא לא ידעה איך לנהוג, ולכן החליטה על דעת עצמה 

 לעשות מיד בדיקת הפסק טהרה.

לה  ההייתלא היו ברשותה עדי בדיקה, ואף לא 

לבנים ונקים. ים אפשרות לנקות עצמה ולהחליף לבגד

ת צמר גפן נקיה, ועשתה בה כהיא מצאה בתיקה חתי

הבדיקה  ההייתוזו  מיד בדיקה והיא יצאה נקיה,

 היחידה שעשתה באותו יום. 

האם אישה זו יכולה להתחיל למנות ממחרת ז' נקיים? 

הבא בהרחבה את כל הנושאים ההלכתיים הקשורים 

 למקרה, תוך ציון המקורות ודעות הפוסקים.

 יא'{-ו'-ג'-ב'-לסעיפים, א' םשייכי}הנושאים בשאלה זו 

 

סע' א' עשתה את  אהנדונים בשאלה זו הם  }תשובה:

ההפס"ט בשחרית, שהגם שמבואר בשו"ע שביום 

הראשון לראייתה מעקב שהיה ההפס"ט בביה"ש במוך 

דחוק, מ"מ מבואר בש"ך בשם המעדני מלך שבאישה 

 שחרית, הרואה כתם יש להקל שמועיל לה בדיקת

סע' יא', המתנת ד'  או ה' ימים מיום ראייתה, לשו"ע   ב

כיון שלא שימשה קודם מותרת לספור מיד כיון שלא 

גזרינן שימשה אתו לא שימשה, וגם לדעת הרמ"א 

שהחמיר שתמיד צריך להמתין שגזרינן לא שימשה 

 אתו שימשה, יש להקל מחמת שתי סיבות, 

בכתמים דרבנן הסיבה הראשון דעת הש"ך שיש להקל 

שתעשה הפס"ט מיד, אומנם הלבוש חלק שאין להקל 

בזה וכן פסק הרב ווזנר, הסיבה שניה, דעת הב"ח שאם 

בעלה לא בעיר יכולה לעשות הפס"ט מיד, הגם שהש"ך 

 והט"ז חלקו עלו,

סע' ו' החומר הראוי לבדיקה, מבואר בגמ' שבית  ג

מונבז מזכירים אותם לשבח על שהיו בודקים 

לצמר גפן, וכ"פ  הם במליא פרהבא, שהכוונ מטותיה

השו"ע שצמר גפן כשר לבדיקה, ולכן אישה זו שבדקה 

 בצמר גפן עשתה כדין

סע' ג' רחיצה והחלפת בגדים, בשוע מבואר שתלבש  ד

חלוק בדוק וסדינים בדוקים, והרמ"א הוסיף שתרחץ 

 גופה, ושהיו בגדים לבנים והזכיר דינים אלו הב"י,
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, כגון שהולכת בדרך ואין לה בגדים בשעת הדחקו

לבנים, מספיק שחלוקה נקי ובדוק מדם }שכך 

 הכתם ניכר בו{ 

 

יש לאישה  , לאחר ההפס"טילה לכתח .סעיף ד'

 , םפעמיילבדוק את עצמה בכל יום מהז"נ 

 .15 ואחד סמוך לבין השמשות ,אחד שחרית

 

 ראשון ובשביעיאם בדקה עצמה  ,בדיעבד

  .16 הועילה לה בדיקתה

 

 , ביום השמיניהבודקת עצמה רק ש ומוסכם,

 ,17 אפילו בדיעבדלא עלו לה ספירת ז"נ 

עלתה לה, וסופרת עלו ורק ספירת היום השמיני 

 עוד שישה ימים, להשלים לז"נ,

 

פעם עצמה ה דקמה הדין בב , ונחלקו הראשונים

 בתוך ז"נ. אחת

                                                                                    
ת הדחק שהאישה בדרך מועיל גם וכתב הרמ"א שבשע

 שאין הבגד לבן אבל נקי מדם, 

ובפת"ש בשם המעיל צדקה מבואר שגם אם הבגד 

שלבשה היה מלוכלך בדם, מועיל לה הספירה אם יש 

הקודמת, או  הלה טביעות עין שזה כתמים מימי נידות

שהבגד שמתחת לחלוקה נמצא נקי לכן אישה זו אם יש 

הצמוד לגוף נמצא נקי,  לה טביעות עין, או שהבגד

יכולה להתחיל למנות ז"נ, וגם מה שלא רחצה גם או"מ 

 מבואר בתוה"ש שאינו מעקב בדיעבד{

 

 סעיף ד'
 
, לכתחילה כמה בדיקות יש נחלקו הראשונים 15

 לעשות כל יום מימי הז"נ, 

 , דעת סמ"ג וסמ"ק והשו"ע .א

"שבודקת פעמיים בכל יום מימי הספירה, 

, הממיטתפעם אחת בשחרית כשעומדת 

 ופעם אחת כשהולכת לערבית"

שמקור שיטתם מי מתני' יא .   הב"י בוכת

שחרית  -כה להיות בודקת "ופעמים צרי

 וביה"ש".

שלכתחילה מספיק  דעת הרמב"ן והרשב"א, .ב

 בדיקה אחת כל יום.

 
שעשו הפס"ט מקורו מתני' סח: "הזב והזבה } 16

והתחילו לספור ז"נ{ שבדקו עצמן ביום ראשון ומצאו 

טהור, וביום השביעי ומצאו טהור, ושאר ימים 

 שבינתיים לא בדקו: 

 : הרי הן בחזקת טהרה, רבי אליעזר אומר

: אין להם אלא יום ראשון ויום שביעי ר' יהושע אומר

 בלבד, 

 : אין להם אלא יום ז' בלבד"ר' עקיבא אומר

ה הגמ' "הלכה כרבי אליעזר" שמועיל בדיקת ומכריע

 ראשון ושביעי,

 
מקורו מהרא"ש וז"ל "אבל אם לא בדקה עד יום  17

 השמיני לא מיקרי ספורין דבדיקה תוך שבעה בעינן"

 

 והראב"דהרמב"ם, הרשב"א  דעת .א

 השו"ע בסתם

וחלקו בדיקה אחת,  המועיל  תמיד שבדיעבד

 השו"ע לשלוש אופניים. 

 של ז"נ ביום א'בדקה עצמה רק  .א

 .18של ז"נ  ביום ז'בדקה עצמה רק  .ב

באחד מהימים בדקה עצמה רק  .ג

 .19 האמצעיים

 

דעת הסמ"ג וספר התרומה, וי"א בשו"ע,  .ב

אפילו  ,פעם אחתבדיקה שאין מועיל 

 בדיעבד

 שביעיו  ראשוןורק אם בדקה עצמה 

 .20 הועילה לה בדיקתה בדיעבד

                                                           
מקורו סט. "איבעיא להו: הזב והזבה שבדקו עצמן  18

 יום ראשון ויום שמיני ומצאו טהור }ולא בדקו בשביעי{,

 ? לרבי אליעזר מהודקו, ושאר הימים לא ב 

 תחלתן איכא סופן ליכא.  -תחלתן וסופן בעינן, והכא 

 תחלתן אף על גב שאין סופן?  -או דילמא 

 היא, תחלתן אף על פי שאין סופן : היאאמר רב

}ומסקנת הגמ' שלדעתו מועיל גם סופן אע"פ שאין 

  תחילתם{

תחלתן  -: תחלתן וסופן בעינן, הכא ורבי חנינא אמר

 סופן ליכא. איכא

 שהלכה כרב, והביא ראיות לדברו,  ראב"דופסק ה

 ,וכן פסק השו"ע בסתם

 שבדיעבד מועיל בדיקה רק ביום א' או רק ביום ז',

 
19

נחלקו הראשונים, מה הדין בבדקה עצמה פעם  

 .אחת באחד מהימים האמצעים

 , שעלתה לה ספירת ז"נ, והשו"עדעת הראב"ד  .א

  והוכיח דברו
דמסתבר דעדיף  כאן ספק,. "איני רואה א

}כיון{ דאיתחזק בטהרה  האמצע יותר מן הסוף

 כל הימים שאחר בדיקה"
חכמים אומרים: אפילו בשנים לנדתה . סח. "ב

בדקה ומצאה טהורה" המבואר שגם בדיקה 

 באמצע ז"נ מועיל לטהרה

 שלא עלתה לה ספירת ז"נ ,דעת הרז"ה .ב
שאין להוכיח מנדה  ודחה ראית הראב"ד,

ה צריכה אלא לזבה, כיון שנדה קלה שאינ 

 .הפס"ט ולא סופרת ז"נ

 
20

וז"ל "הואיל ולא נתברר הלכה  וביאר הסמ"ג טעמו 

 ,כדברי רבי חנינאכדברי מי, "ראוי להחמיר 

 שלא יהא יותר מחמשה ימים בין בדיקה לבדיקה", 

 ולכן כל שהיה רק בדיקה אחת, 

וך הז"נ שלא בדקה בהם לכן יש יותר מחמישה ימים בת

 .אינו מועיל

 

 אישה שבבדקה עצמה שלישי, ושביעי, 

בסתם שמספיק בדיקה אחת  לדעת הרשב"א והשו"ע

 .בכל הז"נ, ודאי שגם כן הועיל לה
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 העד שבדקה בו האישה בדוקתלכתחילה . רמ"א

בדיקה מועיל , ובדיעבד לאור היום ולא לאור הנר 

 .21 לאור הנר

                                                                                    
 נחלקו האחרונים,

, שאין מועיל בדיקה אחת, לדעת הסמ"ג והי"א בשו"ע 

 כיון שצריך שלא היו יותר מחמישה ימים בלא בדיקה

 }פת"ש{ מה הדין בבדיקת "שלישי ושביעי"
 

, שגם בזה עלו לה ספירת דעת הדגול מרבבה .א

היו יותר מחמישה ימים בלא  הז"נ, כיון שלא

 .בדיקה
, שלא עלו לה ספירת ז"נ, וחזר בו בנו"ב .ב

שהגם שלא היו יותר מחמישה ימים בלא 

 .בדיקה, בדיקת ראשון ושביעי הוי לעיכובא
 

 
 הי"א בשו"ע,ושלדעת הסמ"ג  ,כתב הנו"ב

בדיקת ראשון  א.הכשר ספירת הז"נ, תלוי בכך שהיה 

שה ימים בתוך הז"נ בלא שלא עברו חמי  ב.ושביעי, 

 בדיקה לכן

 בדקה עצמה בימים, "ראשון שלישי ועשירי" .א
 רק בדיקת עשירי עלתה לה

כיון שעברו יותר מחמישה ימים בין בדיקת שלישי  

 לעשירי,

 ן שלישי ותשיעי"בדקה עצמה "ראשו .ב
 עלו לה ספירת כל ז"נ,

"דדל בדיקת יום א' מהכא, הרי בדיקת שלישי ותשיעי 

נחשב ראשון ושביעי, והשלישי נעשה ראשון והתשיעי 

 }לא יותר מי{ ה' ימים" נעשה שביעי, וביניהם

 בדקה עצמה "ראשון שלישי ושמיני" .ג
 עלו לה ספירת כל ז"נ

שה זה תחלה כיון "שמצטרף השמיני עם הראשון ונע

וזה סוף, ואף שיש בין שמיני לראשון יותר מה' ימים 

 }פת"ש{ השלישי מצרפם"

 

 

, להחמיר כהי"א שאין מועיל הנראה שמסקנת השו"ע

 בדיקה פעם אחת, אפילו בדיעבד
 ע "ואין להקל" "שכתב בשו

"וכיון דכל הני רבוותא מספקא להו אין  וגם בב"י כתב

 להקל בדבר שהוא ספק איסור כרת"

 

שאישה שבדקה עצמה רק בראשון, או רק  דעת החת"ס

 בשביעי "וטבלה ולנה אצל בעלה" יש להקל,

 אבל אם בדקה עצמה רק באחד מהאמצעים,

 }פת"ש{ יש לחוש אפילו בדיעבד
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מקורו יז. "בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים  

" ומזכירין אותן לשבח, היו בודקין מטותיהם ביום

 העדים לאור הנר אלא לאור היום{ }הקפידו לא לבדוק

 

לא הזכירו דין בדיקה  הרמב"ם והטורש ב"יכתב ה

 לאור הנר לפי שאינו מעקב כלל.

 

האם צריכה האישה לספור בפיה  נחלקו האחרונים

 }פת"ש{ את מנין הז"נ

                                                                                    
, שצריכה למנות בפיה מנין הז"נ דעת השל"ה .א

ולומר היום יום ראשון לספירת ליבוני, 

 לה"כדכתיב "וספרה 
, שהקשה התו"ס מדוע לא והוכיח שיטתו}

 מברכים על ספירת ז"נ כמו בספירת העומר,

אה סותרת ספירתה, לכן ותירץ שכיון שאם רו

שחוץ מהברכה, שווה  המבואראין לברך, 

 לספורספירת ז"נ לספירת העומר, א"כ יש 

 בפה כמו בספירת העומר{
אינה צריכה לספור ש  דעת הנו"ב והרתב"ז, .ב

}"וספרה" פירושו השגחה ולא הז"נ בפה מנין 

 ספירה בפה{
 

אבל שאישה שלא עשתה הפס"ט  מוסכם לכו"ע,

שכל ביה"ש לא הרגישה שנפתח מקורה ויצא אומרת 

 דם,

אין אפשרות לדעת שנסגר כיון שמקורה בחזקת פתוח, 

 אלא ע"י בדיקת חו"ס,

 

ונחלקו האחרונים בספירת ז"נ, אם לא הרגישה 

 }פת"ש{ מועיל לה במקום בדיקהביציאת הדם, האם 

את , שאפילו שלא הרגישה ביצי דעת החוו"ד .א

ה א הדם, אם לא בדקה עצמה בז"נ טמ 

, כיון שהז"נ צריכים להיות מדאורייתא

 בדוקים.
ספורים  נחשב"ספירת נקיים   דעת החת"ס .ב

לפנינו, כל שברור לה שהשגיחה על עצמה 

שאז לא  יבוודאשחרית א' מז' ימים ויודעת 

 קורה",נפתח מ
 

שקודם הוחזקה לנדה, ואח"כ  שאישה  מוסכם לכו"ע

נולה לה מכה שמוציאה דם, שאינה יוצאת מחזקת 

 טומאה 

אחת מהז"נ  העד שהיה בדיקת ההפס"ט וגם בדיק

 נקיים לגמרי.

  

מה הדין כשנולד לה המכה ונחלקו האחרונים, 

  הטהורה, ואז הגיע ימי נידות הכשהיית

שגם במקרה זה אינה יוצאת   דעת החוו"ד, .א

מטומאתה עד שבדיקת ההפס"ט, וגם בדיקת 

 אחת מהז"נ היו נקיים לגמרי.

שמספיק שיעברו הימים  דעת החת"ס, .ב

יכולה לעשות  שרגילה לראות בהם דם, ואז

 הפס"ט ע"י
הדעת מכל  ח"שתעמוד כל בה"ש בהיס

 הרהורים ומחשבות,

ואם לא תרגיש אז פתיחת  ,ותשגיח על עצמה

    .ור תפסוק בטהרה ותטהר"המק

 

 הוספות
 

בזמננו שאפשר להאיר בלילה כמו  ,דנו האחרונים .2

ביום, ע"י אור החשמל, האם אפשר לבדוק עד הבדיקה 

 .גם בלילה

 
 לבדקומראה המסופק יש שאם זה  ,הרב ואזנרדעת  

 רק לאור יום,
ללא שום ספק, אפשר  יבוודאמראה שטהור  אבל

 בלילה לאור החשמל  לבדוק
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, ולא בפלורסנט או במנורות הלוגן}ויש לבדוק במנורת 

 צהובות, כיון שגורמים לשינוי המראה{, 

 

  ז"ננחלקו הפוסקים מה הדין במי שעשתה בדיקת . 3

 . בלילה

 סט. ד"ה שבעה{ } דעת התו"ס .א
וכן פסקו הס"ט  "דספירת לילה אינה ספירה"

 ועוד אחרונים

 ,ושמלה, והחזו"אדעת רש"י הלחם  .ב
 שמועיל בדיקת לילה,

}שדברי תו"ס זה לדעת ר"ע,  שצריך בדיקה 

ק ראשון ושביעי כל יום, אבל להלכה שמספי

 מועיל גם בלילה{ 

לילה שאין להקל בבדיקת  הרב ואזנרוכתב 

 .אלא במקום עיגון והוראת שעה

 

 אישה שעשתה "מוך דחוק" בתחילת הלילה, .3

 הראשון,ולא בדקה עצמה ביום 

 חידש בחוט שני 

שאם יש עוד ספיקות, אפשר לסמוך על בדיקת לילה 

 של המוך,

}שהרי  אפילו שבדיקת מוך דחוק אינה בדיקת חו"ס

עוזבת המוך שם ואינה בודקת בלילה{, ובדיקת ז"נ 

 צריכה להיות בחו"ס, 

היא  כיון שבדיקת מוך דחוק הוי בדיקה ממושכת מ"מ

 .מועלת לה

 

 וועושה מיד לאחרי אותו מקום בז"נ, אישה שרחצה. 5

 בדיקה.

כיון ששאין בדיקה זן מועילה לה החזו"א  דעת 

לאחר  מעינה פתוח כל שעה, בדיקה זו  שהוחזק

  .לא מוציאה אותה מחזקת רואה רחיצה

שתמתין כמה דקות בין השטיפה ולכן כתב הרב ואזנר 

 לבדיקה 

, שאישה איסטניסטית יש להתיר דעת האגרות משה

 .לרחוץ אותו מקום, רבע שעה לפני הבדיקהלה 

 דקות. 4התיר בהמתנת  ךאויערבהגרש"ז  ובדיעבד

 דקות. 6התיר בדיעבד ב  והגרי"ש אלישיב

 

 שאלות סיכום
 

מספר הבדיקות בז'  ןבעניי. מהן שיטות הפוסקים 1

 ?דבדיעב נקיים, לכתחילה או 

מוסכם לכו"ע שלכתחילה תבדוק עצמה כל  }תשובה:

הבדיקות לסמ"ג והשו"ע  ןונחלקו הראשונים במניייום, 

צריכה לבדוק עצמה פעמיים כל יום, והוכיח כן מלשון 

שחרית  -כה להיות בודקת "ופעמים צריהמשנה 

, ודעת הרמב"ן והרשב"א שמספיק בדיקה וביה"ש"

 אחת כל יום

 ןואם בדקה עצמה רק ראשון ושביעי הביאה הגמ' לעניי

 דעת ר' עקיבא שרק בדיקת ז' הועילה,  אזה ג' דעות 

דעת ר' יהושע שרק בדיקת ראשון ושביעי עלו לה  ב

ומכריעה הגמ' שהלכה כר'  ג ,םולא הימים שביניה

אלעזר שעלו לה כל ימי הספירה, וכן פסק השו"ע 

 שבדיקת ראשון ושביעי מועילה בדיעבד,

ואם בדקה עצמה רק ביום הראשון או רק ביום 

ו בזה בגמ' שעת רב שכשר ודעת רב השביעי,  נחלק

חנינא שפסול, ולהלכה נחלקו בזה הראשונים דעת 

הרמב"ם ודעת השו"ע בסתם, שתמיד בדיקה אחת 

מועילה בין אם בדקה רק ביום הראשון או רק באחרון 

                                                                                    
או באמצעים }ודעת הרז"ה שבדיקת אחרון או ראשון 

מועילה אבל בדיקת אמצעים לא מועילה ודחה דברו 

ודעת הסמ"ג והשו"ע בשם י"א שיש להחמיר  הב"י{,

כדעת רב חניניא, שרק בדיקת ראשון ושביעי מועילה 

בדיעבד, אבל בדיקה של יום אחד איננה מועילה, 

והסיף, וכתב הבי שכיון שהוא ספק כרת אין להקל 

בזה, והוסיף הנו"ב שלדעה זו צריך שהיה בדיקת 

בדיקה  ראשון ושביעי, וגם שלא יעברו חמישה ימים בין

 לבדיקה{

}ושכחה לבדוק  בדקה ראשון וחמישי בלבד .2

 שביעי{,מתי יכולה לטבול?

לדעה הראשונה שבשו"ע שפוסק כרב  }תשובה:

שתחילתם אף על פי שאין סופן אז מועיל גם בדיקה 

אחת אז כשר, אבל לדעת רב חנינא וי"א בשו"ע וכן 

הכריע בב"י שלא מועיל בדיקה אחת, שצריך תחילתם 

בדיקה בסוף לא הועילה  הכאן כיון שלא היית וסופם

 לה,

שאישה זו יכולה לבדוק עצמה בשמיני,  וכתב הנו"ב

כיון שיש כאן בדיקה בתחילה ובסוף ואפילו שיש בין 

שמיני לראשון יותר מחמישה ימים הרי בדקה את 

 עצמה בחמישי{

אישה ששכחה לבדוק ביום הראשון של ז' נקיים  .3

 כיצד עליה לנהוג?ונזכרה אחרי השקיעה, 

הדגול מרבבה סובר שהעיקר הוא שלא יה  }תשובה:

חמישה ימים בין הבדיקות ולכן תבדוק למחרת וביום 

השביעי והועיל לה, אבל חזר  בנו"ב ודעתו שראשון 

ושביעי זה לעיכובא, ולכן תבדוק למחרת ותמנה 

 מחדש ז"נ{

בדקה שני ושביעי מתי יכולה לטבול? בדקה ראשון  .4

מתי יכולה  ,י, בדקה ראשון שלישי ושמיניושמינ 

 לטבול?

שני ושביעי דעת הדגול מרבבה  שגם  בדקה א }תשובה:

לדעת הסמ"ג והי"א בשו"ע העיקר שלא יעברו חמישה 

ימים בין בדיקה לבדיקה, ולכן בדיקת שני ושביעי 

כשרה, אבל חזר בו בנו"ב וביאר שראשון ושביעי זה 

 דיקת יום השנילעיכובא ולכן תמנה ז"נ שוב מב 

בדקה ראשון ושמיני, לדעת הרמב"ם וסתם בשו"ע  ב

שמספיק בדיקה אחת הועיל לה בדיקתה, אבל לדעת 

הסמ"ג היא והכרעת הב"י לא הועיל לה כיון שלא 

בדיקת ראשון ושביעי, ותמנה ז"נ מבדיקת  ההיית

בדקה ראשון שלישי ושמיני, כתב הפת"ש  גשמיני, 

שבדיקת ראשון ושמיני  בשם הנו"ב, שעלה לה ספירתה

הם תחילה וסוף ספירתה, ואפילו שיש יותר מחמישה 

ימים בין שמיני לראשון הרי עשתה גם בדיקה בשלישי 

 שמצרפת אותם{

ראתה כתם והפסיקה בטהרה ובדקה רק יום ז', האם  .5

 יכולה לטבול בערב?

לדעת הרמב"ם ושו"ע בסתם, שמספיק  }תשובה:

בדיקה אחת עלתה לה בדיקתה אבל לדעת הסמ"ג 

והי"א בשו"ע שכך הכריע הב"י שמעקב בדיקת ראשון 

 , ושביעי, לא עלתה לה בדיקתה

אבל כתב ביביע עומר שכיון שכל מה שהחמיר הב"י 

להצריך בדיקת ראשון ושביעי זה כיון שזה ספק כרת, 

שאיסורו מדרבנן, אפשר במקרה שראתה רק כתם 

  לסמוך על בדיקה אחת שעשתה ביום השביעי{

אישה שעשתה הפסק טהרה ולמחרת או לאחר  .6

בספירת ז' נקיים,  להמשיךיומיים התחרטה ולא רצתה 

 כ שוב רוצה להמשיך בז"נ, מה דינה?"ואח

שאישה שהסיחה את  ,דעת המעיל צדקה }תשובה:

 כל ספירתה,דעתה מחלק מהימים מספירת ז"נ נפסל 
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 ,אבל דעת הלחם ושמלה שעלתה לה ספירתה

וכתבו הפוסקים, שיש להקל בהיסח הדעת באופנים 

 .הבאים

לא הסירה הבגדים הלבנים כל שש ,כתב הרב ואזנר

להיסח דעת, כיון שרגילה לבדוק הבגד  באינו נחש

 .מכתמים גם שמסיחה דעתה
הז"נ הימים  ןבמנייאפשר לחשבן  א., הגרי"ש אלישיב

 , שספרה לפני היסח הדעת
ק אם הסיחה דעתה יום ולילה שלמים, נחשב ר . ב

 .להיסח הדעת

,  הסיח הדעת שאינו גמור אלא שו"ת בית שלמה

 {מסופקת בדבר אינו נחשב להיסח דעת

. אישה שעשתה הפסק טהרה, אך נדמה היה לה 7

שהבדיקה לא יצאה נקיה, ומשום כך לא התחילה 

ים. וביום השלישי מהבדיקה הראתה את לספור ז' נקי

פשיטא  השמניסיונ עד הבדיקה לחברתה, וזו טענה לה 

לה שמראה זה טהור. על סמך דבריה בדקה האישה 

מיד ביום השלישי, ואח" בדקה גם ביום השביעי וטבלה 

בערב. האם נהגה כשורה? ברר את כל הנדונים 

ההלכתיים הקשורים למקרה זה, תוך ציון המקורות 

 עות הראשונים והפוסקים.וד

ס' קפח' הסתפקה הגמ' ה הדין אישה שומרת  }תשובה:

כזה טיהר לי החכם, וכתב הרשב"א וכ"פ השו"ע שכיון 

שלא נפשט הספק אזלינן לחומרא, ולכן לאישה זו 

להסתמך על עצמה ולא על חברתה, אלא לשאול חכם 

 מה דין המראה,

לגבי היסח הדעת מהספירה מבואר בפת"ש בשם 

מעיל צדקה שנפסל הספירה, ודעת המעיל צדקה ה

שעלה לה ספירתה, אבל כאן מזה ששמרה את העד 

 המוכח שלא היה הסיח הדעת גמור אלא היית

שאינו  שו"ת בית שלמהובמקרה כזה כתב ב מסופקת, 

 {נחשב להיסח הדעת

י מוך דחוק כל ביה"ש ולאחר ". עשתה הפסק טהרה ע8

 דינה? מכן בדקה ביום ז' או ביום ח' מה

שאם יש עוד ספיקות, אפשר חידש בחוט שני  }תשובה:

 לסמוך על בדיקת לילה של המוך,

}שהרי  אפילו שבדיקת מוך דחוק אינה בדיקת חו"ס

עוזבת המוך שם ואינה בודקת בלילה{, ובדיקת ז"נ 

 צריכה להיות בחו"ס, 

היא  כיון שבדיקת מוך דחוק הוי בדיקה ממושכת מ"מ

 מועלת לה{

 לה בשבעה נקיים האם נחשבת בדיקה?ילבדיקת  .9

 סט. ד"ה שבעה{ } דעת התו"ס תשובה:}
וכן פסקו הס"ט ועוד  "דספירת לילה אינה ספירה"

שמועיל  ,דעת רש"י הלחם ושמלה, והחזו"א אחרונים

}שדברי תו"ס זה לדעת ר"ע,  שצריך  בדיקת לילה,

ק ראשון ושביעי בדיקה כל יום, אבל להלכה שמספי

 מועיל גם בלילה{ 

לילה אלא שאין להקל בבדיקת  הרב ואזנרוכתב 

 {במקום עיגון והוראת שעה

. האם צריכה לספור בפה)שבעה נקיים( כמו ספירת 21

 העומר?

, שצריכה למנות בפיה מנין הז"נ דעת השל"ה }תשובה:

ולומר היום יום ראשון לספירת ליבוני, כדכתיב 

 "וספרה לה"
, שהקשה התו"ס מדוע לא מברכים על והוכיח שיטתו

 ספירת ז"נ כמו בספירת העומר,

אה סותרת ספירתה, לכן אין ותירץ שכיון שאם רו

שחוץ מהברכה, שווה ספירת ז"נ  המבוארלברך, 

בפה כמו בספירת  לספורלספירת העומר, א"כ יש 

רק  ז"נ, תלהתחיל למנושאין  ןמכיוו .סעיף ה'

 אחר שנעשה הפס"טל 

המרגשת שפסקה מלאות דם, ובדקה עצמה 

ונמצאה טמאה }או שלא שבדקה עצמה כלל 

 {ש"ךכשהרגישה שפסקה מלראות 

 ימים בדקה עצמה ונמצאת טהורה, 5או  4ולאחר 

 מתחילה למנות ז"נ רק מיום הבדיקה, 

בימים שלפני הבדיקה היא בחזקת טומאה, ולא ו

 ז"נ.  ןלמנייעולים לה 

 

 העד שבודקת בו בהפס"ט וז"נ, .סעיף ו'

 ,22 בצבע לבןצריך להיות 

 באחד מחומרים הבאים,ו 

 ,צמר גפן .א

 .23, נקי, ורך צמר .ב

 .24}שעבר כיבוס{  ישן פשטןבגד  .ג

                                                                                    
אינה צריכה לספור ש  דעת הנו"ב והרתב"ז, העומר{

"וספרה" פירושו השגחה ולא ספירה  ,בפה מנין הז"נ

 בפה{

 . האם צריכה לברך על הספירה?11

מדוע לא מברכים על ספירת  הקשה התו"ס }תשובה:

אה ותירץ שכיון שאם רו ז"נ כמו בספירת העומר,

 {סותרת ספירתה, לכן אין לברך

ץ עצמה באותו מקום בז' רשאית לרחו האיש. האם 12

 נקיים. 

ועושה מיד  ו מקום בז"נ,אות אישה שרחצה }תשובה:

 בדיקה. ולאחרי

כיון ששאין בדיקה זן מועילה לה החזו"א  דעת 

לאחר  מעינה פתוח כל שעה, בדיקה זו  שהוחזק

  .לא מוציאה אותה מחזקת רואה רחיצה

שתמתין כמה דקות בין השטיפה ולכן כתב הרב ואזנר 

 לבדיקה 

, שאישה איסטניסטית יש להתיר דעת האגרות משה

 .לרחוץ אותו מקום, רבע שעה לפני הבדיקהלה 

 דקות. 4התיר בהמתנת  ךאויערבהגרש"ז  ובדיעבד

 {דקות 6התיר בדיעבד ב  והגרי"ש אלישיב

 

 סעיף ו'

   
22

את המטה לא  בודקיםמקורו יז. "תנא דבי מנשה: אין  

 בעד אדום, ולא בעד שחור"

 

 צריכים"בגדים אלו שמקנחות בהם  וכתב הרמב"ם

 שיהיו.. לבנים" 

}הרמב"ם{ שאע"פ שתנא  "ונראה שסובר ב"יוכתב ה

 דבי מנשה לא מיעט אלא אדום ושחור,

לאו דוקא הני אלא הוא הדין לכל הצבעים, שאין מראה 

 אדמומית ניכר בהם כמו בלבן"

 
23

}על  מקורו יז. "בית מונבז המלך מזכירין אותן לשבח 

צמר גפן, מטותיהם במילא פרהבא } בודקיםכך שהיו{ 

 או צמר רך ונקי רש"י{

את  בודקיםמסייע ליה לשמואל, דאמר שמואל: אין 

 }צמר גפן{, או בצמר נקי ורך" המטה אלא בפקולין
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 צורת הבדיקה בהפס"ט וז"נ,

 לכתחילה,

 

 .25 בחורים ובסדקיםתבדוק  .א

                                                                                    
24

של  בלויים}בגדים  הני שחקי דכיתנא אמר רבא:" 

 פשטן רש"י{ מעלי לבדיקה" 

את  בודקים"איני, והא תנא דבי מנשה: אין  מקשה הגמ'

 המטה...ולא בפשתן"

 ומתרצת הגמ' שתי תירוצים

פשטן אסר לבדוק כיון שאינו לבן, אבל בגד  .א

 .פשטן מותר לבדיקה
לבדוק, בגד פשטן ישן  בגד פשטן חדש אסור .ב

 .מותר לבדוק
כתירוץ ב' ולכן אין בודקים  ופסקו הטור והשו"ע

 בפשטן רק אם הוא 

 בגד  א.

 }שעבר כיבוס{.  ישן ב.

שהוא פחות לבן,  רש"י ביארבבגד חדש,  ןהחיסרו}

 , שהוא קשה יותר{ובטור ביאר

 
25

נחלקו הראשונים, האם בדיקה בהפס"ט וז"נ,  

 .צריכה להיות בחו"ס

, שהבדיקות של והרא"ש והשו"ע הרשב"אדעת  .א

 הפס"ט וז"נ, צריך להיות בחו"ס,
, שכל בדיקה בלא חו"ס, אינה נחשבת והטעם

ואין לומר, שבדיקה פירשו  לבדיקה אלא קינוח,

 ח קינו

" לקנוח ולא לבדיקה -יב. "וסת שאמרו  והראיה

, שונים םיעניינ המוכח שבדיקה וקינוח זה שני 

יקה אינה יוצאת אם ולכן כל שצריכה לעשות בד

 .רק קינחה עצמה

, שבדיקת הפס"ט וז"נ צריכה להיות ראב"דדעת ה .ב

אבל אינה צריכה להיות  "עד מקום שהשמש דש",

בדיקת חו"ס הצריכו שרק לטהרות כיון  בחו"ס,

 .ולא לבעלה
לא  טהרות ןשלעניי שמבואר בגמ' והראיה,

 סומכים על בדיקה שבדקת עצמה לפני תשמיש, 

טהרות  אם ראתה דם לאחר מכן מטמאיםלכן ו 

שנגעה בהם לפני הבדיקה, כיון "שמתוך 

אינה מכנסת לחורין ולסדקין"  -שמהומה לביתה 

טהרות לא הועיל לה בדיקה  ןשרק לעניי המבואר

מועיל אפילו שלא היה  בדיקת לבעלה  זו, אבל

 .חו"ס

שבהפס"ט צריכה לבדוק בחו"ס,  ,דעת הרמב"ן .ג

כיון שצריכה לעלות עצמה מחזקת טומאה 

 לחזקת טהרה,
ו"ס, כיון שהיא בז"נ אין צריך לבדוק בחאבל 

}אבל סיים הרמב"ן "ובעל  עומדת בחזקת טהרה

 נפש לא יקל בכך"{

  

ל שרק בהפס"ט צריך בדיקת חו"ס, אב  וכ"פ הנו"ב

  .בכל ז"נ אין צריך בדיקת חו"ס

מוך דחוק של הפס"ט  שהניחה אישהש  ולכן כתב

נ של "כל ביה"ש עד הלילה עולה לה גם לבדיקת ז

אפילו שלא עשתה בו ביום  ,היום הראשון

   }פת"ש{ הראשון בדיקת חו"ס

 

 .26 עד מקום שהשמש דש תכניס העד .ב

שקשה לה מאוד להכניס "עד  ובדיעבד,

 מקום שהשמש דש"  

שמספיק שבדקה "עד מקום שו"ע, דעת ה .א

בבדיקת הפס"ט,  רק שהשמש דש"

דיקת יום הראשון של ז"נ }ואם לא ב וב

                                                           
26

וז"נ צריכה ט ", האם בדיקת הפסנחלקו הראשונים 

 להיות "עד מקום שהשמש דש"

שצריכה  דעת רבנו ירוחם, הגמ"י, והרא"ש, .א

 לבדוק בעומק "עד מקום שהשמש דש"
" דקיי"ל דנשים מיטמאות  ביאר הב"י טעמםו 

ביציאת הדם לבית החיצון, אף על פי שעדיין 

כן צריכה לבדוק כל הבית ל  לא יצא לחוץ,

 החיצון, 

החיצון, ועד מקום שהשמש דש הוא בית 

 ומפני כך צריכה לבדוק עד שם" 

רשב"א, רמב"ן, שהם ה דעת רוב הפוסקים .ב

 ,סמ"ג, סמ"ק, ספר התרומה, והרמ"א בדיעבד

שצריך שתכניס העד בעומק לחורין וסדקין, 

 אבל לא נתנו שיעור לעומק.
"שאי אפשר לאשה  וז"לביאר הב"י  וטעמם

}שהשמש דש{,  להכניס העד כל כך בעומק

להכניסו כל כך בעומק ע"י ואם תדחוק 

תקלקל עצמה שיסרט המקום  תחבולות,

בפנים ע"י הבדיקה ויצא דם, ויצא העד אדום 

בדיקה, ואינו מן המקור, אלא מחמת דוחק ה

 וכך אומרות הפיקחות שבהן,

וזכורני כי בנערותי ראיתי זקנים שהיו 

שהוא דבר שאי אפשר  מגמגמים על בדיקה זו

  עכ"ל לעשות
 

" יעשה בדיקה באופן שיצא כל שבעל נפש" הב"י, וכתב

 הדעות,
תבדוק עד  ע"י שבבדיקת הפס"ט ובדיקה אחת של ז"נ

 מקום שהשמש דש, 

 תבדוק רק בחוקרים וסדקים,  ובשאר הבדיקות

תהיה ביום עד מקום שהשמש דש  וראוי שהבדיקה

 הראשון של ז"נ,

 עד מקום שהשמש דש, כדי שאם תשכח לבדוק

להשלים ובדוק עד מקום  הרבה ימיםשהיה לה 

 שהשמש דש. 

שאר ימים שלא נבדקו עד מקום השמש ש וביאר הב"י}

 אינו מעקב כיון 

. דעת רוב הפוסקים כדעת רב שמספיק בדיקה אחת א

  .כל שבעה

. הפוסקים שהצריכו בדיקה כל יום הם סמ"ג וספר ב

 {התרומה, ולדעתם לא צריך בדיקה עד מקום שמש

  

, שלכתחילה כל הז"נ תבדוק עד אבל בשו"ע החמיר

 מקום שהשמש דש  

מספיק שבדקה ביום הראשון עד מקום  ורק בדיעבד 

 שהשמש דש

   

 ,אישה שכואב לה הרבה מחמת הבדיקות

ם הראשון , שתבדוק רק בהפס"ט וביודעת הנו"ב

 פיק קינוח כל שהוא מבחוץוהשביעי, ובשאר ימים מס

 פת"ש{}
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ב"י  תבדוק בשאר ימים, ,בדקה בראשון

 ורמ"א{

מספיק שבדקה עצמה ש רמ"א, דעת ה .ב

 ,    כוחה בעומק כפי ,וסדקיםבחורים 

 שגם בהפס"ט וגם כל הז"נ לא בדקהאפילו 

  .27" "עד מקום שהשמש דש

                                                           
27

 הוספות 
 

 , אין לה עד לבן לבדוק בוהנמצאת בדרך ו  .2

 בבגד שחור או אדום לא תבדוק אפילו בדיעבד, 

 כיון שאין הדם ניכר בו כלל, 

ין ייכולה לבדוק בו, ותע אבל בשאר בגדים צבעונים,

 טה"ב{} היטב שאין בו רושם אדמומית כלל

 

שנקרא היום בגד , בגד שנארג מסיבי צמר גפן. 3

 .אפשר לבדוק בו, כותנה

 , הגם שכשר לכתחילה,שלנו אבל צמר גפן

עצה טובה לא לבדוק בו, כיון שהצבע נראה בו יותר 

ם יש בתוכו חוטים ונקודות אדום ממה שהוא באמת, וג 

  {הרב ואזנר} אדומים

 

 בדיקה בניר טואלט לבן,. 4

שבנייר רך שאפשר להכניסו   החוט שני והטה"בדעת 

 ,בחו"ס, והדם נדבק בו ואינו נופל ממנו, כשר בדיעבד

נייר דק וחלק שהדם נופל ממנו ואינו נדבק, האבל אם 

 .אין הבדיקה מועילה בו אפילו בדיעבד

 

 בדיקה בבגד סינטטי.. 4

, שאם הדם נאחז בו אפשר והטה"ב הרב ואזנרדעת 

 לבדוק, 

 .יסינטט  211%בבד  לא לבדוק החמירל  חוט שניודעת ה

 

נחלקו האחרונים, האם בדיקת חו"ס הוי דרבנן או  .5

 .דאורייתא

חיוב לבדוק בחורים וסדקים הוא ה, שדעת הס"ט .א

מדרבנן, והראיה שהרי בתולה אינה יכולה לבדוק 

 בחו"ס.
שכיון שהאישה בחזקת  דעת הפרדס רימונים, .ב

 טומאה, בדיקת חו"ס הוי דאורייתא. 

 

נתקשו האחרונים, מדוע אישה שבדקה עד מקום  .4

שהשמש דש שנתברר ע"י זה שפסק דם מהמקור, 

כל  ,הרי גם אם נשאר בחו"ס דם ריכה  בדיקת חו"ס,צ

 .שאינו יוצא מהמקור אינו מטמא אותה

כיון שדרך האישה ש ביארו חזו"א,הס"ט וה .א

שפוסקת מלראות ורואה שוב, צריך לברר ע"י 

משך זמן קודם,  דם הבדיקה שפסקה מלאות

 .וזה מתברר רק ע"י בדיקת חו"ס
הנשים כיון שאין ש ביאר ,פרדס רימוניםה .ב

בקיאות להכניס העד עד מקום שהשמש דש, 

חוששים שזב דם דרך הסדקים ויצא 

 .וק בחו"סלפרוזדור ולכן צריכה לבד
 

 יש לה מכה באותו מקום וקשה לה להיטהראישה ש . 6

 , הגרי"ש אלישיב }משה"ט{הרב ואזנר דעת 

 .שיש שתי אפשריות

תעשה הבדיקה על ידי אחות שתבדוק את כל  .א

 .מקום הפצע המקום ותדלג על

                                                                                    
היא יודעת את מקום הפצע יכולה לבדוק  אם .ב

 בעצמה בחו"ס ולדלג על מקומו, 
או להניח חתיכת בד או צמר גפן או פלסטר 

 על מקומו בשעת הבדיקה.

 
  .בחו"ס עשתה הפס"ט המסופקת אם .7

שצריכה לחזור ולעשות  }לבושי עוז{ דעת הגרי"ש

 הפס"ט, 

לסמוך עלו  מוך דחוק אפשרב אפס"ט אבל אם עשתה

שכיון ששה שם  בדיעבד, אפילו שלא היה בחו"ס,

 .הרבה זמן, אם היה דם היה נמצא על המוך

 

לבדוק בעומק לפי כוחה והבנתה בשעת  יש לאישה .7

 הבדיקה ודאי לה בזה, 

בעומק  ו אם אישה אחרת תצליח לבדוק יותראפיל 

 עלתה לה הבדיקה,

אבל אם התרשלה ולא בדקה בחו"ס, אפילו שהיה 

 באפשרותה לפי הבנתה לבדוק יותר, 

}משמרת הטהרה  זה מעקב ולא עלתה לה הבדיקה

 ב{ש אלישי"בשם הגרי

 

   צורת הבדיקה, .9

שראוי שתניח רגל אחת על ספסל והרגל  ,דעת החת"ס

 על הארץ,   ההשניי

שכיבה ב אבל אם יכולה לבדוק עצמה רק בישיבה או 

 חוט השני{} אינו מעקב

 

 שאלות סיכום
 

מעכבת? ואת"ל שכן,  וסדקיםהאם בדיקת חורין  .1

 האם עד מקום שהשמש דש הוא לעיכובא?

דעת הרשב"א והשו"ע שבדיקת חו"ס זה  א }תשובה:

 לעיכובא, שבלא חו"ס זה קינוח ולא בדיקה, 

איזהו שיעור וסת }בדיקה מיד אחר "יב.  והראיה

לשמש }אבר{ ועד }שמקנחת בו{ תשמיש{ משל 

שעומדים בצד המשקוף ביציאת השמש נכנס העד, 

ואומרת הגמ', וסת שאמרו לקינוח ולא לבדיקה, מבואר 

שבדיקה פנימית לוקחת יותר זמן מי קינוח כיון שיש 

 בה חו"ס

דעת הראב"ד שרק לטהרות צריך חו"ס אבל אישה  ב

 לבעלה מספיק שהיה עד מקום שהשמש דש,

כיון שהיא בחזקת  ס"ט צריך חו"ן שבהפס"רמבדעת ה ג

טומאה, אבל בז"נ לא צריך חו"ס כיון שהיא בחזקת 

טהורה, ואם מסופקת אם עשתה הפס"ט דעת הגרי"ש 

 שצריכה לחזור ולעשות הפס"ט{

פרט את סוגי הבדיקות הידועות לך, ומה שיטות  .2

הראשונים וההלכה לגבי רמת הבדיקה הנדרשת 

 במקרים השונים?

בדיקת חו"ס לראב"ד נצרך רק לטהרות  א שובה:}ת 

לרמב"ן נצרך רק בהפס"ט ולא בז"נ, לשו"ע נצרך גם 

 בהפס"ט וגם בז"נ, 

בדיקה עד מקום שהשמש דש, דעת רבנו ירוחם  ב

שנצרך גם בהפס"ט וגם בז"נ וכ"פ השו"ע לכתחילה 

ובדיעבד מספיק רק בהפס"ט ובדיקה ראשונה של ז"נ, 

אבל רוב הפוסקים לא נתנו שיעור לעומק שחששו 

שיפצע אותה, וכ"פ הרמ"א שמספיק שהיה בעומק כפי 

 כוחה 

צריכה לבדוק ס' קפו' השו"ע בסתם סובר שהאישה  ג

עצמה רק בשלוש פעמים הראשונות לפני תשמיש 

ואחר תשמיש, והשו"ע בשם י"א סובר שתמיד צריך 
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 יכולה בודקת את עצמה, אבל סומא .סעיף ז'

קו אם הוא צריכה להראות העד לחברותיה שיבד 

  .28 נקי

                                                                                    
בדיקה לפני תשמיש ואחרי תשמיש, ונחלקו הפוסקים 

האם בשלוש פעמים הראשונות צריך להיות בדיקת 

 חו"ס 
שמספיק בדיקה בקינוח והמחמיר לבדוק  דעת הטה"ב

 בחו"ס תע"ב.
 שיש להורות לבדוק בעומק בחו"סר דעת הרב ואזנ 

קפד' ס' ט' מבואר שצריכה האישה לבדוק העצמה  ד

 בחו"ס בשעת וסתה כדי שתהיה מותרת לבעלה,

, ניתרת פ מג' בעלים"ס' קפז' סע' ב' אישה שרמ"ת ג ה

  לבעלה רק ע"י בדיקת שפופרת,

הדם בא מהמקור  א בדיקת מהרי"ל לבדוק אם"ס' קפ ו

 או ממי רגליה

, ר להיטהשה שיש לה מכה באותו מקום וקשה לה י א .3

 כיצד תעשה?

אם הוחזקה האישה לנדה ואח"כ נולד אצלה תשובה: }

המכה אינה יוצאת מחזקת טומאתה עד שהיה לה 

  ,מהז"נ נקיים לגמרי אחת ט ובדיקה"בדיקת הפס

, הרב ואזנר, הגרי"ש אלישיב שתי אפשריותוכתבו 

די אחות תעשה הבדיקה על ילתקן אישה זו א. 

 . שתבדוק את כל המקום ותדלג על מקום הפצע

אם היא יודעת את מקום הפצע יכולה לבדוק  ב.

 בעצמה בחו"ס ולדלג על מקומו, 

 טהורה, האם נולד אצלה המכה כשהיית אבל

שגם במקרה זה אינה יוצאת  מטומאתה  דעת החוו"ד,

עד שבדיקת ההפס"ט, וגם בדיקת אחת מהז"נ היו 

 נקיים לגמרי.

שמספיק שיעברו הימים שרגילה לראות  עת החת"ס,ד

 יכולה לעשות הפס"ט ע"י בהם דם, ואז
הדעת מכל הרהורים  סח"שתעמוד כל בה"ש בהי

 ומחשבות,

ואם לא תרגיש אז פתיחת המקור  ,ותשגיח על עצמה

 {תפסוק בטהרה ותטהר"

 האם בדיקת הפסק טהרה וז' נקיים מהתורה? .4

החת"ס שהקל לאישה יש להוכיח מדברי  }תשובה:

שנולד לה מכה כשהיא טהורה, שאם עברו הימים 

את דעתה כל ביה"ש לא  ןשרגילה לראות בהם, שתית

נפתח מקורה וטהורה, כיון שלמד "שספרה לה" אינו 

בדיקה אלא השגחה, מוכח מדברו שהבדיקות של 

 הפס"ט וז"נ הם דרבנן,

אבל מהחוו"ד שחלק על החת"ס שלא נטהרת אישה זו 

לה מכה עד שתעשה הפס"ט ויום אחד מז"נ, שיש 

מוכח שלמד "שספרה לה" הכוונה בדיקה וחיובו 

 את דעתה{ ןמדאורייתא, ולכן לא מועיל שתית

    

 

 סעיף ז'

 
28

מקורו מתני' יג: "החרשת והשוטה והסומא  

מתקנות אותן  -ושנטרפה דעתה, אם יש להם פקחות 

 והן אוכלות בתרומה"

תבדוק לנפשה ותיחזי  "הסומא. איהי מקשה הגמ'

 לחבירתה! 

א"ר יוסי ברבי חנינא: סומא אינה משנה"}יש למחוק את 

מה ולהראות סומא מהמשנה, כיון שיכולה לבדוק עצ

 לחברותיה{

 

אינם יכולות לבדוק את שלוש נשים  .סעיף ח'

 .צריכות נשים פיקחות שיבדקו אותםו עצמם

 , שאינה שומעת ואינה מדברת.החרשת .א

  .והשוטה .ב

 .דעתה מחמת חולישנטרפה ו  .ג

יש לנשים אלו ווסת קבוע, צריכות הנשים  אםו

  הפיקחות לבדוק אותם בזמן וסתם הקבוע 

, חוששות לעונה בנונית אם אין להם וסת קבועו

   השלושים, עד שיבדקו ע"י הפיקחות. ביום

או מדברת  ,חרשת ששומעת אבל לא מדברתאבל 

 ,ואינה שומעת

 .29 דינה כפיקחת ויכולה לבדוק את עצמה

 

 לבדוק את עצמה, המרבה  סעיף ט'.

בימי ז"נ, או בימי טהרתה אפילו שיש לה וסת 

 קבוע,

}דאפשר שיבוא דם שלא בשעת  הרי זו משובחת

  .30 {טור .וסתה

 

                                                                                    
 סעיף ח'
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מקורו מתני' יג: "החרשת והשוטה והסומא  

מתקנות אותן  -ושנטרפה דעתה, אם יש להם פקחות 

 והן אוכלות בתרומה"

"חרשת, איהי תבדוק לנפשה! דתניא,  מקשה הגמ'

בשכונתינו, לא דיה שבודקת  הייתהאמר רבי: חרשת 

 אלא שחברותיה רואות ומראות לה!  -לעצמה 

 במדברת ואינה שומעת, -}שכנתו של רבי{  התם

כדתנן, חרש  .בשאינה מדברת ואינה שומעת -הכא 

 שדברו חכמים בכל מקום אינו שומע ואינו מדבר.

 

 סעיף ט'

 
30

}יד  מקורו מתני' יג. "כל היד המרבה לבדוק, בנשים 

משובחת  –אישה שבודקת עצמה תדיר אם ראתה דם{ 

 תקצץ" –ובאנשים 

 

 רק שלא בשעת תשמיש זה משובח,ש  ש"ך,וביאר ה

 ו, יו או לאחר יאבל בשעת תשמיש לפנ 

 קפו ופורש. לא תבדוק עצמה, כדי שלא היה לבו נ 

 

 

 הוספות
 

שמרבה  ההאיש" וז"ל בשו"ת הרב ואזנרכתב  .1

לבדוק וכו' יראה דהיינו בדיקה ממש שהיא מבררת 

 טהרתה,

נחה י אבל מה שהנשים רגילות להסתכל על נייר שק

עצמה אחר הטלת מי רגלים, וחושבות זה בכלל כל 

 המרבה לבדוק משובחת,

ללא  דאין זה בדיקה אלא קלקולבעניותי לא יראה כן 

מלוכלכים והיא מקלקלת הרבה פעמים המים וצורך 

 . "עצמה
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שבעת הימים של ז"נ צריכים להיות  סעיף י'.

 שהיו נקיים מתחילתם ועד סופם,  ,"רצופים"

ולכן אפילו ראתה דם בסוף יום השביעי, סותרת 

ספירתה, וצריכה לעשות שוב הפס"ט וספירת 

 . 31 וז"נ

 הרואה כתם בז"נ, רמ"א

 בשתי אופניםתולה כתמה רק בג' ימים ראשונים, 
32.  

  .33 מכגריס ועוד"בכתם פחות  " ,בכינה   א.

                                                           
 

 סעיף י'
 

 
31

דתניא  –מקורו לז. "אמר רבא: מנא אמינא לה  

אחר אחד  - "ואחר תטהר" וספרה לה שבעת ימים

 לכולן, שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם"

}שצריך שהיו כל הז"נ אחרי טומאה אחת, ואם ראתה 

 באמצע, סוף ספירתה הם על שני טומאות{ 

 

מה נפק"מ בזה שהרואה דם ביום  נתקשו הפוסקים

 השביעי סותרת ספירתה,

הרי גם אם לא תסתור ספירתה, צריכה לחזור ולמנות 

 ז"נ מחמת חומרת ר' זירא 

יושבות עליה  -דם כחרדל  תטיפ"שאפילו רואות 

 שבעה נקיים" 

 לדין התלמוד,כל הנפק"מ זה רק ש, ב"י תירץה .א

שזבה צריכה ז"נ  שחלוק דין הנדה מדין הזבה,

 והנדה לא צריכה שהיו נקיים,
היא עדין בטומאת זבה  ולכן אם סתרה ספירתה

 וצריכה לחזור ולספור ז"נ,

אבל אם לא סתרה ספירתה אז יצאה מטומאת 

שהגם  הנידתנמצאת בימי  והיא ,זבה שלה

, אבל לא צריכה הראייתשטמאה ז' ימים מחמת 

 שהיו נקיים. 
 

שזה "דוחק גדול" לומר  ,על הב"י הט"ז הקשהו  .ב

שהטור והשו"ע כתבו את דינם רק לדין התלמוד 

 ולא לימנו,
שעד היום הו"א, שכיון  השהיית ,ולכן ביאר

יתא מקצת היום ידאור ומ השביע לא ראתה, 

די לה בספירת ו חזרה לחזקת טהרה,  , לכןככולו

  .ז"נ בלא בדיקה

קמ"ל הטור והשו"ע שכיון שראתה ביום 

ת טומאה עליה, וצריכה  עדין חזק יהשביע

 לבדוק עצמה שוב בז"נ,

 

, שהחידוש שלא אמרינן שכל הט"ז דברי בס"ט ביאר}

אישה יכולה לטבול בתחילת היום השביעי, כיון שיצא 

 מחזקת טומאה,

קמ"ל שהרואה גם בסוף השביעי סותרת ספירתה כיון 

 שהיא עדין בחזקת טומאה ע"ש{  

   
32

 טעם חומרת ג' ימים ראשונים, 

שבג' ימים ראשונים האישה בחזקת טומאה שמעינה  

 ה גמורה של ג' ימים נקיים לגמרי,פתוח, לכן צריך חזק

}מרדכי,  כדי להוציאה מחזקת טומאה לחזקת טהרה

 ש"ך, ט"ז{ 

 

 

אפילו שהכתם מוציאה דם,  ישוודא במכה ב. 

 .34 יותר "מכגריס ועוד"
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 דין זה מוסכם, ומקורו מתה"ד, 

וז"ל, "חומרת ג' ימים ראשונים, סברא לומר דווקא  

אפשר ליזהר בו לא כתם גדול דלא שכיחי כולי האי ו

 תלינן בשלשה ימים הראשונים, 

 אבל כתם פחות מכגריס ודאי תלינן ליה לעולם"

, להיטהר  יכולה  האישוהראיה, "דאם לא כן אין שום 

 דאין לך מטה שאין עליה כמה טיפי דם מאכולת" 

 

  

יכולה לישון  הייתה, ופשפשיםאישה שישנה במקום 

בג' ימים  תולה בהם,אינה  פשפשיםבמקום שאין 

 הראשונים,

שכל ההיתר לתלות כתם פחות מכגריס בג' ימים  כיון

ששכיח טובא  ואי אפשר הראשונים בכינה זה כיון 

פת"ש בשם } יכולה ליזהר הבו, ואישה זו היית ליזהר

 {הרב דניאל

 
34

 כשחין דם תמיד,שמכה שמוציאה , מוסכם לכו"ע 

 .ראשוניםם ימי בג' "גדול מכגריס"במכתה כתם  תולה

באישה הנמצאת בג' ימים  ,ונחלקו הפוסקים

מוציאה דם, האם  שוודאי ראשונים, ויש לה מכה 

 תולה בו כתם "גדול מכגריס"

 שתולה בו וטהורה, דעת הרמ"א, .א
שמזה שהתיר , וטעמו ביאר בדרכי משה

פחות מכגריס, מכתם  בכינה התה"ד לתלות

 כיון שאי אפשר ליזהר בו,   

א ג' ימים ראשונים זה חומר תשחומר מוכח

מכה  לכן גם ב דרבנן ואינו מעיקר הדין,

 שוודאי מוציאה דם אין להחמיר 

אפילו הרואה דם מגופה מחמת ש  והראיה,

שוודאי  {, תולה הדם במכה '}ס' קפז תשמיש

בכתמים דרבנן מוציאה דם, אז כל שכן 

 שתולים

 

 שאינה תולה בה, וטמאה, דעת הש"ך, .ב
 מרואה מחמת תשמיש, ,ודחה ראית הרמ"א

מצאת בימי טהרתה תולה במכה שנ  שם שרק

  זו כיון שמעינה סתום,

פתוח חמור  אבל בג' ימים ראשונים שמעינה

 יותר ולא תולים במכה,

אינו רק חומרא  כתב, שחומרת ג' ימיםועוד 

 אלא מעיקר הדין, 

ורק בפחות מכגריס הקלו כיון שכינה מצויה 

כה שאפשר , אבל במואי אפשר ליזהר בזה

 ליזהר אין להקל

, שרק במכה שאי אפשר ליזהר לא דעת הט"ז .ג

 להתלכלך ממנה תולים בה בג' ימים ראשונים

 { הרמ"א תכוונוכתב שאפשר שזה גם }
 

בשלושה אופנים מודה הרמ"א שיש להקל ולתלות 

 יד'{-}פת"ש י' כתם "גדול מכגריס"  בג' ימים ראשונים

 

תולה  הסופרת ז"נ מחמת שראתה כתם, .א

כתמה בג' ימים ראשונים כשיש לה במה 

 .לתלותו

 אלהינש הסופרת ז"נ מחמת שתבעו אותה  .ב

}שצריכה לספור ז"נ משום דם  ונתפיסה
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 __________________________________________דיני הפסק טהרה ושבעה נקיים –סימן קצ"ו  14

                                                                                    
חימוד{ תולה כתמה בג' ימים ראשונים כשיש 

 .לה במה לתלותו
, תולה הסופרת ז"נ מחמת טומאת ספק .ג

כתמה בג' ימים ראשונים, כשיש לה במה 

 .לתלותו
מכה במקור והרגישה שיצא  אישה שיש לה .ד

דם מהמקור ומסופקת אם זה דם מהמקור או 

 מהמכה,
אם נמצאת בשעת וסתה  או בעונה בנונית 

 טמאה מספק שאל"כ לא תהיה טמאה לעולם,

אם נמצאת בג' ימים הראשונים לז"נ   אבל

 תולה במכתה אפילו שרואה דם ממש. 

 
ועוד יש שתי אופנים שגם לרמ"א תולים בג' ימים 

 ראשונים בכתם גדול מכגריס,

 כתם הנמצא על דבר שאינו מקב"ט. .א
 }פת"ש{ כתם הנמצא על בגד צבעוני .ב

 

 , כיון שרצתהאישה שבדקה שאין לה דם מקרה:

תוך ג' בו ,עשתה הפס"ט ולמחרת ,לביהכנ"ס סיכנ לה

 .ול מכגריסהפס"ט ראתה כתם גדימים מ

 

אישה שהתחיל וסתה ביום רביעי, ובדקה את  :מקרה 

עצמה לאחר שלושה ימים בער"ש כדי שתוכל להיכנס 

לביהכנ"ס, ולאחר חמישה ימים מתחילת ראייתה 

 עשתה הפס"ט, והתעסקה בכתמים וראתה כתם,

האם אפשר למנות ג' מהבדיקה שעשתה בער"ש, וכיוון 

שעברו ג' ימים מהבדיקה הזו אפשר לתלות גם כתם 

 גדול מכגריס כשנתעסקה בכתמים.  

 רק ג' ימיםים מונ ש , דעת הצמח צדק .א

בכתם גדול ולכן אינה יכולה לתלות  ,מהפס"ט

 ., כיון שנמצאת בתוך ג' ימים לז"נמכגריס
ג' ימים  שיכולה למנות, דעת עבודת הגרשוני .ב

גם כתם גדול  קה הראשונה, ולכן תולהמהבדי

כיון שעברו ג' ימים מהבדיקה  מכגריס,

 הראשונה,
תי , שאם אומרת "ודאי לי שבדקדעת החת"ס .ג

היטב בבדיקה ראשונה" יש להקל למנות 

 }פת"ש{ מבדיקה ראשונה
 

 המוצאת כתם יותר מכגריס ביום ד' של ז"נ,

האם  תולה כתמה, או שצריכה לחשוש שזה כתם  

 .ועכשימיום ג' ולא ראתה אותו רק 

 דעת התפארת צבי ופנים מאירות, .א
דינו ככתם מיום ד' ותולה בו ואינה חוששת ש

 שזה כתם מיום ג'.

 דעת תשובת בית אפרים בשם אחיו, .ב
בו  ככתם ביום ג' ואינה יכולה לתלות נדוןש

 כתם יותר מכגריס.

 

 נחלקו האחרונים,

באישה הנמצאת בדרך ועשתה הפס"ט, ולא מה הדין 

, וביום ו' הנידותהחליפה את החלוק שלבשתו מימי 

 של ז"נ מצאה כתם בחלוקה,

תור את ולא לס הנידות האם יכולה לתלות הכתם בימי

 .הז"נ

להחמיר שסותרת  דעת הרב מדובנא, .א

 ספירתה, 

מכה שיכולה להבריא במספר ימים מועט, יש 

  ד"מ{}להחמיר לא לתלות בה 

אבל שאר תליות שנתבארו בס' קצ', כגון עברה 

בשש"ט או נתעסקה בכתמים אין תולים בימים 

 אלו

 מיום רביעי של ז"נ והילך,  .א

", גדול מגריס"גם כתם שתולה  ,דינו כשאר ימים

אם ספק שבעברה בשש"ט וכדו', ותולה גם במכה 

 .35 מוציאה דם

                                                                                    
, הנידות, שאם נתלה שזה כתם מימי ןמכיוו

נמצא שהכתם נמצא עליה בג' ימים ראשונים 

של ז"נ, ודעת הש"ך שלא עושים תליות בג' 

 ימים ראשונים.

 הנידות, תולה הכתם בימי דעת הבית אפרים .ב

 ואינה סותרת ספירתה,
, שסומכים על דעת הרמ"א שתולים ןמכיוו

 מוציאה דם, ישוודאבג' ימים ראשונים במכה 

וא"כ כ"ש כשידוע לנו שבאו כתמים על 

לתלות הכתם שעל , שיש הנידותחלוקה בימי 

 }פת"ש{ הנידותחלוקה בימי 

 

 

אישה שיש לה זמנים קבועים שנפתח אצלה עורק 

 שיוצא דם מפי הטבעת{,  טחוריםחולי  } הזהב

ימים ראשונים לספירת ז"נ, ל לה חולי זה בג' והתחי

 }פת"ש{ סדינה וחלוקה מלוכלכים בדםומצאה 

בו בג' ימים  שאין תולים, דעת החת"ס .א

 ,ראשונים, וצריכה לספור שוב ז"נ
שחולי זה לא נמשך זמן רב, אלא עובר  כיון

 לבעלה, רתוך כמה ימים ואז תוכל להיטה

 ורק בשחין שזה מכה שמוציאה דם זמן רב

 רהקלו שאל"כ לא הייתה יכולה להיטה

 לעולם

שאחר ב' ימים מתחילת  ויש לאישה זו תקנה

המחזור תעשה הפס"ט, שאפילו שאינה 

יכולה להתחיל למנות ז"נ כיון שצריך 

 ,הלהמתין חמישה ימים מתחילת ראיית

מ"מ מועיל לה הבדיקה הזו לצאת מחזקת 

 רואה,

חמישה ימים ותמנה  וועי זה כשיעבר 

ם ז"נ, תוכל לתלות הכתמים בחולי לאחריה

 הטחורים, כיון שאינה בחזקת רואה. 

 }בשם החת"ס{

 

 

 
35

 הוספות 
 

, שמזה שהשו"ע לא הזכיר חומרת כתבו האחרונים. 2

ג' ימים ראשונים, משמע שדעתו שאין הבדל בין ג' ימים 

 ראשונים לשאר ימים,

 .ולכן תולה כתמה בכל מה שיכולה לתלות

ב הדרכי טהרה שמנהג בני ספרד }חיד"א וטה"ב, וכת

 לא להחמיר בימים הראשונים{

 

המוצאת כתם בג' ימים ראשונים ויש לה במכה . 3

 שידוע שמוציאה דם,

181
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, שרוב האחרונים הסכימו לפסק הרב ואזנרכתב 

ולא לחשוש לש"ך  הרמ"א, להקל לתלות הדם במכתה

 שהחמיר בזה.

 

להחמיר בוע יש , אם אינו קטחוריםאישה שיש לה  .4

אבל אם יש לה  ,כמבואר בחת"ס בג' ימים ראשונים

 {הרב ואזנר} תמיד אפשר להקל טחורים

 

וצה ג' ימים ראשונים, ור  שלת והרואה דם בבדיק .5

 .לתלותה במכה שידוע שמוציא דם

אין לתלות באופן זה, שגם  דעת הרעק"א, שלכו"ע

כתם דרבנן, אבל  תבראייהרמ"א לא התיר אלא 

 ייתא לא התיר.בבדיקה שדאור 
בדוק אם יש לך האישה לאחות שת, שת והיום נוהגים

 לה מכה בפנים שמוציאה דם, 

יש להקל גם בנמצא על העד כיון  ואם מוצאת מכה

 שאינו תליה אלא הוי ודאי מהמכה.

 

נחלקו האחרונים האם מורה הוראה צריך לברר  .6

 האם הכתם הוא מג' ימים ראשונים או לא.

 

וז"ל "וכמדומני שעכשיו דעת הערוך השולחן  .א

 ללהישאאין המנהג אצל בעלי הוראה 

 בתליית כתם באיזו מהימים עומדת".
וביאר הטעם שכיון שמתחילות הנשים 

, תמיד יוצא שהיא םלראייתלספור רק מיום ו' 

  .אחר ג' ימים נקיים

שכל שלא  ם, ודעתרוב האחרונים חולקים .ב

 ה, עשתה הפס"ט היא בחזקת טומא 
 ולא מועיל שעברו עליה כמה ימים נקיים.

}ולכן הצריכו באישה החוששת מכתמים 

לעשות הפס"ט פעמים, ולא הסתמכו על ימים 

   .וכן הכריע הטה"בנקיים סתם{ 

 

 שאלות סיכום
 

 האם ז' נקיים צריכים להיות רצופים? .1

אמר רבא:   לז. צריכים להיות רצופים ומקורו }תשובה:

ואחר " וספרה לה שבעת ימיםדתניא  –מנא אמינא לה 

אחר אחד לכולן, שלא תהא טומאה מפסקת  - "תטהר

שצריך שהיו כל הז"נ אחרי טומאה אחת, ואם , ביניהם"

 ע, סוף ספירתה הם על שני טומאותראתה באמצ

ולכן פסק השו"ע שאפילו ראתה דם בסוף יום השביעי, 

 סותרת ספירתה{

 

ריך המחבר לכתוב שאם תראה דם תוך למה צ  .2

שבעה נקיים תסתור כל הימים וצריכה למנות מחדש, 

תיפוק ליה שאפי' לא תסתור צריכה למנות מחדש 

 מחמת חומרא זר"ז

שהנפק"מ זה רק לזמן התלמוד א. הב"י תירץ  }תשובה:

שאם סתרה ספירתה היא טמאה בטומאת זיבה, 

 וצריכה למנות שוב ז' ימים נקיים,

, לא סתרה ספירתה אז יצאה מטומאת זיבה שלהואם 

ומחמת ראייתה צריכה למנות ז'  הונמצאת בימי נידת

 , ימים, אבל לא צריכים להיות נקיים

הט"ז  דחה שזה דוחק שהטור והשו"ע דיברו רק על  ב

זמן התלמוד, וביאר שחדשו הטור והשוע שאם ראתה 

בסוף יום השביעי אמרינן מדאורייתא מקצת היום 

ו, ומספיק לה שתעשה ז"נ בלא בדיקה, לכן קמ"ל ככל 

 שסתרה ספירתה והיא בחזקת טומאה{

                                                                                    
האם אפשר לתלות כתמים בג' ימים ראשונים  .3

 לספירתה?

השו"ע לא הזכיר דין זה וביארו האחרונים  }תשובה:

 שדעתו שאין הבדל בין ג' ימים לשאר ימים,

אבל דעת הרמ"א שבג' ימים כיון שהיא בחזקת טומאה  

שמעינה פתוח כתב הרמ"א שתולים רק באופנים 

 הבאים 

בכינה בכתם פחות מכגריס ועוד, שאם לא נטהר בזה  א

דאין לך מיטה שאין עליה דם  רלא תוכל אישה להיטה

מאכולת, אבל אם ישנה במקום שיש פשפשים ויכלה 

ם, שכל ההיתר זה לישון במקום אחר לא תולה בה

אם המכה  ב מחמת ששכיח טובא וכאן יכלה להיזהר,

מוציאה דם תמיד כשחין תולה בה תמיד גם בכתם 

כגדול מכגריס, ואם המכה וודאי מוציאה דם דעת 

הרמ"א שתולים בה ודעת הש"ך שלא תולים, ודעת 

הט"ז שרק אם אפשר ליזהר לא להתלכלך ממנה 

שתולים ביותר תולים, והביא הפת"ש עוד אופנים 

מכגריס, סופרת על כתם, סופרת מחמת שתבעוה 

, סופרת מחמת טומאת ספק, כתם הנמצא על אלהינש 

 אינו מקב"ט, נמצא על בגד צבעוני{

מה הדין בראתה בז' נקיים בלא הרגשה, ומה הדין  .4

 בכתם בז' נקיים

שוודאי הגיש מגופה בבדיקה אם ראתה דם  }תשובה:

פילו שבא שלא בהרגשה מחדשים החוו"ד והס"ט שא

 ןהוא דאורייתא וסותר את ספירתה, שמבארים שעניי

 הבדיקה בז"נ זה למצוא דם שבא דלא בהרגשה,

שוודאי מגופה שנראתה  ולשיטתם אין לטהר ראייתה

בבדיקה, אם הוא פחות מכגריס או שהוא על דבר 

שאינו מקב"ט, או צבעוני, שכל ההיתר באופנים אלו, 

 , וכל וודאי מגופה הוא דאורייתא זה רק בכתמים דרבנן

אבל לדעת החת"ס אין חובת בדיקה בז"נ מדאורייתא 

אלא רק צריכה להשגיח שלא נפתח מקורה, ולכן יש 

 להקל בכל הקולות הנ"ל כיון שהבדיקות הם דרבנן{    

האם -מצאה כתם, ובתוך ז'  נקיים מצאה כתם אחר .5

 צריכה לספור מחדש?

האם  -מצאה כתם טמא על חלוקה בתוך ז' נקיים .6

או של אישה נדה  הנידותיכולה לתלות שהוא מימי 

 אחרת 

הביא  האם זה בגד שלבשה בימי נידות }תשובה:

 הפת"ש מחלוקת הפוסקים 

 שסותרת ספירתה, , להחמיר דעת הרב מדובנא
, נמצא הנידות, שאם נתלה שזה כתם מימי ןמכיוו

ימים ראשונים של ז"נ, ודעת שהכתם נמצא עליה בג' 

 הש"ך שלא עושים תליות בג' ימים ראשונים.

ואינה  הנידות, תולה הכתם בימי דעת הבית אפרים

 סותרת ספירתה,
, שסומכים על דעת הרמ"א שתולים בג' ימים ןמכיוו

וא"כ כ"ש כשידוע  מוציאה דם, ישוודאראשונים במכה 

לתלות , שיש הנידותלנו שבאו כתמים על חלוקה בימי 

 הנידותהכתם שעל חלוקה בימי 

ואם השאילה את חלוקה לישראלית נדה או לגויה פסק 

השו"ע ס' קצ' סע' מא' שתולים בה גם בספירת ז"נ 

 ומשמע ממנו שתולים גם בג' ימים ראשונים,

אבל כתב הרמ"א שבג' ימים ראשונים לא מקלים  

כמו שלא תולים במכה  הלתלות הכתם בימי נידות

 {ובשש"ט

אם בתוך ג' ימים לנקיים מצאה דם כגריס, אך ידוע  .7

 לה שסובלת מטחורים או פצע, האם יכולה לתלות?

בו בג' ימים  שאין תולים, דעת החת"ס }תשובה:

 ,ראשונים, וצריכה לספור שוב ז"נ
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הנמצאת בז"נ ופלטה ש"ז שראויה  .סעיף יא'

שפלטה בו  אותו יוםלהזריע שעדין לא הסריחה, 

  .36ולה לה למנין ז"נ אינו ע

ואין הזרע מסריח בגוף האישה רק אחר שש 

 שעות  83 = 7 + שעות 23}עונה  עונות מעט לעט

 .37 {ימיםשזה שלוש 

                                                                                    
שחולי זה לא נמשך זמן רב, אלא עובר תוך כמה  כיון

 לבעלה, רימים ואז תוכל להיטה

מכה שמוציאה דם זמן רב הקלו ורק בשחין שזה 

 לעולם רשאל"כ לא הייתה יכולה להיטה

שאחר ב' ימים מתחילת המחזור  ויש לאישה זו תקנה

תעשה הפס"ט, שאפילו שאינה יכולה להתחיל למנות 

 ,הז"נ כיון שצריך להמתין חמישה ימים מתחילת ראיית

 מ"מ מועיל לה הבדיקה הזו לצאת מחזקת רואה,

מישה ימים ותמנה לאחריהם ז"נ, ח ווע"י זה כשיעבר 

תוכל לתלות הכתמים בחולי הטחורים, כיון שאינה 

 בחזקת רואה{

 

 סעיף יא'

 
36

: פולטת שכבת זרע מהו בעי רמי בר חמאמקורו לג. " 

 שתסתור בזיבה? 

מחמת ראית הש"ז, טומאתה } וסותרת הייתהרואה 

כמו הרואה דם שסותרת כל ספירת ז"נ מחמת ראית 

}כדין  ולא סתרה" - הייתההדם{ או דילמא, נוגעת 

 הנוגעת בכל טומאה, שאינה סותרת בכך את מנין ז"נ{

.. נהי נמי דסתרה דיה כבועלה"} שכמו שזב אמר רבא"

שראה קרי סותר רק יום אחד, כך בפולטת ש"ז אינה 

 אחד{ ת אלא יוםסותר

 וכיון שלא נפשט הספק בגמ'

ה" שיש להחמיר שפש"ז נחשבת "כרוא  ,פסק הרא"ש

 .ולכן סותרת אותו יום שפלטה בו

 

ומצינו שתי שיטות בראשונים שהקלו בפש"ז ונדחו 

  .דבריהם

ספירת  את , הדין שפש"ז סותרראב"דדעת ה .א

אישה  ןלענייאותו יום, נאמר לטהרות, ולא 

ה והרא"ש ועוד ר' יונ לבעלה, וחלקו עלו 

 ראשונים
שמזה שהגאונים והרי"ף  דעת הרשב"א,וכן }

 לא הזכירו דין הפולטת ש"ז בז"נ,

מוכח שסוברים שדין פש"ז נאמר לטהרות 

"שבעל נפש ולא לבעלה, מ"מ כתב הרשב"א 

 שנאמר גם לעין אישה לבעלה," יחוש לעצמו

, שהטעם שהרי"ף ודחה הב"י ראיתו

כיון שאינו מצוי, והגאונים השמיטו דין זה, 

 שרוב נשים נמשך ראיתם ה' או ו' ימים{

 

, שרק הפולטת ש"ז של זב סותרת דעת ר"ת .ב

ספירת אותו יום, אבל כשפולטת ש"ז של אדם 

שאינו דב אינה סותרת ספירת אותו יום, 

 ודחה הרא"ש דברו.

   
נחלקו בגמ' ובראשונים עד מתי הפולטת ש"ז   37

 נטמאת.

, שבת פו.{ והרמב"םדעת ר' אלעזר בן עזריה} .א

 ,ואור זרוע

 דם, ולאחריהמשמשת מיטתה וראתה  ולכן

 יום הרביעי בסוף אינה יכולה לעשות הפס"ט, רק 

 ביום החמישילשימושה, ומתחילה לספור ז"נ 

לשימושה, שרק אז עברו שש עונות מעט לעט 

 .לשימושה

שעה אחר התחלת  במוצ"ש  המשמשת: דוגמאל

בתחילת הלילה, אם תפלוט ש"ז ביום רביעי 

 83צריכה לסתור ספירתה כיון שלא עברו , הלילה

 שעות מעט שימושה,

 מתחילה לספור ז"נ. ביום חמישיולכן רק 

 

 .והוסיף הרמ"א ג' חומרות בדין פולטת ש"ז

החמישי תעשה הפס"ט רק ביום  .א

ביום ותתחיל לספור ז"נ רק  הלראיית

 , הלראיית השישי

שתשמש ביה"ש  שחיישנן כיון

תחשוב ששימשה ביום ותתחיל ו

והאמת מחרת, ל ארבעה ימים לספור

משה בלילה ואין לה להתחיל שי

 .38 ד{"}תה למחרתלמנות 

                                                                                    
עונות  4שהפולטת ש"ז לאחר שעברו  

 משימושה, אינה סותרת ספירת אותו יום.

 
 7שרק לאחר שעברו  דעת חכמים ורוה"פ, .ב

 .עונות מעט שימושה אינה סותרת ז"נ
 .הכי נקטינן כיון שכן דעת רוב הפוסקיםש ב"יוכתב ה 

   
38

בשתי אופנים מודה הרמ"א שאפילו שהאישה  

יכולה לפסוק בטהרה ביום  ,הראייתשימשה לפני 

  .הלראייתהרביעי 

שטמאה מחמת דם  ,בכלה אחר בעילת מצוה .א

בתולים, שעושה הפס"ט ביום הרביעי 

לשימושה, שכיון שמהתורה אין דם בתולים 

 טמא, 
ורק בזמן הזה החמירו בדם בתולים, לכן לא 

תין עוד יום מחמת ראית בין גזרו בו שתמ

  }ט"ז{השמשות 
 ,אם חל יו"ט ביום שישי שאסור לחפוף בו .ב

בטהרה רק ביום חמישי  ואם תחמיר להפסיק

רך לחפוף ביום חמישי ט , תצהלראיית

  ולטבול בשבת
באופן זה עדיף שתפסיק בטהרה ביום רביעי 

די שתוכל לחפוף ולטבול באותו כ  הלראיית

 }פת"ש, בשם הלבוש{ יום

שאין להתיר מחמת  דעת השל"האבל 

לעשות הפס"ט  הרחקת החפיפה מהטבילה

אם לא שימשה בלילה  רק  ,הברביעי לראיית

 . הראייתשקודם 

  הקל אפילו ששימשה.  הס"טו

 

מצינו עוד כמה אופנים שמקלים באישה שלא שימשה 

, שיכולה לעשות הפס"ט מיד, ולא הראייתקודם 

 גם לדעת הרמ"א. ראייתהימים מ  5צריכה להמתין 

 

}שהם  יולדת שלא טבלה בימי טוהר שלה .א

לנקבה{ ובסוף ימי הטוהר  91יום לזכר ו 51
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עם בעלה,  שלא שימשה גם אישה  .ב

שישה מתחילה לספור ז"נ רק לאחר 

 מראיתה  ימים

דלא פלוג רבנן וגזרינן לא שימשה אטו 

 .39 ד{"שימשה}תה

                                                                                    
ראתה דם, יכולה לפסוק בטהרה מיד כיון 

שימשה מחמת טומאת לידה  שהרבה זמן לא

 ,שהייתה בה
עדין  אם טבלה בימי טוהר שלה, אם אפילוו

וראתה דם בימי  לא שימשה אחר טבילתה ,

 טוהר, לא גזרינן שמשה אתו לא שימשה,

ויכולה לספור מיד, כיון שטומאת ימי טוהר 

 }פת"ש{ אינה אלא חומרת הגאונים

 

טהרה מטומאת לידה, כתב שבאופן זה שנ  בטה"ב}

תשב בתוך אמבטיה במים חמים , וראתה דם טוהר

ותנקה עצמה היטב, ואז תוכל להתחיל מיד לספור ז' 

להחמיר שתמתין ה' ימים  הרב ואזנרבל דעת אנקיים, 

 כדם רגיל{

 
הרואה דם או כתם באמצע ז"נ, יכולה  .ב

לפסוק בטהרה מיד, וכן הדין בכל אישה 

מאה  וראתה דם בחזקת טו הייתהש

 }ש"ך ט"ז{ שפוסקת בטהרה מיד

לאחר שפסקה בטהרה המתינה חמישה אם  .ג

ימים לפני ספירת ז"נ, ושוב ראתה דם יכולה 

 .רה מידלפסוק בטה
  

  
39

וחלק הב"י על התה"ד והרמ"א בשתי חומרות וז"ל  

וכל דברים אלו חומרות יתירות הן, ואין להם סמך "

בגמרא לגבי הדין, ולפיכך לא נהגו העולם בכל 

מקומותינו אלא להמתין ארבעה ימים ולהתחיל לספור 

 מיום חמישי ואילך,

אם שימשה אבל אם לא שימשה אינה ממתנת  אודווק 

   כלל"

 

בעלה בעיר מתי  נחלקו הפוסקים, באישה שאין

 .מתחילה למנות ז"נ

שיכולה לעשות הפס"ט מיד  דעת הב"ח, .א

  .כשפסקה לראות
 }שגם התה"ד שהחמיר בלא שימשה, 

 מודה באין בעלה בעיר שלא גזרו, 

שאלת התה"ד משמע להחמיר הגם שבלשון ו

מלשון התשובה משמע שיש להקל  גם בזה,

 כשאינו בעיר{

שגם כשאין בעלה בעיר  דעת הש"ך וט"ז, .ב

  ראייתהל  7 סופרת ז"נ רק ביום ה
}שכיון שהתה"ד עשה בעצמו השאלות, ואינם שאלות 

ו שיש ששאלו אחרים, לכן יש להוכיח מלשון שאלת

 {להחמיר גם שבעלה אינו בעיר

 

ח ", שמנהג הספרדים להקל כהבכתב הטללי טוהר

 שכך פסק החיד"א.כיון 

 

ם, בכלה שלא נבעלה מתי יכולה נחלקו הפוסקי

 להתחיל למנות ז"נ.

                                                                                    
, שאפילו שכבר נישאת הכלה, כל דעת הט"ז .א

 שעדין לא נתיחדה עם בעלה, 
יכולה לעשות הפס"ט באותו יום שראתה 

ולמנות ז"נ, שכיון שלא באה לכלל תשמיש 

 לא שייך לגזור לא שימשה אטו שימשה

שהמנהג אצלנו שאין הכלה  וכתב בחוט שני}

כלל אלא סופרת מיד כשפוסקת  ממתנת

 מלראות{ 

שאם אינו שעת הדחק סופרת ז"נ  דעת הש"ך .ב

 ,ראייתהל  7 רק ביום ה
אע"פ שלא נזכר דין זה בשום פוסק קדמון 

ים המותרים ואחרים נהגו בו מ"מ הוי כדבר 

 איסור

}כגון שהכינו צרכי  ,אבל בשעת הדחק

הנישואים ויתקלקלו אם ימתינו עד שתטהר{, 

שראתה,  לעשות הפס"ט באותו יוםיכולה 

 ולהתחיל למנות ז"נ למחרת

}וזה עדיף מלעשות חופת נדה שלרמב"ם אינו 

 תופס כלל{

  

באישה שהתחילה לראות   מה הדין נחלקו האחרונים

 דם לאחר שהתפללו הקהל ערבית, ועדין היום גדול,

הימים שממתנת לפני  5 האם מונה אותו יום למנין

 .שסופרת ז"נ

יום זה האישה עצמה לא התפללה ערבית  אםלכו"ע 

אם גם האישה התפללה  אבל עולה לה למנין הימים,

 .ערבית

  

 6שלדעת הרמ"א שממתינה  דעת הרש"ל, .א

וד, ומונה ימים מעט שימושה, אין להחמיר ע

 .ימים 6אותו יום למנין 
אם האישה  ימים, 5לדעת השו"ע שמונה  אבל

, יש להסתפק אם התפללה ערבית עצמה

 .ולה לה יום זה למנין הימיםע

 הרמ"א בס' א'שהגם  ש  ,והוסיף הרש"ל}

התפללו  התה"ד שגם אם רק הקהלכתב בשם 

 .ערבית אין לעשות הפס"ט

 הייתההדבר  תלוי בה ששם הטעם כיון ש

לפני שהתפללו  ההפס"ט כולה לעשותי

 ,ערבית

דם שאינו דבר שתלוי בה מתי  תאבל בראיי

  {יתחיל ראייתה אין להחמיר

 
עולה לה יום זה למנין שתמיד , דעת הש"ך .ב

 .כיון שראתה בעוד היום גדול  הימים
 

לפני  ומיד  באישה שטבלה מה הדין נחלקו האחרונים

מתי יכולה להתחיל  ,ראתה דם ששימשה עם בעלה

 .למנות שוב ז"נ

שיכולה  ,דעת הפני יהושע ומעיל צדקה וס"ט .א

לפסוק בטהרה מיד, שכיון שזה מקרה שאינו 

 כיח לא גזרו בו שימשה אתו לא שימשה.ש

, שיש לגעור בנזיפה במי שמקל דעת הנו"ב .ב

 על כך. ולעונש בכך, אבל אין 
 

וכן פסק להקל בזה כהס"ט  להלכה דעת החזו"א}

שאפילו לנה עם בעלה ולא שימשה  במשמרת הטהרה

 יש להקל כיון שאינו מצוי,
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 רק כתםוראתה  ששימשהגם אישה  .ג

שישה אינה סופרת ז"נ עד שיעברו 

 }סמ"ג מראית הכתם ימים

 .40 וספר התרומה{ 

שמתחילה למנות ז"נ רק ביום יש שנהגו , רמ"א

  .41הלראיית השמיני

                                                                                    
כתב שאם היה חיבוק ונישוק הוי בכלל  והרב ואזנר

 קירוב ותעשה שאלת חכם{
 
40

 בדין זה לכאו' גם השו"ע מסכים, 

אם לא המתינה ופסקה בטהרה מיד עלו לה  ובדיעבד

ז"נ, אבל אם ראתה כתם בבדיקת עד אין להקל אפילו 

  }פת"ש בשם חת"ס{בדיעבד

 

 ,אישה שלא שימשה וראתה כתם

הדין שלא גזרינן לא שימשה אתו שימשה  לשו"ע

 יכולה להפסיק בטהרה מיד, ו

אתו  ונחלקו הפוסקים, לדעת הרמ"א שגוזרים שמשה

 .כתם תבראיילא שימשה מה הדין 

 

, שכיון שחומרת אישה שלא דעת הש"ך .א

אין להחמיר  ,שימשה היא גזירה רחוקה

 אותה בכתמים דרבנן, 
 יוםולכן  יכולה לעשות הפס"ט מיד באותו 

 .שראתה, ולהתחיל למנות ז"נ למחרת

שאפילו שלא שמשה וראתה  דעת הלבוש, .ב

רק כתם,  מתחילה למנות ז"נ רק מהיום 

 {הרב ואזנר}וכן פסק  הלראייתהשישי 
 
41

 הב"ח ביאר טעם מנהג זה, }בשם הר"ש מאוסטרייך{ 

שכיון שנדה דאורייתא טובלת אחר ז' ימי נדה אפילו 

 שאינם נקיים, 

החמירו שצריך ז' נקיים שמא היא בימי ובזמן הזה 

 זיבה,

 ובימים קדמונים נהגו שהאישה טובלת פעמים

אפילו שאינם  ראייתהפעם ראשונה, ביום השביעי ל 

ימים נקיים, כיון שטבילה בזמנה מצוה אפילו שאינה 

 ניתרת לבעלה,

 ופעם שניה טובלת אחר שספרה ז' ימים נקיים,

 יום,  25סופרת  הייתהנמצא ש

לספור ז' ימים משימושה, ורק אז  זכר לזה נהגו ולכן

יום כמו בימים  25שסופרת למנות ז' נקיים שיוצא 

  .קדמונים

 

 

 הוספות
 

ישה בטהרה שפוסקת הא כהרמ"א מנהג האשכנזים,.2

 .רק ביום חמישי לראייתה

 ונחלקו הפוסקים  במנהג בני ספרד בזה

 ,אליהו והגר"מ,  דעת הגרב"צ אבא שאול .א

ולפסוק בטהרה  ביום חמישי להחמיר כהרמ"א 

 כתם. תבראייאפילו  לראייתה
שהעיקר כדעת השו"ע שיכולה  דעת הטה"ב, .ב

 .רביעי לשימושההלפסוק בטהרה כבר ביום 
להחמיר כהמנהג שהביא  דעת הבן  איש חי, .ג

עי יהרמ"א שתפסוק בטהרה רק ביום השב

 .ראייתהל 

                                                                                    
 
 משה,שגזרינן לא שימשה אתו שי דעת הרמ"א. 3

ונחלקו הפוסקים במנהג בני שלא גזרינן,  ,ודעת הב"י 

 .ספרד בזה

הבן  איש חי והגרב"צ אבא שאול,   דעת .א

 .שהמנהג להחמיר כהרמ"א ,והגר"מ אליהו
, שהעיקר כדעת הב"י שלא דעת הטה"ב .ב

 .גזרינן
 

כתבו בפוסקים כמה אופנים שיש להקל לפסוק  .4

 גם לנוהגים כהרמ"א ראייתהבטהרה ביום רביעי ל

 

 ראייתהל  6 אישה שאם פוסקת בטהרה רק ב .א

 להתעברולא יכולה  מפסידה את זמן הביוץ

}ובאחרונים, הציעו עוד אפשריות לפטור 

 בעיה זו{

לא תספיק לשמש עם ימים  6אם תמתין  .ב

שיוצא לדרך רחוקה, יכולה להקל  בעלה

 .ימים 5להמתין רק 
בעונת  ליל טבילתה לייפו  ,ימים 6אם תמתין  .ג

 וסתה הקבוע.

 

 

 שאלות סיכום
 

 פולטת שכ"ז, מהו מקור הדין, ובאלו תנאים אוסרת? .1

, מתי תעשה םיומייאישה שראתה בסך הכל יום או  .2

להתחיל תיכף בספירת ז"נ? הפסק טהרה, והאם יכולה 

 מ לדינא בזמננו? "מהי נפק

רמי בר חמא הסתפק האם טומאת פולטת  :1,2 }תשובה

נגיעת הש"ז בבשרה, וא"כ אינו סותרת  ש"ז זה מחמת

ספירת ז"נ כמו שכל נגיעה בדבר טמא אינו וסתר 

 הספירת ז"נ, או שטומאת ש"ז היא מחמת ראיית

 שטומא יוצאת מגופה, וא"כ סותרת ז"נ כמו הרואה דם,

שסותרת רק  הומבאר רבא שגם למד שסותרת הכוונ 

 יום אחד, כמו זב שראה קרי שסותר רק יום אחד,

ון שלא נפשט הספק בגמ' פסק הראש להחמיר וכיו

 שדינה כרואה וסותרת ספירתה,

טהרות  ןודעת הראב"ד שפש"ז סוסת ספירתה רק לעניי

ולא אישה לבעלה, ודעת ר"ת שרק פש"ז של זב סותר 

 הספירה ודחו הרא"ש והב"י שיטתם

דעת ר' אלעזר בן עזירה והרמב"ם שלאחר ג' עונות לא 

רוה"פ והשו"ע שרק לאחר מטמא הש"ז, דעת חכמים ו 

 שלושה ימים שזה שש עונות לא מטמא הש"ז,

ולכן לשוע מתחילה לספור ז"נ רק ביום החמישי 

לשימושה, והרמ"א החמיר שרק מיום השישי  מחשש 

 שתשמש בביה"ש ותחשוב ששמישה ביום,

אבל הקל הרמ"א במקרים הבאים, בדם בתולים 

ם שיש שהחמירו עלו רק בזמן הזה, אם חל יו"ט ביו

ותצטרך להרחיק החפיפה מהטבילה מחמת המתנת 

שישה ימים, ראתה דם בימי טוהר שטומאתו רק 

חומרת הגאונים, ראתה בסוף ימי טוהר, שהרבה זמן 

קודם לא שימשה, ראתה כתם באמצע ז"נ או כל אישה 

שראתה כתם בזמן ימי טומאתה, המתינה חמישה ימי 

 מיד לפני ספירתה ושוב ראתה דם פוסקת בטהרה

עוד החמיר הרמ"א שגוזרים לא שימשה אתו שימשה 

וחלק עלו הב"י, הסכימו הרמ"א והשו"ע שגם על ראיית 

 גתם יש להמתין את הימים הנ"ל,
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הביא הרמ"א שיש שנהגו להמתין ליום השמיני 

לראייתה וכתב שהמקל נשכר שמקדים עצמו למצות 

 פריה ורבייה{

 ה דינה?. ראתה דם בליל טבילה קודם ששימשה, מ3

לשו"ע שלא גזרינן שימשה אתו לא שימשה  }תשובה:

יכולה לעשות הפס"ט מיד, ונחלקו האחרונים לפי דעת 

הרמ"א שגוזרים לא שימשה אתו שימשה, מה הדין 

 ,דעת הפני יהושע ומעיל צדקה וס"טבאופן הנ"ל 

שיכולה לפסוק בטהרה מיד, שכיון שזה מקרה שאינו 

  לא גזרו בו שימשה אתו לא שימשה. שכיח

, שיש לגעור בנזיפה במי שמקל בכך, אבל דעת הנו"ב

 {על כך ולעונש אין 

נ אחרי ראייתה, "מתי יכולה להתחיל בספירת ז .4

 את כתם?י ומדוע? האם הדין נכון גם למצ

אתחלת ספירת ז"נ אחר ראייתה נתבאר  }תשובה:

רמ"א בתשובה הקודמת, וגבי מציאת כתם, מבואר ב 

שגם בראיית כתם סופרת ז"נ רק לאחר שישה ימים 

ולכאו' גם לשוע כך הדין שצריכה להמתין חמישה 

כתם אם  תימים, וכתב הפת"ש בשם החת"ס שבראיי

בדיעבד פסקה בטהרה מיד עלו לה ז"נ, אבל כתם 

 בבדיקת עד אין להקל אפילו בדיעבד, 

עוד מצינו שנחלקו הפוסקים לדעת הרמ"א שסובר 

ים לא שימשה אתו שימשה האם גוזרים גם שגוזר 

, שכיון שחומרת אישה שלא דעת הש"ך בראיית כתם

אין להחמיר אותה בכתמים  ,שימשה היא גזירה רחוקה

 דרבנן, 
שראתה,  ולכן  יכולה לעשות הפס"ט מיד באותו יום

 .ולהתחיל למנות ז"נ למחרת

שאפילו שלא שמשה וראתה רק כתם,   דעת הלבוש,

וכן  הלראייתמתחילה למנות ז"נ רק מהיום השישי 

 {הרב ואזנרפסק 

האם כלה לפני החופה חייבת להמתין חמישה ימים  .5

 לפני ספירת הנקיים?

, שאפילו שכבר נישאת הכלה, כל דעת הט"ז }תשובה:

 שעדין לא נתיחדה עם בעלה, 
שראתה ולמנות ז"נ, יכולה לעשות הפס"ט באותו יום 

שכיון שלא באה לכלל תשמיש לא שייך לגזור לא 

 שימשה אטו שימשה

שהמנהג אצלנו שאין הכלה ממתנת  וכתב בחוט שני}

 כלל אלא סופרת מיד כשפוסקת מלראות{ 

שאם אינו שעת הדחק סופרת ז"נ רק ביום  דעת הש"ך

 ,ראייתהל  7 ה
י אע"פ שלא נזכר דין זה בשום פוסק קדמון מ"מ הו

 ים המותרים ואחרים נהגו בו איסורכדבר 

}כגון שהכינו צרכי הנישואים  ,אבל בשעת הדחק

ויתקלקלו אם ימתינו עד שתטהר{, יכולה לעשות 

שראתה, ולהתחיל למנות ז"נ  הפס"ט באותו יום

 למחרת

חופת נדה שלרמב"ם אינו תופס }וזה עדיף מלעשות 

 כלל{

ב שבעה א להחשי"באלו מקרים מותר גם לדעת הרמ .6

 ימי ספירה  כעבור ארבעה ימים מתחילת הראיה?

בדם בתולים  א.הקל הרמ"א במקרים הבאים, }תשובה: 

אם חל יו"ט ביום שיש  ב.שהחמירו עלו רק בזמן הזה, 

ותצטרך להרחיק החפיפה מהטבילה מחמת המתנת 

ראתה דם בימי טוהר שטומאתו רק  ג.שישה ימים, 

ראתה בסוף ימי טוהר, שהרבה  ד.חומרת הגאונים, 

ראתה כתם באמצע ז"נ או כל  ה.זמן קודם לא שימשה, 

המתינה  ו.אישה שראתה כתם בזמן ימי טומאתה, 

                                                                                    
חמישה ימי לפני ספירתה ושוב ראתה דם פוסקת 

 בטהרה מיד{

 בדקה עצמה לפני היום הראוי להפסק בטהרה .7

ישי ע או לפני היום החמ"דהיינו לפני היום הרביעי לשו)

לשם הפסק  הייתהומטרת הבדיקה לא ( לרמ"א

האם עליה לעשות בדיקת הפסק בטהרה  בטהרה:

 נוספת ביום הראוי?

הביא הפת"ש שנחלקו הצמח צדק ועבודת  }תשובה:

הגרשוני, במקרה שאישה שהתחיל וסתה ביום רביעי, 

ובדקה את עצמה לאחר שלושה ימים בער"ש כדי 

מישה ימים שתוכל להיכנס לביהכנ"ס, ולאחר ח

מתחילת ראייתה עשתה הפס"ט, והתעסקה בכתמים 

 וראתה כתם,

האם אפשר למנות ג' מהבדיקה שעשתה בער"ש, וכיוון 

שעברו ג' ימים מהבדיקה הזו אפשר לתלות גם כתם 

 גדול מכגריס כשנתעסקה בכתמים.  

ולכן  ,מהפס"ט רק ג' ימיםים מונ ש , דעת הצמח צדק

, כיון שנמצאת כגריסבכתם גדול מאינה יכולה לתלות 

 .בתוך ג' ימים לז"נ
ג' ימים  שיכולה למנות, דעת עבודת הגרשוני

 גם כתם גדול מכגריס, קה הראשונה, ולכן תולהמהבדי

 כיון שעברו ג' ימים מהבדיקה הראשונה,
, שאם אומרת "ודאי לי שבדקתי היטב דעת החת"ס

 ,בבדיקה ראשונה" יש להקל למנות מבדיקה ראשונה

הנדון בשאלה זו: לפי הצמח צדק ברור  ולכן לגבי

שאישה זו צריכה שוב הפס"ט, אבל בעבודת הגרשוני 

והחת"ס מבואר שבדיעבד אפשר לסמוך על בדיקה 

שנעשתה לא לשם הפס"ט אם אומרת שברי לי 

שבדקתי כראוי, אבל גם לשיטתו לכתחילה תבדוק 

שוב, אומנם אפשר שכל ההיתר זה רק לדין ג' ימים 

 להחשיבו להפס"ט ויש לעיין{ ןולא לעניישהוא דרבנן 
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ואינו  והמיקל והמחמיר יחמיר, ואין טעם בדבר

 ,ממתין רק חמישה ימים

 .נשכר שמקדים עצמו למצות פריה וריביה

 

פליטת ש"ז סותרת אותו יום שראתה . 'סעיף יב

 הז"נ,בו רק בתוך 

וטבלה  אישה שטעתה והקדימה טבילתהולכן  

בליל שביעי, הזמן שיכולה לחזור ולטבול  תלוי 

 מתי שימשה עם בעלה 

, לפני שתטבול בליל שביעי עם בעלה אם שימשה

ארבע ימים שפולטת בהם ש"ז,  להמתין צריכה

  ,42 ועוד יום אחד כדי להשלים לז' נקיים

                                                                                    
 סעיף יב'

 
42

 וז"ל  מקור סעיף זה מהסמ"ק 

יום אחד וטבלה ושימשה צריכה  ןבמניי"וכן אם טעתה 

להמתין שש עונות שלימות וזהו ד' ימים ואחר תמנה 

 יום אחד נקי ותטבול,

אך סתירה שלאחר שבעה כגון שלא טבלה כראוי  

 ושימשה הרי זו טובלת בכל עת"

 

 ,הקשו הב"י והט"ז

 , "אחר אחר לכולן -אחר תטהר בואר בגמ' סז:  "שמ

הטועה ושימשה עם בעלה אייך יכולה להשלים  א"כ

הרי מפסקת בין ספירת היום השישי ליום  ,ספירתה

 "רצופים",ה השביעי בימים של פליטת זרע ואין ספירת

 ותירצו

אית דם כמו שסותרת ספירת ז"נ גם מבטלת את רשרק 

 הרציפות של ז"נ, 

בכוחה לסתור הימים הנקיים  יןכמו שא ,אבל פש"ז

 שעברו, גם אינה מפסקת את הרצופים. 

 

  ."זהטהוסיפו הש"ך ו

, בשני ימיםהמקדימה את טבילתה גם  .א

ז "הימים של פליטת הש 5ושימשה, לאחר 

 .להשלים ספירתה םיומייתמתין עוד 

לא חוששים שמא בימים שפולטת ש"ז  .ב

, כיון שבימים אלו וחיפהו הש"זראתה דם 

 אין הדמים מצווים.
לאחר היום ששימשה ממתינה שלושה ימים  .ג

ולא מחמירים שתמתין  שפולטת בהם ש"ז,

  בביה"ש, שימשהימים שמא  4
שלא שכיח שתקדים אישה טבילה לא  שכיון

 בזה. גזרו

 

 הקשה הט"ז

לאישה שהקדימה טבילתה  אייך התיר השו"ע

ימים  6ומשמשת כשהי נדה לחזור ולטבול אחרי 

 ולשמש עם בעלה, 

יום כדי להבחין אם  1:הרי יש להפרישה מבעלה 

 נתעברה מביאה זו והולד פגום שהוא "בן הנדה" 

, שהתגיירוגר ואשתו " אהע"ז ע"פסק השו שכן

אותם תשעים יום, כדי להבחין בין זרע  מפרישים

 לזרע שנזרע שלא בקדושה"  הנזרע בקדושה

 ומצינו שתי תירוצים בזה

יום  1:ששימשה בתוך  מדוברש תירץ,  ט"זה .א

 טמאה  הטהורה וגם כשהיית הכשהיית

 ,בבוקרבשביעי אם שימשה עם בעלה  אבל

, ולכן אין לוו שאמרינן מקצת היום ככ הב"יכתב 

 .43פליטת ש"ז סותרת ספירתה 

                                                                                    
ין אם העובר מימי חולכן אין אפשרות להב

 . טהרתה או מימי טומאתה
בימי  אם בעלה לא היה מצוי אצלהאבל 

 ,יום 1:ה טהרתה שבתוך

, וסיים ימי הבחנה 1:יש להפרישה מבעלה 

 שצ"ע למעשה.

 אבל, כל שאיסורו מדרבנן אין צריך הבחנה

 ולכן

, ונישאה מיד ולא אשתבעוה להינש  כלה א.

המתינה ז"נ, א"צ הבחנה כיון שכל החשש 

הוא משום דם חימוד שאיסורו רק מדרבנן 

 {ט"ז}

א"צ הבחנה  כתם,שימשה לאחר טומאת  ב.

פת"ש בשם }, כיון שכל איסורו מדרבנן

 חת"ס{

 

ביאר שהטעם שלא צריך ימי הש"ך בנקה"כ,  .ב

דינו  "בן הנדה"א וכיון שגם אם ההבחנה 

 כישראל כשר לכן אין צריך לבדקו
בגר שנתגייר צריך לבדוק מתי נתעברה  רקו 

 ןלענייכיון שאם הולד נזרע שלא בקדושה 

 ישראל.כמה דינים חלוק דינו מ

 

 {פת"ש} שו"ת תשובה מאהבהב  נשאל

מה הדין באישה שביום הראשון שהתחילה לספור ז"נ 

מצאה כתם גדול מכגריס, ומחמת זה התחילה למנות 

 שוב ז"נ, ולאחריהם טבלה ושימשה עם בעלה.

שגרה איתה בבית, אומרת לה שטעתה וספרה  ושכנתה

 רק שישה נקיים, האם צריכה לחוש לה ולחזור ולטבול.

צריכה  ,נ"אם יש לה ספק אם ספרה את כל ז: תשובה

 ,לחוש לדברי חברתה ולחזור ולטבול

תגיד לחברתה  ,אם ברור לה שספרה את כל הז"נאבל, 

ואינה צריכה לחזור  בפירוש שאינה מאמינה לה

 , והטעם בזהולטבול 

כיון שהאישה נאמנת על עצמה דכתיב   .א

 ואין עד אחד נאמן באיסורים"וספרה לה" 

 כשהבעל דין מכחישו.

כיון שכבר שימשה, אם נצריכה לטבול שוב,  .ב

 .יש חשש להוצאת לעז ופגם על הולד
, כיון שמדאורייתא הוי ספק דרבנן ולקולא  .ג

הכתם שראתה ביום הראשון לא סותר 

 יה ראיה שלא בהרגשה. ספירתה, כיון שה
 
43

}וכ"פ  כך ביאר הב"י את דעת הרא"ש והסמ"ק 

 הטה"ב{

ק משמע שכל שפלטה "שמדברי הסמאבל כתב הש"ך 

מקצת היום  ןז בשביעי סותר ספירתה ולא אמרינ "ש

 }וכ"פ הרב ואזנר שכך המנהג{ככלו, וצ"ע לדינא 

 

 שאלות סיכום
 

טבלה בליל שביעי בטעות, ופלטה שכבת זרע  .1

 בשביעי בבקר, מתי יכולה לטבול?

 

אישה שעקב בעיה רפואית לא שהתה עם בעלה זמן . 2

רב, לאחר שהתרפאה בדקה עצמה וספרה ז' נקיים אך 
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שספרה ז"נ כראוי, וטבלה ושימשה עם  אישה

}כגון  פסולה ההייתבעלה, ויתברר שהטבילה 

 שהיה מקווה חסר{

מיד, שאין התשמיש סותר יכולה לטבול שוב 

   .שלמו ספירתםו כיון שה ספירת ז"נ 

 

אישה טהורה ששימשה עם בעלה,  סעיף יג'.

 ולאחר מכן ראתה דם נידות, 

ופסקה מלראות דם באותו יום, ורוצה להתחיל 

 למנות ז"נ מיד, 

לספור מיד ע"י נחלקו בראשונים האם יכולה 

 .שתנקה עצמה מהש"ז

יכולה להתחיל  דעת הרא"ש והשו"ע, .א

ע"י שתנקה עצמה באחד  לספור ז"נ מיד

  .משני האופנים

יפה יפה אותו מקום במוך או  תקנחא. "

 .כדי שיפלט כל הזרע הנמצא שם" בבגד

                                                                                    
היא טעתה בספירתה והקדימה לטבול בליל ז' 

לספירתה. כשהופנתה השאלה למורה הוראה ציינה 

ילה הייתה בליל ז' אך מחמת האישה שאמנם הטב

עייפותם התשמיש עצמו היה רק בבוקרו של יום ז' 

  כיצד עליהם לנהוג במקרה זה? פרט ובאר!

פסק השו"ע את אם שימשה בליל שביעי  :1,2 }תשובה

, שצריכה להמתין ארבעה ימים שפולטת דעת הסמ"ק

, אבל אם , ועוד יום נוסף שצריכה להשלים את הז"נש"ז

בשביעי בבוקר דעת הבי שטובלת מיד שימשה רק 

שאמרינן מקצת היום ככולו , אבל דעת הש"ך שלא 

אמרינן מקצת היום ככלו והיום שראתה בו ש"ז צריכה 

 לספור אותו שוב ואז לטבול {

אישה שטבלה לא כראוי ושימשה, האם מותרת  .3

לטבול תיכף או שצריכה להמתין עד שיעברו ימי 

 הפליטה?

ע שיכולה לטבול שוב מיד, שאין פסק השו" }תשובה:

 {סותר ספירת ז"נ  כיון שהושלמו ספירתם  התשמיש

עברה ושימשה לפני טבילה, האם צריכה חודשי . 4

 הבחנה לראות אם הוא בן הנדה?

הט"ז התקשה מדוע אינה צריכה חדשי  }תשובה:

גר ואשתו " אהע"ז ע"שוב  הבחנה הרי מבואר

כדי להבחין  אותם תשעים יום, מפרישים, שהתגיירו

 לזרע שנזרע שלא בקדושה" בין זרע הנזרע בקדושה

ששימשה  מדוברש תירץ,  ט"זומצינו שתי תירוצים ה

 טמאה  הטהורה וגם כשהיית היום כשהיית 1:בתוך 
ין אם העובר מימי טהרתה או חולכן אין אפשרות להב

 . מימי טומאתה
בימי טהרתה  אם בעלה לא היה מצוי אצלהאבל 

 ,יום 1:ה שבתוך

, וסיים שצ"ע ימי הבחנה 1:יש להפרישה מבעלה 

 למעשה, 

ביאר שהטעם שלא צריך ימי הבחנה הש"ך בנקה"כ, 

דינו כישראל כשר לכן אין  "בן הנדה"א וכיון שגם אם ה

 צריך לבדקו
בגר שנתגייר צריך לבדוק מתי נתעברה כיון שאם  רקו 

כמה דינים חלוק דינו  ןלענייהולד נזרע שלא בקדושה 

 שראל{מי

 

 

 

או"מ במים חמין והם יפלטו את  תרחץב. 

 .44 כל הזרע הנמצא שם

 דעת הסמ"ק והרמ"א. .ב

 ,תעשה גם קינוח וגם רחיצהשאפילו ש 

רק  ,בטהרהואינה פוסקת  ,לה אינו מועיל

 , הלראייתביום החמישי 

  .ין זהדוכתב הרמ"א שתי טעמים ב 

שהטעם שלא  בשם הסמ"ק ביאר .א

סומכים על קינוח ובדיקה, כיון 

עד  לא בקיאיםאנחנו שבזמן הזה 

היכן צריך שיגיע המים או הבגד 

 .45 שמקנחת בו

והרמ"א ביאר, שגם בלא טעם זה  .ב

 אין לסמוך על קינוח ובדיקה,

 שלא שימשה כללכיון שגם אישה  

ימים  6פוסקת בטהרה רק לאחר 

שמשה  לא שגזרינןמראיתה, כיון 

א"כ כ"ש שימשה , אתו שימשה

וקינחה עצמה שאינה יותר טובה 

                                                           
 סעיף יג'

 
44

 'לדברו ממתני ראיהוהביא  מהרא"שמקורו  

 תמקוואו

ששימשה וירדה וטבלה ולא כיבדה את  ההאיש"  וז"ל 

לחלוחית של  ר}לא קינחה עצמה עד שלא יישא הבית

 ודייק הרא"ש "כאילו לא טבלה {רע"ב. ש"ז

הא אם כיבדה הבית קודם טבילה לא חיישינן  ומשמע"

 "תו לפליטה

  
45

ומ"מ כיון ששום אחד מהפוסקים לא " וכתב הב"י 

שפיר דמי להתיר על ידי קינוח  }חוץ מהסמ"ק{ כתב כן

 "או רחיצת חמין

 

ומצינו עוד שתי שיטות בראשונים באיזה אופן יכולה 

 ,ראייתהלפסוק בטהרה מיד אחר 

 

לאחר  שהולכת ברגליה שע"ידעת הרמב"ן,  .א

התשמיש, היא פולטת הש"ז, ויכולה לפסוק 

 טהרה מיד.ב 
כל  -אמר רבא: משמשת " מא: והראיה 

שלשה ימים אסורה לאכול בתרומה, שאי 

  "}ש"ז{ אפשר לה שלא תפלוט

 "דילמא בהדי דקאזלה שדיתאו "מקשה הגמ' 

}שאפשר שתוך כדי הליכתה פלטה את כל 

 הש"ז שבה{

שכונת הגמ' שמחמת ודחה הרא"ש ראיתו, 

ההליכה זה ספק אם תפלוט עוד ש"ז, ולא 

  ודאי כמו שמשמע מדברי רבא

שכדי שתוכל לפסוק בטהרה , דעת הרשב"א .ב

 וגם רחיצהשל או"מ  גם קינוחמיד צריכה 

 במים של או"מ.
לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא " וז"ל

 ורוחצת , מכבדת בית התורף יפה יפה

 "כדי שלא תבוא לידי ספיקות הללו , בחמין
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מלא שימשה כלל, ואינה יכולה 

   .46 להפסיק בטהרה מיד

                                                           
46

 הקשה הש"ך  

האם הטעם שאין סומכים  א שאין נפק"מ"משמע ברמ

או מחמת  םעל קינוח ורחיצה בגלל שלא בקיאי

 לא שמשה אתו שימשה   שגוזרים

טבילתה  באישה שטעתה והקדימה, נפק"מוקשה הרי 

 ביום אחד, ושמשה עם בעלה. 

 לא שמשה אתו שימשה   שגוזרים שלטעם

כיון שזה מקרה דלא שכיח לא גזרינן וע"י קינוח כאן 

 יכולה לטבול מיד 

 גם כן אין לסמוך על בדיקתה זו. שלא בקיאים,ולטעם 

שאין לסמוך על קינוח גם   ,ך"מ"מ לדינא פסק הש

 באישה ששכחה והקדימה טבילתה.

 

 הוספות

 
. נחלקו הפוסקים לנוהגים כהשו"ע, באישה ששימשה 2

ופסקה, האם יכולה להפסיק עם בעלה וראתה דם 

 בטהרה מיד,

נח עצמה יפה במוך שיכולה לק , דעת הטה"ב .א

שתרחץ במים חמים כגון שתשב  או

}ויותר טוב  מלאה מים חמים באמבטיה

שתעשה שניהם{ ואז יכולה לפסוק בטהרה 

 מיד.
 דעת האבני שוהם בשם הגרב"צ שאול, .ב

 שכיון שנהגו להחמיר כדעת הרמ"א 

ו שימשה, אין להקל שגזרינן לא שימשה את

 בקינוח ושטיפה.

 

 ולא מ. הטעם שיכולה אישה לקנח ולרחוץ או"3

  שז"ל, לאיסורחוששים 

שרוב הזרע הראוי להריון נקלט מיד ולא ביאר הפלתי, 

מזיק לו הרחיצה, וע"פ רוב מה שעדין לא נקלט לא 

 עוד, ולכן אינו בו איסור שז"ל.  טייקל

 

 שאלות סיכום

 
שמחזורה קצר, כיצד נוכל לקצר הזמן עד  ה. איש2

 טבילתה?

דעת הרא"ש והשו"ע שיכולה לקצר את תשובה: }

י שתנקה עצמה באחד משני הזמן עד טבילתה ע"י 

האופנים. א. "תקנח יפה יפה אותו מקום במוך או 

בבגד" כדי שיפלט כל הזרע הנמצא שם. ב. תרחץ או"מ 

וכ"פ  ם,במים חמין והם יפלטו את כל הזרע הנמצא ש 

 הטה"ב,

ששימשה  ההאישומקור שיטתם מי מתני' כמקוואות 

}לא קינחה עצמה  וירדה וטבלה ולא כיבדה את הבית

כאילו לא  {רע"ב. לחלוחית של ש"ז רעד שלא יישא

 ודייק הרא"ש "טבלה

הא אם כיבדה הבית קודם טבילה לא חיישינן  ומשמע"

 "תו לפליטה

גם קינוח שאפילו שתעשה  אבל דעת הסמ"ק והרמ"א

וגם רחיצה, אינו מועיל לה, ואינה פוסקת בטהרה, רק 

  וכ"פ הגרב"צ שאול ,הביום החמישי לראיית

 וכתב הרמ"א שתי טעמים בדין זה. 

וכל הפורץ גדר בדברים אלו במקום שנהגו "

 "להחמיר ישכנו נחש

 

                                                                                    
שהטעם שלא סומכים על קינוח  בשם הסמ"ק ביאר

עד היכן  לא בקיאיםובדיקה, כיון שבזמן הזה אנחנו 

 צריך שיגיע המים או הבגד שמקנחת בו 

ביאר, שגם בלא טעם זה אין לסמוך על קינוח  והרמ"א

פוסקת  שלא שימשה כללכיון שגם אישה  ובדיקה,

 שגזרינןימים מראיתה, כיון  6בטהרה רק לאחר 

, א"כ כ"ש שימשה שמשה אתו שימשה לא

וקינחה עצמה שאינה יותר טובה מלא שימשה 

 ,כלל, ואינה יכולה להפסיק בטהרה מיד

גליה אחר תשמיש }ודעת הרמב"ן שעי הליכה בר

פולטת ש"ז ויכולה לפסוק בטהרה מיד, ודחה הראש 

דברו, ודעת הרשב"א שכדי לפסוק בטהרה מיד צריך 

 גם קינוח או"מ וגם רחיצה במים באו"מ{
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 ביום בדין שלא תטבול האישה –סימן קצ"ז 
 

שלא טבלו  ,וילדת ,זבה ,הנדההבא על  .סעיף א'

 חייב כרת,

אפילו שעברו כמה שנים מראיתם, שאינם עולים 

 מטומאתם עד

}בלא חציצה, ושלא טבלה  שתטבול כראוי .א

 {ב"י, לחצאים
שיש בו ארבעים  שתטבול במקום הראוי .ב

 .סאה
  שספרה ז"נ,שתטבול אחרי  .ג

זה כטובל והטובלת קודם ימי ספירתה, 

, ואפילו טבלה בכל מימות ושרץ בידו

}טור שבעולם לא עלתה לה טבילתה 

 .1 {וב"י

                                                           
 סעיף א'

 
1

 בפירוש שנדה נטהרת ע"י טבילה, בתורה לא הוזכר 

היכן מרומז בתורה  נחלקו הראשוניםוהביא הב"י ש 

 שהנדה נטהרת בטבילה.

שנלמד מדכתיב לגבי איש , ם"דעת הרמב .א

 ואישה ששימשו ונטמאו בש"ז,
אב  ןייבבנ  ומזה לומדים "ורחצו במים",

 .שאינו נטהר עד שיטבול ,לכל טמא

"שבעת שנלמד מהפסוק , ג"דעת הסמ .ב

ודורשים מהריבוי של  תהיה בנדתה"ימים 

של הטומאה  ה"תהיה בנדתה", שבהוויית

 נשארת עד שתבוא במים.
שאם  ,שלומדים בקל וחומרדעת רב האי,  .ג

 הנוגע במשכבה של האישה צריך טבילה

  "והנוגע במשכבה ירחץ במים",דכתיב 
 כל שכן שהנדה עצמה צריכה טבילה.

, שנלמד מהנאמר בטהרת דעת רבנו יעקב .ד

 " אך במי נדה יתחטא"כלי מדין, 
, ודורשת הגמ' במים שהנדה טובלת בהם

  ומזה נלמד שהנדה נטהרת בטבילה במים.

קבלה,  מדבריהביא מקור נוסף הסמ"ג  .ה

 דכתיב בזכריה 
"ביום ההוא יהיה מקור נפתח.. לחטאת 

  ולנדה"
שלעתיד לבוא ינבע מעין מתחת לבית 

בו להזאת מי חטאת המקדש שישתמשו 

ולטהרת הנדה, ומזה ראיה שטהרת הנדה 

  .בטבילה

 

 שאלות סיכום

 
 מה המקור בתורה לטבילת הנדה?. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

בעיר, מצווה  נמצא בעלהשאישה  .ב'סעיף 

 שתטבול בזמנה, 

 אפילו לילה אחד פריה ורביה לא לבטל מצוותכדי 
2 . 

                                                                                    
 

 

 ב'סעיף 

 
2

אישה שבעלה בעיר מצווה שתטבול האישה  לכו"ע 

 בזמנה כדי לא לבטל מצוות פריה ורביה,

שנענש על שביטל את ישראל  שכן מצינו ביהושע

 ילה אחד מפריה ורביה ל

"ואם האישה מתאחרת מלטבול כדי לצער את בעלה 

בשם  }ב"י עבירה היא בידה וגורמת כמה רעות בעולם"

 {הזוהר

 

האם  ,ונחלקו הראשונים מה הדין אם אין בעלה בעיר

 הטבילה מצווה וצריכה לטבול או לא

 ומקור מחלוקתם

  האם טבילה בזמנה מצווה, }ל.{ נחלקו בגמ'ש 

 שטבילה בזמנה מצווה,  ,דעת ב"ש וב"ה

 טבילה בזמנה אינה מצווה,ש דעת ר' יוסי בר יהודה

 

האם בזמן הזה, אחר תקנת ר' זירא  ,ראשוניםונחלקו ה

  שהרואה טיפת דם כחרדל יושבת עליה ז"נ,

  אין האישה טובלת בזמן חיובה מדאורייתא,ש 

בימי זיבה שומרת יום כנגד  שהרי מדאורייתא הרואה

 האם טבילה בזמנה מצווה. ,וטובלת מיד יום

שגם  ,ואור זרוע דעת רבנו חננאל .א

שמתעכבת מחמת  בזמן הזה, כיון

, נחשב לטבילה בזמנה, תקנת חכמים

לבתו  שגם  גיס הסמ"גוכן הנהיג 

אפילו שאין טבול בזמנה בחורף 

 ,בעלה בעיר
 ,י}וכן הוכיח הטור מהירושלמ

שבעל החוזר שכתוב בירושלמי, 

ואינו יודעת אם אשתו נדה, מהדרך  

 וסת קבוע,  אם יש לאשתו

ועברו שבעה ימים מזמן וסתה שיכלה 

, יכול לבא עליה ולא ר להיטה

 חוששים שלא נטהרה כיון 

 "שאסור לאישה לעמוד בטומאתה"

טבילה בזמנה מצווה שעצם ה  המוכח

 {בעלה בעיראין ש אפילו 

טבילה בזמן הזה שוהב"י,  ר"ת ,דעת .ב

אינה כיון ש  ה,בזמנה אינה מצוו

כדין  הטובלת בשביעי לראיית

 א,דאוריית
ולכן אין האישה טובלת כשאין  

בעלה בעיר, ואינה טובלת בט"ב 

 ויו"כ.
 דחה הב"ח הראיה מהירשלמי,ו }

האישה במקרה של הירשלמי ש

צריכה לטבול אפילו שאין בעלה בעיר 
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 ובעלהבליל שבת,  חל טבילתה שזמן אישה רמ"א.

  ,3 טובלת בליל שבת לכו"ע בעיר,

טובלת לר"ת שטבילה בזמנה אינה מצוה,  שגם

 {ט"ז} בליל שבת משום מצות פריה וריביה

 

, כשהטבילה נדחתה מה הדין ונחלקו הפוסקים

 .לילי שבתהאם יכולה לטבול ב   ובעלה בעיר,

 שאסורה לטבול ,והב"ח המהרי"לדעת  .א

שלא הותר רק טבילה בזמנה שהיא 

 .מצווה
שמותרת לטבול בליל שבת  דעת הב"י  .ב

אפילו שיכלה לטבול קודם ודחתה 

  הטבילה
שגם שטובלת בזמנה אינו בשביעי  כיון

 שהוא הזמן מדאורייתא. הלראיית
 התוה"ד והט"ז. ,דעת י"א ברמ"א .ג

 שמותרת לטבול בליל שבת רק בתנאי

יכלה לטבול לפני שבת מחמת  לאש 

 .אונס

 .דעת  הרמ"א להלכה, והש"ך .ד
לטבול בליל  אפשר, שבמקום שאין מנהג

}כדעת   גם שלא נדחה מחמת אונס שבת

 הב"י{

טבול בליל ל להחמיר במקום שנהגואבל 

ס שבת רק אם נדחה הטבילה מחמת אונ 

 ימשיכו במנהגם, 

הטבילה שלא  שדחתהנחשב ובמקרים הבאים 

  מחמת אונס

לידה  לאחר הנדחה הטבילה מחמת שהיית א.

 .4 והמתינה שהתחזק כוחה

                                                                                    
 

 
כיון שחוששים שבפתע יחזור לביתו 

 .ויבוא עליה

 וישב ראית רבנו חננאל, ז"ודחה הט

שמזה שלא חילק הירשלמי משמע 

שגם אם ברור לה שלא צריך להגיע 

 בעלה יש לה לטבול בזמנה{

 
3

 , שבתבליל  הבעיה בטבילה 

בשבת משום שנראה כמתקן, שלטבול כלי טמא אסור 

עצמו ולא  ובאדם טמא התירו כיון שנראה שיורד להקר

 לשם טבילה,

שבזמננו שאין דרך להקר בשבת  ל ועוד"דעת המהריו 

 כיון שחוששים לחציצה, אין להתיר רק טבילה בזמנה.

שגם שלא בזמנה מותר משום שנראה  ודעת הב"י

 }הוספות{כמיקר 

 
4

ביולדת שלא טבלה  מה הדיןהפוסקים, נחלקו   

מחמת שרואה דם בימי טוהר שלה, וכשפסק הדם 

 טוהר נפל טבילתה בליל שבת

ש כיון "בעשאסורה לטבול , מהש"ך משמע  .א

 מותר, שמעיקר הדין דם טוהר 
ורק מחמת  ,יכולה לטבול קודם התוהיי

 .מנהג טמאו דם טוהר

 .5 הטבילה מחמת שבעלה לא היה בעיר דחתה ב.

                                                                                    
 

 
שמותרת לטבול בשבת, כיון  ,דעת  הדגמ"ר .ב

שמה שלא טבלה לפני שבת היה מחמת 

דם טוהר, ולא  וחומרת הפוסקים שטימא

 }פת"ש{ מחמת פשיעתה
 

טבלה אחר לידתה, ש שאישהועוד כתב הדגמ"ר 

ולאחר מכן ראתה דם בימי טוהר שלה וחלה טבילתה 

 בליל שבת, 

 שמותר לה לטבול בליל שבת, מודה הש"ך 

 טבילתה מותרת,  ממה נפשךש  כיון

הדם שראתה בימי טוהר טמא אז זו טבילה  שאם

 בזמנה ומותרת,

ין איסור לאישה טהורה לטבול זה דם טהור, א ואם

 }פת"ש{ בשבת

 

לה למנות ז"נ מיד בלי להמתין חמישה ימים שיכ  האיש

כתם ועוד מקרים שנתבארו בס'  תבראיימראיתה, }כגון 

קצ"ו{ והחמירה על עצמה והמתינה חמישה ימים, 

       }פת"ש{אסורה לטבול בליל שבת 

  
 , מה הדין נחלקו הפוסקים 5

והגיע שלא היה בעלה בעיר,  ןבאישה שלא טבלה מכיוו

נחשב לאונס ומותרת לטבול בליל , האם ש"בעבעלה 

 שבת.

שהוי אונס וטובלת בליל  ,הש"ך והב"ח דעת .א

 שבת.
שאינו אונס, כיון שיכלה לטבול , דעת הט"ז .ב

 .לפני שבת אפילו שבעלה לא בעיר
 

 השבות יעקב,  אם אין בעלה בעיר כתב

, כיון שיש חשש סכנה שמא גם ביום חולשלא תטבול 

הבן  הרב ואזנרפ וכ"יכנס בה דיבוק של רוח טומאה 

 איש חי והטה"ב }הוספות{

 

 שגם לי"א ברמ"א מותר מקריםהביאו הפוסקים עוד 

 בהם בע"ש.לטבול 

 .איחרה טבילתה בשוגג .א

שהייתה צריכה לעשות הפס"ט כגון 

 ולהתחיל למנות ז"נ ביום חמישי, 

עד  והתאחרה גדול וחשבה שעוד היום

ביה"ש, ולכן עשה הפס"ט רק למחרת,  

מותרת  ,ומחמת זה חל טבילתה בליל שבת

 }פת"ש בשם הנו"ב{לטבול 

 

 באונס, מחמת איחרה טבילתה .ב

 טרחהשהיה לה קצת חולי והייתה לה כגון 

 מרובה ללכת לטבול,

שהיה לה כאב באיבריה והמים מזיקים  או

בע"ש מותרת לטבול בליל  והתרפאתלה, 

 בשם לבושי שרד{}פת"ש שבת 

 

במקום שהממונות על הטבילה מסתפקות  .ג

אם המנהג במקומם, שלא טובלים בער"ש 

 אם נדחה הטבילה מחמת אונס, 

מותרת לטבול בשבת, שאמרינן שאם היה 

מנהג להחמיר באותו מקום הממנות על 
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}פת"ש בשם שו"ת הטבילה היו יודעות מזה 

 אבני שוהם{

 

תחת  לכלוךטבלה בחמישי בלילה, ומצאה  .ד

 , שדינה שצריכה לטבול שוב, הציפורן

 כיון שהייתה אנוסהיכולה לטבול בער"ש, 

 }ש"ך{

, וכשבאה לביתה ראתה בליל שבתטבלה  .ה

ששכחה לחתוך ציפורן אחת, ואין לכלוך 

 תחת הציפורן, 

שכיון שנהגו להחמיר ולטבול  ך"דעת הש

 שוב, יכולה לטבול שוב בליל שבת 

ולא עלתה  , אם הציפורן מעקבתממה נפשך

טבילה הראשונה, הוי כעת טבילה בזמנה 

 לצורך מצווה שמותר בשבת,

הציפורן לא מעקבת אם הטבילה, ואם 

מותרת לטבול שנית שלאדם טהור מותר 

 }ש"ך{ לטבול בשבת

 

באישה שטבלה בליל שישי,  מה הדיןנחלקו הפוסקים, 

האם  ,ולמחרת מצאה ששכחה לחתוך ציפורן אחת

 .צריכה לחזור ולטבול בליל שבת

שאינה צריכה , דעת המהר"ם מלובלין .א

 משני סיבות לחזור ולטבול 
וכיון הטבילה פעם שניה זה רק מנהג, א. 

כבר לנה עם בעלה, אם תטבול שוב יצא ש

 ,לעז שנבעלה באיסור

הוי "חומרא דאתי לידי קולא",  ב. 

 שמתירים לה לטבול בשבת.
לחזור ולטבול בליל שצריכה דעת הש"ך,  .ב

כיון שעל הצד שטהורה אינה עוברת  ,שבת

 .איסור בטבילתה כנתבאר
 

 במים חמיםשאין לטבול  צבי כתב הפת"ש בשם החכם

 בשבת,

שאסור לאדם לטבול כל גופו במים חמים  ןמכיוו

 ובשבת, משום גזירת מרחצאות שחוששים שייבא

 לחמם מים בשבת    

בת "ודאי איסורא וכתב שהטובלת במים חמים בליל ש

 עבדא ושרי למיקריה עבריינא", 

אומר לבלנים שיתנו מים חמים ביום  הנו"בולכן היה 

שישי בעוד היום גדול, כדי שבלילה היה רק מים 

   }פת"ש{פושרים 

 

שמותר לטבול במים חמים  דעת הקרבן נתנאל

בער"ש, שאינו בכלל הגזירה של איסור מרחצאות 

 {הוספות}

 

 

באישה שחל טבילתה בליל שבת  נחלקו הפוסקים

האם יכולה לטבול ביום שישי מבעוד יום כדי לטבול 

 בחמים }פת"ש{

שרק שבמקום שנהגו להקל דעת החוט שני,  .א

בעוד יום אחרי אמירת מבזה אפשר לטבול 

 .חול אין להתיר גם בזהביום  "ברכו", אבל
שאסור לטבול מבעוד יום , דעת החכם צבי .ב

 , אחרי אמירת ברכוש"בער

, למה התיר במקום שאין הרמ"אעל הט"ז  הקשה}

מנהג, הרי לדעת האגור ועוד ראשונים הוא אסור 

 מדינא{

 

האם   ,נחלקו הפוסקים כשהטבילה נדחתה

 .לטבול במוצ"שאפשר 

                                                                                    
 

 
  אלא תעשה מאחד מהאופנים הבאים

תטבול בליל שבת בצונן או במים  .א

 פושרים.

 תדחה הטבילה למוצ"ש. .ב
, הרי פסק והקשה הבית לחם יהודה}

הרמ"א שאין טובלים במוצ"ש טבילה 

 דחויה, 

, שכיון שלא יכלה לטבול הפת"ש וישב

בער"ש במים צוננים נחשב "ללא 

 אפשר" שיכולה לטבול במוצ"ש{
במים  בין השמשות תטבול בער"ש .ג

 חמים.
 

החוששת לטבול בער"ש מחמת החושך, יש להדליק  

 לה נר מבעוד יום, או אפילו בביה"ש ע"י אמירה לגוי, 

שאיסורו משום שבות, ושבות במקום מצוה מותר 

   }פת"ש בשם תשובת חינוך בית יהודה{בביה"ש 

 

 

נחלקו הפוסקים לשיטת האוסרים לטבול בליל שבת 

מה הדין בטבלה באיסור, מתי מותרת  טבילה דחויה,

 לבעלה.

 דעת החוט שני, .א
, גם בשבת וגם מותרת לבעלה מיד בשוגג ש

 .ביו"ט

 אסורה לבעלה עד מוצ"ש.בשבת  במזיד

 מותרת בשאר מיני קירבהבמזיד ביו"ט, 

ראוי להחמיר ולאסורה על בעלה ובתשמיש  

  .ט"עד מוצאי יו

מותרת  ,שגם בשבת וגם ביו"ט, דעת הס"ט .ב

 }פת"ש{  , אפילו שהיה במזידלבעלה מיד 
 

אישה שבעלה אבל, ויגמור את האבלות ביום שבת 

 בבוקר.

  ןיכולה לטבול בליל שבת מכיוו

הוא מותר בשאר מיני  ,שהגם שאבל אסור בתשמישא. 

 .קירבה

 אם לא תטבול בער"ש גם במוצ"ש לא תוכל לטבולב. 

  כיון שזה טבילה דחויה, לרמ"א

שאם נאסור לה לטבול בער"ש תהיה , הפת"שוהקשה 

מותרת לטבול במוצ"ש, כיון שמה שלא טבלה אינו 

  מחמת פשיעתה

 שו"ת אבני שוהם{ }פת"ש בשם
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הרמ"א בשם יש מקילים, ו דעת הב"י .א

שמותרת לטבול במוצ"ש, שכיון שלא 

 יכלה לטבול בשבת, נחשב שלא יכלה 
שבמקום דעת המהר"יל וכ"פ הרמ"א  .ב

שנהגו שטבילה דחויה לא טובלים 

 בליל שבת, גם אין לטבול במוצ"ש, 
שלחוף לפני שבת אינה יכולה כיון  כיון

   שמרחיקה החפיפה מהטבילה,

חוששים ולחוף במוצ"ש אינה יכולה ש

שלא חופפים בלילה כיון  לדעת רש"י

 שממהרת לבעלה ולא חופפת כראוי. 

 

אסור לבוא עליה  ,הנושא את האלמנהרמ"א. 

כיון שנקנית לבעלה רק  בשבת ביאה ראשונה

 בביאה, ואסור לקנות בשבת,

כדי שלא יבוא  אסורה לטבול בליל שבתולכן, 

 עליה באיסור, אפילו שמותרת בשאר מיני קרבות
6. 

                                                           
6

מותרת לטבול את הטבילה  כלה בתולהאבל  

 הראשונה בליל שבת, 

 ןשנוהגים לא לבעול בעילת מצוה בשבת,  מכיוו אפילו

שהוא רק מנהג ולא איסור כמו באלמנה,  לכן מותרת 

ושאר מיני קרבות שמותרת לה  דלטבול בשביל הייחו 

 והם גם מצוה, 

}ש"ך ומ"מ טוב להקדים טבילת הבתולה לפני שבת 

 בשם מהר"ם לובלין{

 

נחלקו הפוסקים, מה הדין בחתן שנתייחד עם 

האלמנה יחוד הראוי לביאה, לפני שבת האם מותר לו 

 .לבוא עליה ביאה ראשונה בשבת

שאלמנה לא דעת המרכי מהרי"ל והט"ז,  .א

ולכן אסור לבוא  ,נקנית ביחוד הראוי לביאה

 .עליה ביאה ראשונה

שאלמנה נקנית ביחוד , דעת המשאת בנימין .ב

עמה יחוד  דהראוי לביאה, ולכן אם נתייח

 הראוי לביאה מותר לבוא עליה ביאה 

 

 
 

 הוספות

 
 תהאישה שדחתה טביל  .1

י שתמיד יכולה "שהלכה כדברי הב, דעת הטה"ב

  לטבול בער"ש

 בשעט הטבילה דחתה, שרק מי ש הרב ואזנרכתב וכן 

 אין לה לטבול בשבת,  נפש ורוע לב

, שבדורנו אין למנוע שום יוהוסיף "ומקובלני מרבותי

 לבעלה" ראפשרות של טבילה להיטה

 

שמותר בתשמיש ליל ט"ב שחל בשבת, דעת השו"ע  .2

 המיטה,

 , לאסורודעת הרמ"א 

ב יש "שאם חל ליל טבילתה בשבת טוכתב המשנ"ב 

 .לסמוך על המתירים לשמש וטובלת ומשמשת

 

 טבילה במים חמים ביום חול,      .3

                                                                                    
 

 
דעת המרדכי }ושו"ע במקוואות בשם יש מי שאוסר{ 

 .שתבוא לטבול במים שאוביםשחוששים שאסור 

במקום שנהגו שיש להחמיר, אבל , א שם"ודעת הרמ

 .להקל אין למחות בידם

 

. נחלקו האחרונים מה הדין באישה שחל ליל 4

 חמים. הטבילתה בע"ש ומי המקוו

דעת הרב ואזנר שיכולה לטבול בליל שבת  .א

 אפילו שהמים חמים,
שרק רחיצה  }שדעת הקרבן נתנאל והס"ט,

נאסרה בשבת משום גזירת מרחצאות אבל 

 { טבילה מותרת

 ."צ אבא שאולהגרבו ב "דעת הטה .ב
וחצי  31שהוא בתוך בביה"ש שעדיף לטבול 

ואם אינה יכולה תטבול  דקות מהשקיעה,

 במים חמים ולא תדחה הטבילה.

שאסר החכם צבי }וטעמו שחוששים לדעת 

טבילה בחמים משום גזירת מרחצאות 

 לחמם המים בשבת, ושייבא

, כיון שלא גזרו על איסור ובביה"ש מותר

 מצוה, דרבנן בביה"ש במקום 

ולא חוששים לטבילה בלילה שסומכים על 

 דעת ר"ת שהעיקר שתשוב לביתה בלילה{ 
 

 שאלות סיכום

 

האם טבילה בזמנה מצוה גם אחר תקנת רבי זירא  .3

 דנשים יושבות ז' נקיים על כל טיפת דם?

 .ההאם טבילת נדה בזמן הזה נחשבת למצוו ב

 שטבילה בזמנה מצווה,  ,דעת ב"ש וב"הל.  }תשובה:

 טבילה בזמנה אינה מצווהש דעת ר' יוסי בר יהודה

האם בזמן הזה, אחר תקנת ר' זירא  ,ראשוניםונחלקו ה

אין ש  שהרואה טיפת דם כחרדל יושבת עליה ז"נ,

שהרי  האישה טובלת בזמן חיובה מדאורייתא,

 בימי זיבה שומרת יום כנגד יום מדאורייתא הרואה

 האם טבילה בזמנה מצווה. ,וטובלת מיד

 שגם בזמן הזה, כיון ,ואור זרוע דעת רבנו חננאלא. 

נחשב לטבילה , שמתעכבת מחמת תקנת חכמים

טבול לבתו  שגם בחורף  גיס הסמ"ג, וכן הנהיג בזמנה

 ,אפילו שאין בעלה בעירבזמנה 
טבילה בזמנה אינה בזמן הזה שוהב"י,  ר"ת ,דעתב. 

כדין  השביעי לראייתטובלת ב אינה כיון ש  ה,מצוו

 א,דאוריית
ולכן אין האישה טובלת כשאין בעלה בעיר, ואינה  

 טובלת בט"ב ויו"כ,

שהגם שטבילה בזמנה אינה מצווה,  אבל כתב הב"י

מ"מ אישה שבעלה בעיר מצווה שתטבול האישה 

 בזמנה כדי לא לבטל מצוות פריה ורביה,

שנענש על שביטל את ישראל  שכן מצינו ביהושע

 מפריה ורביה לילה אחד 

"ואם האישה מתאחרת מלטבול כדי לצער את בעלה 

 {עבירה היא בידה וגורמת כמה רעות בעולם"

מהאי נפק"מ אם טבילה בזמנה מצווה, ומה דעת  .2

 המחבר בזה? 

מתי התחיל ראייתה  אישה שמסופקתא.  }תשובה:

מנה מצווה צריכה ומתי צריכה לטבול, למ"ד טבילה בז

לטבול כל יום שמסופקת אפילו שנטהרת רק בטבילה 
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האחרונה, ולמ"ד טבילה בזמנה אינה מצווה טובלת רק 

 בסוף הימים המסופקים
למ"ד טבילה בזמנה מצווה טובלת גם בזמן שיש  ב.

כל חייבי ביצה " אאיסור רחיצה כמבואר בבריית

 כדרכן, בין בתשעה באב בין ביום טובליםטבילות 

", אבל למ"ד שטבילה בזמנה אינה מצווה אין הכפורים

 לאישה לטבול בזמנים אלו{

אישה שדחתה טבילתה באונס או ברצון האם יכולה  .3

 לטבול בליל שבת?

נחלקו הפוסקים כשהטבילה נדחתה לא }תשובה: 

  מחמת אונס,  האם אפשר לטבול במוצ"ש.

שאסורה לטבול כיון שנראה א. דעת המהרי"ל והב"ח, 

כמתקן, ואין היתר של נראה כמקר כיון שנמנעו להקר 

ממת שחששו לחציצה, ולא התירו רק טבילה בזמנה 

 .שהיא מצווה
שמותרת לטבול בליל שבת אפילו שיכלה דעת הב"י  ב.

 לטבול קודם ודחתה הטבילה 
שהוא  השגם שטובלת בזמנה אינו בשביעי לראיית כיון

 הזמן מדאורייתא.
 וה"ד והט"ז.ג. דעת י"א ברמ"א, הת

 שמותרת לטבול בליל שבת רק בתנאי

 אונס.שלא יכלה לטבול לפני שבת מחמת 

 .ד. דעת  הרמ"א להלכה, והש"ך
, אפשר לטבול בליל שבת גם שלא שבמקום שאין מנהג

 נדחה מחמת אונס  }כדעת הב"י{

במקום שנהגו להחמיר לטבול בליל שבת רק אם אבל 

 במנהגם{נדחה הטבילה מחמת אונס ימשיכו 

שאין בעלה בעיר, וחזר בערב שבת,  המה דין איש. 4

ובמשך זמן שהותו מחוץ לעיר לא טבלה לטהרתה, 

 האם מותר לה לטבול בליל שבת?

באישה שלא , מה הדין נחלקו הפוסקים }תשובה:

והגיע בעלה שלא היה בעלה בעיר,  ןטבלה מכיוו

 , האם נחשב לאונס ומותרת לטבול בליל שבת.ש"בע

 שהוי אונס וטובלת בליל שבת. ,הש"ך והב"ח דעת
שאינו אונס, כיון שיכלה לטבול לפני שבת , דעת הט"ז

 {אפילו שבעלה לא בעיר

שטבלה בערב שבת ואח"כ נמצא ששכחה  האיש. 5

 מה דינה?-והציפורן נקיה ןלחתוך ציפור 

באישה שטבלה  מה הדיןנחלקו הפוסקים,  }תשובה:

לחתוך ציפורן בליל שישי, ולמחרת מצאה ששכחה 

 .האם צריכה לחזור ולטבול בליל שבת ,אחת

שאינה צריכה לחזור , דעת המהר"ם מלובליןא. 

 משני סיבות ולטבול 
כבר לנה עם וכיון שהטבילה פעם שניה זה רק מנהג, א. 

 ,בעלה, אם תטבול שוב יצא לעז שנבעלה באיסור

הוי "חומרא דאתי לידי קולא", שמתירים לה לטבול  ב. 

 בשבת.
כיון  ,שצריכה לחזור ולטבול בליל שבתב. דעת הש"ך, 

שעל הצד שטהורה אינה עוברת איסור בטבילתה 

 {כנתבאר

שהיה זמנה לעשות הפס"ט ביום ה' ושגגה או  האיש .6

מחמת עצלות, לא עשתה הפס"ט ביום ה' אלא ביום ו', 

 האם מותרת לטבול בליל שבת?

רה איחש כתב הפת"ש בשם הנו"ב, שאישה  }תשובה:

שהייתה צריכה לעשות הפס"ט כגון  גטבילתה בשוג 

 ולהתחיל למנות ז"נ ביום חמישי, וחשבה שעוד היום

עד ביה"ש, ולכן עשה הפס"ט רק  והתאחרה גדול

                                                                                    
 

 
מותרת  ,למחרת,  ומחמת זה חל טבילתה בליל שבת

, ולכן גם במקרה הנ"ל שהיה שוגג מותרת לטבול 

מי  , שרקברב ואזנרלטבול בשבת, ועוד שמבואר 

אין לה לטבול  נפש ורוע לב בשעט הטבילה דחתהש 

, שבדורנו אין למנוע יבשבת, והוסיף "ומקובלני מרבותי

 {  לבעלה" רשום אפשרות של טבילה להיטה

 אבאר את הדין והטעם בכל אחד מהמקרים הבאים . 7

טבילת כלה אלמנה בליל  בטבילת כלה בליל שבת? 

באב שחל טבילה בליל תשעה  ג שבת ובמצאי שבת?

 בשבת?

מותרת לטבול את  כלה בתולה כתב הש"ך א }תשובה:

 הטבילה הראשונה בליל שבת, 

 ןשנוהגים לא לבעול בעילת מצוה בשבת,  מכיוו אפילו

שהוא רק מנהג ולא איסור כמו באלמנה,  לכן מותרת 

י קרבות שמותרת לה ושאר מינ  דלטבול בשביל הייחו 

טבילת הבתולה לפני ומ"מ טוב להקדים והם גם מצוה, 

אסור לבוא  הנושא את האלמנה,כתב הרמ"א  ב, שבת

עליה ביאה ראשונה בשבת כיון שנקנית לבעלה רק 

 בביאה, ואסור לקנות בשבת,

אסורה לטבול בליל שבת כדי שלא יבוא עליה ולכן, 

 באיסור, אפילו שמותרת בשאר מיני קרבות 

ונחלקו הפוסקים מה הדין כשלא טבלה האלמנה 

 .בשבת האם יכולה לטבול במוצ"ש

 שאסורה לטבול במוצ"ש.דעת המהרי"ל והרמ"א, 
שמתי שחופפת בלילה אינה נזהרת לא הותר  שכיון

 לחוף בלילה רק בטבילה בזמנה ולא בטבילה דחויה.

שמותרת לטבול  דעת הרמ"א בשם יש מקילים,

במוצ"ש. שכיון שהיה אסור לה לטבול בליל שבת, יש 

לה במוצ"ש כטבילה בזמנה, ולא להחשיב את הטבי

ליל ט"ב שחל בשבת, דעת השו"ע  ג ,כטבילה דחויה

 , לאסורודעת הרמ"א  שמותר בתשמיש המיטה,

ב יש "שאם חל ליל טבילתה בשבת טוכתב המשנ"ב 

 { לסמוך על המתירים לשמש וטובלת ומשמשת

שבעלה נסע למרחקים האם יש לה ענין  האיש. 8

 לטבול בזמן?

למ"ד שטבילה בזמנה מצווה מחויבת לטבול  }תשובה:

 גיס הסמ"גוכן הנהיג  בזמנה גם שבעלה לא בעיר,

אפילו שאין בעלה טבול בזמנה לבתו  שגם בחורף 

בעיר, אבל להלכה קיימא לן שטבילה בזמנה אינה 

 ולכן טובלת רק כשבעלה בעיר,  מצווה

שכתב שאם מגיע הבעל מחוץ לעיר אבל מהירשלמי 

ת קבוע ועבר שבעה ימים מזמן ווסתה ויש לאשתו וס

 יכול לבוא עליה בלי לשאול אם טהורה, 

וביאר הב"ח שבהכרח טבלה מחשש שבעלה יגיע 

מבואר שכל שיש ספק לה מתי יגיע בעלה צריכה 

 השבות יעקב,  כתבאבל  לטבול,

, האישה שבעלה לא בעיר  לא תטבולשגם ביום חול 

כיון שיש חשש סכנה שמא יכנס בה דיבוק של רוח 

 ,הבן איש חי והטה"ב הרב ואזנרוכ"פ טומאה 

ורוצה לטבול  הקל כשהבעל חוזר מחו"לוהרב וואזנר 

 {ביום לפני שמגיע

מה הבעיה בטבילה במים חמים בכלל ובשבתות . 9

 בפרט?

טבילה במים חמים ביום חול, דעת המרדכי  }תשובה:

שאסור בשם יש מי שאוסר{  }ושו"ע במקוואות

 .שתבוא לטבול במים שאוביםשחוששים 
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כשלא טבלה האלמנה  מה הדין ונחלקו הפוסקים

 .בשבת האם יכולה לטבול במוצ"ש

שאסורה לטבול , והרמ"א רי"להמה דעת .א

 .צ"שובמ
שמתי שחופפת בלילה אינה  כיוןש 

 לא הותר לחוף בלילה נזהרת 

 בטבילה בזמנה ולא בטבילה דחויה. רק

 ,רמ"א בשם יש מקיליםדעת ה .ב
 במוצ"ש.  שמותרת לטבול

שכיון שהיה אסור לה לטבול בליל שבת, 

יש להחשיב את הטבילה במוצ"ש 

 .כטבילה בזמנה, ולא כטבילה דחויה

 

ספירת  יש שתי הבדלים בין מדאורייתא סעיף ג'.

 גדולה זבה , לספירת ז' ימים שלנדה ז' ימים של

  שהיו הז' ימים נקיים. אינה צריכה נדה .א
 נקיים.צריכה למנות ז' ימים  גדולה וזבה

 לספירתהעי יאסורה לטבול בשב נדה  .ב

  ביום.
עי ימותרת לטבול בשב גדולה זבה

לספירתה ביום, דאמרינן מקצת היום 

 . 7 ככולו

  שגם הנדה וגם הזבה גזרו ומדרבנן

 ז' ימים נקיים. למנותצריכה  .א

                                                                                    
 

 
שיש להחמיר, אבל במקום שנהגו , א שם"ודעת הרמ

 להקל אין למחות בידם,

בשוע אור"ח מבואר שאסור  טבילה בחמין בשבת,

לרחוץ גופו אפילו אבר אבר במים חמים, גזירה שמא 

 לחמם בשבת )גזירת מרחצאות( וייבא

ולגבי טבילה אישה במים חמין בשבת, דעת החכם צבי 

 בשבת, במים חמיםשגם אין לטבול 

וכתב שהטובלת במים חמים בליל שבת "ודאי איסורא 

 עבדא ושרי למיקריה עבריינא", 

אומר לבלנים שיתנו מים חמים ביום  הנו"בולכן היה 

שישי בעוד היום גדול, כדי שבלילה היה רק מים 

 פושרים

שרק  הקרבן נתנאל והס"ט, קורבן נתנאלאבל דעת ה

רחיצה נאסרה בשבת משום גזירת מרחצאות אבל 

, ודעת הטה"ב שלכן עדיף לטבול בין טבילה מותרת

שתטבול בלילי שבת  כתב הרב ווזנר, אבל השמשות

 {ט שהקלו"וסומך על דעת הקרבן נתנאל ובס

 

 

 סעיף ג'

 
7

טבילתן דתניא: כל חייבי טבילות מקורו פסחים צ: "  

}שלאחר היום  בלילה ביום, נדה ויולדת טבילתן

 . האחרון לטומאתם{

דתניא: יכול תהא טובלת מבעוד יום, תלמוד לומר 

}והמילה תהיה מיותרת  שבעת ימים תהיה בנדתה

}ואינה יכולה לטבול תהא בנדתה כל שבעה - שים{ודור 

 ".עד אחר גמר היום השביעי{

 

לטבול ביום, בין אם טובלת  אסורה .ב

 , הלראיית או בשמיני או בתשיעי  בשביעי

שגזרו שלא תטבול בשביעי לספירתה  והטעם

 ביום ולא אמרינן מקצת היום ככלו 

בימי זיבתה,  שתהיה ממקרה כיון שחוששים

אחרי שתשמש ואחר שתטבול תשמש ביום, ו

תראה דם באותו יום ותסתור ספירתה, ונמצא 

 .8 זבה בשעת בעילתה השהיית

לא  והילך הלראיית ישמינ טובלת מ ה  שגם והטעם

 ביום. טובלת

 שאין חשש שתסתור ספירתה שהרי גמרה אפילו

  ,לספור ז' ימים

", שדרך הבת לעשות לסרך בתהחששו "מ"מ 

ביום טובלת  אימא שלהש  כמעשי האם וכשתראה

טבול בוא לתביום, ו לא תדקדק שטבלה בשמיני

  .9 ביום הלראייתאפילו בשביעי 

                                                           
8

בא ולאביי: מכדי אמר ליה רב פפא לרמקורו סז: " 

}ועל כל ראייה  שוינהו רבנןהאידנא כולהו ספק זבות 

 , ליטבלינהו ביממא דשביעאה{א"כ סופרות ז"נ

}שממה נפשך אינה צריכה להמתין עד הלילה, שאם 

, הרי כבר עברו שבעה ימים דאורייתא, ההיא בימי נידת

שהרי מחמת חומרת ר' זירא מתחילה למנות ז"נ רק 

 משפסק הדם,

היא זבה הרי מותרת לטבול בשביעי שאמרינן בה  ואם 

 מקצת היום ככולו{

אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא מתרצת הגמ' 

 "תבא לידי ספק

לאחר  דם תשמש ביום ותראהו היא זבה שמא}

  {ונמצא סותרת כל שלפניה וטבילתה פסולה ,תשמיש

 

ונחלקו בראשונים, האם רק התשמיש בשביעי נאסר 

 .או גם הטבילה

 הפוסקיםדעת הרשב"א ושאר  .א
תבוא ש  , שחוששיםשאסרו גם את הטבילה

ויתבטל  ,לשמש אחר הטבילה ותראה דם

 .הטבילה למפרע

 שמותר לטבול ביום השביעי,, ה"דעת הרז .ב
 . שרק הביאה נאסרה ולא הטבילה

ופסק כשאר  ודחה הב"י שיטתו

 הראשונים.

 
9

בין אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: נדה, מקורו סז: " 

אינה טובלת אלא בלילה,  -בזמנה בין שלא בזמנה 

 "משום סרך בתה

  וכן פסקו כל הראשונים

גם אם אין לה בת אסורה לטבול ש  ך"}והוסיף הש

  ש"ך{, בלילה דלא פלוג

 ,דעת הראבי"ה ורבנו שמחה אבל

שבזמננו הטובלת משמיני והילך לנדתה מותרת לטבול 

 ביום

תה זה רק לפני שכל החשש בגמ' של סרך ב והטעם}

חומרת ר' זירא שאז אם תטבול ביתה בשביעי הוי 

 טבילה לפני זמנה ולא עלתה לה הטבילה,

אבל בזמננו אחר חומרת ר' זירא גם אם תטבול בתה 

 בשבעי הוי טבילה בזמנה{ 
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נשים שצריכות לנסוע ג' שעות כדי לטבול,  מקרה:

ולכן טובלות בשמיני ובחזרה בלילה יש סכנה בדרכים, 

  ,ביום םלראיית

, שאינם יכולים לנסוע בשבת םשמיני לראיית חל  אם

בשבת לטבול, כדי שלא ידחה הטבילה ומצוות עונה עד 

 יום ראשון 

 ביום שישי ביום. שיוכלו לטבוליש להם עצה 

 }כדעת השו"ע{ םלראיית ישיעשו הפס"ט גם ברביע ע"י

 , }כדעת הרמ"א{ םוגם בחמישי לראיית

וטובלת ביום שישי שסומכת על ההפס"ט הראשון 

 שעשתה שעברו ממנו ז"נ, 

שלשיטת הרמ"א העיקר הוא ההפס"ט השני ממנו  וכיון

לא עברו ז"נ, ויום שיש הוא יום השביעי לז"נ, לכן לא 

תבוא לביתה עד הלילה שאז לדעת לר"ת שיכולה 

 לטבול בשביעי ביום 

   }פת"ש בשם חת"ס{

 

מתי  טובלת ביום השמיני, מיהראשונים ב נחלקו  

 יכולה לטבול בלילה ולא היה חשש של "סרך ביתה"

שיכולה לטבול מבעוד דעת ר"ת והאגור,  .א

 .יום, והעיקר שתגיע לביתה משתחשך
שהסיבה שהאיסור לטבול  אבל מודה ר"ת

 מחשש הוא ,מבעוד יום ביום השביעי

שמא תשמש ותראה דם ותסתור ספירתה, 

מבעוד יום גם אם אסורה לטבול ולכן 

 ש"ך{} תחזור רק משתחשך
דעת רשב"ם לביאור הרא"ש }ודייק הש"ך  .ב

 שכן דעת השו"ע{
 .שהטבילה עצמה תהיה רק לאחר שתחשך

 

דעת רשב"ם לביאור סמ"ג ומרדכי, וכ"פ  .ג

 הב"ח 
שצריך שלא תצא מביתה לטבול עד 

 ,שתחשך

שגם אם תטבול רק משחשיכה,  כיון

ול חוששים שתחשוב הבת שאפשר לטב

מבעוד יום, ורק מחמת שהמקווה רחוק 

 חזרה משחשכה.

מרחץ ובית  בו שיששהולכת למקום כ  אבל

יכולה לצאת  הטבילה באותו מקום,

 מביתה מבעוד יום,

שהלכה כדי לרחוץ,  שביתה יודעתכיון 

   ש"ך בשם הב"ח{וטובלת רק משתחשך }

 

אישה שנודע לה אחר שלושה ימים מיום טבילתה, 

 וצריכה לחזור ולטבול, שלא טבלה כראוי

 ,ביוםלא לטבול  ,לכתחילה יש לה להחמיר

  אם טבלה ביום אינה צריכה לחזור ולטבול, ובדיעבד

 ולא חוששים ,אינה צריכה לספור שוב ז"נאבל 

שתחשוב בתה שטובלת שוב על ראית כתם, ותלמד 

 , כתם תמזה שלא צריך ז"נ לראיי

י טבילה שלא מצינו שחששו לסרך בתה רק לגב ןמכיוו

 {}ש"ךביום, ולא לשאר דברים 

 

 

 מותרת לטבול ביום,לפני חופתה  הטובלתכלה 

כיון שלא בא עליה החתן רק בלילה, אין חשש 

 ותסתור ספירתה שיבעלה

 .10 וגם לא שייך אצלה חשש של סרך בתה

כלה הטובלת אחר חופתה, יש לחשוש  אבל

ותסתור ספירתה ולכן אסורה לטבול  שיבעלה

 ביום.

 

יכולה לטבול בלילה שאינה אישה  .סעיף ד'

סוגרים שער ון, צינה /גנבים / מחמת אונס, כג 

 לעיר, סלהיכנ העיר ולא תוכל 

 .11 מבע"יהשמיני לטבול ביום  מותרת

                                                                                    
 

 
, שבמקום שיש חשש לביטול מצות עונה, דעת הס"ט

אפשר לסמוך על ר"ת ולהתיר לטבול ביום השביעי 

 סמוך לחשכה ולא תבוא לביתה עד החשכה

שגם אם חוזרת מבעוד יום מהמקווה  והוסיף החת"ס

לבית חברתה אינו מועיל שחכמים לא חילקו בזה 

  }פת"ש{
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 ,נחלקו הפוסקים מה הדין 

בכלה שלא המתינה חמישה ימים לפני ז"נ, וטבלה 

 , האם יכולה לטבול בשביעי ביום.הבשביעי לראיית

 והטעם שלא המתינה חמישה ימים לפני ספירתה 

במקום שנהגו שהכלות לא ממתינות חמישה  ההיית א.

 ימים מתחילת ראייתם אלא מיד סופרות ז"נ 

ז"נ שאינה צריכה  דם בתוך  שראתה כלהמדובר ב ב.

להמתין שוב חמישה ימים, אלא מיד שפסק הדם 

  מתחילה למנות מחדש ז"נ.

 כיון שאסורה לטבול ביום, דעת הש"ך  .א

אינו משום  שהאיסור  טבילה ביום השביעי

  ,סרך בתה
שתשמש אחרי טבילתה  חוששים אלא

, ובחשש זה אין ותראה דם ותסתור טבילתה

 ים.הבדל בין כלה לשאר נש 
, שבשעת הדחק יכולה דעת הדגול מרבבה .ב

לטבול ביום, שכיון שאין החתן והכלה 

משמשים עד הלילה, גם אם תראה דם לפני 

  }פת"ש{התשמיש, היא תגיד לחתנה 

 

 הוספות

 

מותר לה לצאת  הבמקוושרוחצת וחופפת  האיש .1

שעתיים קודם  אפילו שעה או ,מביתה מבעוד יום

  הלילה,

 הבמקוואו שזמן ההמתנה  ,רחוק ההמקוווכן אם 

  מרובה

 {הגר"מ גרוס כן פסק ,ך"פ דברי הש"}ע

 

 סעיף ד'

 
11

למטבל  }שם מקום{ אתקין רב אידי בנרשמקורו סז: " 

 .}אריות{ ביומא דתמניא, משום אריותא

  .}גנבים{ רב אחא בר יעקב בפפוניא משום גנבי

 .}קור{ הצינ רב יהודה בפומבדיתא משום 
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פילו במקום אמבע"י  בשביעילטבול ואסורה 

 .12 , שחוששים שתראה ותסתור ספירתהאונס

                                                                                    
 

 
" }שוערי העיר שהיו ימשום אבולארבא במחוזא 

 נועלים את השערים בלילה{

 

בשם החמודי דניאל שאין להתיר לטבול  וכתב הפת"ש

 בשמיני רק באונס שהוא לכל הנשים בעיר.

 
12

שכל מה שהתירו בגמ' בשעת אונס לטבול ביום,  

  }ב"י{התירו רק בשמיני ולא בשביעי 

 

 הוספות

 

נחלקו הפוסקים האם אפשר מחמת אונס של יחיד  .1

 לדחות הטבילה ליום השמיני.

שאין הרב ואזנר, ו ,דעת החמודי דניאל .א

 .להתיר רק באונס של כל הנשים בעיר

 דעת הלחם ושמלה והטה"ב,    .ב
שגם מחמת אונס יחיד דוחה הטבילה ליום 

  השמיני

חולה  ההיית" ,שכתבוהראיה מהרמב"ם 

 " ניהרי זו טובלת בשמי 

הכי משמע שכתב "כגון  ע"וגם לשון השו

 שיראה לטבול בלילה"

 

מותר לטבול בשמיני ביום כדי להסתיר טבילתה . 2

 }ס"ט{מפני רבים 

 

נחלקו הפוסקים האם מותר לטבול בשמיני ביום כדי 

 להסתיר טבילה מיחידים כגון בני משפחה או אורחים.  

 לאסורדעת הרב ואזנר והחוט שני   .א
הטבילה ולטבול בלילה אבל לדחות 

 מותר.

 ילתהלהסתיר טבשכדי דעת הטה"ב  .ב

 מבניה הגדולים,
אם  הסקרניות מותר, אבל או משכנותיה

ה, כדי להסתיר מהם אין באו הוריה אצל 

 להתיר לטבול ביום.

 

באישה שאינה יכולה לטבול לא  נחלקו הפוסקים. 2

בשמיני ולא בתשיעי, האם נתיר לה לטבול בשביעי 

 מבעוד יום  כדי לא להפסיד שתי עונות.

 שיכולה לטבול בשביעי, ,דעת הב"ח והס"ט .א
כתב שאישה הטובלת ביום צריכה  שהאגור}

 להסתיר טבילתה, 

לטובלת  ושאם כוונתבדברו  והב"י נתקשה

ה שלא כדין, בשביעי היה לו לפרש שטבל 

לטובלת בשמיני זה חומרא  וואם כוונת

 יתירא,

 פירש שכונתו לטובלת בשביעי,  ח"והב

תדחה ש  אונס גדולולמד מהאגור שבמקום 

טבול ל , מותרתהטבילה בשתי עונות

 {בשביעי

שאין להתיר גם והחוט שני,  דעת החזו"א .ב

 בזה,

                                                                                    
 

 
א על זוג שמפליגים בספינה "}שנשאל החזו

אם להתיר כמה שבועות הולא תוכל לטבול 

  להתיר להם לטבול בשבעי ולא רצה

באופן כזה שיש להתיר וחלקו עלו הרב ואזנר והטה"ב 

 {בשאלת חכםו ,צורך גדול כיון שהוא
  

 

 ד'-סע' ג' שאלות סיכום

 

נדה, זבה קטנה או גדולה, מתי יכולה לטבול ומתי  .1

 יכולה לשמש, מדאורייתא ומדרבנן?

אם טובלת בשמיני   תאנדה מדאוריי }תשובה:

לראייתה יכולה לטבול רק בלילה, שדורשת הגמ'  

שהדה ויולדת טבילתם בלילה שנאמר שבעת ימים 

תהיה בנדתה, תהיה בנדתה כל שבעה, ואם טובלת 

 לאחר השמיני יכולה לטבול גם ביום,

שתמיד אסורה לטבול ביום משום סרך  וחכמים גזרו

 ביתה,

בשביעי ביום, שמבואר , יכולה לטבול זבה מדאורייתא

טבילות טובלים ביום ובכללם  יבגמ' פסחים שכל חייב

 גם הזב והזבה,

את הטבילה ביום לזבה מחשש שאחרי  וחכמים אסרו

שתטבול תשמש ביום, ואחרי שתשמש תראה דם 

זבה  הבאותו יום ותסתור ספירתה, ונמצא שהיית

ונחלקו בראשונים, האם רק התשמיש , בשעת בעילתה

 .נאסר או גם הטבילהבשביעי 

 הפוסקיםדעת הרשב"א ושאר 
תבוא לשמש ש  , שחוששיםשאסרו גם את הטבילה

 .ויתבטל הטבילה למפרע ,אחר הטבילה ותראה דם

 שמותר לטבול ביום השביעי,, ה"דעת הרז
 . שרק הביאה נאסרה ולא הטבילה

 ופסק כשאר הראשונים. ודחה הב"י שיטתו

אחר חומרת דר' . מהם הטעמים בגמ' לאסור לטבול 2

 זירא, ביום השביעי וביום השמיני?

הגמ' מקשה מדוע לא תשובה: טבילה ביום השביעי }

תטבול האישה בשביעי לנדתה ביום אחר חומרת ר' 

זירא שהרי אם היא נדה מחמת חומרת ר' זירא עברו ז' 

ימי נדות, ואם היא זבה הרי זבה מותרת מדאורייתא 

חכמים: אסור  אמרו"לטבול ביום, ומתרצת הגמ' 

וביאורו שחוששים  "לעשות כן, שמא תבא לידי ספק

שאחרי שתטבול תשמש ביום, ואחרי שתשמש תראה 

זבה  הדם באותו יום ותסתור ספירתה, ונמצא שהיית

 בשעת בעילתה, 

אפילו שאין חשש והטעם שלא טובלת ביום בשמיני 

 שתסתור ספירתה שהרי גמרה לספור ז' ימים, 

", שדרך הבת לעשות כמעשי תהלסרך במ"מ חששו "

האם וכשתראה שאימא שלה טובלת ביום לא תדקדק 

שטבלה בשמיני ביום, ותבוא לטבול אפילו בשביעי 

 {ביום הלראיית

. באלו אופנים מותר לאשה לטבול ביום אפילו 3

 לכתחילה?

שאינה יכולה לטבול בלילה מחמת במקרה  א }תשובה:

ער העיר ולא תוכל אונס, כגון, צינה /גנבים / סוגרים ש

}שם  אתקין רב אידי בנרשמקורו סז: " לעיר סלהיכנ 

 .}אריות{ למטבל ביומא דתמניא, משום אריותא מקום{

  .}גנבים{ רב אחא בר יעקב בפפוניא משום גנבי

 .}קור{ הצינ רב יהודה בפומבדיתא משום 
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" }שוערי העיר שהיו ירבא במחוזא משום אבולא

 נועלים את השערים בלילה{ 

ונחלקו הפוסקים האם אפשר מחמת אונס של יחיד 

 ,דעת החמודי דניאללדחות הטבילה ליום השמיני. 

שאין להתיר רק באונס של כל הנשים הרב ואזנר, ו

 דעת הלחם ושמלה והטה"ב, .בעיר
  שגם מחמת אונס יחיד דוחה הטבילה ליום השמיני

חולה הרי זו טובלת  ההיית" ,שכתבוהראיה מהרמב"ם 

הכי משמע שכתב "כגון  ע"וגם לשון השו" בשמיני

 שיראה לטבול בלילה"

 מותרת לטבול ביום,כלה הטובלת לפני חופתה   ב

כיון שלא בא עליה החתן רק בלילה, אין חשש שיבעלה 

 ותסתור ספירתה

 {וגם לא שייך אצלה חשש של סרך בתה

, האם יכולה ה. אישה שגרה בישוב שאין בו מקוו4

 לפני כניסת שבת?לטבול ביום שישי 

לטבול סמוך לחשיכה? ומה בדין  ה. האם מותרת איש5

 סמוך לחשיכה? היציאה מביתה למקוו

הראשונים בטובלת ביום השמיני, נחלקו  :5 4 }תשובה

מתי יכולה לטבול בלילה ולא היה חשש של "סרך  מי

 ביתה"

שיכולה לטבול מבעוד יום, והעיקר דעת ר"ת והאגור, 

 .משתחשךשתגיע לביתה 
שהסיבה שהאיסור לטבול ביום  אבל מודה ר"ת

שמא תשמש ותראה  מחשש הוא ,מבעוד יום השביעי

אסורה לטבול מבעוד יום גם ולכן דם ותסתור ספירתה, 

 ש"ך{} אם תחזור רק משתחשך
דעת רשב"ם לביאור הרא"ש }ודייק הש"ך שכן דעת 

 השו"ע{
 .שהטבילה עצמה תהיה רק לאחר שתחשך

 ביאור סמ"ג ומרדכי, וכ"פ הב"ח דעת רשב"ם ל
 ,שצריך שלא תצא מביתה לטבול עד שתחשך

שגם אם תטבול רק משחשיכה, חוששים שתחשוב  כיון

הבת שאפשר לטבול מבעוד יום, ורק מחמת שהמקווה 

 רחוק חזרה משחשכה.

מרחץ ובית הטבילה  בו שיששהולכת למקום כ  אבל

 יכולה לצאת מביתה מבעוד יום, באותו מקום,

שהלכה כדי לרחוץ, וטובלת רק  שביתה יודעתכיון 

   ש"ך בשם הב"ח{משתחשך }

 . האם כלה מותרת לטבול ביום השביעי?6

כלה הטובלת לפני חופתה הרמ"א פסק }תשובה: 

 מותרת לטבול ביום,

כיון שלא בא עליה החתן רק בלילה, אין חשש שיבעלה 

וגם לא שייך אצלה חשש של סרך  ותסתור ספירתה

 , בתה

בכלה שלא המתינה , נחלקו הפוסקים מה הדיןו

, האם החמישה ימים לפני ז"נ, וטבלה בשביעי לראיית

 יכולה לטבול בשביעי ביום.

 והטעם שלא המתינה חמישה ימים לפני ספירתה 

במקום שנהגו שהכלות לא ממתינות חמישה  ההיית א.

 ימים מתחילת ראייתם אלא מיד סופרות ז"נ 

ז"נ שאינה צריכה  דם בתוך  שראתה כלהמדובר ב ב.

להמתין שוב חמישה ימים, אלא מיד שפסק הדם 

  מתחילה למנות מחדש ז"נ.

שהאיסור   כיון שאסורה לטבול ביום, דעת הש"ך 

  ,אינו משום סרך בתה טבילה ביום השביעי

 ,ביום הלראיית ישביעב  שטבלה אישה .סעיף ה'

 ,ביום הלראיית שמיניב או 

אפילו שלא היה  עלתה לה טבילתה בדיעבד

 .13מחמת אונס 

                                                                                    
 

 
שתשמש אחרי טבילתה ותראה דם  חוששים אלא

לשאר , ובחשש זה אין הבדל בין כלה ותסתור טבילתה

 נשים.
, שבשעת הדחק יכולה לטבול דעת הדגול מרבבה

ביום, שכיון שאין החתן והכלה משמשים עד הלילה, 

 גם אם תראה דם לפני התשמיש, היא תגיד לחת{

מי שלא טבלה כראוי ושאלה רב לאחר יומיים והורה  .7

לה לטבול שוב, האם יכולה לטבול מיד ביום, או 

סרך בתה שתחשוב שתחכה ז"נ ותטבול בלילה משום 

 שמותר לטבול אחרי יומיים וביום?

אישה שנודע לה אחר שלושה ש כתב הש"ך}תשובה: 

ימים מיום טבילתה, שלא טבלה כראוי וצריכה לחזור 

 ולטבול,

 ,ביוםלא לטבול  ,לכתחילה יש לה להחמיר

  אם טבלה ביום אינה צריכה לחזור ולטבול, ובדיעבד

 ולא חוששים ,אינה צריכה לספור שוב ז"נאבל 

שתחשוב בתה שטובלת שוב על ראית כתם, ותלמד 

 , כתם תמזה שלא צריך ז"נ לראיי

שלא מצינו שחששו לסרך בתה רק לגבי טבילה  ןמכיוו

 {ביום, ולא לשאר דברים

 

 

 סעיף ה'

 
13

שלא במקום   ביום שהטובלת בשמיני מוסכם לכו"ע 

 אונס, עלתה לה טבילתה,

לא היו מתירים  ,שאם היה מעקב בדיעבד, והראיה

 }ב"י{מחמת אונס  לטבול בשמיני ביום

 

 ונחלקו הראשונים מה הדין בטובלת בשביעי.

  דעת הרשב"א והשו"ע ורוה"פ .א
ובדיעבד  עיילא תטבול בשבשלכתחילה 

 .עלתה לה הטבילה

 ,טבילתה טבילהשכיון שמדאורייתא }וטעמו, 

אם היא זבה היא מותרת ממה נפשך, ש 

כבר עבר יום  נדהואם היא לטבול בשביעי, 

הז"נ עברו גם  מלבדשלה שהרי  יהשביע

 הימים שראתה בהם 

היא זבה שאולי  לא חוששיםלכן בדיעבד 

ואחרי שתשמש בשביעי ותראה דם ותסתור 

 {טבילתה

 דעת הראב"ד המהרי"ל והב"ח .ב
וצריכה  ,לא עלתה לה טבילתהשגם בדיעבד 

 , לחזור ולטבול בלילה

שטוב להחמיר שתחזור  הש"ךולכן כתב 

 ותטבול שוב בלילה היכא דאפשר.

שבזמננו שכל הנשים סופרות , דעת הרז"ה .ג

 .עי ביוםימותר לטבול בשב לכתחילהז"נ, 
 

, ספק יום ספק לילהבזמן שהוא  יהטובלת ביום השביע

 כגון שטבלה ביה"ש,
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מ"מ אישה זו שטבלה בשביעי או בשמיני , א"רמ

 ביום 

 .לא לשמש עם בעלה עד הלילה א.

ה מבעלה שלא ידע שטבלה עד תסתיר טביל . תב

 .14 הלילה, כדי שלא יכפנו יצרו לשמש איתה ביום

 

     

 

 

  

 

                                                                                    
 

 
או שטבלה ביום המעונן וספק לה אם הוא יום או לילה, 

להחמיר שתטבול פעם שנית עלתה לה טבילה וא"צ 

  }פת"ש{בלילה 
 

14
אותן נשים שטובלות ביום מקורו מהאגור שכתב  " 

צריכות להסתיר טבילתן מבעליהן שלא ישמשו עמה 

 "ביום ויבואו לידי ספק דאורייתא

 לטובלת בשביעי ביום והאם כוונת נסתפק והב"י

 או כוונתו לטובלת בשמיני ביום, 

חומרא "לטובלת בשמיני זה  ווכתב שאם כוונת 

 . "יתירה

 

 

 שאלות סיכום

 

מה הם שיטות הראשונים באם עברה וטבלה ביום  .1

 השביעי, וכיצד מכריעים להלכה?

טבלה בבוקר היום השביעי לנקיים ושמשה באותו  .2

היום ולא ראתה דם, האם טהורה או שצריכה לספור 

 שנית.

 דעת הראב"ד המהרי"ל והב"ח :12 }תשובה

וצריכה לחזור  ,לא עלתה לה טבילתהשגם בדיעבד 

 , ולטבול בלילה

שטוב להחמיר שתחזור ותטבול שוב  הש"ך ולכן כתב

 בלילה היכא דאפשר.

שבזמננו שכל הנשים סופרות ז"נ, , דעת הרז"ה

 .עי ביוםימותר לטבול בשב לכתחילה

  הרשב"א והשו"ע ורוה"פלהלכה כדעת  םומכרעיי
עלתה לה ובדיעבד  עיילא תטבול בשבשלכתחילה 

, ולשיטה זו פשוט שגם אם עברה ושימשה הטבילה

 באותו יום שטבילתה טבילה

ממה  ,טבילתה טבילהשכיון שמדאורייתא }וטעמו, 

ואם אם היא זבה היא מותרת לטבול בשביעי, נפשך, ש 

שלה שהרי מלבד הז"נ  יכבר עבר יום השביע נדההיא 

 עברו גם הימים שראתה בהם 

לא חוששים שאולי היא זבה ואחרי  לכן בדיעבד

 {שתשמש בשביעי ותראה דם ותסתור טבילתה
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 חציצהו טבילה דיני –סימן קצ"ח 

 

, הנידתיטהר מטומאת ההרוצה ל . סעיף א'

 .1 צריכה לטבול כל גופה במים בפעם אחת

ולכן צריכה להקפיד שלא היה עליה שום דבר 

 .2 שחוצץ בינה למים

תטבול שוב רק האיבר שהיה עלו החציצה  וגם אם

 אינו מועיל.

   

 הטבילה  את פוסלת רוב הגוףחציצה המכסה את 

  לכו"ע

 וגם ,שאין דרך בנין אדם להקפיד על זה אפילו

 , האישה עצמה אינה מקפידה עלו

שחכמים גזרו על חציצה ברובו שאינו מקפיד 

 .שחוצץ

 

חציצה המכסה מה הדין ב ונחלקו הראשונים

   ,מהגוףמעט 

אינה והאישה עצמה  ,רוב הנשים מקפידות עליוו 

 .מקפידה

 אינם ורוב הנשים ,שהאישה מקפידה הפוך או

 מקפידות.

הולכים אחר קפידת ש דעת הרשב"א .א

, ולא אחר קפידת האישה רוב הנשים

  .טלה דעתה אצל כל אדםשב  כיון ,עצמה

 

                                                           
 סעיף א'

 
1
כי אם רחץ בשרו, יכול יהיה וז"ל " מהספראמקורו  

מרחיץ אבר אבר ת"ל ובא השמש וטהר מה ביאת 

 }ט"ז{" שמשו כולן כאחת אף במים כולן כאחת

 
2
שלא  -ורחץ במים את כל בשרו מקורו עירובין ד: " 

 . "יהא דבר חוצץ בין בשרו למים

: רובו המקפיד עליו דבר תורהאמר ר' יצחק, נדה סז:  "

 אינו חוצץ.  -חוצץ, רובו ואינו מקפיד עליו  -

 משום רובו המקפיד,  -על רובו שאינו מקפיד  וגזרו

 משום רובו המקפיד.  -על מיעוטו המקפיד וגזרו 

ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד }שואלת הגמ'{ 

א גופה גזרה, ואנן ניקום משום מיעוטו המקפיד! הי 

 "ונגזור גזרה לגזרה?

  המבואר בגמ'

חוצץ  שהיה תרתי לריעותא רק אם היה  שמדאורייתא

 ,שמקפידים עלו וגםגם ברוב הגוף, 

 לפסול גם בחדא לריעותא  ומדרבנן גזרו

 . חציצה ברוב הגוף אפילו שאין מקפידים עלו. א

 חציצה במיעוט הגוף, אם מקפידים עלו.  ב.

חציצה במיעוט הגוף ואינו מקפיד שהוי תרתי  אבל

 לטיבותא, לא גזרו כיון שהוי גזירה לגזירה. 

 

שרק בחציצה בשיער התירו במיעוט  דעת רש"יאבל }

שאינו מקפיד, אבל בבשרו הוי חציצה גם במיעוט 

 והרא"ש ועוד{ תו"סב ר"תשאינו מקפיד, וחלקו עלו 

 

שהולכים אחר קפידת  דעת הרמב"ם .ב

האישה עצמה, ולא אחר קפידת רוב בני 

 .3 אדם

להחמיר כשתי הדעות,  השו"ע דעת  .ג

הנשים להקפיד, או ולכן אם דרך רוב 

  .4 שדרך האישה להקפיד הוי חציצה

 

לכתחילה יש לאישה לטבול כשגופה נקי . א"רמ

  גם מדברים שאינם חוצצים

 .5 גזירה אטו דברים החוצצים

                                                           
3
 מהרמב"ם  שכך סובר וביאר הב"י הראיה  

שערה אחת שנקשרה חוצצת "שהרמב"ם כתב וז"ל "

והדבר ידוע שאין דרך  "והוא שיהא מקפיד עליה

ואפ"ה כתב דאם , העולם להקפיד בקשירת שערה אחת

 ,זו מקפדת חוצץ

שכתב גבי צואה  }טור{ וכן נראה שהוא דעת רבינו

ובצק שתחת הציפורן ומיהו אין דרך בני אדם להקפיד 

אינו חוצץ עכ"ל משמע  מי שאינו מקפיד הלכךבכך 

מדבריו בהדיא שמי שמקפיד עליו חוצץ ואף על פי 

 "שאין דרך בני אדם להקפיד בכך

 
4
הסתפק מה הדין אם רק האישה מקפדת ובשו"ע  הב"י 

 נראה שפסק להחמיר שהוי חציצה,

 הב"ח והמרדכי. וכן פסקו 

 

בני אדם דרכם להקפיד, תלוי הדין  מיעוטאם רק 

 בהקפדת האישה,

רגילה להקפיד אפילו שעכשיו אינה מקפדת הוי אם 

חציצה, אבל אם אין האישה מקפדת אף פעם לא הוי 

 }ט"ז ודייק כן בלשון השו"ע{ חציצה

 

דבר שהדרך להקפיד עלו רק לפעמים כמו טבעת 

 .שמקפידה להסיר אותה בשעת לישת הבצק

מלשון השו"ע שכתב "אם דרך בני אדם  .א

שהוי להקפיד עלו חוצץ" משמע  לפעמים

 חציצה. 
פעמים אינה  שרובשאפילו  וכן כתב הב"ח

 }ש"ך{מקפדת הוי חציצה 
 פעם אחת לזמן מרובהאם אינה מקפדת אלא  .ב

}פת"ש בשם לא הוי חציצה.  מו בטבעת{כ}לא 

 הזכרון יוסף{
 

 
5
לחציצה של מיעוט שאינו  הרמ"א תהט"ז ביאר כוננ 

 מקפיד,

שכונתו  שהוא מקור הדין משמע ובהגהות שערי דורא

שנכנסים המים  שגם חציצה של דברים רפויים

   תחתיהם יש לה להוריד לכתחילה.

 

 שאלות סיכום

 
 מה נקרא חציצה מהתורה ומה מדרבנן?  .1

לפי מי קובעים את הקפידא? האם תלוי בה או בדעת 

 העולם?
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: רובו דבר תורהאמר ר' יצחק, נדה סז:  " }תשובה:

אינו  -חוצץ, רובו ואינו מקפיד עליו  -המקפיד עליו 

 חוצץ. 

 משום רובו המקפיד,  -על רובו שאינו מקפיד  וגזרו

 משום רובו המקפיד.  -על מיעוטו המקפיד וגזרו 

חוצץ  שהיה תרתי לריעותא רק אם היה  שמדאורייתא

 ,שמקפידים עלו וגםגם ברוב הגוף, 

 א לריעותא לפסול גם בחד  ומדרבנן גזרו

 . חציצה ברוב הגוף אפילו שאין מקפידים עלו. א

 חציצה במיעוט הגוף, אם מקפידים עלו.  ב.

חציצה במיעוט הגוף ואינו מקפיד שהוי תרתי  אבל

 לטיבותא, לא גזרו כיון שהוי גזירה לגזירה,

חציצה לגבי לפי מי קובעים את הקפידא, אם מדובר ב

 פוסלת את  הטבילה  רוב הגוףהמכסה את 

 וגםשאין דרך בנין אדם להקפיד על זה,  אפילו

שחכמים גזרו האישה עצמה אינה מקפידה עלו, 

 .על חציצה ברובו שאינו מקפיד שחוצץ

 בחציצה שמחסה מעט מהגוף  אבל

רוב הנשים מה הדין אם  נחלקו הראשונים

 .אינה מקפידהוהאישה עצמה  ,מקפידות עליו

ידה, ורוב הנשים אינם שהאישה מקפ הפוך או

 מקפידות.

, הולכים אחר קפידת רוב הנשיםשדעת הרשב"א 

טלה שב  כיוןולא אחר קפידת האישה עצמה, 

  דעתה אצל כל אדם.
שהולכים אחר קפידת האישה  דעת הרמב"ם

 עצמה, ולא אחר קפידת רוב בני אדם 

להחמיר כשתי הדעות, ולכן אם דרך  השו"ע דעת 

שדרך האישה להקפיד רוב הנשים להקפיד, או 

 {הוי חציצה

הדבר החוצץ חופה את כולו ואינו מקפיד עלו,  היה .2

 האם חוצץ מהתורה או מדרבנן?

 חוצץ מדאורייתא, ומקורו יבמות עח.  : תשובה}

בנה אין צריך  -אמר רבא: נכרית מעוברת שנתגיירה "

 טבילת אמו הועילה גם לו{}ש טבילה

טבילה? וכי תימא אמאי אין צריך  }שואלת הגמ'{ 

משום דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק: דבר תורה, רובו 

אינו  -חוצץ, רובו שאינו מקפיד עליו  -ומקפיד עליו 

}וגם כן העובר לא מקפיד על גופה של אימו כיון ,חוצץ

  שזה דרך גדילתו{

 –והא אמר רב כהנא: לא שנו אלא רובו, אבל כולו 

 ,}וכן כל העובר מכוסה{ חוצץ

}כיון שזה  שאני עובר, דהיינו רביתיה הגמ'{}מתרצת 

 דרך גדילתו אינו חציצה כלל{.

שדבר שחופה את כולו הוי חציצה  המבואר בגמ'

 אפילו שאינו מקפיד עלו{מדאורייתא, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .החוטים החוצצים בטבילה הם .סעיף ב'

 חוטי צמר. .א

 חוטי פשתן. .ב

רצועות שכורכת בהם האישה את שיער  .ג

 הראש.

אם חוטים אלו כרוכים  בשערה או בשאר  ולכן

 ,6 מקומות שבגוף הוי חציצה

רפויים ויכנסו  והםאותם קצת  התירהאם אבל 

  ,7 המים אינו חציצה

ממקרה שהיו החוטים בתוך קליעת שערה  חוץ

 שאין מועיל רפיון כיון שהם מהודקים שם בחוזק
8. 

 אר האישהוצואם היו חוטים אלו כרוכים על 

 ,אינם חוצצים

 שאין האישה חונקת את עצמה ,כיון שהם רפויים
9.  

הוי קטלא אם כרכה על צווארה רצועת  אבל

 חציצה,

שחונקת עצמה בה בחוזק כדי להראות בעלת כיון 

רצועה חלקה ורחבה אינה שמחמת שזה בשר, 

  .10 מזיקה אותה

                                                                                    
 סעיף ב' 

 
6
 'משנה אפ' ט'  מקוואותמקורו מתני'  

באדם חוטי צמר וחוטי פשתן  חוצציםאלו " }דעת ת"ק{ 

  "והרצועות שבראשי הבנות

מפני  חוצציםאומר של צמר ושל שער אינם  רבי יהודה

כת"ק שכולם  ופסק השו"ע, "שהמים באין בהם

 חוצצים.

 

מדוע החוטים חוצצים הרי הם מיעוט שאינו  שאלה:

 מקפיד, כיון שהם מכסים רק מעט מהאישה, 

 רידם.אינה מקפידה בטבילה זו להו  וגם

כיון שמקפידה להסיר החוטים מתי שחופפת : תשובה

ורוחצת את עצמה כדי שיכנסו שם מים ותהיה לה 

}ט"ז{הנאת רחיצה, נדון תמיד כדבר שמקפידה עלו 

   
לא בחוטי צמר,  אישהמקורו מתני' שבת נז. "לא תצא  7

ולא תטבול . אשהשברולא בחוטי פשתן, ולא ברצועות 

 "שטרפםבהן עד 

 
האם מועיל להרפות החוטים  וניםהראש  נחלקו 8

 שבתוך קליעת שערה.

 שמועיל. דעת רש"י .א
 שאינו מועיל,דעת תו"ס רא"ש והשו"ע  .ב

אבל בחוטים " וז"ל וביאר הרא"ש טעמו

שבתוך קליעותיה אין מועיל בהן רפיון כל 

כיון דאין המים נכנסים בתוך הקליעה עד  ,כך

 ".שתסתור אותה לגמרי

   
9
אמר רב הונא: וכולן בראשי הבנות מקורו שבת נז. " 

למעוטי  ..שנינו. מתקיף לה רב יוסף: למעוטי מאי

 ".שאין אישה חונקת את עצמה .. לפיר צווא

 
10
הכא בקטלא עסקינן, דאישה חונקת מקורו שבת נז. " 

 ".את עצמה, דניחא לה שתראה כבעלת בשר
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צמר, וחוטי פשטן, חוצצים  חוטי .ד'-'סעיף ג

 בטבילה, 

רשת  מעשהעשויים  וליםחל  ו החוטיםהי ואם

  .11 וצציםח םאינ לכו"ע 

מה הדין  אם היו החוטים  ונחלקו הראשונים

 ארוגים, אבל לא חלולים כמעשה רשת

 .12 שאינם חוצצים "םוהרמב י"רש  דעת .א

 .13 שחוצציםוהשו"ע,  ד"ראבדעת ה .ב

 

ני אופנים חוצצים החוטים גם אם היו בש , רמ"א

 .חלולים כמעשה רשת

}שמקפדת להסיר  חוטים מוזהבים .א

אותם בשעת הטבילה כדי שלא 

 יתלכלכו מחמת המים{

 .14 חוטים מטונפים .ב

                                                                                    
 אישה שיש לה ספוג באוזן לשאוב הזוהמה,

הטבילה, כיון שזה ספק אם ושכחה להורידו בשעת 

צריכה לחזור ולטבול }שאולי יש להחשיבו כדבר רפוי{ 

  לכן תחזור ותטבול בלי ברכה.

 }פת"ש בשם שו"ת פני אריה{

 

 ד'-סעיף ג'

 
11
מקורו שבת נז. שרב כהנא שאל את רב האם מותר  

  "בתיכי חלילתא"לאישה לצאת בשבת 

שזה שרשראות של חוטים חלולים ופירש רש"י 

 שהם מעשה רשת, ד"ראבוהוסיף הועגולים, 

שאם הם חוצצות בטבילה אסור לצאת  וצדדי הספק

בהם בשבת, שמא תזדמן לו טבילת מצוה ותצטרך 

 להסירן ותבוא לטלטלן ברשה"ר  

מבואר " וא"ל אריג קאמרת כל שהוא אריג לא גזר "

ים אינם מעשה רשת או חלול בגמ' שחוטים ארוגים

 חוצצים.

 
12
 "וכל שהוא אריג לא גזר "שכתב רש"י על דברי הגמ'  

 דלענין חציצה לא חייץ דלא מצי "לצאת בו בשבת 

  "   לאהדוקי שפיר

   
13
שאמר רב אחא שאסור  השאילתותמ ד"ראבהמקור  

לחוטים  ולכרוך השיער "בתיכי קמיטי" ופירש כוונת

 ארוגים 

 "מהודקות הן מאדכי הארוגות מפני שהן שתי וערב "

כל שהוא אריג לא ולכן פירש דברי רב הונא שאמר "ש

אבל ארוג שאינו  ארוג שהוא חלולב  שזה רק  ",גזרו

 .חלול חייץ

שהרי לא התיר אלא במעשה  ע"וכן נראה שדעת השו 

 רשת.

סתירה בשו"ע שבהלכות שבת פסק  והקשה הש"ך

שא"צ מותר לצאת בו לרשה"ר כיון " שמעשה אריגה

   "בשעת טבילה להסירם

משמע מלשונו שמעשה אריגה אינו חוצץ אפילו שאינם 

וזה כדעת רש"י והרמב"ם ולא חלולים מעשה רשת, 

 .ד"ראבכה

 
14
ו האם חוטים מטונפים חוצצים ינחלקו רש"י ורבות 

  .בטבילה

 ומקור מחלוקתם מהמשך הגמ' בשבת 

                                                                                    
אינם  "תיכי חלילתא"שרב הונא ביאר טעם אחר מדוע 

שאין הנשים מקפידות " דלא קפדן עלייהו"חוצצים 

 להוריד אותם בשעת הטבילה ולכן לא חוצצים, 

, אם היו שהנפק"מ בין התירוציםואומרת הגמ' 

החוטים מטונפים שלפי לישנא הראשונה שארוג אינו 

 חוצץ גם שמטונף לא ישתנה הדין שאינו חוצץ, 

 -ולהך לישנא דאמרת משום קפידא; כיון דטניפא "

 " דא עלייהומקפד קפ 

טלטול בשבת גזרו  ןשרק לעניי רש"י ביאר .א

 שאם מטונפים  לא לטלטל אותם, 
שכיון שמקפידה לא לטבול בהם כדי שלא 

יתלכלך גופה, יש חשש שתבוא לטלטל אותם 

  ברשה"ר,
לטבילה אינם חוצצים כיון שאינם אבל 

 מהודקים לגוף ונכנסים המים תחתם.

חציצה  שהוישל רש"י והטור,  וירבות דעת  .ב

 , גם לטבילה
שחוצץ  שחכמים גזרו גם בדבר רפוי ןמכיוו

 אם מקפידה עלו בשעת טבילה,

}והלכה כלישנא בתרא, כיון שרב הונא בריה 

 {ב"ידרב יהושע בתראה, הלכה כבתראי 

 
שכיון שהמים נכנסים בהם  ו}ורש"י הקשה על רבותי

 לא שייך חציצה אפילו שמקפידה להורידם

שהאיסור לטבול  םפירוש אחר בכוונתולכן ביאר הב"י 

בחוטים מטונפים/מוזהבים, זה כיון שהטינוף גורם 

לחוטים להיות מהודקים, ולפי"ז אין מחלוקת בין רש" 

 לרבותיו.{ 

דמקפדת  חוצציםאם היו מוזהבות " וז"ל א"ופסק הרמ

וכן אם היו מטונפים תחלה  ,עליהם שלא תטנפם

 וחוצצים"מקפדת עליהם שלא תתלכלך מהם במים 

 .א"ונחלקו הפוסקים בטעם פסק הרמ

א כרבותיו של "שפסק הרמדעת הב"י והט"ז,  .א

י שאפילו בדבר רפוי אם מקפדת עלו "רש

 .חוצץ
שדעת הרמ"א  דעת הפרישה והדרישה .ב

 שרק בדבר מהודק הוי חציצה, כרש"י
והאיסור לטבול בחוטים מוזהבים הוא משום 

 ת שיתקלקל, שחוששים שהאישה מרת

ים חוששת שיתלכלך גופה ולכן ובמטונפ

 }פת"ש בשם הלבושי שרד{ אינה טובלת יפה

 

  ולכן כתב הפת"ש

אפילו , עם דבר רפוי מותרת לטבולשמעיקר הדין 

 שהוא על רוב הגוף ומקפיד עלו,  בדבר

יש להחמיר שתוריד מעליה את כל  אבל לכתחילה

 לחשוש לדעת רבותיו של רש"י. םהדברים הרפויי

 אם כבר טבלה כך עלתה לה טבילה. ולכן

 

שלדעת רבותיו של רש"י דבר המכסה  חידש הפת"ש

 שהוא דבר רפוי אפילואת רוב שערה הוי חציצה, 

  אינה מקפידה עלו, וגם

שכיון שלדעתו דבר רפוי חוצץ אם מקפידה עלו כאן 

שהוא ברוב הגוף נתבאר שגוזרים רובו שאינו מקפיד 

 מחמת רובו המקפיד

 זה רק בדבר חיצוני החוצץ על גופה,}והוסיף ש

אבל השער עצמו אם נקשר בתוך עצמו אינו חוצץ, אם 

 נכנסים מים, אפילו שהחציצה ברוב השער{ 

 

202



 

 
 

 __________________________________________________דיני טבילה וחציצה –סימן קצ"ח  4

הכרוכים  אינו קשור{ש שער מעלמא } חוטי שער

 .15 מסביב לשערותיה אינם חוצצים בטבילה

                                                                                    
שכיון שאינו מקפיד עלו אינו ודעתו , ט"וחלק עלו הס}

 חוצץ, 

דכיון שאינה  ,שהעיקר כדעת הסד"טהרב ואזנר פסק ו

 {מקפדת עליו הוא בטל לגוף

 
15
רבי יהודה אומר של צמר ני' מקוואות "מקורו מת 

 "מפני שהמים באין בהם חוצציםאינם  ושל שער

 ובגמ' שבת נז: "מודים חכמים לרב יהודה בחוטי שער"

 

שאינו חציצה, שתי שערות ביחד על  וביאר הט"ז

שערה, שבזה פסק השו"ע בסע' ה' ששתי שערות אינם 

 חוצצות כיון שזה רפוי.

כיוון שזה  אשה,שערה אחת על ר  אם כרכה אבל

 ,עצמה הכמו בשיער של מהודק הוי חציצה 

", שרגילה מיעוט המקפיד" שחוצץ כיון שהויוהטעם 

 להסיר שער זה בשעת רחיצה.

 

 הוספות

 
 עלו האישה,  הדבר רפוי שמקפיד  .1

 להחמיר ולכן אסר חוטים מטונפים.  א"דעת הרמ

שמסתימת דבר  הרב ואזנרכתב בזה  ובדעת השו"ע

 נראה שמקל בזה שאינו חוצץ,

שגם הספרדים נהגו להחמיר בזה  וכתב הכף החיים

 כהרמ"א שחוצץ.

 

 {ד'-}סע' ב' שאלות סיכום
 

שייך חציצה בדבר שאינו מהודק כ"כ והמים  האם .1

עוברים דרכו, אלא שמקפדת עליו או שמכסה רוב 

 גופה?

צץ מצינו שדבר שאינו מהודק ומקפדת שחו }תשובה:

שבגמ' שבת מבואר שתי טעמים  בחוטים מטונפים

מדוע תיכי חלילתא שהם חוטים ארוגים מעשה רשת 

חלולים, מותר לצאת בהם בשבת מחמת שאינם 

חציצה בטבילה וגם אם תזדמן לה טבילה לא תצטרך 

 להסירם לא חוצצים בטבילה, 

שכיון שהם ארוגים נכנסים תחת המים ולכן  דעת רב

 אינו חציצה,

שהטעם שאינו חציצה שכיון שאין  רב הונא דעת 

הנשים מקפידים להוריד אותם בשעת הטבילה לכן 

 אינו חציצה,

ומבואר בגמ' שהנפק"מ בין התירוצים זה בחוטים 

טלטול  ןשרק לעניי השהכוונ  ורש"י ביארמטונפים, 

בשבת אסור לטלטלם שאם תצטרך לטבול תוריד' 

אותם ולא תטבול בהם אבל לטבילה כיון שאינם 

של רש"י ביארו שבדבר  וירבותו מהודקים לא חוצצים, 

שמקפידה האישה להוריד אותו בשעת הטבילה הוא 

 םחוצץ אפילו שהוא רפוי, ולכן החוטים המטונפי

וצצים חוצצים בטבילה, ופסק הרמ"א שמטונפים ח

וביאר הב"י והט"ז שפסק כרבותיו  של רש"י שגם בדבר 

 רפוי אם מקפדת עלו חוצץ,

אפילו  וכן מצינו שאם מכסה רוב גופה שהיה חציצה

 , שרפוי ואינה מקפדת

שחידש הפת"ש שכיון שלרבותיו של רש"י דבר 

שמקפדת עלו חוצץ אפילו שהוא רפוי, לכן דבר שהוא 

מקפדת עלו היה  המכסה רוב גופה, כיון שאם היית

חוצץ באופנים בשערה אחת קשר   .סעיף ה'

 הבאים,

 .16 כשמקפידה על הקשר שבשערה .א

אם רוב שערה קשור שערה שערה  .ב

שאינה בפני עצמה, חוצץ אפילו 

 .17מקפדת  

                                                                                    
חוצץ אפילו שרפוי, ברוב גופה שגוזרים רובו שאינו 

 מקפיד מחמת רובו המקפיד, לכן הוי חציצה{

 

באר דין חציצה לכתחילה ובדיעבד בחוטי שער  .2

 רפויים שמקפידה עליהם )התייחס לדעת הטור(

דעת הטור מבואר שפסק כרבותיו של רש"י  }תשובה:

שגם בדבר רפוי אם מקפידה עלו בשעת טבילה חוצץ 

ולכן גם חוטים חלולים שאינם חוצצים, אם מקפדת 

עליהם מחמת שהם מטונפים או מחמת שהם הוי 

ביאר את רבותיו של רש"י שדבר  אומנם הב"יחציצה, 

שאינו חוצץ גם אם מקפדת עלו אפשר לטבול בו, 

ור בחוטים המוזהבים והמטונפים זה כיון והאיס

שהטינוף מדביק אותם לגוף, א"כ אפשר לבאר שזה גם 

 הביאור בטור, 

לבאר את הטור שמבואר בפרישה  אפשרות נוספת

שלמד ברמא שהאיסור לטבול בחוטים מוזהבים 

מטונפים אינו מחמת רבותיו של רש"י, אלא מחמת 

 שחוששים שלא תטבול יפה מחשש שיתקלקל או

 שתתלכלך, א"כ אפשר שזה גם הביאור בטור{

 

 סעיף ה'
 
16
 אמר רבה בר רב הונא: מקורו סז: " 

אינן חוצצות,  -שלש  חוצצת –קשורה  נימא אחת

, איני יודע. ור' יוחנן אמר: אנו אין לנו אלא אחת -שתים 

}ושערה   שלכו"ע קשר שערה אחת חוצץ המבואר

אחת חוצצת בין אם קשר שערה אחת בעצמה בין אם 

 { י"בקשר שערה אחת בחברתה 

שערה אחת שנקשרה חוצצת "הרמב"ם וז"ל  וכתב

 "והוא שיהיה מקפיד עליה

האישה אינה מקפדת, אבל דרך רוב בני אדם ואם 

להקפיד, או הפוך שהאישה מקפדת ורוב העולם לא 

 מקפיד, התבאר בסע' א' 

 שהולכים לפי הרוב, א"שדעת הרשב

 שהולכים לפי האישה,  ם"ודעת הרמב

החמיר כשתי הדעות שכל   ובשו"עהסתפק בזה,  והב"י

 שהאישה או שרוב העולם מקפידים הוי חציצה.

 
17
ורבי יוחנן אמר אין לנו וז"ל " שכתב מהרא"שמקורו  

קשורות כל  רוב שערותיהפירוש אם היו  ,אלא אחת

  "אחת ואחת לבדה

שהוי חציצה אפילו שאינה מקפידה כיון שזה  והטעם

 שחוצץ מדרבנן, "רובו שאינו מקפיד"

 

האם חציצה ברוב השיער שחוצץ  נחלקו הראשונים

 אפילו שאינה מקפדת, 

האם זה כשיש רוב בשער לבד, או שהרוב צריך להיות 

 ביחס לכל הגוף.

שהשיער נידון כחלק מכל , דעת הרמב"ם .א

הגוף, ולכן גם אם היה חציצה בכל השער 

אינו חציצה רק אם הוא חציצה ברוב ביחס 

 לכל הגוף. 
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  ,אינו חוצץ בשלוש שערותשקשר  ומוסכם לכו"ע,

  כיון שבשלוש שערות הקשר רפוי ונכנסים בו מים
18. 

  בשתי שערותמה הדין בקשר   ונחלקו הראשונים

 האם חוצצות. 

 שחוצץ. דעת הרשב"אא. 

ץ חוצ שאינודעת הרמב"ם והרא"ש והשו"ע, ב. 
19.  

קשר בשתי שערות יכול להיות בשתי  .רמ"א

 אופנים 

 עשה קשר בשתי השערות עצמם, א.

 .20 שערות אחרות קשר שתי שערות בשתי ב.

                                                                                    
שהשער נדון ד והשו"ע, "דעת הגאונים הראב .ב

בפני עצמו והגוף בפני עצמו, ולכן חציצה 

 ברוב השיער בלבד הוי חציצה.
מזה שחציצה בשער וחציצה בגוף נלמד והראיה 

נפרדים, משמע שכל מקום נדון בפני  מפסוקים

 עצמו.

 
18
אינן  -שלש  ..אמר רבה בר רב הונאמקורו סז: " 

 ".חוצצות

 
19
 איני יודע - שתים ..אמר רבה בר רב הונאמקורו סז: " 

 . }אם חוצצות{

}שחוצצת אבל  : אנו אין לנו אלא אחתור' יוחנן אמר

 שנים אינם חוצצות{

כר' יוחנן שמשמע  ע"ש והשו"ם הרא"ופסקו הרמב

מדברו שרק שערה אחת חוצץ, אבל שנים אינם 

 חוצצות.

פסקו כרבה בר רב הונא שגם  ן"א והר"אבל הרשב

 שתי שערות חוצצות,

שהגם שתמיד פוסקים כר' יוחנן,  טעמם, וביאר הב"י

אבל כיון שכן ר' יוחנן אינו חולק במפורש שלא אמר 

ת שתי אינם חוצצות, אלא אמר אין לנו אלא אח

 }שחוצצת{ לכן פסקו כרבה בר רב הונא.  

 

  
20
שתי שנעשה מ , איך לדון קשר נחלקו הראשונים 

 .בשתי שערות אחרות שנקשרו שערות

שנידון כשלוש שערות, אפילו  דעת הרמב"ם .א

אם קשר שתי שערות עם שערה אחרת ולכן 

 .לכו"ע אינו חציצה
שנדון כשתי והרשב"א והרמ"א  דעת הר"ן .ב

שערות זה רק כששלוש שערות, ושלוש 

 שערות קשורות עם שלוש שערות אחרות.
 

 הוספות

 

 שהטעם שנהגו במקומות רבים. כתב הרב ואזנר, 1

 לגזוז שער האישה.

שמא היו קשרים בשער וקשה להבחין, והוי  .א

 מיעוט המקפיד.
 בזוה"ק איתא דיש בשער אחיזת טומאה. .ב
יש חשש זיעה קרושה תחת השערות שקשה  .ג

 .להסירו
עומדת לגזור השער הוי כל העומד אם  .ד

 כקצוץ דמי, וחוצץ. ץלהיקצ

 

המקומות שמיעוט שער שנדבק באישה  .סעיף ו'

 .מחמת זיעה חוצץ

, ושער שער בחזה שהוא כנגד הלב .א

 .כיון שמקפדת עלו האישה שבזקן

באישה  חוצץ ,שער שבמקום ערווה .ב

 ,נשואה, שמקפדת שלא תתגנה על בעלה

 באיש ובאישה פנויה אינו חוצץ כיוןאבל 

 .21 ים עלומקפד םשאינ 

שמיעוט שער הנדבק באישה אינו  המקומות

 חוצץ. 

 ,שנדבק הראששער  .א

   שער בית השחי שנדבק, .ב

מיעוט שאינו שכיון שאינה מקפידה להפרידם, הוי 

 .22 מקפיד שאינו חוצץ

אישה שיש לה בראש כמין קליעות , א"רמ

משערות שנדבקו זו בזו, שנעשה בלילה ע"י שד, 

  .23 ויש סכנה להסיר אותם, אינם חוצצות

                                                                                    
 

 סעיף ו'
 
21
שלא היה לטור לכתוב שבפנויה ובאיש  י"הקשה הב 

אינו חוצץ, כיון שאין לנו נפק"מ בזה שהרי אין לנו 

 טבילה לטהרות,

שכונתו לומר שבנשואה אפילו שאינה  ותירץ הב"ח

ובטלה שרוב הנשואות מקפידות כיון  ,מקפדת חוצץ

   .דעתה
 
22

.. קלקלי הלב אלו חוצציםמקורו מתני' מקוואות "

}שער שכנגד החזה{ והזקן ובית הסתרים באישה 

 חוצצים, 

 ובית השחי, ובית הראש, קלקי חוצצים שאין אלו

 באיש. הסתרים

 

אישה שחלתה והרופאים אומרים שכדי  שאלה:

לרפאות אותה צריך לפזר בראשה סמים כתושים כמו 

ומחמת זה השערות מסתבכים, ואם תסיר קמח, 

 סממנים אלו במים יחזור לה החולי,

שאפשר שכל מה שהמרדכי התיר בשער דבוק ע"י שד 

זה רק שהקליעות נעשו בשער עצמו, אבל כן שנעשה 

 ע"י הסמים לא התיר. 

תלוי, אם רק מיעוט שערות מסובכות, מותרת  תשובה:

רק מדרבנן, לטבול, שכיון שהוי מיעוט המקפיד שחוצץ 

סומכים על הרופא שדבר זה נצרך לרפואתה ואז אינו 

 "הוי רביתיה"חוצץ כי 

}פירוש שכיון שצריכה שהסבך שבקליעות שערותיה 

 לצורך חיותה אין זה חוצץ בטבילה{ ריישא

אם סבך זה נמצא בכל שערה או ברובו שהוי רובו  אבל

 }פת"ש{ המקפיד שחוצץ מדאורייתא אין להקל 

 

לצורך  בשעווהים להדביק שערותיה אישה שרוצ

 , ודאי שהוא חוצץ ואין להקל בזה, רפואה

שרק במקרה שנעשה דיבוק בשער עצמו  והטעם

כיון "  השהוי רביית"מחמת הסממנים אפשר לומר 

 שהסמים עצמם אינם חוצצים אלא מדבקים השער,

אבל כן שהשעווה בעצמה חוצצת אין היתר בזה 

 ס{   "}פת"ש בשם החת
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23
יש לאותה אישה שנעשה לה קליעות בשער ע"י שד   

}פת"ש לשהות במים עד שיכנסו המים היטב בשער 

 בשם חמודי דניאל{

 

 ,בגילון מהרש"א בשם המרדכיכתב 

ארבעה טעמים, מדוע אין קליעות שערה שנעשו ע"י  

 שד חוצצות בטבילה.

 אינה מקפדת על כך. .א
לן ששלוש שערות קשורות אינם  אקיימ   .ב

ו"ע, כיון שנכנס בהם המים, חוצצות לכ

 וכ"ש בנידון דידן שזה יותר שערות.
כיון שהשערות מהודקות היטב זו בזו דינו  .ג

 "כבלוע" שאינו מטמא ולא חוצץ בטבילה.
כיון שאינה יכולה לגלח השערות מפני  .ד

שיש לה צורך  "ה"הוי רבייתהסכנה 

 בקליעות אלו לצורך חיותה  

ת שמועילה לו טביל  כמו שמצינו בעובר

 ".ה"דהוי רביית אמו כיון

 

 הוספות

 

לפני  הבמנהג הנשים להוריד שער בית הערוו. 1

 הטבילה מצינו כמה דעות בזה.

נוהגים  הספרדים" כתב וז"להרב ואזנר  .א

להסיר השער של אותו מקום לפני הטבילה 

 ומקפידים בזה מאוד, 
וביאר טעם  אינם מקפידים", האשכנזיםאבל 

שבאותו מקום שחששו לזיעה , הספרדים

 שקשה להורידה.
, זוהרמההוא המנהג הביא שמקור  ובדרכ"ת}

שאישה צריכה להעביר את השער  שכתב

כשבאה טומאתה  הטמא שצמח בימי

 { להיטהר ולהתחבר עם בעלה
, ר' שלום מאששהכריע לדינא כדעת הטה"ב   .ב

שגם הספרדיות יכולות להקל לא להסיר 

שער בית הערווה, ובלבד שתקפיד על 

 של אותו מקום  ןהרחיצה וניקיו
בתבואות שמש,  כתב ר' שלום מאשש

שמנהג מרוקו בתחילה היה להוריד השער, 

ונהפך המנהג ומקפידות להניחו ולא להסירו 

 { ורוחצות וסורקות אותו כראוי

 

 ו'-ס' ה' שאלות סיכום

 
באר דין חציצה לכתחילה ובדיעבד כאשר רוב  .1

ציין גם מה הדין . שערה או מיעוטו קלוע או דבוק

 .במקום חולי או סכנה

נימא אמר רבה בר רב הונא: נז: שער קלוע:  }תשובה:

 -אינן חוצצות, שתים  -שלש  חוצצת –קשורה  אחת

 , איני יודע. ור' יוחנן אמר: אנו אין לנו אלא אחת

שלכו"ע קשר בשערה אחת חוצץ, ובשלוש  המבואר

שערות הקשר רפוי ואינו חוצץ, וגם בשערה אחת 

חוצץ רק אם מקפידה עלו, ונחלקו הראשונים אם 

ההקפדה תלויה בה או בכול העולם והחמיר השו"ע 

 כשתי הדעות שחוצץ,

, והשו"ע ועוד ראשונים פסקו כר' קשר בשתי שערות

ם כדעת רבה בר יוחנן שאינו חוצץ, אבל דעת הרמב"

רב הונא שחוצץ, ואפילו שתמיד פסוקים כר' יוחנן כיון 

 לפלוף שבעין }צואת העין{  .סעיף ז'

 .תמיד בין לח בין יבש , חוצץמחוץ לעין

 אינו חוצץ, בתוך העין, לח

  .24 משהתחיל להיות ירוק בשי חשבונחוצץ,  יבש

                                                                                    
שר' יוחנן אמר שאין לנו אלא אחת, ולא פירש להדיא 

 אינם חוצצות אפשר שהוא הסתפק בזה, םששתיי

וקשר בשתי שערות ביאורו שלקח שתי שערות ועשה 

בהם קשר, אבל אם קשר שתי שערות בשתי שערות 

"א שגם נדון כשתי שערות, אחרות דעת הרשב"א והרמ

דעת הרמב"ם שנדון כשלוש שערות שלכו"ע הוי 

 חציצה 

 שער החזה, שער הזקן, שער הערווה שער דבוק:

זה מקומות שהאישה מקפדת עליהם,  ,באישה נשואה

 ,ולכן גם במיעוט הוי מיעוט המקפיד שחוצץ

אבל שער הראש ושער בית בשחי, אינה מקפדת עלו 

 פיד שאינו חוצץ,והוי מיעוט שאינו מק

אם הדביקו לה סממנים בשער  מקום חולי וסכנה:

מחמת חולי ואי אפשר להורידו אם זה במיעוט השער 

שהוי מיעוט המקפיד שאיסורו מדרבנן, אמרינן "הוי 

 רביתיה" שכיון שנצרך לצורך חיותה אינו חוצץ,

אבל אם נמצא ברוב שערה שחוצץ מדאורייתא אין 

 להקל,

בשעווה שאינו רק מדבק השיער  אבל אם דבוק שערה

 אלא הוא בעצמו חוצץ אין להתיר וחוצץ,

ואם נעשה לה קליעות בשער ע"י שד ויש סכנה להסיר 

אותם, תשהה במים עד שיכנסו המים היטב בשער 

ואינו חוצץ, והטעם שאינו חוצץ ביאר המהרש"א ד' 

 טעמים 

לן ששלוש שערות  אקיימ  ב.אינה מקפדת על כך.  א.

ינם חוצצות לכו"ע, כיון שנכנס בהם המים, קשורות א

כיון שהשערות  ג.וכ"ש בנידון דידן שזה יותר שערות. 

מהודקות היטב זו בזו דינו "כבלוע" שאינו מטמא ולא 

כיון שאינה יכולה לגלח השערות  ד.חוצץ בטבילה. 

שיש לה צורך בקליעות אלו  "ה"הוי רבייתמפני הסכנה 

שמועילה לו טבילת  בעוברלצורך חיותה  כמו שמצינו 

 "{ה"דהוי רביית אמו כיון

 
 סעיף ז'

 
24
 לעין" }חוצץ{ שחוץ "לפלוף  תמקורו מתני' מקוואו 

 "לפלוף שבעין" }אינו חוצץ{

, חוצץ אינו - לח, שבעין לפלוף: עוקבא מר אמרסו. "

  "משעה שמתחיל לירק -אימתי נקרא יבש   חוצץ – יבש

 

בעין חילק מר ש נחלקו הראשונים על איזה לפלוף

 עוקבא בין לח ליבש
שמר עוקבא דעת הרמב"ם ותו"ס ושו"ע  .א

דיבר על לפלוף שבתוך העין, ומבואר 

שהלפוף  בתרתי לטיבותאמדברו שרק 

 אינו חוצץ. ולח תוך העין וגם
  מבפנים ץשיותר  חוצץ לפלוף בחו}והטעם 

בתוך העין הליחה שבעין מלחלחתו  א. תו"ס }חזו"א{

, אבל בחוץ גם אם סוכלו המים להיכנ ומרככת אותו שי

 לח אין המים נכנסים. 

חוץ לעין מקפידים על צואת העין בין ערוך השולחן  ב.

 ,הלחה ובין יבייש

אבל בתוך העין מקפידים רק על יבש, ולא מקפידים על  

 לח{
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שמר עוקבא דיבר  הטורו הרא"ש דעת .ב

על לפלוף שחוץ לעין, ומבואר מדברו 

שהלפלוף חוץ  בתרתי לגריעותאשרק 

לעין וגם יבש חוצץ, אבל בשאר המקרים 

 אינו חוצץ. 
שמר עוקבא דיבר דעת הסמ"ג והמרדכי  .ג

גם על לפלוף שבתוך העין וגם על לפלוף 

שחוץ לעין, שבשניהם יבש חוצץ ולח 

אינו חוצץ, ומה שחילקו במשנה בין תוך 

לעין לחוץ העין, כיון שהדרך שמה 

הוא  שבתוך העין הוא לח, ומה שבחוץ

 יבש. 

שתוך העין חוצץ  }דעת הרמב"ם לביאור הטור,

הלפלוף רק אחר שלושה ימים, ושמחוץ לעין  חוצץ גם 

  בתוך שלושה ימים,

שלא מצינו בתלמוד  ברמב"ם י הבנתו"ודחה הב

 שחילקו בלפלוף שבעין בין שלוש ימים ליותר{

 

 רבנו חננאלמדוע לא מזכיר השו"ע את  הקשה הש"ך

שמקלים שדין  רמב"ם ר"ת סמ"גראב"ד רשב"א 

לפלוף שבעין נאמר רק לגבי טהרות, אבל אינו חוצץ 

בטבילת אישה לבעלה, וטעמם  שגרסו בגמ' על דין 

 לפלוף שבעין

"לית הלכתא ככל הני שמעתא דכי איתמר הני  

 "לטהרות אבל לבעלה טהורה

כיון שלפלוף הוא מיעוט המקפיד וחוצץ רק  ועוד

 הולכים אחר המקל,מדרבנן, ובדרבנן 

היה לשו"ע לפסוק כדעת המקלים שלא הוי חציצה 

 לבעלה.

שנתבאר ביראים שגם לפוסקים  ותירץ הש"ך

צריכה  הלכתחיל  מ"משסוברים שנאמר רק לטהרות, 

 ליזהר גם בטבילת אישה לבעלה.

 אם טבלה עם הלפלוף תחזור ותטבול שנית, דב ובדיע

יה, עלתה אבל אם אינה יכולה לחזור ולטבול פעם שנ 

 לה הטבילה. 

 

 הוספות

 

אינה חוצצת כיון שזה  יבחלל הפנימ צואת האף  .1

מקום שאינו מתגלה לעולם אינו נחשב בית הסתרים 

אלא בלוע, והצואה שבשפת האף צריך להסירה, 

 {הרב ואזנרו ,והרמ"ע מפאנ } ובדיעבד אינו מעקב

נחשב ש  כיון צואה שבעומק האוזן אינה חוצצת .2

 {ורמ"ע מפאנ }ה לבלוע

לכתחילה יש  שמסירה אותם כל לילה, עדשות מגע.3

 ואם לא הסירה אותם להסירן לפני הטבילה,

כיון שאינן שיצאה ידי חובה, ש  דעת הג"מ .א

 .יםראוי לביאת מ נחשבדבוקות רק מונחות 
שצריכה לחזור  הגרש"ז אויערבךדעת  .ב

ולטבול, כיון שאין זה ראוי לביאת מים, 

ד כיון שמסירה אותן מיעוט המקפיונחשב ל

 .כל לילה
, ואם כבר שתחזור ותטבול דעת הרב ואזנר,  .ג

 .שימשה עם בעלה לא תחזור לטבול
עדשות מגע שדרכה להשאיר לזמן מרובה אינם אבל 

 .דינם כסתימה קבועה שבשןחוצצות ש 

 

 

 

  שבעין כחול . סעיף ח'

 אינו חוצץ, בתוך העין

 .25 חוצץ חוץ לעין

ל ו גם כח ,אם פותחת ועוצמת את עיניה תדיראבל 

 .26 אינו חוצץ לעין שחוץ

                                                                                    
 סעיף ח'

   
25
 אינו - העין שבתוך כחול: שמואל מקורו סז. "אמר 

 - פורחות עיניה היו אם. חוצץ - העין גבי ושעל. חוצץ

 חוצץ" אינו העין גבי על' אפי

 
26
ה ימצינו ג' הסברים בראשונים בפירוש היו עינ  

 .פורחות

 ועוצמת פותחתוז"ל " הסבר א' ברש"י .א

 שפריחתה לפי ,חוצץ אינוו ,תדיר

 בו ואין העין גב על עב ואינו מעבירתו

 וכן פסק השו"ע,  "ממש
שזה הרגילות שלה  ההכוונ וביאר הב"ח 

ולא שעושה כך  ,לפתוח ולסגור תמיד עינה

  .הבכוונ 
 שהדמעה דומעות" וז"להסבר ב' ברש"י  .ב

 ולכן אינו חוצץ." הכחול את מלחלחת
"היו עיניה פתוחות אינו הרמב"ם כתב  .ג

 חוצץ"
שאם היו עינה  וכוונת וביאר הב"ח

 , אינו חוצץ בשעת הטבילהפתוחות 

ם כפירוש א' "הבין שכונת הרמבאבל הב"י 

 }ט"ז{ י"ברש

 

"נהגו בנות ישראל בעצמם, שאין סכות שמן בשעת 

 }ש"ך{טבילה כל עיקר" 

 

 כתב הבה"ג

 .אינו חוצץ "נוי"שהכוחלת לצורך 

 }ש"ך{חוצץ.  רפואהוהכוחלת לצורך 

 

אישה שטבלה בדיעבד עם כחול שחוץ לעין, ואינה 

 יכולה לחזור ולטבול, עלתה לה טבילה,

ד ורוב הראשונים "שיש לסמוך על דעת הראב כיון

שסוברים שחציצה זו נאמרה לטהרות ולא לבעלה. 

  }ש"ך סע' ז'{

 

 ראב"ד רשב"א רמב"ם ר"ת סמ"ג רבנו חננאלדעת 

שחציצת כחול שבתוך העין נאסר רק לטהרות ולא 

 לבעלה,

"לית הלכתא ככל הני שמעתא דכי שגרסו בגמ' 

 "ורהאיתמר הני לטהרות אבל לבעלה טה

והשו"ע החמיר  כדעת רש"י שלא גרס כן ולכן חוצץ גם 

 לבעלה

 

 הוספות

 

  איפור בזמננוכתב הרב ואזנר ש  .1

יש להסיר את האיפור לפני הטבילה אפילו לכתחילה 

, כיון שנפסק ברמ"א סע' א' שאין אם אין בו ממשות

 לטבול לכתחילה גם בדברים שאינם חוצצים,

או לנשים שקשה  ,אי אפשר להסירואם  ובדיעבד

שאינו  להשפיע עליהן ואינן רוצות להסירו מקילים

 חוצץ, כיון שהוא לנוי  ואינה מקפידה עלו. 
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שעל המכה חוצץ באישה,  דם יבש סעיף ט'.

 .27 וצריכה לחזור ולטבול

}שהסירו מהמכה את  שבתוך המכה }גלד{ ריר

 אינו חוצץ לכו"ע {ט"ז ,הגלד ונשאר הריר שתחתו
28.  

באופנים  רירנחלקו הראשונים מה הדין ב ו

 הבאים

ולא  הוא כנגד פי המכהו מחוץ למכה הריר יצא .א

  .התפשט לצדדים

 .יצא הריר מהמכה ונתפשט מחוץ לפה המכה ב.

 

שאם , ב"דאהרמב"ם והר דעת .א

חוצץ נתפשט מחוץ לפה המכה 

ואם נמצא מעל פי המכה אינו , מיד

 חוצץ אפילו אחר ג' ימים 

שבשני  ,דעת רא"ש טור והשו"ע .ב

בג' ימים הראשונים הריר  האופנים

לאחר ג' ימים הריר , לח ואינו חוצץ

   .29 וחוצץ שמתייב 

                                                                                    
}אבל אין להקל מחמת שפותחת ועוצמת עינה כיון 

שהאיפור שלנו דבוק חזק ונשאר גם שפותחת ועוצמת 

 את עינה{ 

 

 'סעיף ט

 
דם יבש שע"ג מכה }פ"ו ה"ה{ " תוספתאמקורו   27

 "חוצציםוהכחול שע"ג העין הרי אלו 

שמזה שכתבה המשנה בסתמא משמע  וביאר הב"ח

שדם יבש חוצץ אפילו בתוך ג' ימים, והחילוק של ג' 

 ימים נאמר לגבי גלד.

 
 "גלד שבמכה }אינו חוצץ{ תמקוואו 'מקורו מתני 28

  גלד שמחוץ למכה }חוצץ{"

נו חוצץ "כיון שהגלד שבתוך המכה אי  וביאר הרא"ש

 " רך תמידשהוא 

}גלד  דכוסילתא רבדי הני: אבא בר רמי בגמ' סז. "אמר

 ואילך מכאן, חייצי לא - יומי תלתא עד, של הקזת דם{

 חייצי"  –

 
29
}לביאור הב"ח  ע"ם והשו"קת הרמבווביאור מחל 

 והס"ט{

 

"גלד  תבמתני' מקוואו סושיש לגר  ם"הרמבדעת 

המכה" שאינו חוצץ, ולכן כל שהגלד מעל  "שעל"

 המכה אינו חוצץ כלל,

ואם יצא מהמכה חוצץ מיד שכן מבואר במשנה "שגלד 

 שחוץ למכה חוצץ"

 רבדי הני: אבא בר רמי והמבואר בגמ' סז. "אמר

 לא - יומי תלתא עד, דכוסילתא }גלד של הקזת דם{

 חייצי"  – ואילך מכאן, חייצי

"שרבדי דכוסילתא" זה דם שחיטה }או  ביאר הרמב"ם

דם הקזת דם{ שרק בהם כיון שאין בו הרבה דם רק 

 אחרי ג' ימים חוצץ. 

 

בגמ' "גליד  סשיש לגרו, רא"ש טור והשו"ע דעת

רק אם הגליד בתוך המכה  ולכן אינו חוצץ" שבמכה"

 ממש אינו חוצץ, 

 אישה בעלת חטטים }שעברו עליהם ג' ימים{ ולכן

  .30 צריכה לרכך אותם במים ורק אז תטבול

                                                                                    
אבל אם הוא מעל המכה וכ"ש אם יצא מחוץ למכה 

ד שחוץ למכה חוצץ" ומבואר בגמ' הוא בכלל  "גל 

 שחוצץ רק לאחר ג' ימים.

מדוע לא החמיר השו"ע כדעת  }והס"ט נתקשה

הרמב"ם שגלד שהתפשט מחוץ לפה המכה חוצץ 

 אפילו תוך ג' ימים{  

 
30
נחלקו הראשונים באישה שיש לה פצע יבש מה  

 תקנתה.

שמספיק שתרחץ אותו  ש והשו"ע"דעת הרא .א

 במים עד שיתרכך.
שצריכה להסיר את הפצע  המרדכידעת  .ב

אפילו שיגרום לה צער, או שתמתין עד 

  שיתרפא ותוכל להסירו ולטבול,
שאשתו של  והביא הש"ך מהמהרש"ל

עומדת לפניו עירומה  ההיית ,המהר"ק

שרצה לבדוק שהסירה את כל הפצעים שלא 

 , נערה והיה כואב לה ההאמין לה כיון שהיית

 . וכן עשה השר מקוצי לאשתו

שבדק המהר"ק את אשתו תב הנו"ב שצ"ל כ

לאחר הטבילה, שלפני הטבילה אסור 

 {פת"ש}להסתכל במקומות המכוסים 

 

ראב"ד רשב"א רמב"ם ר"ת  רבנו חננאלדעת  .ג

שדין חציצת גלד שעל המכה נאמר רק  סמ"גו

לטהרות אבל לבעלה אינו חוצץ, שגרסו בגמ' 

"לית הלכתא ככל הני שמעתא דכי איתמר 

 "אבל לבעלה טהורההני לטהרות 
החמיר  כדעת רש"י שלא גרס כן ולכן  והשו"ע

 חוצץ גם לבעלה.

 

 הוספות

 

, שהעיקר לדינא כהשו"ע שמספיק הרב ואזנרכתב . 1

לרכך הפצעים ולא צריך להסירם, שיש לחשוש שאם 

 יסיר עלול לגרם שהיה דם יבש שחוצץ, 

וההמון תועים וסבורים שפצע הוי חציצה ואינו כן "

  "אם יורידו והיה דם יבש יגרמו לחציצה ואדרבה

 

כיון שסגור ומחובר לגוף אינו חוצץ,  שלפוחית מים, .2

 מכל הצדדים, 

 , אם פתוח ויש בו מוגלה חוצץ אבל

והנשים טועות ועושות בו חור, ועי"ז נעשה שאלה, דכל 

 {, }הרב ואזנרזמן שסגור אין בו חציצה

 

 {הרב ואזנר}.שטף דם פנימי אינו חוצץ 3

 

 

 טז'-ט' -ס' ז' שאלות סיכום

 

-לפלוף או כחול שבעין, דם יבש וגלד שעל המכה .1

 האם חוצצים, ובאלו תנאים?

 וריר שעל המכה, האם חוצצים לטבילה? דם. 2

במשנה במקוואות כתוב  לפלוף שבעין::  1 -2 }תשובה

 לעין חוצץ, לפלוף שבעין אינו חוצץ, שחוץ שלפלוף

 חוצץ אבל יבש חוצץ, ואומר מר עוקבא שלח אינו

 על איזה מקרה דיבר מר עוקבא, ונחלקו הפסקים
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שמר עוקבא דיבר על לפלוף  דעת הרמב"ם והשו"ע,

 בתרתי לטיבותאשבתוך העין, ומבואר מדברו שרק 

 אינו חוצץ, ולח שהלפוף תוך העין וגם

שמר עוקבא דיבר על לפלוף שחוץ  הטורו הרא"ש דעת

שהלפלוף  לגריעותא בתרתילעין, ומבואר מדברו שרק 

 חוץ לעין וגם יבש חוצץ,

שמר עוקבא דיבר גם על לפלוף דעת הסמ"ג והמרדכי 

שבתוך העין וגם על לפלוף שחוץ לעין, שבשניהם יבש 

חוצץ ולח אינו חוצץ, ומה שחילקו במשנה בין תוך 

לעין לחוץ העין, כיון שהדרך שמה שבתוך העין הוא 

 לח, ומה שבחוץ הוא יבש,

 שבתוך כחול: שמואל מבואר בגמ' ואמר: ןל שבעיו כח

 וכ"פ השו"ע,חוצץ,  – העין גבי ושעל. חוצץ אינו - העין

ומבאר הש"ך שרק אם כוחלת לרפואה חוצץ הכחול 

 חוץ לעין, אבל לנוי אינו חוצץ.

מבואר בתוספתא שדם יבש שעל גבי במכה  דם יבש:

 ,וכ"פ השו"עחוצץ תמיד, 

 ש"וביאר הרא וצץאם נמצא בתוך המכה אינו ח גלד:

 , תמיד ךשכיון שהוא ר  הטעם

 הני: אבא בר רמי מבואר בגמ' אמר גלד שמחוץ למכה,

 - יומי תלתא עד, דכוסילתא }גלד של הקזת דם{ רבדי

 חייצי – ואילך מכאן, חייצי לא

, שההיתר של ג' ימים ראשונים דעת הרא"ש והשו"ע 

זה בכל מקרה שהריר מחוץ למכה, ולכן פסק שבג' 

ימים ראשונים הוא לח ואינו חוצץ, ולאחר ג' ימים הוא 

 יבש וחוצץ, 

שאם יצא מחוץ למכה חוצץ  ודעת הרמב"ם והראב"ד

מיד, ואם נמצא כנגד פי המכה, לא חוצץ גם אחרי ג' 

א" זה דם "שרבדי דכוסילת ביאר הרמב"םימים, ו

שחיטה }או דם הקזת דם{ שרק בהם כיון שאין בו 

 הרבה דם רק אחרי ג' ימים חוצץ,

שלפלוף וכחול שבעין, וגלד  ,אבל דעת רבנו חננאל

שעל המכה, שחוצצים רק לטהרות, אבל לבעלה אינו 

"לית הלכתא ככל הני שמעתא דכי חוצץ, שגרסו בגמ' 

  "איתמר הני לטהרות אבל לבעלה טהורה

החמיר  כדעת רש"י שלא גרס כן ולכן  השו"עאבל 

 חוצץ גם לבעלה, 

שהטעם שלא הקל השוע כדעתם,  וביאר הש"ך

שמבואר ביראים שגם לסוברים שנאמר לטהרות 

לכתחילה צריך ליזהר גם באישה לבעלה, וכתב עוד 

הש"ך שאם טבלה עם חציצות אלו ולא יכולה לטבול 

שוב, עלתה לה טבילה שסומכים על הדעות שחוצץ רק 

 לטהרות{

 

 "הני רבידי דכוסליתא" מה הם ומה דינם?. 3

רבידי דכוסליתא זה דם שנעשה עי שריטה או  }תשובה:

ומבואר בגמ' שהדם הזה עד ג' ימים אינו , בהקזת דם

 חוצץ ולאחר ג' ימים חוצץ, 

שמשם לומדים לכל גלד שמעל  דעת הרא"ש והשו"ע

 למכה או שמחוץ למכה שכך דינו,

שאם יצא הגלד לחוץ חוצץ מיד, אבל דעת הרמב"ם 

 אחרי ג' ימים, גם ואם נמצא מעל המכה אינו חוצץ

ורק ברבידי דכוסליתא אפילו שיצאו מחוץ למכה 

 חוצצים רק לאחר ג' ימים כיון שאין בהם הרבה דם{

 

 

 

 

 

 

  . 31 שעל מכה חוצצת בטבילה תחבושת י'.סעיף 

                                                                                    
 סעיף י'

 
}כלומר  שעליה" ההרטיי"מקורו מתני' מקוואות  31

     שעל המכה חוצצת{

 הוספות

 

נשארו לכלוכי  ההרטיילאחר שהסירה את ש . אישה 1

סכה או ששל המשחה ואין שם ממשות,   ההרטיי

עצמה שמן ונשאר קצת ממשות על גופה, וא"א להסיר 

 , לגמרי את הלכלוך

דיח לה שיש לה, גלות עליותבשם ספר  הטה"ב דעת

את ממשות המשחה עד כמה שאפשר ועל השאר אין 

 .לחוש משום חציצה

שאם ודאי לח, יש לדון אם חוצץ הרב ואזנר דעת 

 וצריך שאלת חכם.

 

שאם אינה מורידה דעת הטה"ב  אישה שיש לה גבס .2

 עם הגבס אותו ג' חודשים יש להקל לטבול 

אם נותרו כמה ימים להסירו, טוב שהבעל ימשול  בלא 

ברוחו וימתין עד שיוסר הגבס, ותוכל לטבול בהיתר 

 . לכל הדעות

שאפילו גבס שהונח לזמן רב אין  הרב ואזנרדעת 

 וצריך שאלת חכם.להתיר אלא בשעת דחק גדול 

 

למשך כמה  לגוף הדבוקה חזק מאודתחבושת  .3

 ,חודשים, באופן שא"א להסירה כלל מהגוף

דהוי כמיעוטו שאינו  , כיוןחוצצתשאינה  דעת הטה"ב

מקפיד עליו שאינו חוצץ, ואדרבה מקפדת היא 

 .עליה ההרטיילהשאיר 

בשעת רק שאין מתירים למעשה הרב ואזנר  דעת 

 .וצריך שאלת חכםהדחק גדול, 

 

 שאלות סיכום

 

שנשבר ידה וגובסה בגבס, האם יכולה  האיש .1

 לטבול? }ענה מסברתך{

במשנה במקוואות מבואר שרטיה שעל  }תשובה:

ולפי"ז יש לאסור גם , המכה חוצצת, וכ"פ השו"ע

 הלהחמיר ברטיי וכ"פ התשובה מאהבה, גבס

שצריכה להיות על הבשר ד' חודשים, שאפילו 

שאי אפשר להסיר אותה קודם, ואומרת האישה 

זו ואינה מקפדת כלל, מ"מ  השכבר רגילה ברטיי

בשעת רק  שאין להקל וכתב הרב ווזנרחוצצת, 

 , הדחק גדול, וצריך שאלת חכם

, שיש אבל דעת הציץ אליעזר ובשו"ת יביע אומר

חוצצת, לגבס, שכיון לחלק בין הדין שרטייה 

שהגבס עומד לזמן רב ואסור להסירו אינה 

   מקפדת עלו, וגם יש צער בהסרתו,

כיון שיש סכנה להסיר אותו אינו חוצץ כמו  ועוד

שמצינו לגבי שערות דבוקות שאינו חוצץ כיון 

שסכנה להסיר אותם, ולכן אינו דומה לרטייה 

 שעומדת להסרה בכל יום ואין סכנה בהסרתה{
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התחוב בבשר האישה, אם  חץ או קוץ סעיף יא'.

שמקצתו על  ישוודא}כיון  חוצץ נראה מבחוץ

  רא"ש{ ,הבשר

 .32 חוצץ אינו מבחוץ אינו נראהואם 

                                                                                    
 

 סעיף יא'

 
מקורו מתני' מקוואות "חץ שהוא תחוב באדם בזמן  32

ואם אינו נראה טובל ואוכל  ,שהוא נראה חוצץ

 בתרומתו"

שבזמן שהוא נראה מבחוץ אי אפשר  ופירש הרא"ש

 שלא יהיה מקצתו על הבשר וחוצץ.

 מקורו מהרשב"א וז"ל  דינו כחץש וקוץ 

שנכנס לה קוץ לא תטבול עד שתעקור אותו  אישה"

או שלא תרגיש בו  ,בכדי שלא יראה ממנו בחוץ כלום

 "ותקפיד עליו

 

נחלקו הפוסקים מה הדין בחץ ששקוע בעומק הבשר, 

, האם נחשב לנראה אבל הוא נראה לעין מבחוץ

 .מבחוץ שחוצץ, או לא

 נסתפק בדין זה. הב"י .א

שאינו שאינו חוצץ שכיון דעת הלבוש והש"ך  .ב

 שווה לבשר נחשב שאינו נראה.

 

שמכוסה בקרום אבל  נחלקו הפוסקים מה הדין בחץ

 החץ בולט תחת הקרום.

 שאינו חוצץ.דעת הטור והט"ז והש"ך  .א

שהרמב"ם   שמזה למדש ,שחוצץדעת הב"י  .ב

לא הביאו דין זה  ש ורבנו ירוחם"והרא

 טור וסוברים שחוצץ, חולקים על ה  משמע

הביא דין זה נראה וכן מזה שהשו"ע לא 

 שאינו מקל בזה.

 שנחלקו בביאור}וביאור מחלוקתם ביאר בב"י 

  ,נכנס לו חץ בירכוהתוספתא מקוואות,  שדנה באדם ש 

 בין חץ של מתכת ובין חץ של עץ חוצץש ,חכמיםדעת 

 .וחץ ממתכת אינו חוצץ ,שחץ מעץ חוצץ, רבידעת 

שחץ ממתכת אינו נדבק בבשר ועוברים המים  }וטעמו

סכנה להסיר חץ ממתכת והוי דבר  שיש אוחתו, ת

 שאינו מקפיד שאינו חוצץ{

ואם קרם עליו העור מלמעלה הכל " ומוסיפה הברייתא

  "מודים שאינו חוצץ

 

במקרה  נחלקו רבי וחכמים בתוספתאש  דעת הטור

 והלכה כחכמים שחוצץ.  ,נראה מבחוץהחץ ש

וזה מתאים לנפסק במשנה במקוואות שאם נראה 

 מבחוץ חוצץ 

פסק להלכה את הנתחדש בסוף התוספתא שאם  ולכן

קרם העור מלמעלה אפילו שהחץ נראה אינו חוצץ 

 לחכמים. 

 והשו"ע  ש ורבנו ירוחם"ם הרא"מבר דעת האבל 

לא החץ שבמקרה  נחלקו רבי וחכמים בתוספתאש 

 . נראה מבחוץ

ופסקה המשנה במקוואות הלכה כדעת רבי שכיון 

 שאינו נראה מבחוץ אינו חוצץ בחץ ממתכת, 

וא"כ הקולא שנאמרה בתוספתא שאם עלה קרום אינו 

חוצץ זה רק בחץ שאינו נראה מבחוץ, אבל אם נראה 

 מבחוץ אין לנו מקור להקל בזה.

 

                                                                                    
 י "הב ביאור ך על"השו ו הדרכי משהוהקש 

חץ לא נראה בחוץ ונפסק שאם התוספתא מדברת שה

 הלכה כרבי שאינו חוצץ, 

היה להם למתני' וגם להרמב"ם והרא"ש לחלק כדברי 

רבי שרק  בחץ של מתכת אינו חוצץ אבל בחץ של עץ 

 חוצץ.

 ע"שאין מחלוקת בראשונים ולכו לכן ביאר הש"ך

והלכה כחכמים  שנראה בחוץהתוספתא מדברת בחץ 

 שאם" וספתאופוסקים להלכה את המשך הת, שחוצץ

  "קרם עליו העור מלמעלה אינו חוצץ

זה כיון שזה  ש לא הביאו דין"ם והרא"והטעם שהרמב

נלמד מי ק"ו, שאם חץ שאינו נראה אינו חוצץ אפילו 

שיש חור בבשר שאינו מכוסה, אז ודאי שאם קרם עור 

 על החץ שאינו חוצץ אפילו שנראה מתחת לעור{ 

 

 הוספות 
 

. תפרים שנשארו לאחר הלידה, או לאחר ניתוח 1

  מצינו שתי סוגי תפרים,

 .בגוף ולא מוצאים אותם תפרים שנימוחים

שאינם  והטה"ב הרב ואזנרדעת   .א

 חוצצים.

 הגרי"ש אלישיבדעת החוט השני  .ב

עשויים שחוצצים שהתפרים 

 .עד שימסו מסויםלהישאר לזמן 
 

 .תפרים שעומדים להוציא אותם. 2

כיון שתמיד  שחוצציםהרב ואזנר דעת  .א

כדי שיכלו  משאירים חוט שבולט בחוץ

 .למשוך החוט לבחוץ

שיש להקל בשעת הדחק, דעת הטה"ב  .ב

ו מקפיד כיון שיש כמיעוט שאינ החשיבו ול 

  פריםלה צער בהסרת הת

בכל מקום שאינה  }שכן דעת הכתב סופר

  מקפידה מחמת צער וכד' אינו חוצץ{

 

אישה שעשו לה חור בבשר להוציא המוגלה, והניחו  .3

 בפנים צמר גפן שיספוג המוגלה,

שחוצץ כיון שסופו לצאת ואינו  התשובה מאהבה דעת

 דומה לחץ כיון שאין סופו לצאת.

שיש להקל שאינו הרב ואזנר דעת הלחם ושמלה ו

 חוצץ כיון שסכנה להוציאו והוא עמוק בבשר,

 פיד וחוצץ.אבל אם עומד להוציאו הוי מק

 

 

 שאלות סיכום   
 

 באר דין חציצה בקוץ הנמצא תחוב בבשרה? .1

מקור הדין לקוץ נתבאר במשנה במקוואות }תשובה: 

"חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה לגבי חץ, 

 ואם אינו נראה טובל ואוכל בתרומתו" ,חוצץ

והטעם שאם נראה מבחוץ חוצץ ביאר הרא"ש, שאם 

נראה בחוץ אי אפשר שלא היה מקצתו על הבשר 

 וחוצץ, 

 ואם החץ שתקוע בעומק הבשר אבל נראה מבחוץ,

הב"י הסתפק בזה, ודעת הלבוש והש"ך שכיון שאינו  

 שווה לבשר אינו חוצץ{

שנתחב לה קוץ בבשרה ומפחדת להוציאו,  אישה .2

 ל?אם מותר לה לטבו 
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ם שנוצרים מחמת הזיעה לכלוכי .'סעיף יב

 ונדבקו לגוף, אם הם לחים אינם חוצצים, 

 .33 ונעשו כגליד הם חוצצים ויתייבש  אם אבל

 

 , חוצציםשעל הבשר  מלמולין }גרגירים{ סעיף יג'.

פירוש כשאדם לש עיסה או מגבל " וביאר הטור

אם  חוטיםטיט ומשפשף ידיו זו בזו נופל מהן כמו 

 .34 "חוצציםעל בשרו  נופלים

                                                                                    
אם נראה החץ מבחוץ אינה יכולה לטבול }תשובה: 

שבהכרח מקצתו נמצא על הבשר, ואם אינו נראה 

 מבחוץ אינו חוצץ{

 האם תפרים )לאחר ניתוח וכדו'( חוצצים בטבילה? .3

תפרים שנשארו לאחר הלידה, או לאחר   }תשובה:

  מצינו שתי סוגי תפרים,ניתוח 

 .אותםבגוף ולא מוצאים  תפרים שנימוחים

 שאינם חוצצים. והטה"ב הרב ואזנרדעת 

שחוצצים שהתפרים  הגרי"ש אלישיבדעת החוט השני 

 .עד שימסו מסויםעשויים להישאר לזמן 
 .תפרים שעומדים להוציא אותם 

כיון שתמיד משאירים חוט  שחוצציםהרב ואזנר דעת 

 .כדי שיכלו למשוך החוט לבחוץ שבולט בחוץ

החשיבו הדחק, ול שיש להקל בשעת דעת הטה"ב 

ו מקפיד כיון שיש לה צער בהסרת כמיעוט שאינ 

 {פריםהת

 

 סעיף יב'  

 
33
מקורו מתני' מקוואות "לכלוכי צואה שעל בשרו"  

 }אינם חוצצים{ 

 "גלדי צואה שעל בשרו" }חוצצים{

 

 לאחר שנתיבשה. שהזיעה חוצצת רק והטעם

שהזיעה לחה אינו מהודק לבשר שמתי  הב"ח ביאר

 נכנסים תחתו,והמים 

אבל כשנתיבשה הזיעה לא נכנסים המים תחתיה ולכן 

 חוצץ.

שאפשר שהטעם שלכלוכי זיעה  כתב הרב ואזנרו}

 לחים לא חוצצים, כיון שאדם הולך כך ואינו מקפיד, 

ולפי"ז היום שיש מקלחת ומתרחצים הרבה אפשר 

שמקפידים על זה, וגם לכלוכים מזיעה, שעדין לחים 

 חוצצים{ 

 

 יג'סעיף 
 
34
 מקורו מתני' מקוואות, "מלמולין" }חוצצים בטבילה{ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אפילו כשהם טיט חוצצים שלושה סוגי  ף יד'.סע

 לחים, והם

   טיט  היון }טיט מחפירת בורות עמוקים{ א.

 }טיט שעושים ממנו כלי חרס{ טיט היוצרים ב.

 טיט דרכים }טיט שמונח בדרכים{ ג.

מאד  מודבקיםם עודם לחים הבאפילו "ש   והטעם

עד  עובריםמים אינם שאף ע"י שפשוף עם 

 }ב"י בשם סמ"ג{" שישפשפם הרבה

  ,ושאר סוגי טיט

 חוצצים.  יבשים

 אינם חוצצים.לחים 

 םהטיטייה האישה על שאר ד יפקמ אם אבל ,א"רמ

 .35  להסיר אותם, חוצצים אפילו שהם לחים

                                                                                    
 סעיף יד'

 
מקורו מתני' מקוואות  "טיט היון וטיט היוצרים וגץ  35

 יוני" }טיט שבדרכים{ חוצצים.

 "ושאר כל הטיט מטבילין בו כשהוא לח"

 שטיט היוצרים אינו חוצץ,  }ודעת ר' יוסי

דברים אחרים לחזקו שמערבים בו טיט מרקה ומוסיף 

ונראה לעיניים שהוא נדבק בבשר יותר מכל טיטין 

 שבעולם ולכן חוצץ.{

 

 ם"כדעת הרמב כאן ע"פסק השו

שגם ג' סוגי טיט הנ"ל חוצצים רק  אבל דעת הטור

כשהם יבשים אבל לחים אינם חוצצים, כיון שעוברים 

 כשנכנסת למים לטבול,

שים, כיון אינם חוצצים אפילו שהם יב  ושאר מיני טיט

 שעוברים כשנכנסת למים לטבול,

  וכתב הב"י

ואיני יודע מי דחקו לרבינו להניח דברי הרמב"ם " וז"ל

 "ולבנות לו דרך לעצמו וצ"ע

 

שכיון שאין אנחנו בקיאים בסוגי הטיט  חמירמח "והב

 כל טיט חוצץ אפילו שהוא לח ואינה מקפדת.

 

 שאלות סיכום

 
 חוצץ? ומה פסק המחבר והרמ"א? טיט האם.1

במשנה מבואר שיש שלוש סוגי טיט  }תשובה:

טיט  היון }טיט מחפירת בורות  א.שחוצצים, 

טיט היוצרים }טיט שעושים ממנו כלי  ב., עמוקים{

 ,טיט דרכים }טיט שמונח בדרכים ג. חרס{

אלו  םכדעת הרמב"ם ששלוש טיטיי ופסק השו"ע

עוברים ע"י שפשוף חוצצים גם לחים, כיון שאינם 

 המים, ושאר סוגי טיט יבש חוצץ לח אינו חוצץ,

מקפידה האישה על שאר  אםש א , והוסיף הרמ"א

 להסיר אותם,  םהטיטיי

  חוצצים אפילו שהם לחים 
שגם ג' סוגי טיט הנ"ל חוצצים רק  אבל דעת הטור

כשהם יבשים אבל לחים אינם חוצצים, כיון שעוברים 

אינם חוצצים  ושאר מיני טיטכשנכנסת למים לטבול, 

אפילו שהם יבשים, כיון שעוברים כשנכנסת למים 

 לטבול,

בסוגי הטיט כל  םשכיון שאנחנו לא בקיאי ופסק הב"ח

 טיט חוצץ אפילו שהוא לח ואינה מקפדת{
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שרף התאנה, ושרף  דיו, החלב, הדם,ה סעיף טו'.

}פירוש מין  התות, ושרף החרוב, ושרף השקמה

 ממני התאנים{

 אינם חוצצים. לחיםחוצצים,  יבשים

שרפים של שאר אילנות אפילו שהם לחים  אבל

 .36חוצצים 

 

דם שנסרך בבשר }שמתחיל להדבק  סעיף טז'.

 .37 לבשר{ חוצץ אפילו שהוא לח

                                                           
 סעיף טו'

 
36
אינו ששרף שאר אילנות תמיד  אבל דעת הטור 

 אפילו בשרף יבש,  חוצץ

דברו שלא ראה המשך דברי התוספתא  י"ודחה הב

 .תמיד חוצציםשמבואר  בפירוש ששאר שרפים 

 

 הטעם שרק יבשים חוצצים ולחים אינם חוצצים.

שעל "   וז"לבשם הרא"ם  כיד דעת המר  .א

ועל לחין אין  דרך בני אדם להקפידיבש 

" אבל אי מקפיד אפילו לח חוצץ ,מקפידים

 }ב"י סעיף יד'{
ברי הרמ"א שכתב שד  ך"וכן מבואר בש

בסעיף הקודם שאם מקפדת חוצץ אפילו 

 גם על הסעיף הבא ובדבר לח כוונת

שדבר לח שמקפדת עלו הרב ואזנר וכ"פ 

 חוצץ.

שהטעם שלח אינו דעת התו"ס בחולין,    .ב

חוצץ כיון שאינו מעקב את ביאת המים 

וכן ביאר השו"ע והמים מחלחלים דרכו, 

 ,בסעיף קודם
שהשו"ע חזר בו מהמרדכי  ולמד הטה"ב}

שהביא בב"י, ודעתו שלח אינו חוצץ בגלל 

שאינו מעקב ביאת המים, ולפי"ז לח אינו 

 , אפילו שמקפדת עלוחוצץ 

 אם מקפדת גם בלח חוצץ{ אבל לרמ"א

 

 

 סעיף טז'
 
ודם שנסרך "וזל  ופסקו הרמב"םמקורו מנחות כא.  37

 בבשר אפילו לח חוצץ"

  ההגדרה של דם שנסרך

}טובלים{ בו אצבע נמשך  רש"י וז"ל  "שכשתוליןביאר 

 }ש"ך{}כעין{ חוט ממנו"   והולך

 

דם שהתבשל חוצץ אפילו ש כתב הש"ך בשם הבה"ג 

 .שהוא לח

, מ"מ דברי וכתב הש"ך שהגם שלא מבואר כן בש"ס

  "ג דברי קבלה הם"הבה

שכשהדם מתבשל הוא }והטעם בזה ביאר הרב ואזנר 

 שה אפילו שהוא לח{נעשה דביק ומקפידה עלו האי 

 

 

 

 

 

 

 

ניהם/ידיהם/ נשים שצובעות לנוי פ  .יז' סעיף 

 .38שער ראשן, אינו חוצץ 

 .39 מי שאומנותו בצבע וידו צבועות אינו חוצץ וכן

                                                                                    
 סעיף יז'

 
מדוע אם צבעה רוב  מהרשב"א שהקשהמקורו  38

שערה אינו חוצץ, הרי חציצה ברובו חוצצת אפילו 

 שאינה מקפידה עלו.

 ותירץ הרשב"א שאינו חוצץ משתי סיבות.

כשצובעת שערה לנוי אינו רק שאינה מקפדת  .א

וקא שהיה שערה צבוע ומקפדת בדאלא עלו, 

ומחדשת אותו תמיד, ולכן נדון הצבע כחלק 

 . ולכן גם ברובו אינו חוצץ ,השערמ

צבועה  השרואים שהצבעים שהיית וראיה

בהם הפרוכת לא חוצצים בטבילתה, והטעם 

 כנ"ל כיון שרוצים בצבע.

 אין בצבעים אלו ממשות אלא חזותה בעלמא, .ב

כיון  ואינו כמו דיו שנתבאר בסע' טו' שחוצץ

 שיש בו ממשות.

 
  כיון גם באומן הטעם שאינו חוצץ 39

חזותה שאין ממשות של צבע אלא  .א

 .בעלמא

 .אינו מקפידכיון שמלכתו בכך  .ב

דם על בגדו חוצץ, ואם טבח הוא  "והראיה זבחים צח: 

}שומן  רבב על בגדו חוצץ, ואם מוכר רבב  ,אינו חוצץ -

 כיון שאינו מקפיד עלו "אינו חוצץ -הוא  שעווה{

אינו  שכשיש לה צבע מחמת אמונתהוביאר הרשב"א 

 שאר נשים להקפיד בזה,  שדרך חוצץ אפילו

שדרך שאר נשים שבני אותה אומנות שאינם כיון 

 .מקפידות

 

מה הדין באישה שטבלה ונמצא על  נחלקו הפוסקים

 ידה או גופה מעט שחרורית מחמת פחם ועשן.

שאינו חוצץ כיון  אדם,והחכמת  דעת הט"ז .א

 שאין בו ממשות אלא לכלוך בעלמא  

כיון שדבר , שחוצץ ט"והסדעת הפרישה  .ב

שמקפידה עלו חוצץ אפילו שהוא רק חזותה 

 בעלמא, 

שכן מבואר בשו"ע שהתיר רק לצבע שידו 

צבועות, שמשמע ששאר אנשים חוצץ אפילו 

  .שהוא חזותא כיון שמקפיד עלו

 

 הוספות
 

ט "סה לדעת חוששים הואזנר שלכתחיל . כתב הרב 1

צבע שעליה אפילו שאין בו  עם אישה ולא תטבול

 , כיון שמקפידה עלו ממשות

ז שאם אין חזותא אינו חוצץ "סומכים על הט בדיעבדו

 . אפילו שמקפדת עלו

שהוא שמנוני נחשב לצבע שיש בו ממשות  ואודם ,}לק

 שחוצץ כשאינו לנוי{

האיפור לפני הטבילה יש להסיר את לכתחילה . 2

 , אפילו אם אין בו ממשות

}אפילו שאיפור אין בו ממשות, ואינה מקפידה, והיה 

להתיר לטבול בו לכתחילה, מ"מ חוששים לרמ"א 

בסעיף א' שלא תטבול אישה גם בדברים שאינם 

 חוצצים{

211
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כשאי אפשר להסירו או לנשים שקשה  ובדיעבד 

הרב } םלהשפיע עליהן ואינן רוצות להסירו מקילי

  {ואזנר

 

 שאלות סיכום

 
 מהם הטעמים שאם צבעה את שערה אינו חוצץ? .1

 , האם זה חציצה?שערות צבועות. 2

ביאר הרשב"א שתי טעמים מדוע צביעת : 1-2 }תשובה

רוב שערה לא חוצץ, אפילו שחציצה ברובו חוצצת גם 

כיון שלא רק שאינה מקפדת , א. שאינה מקפידה עלו

אלא רוצה בצבע זה בדווקא ומחדשת אותו תמיד, נדון 

אין  ב.הצבע כחלק מהשיער, ואפילו ברובו אינו חוצץ, 

בצבעים אלו ממשות אלא חזותה בעלמא ואינו כמו דיו 

 שנתבאר בסע' טו' שחוצץ כיון שיש בו ממשות{

צבע לנוי  אחציצה מה הדין באופנים הבאים  .2

סתם  ג אומןצבע של  בבתשובה הקודמת(  )התבאר

 ה לקה שעל הציפורניים דצבע שאינו של נוי 

 ציפורניים מלאכותיות שמדבקים ליופי

צבע לנוי אינו חוצץ אפילו ברובו, ונתבאר א.  }תשובה:

 בתשובה קודמת שתי טעמים מהרשב"א,

שמי שהוא צבע וידו צבועות אינו  פסק השו"ע ב.

ששוחט או קצב, שידו תמיד  וכן כתב הרמ"א חוצץ,

אינו חוצץ, כיון שרוב בני אומנותו לא  מלוכלכות בדם,

 , מקפידים על כך

 -דם על בגדו חוצץ, ואם טבח הוא ומקורו זבחים צח:  

 -אינו חוצץ, רבב על בגדו חוצץ, ואם מוכר רבב הוא 

שמלשון השו"ע  דעת הס"ט והפרישה ג אינו חוצץ

תרתי גם שאינו  משמש שהתיר רק בצבע, שיש בו

מקפיד וגם שחזותא בעלמא , אבל אדם שאינו צבע 

 שמקפיד חוצץ אפילו שהוא רק חזותא, 

שמותר שמספיק הסיבה שאין בו  אבל דעת הט"ז

 ממשות להתיר,

}והטעם שכתב השוע צבע, כדי לומר שאצל הצבע אינו 

חציצה אפילו שיש בו ממשות כיון שאינו מקפיד, 

   אין בו ממשות{ובאדם שאינו צבע רק אם 

לק אינו חוצץ אפילו שיש בו  דעת החכמת אדם ד

ממשות כיון שאינה מקפידה עלו, אבל לכתחילה לא 

תטבול בו שמבואר ברמא שאין לטבול גם בדברים 

שאינם חוצצים, אבל אם נפגם הלק חוצצת לכו"ע כיון 

אישה שכבר עשתה  השדרך הנשים להסיר אותה 

 ציפורניים אלו יש מקום 

להקל בהם יותר מלק, כיון שעשויות לזמן ארוך ויש 

 קושי והפסד ממני להסיר אותם{

אישה שנמרחה ידה בצבע שמן, שנשאר בעור ידיה,  .3

 או דיו שעל ידה, האם חוצצים?

אישה שהתלכלכה מצבע שאינו לנווי ואינו  }תשובה:

של אומן, אם יש בו ממשות חוצץ, ואם אין בו ממשות 

עלו, נחלקו בזה הט"ז והפרישה האם  האבל מקפיד 

 , חוצץ או לא

אין בו ממשות  שגם , אינו חוצץ כיוןויוד שעל הפצע

על הפצע  ררצונה שהיוד יישא אינה מקפידה שהרי וגם

שגם יוד הנמצא על  והוסיף הרב וואזנר, עד שיתרפא

אישה שאין לה פצע אינו חוצץ, כיון שפסק כהחכמת 

אדם שגם דבר שמקפיד עלו אם הוא רק חזותא בעלמא 

 אינו חוצץ{ 

הנוהגות להתאפר תמיד ולצבוע השפתיים .5

לקראת שבת, והדבר החשוב להן מאוד,  םוהציפורניי

האם מותר להן לעשות כן לאחר החפיפה שעשו בערב 

 ילה במוצ"ששבת, כשהטב

מלוכלכות שוחט או קצב, שידו תמיד , רמ"א

 בדם,

אינו חוצץ, כיון שרוב בני אומנותו לא מקפידים 

 על כך. 

  

פורן }הלכלוך הטבעי ישתחת הצצואה  סעיף יח'.

    פורן{ישיש תחת הצ
 אינה חוצצת. כנגד הבשר

 חוצצת. העודפת על הבשר תחת הציפורן

 

}לכלוך שנכנס לציפורנים  בצק שתחת הציפורן

 בצק{ הבשעת לישת 

 .40 ילו כנגד הבשראפ ,חוצץ תמיד

                                                                                    
אם תרצה אישה זו לטבול עם האיפור לא  }תשובה:

נוכל למחות בידה שהרי מעיקר הדין איפור שעשוי 

לנוי פסק השו"ע ע"פ הרשב"א שאינו חוצץ, כיון שלא 

שזה חזותה  ועודרק שאינה מקפדת אלא רוצה בו, 

 בעלמא,

וגם אם תרצה לנהוג כפי הראוי לכתחילה לטבול ללא 

ברמ"א בס' א' שיש להוריד גם דברים האיפור, כמבואר 

 שאינם חוצצים לפני הטבילה,

 יכולה להתאפר בער"ש ולהוריד את האיפור במוצ"ש,

שבס' קצט' סע' ד' מבואר שדעת השו"ע שאם הטבילה 

במוצ"ש גם תחפוף במוצ"ש, א"כ בחפיפה זו תוריד את 

האיפור, וגם למבואר ברמ"א שמנהג יפה לחפוף גם 

מו שמבואר בטז שמותר בשבת זו בעש וגם במוצ"ש כ

לאכול בשר לכבוד שבת, ובס"ט כתוב שיכול להתעסק 

בבצק בער"ש, כך גם תוכל להתאפר בע"ש, ולהורידו 

 בחפיפה שבמוצ"ש{

 

 סעיף יח'

 
40
שמבואר במשנה שצואה מקורו מתני' מקוואות  

 שתחת הציפורן לא חוצצת, ובצק שתחת חוצץ, 

שלא כנגד הבשר , שתחת הציפון ומבארת התוספתא

חוצץ גם צואה, ומתחת לציפורן שכנגד הבשר חוצץ 

 וכן פסקו רא"ש ר"ש ור' ירוחם, רק בצק ולא צואה

 והשו"ע.

 

ת הציפורן הטעם שצואה חוצצת רק כשהיא תח

  .העודפת על הבשר

להקפיד שלא להתגנות על  שדרך הנשיםביאר הב"י 

בעליהם, שיגידו שאינם רוחצות עצמם מהצואה 

 במקומות הגלויים

  

הטעם שבצק שתחת הציפורן חוצץ אפילו כנגד 

 הבשר. 

שבכול מקום שימצא הבצק בציפורנים יש לחוש  כיון

שתתגנה כל בעלה שיאמר שמאכילה אותו זוהמת 

 ציפורניה,

וכיון שדרכם להוריד גם הבצק שכנגד הבשר גם אם 

 אינה מקפדת בטלה דעתה אצל שאר הנשים.

 

 

שצואה אפילו תחת הציפורן אבל דעת הרמב"ם 

 העודפת על הבשר אינה חוצצת,

 שלמד שהתוספתא חולקת על המשנה, וטעמו
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שצואה שתחת  והעיקר להלכה כמשמע מהמשנה

 ,תמידהציפורן לא חוצצת 

 שלא חילקה המשנה אם הוא כנגד הבשר או לא.

 

שאין דרך בני אדם להקפיד על צואה ובצק  דעת הטור

 שאינו מקפיד אינו חוצץ, שתחת הציפורן , ולכן מי

שא"כ לא היה למשנה ולתוספתא , ודחה הב"י דברו

 לסתום לאיסור.

שאם הבצק הוא  כונת הטורש ובדרכי משה ביאר 

 מועט שאין מקפידים עלו אינו חוצץ, 

שאם הצואה לחה שמבואר בתו"ס שאין  או שכונתו

  דרך להקפיד בה שאינו חוצץ.

 

שאין  "מעטצואה ובצק שתחת הציפורן אם הוא "

 מקפידים עלו אינו חוצץ כיון שזה מיעוט שאינו מקפיד, 

  }ב"י בשם סמ"ג בשם ר"ת{

 

שאם דרך בני אדם להקפיד, והאישה אינה  כתב הב"י

 מקפידה חוצץ, כיון שבטלה דעתה.

 

שרק צואה יבשה חוצצת אבל  דעת תו"סש ב"י הביא ה

 לחה אינה חוצצת כלל, 

לא הזכיר להקל בזה שצואה לחה לא  ע"אבל השו

 תחצוץ אפילו שלא כנגד הבשר.

 

   הקשה הב"י סתירה בדברי הרשב"א

 שבדין צואה שתחת הציפורן העודפת על הבשר

 פסק שחוצץבטבילה 

 ,פסק שלא חוצץובנט"י 

 .והרי הדין שכל החוצץ בטבילה חוצץ בנט"י

 שתי ישובים בזהומצינו 

שה להקפיד רק בטבילה דרך האי הב"י תירץ  .א

על צואה זו כדי שלא להתגנות על בעלה, 

שיגידו שאינם רוחצות עצמם מהצואה גם 

 במקומות הגלויים
בנט"י אם אינה מסירה הצואה אינה אבל  

 .מתגנה בזה על בעלה

בדעת הרשב"א שאם  עדין נתקשה הב"י}אבל 

להבנתו אין הצואה מהודקת לגוף אז מדוע 

שדעתו  ודוחק לומרחוצצת בטבילה, 

של רש"י שדבר שמקפיד עלו חוצץ  וכרבותי

  אפילו שאינו מהודק{ 

שרק  שדעת הרשב"א כר"תהש"ך תירץ  .ב

צואה שנדבקת חוצצת בטבילה וסתם צואה 

 אינה נדבקת ואינה חוצצת, 
אלא שנהגו הנשים להחמיר ליטול 

ציפורניהם לפני הטבילה שמא יש שם צואה 

 שנדבקת,

ליטול ציפורנו ובנט"י לא שייך להחמיר בזה 

 , םלפני כל נטילת ידיי

שבנט"י סומכים להקל כדעת  ז"הטתירץ וכן 

 ר"ת שצואה לא חוצצת.

 

 תחת הציפורןאם נמצא טיט או צואה חציצה בנט"י: 

 לכו"ע.  בנט"יאינו חוצץ 

הציפורן תחת  אם נמצאונחלקו הפוסקים מה הדין 

 העודפת על הבשר

שחוצץ כיון שדרך רוב בני אדם  דעת המג"א .א

 }פת"ש{להקפיד עלו 

 ליטול ציפורניהן בשעת הטבילה,  נהגו הנשים

כיון שאינם יודעות להבחין מה נקרא כנגד הבשר 

 ומה נקרא כנגד הציפורן. 

 

על הציפורן  נפיחות לה אישה שיש סעיף יט'.

מחמת מכה, ואינה יכולה לחתוך הציפורן ולא 

 ,לנקות הטיט שתחת הציפורן

 .חוצץאם נראה הטיט שתחת הציפורן מבחוץ 

  .41 אינו חוצץואם נפוח כל כך שאינו נראה מבחוץ 

                                                                                    
שהלכה כר"ת שרק טיט היוצרים  דעת הט"ז .ב

שדומה לבצק שנדבק מאוד חוצץ בנטי, אבל 

 סתם טיט וצואה אינו חוצץ  
 

 שאלות סיכום

 
ורוב בני אדם אינם מקפידים,  ןבצק שתחת הציפור  .1

 אך האישה מקפידה, האם חוצץ?

בני אדם לא להקפיד על שדרך  דעת הטור }תשובה:

צואה ובצק שתחת הציפורן, ולכן מי שאינו מקפיד אינו 

  חוצץ,

דחה דברו שמשמע מהתוספתא , שכיון אבל הב"י 

שבבצק דרך הנשים להוריד גם מה שלא כנגד הבשר 

כדי שלא תתגנה על בעלה שמאכילה אותו זוהמת 

ציפורניה, לכן גם אם אישה אינה מקפדת בטלה דעתה 

 וחוצץ,

במקרה שהאישה מקפידה גם לטור חוצץ שלא התיר ו

 רק אם האישה לא מקפידה,

ובסע' א' נתבאר הנושא האם הולכים אחרי קפידת 

 האישה או אחרי קפידת רוב העולם,

הולכים אחר קפידת רוב שדעת הרשב"א ש 

 כיון, ולא אחר קפידת האישה עצמה, הנשים

  טלה דעתה אצל כל אדם.שב 

שהולכים אחר קפידת האישה  דעת הרמב"ם

 עצמה, ולא אחר קפידת רוב בני אדם. 

להחמיר כשתי הדעות, ולכן אם דרך  השו"ע דעת

רוב הנשים להקפיד, או שדרך האישה להקפיד 

 {הוי חציצה

האם צואה ובצק שתחת הציפורן הוי חציצה  .2

 לטבילה ולנט"י?

במשנה במקוואות מבואר בצואה שתחת  }תשובה:

 הציפורן לא חוצצת, ובצק שתחת חוצץ, 

, שתחת הציפון שלא כנגד הבשר ומבארת התוספתא

חוצץ גם צואה, ומתחת לציפורן שכנגד הבשר חוצץ 

 ,וכן פסק השו"ערק בצק ולא צואה, 

שהתוספתא חולקת על המשנה  אבל דעת הרמב"ם

ה תמיד לא וההלכה כמו הפשטות של המשנה, שצוא 

 חוצצת גם בנמצא על הציפורן שלא כנגד הבשר,

 ובבצק תמיד חוצץ{

 

 'סעיף יט
 
 תבמקוואוולמד דין זה מדתניא  מהמרדכימקורו  41

 שחץ שתחוב באדם אם אינו נראה מבחוץ אינו חוצץ,

שאפילו שלא נקרם עור הבשר על הטיט והוסיף הש"ך 

  ., כל שהטיט עמוק ואינו שווה לבשראינו חוצץ
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 מה הדין באישה נחלקו הפוסקים כ'.סעיף 

 שטבלה ולא הסירה את ציפורניה כשהם נקיות.

שאינה צריכה  עדעת הראבי"ה והשו" .א

הציפורן  שרק בצק שתחת לטבול שוב

  ,חוצץ

שגדולה אבל הציפורן עצמה אפילו 

 כיון ועומדת ליחתך אינה חוצצת,

 חלק מגוף האישה. היא שהציפורן

 להחמיר ישש  ,הב"חו הרמ"א דעת .ב

שחוששים לדעת  ,לטבול פעם שניה

רן שעומדת שסובר שציפו   הראב"ן

 .42 וצצת מדינאוח ,נחשבת כקצוץ לקצץ

                                                                                    
 הוספות

 

  ,אם היא נקייה אינה חוצצת ציפורן חודרנית .1

למעלה ושלא  ןהציפור שדרך הרופאים להרים את  כיון

מפני שהיא  ,הו"ל מיעוט שאינו מקפיד ,לחותכה

 {הרב ואזנר}טה"ב ו מקפידה שלא לקצוץ אותה

 

 

 סעיף כ'

 
42
ומאחר דכבר נהגו ליטול וז"ל  " הרמ"א כתב 

אחת  נשאר בידה  ןציפור , אפילו אם יםהציפורנ 

 נוהגים" וכן  ,וטבלה, צריכה טבילה אחרת

 .ונחלקו הפוסקים מה טעם הרמ"א שטובלת שוב

שמזה שהסביר הרמ"א הטעם  ך"השדעת  .א

שצריכה לטבול שוב כיון שנהגו ליטול 

הציפורנים, משמע שטעמו שחשש לדעת 

 .ץהראב"ן שאמרינן כל העומד להיקצ
רי משמע שטעם הרמ"א כהשע  מהט"ז .ב

דורא שאי אפשר שלא היה טיט בציפורים, 

הזכיר דעת השערי דורא  וכן בדרכי משה

 ולא את הראב"ן.  
 

באישה שטבלה עם ציפורן נקיה ולנה  הפוסקיםנחלקו 

 עם בעלה האם צריכה לחזור ולטבול שוב.

, שלא תטבול ם מלובלין"ומהר דעת הט"ז .א

שוב כדי לא להוציא לעז על הולד שנולד 

 אסורה.מביאה 
שדעתו כהשערי דורא שהטבילה  }וטעמו

פעם שניה אינה מדינא אלא חומרא, שמא 

שגם אם יש ועוד יש צואה בציפורנים, 

צואה הוי מיעוט המקפיד שחוצץ רק 

 מדרבנן{

 שאפילו שלנה עם בעלה ך"דעת הש .ב

 ,למחרת במקום שאפשר תטבול שוב
אם אינה יכול לטבול שוב אין אבל 

 לה. כיון שעבר לי להחמיר

שחשש לדעת הראב"ן שהציפורן }וטעמו 

 ץשעומדת להיקצשכיון  ,מצד הדיןחוצצת 

 {נחשבת כקצוץ

 

אישה שחלה טבילתה בליל שבת נחלקו הפוסקים ב 

 .או ליל יו"ט, ולא הסירה ציפורניה

שתנקה את הציפורנים דעת הט"ז  .א

מהלכלוך אבל אין לה להגיד לגויה 

 ,שתחתוך את ציפורניה

                                                                                    
שנטילת הציפורנים הוא רק כיון א.  }וטעמו

 ן, שמעיקר הדין מספיק ניקיומנהג

אין מתירים שבות של אמירה הציפורנים, ו

  .לגוי היכן שאינו מצוה גמורה

י שמטה את "הישראלית מסיעת לה עב. 

}שכן מצינו בניקף,  ואסור ,ידה לגויה

שנחשב ללאו שיש בו מעשה, כיון שמטה 

  עצמו כדי שיקיפו אותו{

שתגיד לגויה שתסיר נקה"כ דעת הש"ך ב  .ב

 .אבל לא בכלי את ציפורניה ביד או בשיניה
ציפורן מעקבת }ודחה את טעמי הט"ז א. 

מצד הדין בטבילה כהראב"ן ולכן יש מצוה 

שלא בכלי  ןלהסירה, ונטילת הציפור 

אסורה רק מדרבנן והתירו שבות דשבות 

 במקום מצוה. 

אין כן חשש לאיסור מסייע, ורק בהקפת  ב.

 משום מסייע{ וגזירת הכתוב לחייב הראש

 

 .שחלה טבילה בחול המועד אישה

הציפורנים ע"י גויה,  לשתיטו דעת המרכי  .א

 ואם אין גויה תנקה הציפורנים, 
דרך שינוי אבל לא  םשתחתוך בשיניי או

 בכלי.
שמותרת ליטול דעת הט"ז והש"ך,  .ב

 הרמ"א}וכן פסק  הציפורנים בעצמה בכלי

התיר אפילו והשו"ע , בהלכות חול המועד

 {שלא במקום מצוה
 אישה שלא הסירה ציפורני רגליה וטבלה

 שגם ציפורן הרגל חוצצת דעת הראב"ן .א

 }ש"ך{
שאפילו  דניאל חמודידעת הפת"ש בשם  .ב

שיודעת שציפורני רגליה היו מלכלכות יש 

 להקל שאינה צריכה לטבול שוב, 
 שברגלים אין דרך הנשים להקפיד.כיון 

 

כמו ציפורנים  הראש אינם חוצצותהטעם ששערות 

נשים אין דרכם הכיון שרוב , ץאפילו שעומדות להיקצ

 }ב"ח{לקצץ, אבל ציפורנים כולם קוצצים 

 
 הוספות

 

אישה שטבילתה בשבת וששכחה ליטול להלכה  .1

 ,ציפורניה

 ,בציפורני רגליה

שיש לקצוץ ע"י גויה, ואם אין  פסק המשנ"ב כהש"ך 

ותעיין היטב שאין שם דבר  ןגויה תנקר תחת הציפור 

 חוצץ,

 , בציפורני רגליה

שיש לסמוך על הפת"ש בשם חמודי  הביה"לפסק 

דניאל שאין האישה מקפידה שם, ולכן אפילו יש נוכרי 

 עדיף שתנקה ציפורניה ולא תסירם בשבת ע"י נוכרית.

  

נשים המגדלות ציפורניים וצובעות אותן לנוי בלאק . 2

  .וכיוצ"ב

ש להעלים עין מהן ולאפשר להן לטבול י ש  ב"פסק הטה

 , מאחר שמן הדין אין שם חשש חציצה,צפרניהעם 

 . בדרכי נועם ובמתינות להוכיחורק לאחר טבילתן טוב 

לא אמר שהציפורן חוצצת  הב"חו הרמ"א שגם

והחמירו שתטבול שוב, רק באישה ששכחה לקצוץ 
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, אבל אישה זו ץציפורניה ולכן הוי כל העומד להיקצ

 ה לגדלן אינו חוצץ,שרוצ

שאי אפשר שלא היה שם  ,וגם חששו של השער דורא

טיט זה באישה שרוצה ליטול ציפורניה ולכן אינה 

נזהרת, אבל זו שרוצה להשאיר ציפורניה יכולה ליזהר 

 לנקותם

 

 

 שאלות סיכום

 

ששכחה ליטול צפורני ידיה או רגליה, האם  אישה .1

 זה לעיכובא, ובאם טבלה האם צריכה לחזור ולטבול?

 לרגלים? םפורני ידיייהאם יש נפק"מ בין צ .2

דעת הראבי"ה צפורני ידיה:  ,1-2: }תשובה

שאינה צריכה לטבול שוב שרק בצק  והשו"ע

 שתחת הציפורן חוצץ, 
דת ליחתך אבל הציפורן עצמה אפילו שגדולה ועומ 

 ,שהציפורן היא חלק מגוף האישה כיון אינה חוצצת,

 ,לטבול פעם שניה להחמיר שיש ,הב"חדעת הרמ"א ו

שחוששים לדעת הראב"ן הש"ך ביאר טעם הרמ"א 

שטעם , הט"ז ביאר ץשאמרינן כל העומד להיקצ

שלא  הרמ"א שסובר כדעת השערי דורא שאי אפשר

 היה טיט בציפורניים,

 שגם ציפורן הרגל חוצצת דעת הראב"ןצפורני רגליה: 

 }ש"ך{
שאפילו שיודעת  דניאל חמודידעת הפת"ש בשם 

שציפורני רגליה היו מלכלכות יש להקל שאינה צריכה 

 ,שברגלים אין דרך הנשים להקפידכיון לטבול שוב, 

שיש לסמוך על הפת"ש בשם חמודי  הביה"לופסק 

וכרי דניאל שאין האישה מקפידה שם, ולכן אפילו יש נ 

 {עדיף שתנקה ציפורניה ולא תסירם בשבת ע"י נוכרית

 

פורנים מגודלות ולק, ישמבקשת לטבול עם צ אישה .3

 כיצד נדון בדבר?

יש להעלים עין מהן ולאפשר ש  ב"פסק הטה}תשובה: 

, מאחר שמן הדין אין שם חשש צפרניהלהן לטבול עם 

 חציצה,

 . בדרכי נועם ובמתינות להוכיחורק לאחר טבילתן טוב 

לא אמר שהציפורן חוצצת  הב"חו הרמ"א שגם

והחמירו שתטבול שוב, רק באישה ששכחה לקצוץ 

, אבל אישה זו ץציפורניה ולכן הוי כל העומד להיקצ

 שרוצה לגדלן אינו חוצץ,

שאי אפשר שלא היה שם  ,וגם חששו של השער דורא

נה טיט זה באישה שרוצה ליטול ציפורניה ולכן אי 

נזהרת, אבל זו שרוצה להשאיר ציפורניה יכולה ליזהר 

 לנקותם{

 

 פורניים והנפ"מ?ימה הם הטעמים לצורך ליטול צ. 4

, שהטעם שצריך ליטול הראב"ן דעת }תשובה:

 כקצוץ דמי, ץ, כיון שכל העומד להיקצםהציפורניי

שאי שצריך ליטול הציפורניים כיון , דעת השערי דורא

 ,פורנים טיטיהצאפשר שלא היה בתוך 

אם טבלה עם ציפורן נקיה ולנה עם בעלה  והנפק"מ

 , האם צריכה לחזור ולטבול שוב

 אינה צריכה לטבול שוב, כיון לפי השערי דורא

שהטבילה פעם שניה אינה מדינא אלא חומרא, שמא 

ולכן לא מוצאים לעז על הוולד  יש צואה בציפורנים,

 שנולד מביאה אסורה וכ"פ הט"ז,

חמיר שת טובש, דורא ידעת השער  .ג

כיון שאי אפשר שלא  ,לטבול פעם שניה

  .פורנים טיטיהצ היה בתוך

 

 ציפורן מדולדלת. סעיף כא'.
 .43 חוצצת ,מיעוטה נחתכה

                                                                                    
שחוצץ מצד הדין, כיון שכל העומד  ב"ןלפי הרא

כקצוץ דמי, וכ"פ הש"ך, והסיף שאם אינה  ץלהיקצ

 יכולה לטבול שוב, אין להחמיר

באישה שכחה לטול אותם והטבילה בליל  עוד נפק"מ

 שבת או יו"ט, 

לפי הראב"ן שחוצץ מעיקר הדין כיון שכל העומד 

להיקצץ כקצוץ דמי, זה נחשב למקום מצווה ואפשר 

ר ע"י גוי שיסיר ביד או בשניים שהוי שבות להתי

  הש"ךוכ"פ דשבות במקום מצווה שמותר 

לפי השערי דורא שרק מנהג מחשש שהיה לה לכלוך, 

 כיון שאינו מצווה גמורה לא מתירים שבות דשבות{

  

מה הדין אם אירע טבילתה בחול המועד, או  .5

 פורניה וטבילתה ביו"ט או בשבת?יששכחה ליטול צ

 לשתיטו דעת המרכי  בחול המועד: }תשובה:

 הציפורנים ע"י גויה, ואם אין גויה תנקה הציפורנים, 
 דרך שינוי אבל לא בכלי. םשתחתוך בשיניי או

שמותרת ליטול הציפורנים בעצמה דעת הט"ז והש"ך, 

והשו"ע , בהלכות חול המועד הרמ"אוכן פסק  בכלי

 התיר אפילו שלא במקום מצוה,

שתנקה את : דעת הט"ז יל יו"טליל שבת או ל

הציפורנים מהלכלוך אבל אין לה להגיד לגויה 

 ,שתחתוך את ציפורניה
, כיון שנטילת הציפורנים הוא רק מנהגא.  וטעמו

אין מתירים הציפורנים, ו ןשמעיקר הדין מספיק ניקיו

  .שבות של אמירה לגוי היכן שאינו מצוה גמורה

 ,ידה לגויהי שמטה את "הישראלית מסיעת לה עב. 

}שכן מצינו בניקף, שנחשב ללאו שיש בו מעשה,  ואסור

  כיון שמטה עצמו כדי שיקיפו אותו{

שתגיד לגויה שתסיר את ציפורניה דעת הש"ך בנקה"כ 

 .אבל לא בכלי ביד או בשיניה
ציפורן מעקבת מצד הדין ודחה את טעמי הט"ז א. 

בטבילה כהראב"ן ולכן יש מצוה להסירה, ונטילת 

שלא בכלי אסורה רק מדרבנן והתירו שבות  ןר הציפו 

 דשבות במקום מצוה. 

אין כן חשש לאיסור מסייע, ורק בהקפת הראש  ב.

 משום מסייע{ וגזירת הכתוב לחייב

 

 סעיף כא'

 
מבואר שציפורן במשנה במקוואות  מקורו 43

 המדולדלת לא חוצצת 

 "פורן שפירש רובה אינה חוצצתיצש מבואר תוספתאב

שהתוספתא לא שביאר  כדעת הטורע "ופסק השו

 חולקת על המשנה אלא מבארת אותה,

שהנאמר במשנה שציפורן המדולדלת אינה חוצצת, זה 

 רק שפירשה רובה אבל פירשה מיעוטה חוצצת,

בין  לא חוצצת שציפורן המדולדלת ם"אבל דעת הרמב

 ,פירשה רובה ובין אם פירשה מיעוטה םא

שכונת המשנה שציפורן המדולדלת לא חוצצת,  וטעמו

 בין פירשה מיעוטה ובין פירשה רובה,

ואין הלכה כמותה כיון  והתוספתא חולקת על המשנה

 שהיא דעת יחיד.
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 .44 אינה חוצצת ,רובה נחתכה

                                                                                    
 

טעם החילוק שציפורן שפירשה נחלקו הפוסקים מה 

 מיעוטה חוצצת, ואם פירשה רובה אינה חוצצת,

 ומה טעם הרמב"ם שתמיד חוצץ. 

  ון בב"י, הדרכי משה והש"ך,ביאור ראש  .א
 החציצה היא מחמת הציפורן עצמה,

דינה  ששכיון שהציפורן עומדת להיתל

וצריך להגיע מים למקום חיבור  ,כתלוש

 הציפורן לגוף,

כיון שרק קצת פרש  חוצץ, פירשה מיעוטה

ולכן אינה רוצה להסירו, נחשב למיעוט 

  המקפיד שחוצץ
רובו  שכיון שפרשפירשה רובה אינו חוצץ, 

, נדון ויכולה להסירו בקלות ולא הסירה אותו

  כמיעוט שאינו מקפיד שאינו חוצץ. 

שגם בפרשה מיעוטה יכולה ודעת הרמב"ם 

להיתלש ביד, וכיון שלא תלשה סימן שאינה 

 מקפדת ולכן אינו חוצץ.

 ביאור שני  בב"י, ופסק שהוא העיקר. .ב
החציצה היא מחמת דבר החוצץ הנמצא על 

 שההציפורן שפיר 

אם יש עליה דבר חוצצת שפירשה מיעוטה 

, כיון שרובה מחובר לגוף היא חלק חוצץ

 מהגוף וחוצץ.

אינו חוצץ פירשה רובה ויש עליה דבר חוצץ 

שרובה לא מחובר לגוף אינה חלק  כיוןש

 מהגוף.

שגם בפירשה מיעוטה אם יש ודעת הרמב"ם 

עליה דבר חוצץ אינו חוצץ בטבילה, כיון 

 ".צץ כקצוץ דמייקהשכל העומד ל "

אבל מודה הרמב"ם שאם הציפורן בעצמה 

 פירשה מיעוטהונעקרה ממקום חיבורה 

שכיון שהיא  ,חוצצת ונמצא עליה דבר חוצץ, 

תרפאות היא נחשבת לחלק העשויה ל 

, שכל שנמצא עליה דבר חוצץ, חוצצת מהגוף

 בטבילה.

שהחציצה מחמת שאין המים  דעת הט"ז .ג

 הציפורן נסדקהיכולים להגיע למקום שבו 
מי  שאיןשזה סדק צר ולכן פירשה מיעוטה 

 , יכנס חוצץההטבילה יכולים ל 

 שמקום הסדק רחב ויכוליםפירשה רובה 

 , ולכן אינו חוצץ.יכנס לסדק מי הטבילההל 
  

היוצאת בין הטעמים, בציפורן שפירשה  }והנפק"מ

 מיעוטה ואין עליה דבר חוצץ, 

 יצה, אינו חצלפירוש השני שפסקו הב"י, 

  הציפורן חוצצת{, לדרכי משה והש"ך

 

 
44
שגם ציפורן שפירשה רובה חוצצת,  הש"ךאבל דעת  

שכיון שעומדת להינטל, חשש לדעת הראב"ן שכל 

 כקצוץ דמי וחוצץ.  ץהעומד להיקצ

 

כלות שטובלות עם שער ארוך, ולאחר בעילת מצוה 

 נוהגות לקצוץ השער,

 ,ץשחוצצות כיון  שעומד להיקצ חשש רב אחד

אבר ובשר שמדולדלים בגוף האישה  סעיף כב'.

 .45 חוצצים

או יתרת }חתיכת בשר שגדלה על  ,יבלת ,רמ"א

 .46 אינם חוצצים מדולדליםבשרה{ אם אינם 

                                                                                    
, שכיון שאינה קוצצת מיד אחרי ואין לחוש לזה

הטבילה אלא רק אחר בעילת מצווה אין להחשיבו 

  ש בשם חת"ס{"}פת לקצוץ

 

 

 

 סעיף כב'
 
באדם  המדולדליםהאבר והבשר "תוספתא במקורו  45

 }ובזה גם הרמב"ם מודה שחוצץ{ "חוצצים

ובשר המדולדל  ונחלקו הפוסקים מה הטעם שאיבר

חוצצים, והאם רק שיש עליהם דבר שחוצץ, או גם 

 כשאין דבר החוצץ.

 ב"י בפירוש הראשון ופסקו הדרכי משה, .א

החציצה היא מחמת האיבר עצמו, אפילו 

 שאין עלו דבר חוצץ

ואינו יונק  שעומד להיתלשאיבר זה שכיון 

, ומחמת איבר זה לא כתלוש ודינ  מהגוף

  איבר לגוף.מגיע מים למקום חיבור ה

 רוב האיבר אם פירששאפילו וביארו הב"י והב"ח, 

בקלות שאפשר  לא אמרינן כמו בציפורן שכיוןו  חוצץ,

להוציאו ולא הוציא אותו הוי מיעוט שאינו מקפיד 

שאינו חוצץ, כיון שבאיבר גם שפירש רובו צריך אומן 

 לקטעו שאינו נוח שיקטע הוא בעצמו.

  

החציצה  ,י"ב"י בפירוש השני ופסקו הב .ב

היא מחמת דבר החוצץ הנמצא על 

 האיבר המדולדל.

הוא  וצץשרק אם יש  על האיבר דבר הח

, אבל האיבר עצמו אינו חוצץ בטבילה

  חוצץ,

דכיון שהם מחוברים לגוף אף על פי שהם "

 " מדולדלים כגוף הם חשובים

שהטעם שאיבר המדולדל חוצץ  דעת הט"ז .ג

כיון כיון שאין האישה מניחה אותו תלוי 

  לה, שכואב

אלא מחזיקה אותו סמוך לגוף ומחמת כן 

האיבר  שמונח בולא מגיע לאותו מקום 

 מים.

 

שציפורן שפירש רובה אינה  וביארו הב"י והב"ח

 חוצצת, אבל איבר המדולדל אפילו פירש רובו חוצץ,

ולא נחשב למיעוט שאינו מקפיד  שאיבר המדולדל 

   חוצץ תמיד גם אם פירש רט

 
46
וכתב ד' דברים בגוף שאינם חוצצים  מהסמ"גמקורו  

 .כיון שבטלים לגוף

 בכל מקום שתהיה בגוף. יבלת .א
}חוט לבן הנמשך מהלבן  תבלול שבעין .ב

 לשחור שבעין{
 .וכיוצא בהםתלתלים של בשר  .ג
 אפילו שעומדת ליחתך.יותרת  .ד
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 הוספות

 
בביאור הטעם שאיבר המדולדל וציפורן שפירשה  .1

אבל פירשה רובה אינה חוצצת כתב מיעוטה חוצצת, 

 הב"י שני פירושים וכתב שהעיקר כפירוש השני,

 אמר המגיד לב"י וז"ל  ובספר מגיד מישרים

 ,ובההיא דצפורן שפרשת וכתבת שני דרכים"

 ,חייך דקב"ה חייך בפלפולא דילך

}הפירוש השני  אבל אורחא בתראה הוא ברירו דמלה

ריה דקב"ה ומ"מ לא תמחוק קדמאה דיק הוא עיקר{

 "סליק מיניה אף על גב דלאו קושטא איהו

 

 ,קילופי עור קטנים כגון קילופי עור השפתיים .2

שאינם חוצצים. אבל   והחוט שני הרב ואזנרדעת 

, יש להסיר יהקילופי עור גדולים כגון משיזוף או כווי

 מה שאפשר והשאר אינו חוצץ.

 שלכתחילה תרכך אותם במים פושרים, דעת הטה"ב

 דיעבד אינם חוצצים.וב 

 

כיון שהוא מחובר  עור קשה שברגלים אינו חוצץ, .3

 הוא נחשב כחלק מהגוף אפילו אם אינו יונק, לגוף

 {הרב ואזנר}

 

  קשקשים שבראש .4

, יש לשטוף את הראש היטב ולהסיר כל מה שאפשר 

 , כיוןאם לא הסירה אותם עלתה לה טבילהובדיעבד 

 {ואזנרהרב } שבדרך כלל אינם דבוקים

 

  שן המתנדנדת ועומדת להיעקר .5

אם היא  , אבלאינה חוצצתש הרב ואזנר. דעת 

יש  ,מדולדלת הרבה והיא עומדת להוציאה בקרוב

 יר.מקום להחמ

אפילו אם קבעה תור  ,חוצצתשאינה . דעת החוט שני

שהשן נחשבת כחלק  , כיוןלרופא כדי לעקור אותה

 .מהגוף

 

 

 .סע' כא' כב' שאלות סיכום

 
 באר דין אבר המדולדל וציפורן המדולדלת. .1

, מה דינה, אבר ובשר פורן המדולדלת שפירשהיצ .2

מה דינם, איך פירש הט"ז, באר החילוקים  םהמדולדלי

והטעמים ומה שיטת הרמ"א וטעמו, ואיך מסקנת 

 .הש"ך

במשנה במקוואות : ציפורן המדולדלת: 1-2שובה }ת 

 מבואר שציפורן המדולדלת לא חוצצת 

 פורן שפירש רובה אינה חוצצתיצש מבואר תוספתאב

שהתוספתא לא ופסק השו"ע כדעת הטור שביאר 

 חולקת על המשנה אלא מבארת אותה,

שהנאמר במשנה שציפורן המדולדלת אינה חוצצת, זה 

 ,רק שפירשה רובה אבל פירשה מיעוטה חוצצת

 מיעוטה, ציפורן מדולדלת נחתכהולכן פסק השו"ע 

 אינה חוצצת, רובה, חוצצת, נחתכה

מיעוטה חוצצת רובה אינה  שאם נחתכה והטעם

 הביא הב"י שתי ביאורים  חוצצת

החציצה מחמת הציפורן עצמה שלא מגיע מים  א

מיעוטה מקפידה על  נחתכהלמקום חיבור הציפורן, 

רובה אינה מקפידה ולכן  נחתכההציפורן ולכן חוצץ, 

  אינו חוצץ

                                                                                    
החציצה מחמת דבר החוצץ הנמצא על הציפורן,  ב

נחתכה מיעוטה היא חלק מהגוף וחוצץ, נחתכה 

 ,רובה אינה חלק מהגוף ולכן אינו חוצץ

 שהפירוש השני עיקר, י"וכתב הב

שהחציצה מחמת שאין המים יכולים  הט"ז פירש  ג

 להגיע למקום שבו הציפורן נסדקה
מי הטבילה  שאיןשזה סדק צר ולכן פירשה מיעוטה 

 , יכנס חוצץהיכולים ל 

 שמקום הסדק רחב ויכוליםפירשה רובה 

 ,, ולכן אינו חוצץיכנס לסדק מי הטבילההל 

וכן  מבואר בתוספתא שאיבר ובשר המדולדלים 

חוצצים, וגם בטעם החציצה בהם יש את שתי 

 הפירושים בבי ופירוש הט"ז, 

 אם פירששאפילו אלא שחולק איבר ובשר מציפורן 

 לא אמרינן כמו בציפורן שכיוןו  חוצץ, האיבר רוב

בקלות להוציאו ולא הוציא אותו הוי שאפשר 

 מיעוט שאינו מקפיד שאינו חוצץ, 

כיון שבאיבר גם שפירש רובו צריך אומן לקטעו 

 ,שאינו נוח שיקטע הוא בעצמו

פסקו שהחציצה היא מחמת והרמ"א בדרכי משה  

ולכן לדבריהם הציפורן עצמה, כפירוש הראשון בב"י 

ציפורן שפירשה מיעוטה חוצצת אפילו שאין עליה דבר 

חוצץ, אבל לבי שפסק כפירוש השני לא היה חציצה 

 באופן זה

שגם ציפורן שפירשה רובה  אבל דעת הש"ך

חוצצת, שכיון שעומדת להינטל, חשש לדעת 

 כקצוץ דמי וחוצץ ץהראב"ן שכל העומד להיקצ

 לא חוצצת לתשציפורן המדולד ם"אבל דעת הרמב}

 ,פירשה רובה ובין אם פירשה מיעוטה םבין א

שכונת המשנה שציפורן המדולדלת לא חוצצת,  וטעמו

 בין פירשה מיעוטה ובין פירשה רובה,

ואין הלכה כמותה כיון  והתוספתא חולקת על המשנה

 שהיא דעת יחיד{

 
טבילה וחציצה: האם עליה לגלח שערה, ואם כן . 3

גילחה, האם זה מעקב בטבילה, איזה שער? אם לא 

 ?וצריכה לחזור ולטבול

נוהגים  הספרדים" כתב וז"ל}תשובה: הרב ואזנר 

להסיר השער של אותו מקום לפני הטבילה ומקפידים 

 בזה מאוד, 
וביאר טעם  אינם מקפידים", האשכנזיםאבל 

שחששו לזיעה שבאותו מקום שקשה , הספרדים

 להורידה.
, שגם ' שלום מאששרהכריע לדינא כדעת הטה"ב 

הספרדיות יכולות להקל לא להסיר שער בית הערווה, 

 של אותו מקום  ןובלבד שתקפיד על הרחיצה וניקיו
שכלות שטובלות עם שער  כתב הפת"ש בשם החת"ס

חשש ארוך, ולאחר בעילת מצוה נוהגות לקצוץ השער, 

 ,ץשחוצצות כיון  שעומד להיקצ רב אחד

קוצצת מיד אחרי  , שכיון שאינהואין לחוש לזה

הטבילה אלא רק אחר בעילת מצווה אין להחשיבו 

  ,לקצוץ

שכל דברי החת"ס זה רק לפי הש"ך  זנרא וכתב הרב ו

שהחמיר כדעת הראב"ן שגם ציפורן שפירש רובה 

חוצצת אבל רוב הראשונים והאחרונים לא חששו 

לדעתו, ולכן אם בשעת הטבילה רוצה בשיער אינו 

 {חר מכןחוצץ גם תגלח אותו לא
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  תכשיטים לנוי סעיף כג'.

  קטלאות נזמים, ,טבעות {צמידים} ,שיריםשהם 

  {רהצווא עלשרשראות ש}

 מיני חבישה שעל המכה וכן 

לוחות } קשקשים }חבישה שעל המכה{ אגדשהם 

  {בימינו מכונים גבס ,שמניחים רופאים על מכה

 חוצצים.  מהודקים

 .47 אינם חוצצים רפויים

                                                                                    
 סעיף כג'

 
47
 מהתוספתא מקורו  

לא מטמא  חוצציםושאמרו אין  חוצציםושאמרו וז"ל "

שעל והאגד  ,שעל גבי המזבחמקרום חוץ  מטמאיםולא 

 ,שעל גבי השברוהקשקשים  ,גבי המכה

   והקטלאות והטבעות והנזמים והשירים 

 "אין חוצצין חוצצים רפים }מהודקים{ אוצין

 

האם גם במיני חבישה של אגד ונחלקו הפוסקים 

 .אם היו רפים לא חוצציםש   הדין וקשקשים

שגם מיני חבישה אם דעת הטור והב"י,  .א

אינם חוצצים, שהגם שדין זה הובא  םרפויי

 , ברמב"םרק 
לא הביאו דין זה שלמדו  אבל הרא"ש והר"ש

שהסיפא של התוספתא לא נאמרה על אגד 

 וקשקשים, 

דים מיני אינם חולקים לדינא שלומ  מ"מ

לא  םחבישה מהטבעות והשיריים שאם רפויי

 חוצצים.

שמיני חבישה חוצצים אפילו דעת הב"ח   .ב

 .םרפויי
ומשמע לי דלהרא"ש והרשב"א והר"ש " וז"ל 

חוצצין  רפוייםוהסמ"ג באגד וקשקשין אפילו 

 ,רפוייםאפילו  דלא עיילי בהו מיא שפיר

והכי נקטינן לחומרא באיסור כרת ודלא כמו  

 "שכתב בשלחן ערוך

 

 מדוע טבעת מהודקת חוצצת בטבילה, הרי שאלה: 

 }רא"ש{זה מיעוט שאינו מקפיד  א.

 }רשב"א{ האישה רוצה בתכשיט כיון שנוי הוא לה ב.

שמקפידה להסירה בשעת לישה או  כיון: תשובה

 ץ,בפעמים אחרות נחשב לדבר שמקפידה עלו וחוצ

}רשב"א  אפילו שאינה מקפידה עליה בשעת טבילה

 { ד"ראבו 

 

נחלקו הפוסקים להלכה, האם תכשיט רפוי חוצץ 

 בטבילה }פת"ש{

לא תטבול גם עם שלכתחילה דעת הס"ט,  .א

דבר רפוי, כיון שאין אנחנו בקיאים מה 

 עלתה לה הטבילה, ובדיעבדנקרא רפוי, 
השו"ע }ודעת רוב הפוסקים שכן דעת 

ובזה ישבו בזה הסתירה, , והרמ"א

שבשו"ע בנט"י פסק שטבעת חוצץ אפילו 

 רפוי, ובטבילה פסק שרפוי לא חוצץ,

בדין לכתחילה,  ושצ"ל שבנט"י כוונת

 וובטבילה שכתב שלא חוצץ כוונת

 בדיעבד{

חלילה לומר דברפוי ", דעת שו"ת הב"ח .ב

לא עלתה לה טבילה והאומר זה ראוי 

 "לנזיפה

                                                                                    
ים שטרחא או דבר ורק בנזמי האוזן, 

להסירם שחששו שלא תסיר אותם 

לא תטבול בהם  שלכתחילההחמירו בהם 

אינה צריכה לחזור  ובדיעבד, םגם רפויי

 ולטבול.

שגם , ללדעת המהרי"ט בשם בית ה .ג

 ,שיט רפויכ בדיעבד מי שטבלה עם ת

}שאם בנט"י שדרבנן  צריכה לחזור ולטבול

 החמירו כ"ש נדה שדאורייתא{
אינה צריכה  אם שימשה עם בעלהאבל 

   לחזור ולטבול.

שגם אם שימשה עם דעת החמודי דניאל,  .ד

בעלה צריכה לחזור ולטבול, אא"כ היה 

 התכשיט רפוי הרבה.
 

נחלקו הפוסקים באישה שאין דרכה ללוש בצק, האם 

 טבעת מהודקת על ידה חוצצת.

שאינה חוצצת אפילו , דעת ספר גן המלך .א

 שהטבעת מהודקת מאוד, 
 שזה מיעוט שאינו מקפיד שאינו חוצץ. כיון

שאינו חוצץ כיון  באנשיםוכן הדין בטבעת 

שאין דרכם לעשות מלאכות שצריכים 

 להוריד הטבעת בשבילם

תסיר את הטבעת  שלכתחילה, דעת הס"ט .ב

המהודקת, כיון שהשו"ע לא חילק בזה וכתב 

 בסתם שחוצצת.
 אם שימשה עם בעלה יש להקל.ובדיעבד 

 

ורופא  שה שיש לה כאב עינייםאיכתב הפת"ש ש 

מומחה אסר לה לרחוץ את עיניה גם מבחוץ, מחשש 

 :שתאבד מאור עיניה, כיצד יכול לטבול

מספיק שתעיין בעינה ע"י מראה, או . בחפיפה

שחברתה תבדוק שאין בהם לפלוף וגם שריסי עינה לא 

 דבוקות.

חברתה תכנס איתה למקווה ותעמוד . בטבילה

  מאחוריה בריחוק קצת,

ותדיח ידיה במים בשיעור טופח על מנת להתפיח, 

 ותכסה ברפיון את עיני הטובלת.

}אבל אין להתיר לטובלת להניח את ידיה על עיניה, 

כיון שצריכה לעמוד בטבילה כדרך הילוכה, ולא 

 כשידיה כפופות, 

וכן לא יכולה לטבול כשתחבושת רפויה על עינה, שיש 

 לחוש שתהדק התחבושת על עיניה מחמת פחד{  

 

 הוספות

 
נחלקו הפוסקים מה הדין באישה שאינה יכולה . 1

גון שהתנפחה אצבעה, }כלהסיר את הטבעת מאצבעה 

 ע{או שיש שם פצ

שאם אינה מסירה הטבעת מידה  דעת הטה"ב .א

הטבעת חוצצת בשביל לישה וכדו' אין 

בטבילה, שיש לסמוך על דעת גן המלך 

שפסקו הרבה אחרונים כמותו, שהוי מיעוט 

 שאינו מקפיד.
שצריכה לחתוך את הטבעת, דעת הרב ואזנר  .ב

ואם קשה או שאינה רוצה, תסובב את 

הטבעת סביב האצבע כשהיא בתוך המים 

 שתהיה רפויה ויכנסו מים תחתיה, 
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שחוצץ, ואם אי אפשר לסובב יש להחמיר 

ובשעת הדחק גדול צריך שאלת חכם אם 

     להקל.

אם אי אפשר ש  הגרי"ש אלישיבדעת    .ג

מותר לטבול בה אם דעתה  ,להסירה

 .להשאירה כך לעולם
 

 ,בדיעבד פילוחוצצים א, עגילי אוזניים מהודקים. 2

אלא אם כן היא רגילה לישון בהם ואינה מוציא אותם  

  { }טה"בם רחוקות בשעת רחיצה אלא לעיתי

 

אינו חוצץ כיון שנמצא בתוך  תוך רחמי התקן .3

 הרחם,

 { נובה רינג} טבעתו  

כתב שנראה שאינה חוצצת מדינא וצירף  אבני שהםה

ע"ש, אבל יש שהחמירו להורידו לפני  כמה סברות

 הטבילה, וגם בבדיקות כדי שתוכל לבדוק לעומק.

 

 

 

 שאלות סיכום

 

 חוצץ?. אגד שעל המכה והוא רפוי האם 1

מבואר שתכשיטים מהודקים  בתוספתא }תשובה:

חוצצים רפויים לא חוצצים, ונחלקו הפוסקים האם 

נאמר גם על חבישה שעל המכה שנתבאר דינו קודם 

בתוספתא, דעת הטור והשו"ע שנאמר גם על חבישה 

 ולכן אם רפוי אינו חוצץ, 

שלא נאמר דברי התוספתא על אבל דעת הב"ח 

חוצץ גם רפוי כיון שלא נכנס בהם חבישה ולכן בנם 

 מהמים כראוי גם ברפוי{

 

. אישה שאינה יכולה להסיר טבעתה כתוצאה 2

 מהתרחבות האצבע כיצד תטבול?

של נוי אם הם  םהשו"ע פסק שכל התכשיטי }תשובה:

רפויים לא חוצצים, ואם מהודקים חוצץ וביאר 

הרשב"א שאין להחשיבו כמיעוט שאינו מקפיד כיון 

 להסיר אותם בשעת טבילה, שמקפידה

אבל דעת הסט שלכתחילה אין לטבול גם עם רפוי כיון 

שלא בקיאים מזה רפוי, וגם השוע התיר רק בדיעבד 

ולא לכתחילה והראיה שבנט"י פסק שחוצץ אפילו 

רפוי, ובשם החמודי דניאל ביאר שגם אם שימשה עם 

 בעלה צריכה לחזור ולטבול,

רכה ללוש בצק האם אם אין ד ונחלקו עוד האחרונים

ימצוץ בטבילה, שדעת הגן המלך שלא יחצוץ אפילו 

שהטבעת מהודקת שהוי מיעוט שאינו מקפיד וכ"פ 

הטה"ב, ודעת הסט שאם מהודקת חוצצת גם שאינה 

 לשה שהשו"ע לא חילק בזה וכ"פ הרב ווזנר{

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צריכה האישה לחוץ שיניה לפני  סעיף כד'.

 כדי שלא היה בהם דבר חוצץ, ,הטבילה

ואם טבלה ונמצא דבר דבוק בשיניים לא עלתה לה 

 .48 טבילה, ותטבול שוב

יש נשים שנוהגות לא לאכול בשר ביום הטבילה 

יותר מכל ממאכל  םהשינייכיון שהבשר נכנס בין 

 אחר, 

 , חוששיםלפני הטבילה םהשינייואפילו שבודקת 

 .49 אומנהג יפה הושמא בדקה ולא אדעתיה, 

                                                                                    
 

 סעיף כד'     
 
ועלתה, מקורו סו: "מעשה בשפחתו של רבי שטבלה  48

ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה, והצריכה רבי טבילה 

  אחרת"

דרך הנשים להקפיד  םשעצם בין השיניי וביאר הר"ש

  ולכן חוצץ.

שהוא הדין שאם טבלה ונמצא בין שיניה  וכתב סמ"ג

, חוצץ וצריכה טבילה או דבר אחר בשר או פירורים

 אחרת.

 והטעם בדין זה

ו לא צריכים ביאת מקומות אל מבואר בגמ' קדשין ש ש 

מה בשרו מאבראי אף  ,ורחץ בשרו במים"דכתיב מים 

 " כל מאבראי

אמר רבא: לעולם ילמד אדם סו: " מ"מ מבאר בנדה

בתוך ביתו שתהא אישה מדיחה בית קמטיה במים. 

 צריכיםבית הקמטים ובית הסתרים אינן  מיתיבי:

 , לביאת מים

 -מים  מקום הראוי לביאת לא בעינן, -נהי דביאת מים 

אין  -, כדר' זירא. דא"ר זירא: כל הראוי לבילה בעינן

  "בילה מעכבת בו -בילה מעכבת בו, ושאין ראוי לבילה 

 

 

שיניה בדוק נחלקו הפוסקים האם חייבת האישה ל

 לפני הטבילה.

שאינו חובה אלא עצה לטובת דעת הב"ח  .א

לאישה, שתבדוק שיניה, כדי שלא תצטרך 

 חוצץ בין שיניה. כשימצא דבר לחזור ולטבול
טבלה  "שאם"שכתב  }ודייק כן בלשון השו"ע

ונמצא שום דבר חוצץ" שמשמע שזה נתינת 

טעם לבדיקה אבל אינו חובה, שאם היה 

 " ואםחובה לא היה לשו"ע לכתוב "

שהלשון הזה כתב השו"ע גם  שיטתו והוכיח

בדיקת הסכין בין שחיטה לשחיטה,  ןלעניי

ושם גם מבואר שאינו חובה אלא לטובתו 

שאם ימצא פסול בסוף שלא יפסלו כל 

 השחיטות{ 

שחייבת לחוץ בין שינה לפני דעת הש"ך  .ב

 ,הטבילה
ששם כיון  }ודחה הש"ך הראיה משחיטה

שחובה לבדוק הסכין בסוף השחיטות, לכן 

הבדיקה בין שחיטה לשחיטה הוא רק עצה 

 ובה ט 

אבל בטבילה שאין חיוב לבדוק אחר הטבילה, 

 הבדיקה קודם היא חובה{

 

 
אם אכלה האישה בשר ביום טבילתה, ש  כתב הט"ז 49

 אין לה לדחות הטבילה ליום אחר מחמת זה. 
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שתזהר  המנהג שאוכלת בשר כדרכה, רק ובשבת ויו"ט

 .אח"כ לנקר היטב בין שיניה

 

 הוספות

 
שחלה טבילתה בליל שבת ודרכה ללוש בצק  אישה .1

לכבוד שבת, מותר לה ללוש בצק, רק שתרחץ את ידיה 

 }ס"ט{ בהם מהבצק ריפה יפה, שלא יישא

 

  . סתימה קבועה,2

שברצונה היה להסירו  שחוצץ כיון  דעת החכמת אדם

 . אלא שאינה יכולה

שמבואר בש"ך }ס"ק יד'{ שהכוחלת  והוכיח שיטתו

, חוצץ כיון שמקפדת אלא שאינה העינה לרפואה ורטיי

 יכולה להורידו מחמת הרפואה.

שאינו הרב ואזנר דעת האבני נזר וכן פסקו הטה"ב ו

שלא יתכן שדבר שצריכה אותו לרפואה חוצץ כיון 

 .יחשב למקפדת עליו

 הפוסקים את ראית החכמת אדם ודחו

סתימה אינה באה להוסיף על הגוף, אלא להשלים א. 

דבר החסר, וסותמת את מה שדרכו להיות סתום 

 בשם השואל ומשיב{  הרב ואזנר}בטבע 

 

 סתימה זמנית

שעומדת להסירה אינה שחוצצת שכיון  חזו"אדעת 

 .בטלה לגוף

 שאינו חוצץ והטה"ב  דעת האג"מ

 והביא האגו"מ ג' סברות להקל בזה 

שאינה רוצה להסירה אלא עד זמן קבוע נקרא אינו  א.

 }בפת"ש בסע' י'{ הזכרון יוסףמקפיד כמש"כ 

שמבואר בסע' יא'  דינה כדין חץ תחוב בבשר ב.

 .אינו חוצץ אינו בולט מבחוץ שמבואר שאם

כיון שהסתימה הזמנית עשויה ליתחלף בסתימה ג. 

 }מהרשד"ם{ קבועה אין לדון אותה כזמנית

 

שמעיקר הדין אין חוצץ אלא אם השן נר דעת הרב ואז 

 בולטת או שהגיע הזמן להוציא אותה,

שם ל' יום, ולצורך פריה  רשתישא אבל יש להחמיר

 הסתימה יותר משבוע. רוריבה אפשר להקל אם יישא

 

 , שן תותבת .3

שאפילו שניתן להוציאה לא חוצצת  דעת החכמת אדם

 כיון שעשיות לנוי וכל שהוא לנוי אינו חוצץ,

שאם אי אפשר  הרב ואזנראבל דעת המהרשד"ם ו

 להוציאם וקבועים היטב אינם חוצצים,

 אם הדרך להוציא ולהכניס אותם חוצצות,  אבל

אם טבלה איתם יש להקל כיון שע"י זכוכית  ובדיעבד

הרב ואזנר } םמגדלת רואים שנכנס מים מתחת לשיניי

 {ע"פ מהרשד"ם

 

 , עדשות מגע.4

להסירם בכל לילה, ודאי ראוי  כיון שרגילים לכתחילה

 להסירם, 

שיש להקל אם כבר לנה עם  דעת הרב ואזנר ובדיעבד

בעלה, כיון שאינו מהודק וגם אינה מקפדת ומה 

 שמוציאה אותו בלילה אינו מחמת שמקפדת.

}ועוד אפשר לומר שגם שיש עדשות בתוך העין הוי 

ראוי לביאת מים, כיון שהלחלוחית שבין העין לעדשה 

 ה להתחבר למים שהיו ראויים להיות במים{ בכוח

 

 אין לאכול כלל בין הרחיצה לטבילה. רמ"א

או נרות  ,ביום הטבילה בבצק האישה לא תתעסקו 

 ו בה.כדי שלא ידבק ,והושע

 

יש לאישה לפני הטבילה  לכתחילה סעיף כה'.

 להדיח בית הסתרים ובית הקמטים.

אם טבלה ולא הדיחה בית הסתרים ובית  ובדיעבד

 הקמטים, 

לאחר הטבילה נמצאה עליה דבר חוצץ, לא  אם

 עלתה לה טבילה.

לא נמצא עליה דבר חוצץ, עלתה לה טבילה,  ואם

 ,50 אפילו שלא בדקה בית הסתרים לפני הטבילה

בבדיקת שאר הגוף וחפיפת הראש מחמירים  אבל

 שאם לא הדיחה אותם לפני הטבילה,

לא עלתה לה הטבילה אפילו שלא נמצא עליה  

 .51 דבר חוצץ

                                                                                    
אישה שמסיבה רפואית צריכה למנוע כניסת מים  .5

 ., כתבו הפוסקים כמה פתרונותלאוזניה

תניח צמר גפן טבול בשמן שכיון שאפשר א. חזו"א 

למים לחלחל בו נחשב ראוי לביאת מים, אפילו שבזמן 

 קצר של טבילה לא יספיקו המים לחלחל.

אישה אחרת תרטיב ידה במי שו"ת רב פעלים  ב.

מקווה ותניח ידה בתוך האוזן האישה הטובלת רפוי 

ולא בחוזק, ודחה ההיתר של צמר גפן שכיון שמונח 

 במקום צר הוי חציצה.

 

 שאלות סיכום

 

 האם חובה עליה לחצוץ שיניה לפני הטבילה? .1

 ימה הדין סתימה זמנית וקבועה }בשן{ לעניינ . 2

 חציצה?

האם יכולה אישה לטבול כאשר יש לה שן תותבת  .3

 קבועה? ומה לגבי שיניים תותבות ניידות?

האם עדשות מגע שרגילה להסירן לעיתים קרובות  .4

דיעבד? נמק ב או רחוקות, מהוות חציצה לכתחילה או 

 את דבריך?

שה שמסיבה רפואית חייבת למנוע י כיצד תטבול א .5

 כניסת מים לאוזניה?

 

 

 'סעיף כה

 
50
סו: "מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה, מקורו  

ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה, והצריכה רבי טבילה 

  אחרת"

והא שפחתו של רבי לא בדקה את " וז"לד "ראבהדייק 

  ,שיניה קודם טבילה

ואפילו הכי טעמא דנמצא עצם בין שיניה הצריכה 

 "טבילה אחרת הא לאו הכי לא

 
51
קילים בבית הטעם שמנחלקו הפוסקים מה  

אפילו שלא בדקתם לפני הטבילה, ובשאר  הסתרים

   הגוף לא.

שבבית הסתרים אמרינן  דעת העטרת זהב, .א

שאם היה דבר חוצץ לפני הטבילה, היה 

 נשאר שם ונדבק בין קמטיה. 
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. אישה שלא בדקה לפני הטבילה בין סעיף כו'

 שיניה ולא בבית הסתרים , 

ואחרי הטבילה גם לא בדקה, והתעסקה בדבר 

החוצץ, ולאחר מכן מצאה דבר החוצץ מהמין 

 שנתעסקה בו, 

, שתולים להקל שאחר עלתה לה הטבילה

 .52 הטבילה בא עליה

                                                                                    
שמקילים בבית הסתרים, כיון  ש"ךדעת ה .ב

שאינם צריכים ביאת מים אלא רק שהיה 

 ראוי לביאת מים.
בסי' קצט' סעיף ט' שנתבאר הלכה   ןועיי}

 זו שוב{

 
 סעיף כו'

  
52
שביאר שמקילים שעלתה לה ד "ראבמהמקורו  

הטבילה, כיון שבית הסתרים אין צריך ביאת מים ממש 

 אלא רק שהיה ראוי לביאת מים.

 

 שלא עלתה לה טבילה, ך בשם הרוקח"אבל דעת הש

אף  טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ,"חולין י.  והראיה

לא עלתה  -על פי שנתעסק באותו המין כל היום כולו 

 "לו טבילה, עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן

למד שהגמ' הנ"ל נאמרה לשאר הגוף  וצ"ל שהשו"ע

  ולא לבית הסתרים.

 }ועיין ס' קצט' סעיף יב' שנתבאר הלכה זו שוב{

 

אישה שהניחו לה טבעת של שעווה כתב הפת"ש ש 

}באותו מקום{ לצורך רפואה, האם הטבעת בפרוזדור 

  חוצצת בטבילתה

אם טבעת זו נמצאת בעומק הפרוזדור שאין השמש דש 

 כיון, אינו חוצץמגיע לשם בגמר ביאה, 

שלא צריך להיות  "בלוע"זה מקום  נו"ב .א

}וכתב הנו"ב שפסק כן  ראוי לביאת מים.

עד שיסכימו איתו  ,להלכה ולא למעשה

 עוד שני רבנים{
אפשר שהטבעת לא  יוסף ןזיכרו .ב

מהודקת ונכנסים המים תחתיה, וכיון 

שזה מיעוט המקפיד שחוצץ רק מדרבנן 

 יש להקל בספק.

כיון שמונחת הטבעת שם , יוסף ןזיכרו .ג

משום סכנת נפשות, ומוציאה אותה רק 

שאינה לכן נחשב לדבר , בשעת לידה

 .שאינו חוצץ מקפדת

ע אם הטבעת אינה בעומק וכשהשמש דש מגיאבל 

, כיון שנחשב הטבעת חוצצתכתב הנו"ב, שלשם, 

 הלדבר שמקפידה עלו, שהרי מסירה אותה בימי נידות

 שמתלכלכת, ובזמן הלידה כדי שהתינוק יצא.

 

נחלקו הפוסקים אייך לדון את בית החיצון שבאותו 

 מקום }פת"ש{

שנחשב לבית הסתרים שצריך דעת הנו"ב  .א

 להיות ראוי לביאת מים.
שרק החלק החיצוני שבבית  דעת רב אחד .ב

החיצון שנראה כשהתינוקת יושבת צריך 

להיות ראוי לביאת מים, אבל מה שלפנים 

 משם אין צריך שהיה ראוי לביאת מים, 

באופנים הבאים לא עלתה לאישה  .סעיף כז'

 הטבילה.

וע"י זה לא באו מים  שערה בפיה נתנה .א

 בשערה.

סגרה בדוחק שפתותיה עד שנתכסה ע"י  .ב

 זה בשר החיצון.

סגרה את ידה ומחמת זה לא נכנסו בהם  .ג

 .53 המים

                                                                                    
כיון שאפילו שהאישה מרחקת ירכתיה לא 

 נכנסים שם מים.

 

אישה שהניחו לה טבעת של שעווה בפרוזדור }באותו 

נחלקו  ,הוציאומקום{ לצורך רפואה ואינה יכולה ל 

 .הפוסקים כיון תעשה הבדיקות

 שכיון שאינה יכולהדעת הנו"ב והרעק"א  .א

 לעשות בדיקת חורים וסדקים כמו שצריך

לכן צריכה בהפס"ט וביום  ,מחמת הטבעת

הראשון להכניס עם שפורפרת את  המוך 

עד סמוך יותר עמוק ממקום שהשמש דש, 

 .לפי המקור ממש
שמספיק שבהפס"ט ובאחד דעת הזכרון יוסף  .ב

לאמצע ניס המוך כ ת ,הבדיקהמימי 

עד מקום קרוב למקום שהשמש  הפרוזדור

 , ותבדוק צד שמאל של רחמה,דש
שצד ימין אינה יכולה לבדוק בחוריים  אפילו

וסדקים מחמת הטבעת, ובשאר ימים תעשה 

 בדיקה קלה.

 

 

 הוספות

 
לא בדקה את באישה ש נחלקו הפוסקים להלכה .1

ולאחר הטבילה אכלה ומצאה בין  ,לפני הטבילהשיניה 

 .דבר חוצץ מאותו מין שאכלה שיניה

שיש להחמיר כהש"ך דעת הרב ואזנר  .א

שתחזור לטבול, אלא אם שימשה עם בעלה 

 שאז אפשר להקל.
שהעיקר כדעת השו"ע שאינה דעת הטה"ב  .ב

 .  צריכה לחזור ולטבול
 

 סעיף כז'  
 

בפיה קפצה ידה מקורו מתני' מקוואות "נתנה שערה  53

 קרצה שפתותיה כאילו לא טבלה"

 .כתב הר"ש שני ביאורים שפתותיה ובביאור קרצה

, וע"י זה פיה לא היה סגרה פיה וטבלה .א

 ראוי לביאת מים.

י זה נדבק "ועבחוזק,  םהשפתייהדקה  .ב

בשר החיצון שדרכו להיות גלוי וצריך 

וכתב ב"י שפירוש שני ביאת מים ממש. 

 עיקר.

 

שפירוש הראשון הוא חידוש,  ואזנרהרב }וכתב 

שם  רתישאשצריכה לטבול בפה פתוח באופן שאם 

יכנסו מים לכול פיה וקי"ל להלכה כפירוש ב' שא"צ 

 לפתוח פיה בזמן הטבילה{
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חברתה  וזתאחבשעת הטבילה לא  סעיף כח'.

  אא"כ, בידה

תחילה,  במים הדיחה את ידהחברתה  .א

ל בשיעור טופח ע ההמים שעל ידיש

   מקווההם חיבור למי ה להתפיחמנת 
54. 

                                                                                    
}פת"ש בשם קרצה האישה את שיניה, אינו חציצה 

 חמודי דניאל{

 

עלתה לה הטבילה,  ,מעות בפיה וטבלה האישה נתנה

לא  ,אינם מהודקים במקום הנחתםכיון שהמעות ש

 {טור והסכים איתו בב"י} שייך בהם חציצה

והטעם שלא הביאו בשו"ע כיון שעיקר הנפק"מ היא 

 טהרות כמבואר בב"י. ןלעניי

 

 הוספות

 

נחלקו הפוסקים האם צריכה האישה לפתוח את  .1

 פיה בשעת הטבילה.

שצריכה לפתוח פיה קצת  דעת התפארת צבי .א

 בשעת הטבילה.

מכך שהשו"ע לא הביא את דין של  ו}וראיית

 ן"נתנה מעות בפיה" שהביא הטור, מכיוו

שכשיש מטבע בפיה צריכה להדק שפתיה 

שלא יפלו, ודעת השו"ע שכיון שאין אנחנו 

בקיאים מהו "דיבוק בנוני" לכן יש להחמיר 

 לפתוח הפה קצת.{

שאין צריך לפתוח הפה הרב ואזנר דעת  .ב

במפורש שמועיל דיבוק שבשו"ע סע' לח פסק 

 וכ"פ הבן איש חי, והטה"ב. בנוני,

 

 שאלות סיכום

 

הסבר האם עלתה לה טבילה במקרים הבאים,  .1

 טבלה כשיש מטבע בפיה. א דבריך ומדוע? בסס

 טבלה כשיש מסטיק בפיה. ב

 

קפצה פיה ביותר, מה הדין? האם בדיעבד עלתה לה . 2

 טבילה?  

 סעיף כח'
 
54
אוחז באדם ובכלים ומטבילן מקוואות "מקורו מתני'  

 ,טמאין

 ,ואם הדיח את ידו במים טהורים }ת"ק{ 

 "אומר ירפה כדי שיבואו בהם מים רבי שמעון 

 

נחלקו הפוסקים האם ההיתר שחברתה תדיח ידיה 

ותאחוז בה בשעת הטבילה הוא לכתחילה, או רק 

 .דבדיעב 

שזה היתר גמור שיכולה דעת הדרישה והט"ז  .א

 פן הנ"ל.לטבול באו
שטבילה באופן זה הוא רק דעת הש"ך  .ב

 בדיעבד, שכן משמע מהמשנה והפוסקים,
כגון אישה שאינה יכולה  דודוגמא לדיעב 

לעמוד על רגליה מותר לשני נשים לאחוז 

בזמן הטבילה, בתנאי שהדיחו את  הבזרועותי

 ידיהם קודם

אם חברתה הרפתה את ידה כדי  .ב

 .55 המים במקום אחיזת ידה ושייבא

                                                                                    
 אין להטבילה ע"י שינחו אותה על סדיןאבל 

, כיון שסדין הוא יםויכניסו אותה לתוך המ

}ש"ך בשם  בו דבר המקב"ט שאסור להטביל

 המשאת בנימין{

 

ודעתו  ,ע"לחלוק על השו}ודעת מהר"י מבורנא 

 ש"ך{, שלא מועיל הדחה כלל

 

נחלקו הפוסקים באיזה מים חברתה צריכה 

 .להדיח את ידיה

שרק במי המקווה יכולה להדיח דעת הש"ך   .א

הרמ"א את ידיה ולא במים תלושים וכ"פ 

 לעיל ס' קכ'.
שיכולה להדיח ידיה גם במים דעת הט"ז  .ב

  פושרים.
 

נחלקו הפוסקים האם כשהדיחה ידה מועיל גם 

 שהחזה את הטובלת "בכוח"

שאם החזיקה בכוח לא מועיל דעת הרשב"א,  .א

 ההדחה, אלא יש לה לאחוז כדרך כל האדם
}וכתב הט"ז שכן דעת השו"ע שפסק 

 כהרשב"א{
שאפילו שמחזיקה יד דעת הרמב"ם הרמב"ן  .ב

 הטובלת בחוזקה אם הדיחה ידה אינו חציצה.

 
55
נחלקו הראשונים מה הדין בלא הדיחה ידיה ואחזה  

 .רפויות בחברתה םבידיי

שאינו חוצץ ועלתה  א והשו"ע"דעת הרשב .א

 לה הטבילה, 
 לרבי שמעוןמודה שלמדו שגם ת"ק  וטעמו

 רפויות, םשמועיל טבילה בידיי
רפויות אם הדיחה  אלא שחידש שגם שאינם

}וחלק עלו רבי שמעון  ידיה אינו חציצה

שדעתו שע"י אחיזתו בחוזקה מונע מהמשקה 

 . וכן פסקו הטור והבה"ג.להיות חיבור{

שידיה חוצצות דעת הרמב"ם והב"ח   .ב

 וצריכה לטבול שוב.
על רבי שמעון  חולקשלמד שת"ק וטעמו 

 םמועיל, ולא ידיי םולדעתו רק הדחת הידיי

, שגוזרים שמא לא תרפהיון רפויות כ

 שמחזיקה את ידה שחברתהשחוששים 

 שחברתה תיפול למים,  בהולה ומפחדת

וכן פסקו הרמב"ן  ולכן מהדקת אחיזתה

 והרא"ה.

שמוכח על הרמב"ם  }והקשה הרשב"א

משירים ונזמים שהתירו ברפויים ולא גזרו 

 בזה, 

שרק באדם וכלים יש חשש  ותירץ הרא"ה

, אבל בשאר ל שיאחזנו בחזקה כדי שלא ייפו 

   דברים אין סיבה לגזור{

 

 שאלות סיכום

 

באיזה אופן מותר לאחוז בטובלת בשעת טבילה,  .1

 כתוב השיטות וטעמי הדברים?

 אישה שאינה יכולה ללכת, כיצד יטבלוה? .2
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 הטובל במקווה שיש בו ארבעים סאה סעיף כט'.

הנח את ידך עלי בזמן  לחברובדיוק, ואומר 

  .56 הטבילה, הרי זה מגונה

 

הטובלת במקום שאין בו טיט אינה  .סעיף ל'

ואינו  וה,והמקצריכה להגביה את רגליה מרצפת 

 חציצה, 

כיון שקדמו המים ונגעו ברגליה לפני שהגיעו 

 .57 מקווהלרצפה, ואותם המים מחוברים ל

                                                                                    
 ט'סעיף כ 

 
56
מגונה הקופץ למקווה הרי זה " תוספתא מקורו 

אומר לחברו ה ,הטובל פעמים במקווה הרי זה מגונה

 " הרי זה מגונה מקווהכבוש ידך עלי ב

 .כלשון התוספתא ופסק הרמב"ם

 ונחלקו הפוסקים בטעם דין זה ובאיזה מקווה מדובר.

 דעת הכס"מ וכן ביאר בב"י ובשו"ע. .א
דובר במקווה שיש בו ארבעים סאה שמ 

ו לפני בדיוק, וחוששים שיוציא חברו את יד

 שיגמור טבילתו ונמצא שטבל במקווה חסר,

אל יאמר אדם "מסכת דרך ארץ  והראיה}

בד"א במים  ,דרוס ידך עלי בבית המרחץ

 , מועטים אבל במים מרובים הרי זה משובח

שכל החשש הוא רק במקווה מבואר 

 מצומצם{

שמדובר גם במקווה שישבו  דעת הריב"ש .ב

יותר מארבעים סאה, והטעם שזה מגונה מפני 

 ואינו מתכון לטבול. שנראה כמשחק
והוא מגונה כיון שהוי דרך שחוק וזלזול 

 ש"ך. בטבילה, 

 

 הוספות

 
מותר לבלנית לכבוש את  ,שה שמפחדת לטבולי א. 1

מקוואות שלנו יש בהם , כיון שהידה ברפיון על ראשה

 {הרב ואזנר}. סאה ארבעיםיותר מ 

 

 שאלות סיכום.

 
סאה מצומצמים, האם מותר שאין בו אלא מ'  מקווה. 1

 ? הסבר!מקווהרו כבוש ידך עליה בלומר לחב 

  

 סעיף ל'

 
57
אף על פי שדורסת "וז"ל  ב"דאמהרשב"א והרמקורו  

 מקדימיםעל הרצפה אין כאן חציצה לפי שהמים 

  ,לרגליה

שהוא  להתפיחאלא שיש שם טופח על מנת  ולא עוד

   "חיבור עם שאר המים לטומאה ולטהרה

 

אישה שעמדה במקווה נחלקו הפוסקים מה הדין ב 

ריק ורגליה לחות ממים תלושים, ואח"כ הוכנסו מי 

 מקווה.  ה

צריכה  שבאופן זה מלשון השו"עהט"ז דייק  .א

 כדי שיגעו מים לרגליה, להגביה רגליה
שכובד הגוף  שדעתו כהמרדכיוהטעם בזה  

ידתה מבטל את החיבור של מים בעמ

אין טבילה מועלת בתוך כלי  סעיף לא'.

  .58 מדאורייתא

שלא תעמוד על גבי כלי המקבל  גזרו ומדרבנן

 ,טבול בתוך הכלית שמא  טומאה,

לעמוד שצריכה  הטובלת במקום שיש בו טיט לכןו 

דברים  לא תעמוד על על דבר שיפסיק בינה לטיט,

 .המקבלים טומאה שהם

 .מקבלים טומאה מגבןש כלי עץ  .א

כלי שראוי לעומד עלו, שמחמת זה  .ב

ו בית אפילו שאין ל  מקבל טומאת מדרס,

  .קיבול

והעומדת על דברים אלו בשעת הטבילה לא עלתה 

  .59 לה הטבילה

                                                                                    
תלושים למקווה, ורק אם היו מי מקווה על 

רגליה יש בכוחם לעשות חיבור גם באופן 

 שעומדת,

שכובד הגוף  אבל דעת הרמב"ם והרמב"ן .ב

 אינו מבטל חיבור של מים תלושים, 
ולכן לדעתם גם אם ירדה למקווה ריק ויש על 

רגליה מים תלושים הוי חיבור, ולא צריכה 

 ביה רגליה.להג 

 דעת הש"ך, אבל לדעת הט"ז}הנתבאר הוא 

רק מי מקווה יוצרים חיבור  שתמידלעיל 

 למקווה ולא מים תלושים{

 

שבסע' כאן משמע שאם  הקשה הש"ך סתירה בשו"ע

יש טיט בקרקעית המקווה, אם מגביה את רגליה יכול 

 לטבול, 

ולקמן בסע' לג' פסק השו"ע שלא תטבול כלל במקווה 

 .ותירץ בשני אופניםיט שיש בו ט 

השו"ע שאם אין טיט לא  תגם בסע' דידן כוננ .א

 צריכה להגביה רגליה 
 כשיש טיט אינה יכולה לטבול בו כלל.  אבל

כטיט היון חוצץ בטבילה ועלו  טיט עבהרק  .ב

 דיבר השוע בסע' לג', 
שנמחה במים אינו חוצץ ועלו  טיט לחאבל 

דיבר השו"ע שאם הגביה רגליה עלתה לה 

 הטבילה.

 

 שאלות סיכום

 

 . האם צריכה להגביה רגליה בשעת הטבילה?1

 

 סעיף לא'

    
58
י   ך  ֣א  " ,מתורת כהניםמקורו   ע   ִים֖מקווה־מ   ֹורּ֛וב ן֥מ 

י   ה הִ֣יה  , ילו בור שבספינה טהור, ת"ל מעיןיכול אפֹור, ֑ט 

 "מעין עיקרו בקרקע אף בור שעיקרו בקרקעמה 

צריך שלא יהיו ארבעים סאה של ס' רא " ע"ופסקו השו

 "בכלים. טובליםבתוך הכלי, שאין  מקווה

 
59
אישה לא תעמוד על גבי כלי אמר רבא: מקורו סו: " 

 -סבר רב כהנא למימר: טעמא מאי  ,חרס ותטבול

 משום גזירת מרחצאות

}שכיון שבמרחץ הרגילות שעומדים על כלי אדמה 

שהם כמו חרס, אם תעמוד עלו במקווה, תבוא לטעות 

 שטבילה מועילה גם בבית המרחץ{ 

223
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כיון שאינם יכולה לעמוד על חבלי זמורות  אבל

 מקבלים טומאה.

שגם דברים שאינם  שלכתחילה, ועוד גזרו חכמים

מקב"ט, לא תעמוד עליהם בטבילתה אם הם 

 דברים שמפחדת לפול מהם ולא תטבול כראוי, 

 והם

 חתיכת עץ,  א. 

כלי חרס אפילו שחרס אינו מקב"ט מגבו ולא  ב. 

אם טבלה על דברים אלו  ובדיעבדראוי למדרס, 

 ילה.עלתה לה טב

מאבן שאינם  המדרגות במקווהיש לעשות  ולכן

 מקבלים טומאת מדרס, 

היו המדרגות רחבים ארבעה טפחים כדי שלא  וגם

 תפחד ליפול מהמדרגות.

 ואם היה המדרגות מעץ ועמדה עליהם בטבילתה 

                                                                                    
 שפיר דמי }חתיכת עץ רחבה{ הא על גבי סילתא

  }שהרי אינו דומה למרחץ{

 א"ל רב חנן מנהרדעא: התם טעמא מאי

}האיסור לטבול על כלי חרס אינו משום גזירת 

, }שמא תפחד לפול{ משום דבעית- מרחצאות אלא{

 "סילתא נמי בעיתא

 

האם למסקנת הגמ' נשאר ביאורו  ונחלקו הראשונים

של רב כהנא שהאיסור לעמוד ע"ג כלי הוא משום 

 גזירת מרחצאות.

שלמסקנת ד והרשב"א "דעת השו"ע כהראב .א

הגמ' אין לטבול כשעומדת על כלי המקב"ט 

 משני סיבות 
 ת מרחצאות.משום גזיר א.
 .מחשש שתפחד בטבילתה ב.

 שבעמידה על כלים אלו שמק"ט, פסקוולכן 

שהרי  אפילו בדיעבד לא עלתה להם טבילה

 יש עליהם גזירת מרחצאות

שמבואר במתני' במקוואות שאסור }והראיה 

להטביל כלי במעיין כשיש ספסל מתחתו, 

ושם ודאי שזה מטעם "גזרת מרחצאות" שהרי 

 ם{לא שייך פחד בכלי

שלמסקנת הגמ' בטל  דעת הרמב"ם והרא"ש .ב

הטעם של גזירת מרחצאות, והבעיה לטבול 

שתפחד  מעל כלים זה רק משום החשש

 , בטבילתה
כיון  שבדיעבד עלתה לה הטבילהולכן פסקו 

 שזה רק חשש ואין גזירת מרחצאות,

 , ששם מדובר ממתני' מקוואות}ודחו הראיה 

ורק שם , " עובר מעל גבי ספסלשכל המעיין"

אבל  ול בתוך הכליבלט  וחששו שייבא

במקרה שרק עומדת עלי הכלי אין גזירת 

 מרחצאות{

שגזירת מרחצאות נשארת  דעת הר"ש .ג

הבנה אחרת בגזירת למסקנה, וביאר 

שהגזירה רק בכלים שקבועים , מרחצאות

 בקרקע שהמעיין עובר עליהם, 
והחשש שלפעמים הכלי עומד בחיבור 

ואין חיבור של שפורפרת הנוד  וכול  ןהמעיי

המים פסולים, אבל כלי תלוש מותר להטביל 

על גבו }אבל לעמוד עליו אסור שמא תפחד 

 לטבול{
   

לא עלתה לה טבילה כיון שהם פשוטי כלי עץ 

 .60לים טומאת מדרס ב שמק

                                                           
60

נחלקו הפוסקים האם מותר לעמוד על  

 לה,טבי המעץ בשעת  /נסריםמדרגות

שאסור לטבול עליהם ותמה  דעת הלבוש .א

  .על הנוהגות להקל בזה

המדרגות רחבות ד' אם ש , דעת הט"ז .ב

מותר  טפחים ולא מפחדת לעמוד עליהם

אפילו שאינם מחוברים  לטבול עליהם

 במסמרות לכותלי המקווה
שפסק להלכה כדעת הרא"ש וטעמו  

שלמסקנת הגמ' אין גזירת מרחצאות רק 

בעיה של פחד, וכיון שהמדרגות רחבות 

 אין פחד ומותר.

  והש"ך הב"ח המהר"ם פדוואה וכן דעת

תי מהמנהג שנהגו לטבול על מדרגות מעץ  בלייששיש 

 סיבות.

 אין נסרים אלו מקבלים טומאת מדרס כיון, .א
בהם להפחית את עומק  ושעיקר כוונת

המקווה, ולא בשביל מדרס הנשים, ובפרט 

את קבעו אותו במסמרים דינו כמו תקרת 

 }ע"פ הס"ט{הבית 

המים הצפים על הקורות הם כמו בנין שקבעו  .ב

 .בטל מהקורות שם כלי זה י"עעל הקורות ו
 

ע האם מותר לטבול "בדעת השו נחלקו הפוסקים

  כשעומדת על נסרים מעץ.

 דעת  הט"ז שלשו"ע אסור, .א
והרשב"א שיש  ד"ראבכיון שהשו"ע פסק כה 

אסור לטבול  , לכןגזירת מרחצאותלמסקנא 

יש בהם גזירת וט "במדרגות מעץ שהם מקב

 .מרחצאות

שכונת השו"ע שאסור לעמוד על  דעת הש"ך .ב

סולם שהיה עלו שם כלי עוד לפני שקבעו 

 אותו במקווה, 
אם הניח את הנסרים או בנה הסולם  אבל

בתוך המקווה מותר לטבול עלו, כיון שהוא 

מקבל שם בנין, ואינו מקב"ט ובפרט אם קבעו 

  אותו במסמרות.

 

מותר לחבר טסין }לוחות{ של נחושת בקרקעית 

כותלי המקווה, כדי שימנעו מהמים המקווה וב

 לחלחל,

כיון שלוחות אינם מקב"ט שדינם כגולמי מתכות 

 }פת"ש בשם הפנים מאירות{שאינם מקב"ט. 

 

אם אין מצווים אבנים מותר להניח בקרקעית המקווה 

הרבה נסרים צרים שבכל אחד יש פחות משיעור 

שראוי למדרס הרגל, אפילו שלאחר שיחברום היו 

 }פת"ש בשם הס"ט{רס למד םראויי

 

מקווה מרצפת אבנים שכדי שלא יבלעו המים  מקרה:

בין האבנים, הניחו על האבנים נסרים עבים שמחוברים 

 בברזלים אחד לשני,

לעשות באותם נסרים נקבים בשיעור , היה רב שהורה

 שפורפרת הנוד, כדי שלא היו ראויים לטומאת מדרס,

נסרים  שהרוצה להחמיר לא יניח ס"דעת החתאבל 

 כלל,

224
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 {מקווהואפילו שהמדרגות מחוברות ל א"רמ}

 

עץ שעובר בקרקעית  סילון }צינור{ של  סעיף לב'.

  יוצאים המים מהמקווה. המקווה שדרכו

אם אין לו מסרגת שאז אין לו בית קיבול, מותר 

 ,לעמוד עלו בשעת הטבילה

כיון שהוא כפשוטי כלי עץ שאינם מקבלים  

 .61טומאה שמותר לטבול עליהם 

                                                                                    
והמקל להניח נסרים שמחוברים אחד לשני בברזלים 

 ולכן אינם מקב"ט. ןלא הפסיד כיון שהם עשויים לבניי

 כיון אבל אין לעשות נקבים באותם נסרים

כלי "הנקבים מועילים לבטל מתורת  .א

קיבול" אבל אינם מבטלים אותם מתורת 

 ."מדרס"
עשית הנקבים מגרעת יותר, שע"י  .ב

הנסרים כלי קיבול בשביל הנקבים נעשו 

 .המים
המים שנכנסים בנקבים ועוברים בין  .ג

הנסרים לאבנים נעשים "לזוחלין" ויפסלו 

}פת"ש בשם המקווה מדאורייתא 

 החת"ס{
 

באותן מקום שמחמת שהיה המקווה עמוק הנו"ב גער 

קשור בחבלים כדי שהנשים שמפחדות  אהניחו כיס 

 לטבול יעמדו עלו,

שגם הט"ז התיר רק על נסרים שהם פשוטי כלי  וטעמו

הוא כמו ספסל שמפורש במתני'  אעץ, אבל כיס 

 { }פת"ש בשם הנו"בבמקוואות לאיסור 

 

 

 

 הוספות

 
שהסכמת הפוסקים כדעת השו"ע כתב הרב ואזנר  .1

דלא כט"ז, והבינו בשו"ע שמתיר לעמוד על הנסרים 

 ומדרגות שנבנו בתוך המקווה, 

עושים במקוואות מדרגות מעץ כלל,  וכתב שהיום אין

 אלא כל המקווה עשוי מי בנין שאינו מקב"ט.

 

 סעיף לב'

   
61
שפסק אותם  ד"ראבוה ארשב"השגם  הוסיף הב"י 

ע שאסרו לטבול על פשוטי כלי עץ הנמצאים "השו

 ,למדרס , זה רק אם ראוייםבקרקעית המקווה

 אבל סילון שאינו ראוי למדרס מותר לעמוד עלו.

 

 ,מהרא"שמקור הדין לטבול על סילון של עץ הוא 

 והוסיף עוד שתי סברות להתיר שלא הזכיר השו"ע. 

לא שייך החשש שמא תפחד, כיון שהסילון  .א

קבוע בקרקע אין האישה מפחדת לעמוד 

 עלו.
אין לחשוש שלא היה במקום יציאת המים  .ב

 למקווה שיעור של שפורפרת הנוד, 
כיון שלא חשש לזה הר"ש רק בספסל 

שמניחו במקום שממנו נכנסים המים 

 למקווה, 

אבל לא בסילון שאין הדרך להעמידו במקום 

 שדרכו נכנסים המים למקווה.

אין לאישה לטבול במקווה שיש  סעיף לג'. 

 קעיתו טיט מחשש שידבק ברגליה והיהבקר 

חציצה, אא"כ תיתן על הטיט זמורות או דבר 

 שאינו מקב"ט.

 ואם עמדה ע"ג הטיט וטבלה.

 י"א שלא עלתה לה טבילה. ,שו"ע

   . 62 דעת רוב הפוסקים שעלתה לה הטבילה ,א"רמ

                                                                                    
שמזה שהטור לא הזכיר את הסיבה שאין  הש"ך דייק}

לסילון בית קיבול, מבואר שדעתו שסילון מותר אפילו 

 שיש לו בית קיבול, 

ק כהר"ש שלמסקנא חשש גזירת שפסוטעמו 

מרחצאות הוא שלא היה חיבור של שפורפרת הנוד, 

וכיון שאין חשש זה בסילון, מותר לטבול עלו אפילו 

 שיש לו בית קיבול{  

 

 הוספות.

 
מה הדין באישה שטבלה עם נעלי .נחלקו הפוסקים 1

 .בית האם עלתה לה הטבילה

שלא עלתה לה הטבילה דעת הרב ואזנר   .א

שהיו הנעלי בית רפויים, כיון שפסק אפילו 

השו"ע שהטובלת על דבר המקב"ט לא עלתה 

 לה טבילה.
 שבדיעבד עלתה לה הטבילה, דעת הטה"ב .ב

כיון שלא פסלו הטבילה בדיעבד רק בטבלה 

על דבר קבוע העומד בקרקע ולא בדבר 

 ,אקראי כנעלי בית

שכיון שנעלי בית הם לבוש האדם, הם ועוד 

 בטלים לגבו.

 

 סיכום שאלות

 
בטבילה ע"ג כלים האם עלתה לה הטבילה, מה הן  .1

 שיטות הראשונים בזה והכרעת המחבר?

מהו המקור וסיבת פסול טבילה בכלים? מהי העצה  .2

הנכונה לאפשר טבילה בכלי, והאם יש הבדל בין 

 טבילה בכלי ובין טבילה במים היוצאים מהכלי.

 מה צריך להיות גודל המדרגה במקווה?  .3

 

 סעיף לג'
 

לא  אישהאמר רב שמואל בר רב יצחק: סו: " מקורו 62

 אימר ברדיוני אף על גב דהשתא ליכא ,תטבול בנמל

  "נפל }בעליתה{

  אבוה דשמואל עבד לבנתיה מקוואות ביומי ניסן"

 "ביומי תשרי }מחצלאות{ ומפצי

 

נחלקו הראשונים האם מותר לטבול במקווה שיש ו

 בקרקעיתו טיט

שאסור לטבול  והשו"ע ד"ראבדעת רש"י וה .א

 שם, ואם טבלה לא עלתה לה הטבילה, 
אפילו שאין עליה טיט כשיצאה מהמקווה 

 שחוששים שהיה עליה בשעת הטבילה ונפל

שביארו, שהמבואר בגמ' שלא והראיה }

תטבול אישה בנמל, טעמו כיון שמצוי שם 

 טיט שחוצץ בטבילה, 
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הניח לבנותו מחצלאות  שמואלוהטעם ש

שיעמדו עליהם בשעת הטבילה, זה כדי 

 שהטיט לא יחצוץ בשבילה{

}וכן משמע מהר"ן רמ"א דעת ר"ת והטור וה .ב

שיכולה לטבול שם  הרי"ף והרמב"ם{

שהמים  ןלכתחילה שאין הטיט חוצץ מכיוו

מקדימים לבוא על רגליה לפני שנדבק בהם 

 הטיט.

את  הטביל בוממתני' מקוואות "}וראיתם 

המטה אף על פי שרגליה שוקעות בטיט 

 " העבה טהורה מפני שהמים מקדמין

שלא תטבול אישה המבואר בגמ' ופירשו ש

שם  מצוייםמפני שרוב בני אדם בנמל טעמו "

והיא בושה וממהרת לטבול ואינה מדקדקת 

 " }ולא גרסו אף על גב וכו'{בטבילה

ששמואל הניח לבנותו מחצלאות היה  והטעם

  לצניעות שיסתירו אותם בשעת הטבילה{

 

מדוע  נתקשה הרא"ש ועוד ראשונים בדעת רש"י

הטיט חוצץ בטבילתה הרי מבואר במתני' מקוואות 

 ומצינו כמה תירוצים בזה. שבטבילת מיטה אינו חוצץ

שמיטה אינה מכבדת על הטיט  תירץהרא"ש  .א

 לכן אין הטיט חוצץ, 

ל כבדות האדם מכבדת על הטיט ולכן אב 

שמים מקדימים }והב"י דחה חוצצת בטבילה 

 יש גם בזה{

במיטה אין סדקים ולכן הר"ן והט"ז תירצו,  .ב

אינו חוצץ, אבל באישה הטיט נדחק בין 

}והב"י דחה  אצבעות רגליה ולכן חוצץ

 שמים מקדימים יש גם בזה{

שבמיטה מדובר שהטבילו  ב"י וש"ך תירצו, .ג

אר מני טיט שכשהם לחים אינם אותה בש 

 חוצצים, 

ובטבילת אישה מדובר בטיט עבה מאוד כטיט 

 היון והיוצרים ולכן חוצצים בטבילה.

שהסיבה שנהגו  לטבול  ך"}והוסיף הש

במקווה שיש בו טיט כיון שסתם טיט אינו 

שסמכו על רוב הפוסקים  ועודכמו טיט היון, 

  שהתירו לטבול בטיט{

, שבמיטה הכניסו אותה מיד תירץ ד"ראבה .ד

 למים ולכן יש מים מקדימים לרגליה 

אבל באישה החציצה היא מחמת הטיט 

שנדבק ברגליה בשפת הנהר לפני שנכנסה 

 למים 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא תטבול האישה במקום שיש חשש סעיף לד'.

שמא תמהר לטבול מחמת אותה בני אדם,  שיראו

 כן, ולא תדקדק בטבילתה,

עלתה לה  {ב"י}אם יודעת שטבלה כראוי  ובדיעבד

 .63 הטבילה

 

 אין לאישה לטבול סעיף לה'.

בקומה זקופה שע"י זה יש קמטים בגופה  .א

 שלא מגיע להם מים

לא תתכופף הרבה שע"י זה לא יגיע מים  .ב

 .הסתריםלמקומות הסמוכים לבית 

ולא  זו מזו יותר מדאי, ירכתיהלא תרחיק  .ג

  .מהגוף יותר מדאי הזרועותי

  באופן מתכופפת לכתחילה אלא

שסתרי בית ערוותה נראים כמו שנראים בשעה 

 את הפת שעורכת

 את בנה,שמניקה ותחת דדיה נראה כמו שנראים 

ותחת בית השחי נראה כמו שנראה בשעה שהיא 

 אורגת.

שאין כל אישה בקיאה בשיעורים אלו לכן  וכיון

והוא  השווה לשיעור הנ"ל נתנו חז"ל שיעור אחד

 }ע"פ הט"ז{ כמו שעומדת בעת הילוכהשתעמוד 
64. 

                                                                                    
 סעיף לד'

 
63
לא  אישה"אמר רב שמואל בר רב יצחק: סו: מקורו  

  "תטבול בנמל

  ניסןאבוה דשמואל עבד לבנתיה מקוואות ביומי "

 "ביומי תשרי }מחצלאות{ ומפצי

 

בסעיף קודם כפירוש רש"י ופסקו הרשב"א והשו"ע 

 טיט, יצתחצ ןמדברת לענייש  בביאור הגמ' שפירש

רת דב ובסעיף זה פסקו כפירוש ר"ת בגמ' שפירש שמ 

  .צניעות בטבילה ןלעניי

 

 

 לד'-שאלות סיכום סע' לג
 

 טבלה בנמל, מה דינה בדיעבד? .1

בנמל, איך פרש"י ואיך פי' ר"ת, כתוב לא תטבול .2

הרא"ש על רש"י וג' תירוצים שהובאו בב"י,  תקושיי

ואיך מתפרש לשיטתם המימרא: אבוה דשמואל עביד 

 מפצי לברתיה בימי תשרי, ואייך פסק השו"ע.

 

 
 סעיף לה'

 
64
כיצד ראיית הנגע האיש נראה " מתני' נגעיםמקורו  

האישה כעורכת וכמניקה את  ,כעודר וכמוסק זיתים

 "בנה

אמר ריש לקיש: האישה לא תטבול אלא דרך ובגמ' סז. "

כדתנן: האיש נראה כעודר  {כדרך הליכתה} גדילתה

 "ומוסק זיתים, אישה נראת כאורגת וכמניקה את בנה

ולפסוק ירכיה במקצת כדי להתחזק " ובתורת כהנים

 "ולערוך את הפת בחוזק
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 אם שחתה ביותר או זקפה ביותר ובדיעבד

}רמב"ם  שעלתה לה הטבילה דעת השו"ע בסתם

 וערוך{

 שלא עלתה לה הטבילה דעת השו"ע בשם י"א

 .65 ת{"ר ח בשם"וב ד"ראב}

                                                                                    
דכיון דאין האישה וז"ל " י טעם דין זה"וביאר הב

טובלת אלא כדרך גדילתה מה שדרכו ליגלות בעת 

מלאכתה אינו חשוב כבית הסתרים וצריך ליגלות גם 

 ,בשעת טבילה

אבל מה שאין דרכו ליגלות בעת מלאכה הוי בית 

 "הסתרים ואינו צריך ליגלות בשעת טבילה

 

ותנוחת הגוף שצריכה להיות כדי שלא היה חציצה 

 הערווהבבית 

כדרך שנראית בשעה שהיא מניקה י "רשדעת  .א

  ,את בנה

כדרך שנראית בשעה  ,עדעת תו"ס והשו" .ב

, והשיעור של מניקה שהיא עורכת את הפת

 את בנה נאמר לגבי תחת דדיה.

    

ותנוחת הגוף שצריכה להיות כדי שלא היה חציצה 

 בבית השחי

כדרך שנראה , ס והשו"ע"י ותו"דעת רש .א

 ,כשאורגת

כדרך שנראה בשעה שהיא , דעת הטור .ב

 ,מוסקת בזיתים

 ששיעור זה נאמר באיש ולא באישה,ונתקשה הב"י 

למד הטור ששיעור אורגת, ושיעור ש וישב הב"י

שצריכה  כוונת הטורמוסקת זיתים שווה הוא, ו

את שתי ידיה כמו מוסקת זיתים ולא רק יד  להגביה

 אחת כאורגת.

שהטור הסתפק אם צריכה להגביה רק יד  ז תירץ"והט

, ולכן החמיר םידייא' כמו בשעת שהיא אורגת או ב' 

בשעה שמוסקת  כמו םמספק שתגביה שתי הידיי

 .זיתים

 
65
 ביארו הב"ח והש"ךבביאור מחלוקתם  

שעלתה לה טבילה זה מחמת  שהמקלים שסוברים

שגורסים בגמ' לאחר שהביאה הדין שה אישה צריכה 

 דילתהלטבול דרך ג 

"ולית הלכתא ככל הני שמעתא דכי איתמר הני 

}אבל לכתחילה יש  לטהרות אבל לבעלה טהורה"

להשוות טבילה לבעלה לטבילה של טהרות שהיה דרך 

 גדילתה{

 

שלא עלתה לה הטבילה  לא  והמחמירים שסוברים

 גורסים בגמ' ולית הלכתא וכו' 

ולכן לשיטתם טבילה שלא דרך גדילתה זה לעיכובא גם 

 לבעלה.

 

 להקל שכן פסק בסתםסתירה בשו"ע  הקשה הש"ך

  ,עלתה לה הטבילה שאם לא טבלה כדרך גדילתה

שגורס בגמ' ולית הלכתא וכו', והרי בסעיף  ןרק מכיוו

ט' פסק שכחול שחוץ לעין, ודם יבש שבמכה לאחר -ח'

ג' ימים שחוצצים, וזה מובן רק אם אינו גורס ולית 

 הלכתא וכו'

ים ולית סשדעת השו"ע שלא גור  וקושייתישב  }ובס"ט

אלא שדעתו  הלכתא וכל הדינים נאמרו גם לבעלה,

כדי שתוכל האישה לטבול בלי שחיה  סעיף לו'.

מרובה, צריך שהיה המקווה גבוה מעל לטבור 

 .66 האישה לפחות בשיעור זרת

                                                                                    
לכתחילה ולא  רק שהדין של טבילה דרך גדילתה נאמר

 { בדיעבד ע"ש

 

על המחמירים שבדיעבד אם טבלה לא  ז"הקשה הט

 כדרך גדילתה לא עלתה לה, 

שהמים קדמו לאותם קמטים לפני שנדבקו ע"י  הרי י"ל

  שזקפה או שחתה ביותר.

שהחשש הוא שידבקו אותם קמטים בגוף עוד ותירץ 

 לפני שנכנסה למים,

ולכן כתב שאם שחתה רק אחרי שהכניסה כל גופה 

למים עלתה הטבילה לכו"ע בדיעבד, כין שיש מים 

 מקדמים 

ה שתעשה שי ונראה לי שנכון לכל אוז"ל " והוסיף הט"ז

כן, שעל כל פנים יש בזה צד מעליותא אם תשחה 

 "הרבה ולאו אדעתה

 

 הוספות

 
שחתה ביותר או  ישאישה שוודא הרב ואזנרפסק  .1

עצמה עינה ביותר, אם לנה עם בעלה יש להקל 

 כהשו"ע בסתם שעלתה לה טבילה, 

לחלוק  ושהגם שהש"ך הקשה על השו"ע אין כוונת

 עלו,

שהש"ך חולק על השו"ע, ולכן אם  האבני נזר דעת אבל

שחתה ביותר או עצמה עינה ביותר צריכה לחזור 

 ולטבול אפילו לנה עם בעלה, 

 ורק בספק שחתה ביותר יש להקל אם לנה עם בעלה 

 

 סעיף לו' 
 
{ ראוי}אין  ןותייקימהרשב"א וז"ל "במקום מקורו  66

כזה שמא לא תטבול בו יפה יפה עד  מקווהלסמוך על 

ממעל לטבורה זרת לפחות, שיש לחוש  שיהיה בו

לה שמא לא תשתטח יפה כל שהמים מרודדין ילכתח

 " עכ"ל ביותר

 

ונחלקו הפוסקים כמה הוא שיעור זרת שצריכים 

 המים להיות מעל טבור האישה.

להיות בשיעור של  שצריךדעת באר הגולה  .א

ס"מ לשיעור חזו"א,  33שלוש טפחים }שהוא 

 ס"מ לגר"ח נאה{. 24ו

 הפת"ש בשם הלבושי שרדדעת  .ב

 12צריך להיות לפחות  שבזמן תיקון המקווה

גודלים }שזה אותו שיעור של שלוש טפחים {  

גודלים  13לא יפחתו מי  וכשמתמעטים המים

 ס"מ לגר"ח נאה{ 23ס"מ לחזו"א ו  24זה ש}

 

 מורה הוראהשראוי לכל  עוד כתב הלבושי שרד

ילתן, להקפיד שהאישה העומדת ע"ג הנשים בשעת טב

גודלים מעל לטבור הטובלת  13תבדוק שיש לפחות 

 יש בזה חשש פסול בדיעבד, ך"שלדעת השכיון 

ובמקום שמי המקווה נמוכים לא תטבול אא"כ תוכל 

 לשכב בארץ כמו דף

החיוב מוטל על כל מורה הוראה  בכל דיני הטבילה וגם

העומדת על גבי הטבילה, ולא  אישהלהזהיר תמיד ה

 }פת"ש{ יסמוך על זה שהזהירה פעם אחת
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יש מי שאומר שבמקום שמי המקווה  סעיף לז'.

שאי אפשר לטבול בו בעמידה כל גופה נמוכים 

  בפעם אחת,

 יכולה לטבול שם בתנאי שתוכל לשכב בקרקע

 .67 באופן שהמים יבואו לכל גופה בפעם אחת

אין לטבול לכתחילה במקווה זה רק כשאין  ,רמ"א

    מקווה אחרת.

 

להשיק  צריכה האישה בשעת הטבילה .סעיף לח'

 את שפתותיה זו לזו  בדיבוק בנוני,

אין האישה צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו לתוכו 

 מים, 

שלא די כדי ילא תקפוץ את פיה יותר מ וגם

 יתכסה ע"י זה מבשר החיצון,

 .68 קפצה את פיה לא עלתה לה הטבילה ואם

 

 בשעת הטבילה לא תעצים }תסגור{ .סעיף לט'

עיניה ביותר, ולא תפתחם ביותר, כדי שלא היה 

 ,69 חציצה בעיניה

 .70 ואם עשתה כן י"א שלא עלתה לה טבילה

                                                                                    
 

 הוספות

 
צריך שהמקווה ש בשם החזו"א הרב ואזנרכתב  .1

 ,ס"מ 25יהיה גבוה ממעל לטבורה 

 ס"מ, 24שמספיק ודעת הטה"ב 

או בשעת הדחק יש להקל  שבדיעבד עוד כתב הטה"ב

בלי שום  המים עולים למעלה מן המתנים מעטאם 

 פקפוק. 

 

 סעיף לז'

 
67
  וז"ל הבה"גוכתב  מהרשב"א ורבנו ירוחםמקורו  

ובדלא נפישי מיא למירמי בהו איתתא כולה קומתה "

 "ושפיר דמי }מתגלגלת כדג{ מיגנדרא כביניתא

 

  סעיף לח' 
 
68
קרצה שפתותיה כאילו לא "מקורו מתני' מקוואות  

 "טבלה

 

 סעיף לט'

 
69
יוחנן: פתחה עיניה ביותר, או עצמה א"ר מקורו סז. " 

 "לא עלתה לה טבילה -עיניה ביותר 

  י"ופירש רש

 הויא חציצה למעלה. -פתחה עיניה ביותר 

 .הויא חציצה למטה -עצמה עיניה ביותר 

 
70
נחלקו הראשונים מה הדין בדיעבד שעצמה עיניה  

 .ביותר או פתחה עיניה ביותר

בדיעבד שגם  שו"ע כרש"י ורא"שב  י"א דעת .א

 לא עלתה לה הטבילה,
שאינם גורסים ו"לית הלכתא" ולכן והטעם 

כמו שקצה פיה מפורש במשנה שלא עלתה 

 לה טבילה כך גם הדין בעצמה עיניה ביותר.

צריכה האישה הטובלת  לכתחילה מ'. סעיף

להעמיד על גבה יהודית גדולה יותר מי י"ב שנים 

צף  שהא שער ר ריישאויום אחד, שתשגיח שלא 

 על פני המים,

אין אישה שתשגיח עליה, או בלילה שלא ניתן  ואם

דבר , או לראותה, תכרוך על שערותיה דבר רפוי

  .71 ותטבול שאינו חוצץ

                                                                                    
שבדיעבד עלתה לה  דעת הר"ח ור"ת .ב

שגורסים בגמ' ולית הלכתא  וטעמםטבילה, 

 .לבעלה טהורהככל הני.. אלא לטהרות אבל 
קפצה פיה לא  שלדעה זו וביאר הר"ן הטעם

עלתה ואילו בעצמה עיניה  ,עלתה הטבילה

 ,הטבילהלה 

אין הקמטים מהודקים  םשבעצימת עיניי

ולכן אינם מעקבים ביאת המים, ובקריצת 

}ב"י השפתיים אין המים נכנסים בקמטים 

 וש"ך{ 

 

 

 לט'-סע' לה' שאלות סיכום

 
מה הם המצבים שאישה צריכה להקפיד לכתחילה . 1

 באופן טבילתה והמתייחסים לצורת עמידתה?

טבילתה, מה הדין? האם  עצמה עיניה ביותר בעת .2

 בדיעבד עלתה לה הטבילה?

או עצמה עיניה  ביותר, שחתה ביותר או זקפה .3

 מה הדין ומקורו? -או בספק שחתה ביותר ,ביותר

 

 סעיף מ'

 
71
איך יכולה  שאלתוז"ל " והרשב"א ד"ראבמהמקורו  

האישה העומדת על גבה לראות בלילה אם יצאו 

 ,שערותיה ואין דרך להוליך עמהן לנהר נר

יכולה היא לטבול בחוטי שער שאינם חוצצין  תשובה

 שטרפם"ובלבד  שבראשהאו בחוטי צמר או ברצועות 

 

אישה שטובלת צריכה להוליך עמה " וז"ל וכתב הכלבו

א גדולה יותר אישה יהודית או בעלה או נערה שהי 

  ,מי"ב שנים ויום אחד לראות אם טבלה כדין

 " }ב"י{אבל לא נכרית הואיל ואתחזק איסורא

 

מה הדין באישה שטבלה בלא הפוסקים נחלקו 

השגחה של אישה יהודית ובלי לכרוך את שערה. 

 }פת"ש{

 שלא עלתה לה הטבילה.דעת הרעק"א  .א
 ,שאינה זריזה אישה אשדווק דעת הס"ט  .ב

  .במים לא עלתה לה טבילתה ובהולה
היכא שזריזה ואינה נבהלת במים  אבל

שערה בידה עד שהמים עולים  יכולה לתפוסו

ידיה הוי שפיר  ותחתואז פ ,אשההיטב על ר

 .טבילה ובשעת הדחק יכולה לסמוך ע"ז

 

 שאלות סיכום  

 

עומדת על גבה בשעת טבילה הוא  אישההאם  .1

 לעיכובא?
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בגד, שאינם חוצצים }כגון חוטי צמר, רצועה, 

חוטי שער ושרשראות של חוטים ברפויים, או 

 אפילו מהודקים אינם חוצצים{ ש חלולות, 

 

אישה שלפני טבילתה הפשילה   סעיף מא'.

}הגביה{ את בנה והחזיקה אותו על גבה כשהיא 

 ערומה, ולאחר מכן טבלה, לא עלתה לה הטבילה,

שחוששים שהטיט שהיה ברגלי או בידי  ןמכיוו

ינוק נדבק באמו, וכשעלתה מהטבילה נפל הת

 .72במים 

 

בסדקי רגלי האישה צרורות  נכנסו אם. סעיף מב'

}אבני קטנות{ וקסמים }חתיכות עצים קטנות{ הם 

 .73 חוצצים בטבילתה

                                                                                    
 

 עיף מא'ס

 
72
 ,וכ"פ הרמב"ם בתו"ס בשם רבנו חננאלמקורו סז.  

מפשלת את בנה וטובלת לא עלתה לה שגרסו בגמ' "

ואף על גב דחזי לה השתא דליכא מידי עליה  ,טבילה

 "חיישינן דילמא ברדיוני נפל

יש לפרש מפשלת את בנה " וז"ל וביארו התו"ס

לאחוריה והיא ערומה וטבלה דחיישינן שמא היה עליה 

 ,ונדבק באמו וחוצץ בטבילתה ,ט וכיוצא בודינוקא טי 

   "ובעלייתה מן הטבילה הוחלק ונפל

מפשלת בנה אפילו לפני  השהייתונ"ל עוד  והוסיפו

 "טבילתה בסמוך ולאו דוקא בטבילתה

שהמפשלת את בנה על גבה וטבלה אבל דעת הב"ח 

שלא גרס את מימרא זו בגמ'  וטעמועלתה הטבילה, 

 }ש"ך{ כמו רבנו חננאל

 

שהגם שהרמב"ם לא פוסק את הדין שנתנה ביאר הב"י 

 תבשיל לבנה וטבלה שלא עלתה לה טבילה, 

כיון שגורס בגמ' סז. וליתא הלכתא וכו' שדינם אלו 

 נאמרו לטהרות ולא לבעלה

מ"מ פסק דין של "הפשילה בנה"  כיון שגרס אותו בגמ' 

 לפני הדין של נתנה תבשיל לבנה 

לה את בנה יותר מי הפשילבעלה ב שהחמירום טעהו

שהנותנת תבשיל יודעת שדרך  כיון נתנה תבשיל לבנה,

ן מותרת לבעלה ורק ונזהרת ולכ קתבשיל להידב

 לטהרות החמירו,

המפשלת את בנה אינה נותנת את לבה שיש טיט  אבל

בידי התינוק או ברגלו ואינה נזהרת, לכן בזה החמירו 

 שלא עלתה לה הטבילה.

 

 סעיף מב' 
 
73
נכנסו צרורות וקיסמין " תוספתא מקוואותמקורו  

 ,בסידקי רגליו מלמטה

" אינו חוצץ מפני שהוא כבית הסתריםר' עקיבא אומר 

}ודעתו שבית הסתרים לא צריך להיות ראוי לביאת 

 מים{

שמזה שכתבה המשנה דין זה בשם ר"ע  וביאר הב"י

 ,שרבנן חולקים עלומשמע 

אע"פ  ודעתם שחוצץ בטבילתה, כיון שבית הסתרים

 שא"צ לביאת מים, צריך להיות ראוי לביאת מים,

 שחוצץ. כדעת רבנן ולכן פסקו הרמב"ם והשו"ע

 

אם יש לאישה תחבושת על בית  סעיף מג'.

 .74 הסתרים הרי זה חוצץ בטבילתה

 קודם הטבילה תקפיד האישהש  י"א א"רמ

 .מי רגלים אם היא צריכה לכךלהטיל  .א

לבדוק עצמה אם צריכה להתפנות  .ב

 ,מגדולים וקטנים

י שעוצרת את עצמה היא "שע והטעם

קומצת את שפתי הנקב ומתכסה גם 

  .המקום הגלוי

 .75 להסיר את צואת החותם .ג

                                                                                    
 

 הוספות

 

מה נכלל סדקי רגליה שנדון כבית  נחלקו הפוסקים .1

 הסתרים שצריך להיות ראוי לביאת מים,

לכו"ע הסדקים שבסוף הצבעות הרגלים  נחשבים 

 לבית הסתרים שמספיק ראוי לביאת מים

 , ובין אצבעות הרגלים

שכיון שיש שם רווח הוא מקום גלוי דעת הרב ואזנר 

 לשם מים ממש ושצריך שייבא

שנדון כבית הסתרים שצריך להיות רק  ודעת הטה"ב

 ראוי לביאת מים.

כיון  חול הים שבין אצבעות הרגלים אינו חוצץ .2

.}הרב שהוא דק מאוד אינו מעכב את ביאת המים

 ואזנר{

 

 סעיף מג'
 
74
 אספלנית"תוספתא מקורו מתוספתא מקוואות  

 מלוגמא }תחבושת העשויה משמן או שעווה{

בית  ורטייה שעל}תחבושת שעשויה מקמח וכדו'{ 

 ,הסתרים

}כיון שבית הסתרים צריך להיות ראוי  חוצץ אומר ביר 

  לביאת מים והתחבושת חוצצת{

}שדעתו שבית  אומר אינו חוצץ ר' יוסי בר' יהודה

 הסתרים לא צריך להיות ראוי לביאת מים{

כרבי  שחוצץ, כיון שמבואר  ופסקו הרמב"ם והשו"ע

 צריכיםבית הקמטים ובית הסתרים אינן בגמ' סו: "

לא בעינן, מקום הראוי  -לביאת מים! נהי דביאת מים 

" וכן מבואר במתני' מקוואות בעינן –לביאת מים 

 "שרטייה שעל המכה חוצצת"

שרק תחבושת מהודקת חוצצת בבית  מבואר בב"י

הם ראויות לביאת מים  ותהסתרים, אבל תחבושת רפוי

 ואינם חוצצות.

 
75
אם לא הקפידה האישה בדברים אלו לפני  ובדיעבד 

וכ"פ כל  }ש"ך בשם הב"חטבילתה אינו מעקב 

 {האחרונים

שאם עצרה  השערי דוראס' קצט' כתב בשם  ובדרכ"מ}

 עצמה מלהתפנות זה מעקב בדיעבד{ 

 

 

 הוספות

 

חוצצת בבית הסתרים  ההחידוש בסע' זה שהרטיי .1

 {.הרב ואזנר} אפילו שהיא לצורך רפואה

אישה ששכחה עד הבדיקה באותו מקום וטבלה  .2

 }טה"ב{ ולנה עם בעלה אינו חוצץ
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 שנדבקו כגון: שערות סעיף מד'.

שערה אחת או שתים הנמצאות מחוץ  .א

 נדבק למכה. וראש השערותלמכה 

שתי שערות שראשן נדבק בטיט או  .ב

 צואה.

שעשו שתי שערות מהריסים התחתונות   .ג

נקב בריסים העליונות ויצאו דרך אותו 

 נקב.

התחתונות שנדבקו  שתי שערות מריסים  .ד

 לריסים העליונות

ל זה חוצץ בטבילתה }כיון "בכל המקרים הנ

 .76 שדרכם של רוב בני אדם להקפיד על כך{

 

תטבול האישה עם לא  לכתחילה סעיף מה'.

 האבק שעל רגליה,

 אם טבלה עם האבק שעל רגליה ובדיעבד

 ,שאינו חוצץ}רמב"ם{  י"א

שסתם מים מעברים את האבק אפילו וטעמו 

 שאינם חמים

 שחוצץ,וי"א}הר"ש { 

 שאבק נעשה טיט ע"י המים וחוצץ, וטעמו

או שטבלה  ,שפשפה את רגליה מהאבק אא"כ

 .77 במים חמים שהם מעברים הלכלוך

                                                                                    
 בטבילתה, אם צואת החותם נראית מבחוץ חוצצת. 3

 {.הרב ואזנר} כיון שרגילים להקפיד על כך

 

 סעיף מד'
 
76
 ופסקו הרמב"ם. מהתוספתא מקוואותמקורו  

 

 סעיף מה'

 
77
 "לא יטבול באבק שעל רגליומקורו ממתני מקוואות " 

צריכה ליזהר לא לטבול אם אבק  לכו"ע לכתחילהולכן 

 שעל רגליה,

 שבדיעבד אינו חוצץ מהתוספתא וז"ל ם"ומקור הרמב

רגליו מליאות אבק וירד וטבל במקווה שיש בו  היו"

 "ארבעים סאה טהור

 שהיה לו גירסא אחרת בתוספתא וז"ל ש"ומקור הר

היו רגליו מליאות אבק וירד וטבל במקווה שיש בו מ' "

 "שפשף או שטבל בחמין טהור ,טמאסאה 

 ,ומשמע מהברייתא שאם לא שפשף ולא טבל בחמים

 גם בדיעבד לא עלתה לו הטבילה.

 

על  שמניחים אנשים שקצותם טלטלים אבקה לבנה

 שערם לנוי }שנקרא פוד"ר{ 

לנוי הרי הוא כגופו שעשוי אינו חוצץ שכיון  לתפילין

 של שער,

חוצץ, כיון שמיד שבא במגע עם  טבילת האישהל

 המים הם כבר לא נוי, 

וגם לדעת הרמב"ם שאבק שעל רגליה אינו חוצץ 

בשם  }פת"ש דיעבדבדיעבד, מודה באבקה זו שחוצץ ב 

 {שו"ת פני אריה

 

 

 

 

ה הרפויים נדה שטבלה עם בגדי .סעיף מו'

  .78 מותרת לבעלה

                                                                                    
 הוספות

 
אישה שטבלה עם אבק שעל רגליה חוצץ להלכה  .1

 ע"אפילו בדיעבד כדעה ב' בשו

כיון שהכלל הוא שהשו"ע מביא ב' דעות בשם י"א 

 }שולחן גבוה{ ההלכה כי"א בתרא

ששמים בין אצבעות הרגלים חוצצת  קל אבקת ט  .2

ויש להדיחה במים , כיון שהיא נדבקת שם עם הזיעה

 {הגר"מ גרוס} חמים

 סעיף מו'

 
78
 מקורו ביצה יח. "נדה מערמת וטובלת בבגדיה" 

שנטבלו בבגדיהן  הטמאיםכל ופסקו הרמב"ם וז"ל "

עלתה להם טבילה מפני שהמים באים בהן ואינם 

 "וכן נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה ,חוצצין

 

 רק בלבשה בגדים רפויים הטבילה עלתה לה

אבל אם היו בגדיה מהודקים וצרים שהמים לא יכולים 

 }ש"ך{להיכנס תחתם לא עלתה לה הטבילה 

 

 הוספות

 

נחלקו הפוסקים האם לדעת השו"ע אפשר  .1

 לכתחילה לטבול בבגדים רפויים.

שהשו"ע התיר לכתחילה דעת הטה"ב    .א

לטבול בדברים רפויים, ולא כהרמ"א שפסק 

שה גם בסע' א' שלכתחילה לא תטבול האי 

 בדברים שאינם חוצצים.

שמלשון השו"ע נדה דעת הרב ואזנר   .ב

 "שטבלה"

 ,משמע שרק בדיעבד עלתה לה הטבילה

 ולכן לכתחילה לא תטבול גם בבגדים רפויים,

שהיום לא מצוי שהבגד לא היה  והוסיף

מהודק באיזה מקום, ולכן הטובלת עם בגדים 

 צריכה לחזור ולטבול עם ברכה.

 

שבגדי ים המצווים , והטה"ב כתבו המנחת יצחק

אצלנו מהודקים הם לגוף, ולכן הטובלת בהם לא עלתה 

 לה הטבילה.

 

 שאלות סיכום  

 
אישה נדה שטבלה בבגד ים, האם עלתה לה  .1

 הטבילה?
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כינים הדבוקים לאישה בבשר במקום  סעיף מז'.

 שיש בו שער, 

, יש להסירם ע"י מים חמים אם יכול להסירם

 ויגרד אותם בציפורן,

, , ולכן דעתה להשאירםלהסירם היכול  ואם אינה

אינו חוצץ, כיון שזה מיעוט שאינו מקפיד שאינו 

 .79חוצץ 

                                                                                    
 

 

 סעיף מז'

 
79
מין כנים שדבוקים בבשר וז"ל " מהרוקחמקורו  

 ,ונושכים בעור במקום שער ונדבקים בחוזק בבשר

צריך להסיר ע"י חמין ולגוררן בציפורן למטה בשעת  

 ,טבילה

אבל אם אינו יכול להסירן הוי כטיט שתחת הציפורן או 

אבל בטבילה הם מסירים  ,בצק מועט שאינו מקפיד

 "משום חומרא

 

שאם יכול להסירם ואינו מסיר אותם זה  וכתב הש"ך

 .גם בדיעבדחוצץ 

, שבלשון הרוקח כתוב בפרדס רימונים}והקשה עלו 

שיש להסיר הכינים רק משום "חומרא", משמע שאינו 

 מעקב בדיעבד{ 

 

כינים קטנים מתים הדבוקים בשער צריך להסירם כיון 

 }פת"ש בשם חמודי דניאל{שהם חציצה 

 

 הוספות 

 

שהטעם שאם אינה יכולה להסיר הגר"א ביאר  .1

וא }דרך גדילתה{ ה הכינים אינו חוצץ כיון "שרביתיה

 ואינה מקפדת"

 

שגם ביצי כינים . ביצי כינים כתב בשערי טוהר, 2

הדבוקות בשער יש להסירם ואם לא הסירתם הרי הם 

 , חוצצות

שגם בהם אם אי אפשר להסירם אינו  וכתב בחוט השני

 חוצץ כיון שאינה מקפדת להסירם.

  

שכינים המצויות בימינו י"א שדינם הרב ואזנר כתב .3

}שכתב הבדי השולחן שכנים שדיבר  שונה ואינו חוצץ

 עליהם השו"ע הם כיני ערווה שמצווים בשער הערווה{

ולמעשה יש לסרוק השער במסרק סמיך ולהוריד כל 

 מה דאפשר, ואם עשה כן אין השאר חוצץ.

 

שכינים שאינם דבוקים בבשר אלא  כתב הטה"ב

 רוחשות על השער אינם חוצצים.

 

 שאלת סיכום

 
האם  אשהשיש לה כינים או ביצי כינים בר אישה .1

 יכולה לטבול?

 

 

 

 

 

נדה שטבלה בלא כונה כגון שנפלה  סעיף מח'.

 לתוך המים או שירדה להקר }לטבול{ 

 שמותרת לבעלה. ע"דעת השו

שכיון שיש מחמירים ומצריכים  דעת הרמ"א

יש לה להחמיר לכתחילה  אותה טבילה אחרת,

 .80 לחזור ולטבול אם אפשר

                                                                                    
 

  סעיף מח'
 
80
  –נדה שנאנסה וטבלה " חולין לא.מקורו  

}להזדקק  טהורה לביתה אמר רב: אמר רב יהודה

 ואסורה לאכול בתרומה, לבעלה{

 ": אף לביתה לא טהרהור' יוחנן אמר

שאם אנסה אותה חברה לטבול,  עוד מבואר בגמ'}

לכו"ע עלתה לה הטבילה כיון שכונת חברתה מועילה 

לה, והמחלוקת היא כגון שנפלה מהגשר או שירדה 

 להקר{

 .ונחלקו הפוסקים להלכה

שהלכה כרב דעת הרמב"ם והר"ן והשו"ע  .א

 שעלתה לה הטבילה אפילו שלא יתכונה.
שגם דעת רב נחמן בר יצחק }והטעם א. 

 , כרב
בגמ' בחגיגה מבואר שחולין א"צ כונה ב. 

 ולא הוזכר דעת רב יוחנן שחולק{

 

 א"וחם והרמיר א ורבנו "דעת הרשב  .ב

שהלכה כרב יוחנן שלא עלתה לה הטבילה 

עד שתכון לטהרה, וצריכה לחזור ולטבול 

 שוב,
שהכלל הוא שרב ורב יוחנן  }והטעם א.

 הלכה כר' יוחנן,

וגם  כר' יוחנן בגמ' נראה שגם דעת רבא ב.

בשל  ג. כר' יוחנן ידעת רב חנינא בירושלמ

תורה הלך אחר המחמיר, ורב יוחנן אמר 

  "דבר תורה"{

 

גם לרמ"א שהחמיר שצריכה לכתחילה לחזור ולטבול, 

עלתה לה  שחוששים ,הלא תברך על טבילה השניי

 }ש"ך בשם הב"ח{ הטבילה הראשונה

 

מצינו כמה אופנים שעלתה לה הטבילה אפילו שלא 

 .יתכונה לטבילה

 ,חברתה הטבילה אותה בעל כורחהאם  .א

מבואר בגמ' חולין שהועילה לה הטבילה, 

 שכונת חברתה מועילה בשבילה,
שאם איש  ש בשם חמודי דניאל"וחידש הפת

הטביל אותה בעל כורחה לא מועיל וצריכה 

 .לטבול שוב

ביאר טעמו שכונת העומד  ובקנאת סופרים}

, ובאיש שזה על גבו מועילה מדין שליחות

 דבר שאינו שייך בו אין שליחות,

שהגם שאין הבעל שייך  דבריהםודחה 

בטבילת נדה, הוא שייך בטבילה לטומאות 

מדין השייכות בו, ועוד שעומד על גבו אינו 

 ע"ש{   שליחות,

   

אם בעלה היה חולה וספרה ז"נ וטבלה, כדי  .ב

שתוכל ליגע בו ולא לתשמיש, הטבילה 
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ולא  נהגו הנשים להסתיר ליל טבילתם .א"רמ

שלא ירגישו בני  ללכת ברעש או בפני הבריות, כדי

אינה עושה כן נאמר עליה ש אדם בטבילתה, ומי 

 .81 שוכב עם כל בהמה" ארור"

מהטבילה תזהר לפגוש קודם את  בצאת האישה

 ,חברתה ולא דבר טמא או גוי

ואם פגשה תחילה דבר טמא או גוי והיא יראת 

  .82 תחזור ותטבולשמים 

 

                                                                                    
}פת"ש בשם  עם בעלה מועילה לה גם לשמש

 חמודי דניאל{
אם נכנסה למקווה מתחלה בשביל להקר,  .ג

ואח"כ נתכונה שיועיל לה גם לשם טהרה, 

ולא הגביה את רגליה בשעת הטבילה יש 

}פת"ש בשם  להקל שעלתה לה הטבילה

 הלבושי שרד{

 
81
אליעזר איש ביריא אומר: יושבי מקורו עירובין נה: " 

לתקופה קצרה במקום }אנשי מקנה שחונים צריפין

 אחד, ושכלה המרעה נוסעים למקום אחר{

 , }כמתים כלומר שחייהם אינם חיים{ כיושבי קברים 

ועל בנותיהם הוא אומר ארור שכב עם כל בהמה. מאי 

ורבי יוחנן אמר: מפני שמרגישין זה לזה ...טעמא?

 "בטבילה

 
82
 חזיר ד.. גמל ג חמור ב.כלב  א.דוגמאות לדבר טמא  

 עם הארץ.  ח.גוי  ז. מצורעו.  סוסה. 

 ,סוסבעלייתה מהמקווה ראתה  ואם

 שתחזור ותטבול דעת השערי דורא,

, שמחמת זה שתשמש עם בעלה, דעת הרוקח והכל בו

בניה היו, עומדים בדיבורם, שומעים ומבינים, לומדים 

תורה ואינם שוכחים, ממעטים בשינה, ואימתם מוטלת 

 }ש"ך{על הבריות 

 

שמי שפוגש אישה בזמן סחים קיא. מבואר בגמ' פ

 מטבילת מצווה העליית

 אוחזת בו רוח זדונית. אם הוא משמש קודם

 אוחזת אותה רוח זדונית. ואם היא משמשת קודם

להגיד את הפסוק "שפוך בוז על נדיבים ויתעם  ותקנתו

בתוהו לא דרך"  ופסוק "שופך בוז על נדבים ומזיח 

 }ש"ך{אפיקים רפה" 

 

 הוספות.
 

אין לחשוש  שהיום והטה"ב הרב ואזנר. כתבו 1

שתפגוש אישה בעליתה מהמקווה בע"ח טמאים או 

 נכרים, 

כיון שהאישה בעלותה מהמקווה מיד פוגשת את 

 הבלנית.

שטוב שתגע בחברתה בעלותה מהמקווה  }וכתב הס"ט

 ומקורו מהשערי דורא{

 

 שאלות סיכום

 

 אישה שנפלה למקווה האם עלתה לה טבילה? .1

אישה שמפחדת להיכנס למים האם אפשר  .2

 להטבילה בכוח ע"י הבלנית או בעת הצורך ע"י בעלה.
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 מדאורייתא. ההכנות לטבילה  סעיף א'.

צריכה לעיין סמוך לטבילה בכל עיון,  .א

 ולבדוק שאין דבר חוצץ על גופה ,גופה
1. 

}מתקנת  ההכנות לטבילה מדרבנן

 עזרא{

צריכה להדיח את בית השחי הדחה,  .ב

 ואת בית הסתרים שלה במים,

 .2 אבל לא בשאר משקיםרמ"א 

                                                           
 סעיף א'

1
  ..עשרה תקנות תיקן עזרא"מקורו ב"ק פב.  

  ..חופפת וטובלת אישהושתהא  

 -חופפת וטובלת  אישהושתהא  }שואלת הגמ'{

שלא  -דאורייתא היא! דתניא: ורחץ את בשרו במים 

את הטפל  -יהא דבר חוצץ בין בשרו למים, את בשרו 

 לבשרו, ומאי ניהו? שער! 

אמרי: דאורייתא לעיוני דלמא מיקטר,  }מתרצת הגמ'{

}מדאורייתא מספיק  אי נמי מאוס מידי משום חציצה

   נטנפו{לעיין בשערו שלא נקשרו השערות ולא 

 "תיקן חפיפה }עזרא{ ואתא איהו 

  

שכיון שהעיון  הוא דאורייתא צריך להיות וכתב הר"ן 

 אישהה"ש שדרבנן הקלו חפיפהב סמוך לטבילה, ורק

  "חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שבת

 

שחובת העיון מדאורייתא  חידש הטור שדעת הרמב"ן

ולכן יש זה רק בגוף, אבל העיון בשיער הוא רק מדרבנן 

 יותר להקל בו.

דבר תמוה הוא בעיני וחס ליה " ל"וז ודחה הב"י דברו

 ,להרמב"ן שיעלה על דעתו לומר כן

שהדבר ידוע שיותר עשוי להיות דבר חוצץ במקום 

 ,שאין בו שער ממקוםשער 

צריכה לעיין בגופה ולא  שמדאורייתאוהיאך יתכן 

אטו יציבא בארעא וגיורא  ,שהוא מקום שער אשהבר

 "  בשמי שמיא

  
אמר רבא: לעולם ילמד אדם בתוך ביתו מקורו סו: " 2

 "במים בית קמטיהמדיחה  אישהשתהא 

זה כל המקומות המכוסים בגוף על ידי  ופירוש קמטיה

 קמטי בשר, כגון בית השחי ובין אצבעות הרגלים,

החוטם ואזנים ולפנים מן  נקבישהוא  וגם בית הסתרים

 , צריכים הדחההשפה

 שבית הסתרים נכלל "בקמטיה",  י"ודעת רש"י וב}

שבית הסתרים אינו  והדרכי משה אבל דעת הטור

 בכלל קמטיה 

מיתיבי: בית הקמטים ובית הסתרים אינן  סו. והראיה

  לביאת מים! צריכים

גם בית הקמטים וגם בית הסתרים צריכים   אבל לכו"ע

 {הדחה

 

 שתדיח במים ולא בשאר משקים,  ופסק הרמ"א

כיון שלחלוחית שאר משקים נשארת בתוך  וטעמו

 }ט"ז וב"י{הקמט ומתייבשת שם וחוצצת 

 

צריכה לסרוק שער הראש  סרוק, .ג

במסרק כדי שלא יהיו שערותיה 

 .3חברתה נדבקות ונקשרות אחת ב

צריכה לשפשף ולגרד כל גופה  ,חפיפה .ד

 .4 במים חמים

                                                                                    
שאר הגוף שאין בו קמטים מותר להדיח בשאר  אבל

 {בשם חמודי דניאל }פת"שמשקים 

 
3

  ..עשרה תקנות תיקן עזרא".  ב"ק פב. מקורו 

  ..חופפת וטובלת אישהושתהא  

דאורייתא לעיוני דלמא מיקטר, אי נמי מאוס מידי 

}מדאורייתא מספיק לעיין בשערו שלא  משום חציצה

    נקשרו השערות ולא נטנפו{

 -חפיפה ופירש רש"י  "תיקן חפיפה }עזרא{ ואתא איהו

 .במסרק להרחקה דמילתא

 

ועזרא ובית דינו תקנו שתהא " וז"ל הרמב"ן וופסק

וסורקת אותן  ,שער שבה במים חמין ל מקוםחופפת בכ 

כדי שתתיר  או מפספסת אותן בידיה יפה יפה

 " שערותיה אם יש בהם קשר

ועכשיו נהגו לסרוק שער ראשן במסרק " וכן כתב הב"ח

 }ש"ך{" ושאר שער שבה מפספסת אותן בידיה יפה יפה

 
4

 תקנת עזרא בחפיפה. הנחלקו הראשונים מה היית 

שתיקנו  בשם רש"י, ר' שמעיהדעת  .א

בכל הגוף, גם במקום שאין  במים חפיפה

 .שערות
מסופר שרב ש גמ' סח. מוהוכיח שיטתו 

נחמן בר יצחק שכנע אישה לטבול ואמר 

דודי חסרת טסטקי חסרת עבדי לה "

 " חסרת

פירוש האם חסר לך עבדים לחמם מים 

כדי לחוף את הגוף, מוכח שהרחיצה 

לכן בחפיפה צריכה להיות בכל הגוף ו 

 צריך עבדים בשביל זה, 

  ו חפיפהשתיקנ  םרמב"הר"ת ודעת  .ב
 מקום שיש שער בגופה,רק בבמים, 

 והוכיח שיטתו 
לשון חפיפה שייך רק בשער ולא בגוף א. 

נזיר חופף ומפספס וכן מוכח ממתני' "

"  מוכח שהחפיפה הוי אבל לא סורק

  .באותו מקום שסורק שזה בשער

שמדאורייתא מבואר בגמ' }ב"ק פב.{  ב.

תיקנו עיון בשער שמא יקשרו השערות, 

משמע שגם  ,ועזרא הוסיף חפיפה

 החפיפה נתקנה על השער כמו העיון. 

 
 השהגם שעיקר תקנת עזרא היית כתבו הרשב"א והר"ן

  }כר"ת{לחפוף רק במקום שיש בו שיער 

כבר נהגו בנות ישראל לחוף כל גופן ולשטוף מ"מ "

  ' אושעיה{,}כר במים חמין בשעת חפיפה

ומנהג יפה הוא להן וכן ראוי להנהיגן כדי שתהא להן 

 .וכ"פ השו"ע" שמירה יפה לכל גופן
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חפיפה מעינת ובודקת גופה בשעת ה שאםדעת הט"ז 

גם חובת עיון דאורייתא ואינה  בזה ושערה, יוצאת

 צריכה לעיון  בגופה שוב.

  וכן משמעות השו"ע,ס"ט האבל דעת }

לעיין בכל שגם אחרי החפיפה יש עליה חיוב דאורייתא 

  הגוף,

דבר החוצץ שאינו עובר ע"י עליה שמא יש  שחוששים 

  {וכ"פ הדרכי טהרה הדחה וסריקה.

 

צריכה לחזור ולטבול  המסופקת אם עיינה בשערותיה,

שוב כיון שחיוב העיון הוא דאורייתא וספק דאורייתא 

 לחומרא.

אם ודאי לה שעינה בשערותיה ומסתפקת אם  אבל

 סירקה שערותיה, אינה צריכה לחזור ולטבול, 

שכיון שזה ספק דרבנן אמרינן "שסירכה נקט ואתי" 

פירוש שתולים שעשתה כמו שרגילה וסרקה 

 שערותיה, 

 אפילו שהיה מקום להחמיר כיון }

 יש לה חזקת איסור  א.

 הנ"ל{, מקלים מטעם זה דבר שיש לו מתרים ב.

 הנוב"י{ ם}פת"ש בש 

 

 הוספות

 
. אישה שטבלה בלי לסרק את שערה, אם לא שימשה 1

 בעלה צריכה לחזור ולטבול,  עם

הרב ו ,}ס"ט ואם שימשה עם בעלה תעשה שאלת חכם 

 {ואזנר

 

 .מקומות בית הסתרים שצריכים הדחה הם 2

  תוך הפהא. 

  .והובית הער ב. 

 .תחת דדיהג. 

 .והאוזנייםהאף תוך ג. 

  .בית השחיד. 

  .וארותחת הצה. 

  .בין הרגליםו. 

 בין שיניה.  ז.

 בין אצבעות רגליה. ח. 

 מאחוריה.  העגיבותי ט.

 . הטבור מקוםי. 

 

 שאלות סיכום

 
 מהו דין תורה ומהו דרבנן לגבי חפיפה? .1

מהם הדברים שצריכים לעשות כהכנה לטבילה  .2

חכמים ומצד שהם מהתורה, מתקנת עזרא, מתקנת 

 מנהג?

הדחה ובדיקה, ובמה  ןלעניימה דין בית הסתרים  .3

 שונה משאר הגוף?

צריכה להדיח את בית הקמטים או בית  האם .4

הסתרים או שאר הגוף במים או אפשר אף שאר 

 משקין?

 

 

 

 

 

 

אין לאישה לחוף שערה לכתחילה  .סעיף ב'

 כים את השיער ולכןבדברים המסב

שהם  כיון ,במים קריםלא תחפוף שערה  .א

 .5 מסבכים את השיער

שלא  ואפילואלא תחוף במים חמים, 

 .6 הוחמו באש אלא בחמה

 הנקרא גירד"א,  בנתרוף פלא תח .ב
שהוא מחתך השער, והשער התלוש  כיון 

מחובר וחוצץ מהמים לבוא ה בשער נקשר

 .7 עלו

 ,שמסבך את השערכיון  באהללא תחפוף  .ג

וכן לא תחפוף בשאר דברים המסבכים 

  .השער
 , או בנתר,אם חפפה במים קרים בדיעבד רמ"א,

שאין שערותיה  וראתה אם עינה בעצמה אהל,או ב 

 .8 , מותרת לטבולמחמת זה קשורות

                                                                                    
 סעיף ב' 

 
לא בנתר ולא לא תחוף  אישהאמר רבא: "סו:  מקורו 5

 . אהלב 

 }השיער נחתך ומתבלבל וחוצץ{  משום דמקטף - בנתר

 }מדביק את השער וחוצץ{משום דמסריך - אהלוב 

אלא לא תחוף  אישהואמר אמימר משמיה דרבא: 

 , ואפילו בחמי חמה. בחמין, אבל לא בצונן

 .משום דקרירי, ומשרו מזייא -צונן מאי טעמא לא 

 

 במים קרים ןומצינו שתי פרושים מה החיסרו

מקשים " ,פירושו "משרו מזיא"פירש  י"רש .א

 "את השער ואין לכלוכו עובר
 ומקבצים מקלקלים"שהצונן הרמב"ם ביאר,  .ב

 את השער ומתקשר"

 
6

הוחמו האם אפשר לחפוף במים ש נחלקו הראשונים 

 בחמה

לא ", שגרס בגמ' שאסור , דעת רבנו חננאל .א

 ".תחוף בקרירי ואפילו בחמה חמה

שאפשר , ע"א והשו"ם והרשב"הרמב דעת .ב

 חמה.לחוף בחמי 

 
7

מותר לחוף בו  ,ף"הנקרא בלשון אשכנז זיי נתראבל  

כיון שאינו מסבך השער אלא אדרבה מנקה את 

 }ש"ך{ הזוהמה

 
8

מה הדין באישה שחפפה במים  נחלקו הפוסקים 

, וראתה שאינו מסבך שלוש פעמים קרים/נתר/אהל/

לה השיער, האם יכולה לחוף בהם מכן ולהבא 

 לכתחילה.

שיכולה להשתמש בהם  ת זהברדעת העט .א

מכן ולהבא כיון שיתברר שאין טבע שערותיה 

 כשאר הנשים.

שגם אם בדקה שלוש פעמים, אין דעת הש"ך,  .ב

  לחוף בדברים אלו לכתחילה.

 ו וכתב הש"ך שתי ראיות 

שרק בחפיפה בשאר משקים שלא  במהרי"קמבואר א. 

הוזכר בגמ' במפורש שמסבכים השער הותר ע"י ג' 

שמבואר בגמ'  במים קרים/נתר/אהל/פעמים, אבל, 

 שמסבכים השער, אין לסמוך על בדיקתו מכן ולהבא. 
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במים,  אשהראישה שאסרו עליה הרופאים לחוף 

 ורק ביין התירו לה לחוף, 

אם יגידו שאין החפיפה יש לה לשאול הרופאים, ו

 .9 ביין תסבך השערות יכולה לחוף בהם

  לבדוק אין הרופאים בקיאים בזה, יש לה ואם

 .10 השיער או לא את אם היין מסבך לה

                                                                                    
א שלא הותר אלא לאותו פעם כן משמעות הרמ" ב.

 בדיעבד.

 
9

וביאר שכן מצינו שסומכים על , מהמהרי"קמקורו  

נדה, ולגבי אכילת חולה ביום  ןהרופאים לעניי

 הכיפורים.

 
10

שלוש שצריכה לבדוק עצמה דעת המהרי"ק  

 ,פעמים

שתים או שלוש , כתב שתבדוק עצמה ובעטרת זהב

 פעמים,

שהטעם שיש לכל אישה לבדוק ואין  וביאר הש"ך

  אחת שתועיל לכל הנשים עושים בדיקה

, וכמו שכתבו השווכיון "שאין טבע שערות כל אדם 

 חכמי הרופאים וחכמי המחקר".

 

 הוספות

 

החפיפה ביין שנעשית אחר ששאלה הרופאים,  .1

 ואמרו לה שלא יסבך לה השער, 

 ,ביין חם וטבעיזה רק 

 ייין שאינו טבעי שיש בו תוספת סוכר, בוודא אבל

 שהוא מסבך את השער.

 

 .ף במים פושריםוהאם אפשר לחפנחלקו הפוסקים .2

 הבן איש חי והטה"ב החכ"אדעת  .א

 שמותר.

ין לחוף שלכתחילה אהרב ואזנר דעת  .ב

בפושרים ובדיעבד אם נוטים לחמימות 

 מותר.

 

 .האם אפשר לחוף עם מרכך הפוסקים. נחלקו 2

שבדרך כלל כיון  לאסור  הגר"מ גרוסדעת  .א

 .לאחר השטיפה גם ממשות ממנו נשארת

שיכולה בתנאי  והגר"מ אליהו ב "הטהדעת  .ב

  היטב את שערה,  תשטוףש 

שיש לה שער קשה  אישהש  והוסיף הטה"ב

טוב שתחפוף במרכך שער אם אין  ,ומתולתל

  'תערובת גלי בו

נוח יותר וראוי להסתרק  שכך השער כיון

 .כראוי

 שאלות סיכום

 
שציוו עליה הרופאים שלא תחוף  אישהמה הדין  .1

 במים כי זה מזיק לה, אלא ביין? אשהר

  

 

 

 

 

 

 

 ,זמן החפיפה  סעיף ג'.

 תחפוף בלילה סמוך לטבילתה, לכתחילה 

ותמשיך , שתתחיל לחוף מבעוד יוםמנהג כשר 

 .11 לעסוק בחפיפה עד שתחשך ואז תטבול

 

                                                                                    
 

 סעיף ג'

 
11

 וטובלת ביום חופפת אישה: הלכתאמקורו סח. " 

 . בלילה

 . בלילה אלא תחוף לא אישה: והלכתא

 הא, דאפשר - הא, קשיא לא! אהלכתא הלכתא קשיא

 "אפשר דלא -

 

נחלקו הראשונים בביאור הגמ' האם לכתחילה   עדיף 

 בלילה. שעדיף לחפוף או ,ביום לחפוף

שתחפוף ביום כיון  "שעדיף" דעת רש"י .א

לביתה  שאם תחוף בלילה תהיה מהומה

 ותמהר לחפוף ולא תחוף יפה,
פירש הגמ' "דאפשר" שחל טבילתה ולכן 

בחול תחוף ביום, "ודלא אפשר" שחל 

 תחוף בלילה. במוצ"ש  טבילה

שההיתר לחוף רק במוצ"ש  ך"ודעת הש}

ימים בין  3לרש"י זה רק כשיש מרחק של 

ון שחל שני ימים החפיפה לטבילה כג 

 טובים אחר השבת{

 השו"עוהשאילתות דעת  .ב
}וכן דעת רוב הפוסקים הרמב"ם הרי"ף 

 והרשב"א והר"ן{

לחוף בלילה כדי לסמוך "שצריכה"  

לחוף  ורק אם לא יכולה החפיפה לטבילה,

 , תחוף ביום בלילה

ולכן פירש הגמ' "דאפשר" שחל בחול 

בליל "ודלא אפשר" שחל  תחוף בלילה,

 . תחוף ביום שבת

דברי מ על השאילתות,  והקשה הרא"ש}

"מהו שתחוף בלילה ותטבול  סז: הגמ'

בלילה" משמע שעדיף לטבול ביום, 

  שבלילה חוששים למהומה לביתה{ 

שאין נפק"מ אם  חופפת ביום או  דעת ר"ת .ג

שחל הטבילה  בלילה, ולכן פירש "אפשר"

, "ודלא אפשר" ש שתטבול בלילה"במוצ

פירוש שחל יו"ט במוצ"ש שתטבול בערב 

 שבת. 
 

 ספר התרומה, והתו"סהמרדכי בשם  וכתבו

 שכדי לצאת גם דעת רש"י וגם השאילתות, 

נהגו שתכנס למרחץ בעוד היום גדול ותחפוף בנחת 

}כרש"י{ ולא תצא מבית המרחץ עד הלילה  ןולא בחיפזו

  .וכ"פ השו"ע שמנהג כשר}כהשאילתות{ 

 

 אבל בש"ך כתב בשם המהרש"ל ושו"ת הרמ"א

 שהגם שבעבר נהגו להתחיל לחוף ביום,

שתחוף בלילה כיון שיש חשש שאם  תקנו ויכשוע

ביום יודע דבר טבילתה, והנשים הצנועות ימנעו  תחוף

 מלטבול, 

 תקנו ,וכדי שלא תהיה מהומה לביתה מחמת זה

   .שעה אחת בלילה שתעסוק בחפיפה
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יכולה לחוף רק ביום, או ש בשעת הדחק, רמ"א. 

 .12 אינו מעקברק בלילה, 

מהר בחפיפה ל לא כשחופפת בלילה תזהר אבל

 כדי לחזור לביתה, אלא תחוף כראוי.

 

 שאפילו שחפפה בלילה בביתה, מנהג כשרשו"ע. 

מסרק לבית הטבילה, ותסתרק  מ"מ תיקח איתה

 .13 שנית סמוך לטבילה ממש

                                                           
12

חמים בלילה,  מים שהולכת בדרך ולא היה להכגון   

ואינם נותנים להדליק  ם חג באותו לילה"שיש לעכו או

 {ך"ז וש"}ט אש בשום בית

 

בשעת הדחק שחופפת ביום, צריכה לעיין ולבדוק כל 

 }ט"ז{גופה סמוך לטבילה שחיובו מדאורייתא 

 
13

היום נהגו הנשים להחמיר ועושות את כל ש"ך  

ההכנות לטבילה שהם החפיפה והסרוק בבית המרחץ 

 סמוך מיד לטבילה. 

 הוספות

 

. כתב השו"ע שלכתחילה צריך שתהיה החפיפה 1

 סמוך לטבילה, 

שג' שקבלה מרבותינו  בשם היראים הרב ואזנרכתב 

נחשב סמוך, ובקיץ תזהר לסמוך את החפיפה  שעות

 שמזיעים יותר. ןלטבילה יותר מכיוו

 

לכתחילה יש להחמיר כמבואר בשו"ע להתחיל  .2

 החפיפה מבעוד יום עד הלילה

 וחופפת בלילה צריכה לחוף ואם אינה יכולה

, כדי שלא תהיה מהומה כמבואר בש"ך שיעור שעה

 לביתה,

לכל צרכי החפיפה הרחיצה  הושיעור שעה הכוונ 

 וגזיזת הציפורנים וכו' ובשעת הדחק חצי שעה, 

קשה לחוף שעה במקווה בגלל הנשים הרבות,  ואם

יכולה לחוף בביתה, ובמקווה תחוף שוב מעט כדי 

 לטבילה  להסמיך החפיפה

ה של מהומה אינה צריכה החופפת ביום שאין בעי אבל

 {הרב ואזנר} לשהות שעה

 

 שאלות סיכום

 
מהם דעות הפוסקים בסמיכת חפיפה לטבילה,  .1

 ?דלכתחילה ובדיעב 

המטופלת בילדים וקשה לה לרחוץ ביום האם  אישה. 2

 מותר לה לכתחילה לרחוץ בלילה סמוך לטבילה?

 }הסבר הבעיה והתשובה{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישה שחל ליל טבילתה במוצ"ש. .ד' סעיף

 .מספיק שתחפוף במוצ"ש .שו"ע

שבערב שבת תחפוף היטב,  מנהג יפה .א"רמ

 .14 }טור{ ובמוצ"ש תחזור ותחפוף ותסרוק מעט

 

אישה שטבילתה חלה בערב שבת,  .סעיף ה'

 ותטבול בליל שבת ,תחפוף בערב שבת מבעוד יום
15. 

                                                                                    
 סעיף ד'

 

 14
 ביאר הב"י טעמו וטעם הרמ"א 

שלכתחילה  לדעת השאילתות שסוברשלכו"ע 

החפיפה צריכה להיות בלילה סמוך לטבילה, אין טעם 

 לחפוף גם בערב שבת.

 בהבנת דעת רש"י והש"ך א"ע והרמ"ונחלקו השו

שהגם שלרש"י לכתחילה  ,דעת השו"ע .א

החפיפה צריכה להיות ביום, הרי פירש "דלא 

אפשר" שחל טבילתה במוצ"ש שחופפת 

 בלילה ולכן מספיק שתחפוף רק בלילה. 

שלרש"י כשחל הטבילה  ,א"הטור והרמדעת  .ב

"בשעת במוצ"ש החפיפה במוצ"ש זה רק 

ולכן מנהג טוב שתחפוף גם בערב  הדחק"

 שבת.

צריכה להיות  שעיקר החפיפה ,הש"ךדעת  .ג

. בערב שבת, והחמירו שתחפוף גם במוצ"ש

שההיתר לחוף רק במוצ"ש לרש"י, זה  וטעמו

ימים בין החפיפה  3רק כשיש מרחק של 

לטבילה כגון שחל שני ימים טובים אחר 

בל בשבת רגילה חיבת לטבול השבת, א 

 }וכן גרס הר"ן ברש"י{בער"ש 

 

י הרי כשחל הטבילה במוצ"ש גם לרש" י"הקשה הב

הטור  ועיקר החפיפה זה במוצ"ש, א"כ מדוע פסק

והרמ"א שבערב שבת תחפוף היטב ובמוצ"ש תחפוף 

  "מעט"

 את שהגם שעיקר החפיפה בלילה, מצרפיםוישב הט"ז 

החפיפה המרובה של ערב שבת לחפיפה שעשתה 

 בלילה, וביחד הוי חפיפת לילה מעליתא. 

 

 הוספות 

 

ודרכי  }טה"במנהג בני ספרד לחפוף רק במוצ"ש  .1

 טהרה{

שמלשון הרמ"א משמע שמספיק  ,הרב ואזנרכתב  .2

 סירוק מעט במוצ"ש, 

משמע שעיקר הסירוק היה במוצ"ש,  טוראבל מה

לעשות סירוק גמור כיון ששכיח  שכן המנהגוכתב 

שנקשרות השערות, ובקיץ שיש זיעה יש לחוף יותר 

 במוצ"ש. 

 מועילע  "אם חפפה רק בערב שבת גם לשובדיעבד  .3

 }הרב ואזנר{

 

 סעיף ה'
 

15
נחלקו הראשונים באישה שחל ליל טבילתה בליל  

 שבת, מתי  תטבול.
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המקרים שהתירו להרחיק את החפיפה  .ו' סעיף

  מהטבילה.

ואינה יכול  חל ליל טבילתה במוצ"ש, .א

חל יו"ט ש מחמתבמוצ"ש לחפוף 

בערב שבת ותטבול "ש, חופפת במוצ

  במוצ"ש

 .16 םביניה יוםאפילו שיש הפסק של 

                                                                                    
שראוי }והגר"א{  והכל בו ד"ראבדעת ה .א

לדחות הטבילה למוצ"ש, כיון שקשה 

  להינצל מסחיטת שיער.

 שתטבול בליל שבת,דעת הב"י   .ב

כיון שהרבה ראשונים התירו את זה,  

 }ב"י סע' ו'{ ושכן משמע מהגמ' בשבת,

כיון , ואין לחשוש לסחיטת שיער 

שהרמב"ם פסק שאין סחיטת שער 

 מדאורייתא 

}והגם שחכמים אסרו סחיטת שער, לא 

 גזרו היכן שתפסיד פריה ורביה{ 

 

שעיקר החידוש בסע' זה הוא לדעת  ביאר הב"י

השאילתות שבדרך כלל סובר שצריך לחפוף בלילה, 

  קמ"ל שבליל שבת החפיפה תהיה ביום.

תחפוף ביום כמו בכל כאן פשוט שגם  לדעת רש"י אבל

 .עת רש"י עיקר זמן החפיפה זה ביוםשלד פעם

שהטור כתב לשון "די לה" בליל שבת  }ונתקשה הב"י

בחפיפת יום, וזה מתאים לדעת השאילתות שסתם 

 חפיפה בלילה כנתבאר, 

בסעיף ג' כתב שבמוצ"ש "די לה" בטבילה   ומצד שני

  בלילה, וזה מתאים לדעת רש"י שסתם חפיפה ביום{ 

 

ליזהר  צריכההטובלת בערב שבת וחופפת מבעוד יום 

בדברים שחוצצים   עסקבין החפיפה לטבילה לא להת

 , שנתבארו בסע' ו'

שדרך  כיון הלכה זו כאן "עהשו שלא הביא והטעם

לא זזות מבית ו  חופפות במקווה לפני שבתהנשים ש

 }ט"ז{  המרחץ עד שהם טובלות

 

אישה שיש לה סיבוך בשער שסכנה להפריד אותם, אם 

 ,בער"ש גופה שכחה לחוף

מותר לה בשבת לחוף גופה, כיון שאינה צריכה לחוף 

שער הראש מחמת הסכנה,  ובשאר מקום שער שבגוף 

מספיק לו פספוס ולא צריך לסרוק כמו שער הראש 

 }פת"ש בשם הגבעת שאול{

 

 סעיף ו' 
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טבילתה  החל נחלקו הראשונים מה הדין באישה ש 

 .במוצאי שבת והוא יום טוב

והשו"ע, דעת התו"ס הרשב"א והר"ן  .א

 שחופפת בערב שבת.
 כרב הלכתא: מרימר דרשומקורו סז: "}

" וביאר תו"ס כדמתרץ רב יימר חסדא

למקרה שטובלת במוצ"ש  השהכוונ 

שהוא יו"ט שחופפת בערב שבת, ולא 

אמרינן לה לדחות הטבילה למוצאי יו"ט 

 ולחפוף סמוך לטבילה.
וישב תו"ס שגם לרש"י שביאר בסוגיא 

 - הא, דאפשר - הא, קשיא לא"לקמן 

ואינה יכולה  חל ליל טבילתה בליל שבת, .ב

 ביום ט"חל יוש לחפוף ביום שישי, כיון

, חופפת ביום רביעי ערב שי ושישיי חמ

  החג, וטובלת בליל שבת.

בין  םיומייאפילו שיש הפסקה של 

 .17  החפיפה לטבילה

 

צריכה  כשמרחיקה את החפיפה מהטבילה

 .להקפיד

 .קשור שערותיה כדי שלא יתבלבלול  .א

בדברים שטבעם  התעסקתזהר מל  ,רמ"א .ב

  .קלהידב

כשאוכלת דברים הנדבקים תזהר ולכן 

 לאכול בכף ולא לגעת בתבשיל,

כשמאכילה את בניה תזהר  שלא ידבקו ו

  .18 בה המאכלים

                                                                                    
. ופירש דלא אפשר "כגון "אפשר דלא

 מוצאי שבת לא תחוף אלא בלילה" 

מ"מ מודה שאם נופל  יו"ט במוצ"ש 

שחופפת בערב שבת ולא דוחה 

 טבילתה"{

 
 דעת הרא"ש ורבנו ירוחם בדעת רש"י, .ב

שמבואר ברש"י שאם חל טבילתה  יוןשכ

במוצ"ש חופפת בלילה, לכן אם חל יו"ט 

ה יכולה לחפוף במוצ"ש במוצ"ש, שאינ 

 דוחה טבילתה, 

יש לה לדחות החפיפה והטבילה ו

למוצאי יו"ט כדי לסמוך החפיפה 

 .לטבילה
   

17
 באחד חופפת "אמר רב הונא אישה מקורו סז: 

}אפילו שמרחיקה  בשבת ברביעי וטובלת בשבת

 שהרי מצינו הרחקה כזו{  םהחפיפה מהטבילה יומיי

 טוב יום במוצאי וטובלת שבת בערב חופפת אישה שכן

 השבת" אחר להיות שחל

}כל ההרחקות שהם  אמרינן –כולהו ורב חסדא אמר: "

 "לא אמרינן -שכן  בעל כורחה יכולה להרחיק{  

}כשהטבילה בחול שיכולה להסמיך החפיפה טבילה 

  אסורה להרחיק החפיפה מהטבילה{

 .חסדא כרב הלכתא: מרימר דרשופסוקת הגמ' 

 

שאפילו בשעת הדחק אין להרחיק אבל דעת הרמב"ם  

 ,מיום אחדהחפיפה מהטבילה יותר 

שלדעתו העיקר להלכה כנתבאר בגמ' לקמן "שהיכא 

שחל טבילתה במוצ"ש שחופפת  הדלא אפשר" הכוונ 

 בערב שבת אבל יותר מזה לא. 

 

 
18

נחלקו הפוסקים האם צריכה האישה ליזהר בימים  

 בדברים הנדבקים. שבין החפיפה לטבילה מלגעת

 ,שאין לומר לאישה ליזהר בזהדעת הב"י,  .א
 וטעמו 

זה דבר שאי אפשר לעמוד בו לא לגעת  .א

כיון  בתבשיל או בכל דבר אחר החוצץ,

 שידיים עסקניות הם.
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אינה יכולה ליזהר שאין מי שיאכיל  ואם

לאכול רק  ליזהר  לא יכולהאו ש  את בנה,

 בכף, 

את ידה בכל פעם שנגעת  ץלרחויש לה 

 באוכלים אלו.

 ובשעת הטבילה תקפיד.

בדוק היטב בכל גופה לו  עייןל .א

 ושערותיה, שלא היה בהם דבר חוצץ
19. 

דיח בית הסתרים במים חמים לה  .ב

 .20 הוחמו ביו"טשהמים  אפילו

                                                                                    
חוששים שתסמוך על זה שנזהרה לא  .ב

לגעת באוכלים, ולא תחזור ותעיין בגופה 

 לפני הטבילה שהוא דאורייתא.
שצריכה לעשות סמוך  ואעייןבבדיקה  .ג

 לטבילה תבדוק אם נדבק בה מהתבשיל.
טעם זה, שהגם שמעינת  ודחה הט"ז}

לפני הבדיקה, אבל כיון שאינה חופפת 

לכן צריכה ליזהר לא  ,שוב לפני הטבילה

 לגעת בדברים הנדבקים.{
שצריכה ליזהר בין  דעת הטור והרמ"א .ב

 החפיפה לטבילה לא לגעת בדברים הנדבקים.
 הב"י וטעמו ביאר

גופם בזמן  לבדוקכיון שדרך הנשים ש .א

החפיפה,  חוששים שתשכח לבדוק פעם 

 שניה לפני הטבילה.

חוששים שאם תבדוק עצמה סמוך  .ב

 לטבילה, תבואו גם לחוף ולסרוק ביו"ט. 

  
19

 שצריך פעמיים עיון בגופה. ביאר הש"ך  

שמרוחקת מהטבילה מעינת כדי לא  בשעת החפיפה א.

 להפריד בין החפיפה לעיון. 

מעיינת כדי לסמוך העיון לטבילה בשעת הטבילה  ב.

 ולבדוק אם נדבק בה דבר בין העיון לבדיקה.

 
20

 ט כדי לרחוץ כל הגוף"אסור לחמם מים ביולכו"ע  

ונחלקו הפוסקים האם מותר לחמם מים ביו"ט כדי 

 להדיח בית הקמטים.

 שמותר, "ש והשו"עדעת הרא .א

שאסור , ך"דעת המשאת בנימין והש .ב

שרק בשביל רחיצת פניו ידו  מדאורייתא,

ורגלו הותר לחמם מים כיון שהוא דבר השווה 

 לכל נפש.
  מערב יו"טבמים שהוחמו ה כל גופ}ורחיצת 

 }באו"ח{שמותר  ע"דעת השו

 שאסור{  א"דעת הרמ
 

עלתה לכו"ע אישה שלא עינה כלל לפני טבילתה לא 

 }כמבאר בס' ח'{.  לה הטבילה

ינה בשעת חפיפה ולא ע אםונחלקו הפוסקים מה הדין 

 בשעת טבילה

שאם נזהרה בימים שבין החפיפה   הטור דעת .א

לטבילה לא לגעת בדברים הנדבקים עלתה 

לא נזהרה לא עלתה לה  לה טבילה, אבל אם

 טבילה.
 שלא עינה כללשאפילו  ווביאר הט"ז כוונת

 הרה עלתה לה הטבילה,בטבילה אם נז

שיניה היטב בשעת הטבילה, לנקות  .ג

 פירורים םהשינייבין  ריישאכדי שלא 

    בשר או עצם.של 

 

אישה שחל ליל טבילתה בערב שבת,  .סעיף ז'

 ונמצאת במקום שהנשים יראות לטבול בלילה, 

לטבול בשבת ביום, כיון ו  לדחות טבילתה אסורה

 שיש בזה שתי קולות 

  .ביום אחדמרחיקה את החפיפה מהטבילה  א.

מד ממנה בתה, שתל בלת ביום וחששו לסרךוט ב. 

ותרי קולי בהדדי "   ביתה ותטבול בשביעי ביום,

 .21 "לא מקילינן

                                                                                    
שאם לא עינה כלל בטבילה לא ח "הבדעת  .ב

 עלתה הטבילה אפילו שנזהרה,
ורק אם עינה לפני הטבילה, אבל לא עינה 

}באצבעותיה וכפות ידה{ בזה  "עיון יתירה"

 אם נזהרה עלתה לה הטבילה.

 

 םדיבר שיש הרחקה של יום או יומיי השו"ע בסעיף זה

 בין החפיפה לטבילה,

מרחק של שלוש ימים כגון שחל יו"ט בחמישי  ואם היה

 ושישי והטבילה במוצ"ש

שעיקר החפיפה זה בלילה ודאי שגם כן יש  ע"לשו

 לחוף בליל טבילתה

שהגם שבאופן זה עיקר החפיפה זה  אבל דעת הש"ך

}ש"ך סע' בלילה יש להחמיר שתחפוף גם בערב החג 

 ד'{

 

 .ט"הפסק טהרה בשבת ויו

שיש שנהגו לא לעשות הפס"ט  המשאת בנימיןכתב 

   ןבשבת ויו"ט מכיוו

לא יודעת את ההבדל בין מים שהחמו בערב  שמא א.

יו"ט למים שהחמו ביו"ט }שדעת המשאת בנימין 

 שאסור{

 שמא תרחץ עצמה בבגד ותעבור על איסור סחיטה. ב.

כיון שאם ההפס"ט היה בשבת הטבילה תצא  ג.

}הש"ך  מהטבילהרחיקו החפיפה ויגרם שי ש"במוצ

 }ש"ך{ לשיטתו שעיקר החפיפה במוצ"ש{

 

שמנהגנו לעשות הפס"ט בערב שבת  הרב ואזנרוכתב }

 ויו"ט{

 

 ו-סע' ד' שאלות סיכום

 
לה טבילה בליל שבת או חלה טבילתה נזדמנה  .1

 במוצ"ש אימתי תחפוף שערה?

 

 סעיף ז'
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 אישההתיר ל  ורבינו משולם" מקורו תו"ס סז: וז"ל  

ולטבול  ,בעיר שהיה לחוש לגנבים לחוף בע"ש בז' שלה

 משום גנבים, ביום שבת שהוא שמיני מבעוד יום

הרחקת  ,אוסר דתרי קולי לא אשכחן דשרי הש"ס ור"ת

 "וסרך בתה ,חפיפה מטבילה

ותמה הב"י כר"ת,  ופסקו המרדכי הסמ"ג והשו"ע ועוד

 על הטור שלא הביא דין זה.
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צריכה האישה לחפוף לעיין  לכתחילה. סעיף ח'

 בשערה וגופה סמוך לטבילה.

חפפה ועינה סמוך לטבילה עלתה  לא אם ובדיעבד

 .22 לה הטבילה

 ,אם חפפה שערה אבל לא עינה בגופה כלל אבל

 לא עלתה לה טבילה שעיין הגוף דאורייתא,

אם לא חפפה גופה כלל לא עלתה לה טבילה  וכן

 שעינה בגופה לפני הטבילה,אפילו 

אחרי הטבילה חפפה וסרקה במסרק ש  ואפילו

לא עלתה לה הטבילה  ולא מצאה שערה קשורה,

ניתר קשר בטבילה ו לה שחוששים שהיה כיון

  לפני שסירקה.

 

עיין לאחר הטבילה אינו מועיל  סעיף ט'.

 , שבגוף םהגלוייבמקומות 

מועיל לאחר הטבילה  בבית הסתריםאבל עיין 

    .23 אפילו שלא עינה קודם

                                                                                    
 סעיף ח'

 
22

 והוכיח שיטתו מי סו: מהרשב"א  מקורו 

אמר רבא: טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ, אם "

  אינה צריכה לחוף ולטבול -סמוך לחפיפה טבלה 

צריכה לחוף  - }שלא טבלה סמוך לחפיפה{ ואם לאו

 " ולטבול 

שאם לא נמצא עליה דבר חוצץ עלתה לה המבואר 

 טבילה אפילו שלא טבלה סמוך לחפיפה.

 

שאם הרחיקה העיון מהטבילה לא  ב"חדעת ה אבל

עלתה לה הטבילה, אפילו בדיעבד, כיון שעיון 

 }ט"ז לעיל ס"ק י'{ דברוז ודחה הט"דאורייתא, 

 

 

 סעיף ט'
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 והוכיח שיטתו מי סו: ד"ראבמקורו מה 

מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה, ונמצא לה "

 "עצם חוצץ בין שיניה, והצריכה רבי טבילה אחרת

שאם לא היה דבר חוצץ בין שיניה היה עולה  משמע

לה טבילתה, אפילו שלא עינה בבית הסתרים רק לאחר 

 טבילתה 

והטעם שמקילים בעיין בבית הסתרים יותר משאר 

 .חלקי הגוף

כיון שבית הסתרים אין דעת הטור והשו"ע,  .א

המים לתוכו, אלא רק שהיה  וצריך שייבא

 ראוי לביאת מים.
תורה הקילה בבית שכיון שהס"ט וביאר ה}

  הסתרים, גם רבנן הקלו בו בגזרותיהם{
שכיון שזה מקום נסתר שאין דרך דעת הט"ז,  .ב

לשם דבר החוצץ, לכן לא חוששים  סלהיכנ 

רק אם מוכח לנו שהיה שם דבר החוצץ 

 בשעת הטבילה.
בית הסתרים יש מקום לדבר החוצץ לבוש  .ג

שם ולהדבק, לכן אין לחשוש שנפל  רלהישא

 מהטבילה.  הממנה בעליית
 }הביאו הש"ך ס' קצ"ח ס"ק לב{

 

 

שה שחפפה ועינה לפני טבילתה, אי  סעיף י'. 

 ואחרי הטבילה נמצא עליה דבר חוצץ, 

ולא יודעת אם הדבר החוצץ היה עליה בשעת 

 .רק אחר הטבילההטבילה או 

 ואעייןהחפיפה  שאם ,דעת השו"ע בסתם .א

עלתה לה  שטבלה באותה עונה היו 

אבל אם טבלה בעונה אחרת , טבילה

  ,צריכה לטבול שנית

חפפה סמוך לערב אם אפילו ו ,רמ"א

כיון שזה שתי  ה,וטבלה בתחילת הליל 

 עונות צריכה לטבול שוב.

 בכל מקרה ,שו"ע בשם הרמב"םדעת ה .ב

שנמצא עליה דבר חוצץ צריכה לחזור 

שאם חפפה וטבלה באותה  אלאולטבול, 

 עונה, 

לפני  לא צריכה לחזור ולחפוף שנית

 , שטובלת שוב

ואם לא היו החפיפה והטבילה באותה 

 .24 עונה  צריכה לחוף שוב

                                                                                    
 '  ט-שאלות סיכום סע' ח'

 
שטבלה ללא: בדיקת הגוף, בדיקת בית  האיש .1

חפיפה, רחיצת הגוף, או שספק לה אם  הסתרים,

עשתה הנ"ל, ומיד לאחר הטבילה בדקה עצמה ולא 

 מצאה דבר חוצץ, מה דינה?

שלא הדיחה את עצמה קודם טבילה ואח"כ  האיש .2

 בדקה עצמה ולא מצאה כלום מה דינה? 

 לא הדיחה גופה ולא עיינה כלל  כאשר א

 כאשר לא הדיחה אולם עיינה בו קודם טבילה ב

 כאשר לא הדיחה ולא עיינה בבית הסתרים? ג

ולא עיינה לפני טבילתה  אישהרשחפפה  האיש .3

ולאחר הטבילה עיינה ולא מצאה דבר, האם עלתה לה 

 טבילה?

האם בית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים מן  .4

 התורה?

 התקן תוך רחמי האם חוצץ בטבילה? .5

טבעת בעומק הפרוזדור שהיא לצורך רפואה, האם . 6

 חוצצת בשעת טבילה?

 

 

 סעיף י'
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אמר רבא: טבלה ועלתה ונמצא עליה סו: " מקורו 

אינה צריכה  -לחפיפה טבלה  סמוךדבר חוצץ, אם 

 צריכה לחוף ולטבול. -לחוף ולטבול, ואם לאו 

שחפפה טבלה  שעות{ 24} באותו יוםאם  איכא דאמרי:

צריכה לחוף  -אינה צריכה לחוף ולטבול, ואם לאו  -

 איכא בינייהו:  מאי בינייהו?ולטבול. 

}ללישנא קמא צריך  פיפה טבילהלמסמך לח א.

להסמיך, וללישנא בתרא אין צריך להסמיך אלא 

 מספיק שהיה באותו יום{

" }ללישנא קמא מותר למיחף ביממא ולמטבל בליליא ב.

 אם החפיפה סמוכה לטבילה וללישנא בתרא אסור{ 

 שהלכה כלישנא קמא,  ן"ופסק הר

 "באותה עונה" שהיה  השסמוך הכוונ  וביאר הרשב"א
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עצמה לפני בשחפפה ועינה  אישה סעיף יא'.

אחר הטבילה,  חוצץ רמצא עליה דב נ ו הטבילה,

נתעסקה באותו מין שנמצא עליה אחרי  אם

אותו זמן, ואינה הטבילה, תולה שהגיע החציצה מ 

 צריכה לטבול שוב,

                                                                                    
ונחלקו הראשונים האם הסמיכות של החפיפה 

לטבילה פוטרת מטבילה וחפיפה שנית, או רק 

 מחפיפה.

אינה " שכונת הגמ'דעת הרשב"א והשו"ע  .א

שלא צריך לא  ה" הכוונ צריכה לחוף ולטבול

 חפיפה ולא טבילה.
שכונת הגמ'  דעת הרמב"ם לביאור הב"י, .ב

 שאינה צריכה גם חפיפה וגם וטבילה,
מהחפיפה, אבל טבילה שנית אלא נפטרת 

גם  צריכה צריכה תמיד, ואם לא היה סמוך

 ופסקו השו"ע לחומרא..  חלחפוף שוב 

שפסק שתלוי  עוד מבואר בדעת הרמב"ם}

 שגרסתוטבלה או לא, כיון  באותו היוםאם 

להפוך סדר הלישנות, שהלישנא  ההייתבגמ' 

האחרונה תולה אם היה באותו יום, וקולא זו 

 {  א הזכיר השו"על של הרמב"ם 

 

בשם שו"ת שב יעקב שיש להחמיר  וכתב הפת"ש

בנמצא עליה דבר כהרמב"ם שתמיד צריכה לטבול שוב 

 חוצץ

 שזה רק אם יכולה לטבול בקלות{  }ודעת הס"ט

 

ד שכדי לפטור "שכיון שדעת הראב כתב הש"ך

}פירוש תיכף  "סמוך"מטבילה צריכה שהחפיפה תהיה 

ולא מספיק שהיה  שזה לא יותר מהליכת כב' אמה{

יש להחמיר כשתי הדעות ואינה  לכן "עונה"  באותה

סמוך ובאותה נפטרת מטבילה רק אם היה החפיפה 

 .עונה

  

אישה שעינה סמוך לטבילתה אבל לא חפפה סמוך 

 , ונמצא עליה דבר חוצץ,לטבילה

 ההיית שכיון שהטבילה לא הר"ן דעתדעת הש"ך ב 

סמוך לחפיפה צריכה לטבול שוב, ומשמע מדברי 

 הש"ך שכן דעת השו"ע.

שדעתו כהרשב"א  דייק בדעת השו"ע }אבל הס"ט

 שכיון שעינה סמוך לטבילה לא צריכה לחזור ולטבול{

 

 הוספות

 

בסתם שכל  ע"שהעיקר לדינא כהשו דעת הטה"ב .1

שחפפה וטבלה באותה עונה ונמצא עליה דבר חוצץ 

 אינה חוזרת לטבול.

שלכתחילה יש לחוש לש"ך שרק אם הרב ואזנר דעת 

טבלה באותה עונה וגם סמוך לחפיפה אינה צריכה 

 לחזור ולטבול,

יש לחוש לדעת  ובמקום שאפשר לטבול בקלות

הרמב"ם שתמיד אם נמצא דבר חוצץ תחזור לטבול 

 שוב.

 סמוך לטבילה}ומה נחשב  

 ,תוך ג' שעות מהטבילהשהוא   הרב ואזנרדעת  

עסוקה בדבר  ההייתשלא שהוא כל דעת החוט שני 

 {אחר בין החפיפה לטבילה

 

 

באותה עונה של  ההייתשהחפיפה לא  אפילו

 .25הטבילה 

  ,לפני הטבילה כלל לא חפפה עצמה אםאבל 

מין שנתעסקה ולא עלתה לה  באותולא תולים 

 .26 טבילה

                                                           
 סעיף יא'

 

  
25

 נתקשו הפוסקים בהבנת פסק השו"ע

שאם  ראב"דהב"ח פסק כדעת הרמב"ם והשהרי 

ולאחר  ,החפיפה והטבילה לא היו באותה עונה

הטבילה התעסקה בדברים חוצצים ונמצא עליה דבר 

 ,חוצץ

לא עלתה לה טבילה עד שתאמר ברי לי שלא היה 

 עליי בשעת טבילה

טבל ועלה " חולין י.מגמ' מפורשת ב ומקור שיטתם

ונמצא עליו דבר חוצץ, אף על פי שנתעסק באותו המין 

 כל היום כולו

שעה }והיה מקום לתלות שנדבק בה אחר הטבילה ב 

עד לא עלתה לו טבילה, שנתעסקה בו בכל זאת{ 

 "שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן
נתעסקה גם שאינה  ע שמועיל"כ אייך פסק השו"וא

 אומרת ברי לי

 בהבנת השו"ע. מצינו שתי ביאורים

ביאר שדעת השו"ע כדעת ר"ת  הבאר הגולה .א

בתו"ס בחולין, שביאר שחומרת הגמ' בחולין 

זה רק לטהרות ולא לבעלה , ולכן פסק השו"ע 

תולים בו, אפילו שלא אמרה ברי  שנתעסקה

 לי.

ישה בדעת הטור, והש"ך בדעת דעת הדר  .ב

הטור והשו"ע נתעסקה  שלא התירו השו"ע,

 רק כשאומרת ברי לי שלא הי עלי קודם.

 
26

נתקשו הפוסקים מה חידש השו"ע בתוספת זו, הרי   

אם לא חפפה כלל קודם הטבילה נתבאר בסע' ח' 

שלא עלתה לה טבילה אפילו שלא נמצא עליה דבר 

 חוצץ.

שכונת השו"ע שאם הט"ז ביאר,  .א

הרחיקה החפיפה מהטבילה שתי עונות 

 שחפפה בער"ש וטבלה במוצ"ש, כגון

אין היתר של נתעסקה, וצריכה לטבול 

 וב.ש 

שהחידוש שאם  ביארו הב"ח והש"ך .ב

 הראש ולא שאר הגוף,  את חפפה רק

אפילו שבטבילה רגילה שלא נמצא עליה 

דבר חוצץ עלתה לה טבילה }שתקנת 

רק על הראש ושאר הגוף  העזרא היית

 זה רק מנהג{ 

לא עלתה  אם נמצא עליה דבר חוצץ מ"מ

   לה הטבילה אפילו שנתעסקה.
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אישה שמצאה חציצה בבית הסתרים,  '.סעיף יב

תולה אותו בדבר החוצץ שנתעסקה בו אחר 

 הטבילה, 

שלא חפפה ולא עינה בבית הסתרים לפני  אפילו

  .27 טבילתה

 

נתעסקה  חפיפה לטבילההשבין  אישה סעיף יג'.

אוי שר תבשיל לבנה בדברים החוצצים, או שנתנה

  בה, קלהידב

לא עלתה לה  אם לא בדקה עצמה לפני הטבילה

 הטבילה, 

שבדקה עצמה לאחר הטבילה ולא מצאה אפילו 

דבר חוצץ שחוששים שנפל ממנה החציצה 

 .28 כשעלתה מהמים

                                                                                    
 סעיף יב'

 
27

 ד "ראבמהמקורו  

וטעמו שכיון שבית הסתרים אינו צריך ביאת מים אלא 

 רק שהיה ראוי לביאת מים, 

לכן מקילים לתלות שהחציצה הגיע לאחר הטבילה 

ממה שנתעסקה, אפילו שלא חפפה אותו מקום לפני 

 הטבילה.

 שלא עלתה לה טבילה,  הרוקח אבל דעת

חציצה שבשאר כדין  כיון שדין חציצה בבית הסתרים

הגוף שלא תולים בנתעסקה רק אם חפפה לפני 

 }ש"ך{הטבילה 

 הוספות
 

שכל שלא לנה עם בעלה לאחר  הרב ואזנרדעת  .1

הטבילה,  יש לחוש לדעת הרוקח ולחזור ולטבול גם 

 בחציצה בבית הסתרים אפילו שנתעסקה.

בבית  שבנמצא שיש להקל כהשו"ע דעת הטה"ב

ברוב נמצאת החציצה אפילו ש  אינו חציצה הסתרים

 .בית הסתרים

 

 יב' -סע' י' שאלות סיכום

 

ולאחר הטבילה  מה הדין אם חפפה ועיינה כדין,. 1

, האם צריכה לחזור ולטבול? מצאה על גופה דבר חוצץ

 )לא נתעסקה בדברים החוצצים(

נמצא דבר חוצץ על גופה או בית  ןמהו ההבדל בעניי .2

 הסתרים ומה מקרי בית הסתרים?

 

 סעיף יג'
 

28
אמר רב גידל אמר רב: נתנה תבשיל " מקורו סז. 

לא עלתה לה טבילה, אף על גב  -לבנה וטבלה ועלתה 

שחוששים } "אימר ברדיוני נפל -דהשתא ליכא 

 מהטבילה נפל{ השבעליית

 

נדה שנתנה תבשיל לבנה וטבלה לא " ם"כתב הרמב

 "עלתה לה טבילה מפני השמנונית שעל ידיה

טהרות אבל להתירה לבעלה הרי זו  ןלענייבד"א "

 " עכ"ל.מותרת, אף על פי שנתנה תבשיל לבנה

 .ומצינו שתי ביאורים בדעתו

ורואה  אבל אם בדקה עצמה לפני הטבילה .א"רמ

 שלא נדבק בה דבר עלתה לה הטבילה.

 

אישה ללבוש בגד בין החפיפה  מותרתרמ"א. 

 לטבילה 

דבר לח על הבגד שידבק }כיון שאין רגילות שהיה 

 {ש"ך בגוף האישה,

 

  .29 תחזיק אישה תינוק לפני טבילתה לא

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                    
שרק בנתנה לבנה תבשיל שיש דעת הב"י  .א

בו שמנונית שחוצץ רק מדרבנן, התיר 

 הרמב"ם לבעלה ואסר לטהרות,
שהוא מהדברים הנדבקים  תבשילבאבל 

ה שחוצץ מדאורייתא, גם לבעלה הוי חציצ

 וטובלת פעם שניה.

הדין של שם "רמבדעת הש דעת הגר"א  .ב

נתנה תבשיל לבנה נאמר לטהרות ולא 

 , לבעלה תמיד
וכתב הגר"א שכן דעת רוב הראשונים 

דעות ותמה על השו"ע שסתם כ 

 ,המחמירים
שהעיקר להלכה }וכתב הרב ואזנר 

 "ע{להחמיר בתבשיל לבנה כהשו

   

 
29

לא שרק שהאישה ערומה יש לה ליזהר דעת הב"ח  

להחזיק את בנה לפני הטבילה. ולכאו' מסתימת הרמ"א 

  .משמע שיש ליזהר גם שלבושה

 

 

 

 שאלות סיכום

 
. חפפה קודם טבילה, ובין חפיפה לטבילה נתעסקה 1

בדברים החוצצים או שנתנה תבשיל לבנה, האם עלתה 

לה טבילה?}הבא את הגמ', דעות הראשונים ונושאי 

 הכלים על השו"ע{
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 דיני ברכת הטבילה -סימן ר' 

 

הראשונים, מתי הטובלת  נחלקו .סעיף א'

 טבילה. ה מברכת על  הנידתמטומאת 

  ,דעת הגאונים והשו"ע .א

שתברך לפני טבילתה כשעדין 

  ,לובשת את חלוקה

פשטה חלוקה ועדין לא בירכה, ואם 

 הצוואר תברך לאחר שתכנס עד 

  במים

עוכרתן ברגליה המים צלולים  ואם

   .1 ומברכת

                                                           
 סעיף א'

 
אמר רב יהודה אמר שמואל: כל סחים ז: "פ מקורו 1

  ..חוץ מן הטבילה ..המצות מברך עליהן עובר לעשייתן

 "דאכתי גברא לא חזי

 בגמ' מדובר על טבילה של מי ונחלקו הראשונים

 דעת הגאונים והשו"ע  .א
}וכ"פ הרי"ף הרמב"ם הראב"ד הרא"ש 

שנאמר רק על טבילת גר שכיון  והטור{ 

 שהדין שמי שמל ולא טבל כאילו לא מל, 

 לכן אינו יכול לברך לפי הטבילה "וצונו" 

, וגם טבילת הנדה, אבל חייבי טבילות

 לפני הטבילה. םמברכים עובר לעשיית

}וכ"פ רש"י ראב"ן ושערי ג דעת רמ"א ובה" .ב

 דורא{

שבכל הטבילות מבריכים רק לאחר הטבילה. 

, שכיון שגר ובעל קרי לא יכולים לברך והטעם

 לפני טבילתם, 

כדי לא לחלק בין הטבילות תיקנו שבכל 

 הטבילות מברך לאחר הטבילה 

וז"ל התו"ס }טעם נוסף הביא הב"י בשם 

טבילות קאמר דגברא ה וי"מ דבכל "  התו"ס

 ,לא חזי

דקודם שירד למים אינו צריך לברך דילמא 

, מימנע ולא טביל ביעתותא דמיאמשום 

ואחר שיורד אז הוא ערום ואסור לברך משום 

 {ההערוודלבו רואה את 

 

 שגם במקום שנהגו לברך לפני שו"ת הר הכרמלכתב ב 

 הטבילה, יש לנהג כך רק בחול,

אבל בשבת יש לה לברך אחר הטבילה או שתברך לפני 

 }פת"ש{הטבילה בלחש  

שלא נאסר טבילה בשבת משום שהטעם שכיון  וטעמו

 שנראה שטבילת להיות מיקר }להתקרר{, כיון  ,מתקן

לכן אם יברך לפני טבילתו היה מוכח שטבילתו לטהרה 

 ולא להיות מיקר 

שגם בשבת אפשר לברך  הרב ואזנרולהלכה פסק }

 לפני הטבילה{  

 

האם יש לאסור לברך על הטבילה בתוך  דנו הפוסקים

המקוואות שלנו מחמת שהם כמו בית מרחץ שהמים 

 }פת"ש{חמים ונפשי זוהמה 

 הסתפקו בדין זה. הפמ"ג והמחצית השקל .א

 

  דעת הבה"ג ורמ"א, .ב

כשהיא ו ,שתברך רק לאחר טבילה

עצמה  תמכסייעדין בתוך המים 

 . ומברכת קבבגד או בחלו

 

אשר קדשנו במצותיו , "לכו"ע הוא נוסח הברכה

  .2 " הטבילה"על" ווצוונ 

                                                                                    
שאסור לברך בתוך  דעת היעב"ץ והחת"ס .ב

ברך לפני שתכנס המקוואות שלנו, אלא ת

 ולא תפסיק בדיבור. הלמקוו
חדר נקי שיש בו חפירה של מקווה מים }

חמים, אם החפירה מכוסה בנסרים, מותר 

ללמוד מאותו חדר, כיון שהחדר הוא 

פת"ש רשות בפני עצמו ואין בו זוהמה, 

   {בשם החת"ס

   
2

תניא נמי הכי: טבל ועלה, בעלייתו " פסחים ז: מקורו  

 "הטבילה.על אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו 

 והטעם בזה.

 "על"הוא  הנוסח ,שמברכים אחר הטבילהכיון  א"לרמ

 ,ההעשייכמו כל ברכה שמברכים לאחר 

היה צריך לברך  ,שמברכים לפני הטבילה ולשו"ע

 , םלעשייתטבול" כמו כל ברכה שמברך עובר ל"

מ"מ לא רצו לתקן שתי לשונות לברכת הטבילה וכיון 

 " לכן כל הטבילות ברכתם בעל.בעל"שטבילת הגר 

 

נחלקו הפוסקים האם מותר לאישה לברך בעודה 

 עומדת עירומה במים צלולים. 

 , אסורש ד והב"ח "הראב דעת הדרישה .א
 וכתבו שתי טעמים לאיסור,

היא  צלוליםשכיון שהמים  הדרישה ביאר

  ,עומדת עירומהכמו 

לברך כך, וגם אם תחבק  כבוד השכינה ואינו

ורק אם היו זרעתיה אינו כבוד השכינה 

 , המים עכורים יכולה לברך

שהבעיה היא  הראב"ד והב"ח ביארו

", ולכן רק אם היו שליבה רואה ערוותה"

או שתלבש חלוק ותניח ידה  ,המים עכורים

 תחת ליבה יכולה לברך. 

הוכיח שיטתו שיש באישה בעיה של  ח"הב} 

 , הלבו רואה את הערוו

מהמבואר שאישה אינה יכולה לברך על 

הפרשת חלה כשהיא ערומה רק כשהיא 

יושבת שאז מכוסת ערותה בקרקע, מוכח 

 שגם באישה יש בעיה שלבה רואה ערותה, 

שהטעם שם שמברכת  וך ראיית"ודחה הש

רק כשיושבת אינו משום לבה רואה ערותה, 

שזה יש גם  האלא כדי שלא היה גילוי ערוו

 באישה{

שדעת השו"ע כדעת  הרב ואזנרוכתב 

הדרישה ולכן הצריך עכירת המים כדי 

 לכסות ערותה.

 

האורחות חיים והרא"ש, הט"ז והש"ך  דעת .ב

על טבילתן כשהם , ויכולות לברך שמותר 
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, בלי להתכסות ובלא ערומות במים צלולים

  להעכיר את המים,

שבאישה אין איסור של "ליבו רואה את  כיון

הערווה" שערוותה למטה מאוד ואין הלב 

 יכול לראות את ערוותה,

אין בעיה של שגם והוסיפו הש"ך והט"ז, 

 "גילוי ערווה"

}שהוא איסור נוסף גם מתי שאינו רואה 

  ערותו, דכתיב "ולא יראה בך ערות דבר"{

 שהמים הוי כיסוי לערותה,כיון 

ר במתני' שהטובל לקריו שמבואוהראיה 

והגיע זמן ק"ש, יתכסה במים ויקרא ק"ש, 

 , הומקשה הגמ' שלבו רואה את הערוו

ומתרצת שהמים עכורים, ומזה שלא 

, מוכח שהמים ההקשתה משום גילוי ערוו

 זה. ןהם כיסוי לעניי

 

שיותר טוב שתחבוק בידה  ומ"מ כתב הט"ז

בין לבה לערותה לצאת גם לדעות שיש 

, הבאישה בעיה של לבו רואה את הערוו

שתהפוך פניה כדי שלא תראה  הוסיףוהש"ך 

 ערותה.  

, סתירה בדברוהקשה הט"ז  ובדעת השו"ע}

שאצלנו משמע שהצריך לעכר את המים כדי 

 שלא היה ליבה רואה ערוותה, 

ה יכולה להתפלל שאיש ובאו"ח פסק השו"ע

כשלובשת חלוק אפילו שאין הפסק בין הלב 

לערותה כיון שערותם למטה מאוד ואין לבן 

 רואה אותם{   

  

 

 הוספות

 

 מתי יש לאישה לברך על הטבילה,  נחלקו הפוסקים .1
ומה עושים בזמננו שהמקוואות צלולים ואין שם חול 

 ועפר לעכור המים, 

כמו בבית  והווהאם יש לאסור לברך בתוך המק

 המרחץ כיון שהמים חמים

שמברכת אחר הטבילה  הרב ואזנרדעת   .א

 הרמ"א, ויכולה לברך בתוך המים,דעת כ 

שסומכים על דעת הש"ך והט"ז שמים 

 , הלערווצלולים הם כיסוי 
ובשעת הברכה תסתכל חוץ למים כדי 

 .ההערוושלא תראה 

שגם אם  בשם האור זרוע}ודעת המשנ"ב 

אין עפר וטיט מועיל לעכר את המים 

 ברגלים{

שאפשר לברך בתוך  הרב ואזנר והוסיף

 מקוואות שלנו, 

  ןמכיוואפילו שהמים שלהם חמים, 

 המים נקיים ואינם מזוהמים, א.

 בחדר הטבילה לא מתרחצים,  ב.

 בור הטבילה הוא רשות בפני עצמו  ג.

והגרב"צ  ,בן איש חי ,וכן פסקו החיד"א}

 {אולש 

 

. והדרכי טהרה ,הבן איש חי ,דעת השל"ה .ב

שטובלת ומברכת וחוזרת וטובלת שוב, 

 שכך יוצאת לכל הפוסקים 

                                                                                    
שעושה  וכוונתביאר ובשו"ת חקרי לב }

תנאי שאם ההלכה שצריך לברך לפני 

הטבילה, היא מכונת שלא תעלה לה 

, ההשנייאלא הטבילה  הטבילה הראשונה

שכיון הדגול מרבבה  והקשה על זה

שטבילה אינה צריכה כונה לא יועיל לה 

וסיים שמ"מ הואיל ויצא הדבר תנאי זה, 

  {מפי הגאון יש לחוש לדברו

 
לשנות מפסק השו"ע  שאין ,דעת הטה"ב .ג

שיש לברך לפני הטבילה קודם שתכנס 

 למים, 
יכולה  ההייתשהגם שמעיקר הדין  והוסיף

לברך בתוך המים ע"י שעוכרת המים 

 ברגליה,

 וזוהמהוה חם ויש הבל ובזמננו שהמק

, ולכן שאסור לברך בו דינם כבית המרחץ

  .הלמקוותברך בחדר הסמוך 

 

מעיקר הדין מספיק לטבול פעם אחת, ומצינו  .2

 בפוסקים  כמה מנהגים בזה.

כתב, שתטבול ב' פעמים, טבילה  השל"ה .א

 אחת לפני הברכה ואחת אחרי הברכה.

, שתטבול ג' פעמים, כתב בספר חסדים .ב

וזרקתי "כנגד ג' לשונות טהרה של הפסוק 

וכו' אטהר  "עליכם מים טהורים וטהרתם

 .אתכם
לטבול ד' כתב שמנהג בגדד,  יבן איש ח  .ג

 פעמים
הביא שיש נהגו בה' טבילות,  הרב ואזנרו .ד

 ויש נהגו בז' טבילות, ויש נהגו בי' טבילות.
 

גופה  אישה לרחוץנחלקו הפוסקים האם יכולה  .3

  אחר טבילתה.

מתני' בזבים שהבא ראשו ורובו במים שאובים,   ומקור 

 מטמאה את התרומה במגעו, 

שהיו רגילים לטבול במערות שהמים  ןשכיוווטעמו 

סרוחים, והיו  נותנים עליהם מים שאובים לאחר 

 הטבילה, 

ם, לכן התחילו לטעות שהמים השאובים הם שמטהרי

 תיקנו שהבא במים אלו נטמא,

לטהרות גזרו, או  האם רק בטובלת פוסקיםונחלקו ה

  גם באישה לבעלה.

שיש אוסרים }ס' ר"א סע' עה'{  הרמ"אדעת  .א

  כן המנהג, בזה ו
דעות שהעיקר לדינא כ  דעת הלחם ושמלה .ב

 המקלים, 
ע לא הביא "כיון שהשו וכ"פ ביביע עומר

 .חומרא זו

ניסית מותרת ט שאישה אס  דעת האגו"מ .ג

 תרחץ בחמים, הל 
שאם תקפיד לרחוץ  וכתב הציץ אליעזר

 גופה לבד וראשה לבד היה מותר לכו"ע.

 

 שאלות סיכום

 
ע "מהי מחלוקת הראשונים וטעמם ופסק השו .1

מתי תעשה ברכת הטבילה, ומהו נוסח  ןלעניי, א"והרמ

  הברכה, וכיצד ראוי לנהוג לצאת ידי חובת כל הדעות?
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דתה האם אפשר לברך ברכת הטבילה בשעת עמי.2

 ערומה במים }וראשה מחוץ למים{

 

 . האם מותר לאשה לרחוץ אחר טבילתה?3
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