מי

טוהר

מי טוהר

1

מי

טוהר

2

יו"ד סימן קפג

תוכן עניינים
יו"ד סימן קפג 5 ............... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קפד 11 ............. ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קפה 33 ............. ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קפו 41 .............. ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קפז 49 .............. ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קפח 79 ............. ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קפט 96 ............. ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצ 140 ............. ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצא 213 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצב 220 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצג 233 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצד 240 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצה 257 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצו 293 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצז 315 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצח 324 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן קצט 375 ........... ................................ ................................ ................................
יו"ד סימן ר 392 ............... ................................ ................................ ................................

3

מי טוהר

4

יו"ד סימן קפג

יו"ד סימן קפג
סעיף א :מראות דמים
יאתוֹ  .ו ִּמיהוּ,
יצ ָּׁ
ש ּ ַּת ְּר ִּגיש ִּב ִ
אנֶׁס ּ ֵּבין ְּּב ָּׁרצוֹ ןְּ ,טמֵּ ָּׁאה ,וְּ הוּא ֶׁ
ש ּיָּׁצָּׁ א דָּּׁ ם ִמ ְּּמקוֹ ָּׁר ּהֵּ ּ ,בין ְּּב ֹ
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ
שלּ ֹא יָּׁצָּׁ א לַּ חוּץ ,וַּאֲ ִפלּ ּו לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה
ש ּ ֶׁנע ֱַּקר ִמ ְּּמקוֹ מוֹ וְּ יָּׁצָּׁ אְּ ,טמֵּ ָּׁאה ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ּ ַּת ְּר ִּגיש ּבוֹ ֶׁ
ִמ ּ ֶׁ
שר יִ ְּת ּ ָּׁבאֵּ ר ִמ ְּש ּ ָּׁפטָּׁ ן לְּ קַּ ּ ָּׁמן סִ ימָּׁ ן קצ"ו .וְּ ֵּאין
בעָּׁ ה נְּ ִק ִּיים .הגהַּ ּ :כאֲ ֶׁ
שבֶׁ ת עָּׁ לָּׁ יו ִש ְּ
אֶׁ ּ ָּׁלא ִט ּ ַּפת דָּּׁ ם ְּּכחַּ ְּרדָּּׁ ל ,יוֹ ֶׁ
ִחלּ וּק ּ ֵּבין ּ ְּפנ ּויָּׁה לִ נְּשׂ ו ָּּׁאה לְּ עִ נְּ יַּן ִא ּסוּר נִ דָּּׁ ה (ריב"ש ִסימָּׁ ן תכ" ה ְּמ ִביאוֹ ּ ֵּבית יוֹ סֵּ ף)ִּ ,כי ּ ָּׁכל הַּ ּ ָּׁבא עַּ ל הַּ ִּנ ָּׁ ּדה חַּ ּיָּׁב ּ ָּׁכ ֵּרת.

מצד אי יכולת ההבחנה במראות (דלא ליחזו דמא)  -שלא
יכלו כבר לדעת מהו הדם האמיתי ולפיו למנות את תחילת
ימי הנדה או הזיבה[ .החשש ההלכתי הוא שמא יטמאו את
ראייתה ביום א' ,והאמת היא שהיתה ראייה טהורה ורק ביום
השביעי היתה ראיה טמאה (רי"ף ,רמב"ן) ועוד שמא
ראייתה הראשונה היתה בימי זיבה שמספיק לו יום אחד,
וצריכה למנות את השבעה רק מהראיות הבאות (רא"ש,
רמב"ן) ועוד טעויות רבות עצמו מספר  -שטועה בין ימי
נדה לזיבה (לבוש)]

תקנה א  -לא להבחין בין הדמים
במשך הדורות חכמים גזרו מספר תקנות בענייני נדה ,משום
חששות שהתעוררו ,ואלו הם התקנות והחששות:
התקנה הראשונה היא  -לא להבחין בין סוגי הדם האדום.
לפי שר' יוחנן רבי זירא ועולא לא חזו דמא ( 1נדה כ - ):מהם
שומעים שבדורות הבאים אין רשות לראות ולנסות להבחין
בין דם לדם ,ולטמא רק בחמשה דמים הטמאים בלבד ,אלא
כל מראה אדום יש לטמא.

ולפיכך תיקן רבי יהודה הנשיא תקנה ,לצאת מידי כל ספק
 ש אם ראתה יום או יומיים  -תשב ששה נקיים  ,3שכן הכיהרבה היא נדה ,שמספיק לה שבעה ימים מלוכלכים[ .ומונה
ששה נקיים ולא חמישה עם שניים שראתה בהם  -א .שמא
הראשון בימי זוב היה ,ב .שמא הראשון דם טהור היה].
ואם ראתה שלושה ימים  -תשב שבעה נקיים ,שכן הכי
הרבה היא זבה גדולה ,שדינה בשבעה נקיים.

החשש  -משום הרבנים  -דאימעוט רבנן דהוו בקיאי
במראות דמים בין דם טמא לדם טהור  -לכן החמירו לטמא
כל מראה אדום.
תקנה ב  -תקנת רבי בשדות
התקנה השניה היא  -תקנת רבי בשדות  -ש"התקין רבי לבני
הכפרים (מקום שאינם בני תורה)  -שאם ראתה יום א' -
תשב ששה והוא ,שנים  -תשב ששה והן ,שלשה  -תשב
שבעה נקיים" ( 2נדה סו).
החשש  -משום הנשים  -שלא היו יודעות תיקון הוסתות
והחילוקים בין נדה לזיבה ,מצד בקיאותן של נשים .ועוד

מקור טוהר
 1המקור  -נדה כ" - :אמר רבי יוחנן חכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא מטמינא מטהר מטהרנא מטמא אמר רבי אלעזר
ענוותנותא דרבי חנינא גרמא לי דחזאי דמא ומה רבי חנינא דענותן הוא מחית נפשיה לספק וחזי אנא לא אחזי אמר רבי זירא טבעא
דבבל גרמא לי דלא חזאי דמא דאמינא בטבעא לא ידענא בדמא ידענא למימרא דבטבעא תליא מלתא והא רבה הוא דידע בטבעא
ולא ידע בדמא כל שכן קאמר ומה רבה דידע בטבעא לא חזא דמא ואנא אחזי עולא אקלע לפומבדיתא אייתו לקמיה דמא ולא חזא
אמר ומה רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה כי מקלע לאתרא דר' יהודה לא חזי דמא אנא אחזי"
 2המקור  -נדה סו" - .אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר רב התקין רבי בשדות ראתה יום אחד תשב ששה והוא ,שנים תשב ששה והן,
שלשה תשב שבעה נקיים".
 3ששה 'נקיים' דוקא  -למרות שרבי נקט לשון נקיים רק בראתה שלושה ימים ולא ברואה יום או יומיים ,מ"מ גם הרואה יום או יומיים
צריכה ששה 'נקיים' דוקא  -א .שכן זה נלמד מדין שלשה דבעי' נקיים ,כיון שהיא מוחזקת לטועה בספירותיה ,ב .או כיון ד'נקיים'
דנאמר בסוף קאי אכולהו (חי' הרשב"א)
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הוא בתוך ימי שבעת הנקיים שלה ,אין האשה רשאית להקל
לטבול ולשמש בשבעה נקיים (טה"ב ח"א כח) 7

תקנה ג  -חומרא דרבי זירא
התקנה השלישית היא  -חומרא דרבי זירא " -בנות ישראל
החמירו על עצמן שאפי' רואות טיפת דם כחרדל יושבות
עליו שבעה נקיים" (נדה סו4 ).
ואין להקל ראש בהלכה זו ( 5רמב"ן)

דם חימוד  -השיטות
המקור לדם חימוד  -בגמ' נדה כ :נאמר שאשה הראתה את
דמה לרבי אלעזר ,ורבי אלעזר הריח את הדם ואמר לה שזה
דם חימוד8 .
ונחלקו הראשונים האם כוונת ר"א היתה לטהר או לטמא :9

החשש  -א .שמא תראה תוך שבעה נקיים אפילו טיפת דם
כחרדל ותסתור את טהרתה מזבה גדולה (רמב"ן ,ר' יונה)
ב .רק לרווחא דמילתא ,אע"פ שמספיקה תקנת רבי בשדות
להימלט מהחששות ,מ"מ תיקנו זאת לרווחא דמילתא רק
בכדי להסתלק מספיקות (ר' יונה)
ג .פעמים שתראה האשה ג' ימים ,והחכם יטהר יומיים
הראשונים ויטמא רק את השלישי ויאמר לה שדינה לשמור
יום כנגד יום ,וחברתה תשמע זאת ,וכשתראה ג' ימים תשב
רק יום אחד במקום השבעה נקיים  -לכן החמירו לתקן
שבעה נקיים על ראיה אחת (פרישה)

י"א שדם חימוד טמא ,ורבי אליעזר שאמר שזה דם חימוד,
אמר זאת :א .בכדי להראות את חוכמתו ,לכן אמר שזה דם
חימוד( .תוס' רא"ש),
ב .אף שדם חימוד טמא זה נפקא מינה לקבוע אם זה דם נדה
או זיבה ,שזה היה קודם תקנת רבי זירא ,וידע שדם חימוד
בא מדם נידות דוקא ולא זיבה.
ג .אף שדם חימוד טמא זה נ"מ לקבוע עונת פרישה ,שדם
חימוד זה דבר התלוי במעשה ,ולכן אין לחוש לראיה כוסת
כזה אחרי שראתה כך פעם אחת ,דדבר התלוי במקרה הוא
דראתה דם חימוד ,כיון שבעלה בא מן הדרך או קודם
הנישואין ועכשיו הוא בבית( .מי נדה ,וכ"כ הפרדס רימונים
 שאם ידוע שזה דם חימוד ,דינו כאונס ,ואפילו ראתה ג"פכן אין היא קובעת וסת ,ומ"מ אחר ג"פ חוששים לזה כוסת
שאינו קבוע ,רק פעם אחת).
ד .ודעת האור זרוע (סי' שמא)  -שדם חימוד טהור מדאו'
וטמא מדרבנן ,ולפי דבריו מובן שרבי אליעזר אמר שזה דם
חימוד ,לומר שזה מדרבנן.
[הראיה שדם חימוד טמא  -א .מאשה שתבעוה להנשא
(בנדה סו ).שטמאה  -כיון שראתה דם חימוד (רשב"א) ,ב.
מאי שנא מ'אונס' שראתה שלא כדרך הטבע ומטמאים
אותה (בדי השולחן)]

טיפת דם כחרדל  -עיקר החומרא בזה היא -
א .אף שבכמות כזו אין חשש להצטברות דם משלושה ימים
להצריך שבעה נקיים ,בכל זאת מצריכים אותה שבעה נקיים
( 6תלמידי ר' יונה)
ב .אף שאין דרך המקור להוציא טיפת דם כחרדל בלבד אלא
יותר ,ורק אם הרגישה או שיודעת שבודאי יצא מהמקור -
אז אמרי' שמהמקור הגיע ולא בפחות מכך ,בכל זאת חומרת
רבי זירא אוסרת בכך( .שב יעקב ,הובא בטה"ב ח"א לב)
להלכה ,זוהי הלכה פסוקה שאין עליה תשובה ,כדברי
הרמב"ן והמאירי .ולכן גם אם הדבר נוגע למצות פריה
ורביה ,כגון שמצאו הרופאים שהזמן הראוי להריון לאשה זו

מקור טוהר
[ 4ויש לתמוה  -איך בנות ישראל החמירו על עצמן על חשבון הבעלים? א .כיון שמעיקרא נאמר בב"ב דף עב ,שמיום שחרב בית
המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים (חת"ס) .ב .לפי שנאמר "בנות ישראל" ולא נשות ישראל ,משמע
שקיבלו עליהן את החומרא לענין טהרות עוד בצעירותן .ג .כיון שעיקר דיני נדה וזיבה ,הבדיקות ומנין הימים ,מוטל בבית על הנשים,
לכן ממילא הגברים קיבלו עליהן את החלטת הנשים( .הרב רפאל גז שליט"א)]
[ 5אף שבנות ישראל הן שהנהיגו חומרא זו ,מ"מ חכמים עשו אותה כהלכה פסוקה ,לפיכך אסור לאדם להקל ראש בהלכה זו (רמב"ן),
דלא כספר גליא מסכתא שנקט שזו רק חומרא ,ולכן במקום צורך גדול ניתן להקל ,אך מ"מ כבר גדולי הפוסקים דחו דבריו מההלכה]
 6ולא מצד המראה כעין חרדל  -דזה טמא מדינה.
ולא מצד הכמות כטיפת חרדל  -דהא מטמא בכלשהו( .שם)
 7דלא כדעת הגליא מסכתא (לר' דוד מנאוורדוק) שפסק שאפשר להקל [טעמו  -כיון שזו חומרא שלא נעשתה בבית דין הגדול או
בועד חכמים ,וג ם בזמן חז"ל לא נתפשט מנהג זה בכל המקומות ,לכן בכל ענין ובכל מקום שיש איזה צד לצדד להקל  -יש להקל] -
אך יש לדחות ולומר ,שהוא לא ראה את דברי הרמב"ן והמאירי ,הסוברים שזוהי הלכה פסוקה שאין עליה תשובה( .טה"ב שם)
 8המקור  -נדה כ" - :עולא איקלע לפומבדיתא ,אייתו ל קמיה דמא ולא חזא ,אמר ומה רבי אלעזר דמרה דארעא דישראל הוה כי מיקלע
לאתרא דרבי יהודה לא חזי דמא ,אנא אחזי דמא?! ואמאי קרו ליה מרא דארעא ישראל? דההיא איתתא דאייתא דמא לקמיה דר"א,
הוה יתיב רבי אמי קמיה ארחיה (הריח את הדם) אמר לה האי דם חימוד הוא"...
[ 9עיקר המקורות מטה"ב ח"א עמ' ד וכן עמ' ק]
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ג .תבעוה להנשא מיירי שאינה מביאה את הדם לפנינו או
שאין כאן בקי להריח אם התערב דם נדות ולכן מחמירים
לטמא ,משא"כ במקרה של ר"א שהיה בקי ולכן הריח ובדק
שאין תערובת דם נדות ופסק לטהר (חת"ס) (הובא בטה"ב)]

(רמב"ם הל' איסו"ב פ"ה ה"א נקט שזה טמא ובדי השולחן
הבין שלדעת הרמב"ם הוי טמא מדאו' ,רשב"א ,תוס' רא"ש,
ולדעת האור זרוע סי' שמא זה מדרבנן)
וי"א שדם חימוד טהור הוא ,ואם יש חשש בזה הוא שאגב
דם החימוד מתעוררים דמיה ,ואפשר דדם נידות נמשך עמו,
ולכן ר"א טיהר כשאמר 'דם חימוד הוא'( .חידושי הר"ן
והמאירי) ויש מבארים שדם חימוד מקורו מהעליה (חשק
שלמה ,הובא בהע' בחידושי הר"ן)

קושיה ב  -ממעשה בועז ורות  -שאם דם חימוד טמא יש
להצריכה שבעה נקיים?
למ"ד טמא  -י"ל שהיו בקיאים שאין בזה תערובת כלל.
ולמ"ד טמא מדרבנן  -י"ל שהמעשה היה קודם גזירת חז"ל,
ורק אחר כך גזרו בדם חימוד משום תערובת דם נדות.

דם חימוד  -הסוגיות

קושיה ג  -נדה לו" - :ואשה כי יזוב זוב דמה  -לרבות הרואה
מחמת אונס"  -והרי דם חימוד הוי אונס ,וא"כ יש לטמאו
מדאו'?
למ"ד טהור או למ"ד טמא מדרבנן  -י"ל דדם חימוד אינו בא
מן המקור אלא מן העליה דטהור הוא.

נחלקו הפוסקים בדינו של דם חימוד ,יש מי שמטהר ,יש מי
שאוסר ,ויש מי שמטהר מדרבנן:
המקור  -נדה כ - 10 :שם נאמר שאשה אחת הראתה את דמה
לרבי אלעזר ,ורבי אלעזר הריח את הדם ואמר לה שזה דם
חימוד  -כך שנראה שהוא טהור .אלא שישנן שלושה סוגיות
המקשות על הלכה זו:

נפקא מינה בזמן הזה  -גם למ"ד שדם חימוד טמא  -כיון
שזו ראיה שתלויה באונס (מקרה)  -אין חוששת לו בפעם
אחת כלל .ואף בשלושה פעמים אינה קובעת בו וסת קבוע,
ומ"מ אחר שראתה דם חימוד  -חוששת לו כוסת שאינו
קבוע( .פרד"ר)

קושיה א  -נדה סו" - .תבעוה להנשא ונתפייסה  -צריכה
לישב ז"נ (משום דמחמדא)"  -מכאן נראה שדם חימוד
טמא?
למ"ד שדם חימוד טמא  -זה המקור לטמא ,ור"א דאמר לה
"האי דם חימוד"  -רק להראות חכמתו הדגיש זאת (ר"ן א)
ולמ"ד טהור (הערוך)  -אע"פ שדם חימוד טהור הוא ,מ"מ
חיישי' שמא נמשך עמו דם נדות ,ולכן ר"א הריח אותו לוודא
שאין מעורב בו דם נדות וטיהר (ר"ן ב ,מאירי ,מרדכי) שכל
שהרב מכיר שאין בו נדות  -טהור .ובתבעוה להנשא טמאה
משום דם חימוד  -כי מיירי שאינה מביאה דם לפנינו או
שאין כאן בקי להבחין (חת"ס)
ולמ"ד טהור מדאו' [סוגיא דר"א] וטמא מדרבנן [תבעוה
להנשא]  -זה מסתדר יפה.

דם חימוד בבא מן הדרך
נחלקו הפוסקים אם חוששים לדם חימוד ,כאשר הבעל בא
מן הדרך -
ראיה א  -נדה סו" - .אמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה
צריכה שתשב שבעה נקיים"  -ורש"י פירש הטעם  -כי שמא
מחמת חימוד ראתה דם  -ממקור זה נראה לחוש לדם חימוד
בבא מן הדרך (מהר"י קובו)  -אלא שיש לומר דדוקא בכלה
שלא התקדשה מקודם ורק עכשיו בפעם הראשונה היא
מתקדשת מהר ונישאת לו ,לכן היא חומדת .ואפ' קידשה
לפני הרבה זמן ותבעוה להנשא ,כיון שהיא ידעה בו מכבר
אין היא חומדת (ראבי"ה)

[שו"ת חת"ס  -ולא קשה מ"תבעוה להנשא" ששם טמאה
משום דם חימוד -
א .כי רק בתבעוה להנשא יש חשש שהתערב דם נדות עם
דם החימוד ,משא"כ באשה נשואה לא חוששים לדם נדות
שמתערב עמו ,ולכן ר"א טיהר בדם חימוד.
ב .ר"א הריח והכיר שלא התערב עמו דם נדות כלל ,ואפילו
לא טיפה אחת.

ראיה ב  -נדה טו" - .הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת
טהרה"  -ממקור זה נראה שאין לחוש (ר' יוסף מלכו)  -אלא
שיש לומר דמיירי בבעלה היה בעיר ולכן אינה חומדת כל
כך ,משא"כ אך אם הוא היה במדינה רחוקה בזה יש חשש
שתחמוד (מתן בסתר) -

מקור טוהר
 10המקור  -נדה כ" - :עולא אקלע לפומבדיתא אייתו לקמיה דמא ולא חזא אמר 'ומה רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה כי מקלע
לאתרא דר' יהודה לא חזי דמא ,אנא אחזי?!' ,ואמאי קרו ליה מרא דארעא דישראל? דההיא אתתא דאייתא דמא לקמיה דרבי אלעזר
הוה יתיב רבי אמי קמיה ,ארחיה אמר לה האי דם חימוד הוא ,בתר דנפקה אטפל לה רבי אמי ,א"ל בעלי היה בדרך וחמדתיו קרי עליה
{תהילים כה  -יד} 'סוד ה' ליראיו' ".
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מי טוהר
מהחדר (מקור) וטמא ,ב .מדובר שהיא לא הרגישה ולכן
לבעלה היא טהורה ,אלא שהמשנה מיירי לענין טהרות,
שיש לטמאה אף בלי הרגשה( .חוו"ד)

אך יש לדחות ,שהרי הפוסקים לא חילקו אם היה בעיר
קרובה או רחוקה (החיד"א)  -ושמא אפשר ליישב ,לפי דברי
הרמב"ם שכתב שחשש דם חימוד וחומרתה נתקנה בזמן
הגמ' ,וא"כ במשנה הזו שמטהרת היינו קודם הגזירה -
אלא שלפי רב שאמר "מאן הויא ליומא" והגמ' הקשתה
עליו מתבעוה להנשא שצריכה שבעה נקיים (יומא יח,)11 :
מוכח שהתקנה היתה אף בזמן הגמרא.

זיבת דבר לח מהפרוזדור  -דוקא זיבת דבר לח מהמקור
נקראת הרגשה ,אך זד"ל מהפרוזדור לא .שהרי התורה
טימאה בהרגשה שיצא דם מהמקור ,ואם מרגישה רק
מהפרוזדור מניין יש לטמא?! (חוו"ד)

ראיה ג  -נדה כ - :גבי אותה שאמרה לרבי אמי "בעלי היה
בדרך וחימדתיו"  -אלמא ששייך חימוד גם בנשואה (מהר"י
קובו)  -אך יש לומר שהן מיעוט (הרב עובדיה יוסף זצ"ל)

מקור ב  -נדה נז - :הגמ' דנה גבי הרואה דם במי רגלים,
ומקשה "אי דארגשה  -יושבת אמאי טהורה ,ואי דלא
ארגשה  -עומדת אמאי טמאה?"...
הסיבה שנחשבת להרגשה  -שהרי חייב לומר שהרגישה
זיבת דבר לח ,כי אם זה הרגשת פפ"מ מה יש לגמרא
להסתפק אם יושבת או עומדת ,אלא ודאי שהיא הרגישה
זיבת דבר לח ובכל זאת ביושבת היא טהורה( .שב יעקב)
הדחיה  -אין זה נחשב להרגשה  -והגמ' לגבי מי רגלים מיירי
בהרגשה אחרת משאר הרגשות שהאשה הרגישה בשעה
שעשתה מי רגלים( .מהרשש"ך)
והרי למה להעמיד שמדובר בהרגשה אחרת ,וכי מה הבעיה
לומר שהיא הרגישה הרגשת זיבת דבר לח .וניסה ליישב,
שמא לא מתייחסים לזיבת דבר לח כאשר היה גם מי רגלים,
כי בדרך כלל זיבת דבר לח מקרי הרגשה ,אך כאן כשעשתה
מי רגלים אין במה להסתפק כי לא מתחשבים בהרגשה זו
דוקא( .סדרי טהרה)
ובטה"ב (ח"א יז) פסק כדברי החת"ס להקל ,שזיבת דבר לח
אינה נחשבת להרגשה.

["ברוך אתה בבואך  -שלא תמצא אשתך ספק נדה בבואך
מן הדרך" (ב"מ קז)  -מכאן ראיה שמצוה לפקוד את אשתו
בבואו מן הדרך  -אך יש לדחות כי שמא רצונו לומר,
שמסתמא הבעל מתאווה ,מצד טבעו ,אך מ"מ אין זה
מצוה].
ולהלכה ,בחשש דם חימוד בבעל בא מן הדרך" ,קושטא
דמילתא ,דאין להחמיר בזה כלל ,וכן המנהג פשוט להקל,
ומיהו כל זה שלא בשעת וסתה"( .טה"ב ח"א ק)
בדין הרגשת זיבת דבר לח
הפוסקים מביאים שני מקורות לכך ,אחת המוכיחה שזיבת
דבר לח אינה נחשבת הרגשה ואחת שנחשבת ,ומ"מ יש
דחיה לכל אחת:
מקור א  -משנה נדה יז" - :נמצא (דם) בפרוזדור  -ספקו
טמא ,לפי שחזקתו מן המקור"
הסיבה להחשיב כהרגשה  -כי אם מיירי במקרה שהיה לה
פתיחת פי מקור ,אז ממה נפשך אין זה מובן ,אם היא
הרגישה פפ"מ  -היא טמאה מכל מקום ,ואם לא  -היא
טהורה מכל מקום (לפי שמואל) ,אלא דודאי דמיירי
שהרגישה זיבת דבר לח( .נו"ב)
הדחיה  -שאין זו ראיה לזיבת דבר לח  -שהרי  -א .אה"נ
מדובר שהיא הרגישה פתיחת פ"מ ולכן אומרים שחזקתו

דם שודאי יצא מהמקור אך בלי הרגשה
המקור  -נדה נז" - :אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה
עליה ומצאה דם עליה  -טהורה ,שנאמר דם יהיה זובה
בבשרה ,עד שתרגיש בבשרה" .12
ונחלקו הפוסקים האם בראיית דם שלא בהרגשה ,אלא
שברור לה שודאי בא הדם מגופה  -האם בעי' כגריס ועוד

מקור טוהר
 1111המקור  -יומא יח" - :רב כי מקלע לדרשיש מכריז מאן הויא ליומא [יש אשה שתנשא לי ליומא שאתעכב כאן ותצא לאחר מכאן
(רש"י)] ,רב נחמן כד מקלע לשכנציב מכריז מאן הויא ליומא ...והאמר רבא תבעוה להנשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים? רבנן
אודועי הוו מודעו להו מקדם הוו מקדמי ומשדרי שלוחא ,ואי בעית אימא יחודי הוו מיחדי להו ,לפי שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו
למי שאין לו פת בסלו"
 12המקור  -נדה נז" - :אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה דם עליה טהורה שנאמר {ויקרא טו  -ז/יט} בבשרה עד
שתרגיש בבשרה ...אמר רב ירמיה מדפתי מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן ,רב אשי אמר שמואל הוא דאמר כר' נחמיה דתנן ר'
נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים" וביאר רש"י ' -רב אשי אמר .טעמא דשמואל דאמר לעיל בדקה קרקע
עולם כו' לאו משום הרגשה אלא כרבי נחמיה ס"ל דאמר לא הזכירו חכמים גזרת כתם אלא על דבר המקבל טומאה הלכך כל הנך
תיובתא לאו קושיא נינהו דשמואל לא איירי בהרגשה כלל'
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יו"ד סימן קפג
ב .במקרה שיצא הדם מהמקור (הפנימי) שלא כדרך ראיה
לבית החיצון ,ומהבית החיצון יצא לחוץ כדרך ראיה  -יש
לטהר ,לדוגמא  -אשה שהתקינה שפופרת בפתח פי המקור,
כך שהדם לא יזלוג כדרכו מבית הפנימי לבית החיצון.

כדין דרבנן ,כדין כתם ,או שדין זה מדאו' ולכן טמאה
בכלשהו?
י"א שצריך כגריס ועוד ,ומה שהשו"ע פסק שטמאה 'אפילו
בטיפת דם כחרדל' ,היינו דוקא במקרה שהיתה הרגשה ,הא
לאו הכי  -בעי' כגריס ועוד (תורת השלמים ,מעיל צדקה)

להלכה ,נחלקו בזה האחרונים:
הגרש"ז אויערבך זצ"ל  -הקל בשעת הדחק ע"י התקנת
מומחים.
ואילו ,הרב מרדכי אליהו זצ"ל  -אסר בזה ,כי לדעתו בפועל
קשה למנוע מהדם שלא יגע בדפנות הבית החיצון (דברי
מרדכי .)49

וי"א שטמאה בכלשהו ,כיון שיודעת שודאי יצא מגופה ,כי
כל שיעור כתם שהצריכו חכמים היינו רק להוציא מספק
מאכולת ,ומה שהשו"ע נקט 'אפילו טיפת דם כחרדל' מיירי
 או במקרה שהרגישה או שיודעת שמגופה יצא בודאות[הראיה  -א .דכן הוא לשון השו"ע " -האשה שיצא דם
ממקורה" היינו שיודעים אנו בבירור שיצא הדם מהמקור
(שפתי לוי בפרי דעה) ( ] 13גליון המהרש"א ,סד"ט)

בדין ימי נדה וזיבה
ב' פרשיות נאמרו בתורה בסוף פרשת מצורע ,ואלו הן:
פרשיה א  -ויקרא טו,יט " -וְ ִאשָּׁ ה כִ י ִתהְ יֶה זָּׁבָּׁ ה דָּׁ ם יִ הְ יֶה
זֹ בָּׁ ּה בִ בְ שָּׁ ָּׁרּה ִשבְ עַת יָּׁמִ ים ִתהְ יֶה בְ נִדָּׁ תָּׁ ּה וְ כָּׁל הַ נֹ ֵג ַע בָּׁ ּה
יִ טְ מָּׁ א עַד הָּׁ ע ֶָּׁרב".
ולמדו חז"ל ,שפרשיה זו עוסקת בדין נדה  -וכך דינה,
שה רואה דם [מהמקור ,בהרגשה ,כשיוצא מבית פנימי
לחיצון ,ולא בשפופרת או ולד] צריכה להפסיק בסוף היום
השביעי לראייתה (בין אם ראתה רק בראשון ובין אם ראתה
בכל הימים) ולטבול במוצאי היום השביעי בלילה (דהיינו
ליל שמיני) שכן יצאו הנדה והיולדת שטבילתן בלילה
שנאמר "שבעת ימים תהיה בנדתה"  -שכל ימי השבעה הרי
היא נדה ,דהיינו שבעה ימים מלוכלכים.

טה"ב (ח"א ט)  -מדברי שמואל מוכח ,שמהתורה צריך
דוקא הרגשה בכדי לטמא ,ואם לא הרגישה ,אפילו בודאי
יצא הדם מגופה טהורה היא מהתורה.
וכן מבואר בטור ובשו"ע בסי' קפג וכן בסי' קצ ,ואין בזה
שום ספק כלל .ומעתה הדבר ברור דהכי נקטינן ,שטומאה
דאו' תלויה רק בהרגשה ולא בידיעה.
דם שיצא מהמקור אך לא נגע בבשר
בשו"ת ברית אברהם הוכיח  -דעיקר טומאה היא מבית
הפנימי לחיצון [שכן מצינו בשמואל שאמר "בדקה קרקע
עולם ולא ראתה ,וישבה עליה וראתה  -טהורה ,שנא'
בבשרה עד שתרגיש בבשרה" (נדה נז ,):וכן שם מצינו
שטמאה בבית החיצון  -מהמלה "בבשרה" (כמו שדרשו
בנדה (מ ,).שכל הנשים מטמאות בבית החיצון)].

פרשיה ב  -ויקרא כה " -וְ ִאשָּׁ ה כִ י יָּׁזּוב זֹוב דָּׁ מָּׁ ּה יָּׁמִ ים ַרבִ ים
בְ ל ֹא עֶת נִדָּׁ תָּׁ ּה אֹו כִ י תָּׁ זּוב עַל נִדָּׁ תָּׁ ּה כָּׁל יְמֵ י זֹוב טֻמְ אָּׁ תָּׁ ּה
כִ ימֵ י נִדָּׁ תָּׁ ּה ִתהְ יֶה טְ מֵ אָּׁ ה הִ וא{ ...כח} וְ ִאם טָּׁ ה ֲָּׁרה מִ ּזֹובָּׁ ּה
וְ סָּׁ פְ ָּׁרה לָּּׁה ִשבְ עַת יָּׁמִ ים וְ אַ חַ ר ִתטְ הָּׁ ר".
ולמדו חז"ל ,שפרשיה זו עוסקת בדיני זבה  -שזה הלכה
למשה מסיני לדעת רבי אלעזר בן עזריה ,ולדעת רבי עקיבא
מקורם בפסוקים.
וכך דינה ,שהרואה בהם דם יום או יומיים נעשית זבה קטנה,
הנקראת שומרת יום כנגד יום ,שטובלת ביום שאחריו אם
היא תרצה ,כי העיקר שהיא ספרה ושמרה לילה ומקצת יום,
ואז היא כבר רשאית לטבול ,ומ"מ לא תשמש (כן למדו

נפקא מינה :א .שביציאת דם מבית החיצון לחוץ  -יש לטהר,
לדוגמא  -אם ראתה ופרש הדם מהבית הפנימי ושהה שם
גם ביום המחרת ,שיש לטמא רק את היום הראשון  -ולכן
תוכל לספור את היום השני לשבעה נקיים.
ויש דוחים  -שהרי אין אפשרות כזו ,כי בין כה בעי' הפסק
טהרה ,להחזיק את מעיינה סתום.

מקור טוהר
 13ראיה ב  -הסד"ט הביא ראיה מדברי רש"י ,שהרי נחלקו רבי ירמיה ורב אשי בדברי שמואל .רבי ירמיה הסביר ששמואל איירי מדאו'
ולכן חייב הרגשה בכדי לטמא ,ואה"נ שמודה שמואל שמדרבנן טמאה כדיני כתם ,ולרב אשי שמואל מיירי בדיני כתם (מדרבנן) בלבד
ואפילו הכי טיהר ,ולכן נקט "קרקע" לומר שגם בדין כתם בעי' דוקא דבר המקבל טומאה .ורש"י בהסבר דברי רב אשי ,ביאר ששמואל
טיהר לא מדין הרגשה ,וא"כ אין חיוב בהרגשה מדאו' ,אלא שהיא רק באה לברר שהדם מגופה.
ויש שדחו ראיה זו  -שהרי מרוב הפוסקים הראשונים מוכח דלא כרש"י ,ועוד שדברי רש"י לא בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר.
(חכמת אדם)
ויותר מזה יש שהבינו בדברי רש"י ,שאה"נ סובר הוא כשאר הפוסקים ,ולא כהבנת הסד"ט ,דמדאו' בעי' הרגשה דוקא( .הפרדס
רימונים ,הערוך השולחן)
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מי טוהר
הרי"ף והרמב"ם מהגמ' נדה סז" :ר' שמעון אומר אחר תטהר
 אחר מעשה תטהר ,אבל אמרו חכמים אסור לעשות כןשמא תבא לידי ספק"  -והרי"ף והרמב"ם הבינו ,ש'חכמים
אסרו לעשות כן' היינו לשמש ,אך לטבול מותר ,ודלא
כרש"י ותוס' שלמדו שחכמים ש'אסרו לעשות כן' היינו
לטבול ,שאפילו לטבול אסור ,שמא תשמש ותראה .והב"י
דן כמי סבר הטור  -והביא שתי אפשרויות לכך) [הטעם -
דחיישי' שמא תשמש ובעילתן תהיה תלויה (שזו תרבות
רעה)  -כי אם היא תראה באותו יום ,הרי שראייתה השניה
מצטרפת לראשונה ,וממילא טמאה למפרע וחייבים קרבן
וגם מטמאים משכב ומושב (הזבה והבועל)]
ולעומת זאת ,אם ראתה שלושה ימים בימי זיבה  -היא
תעשה זבה גדולה ,שצריכה למנות שבעה ימים נקיים מלבד
יום ראייתה ,דהיינו היא צריכה לפסוק בטהרה ,ואחר כך
למנות שבעה ימים נקיים שאינה רואה בהם ,ולטבול אף
ביום השביעי ,ומ"מ לא תשמש ,כדלעיל.

אך לפי הרמב"ם  -ימי נדה וימי זיבה לעולם מונה מעת
שמתחילה לראות  -ואינם משתנים ,אא"כ היא תקבע וסת
חדש או תלד או תמות.
דהיינו ,ימי נדה וזיבה  -שניהם ראויים ,ואפילו אם היא לא
ראתה בהם היא ממשיכה למנותם.
וכתבו הפוסקים שבימינו אחר חומרא דרבי זירא אין נפקא
מינה בזה.
ומ"מ הביא בדברי מרדכי (זרנקיאן שליט"א) שלבני אשכנז
 א .יש המקלים בספק כתם שראתה בימי השבעה נקיים,להחשיב ולהקל למנות כשומרת יום כנגד יום.
ב .וכן יש מקלים לנשים שאינם שומרות שבעה נקיים,
שלפחות יעשו כדין הזבה (למנות שבעה מלוכלכים
ולטבול),
ג .ויש המקלים כדברי הש"ך ,שאין מונים ימי נדה וזיבה
לקולא ,אך לחומא אמרינן  -נ"מ לענין קביעת וסת בימי נדה
וזיבה ,וכתב בטהרת ישראל "והמקל בזה הזמן ,דאף להקל
קובעת וסת בימי זיבה  -עכ"פ לא הפסיד".
אך תוה"ש  -נקט שאין שום נ"מ ,דא"כ אתה מצריכן למנות
ימי נדה וזיבה ,ועוד שהשו"ע והרמ"א לא הזכירו דין זה.

ואלו הי"א יום של ימי זיבה  -נחלקו הראשונים בסדרן:
לרש"י והרמב"ן  -קודם האשה צריכה לראות ,ואז להתחיל
את ימי הנדה ,ואחריהם באים ימי הזיבה .וכל ראיה שהיא
תראה אחר כלות ימי זיבתה או אחר שתסיים את שבעה
הנקיים מהזיבה הגדולה שלה  -היא תכנס לימי הנדה.
דהיינו ,ימי הנדה  -הם דוקא כאשר ראתה ,וימי הזיבה -
ראויים לזיבה.

10

יו"ד סימן קפד

יו"ד סימן קפד
סעיף א :בדיקה לפני ואחרי תשמיש
ָּׁשים יֵּש לָּׁ הֶׁ ם וְּ סָּׁ תוֹ ת
רֹב הַּ ּנ ִ

ָּׁשים)
(פי' זְּמַּ ן קָּׁ ב ּו ַּע א ַֹּרח ּ ַּכ ּנ ִ

ש ִרים יוֹ ם
ש ִרים לְּ עֶׁ ְּ ׂ
לִ ְּראוֹ ת ִּבזְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ ְּּ ,כגוֹ ן מֵּ עֶׁ ְּ ׂ

שלּ ֹא ִּב ְּשעַּ ת וִ ְּס ּ ָּׁת ּה
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ ָּׁ ּ ,בא עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ֶׁ
שה ֶׁ
אוֹ ִמ ּ ְּשל ִֹשים לִ ְּשל ִֹשים יוֹ ם ,וְּ כָּׁ ל ִא ּ ָּׁ
מיש .הגהּ :גַּם אֵּ ין לָּׁ ּה לְּ הַּ ְּח ִמיר לִ ְּבדּ ֹק עַּ צְּ מָּׁ ּה ,לֹא לִ ְּפנֵּי ּ ַּת ְּש ִמיש וְּ לֹא לְּ ַּאחַּ ר
יקה לִ ְּפנֵּי ּ ַּת ְּש ִ
וְּ אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ְּּב ִד ָּׁ
שלּ ֹא יְּ הֵּ א לִ ּבוֹ נוֹ ְּקפוֹ וּפוֹ ֵּרש
ּ ַּת ְּש ִמישֶׁ ,

(טוּר וּמָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ֵּריש ִהלְּ כוֹ ת נ ָּׁ ִּד ה וְּ רֹב הַּ ּפוֹ ְּס ִקים).

שלּ ֹא ִּב ְּשעַּ ת ּ ַּת ְּש ִמישָּׁ ּ ,כל
אֲ בָּׁ ל ֶׁ

ש ּ ַּבחַּ ת.
הַּ ּ ַּמ ְּר ּ ָּׁבה לִ ְּבדּ ֹק ה ֲֵּרי זוֹ ְּמ ֻׁ

ענה רבי יהודה ' -שמא לבו נוקפו ופורש'  -דהיינו ,אדרבה
אין רוח חכמים נוחה הימנו ,דחששו שמא לבו נוקפו
מבדיקת אשתו ואז יפרוש ממנה ,כי לא ירצה לסמוך על מה
שאמרה לו שמצאה טהור ,שמא לא בדקה יפה.

המקור
נדה יב" - .בעא מיניה ר' זירא מר' יהודה  -אשה מהו
שתבדוק עצמה לבעלה? א"ל לא ,ותבדוק ומה בכך? א"ל
שמא לבו נוקפו ופורש" וכך הוא ביאור הגמרא:
פירשו התוס'  -שמדובר בבדיקה שלפני תשמיש ,והחשש
הוא כיון שבעלה רואה אותה בודקת ,הוא סובר שהרגישה
ולכן בדקה ,כי חכמים לא תיקנו בדיקה.
וכך הסבירו הראשונים (ריטב"א ורשב"א) את השאלה 'אשה
מהו שתבדוק עצמה לבעלה?'  -שר' זירא שואל על אשה
שאינה עסוקה בטהרות ,וחכמים לא הצריכוה בדיקה ,ושואל
ר' זירא ,האם אפשר להצריכה בדיקה לבעלה מצד חומרא
קודם תשמיש ושתבדוק לאור הנר ,קודם התשמיש את
העד.
טעמו של ר' זירא בשאלה  -שמא הטעם של הבדיקה
לטהרות הוא משום דדמים מצויים באשה ,ולבעלה לא
הצריכו כדי שלא להשהותו קודם המצוה ,ואם הוא בעל נפש
 האם הוא רשאי להחמיר ,או שמא הטעם של הטהרות הואמצד מעלה גרידא אע"פ שאין שום חשש דם ,ולכן לבעלה
אין צורך ואין היתר? 'א"ל לא'.
ענה רבי יהודה ' -לא'  -דהיינו ,כל הבדיקה זה מצד מעלת
טהרות ,ואין שום חשש דם [הבדיקה מצד מעלת טהרות,
ואפילו אם יהיה נדנוד חשש דם באשה  -אין צריך לבדוק
לבעלה (ריטב"א)].
שאל שוב ר' זירא ' -ותבדוק ומה בכך?'  -דהיינו ,אם אין
חשש דם ,אז שיבדוק ,שהרי אין נפקא מינה? [הרי אם יש
חשש נדנוד עדיף שיבדוק? (ריטב"א)].

בעלת וסת קבוע
בסעי' הנ"ל ,מדובר בדין תשמיש בעלת וסת קבוע ,שלא
בשעת וסתה:
רוב הנשים יש להן וסת קבוע לראות בזמן ידוע ,וסתם וסת
של רוב נשים הוא כל ל' יום[ .הראיה  -א .כ"כ רש"י 'וסתם
נשים חזיין לסוף שלושים יום' ,14 .ב .וכן גמ' נדה ט" - :עונה
בינונית שלושים יום"].
נדה יב" - .בעא מיניה ר' זירא מר' יהודה  -אשה מהו
שתבדוק עצמה לבעלה? א"ל לא ,ותבדוק ומה בכך? א"ל
שמא לבו נוקפו ופורש" ,ונחלקו הראשונים בשאלת ר'
זירא:
שיטת רבינו שמחה וכן האור זרוע  -היינו לאחר תשמיש,
שמא הבעל יפרוש להבא ,אך לפני תשמיש יש מצוה לבדוק

מקור טוהר
 14המקור  -רש"י נדה טו" - .בתוך ימי עונתה .ל' יום לראייה אבל לאחר ל' בעיא בדיקה הואיל וסתם נשים חזיין לסוף עונה"
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מי טוהר
הבאה"ט הבין שלפי הרמ"א מ"מ בודקת לפני תשמיש אך
לא בפני בעלה  -ויש לדחות ביאור זה ,כיון שלא שמענו על
מנהג כזה( .טה"ב ח"א קמג).

שכן שנינו בנדה יג" .כל היד המרבה לבדוק בנשים הרי זו
משובחת" .15
שיטת התוס'  -היינו לפני תשמיש ,שמא יפרוש כעת.
ובטה"ב (ח"א קמג) הוסיף לבאר את החשש ש"לבו נוקפו
ופורש :א .שהבעל חושש שאם היא בדקה ,כנראה היא
הרגישה ,כי אם לא ,היא לא היתה בודקת ,ולכן חושש הבעל
שמא לא בדקה יפה ,מתוך שהיא מהומה לביתה ,לשמש
תיכף.
ב .ועוד שהבעל חושש שאם היא בדיקה היא כנראה
הרגישה ,וכיון שהלכה כתרוה"ד שאשה שהרגישה ולא
מצאה מראה טהור  -הרי זו טמאה (סי' קצ סעי' א) ,ולכן
הוא יפחד לשמש עם אשתו.

להלכה ,בטה"ב (ח"א קמג) פסק שאשה שיש לה וסת קבוע
 אין לה לבדוק עצמה לפני ואחרי תשמיש ,אך שלא בשעתתשמיש  -הרי זו משובחת[ .ואין להחמיר כדעת הרמב"ם
(לבדוק לפני תשמיש  -תמיד ,ואחרי  -הנשים הצנועות) -
כיון שהשו"ע הקל בסתם ,ואף הרמ"א כתב שהמנהג להקל,
והרמב"ם יחידאה הוא בחומרא זו].
ודחה את דעת התפארת צבי (ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל)
הסובר שבזמן הזה כיון שלמדים הלכה מהשו"ע ,ודעת
הרמב"ם נזכרה שם (סי' קפו סעי' א)  -לא חוששים שלבו
נוקפו ופורש ,כי הבעל מבין מפני מה בדקה עצמה)  -כיון
שקיי"ל כסתם מרן השו"ע.
ודחה את דעת הכרתי ופלתי שמתיר בדיקה כאשר הבעל
מצווה לה לבדוק ,כיון שבזה אין חשש לבו נוקפו  -שהרי אין
בזה ח ומרא כלל ,דהרי גם אם היא תראה ותשמש זה נחשב
לאונס ,כי חכמים הצריכו בדיקה שלא בשעת וסתה ,וכן
עדיין חיישי' ללבו נוקפו  -לכן שב ואל תעשה עדיף( .טה"ב
שם).

דעת הטור  -הטור נקט כרוב הפוסקים בסי' קפו דבעלת וסת
קבוע לא בעיא בדיקה קודם תשמיש ואחריו כלל.
דעת השו"ע  -נחלקו הפוסקים בדעת השו"ע שכתב "ואינה
צריכה בדיקה לפני תשמיש":
יש שהבינו  -שסבר כדעת הרמב"ם ,בסי' קפו סע' א דבעלת
וסת קבוע חייבת בדיקה אחר תשמיש היא והוא ,ולפני
תשמיש הצנועות בודקות [הטעם  -שרק אחרי תשמיש
צריך בדיקה  -משום דחימוד התשמיש גורם לדם שיבוא
(גל' מהרש"א)] (כן הבינו בדבריו הש"ך ותוה"ש)
ויש שהבינו  -שסבר כדעת הסתם (כרוב הפוסקים) בסי'
קפו סעי' א ,דבעלת וסת קבוע אינה צריכה בדיקה כלל לפני
או אחרי תשמיש ואדרבה אין לה לבדוק שמא יהא לבו נוקפו
ופורש[ .הטעם  -א .לפי שכתב בסוף הסעי' 'אבל שלא
בשעת תשמיש כל המרבה הרי זו משובחת'  -משמע
שבשעת תשמיש אין לה לבדוק כלל ,בין לפני בין אחרי ,ב.
הרמ"א נקט 'וגם אין לה להחמיר' ,משמע שהבין ,שכן דעת
השו"ע שאסור לבדוק ,דאם לאו היה נוקט בלשון 'יש
אומרים' .ג .השו"ע בסי' קפו בסעי' א סתם כדברי רוב
הפוסקים ורק אח"כ הביא את דברי הרמב"ם ,וכידוע בכללי
השו"ע סתם ויש הלכה כסתם (יד אברהם ,הובא באוצר
המפרשים על השו"ע).

בעלת וסת שאינו קבוע
הש"ך הוסיף שאשה שלא קבעה וסת  -בשבילה יום
השלושים הוא העונה בינונית ,והוסת הקבוע שלה .וממילא
בתוכו ,עד יום השלושים ,היא יכולה לשמש בלי בדיקות
(למאן דאמר) כבעלת וסת קבוע.
אלא שהכו"פ חולק עליו ,שהרי אדרבה בבעלת וסת שאינו
קבוע יותר חיישי' שתראה ,ויותר יש לה לבדוק.
והסד"ט והחוו"ד יישבו דבריו  -דמיירי הש"ך באשה שטרם
התחזקה כבעלת וסת שאינו קבוע ,שהיא כעת בתחילת
ראיותיה ,ואנו לא יודעים עדיין מה דרכה לראות ומה
משפיע על ראיותיה ,לכן חכמים קבעו לה בינתיים וסת
קבוע כרוב הנשים ל  -ל' יום.
אך מי שהתחזקה כבעלת וסת שאינו קבוע  -אה"נ יש לה
לבדוק כמו בסי' קפו סעי' ב ,לרוב הפוסקים רק בשלושה
פעמים ראשונות .ולהרמב"ם והרא"ש היא בודקת לעולם,
לפני ואחרי תשמיש ,ולהרמב"ם גם הגבר יבדוק עצמו אחרי
תשמיש.

דעת הרמ"א  -הרמ"א הבין שאין לבדוק בשעת תשמיש
כלל ,בין לפני בין אחרי התשמיש ,וכן הבין הש"ך .שהרי
ממה נפשך יהא לבו נוקפו ופורש .בבדיקה שלפני תשמיש
 יש חשש שיפרוש מתשמיש זה ,ובבדיקה שאחרהתשמיש  -יש חשש שיפרוש להבא.

מקור טוהר
 15בהגהו"ע לטור שירת דבורה ,נקטו ש'מצוה' היינו לפי מהדורת קושטא ,אך בהגהות מיימוניות נקט "אבל לבדוק קודם תשמיש
רשאי אדם להחמיר"  -והם למדו :א .שאינו מצוה ,אלא מותר לבדוק קודם תשמיש ,ב .שרק הגבר רשאי לצוות לה לבדוק קודם ,דאז
אין חשש לבו נוקפו ,אך לאשה אסור לבדוק מעצמה קודם (כו"פ) וא"כ אין מחלוקת בין התוס' לרבנו שמחה.
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יו"ד סימן קפד
עונה בינונית  -מתי?

אך החוו"ד הקשה מעצמו  -לפי הגמ' בנדה ט" - :וכמה
עונה ..ל' יום ...כ' יום ...ולא פליגי ,מר קחשיב ימי טומאה
וטהרה ,ומר קחשיב ימי טהרה" ,והתוס' הביאו גירסה שזה
כ"ג יום ,שהרי מונה רק ז' ימים טמאים בודאות ,ולפי
דבריהם לומדים אנו שחישוב עונה בינונית תלוי בימים ולא
בחודש.

בשו"ע (סי' קפד סעי' ט) פסק שאשה שאין לה וסת קבוע,
יום הל' הוא כוסתה הקבוע.
והב"י פירש (בסי' קפט) שעונה בינונית היינו ביום שלושים,
(בדה"ש ,וכן הט"ז בס"ק יד וכן יז).
אך הש"ך (ל) נקט שבינונית לעולם הוא יום החודש ,בין
מלא בין חסר ,ובדרך כלל הוא ל"א יום.
ויש דוחים דבריו ,א .איך אפשר לומר שיום החודש ובינונית
הוי אותו יום ,והרי באם עבר העונת החודש קיי"ל דמותרת
(קפט,ד) ובאם עברה עונה בינונית קיי"ל שתיבדק (קפד,ט).
ב .ועוד ,אם כן ,למה הרשב"א טרח להביא ראיה אחת לעונת
החודש ואחת לבינונית בנפרד ,ואם אחת הן למה ב' ראיות?
(החכם צבי הובא בחוו"ד).

לכן החוו"ד סובר שאין בינונית כיום החודש ,אלא ימים
נפרדים הם ,אך בהמשך נקט שבדבר אחד מודה הוא לש"ך
 דעונה בינונית היא ל"א יום [ראייתו מהגמ' נדה ט- :שאמרנו שלמ"ד חוששת ל  -כ"ג יום היינו חוץ מיום הראיה,
שהם ימי טהרה 'נטו' ,לפי זה גם כשאומרים ל' יום למסקנה,
היינו ימי טהרה 'נטו' ,וא"כ כולל יום הראיה ,היינו ל"א יום].
למסקנה ,יש הסוברים שבינונית היינו ל' יום (ב"י ,דרכ"מ,
פרישה ,לבוש ,ב"ח ,ט"ז ,כו"פ ,גר"ז).
ויש הסוברים שזה ל"א יום (חוו"ד),
ויש הסוברים שזה יום החודש ,שבדר"כ הוא ל"א יום (ש"ך).

והחוו"ד (קפט,יב) נחלץ ליישב  -שעדיין אפשר לומר דיום
אחד הם  -א .מה שנאמר שאחר שעבר עונת החודש
שמותרת  -היינו בבעלת וסת קבוע ששינתה דהוי לה לחוש
ליום זה מצד יום החודש שבו ,ולכן אם יום זה עבר היא
מותרת ,אך מה שנאמר שאחר עונה בינונית חייבת להיבדק
אחר העונה  -היינו לאשה שאין לה וסת כלל שצריכה לחוש
ליום זה מצד עונה הבינונית שבו ,מטעם "וכי לעולם לא
תראה"[ .וכן יש עוד נ"מ ,שכן אם היא ראתה בינתיים לפני
שהגיע יום החודש הקרוב ,החשש ליום זה הוא רק משום
יום החודש ,דאילו משום בינונית (מטעם וכי לעולם לא
תראה) מונים רק מהראיה האחרונה ,כבסעי' יג גבי נידון
הסתירה בב"ח].
ב .ולכן הרשב"א הביא ב' ראיות שונות ליום זה  -מצד
החודש  -לו מר שדינו כוסת שאינו קבוע שאם עבר אינו
מעכב ,ומצד בינונית כוסת קבוע שאם עבר הוא מעכב והיא
אסורה עד שתבדוק.

למעשה ,י"א שהעיקר הוא ל' יום (כדעת הב"י) אלא שראוי
לחוש ליום הל"א (פרי דעה בשפתי לוי סק"ל),
וי"א שכן המנהג לפרוש ביום ל' וכן יום ל"א (שבט הלוי
קפט ,קכט)
אך בטה"ב (ח"א פ) פסק שמנהגינו כדברי מרן ,וכרוב
האחרונים ,שא"צ לפרוש אלא ביום ל'.
הנפקא מינה בין השיטות :כשהחודש חסר  -יום החודש
יוצא ב  -ל' יום ,ולפי המחמירים (כהחוו"ד) יש לפרוש
למחרת ב  -ל"א .וכשהחודש מלא  -יום החודש יוצא ב -
ל"א ,ולרוב הפוסקים יש לחוש גם ב  -ל' (חוץ מהש"ך
והחוו"ד).

סעיף ב :עונת הפרישה

ִּב ְּשעַּ ת וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ,צָּׁ ִר ְּ
יך לִ ְּפרֹש ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה עוֹ נָּׁה ַּאחַּ ת ,וְּ לֹא ִמ ּ ְּש ָּׁאר ְּק ִריבוּת ֶׁא ּ ָּׁלא ִמ ּ ַּת ְּש ִמיש
הַּ ִּמ ּ ָּׁטה ִּבלְּ בַּ דִ .אם הוּא ּ ַּביּוֹ םּ ,פוֹ ֵּרש ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה אוֹ תוֹ הַּ יּוֹ ם ּ ֻׁכלּ וֹ אֲ ִפלּ ּו ִאם הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ְּּבסוֹ פוֹ  ,וּמֻׁ ּ ָּׁתר
ש ְּּלפָּׁ נָּׁיו.
ש ְּּל ַּאח ֲָּׁריו ,וְּ כֵּ ן ִאם הוּא ִּב ְּת ִח ּ ָּׁלתוֹ ּ ,פוֹ ֵּרש ּ ָּׁכל הַּ יּוֹ ם וּמֻׁ ּ ָּׁתר ּ ָּׁכל הַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה ֶׁ
ִמ ּיָּׁד ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה ֶׁ
הגה:

ש ָּּׁק ְּבעָּׁ ה ֶׁוסֶׁ ת
ש ְּּלפָּׁ נָּׁיו וּלְּ ַּאח ֲָּׁריוֵּ ּ ,בין ֶׁ
וְּ כֵּ ן הַּ דִּ ין ִאם הוּא ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ הּ ,פוֹ ֵּרש ּ ָּׁכל הַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה וּמֻׁ ּ ָּׁתר ּ ַּביּוֹ ם ֶׁ
אחַּ ת .הגה :וְּ כָּׁ ל זֶׁה לֹא מַּ יְּ ֵּרי אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּבוֶׁסֶׁ ת הַּ ּ ָּׁתלוּי ְּּבי ִָּׁמים אֲ בָּׁ ל לֹא ְּּבוֶׁסֶׁ ת הַּ ּ ָּׁתלוּי ְּּב ִשנּ וּי הַּ גּ וּף
בג' ּ ְּפעָּׁ ִמים אוֹ ְּּבפַּ עַּ ם ַּ
ש ּ ַּמ ִּגיעַּ זְּמַּ ן וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ,צָּׁ ִר ְּ
יך
ש ּנֵּית וִ סְּ ּ ָּׁת ּה לְּ הַּ ְּקדִּ ים ב' אוֹ ג' י ִָּׁמים ,אוֹ לְּ ַּאחֵּ ר ְּּכ ֶׁ
ש ְּּמ ַּ
שה ֶׁ
ימן קפ"ט .וְּ ִא ּ ָּׁ
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם הָּׁ ַּראֲ בָּׁ "ד) ,וְּ ע"ל ִס ָּׁ
ּ ֵּ
חֲריו.
לִ ְּפרֹש ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה ב' אוֹ ג' י ִָּׁמים ק ֶֹׁדם אוֹ ַּא ָּׁ

יאה) .
(הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ יְּ מוֹ ִני ּ ֶׁפ ֶׁרק א' ְּּדהִ לְּ כוֹ ת ִאסו ֵּּרי ִּב ָּׁ
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וְּ ע"ל סי' קפ"ט.

מי טוהר
ד .הספק הוא לגבי חיוב הפרישה ,האם הוא בכל העונה,
דסמוך חצי שעה לוסת זה מדאו' ,והמח' על פרישה בשאר
שעות העונה חוץ מחצי שעה סמוך לוסת (ריטב"א
בשבועות יח):
ה .הספק זה על פרישה בעונה בשעות שאחר שעת הוסת -
דבשעת הוסת ודאי שהתשמיש אסור מדאו' ,אך אחרי
חיישי' שיעורר את הדמים (מאירי)

וסתות דאו' או דרבנן  -מקורות
נדה ט" - .בעא מיניה ההוא סבא מר' יוחנן  -הגיע עת וסתה
בימי עיבורה ולא בדקה מהו? קא מיבעיא ליה אליבא דמ"ד
וסתות דאו'  -מאי  -כיון דוסתות דאו' בעיא בדיקה או
דילמא כיון דדמיה מסולקין לא בעיא בדיקה"...
[רש"י  -אותה בדיקה שהצריכוה לאשה להיבדק בשעת
וסתה דבר תורה הוא הלכה למשה מסיני ,דאורח בזמנו בא,
ואם בא יום וסתה ולא בדקה מחזקינן לה בחזקת טמאה ,וקא
מיבעיא ליה אי לא בדקה בימי עיבורה מהו]
נדה טו" - .הבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה ...אמר
רב הונא לא שנא אלא שלא הגיע שעת וסתה ,אבל הגיע
שעת וסתה אסורה  -קסבר וסתות דאו' [רש"י  -הלמ"מ
דמחזקינן לה בטומאת ספק] רבה בר בר חנה אמר אפילו
הגיע שעת וסתה נמי מותר קסבר וסתות דרבנן [רש"י -
הצריכוה חכמים לבדוק ביום וסתה שמא תראה ,ומיהו היכא
שלא הוה בעיר ולא ידעינן אי בדקה אי לא בדקה  -לא
מספקינן לה בטומאה]
נדה טז" - .בעו מיניה מרב נחמן  -וסתות דאו' או דרבנן...
[רש"י  -הא דקיי"ל דבעי' בדיקה בשעת וסתה דאו' היא,
דאם לא בדקה טמאה ואפילו בדקה אחר זמן ומצאתה
טהורה ,דאורח בזמנו בא ,ודם חזאי ונפל לקרקע ,או דרבנן
הוא דאצרכוה ואם לא בדקה טהורה]

עונת פרישה
פסק השו"ע "בשעת וסתה צריך לפרוש ממנה עונה אחת",
דהיינו שהאשה כאשר אנו מגלים מהי שעת הוסת ,יש
לפרוש עונה שלימה[ .המקור  -נדה סג - :במשנה מובאת
דעת רבי יוסי "אף ימים ושעות וסתות" והגמ' מסבירה
שלדעת רבי יוסי אם יש לאשה שעה קבועה ביום יש
לאוסרה באותה שעה בלבד ולא כל העונה .ואילו לדעת רבי
יהודה האשה אסורה בכל העונה בה היא אמורה לראות.
ובגמ' " -אמר רבא הלכה כרבי יהודה" [שפורש עונה
שלימה ,או יום או לילה].
"והתניא והזרתם את בני ישראל מטומאתם  -אמר ר' ירמיה
מכאן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן,
וכמה? אמר רבא עונה .מאי לאו עונה אחריתי? [וא"כ קשה,
מדוע רבא פסק כרבי יהודה שאסורה עונה ,וגם הסביר ברבי
ירמיה שאסורה עונה .שמא החידוש בדברי רבי ירמיה ,הוא
לרבות שאסורה אף עונה אחת קודם עונת הוסת?] לא [גם
במימרא דרבי ירמיה הכוונה היא שאסורה רק אותה עונה,
ולא עונה קודם]"]16 ...

וסתות דאו' או דרבנן  -ההשלכות
נחלקו הראשונים מה הספק ,בשאלה האם וסתות דאו' או
דרבנן ,ומה השלכותיו ההלכתיות:
א .לפי רש"י הספק הוא לגבי חיוב הבדיקה בעת הוסת (כפי
שנוכחנו לראות לעיל)
ב .וי"א שהספק הוא גבי חיוב הפרישה בעונת הוסת  -על
הגמ' "{ויקרא טו  -לא} 'והזרתם את בני ישראל מטומאתם'
מכאן א" ר ירמיה אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן
סמוך לוסתן" (נדה סג - ):האם זה דאו' או דרבנן ,ונ"מ ביוצא
לדרך ,האם נתיר לו תשמיש או רק קורבה (שאילתות,
ראב"ד ,רשב"א ,מאירי)
ג .הספק הוא לגבי חיוב פרישה לפני שעת הוסת  -דשעת
הוסת עצמה ודאי שהיא מדאו' ,והמח' לגבי הזמן מתחילת
העונה עד שעת הוסת (הרא"ה)

עונת אור זרוע
הנה האור זרוע כתב שמורו ורבו הראבי"ה אמר לו שצריכים
לפרוש כ"ד שעות ,אותה עונה וגם עונה קודם.
הב"ח נימק ,דכיון שפשט לשונו של ר' ירמיה שאמר 'סמוך
לוסתה' היינו 'עונה אחריתי' (לילה ויום) ,לכן ראוי לכל אדם
לפרוש ,ואע"פ שהעיקר להלכה הוא שהפרישה היא רק
באותה עונה ,אלא שראוי להחמיר שלא מן ההלכה[ .הטעם
 א .שמא תראה עם הנץ החמה ,ותרצה לפרוש רק ביום,אך למעשה הראיה היתה בלילה  -לכן פורשת יום ולילה .ב.
החת"ס נקט שהטעם הוא משום גדר וסייג לעונת האביאסף
שמחושבת לפי שעות ,לכן גדר האור זרוע לפרוש אף עונה
קודם].

מקור טוהר
 16המקור  -נדה סג" - :תנא כיצד א"ר יוסי ימים ושעות וסתות היתה למודה להיות רואה מיום עשרים ליום עשרים ומשש שעות לשש
שעות הגיע יום עשרים ולא ראתה אסורה לשמש כל שש שעות ראשונות דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר עד שש שעות וחוששת
בשש שעות עברו שש שעות ולא ראתה אסורה לשמש כל היום כולו דברי ר' יהודה ורבי יוסי מתיר מן המנחה ולמעלה ...אמר רבא
הלכה כרבי יהודה ומי אמר רבא הכי והתניא {ויקרא טו  -לא} והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן א"ר ירמיה אזהרה לבני ישראל
» שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן וכמה אמר רבא עונה מאי לאו עונה אחריתי לא אותה עונה ותרתי למה לי צריכא דאי אשמועינן
הא הוה אמינא ה"מ לטהרות אבל לבעלה לא קמ"ל ואי מההיא הוה אמינא סמוך לוסתה עונה אחריתי קמ"ל אותה עונה"
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לתרץ דאין הכי נמי ,ישנה עונה אחריתי ,באשה שאין לה
שעה קבועה ביום.

[ראיות לעונת האור זרוע ,ודחיותיהם:
א .מדרש (ויקרא רבה) במי שרגילה לראות עם הנץ החמה
ושימשה קודם הנץ ,על זה נאמר "גם בלא דעת נפש לא
טוב"  -דמשמע שהיה להם לפרוש אף בלילה (פרי דעה) -
אך יש לדחות ,שכן הוא סבר עם הנץ היינו אחר הנץ ,אך
מהגמ' מבוא ד'עם הנץ' היינו בסוף הלילה ולכן היתה צריכה
לפרוש בלילה דוקא ,שהיא עצמה עונת הוסת ,ולא עונת
האו"ז (טה"ב)
ב .לאור זרוע היתה ראיה אחרת ואנחנו לא נדע ,ולכן אין
לדחות דברי הגאונים בגילי דחיטתא (חת"ס)  -ויש לדחות,
שכעת שיש לנו את דברי האור זרוע במקורם ,רואים שאין
זה מכח ראיה תלמודית ,אלא חומרא בעלמא מצד מנהג.
(טה"ב)
ג .יש שנקטו להחמיר כדברי האור זרוע משום שבזמן הזה
הגופות חלשות ויש לחוש יותר  -ויש לדחות ,שאין להורות
להחמיר חומרות יתרות נגד דעת כל הפוסקים (טה"ב)]

שיטת האביאסף
הגהות מיימוניות הביא בשם האביאסף (שזהו הראבי"ה),
וכן כ תב הרמב"ן (סביו של הראבי"ה) "וכמה עונה  -או יום
או לילה ביומי ניסן ותשרי ,וחצי יום וחצי לילה ביומי תמוז
וטבת" .דהיינו י"ב שעות מהשעות שהם כ"ד יום ביום
ובלילה ,שהם שעות שוות (כלשון הב"י)
[המקור  -נדה סה" - :וכמה עונה? ...או יום או לילה ...וי"א
חצי יום וחצי לילה ...ולא פליגי ,הא בתקופת ניסן ותשרי,
הא בתקופת תמוז וטבת"].
וכ"פ הב"ח להלכה ,וכן הש"ך לפי שיטתו.
הובאו מספר אפשרויות ,היכן י"ב השעות?
א .י"ב שעות אחרי שעת הראיה (ט"ז)
ב .י"ב שעות לפני שעת הראיה  -אך לפי שתיהן יוצא
שבתחילת אותה עונה היא מותרת ,או בסוף אותה עונה ,וזה
נגד פסק הגמ' כר' יהודה והפוסקים שפסקו שאסורה עונה
שלימה ,וח"ו לומר כן( .ט"ז)
ג .ו' שעות אחורה ,ו  -ו' שעות קדימה  -וגם זה קשה ,שכן
אם היא תראה בתחילת היום היא לא תהיה אסורה כל היום.
(ט"ז)
ד .י"ב שעות באמצע העונה שרואה בה ,דהיינו ו' שעות
שוות לפני ואחרי חצות היום (נקוה"כ)  -וקשה על שיטה זו,
א .כאשר דרכה לראות בתחילת יום ארוך (מימות הקיץ)
[שהיום הוא י"ד שעות ,והיא פורשת רק י"ב שעות
באמצעיתו ,ודרכה לראות בחצי שעה ראשונה אחר הנץ
החמה ,ויוצא שאינה פורשת בעת הוסת ממש אלא רק
לאחריו]  -אך יש ליישב  -דאה"נ לפי שיטתו ,עונה של
אשה זו תהיה הלילה ולא היום ,כי זמן הראיה שלה זו שייך
לי"ב שעות של הלילה ,שמסביב לחצות לילה ).ב .וכן קשה
איך תחשב חצי יום וחצי לילה ביומי תמוז וטבת.
ה .מחצי היום עד חצי הלילה זהו עונה ,ולכן בין אם זה בניסן
או תשרי זה יצא י"ב שעות ,וכן אם זה בתמוז או טבת
(דרישה)

לדעת הש"ך עונת האור זרוע נוהגת רק באשה שהוסת אינו
קבוע לשעה מסויימת בעונת הוסת[ .הש"ך ביאר את שיטת
האו"ז כך  -דאשה שיש לה שעה קבועה ביום או בחלק
מסויים ממנו ,כגון שרואה רק בתחילתו או רק בסופו או רק
באמצעיתו ,באשה זו יש לפרוש כל אותה העונה וזהו ,ואילו
באשה שמשחקת ,פעמים בתחילתו ,פעמים בסופו וכדו' -
מיקרי אשה שוסתה כל היום ,ולכן בכדי לקיים את ההלכה
של פרישה סמוך לוסת ,יש לפרוש ממנה גם עונה קודם
לוסת (לאותה עונה)]
הב"ח  -כתב ששמע בצעירותו ,שמעולם ,הירא את דבר ה'
נהג בחומרא זו.
ויש דוחים שיטה זו:
אולם הב"י כתב על שיטה זו ,שאין לה טעם ושורש ,ואין זה
מסתדר עם הגמ' ,וכ"פ השו"ע שפורש רק עונה אחת.
וכן האגור כתב דחומרא יתירא היא ,וכן הט"ז כתב "תמוה
הוא להחמיר על מה שמפורש בתלמוד לקולא ,בפרט
בוסתות דרבנן"
והוסיף בטה"ב (ח"א נו) שנראה מלשון האור זרוע שלא כתב
כן בדרך של פסיקה ,אלא ש"רגילים" לפרוש כ"ד שעות,
והיינו שנהגו לעשות כן דרך חמרא.
ובפרט לפי דקיי"ל וסתות דרבנן ,אין להחמיר ולחוש כ"כ
בטועה בראייתה בנץ החמה.
ואף מה שכתב הש"ך  -שעונת האור זרוע היא באשה שאין
לה שעה קבועה  -גם כן אין דבריו מוכרחים להחמיר
בוסתות דרבנן .ועוד שלפי דבריו ,אם זה נכון ,הגמ' יכלה

ויש דוחים שיטה זו:
הב"י  -א .כתב שהפוסקים לא הזכירו שיטה זו [אך שמא
י"ל שבסתם יום וסתם לילה מיירי הפוסקים (ש"ך)].
ב .והגמ' שהביאה חצי יום וחצי לילה זהו רק לשיטת ר' יוסי
שסבר ימים ושעות וסתות (נדה סג[ ):אך יש ליישב ,שהרי
המקור האמיתי לשיטת האביאסף היא מגמ' אחרת בנדה

15

מי טוהר
סה( 17 :ב"ח)  -אך הט"ז דחה יישוב זה ,שהרי הגמ' הזו מיירי
לעניין בעילת מצוה של תינוקת ששם זה תלוי בשעות
לצורך שתחיה המכה של הבתולים ,ובעי' י"ב שעות ממש
ובתוך י"ב שעות תלינן שהוא דם בתולים].
ג .וכ"כ הט"ז  -לשיטת האביאסף שמחשבים י"ב שעות
תמיד יוצא שהיא תהא מותרת באותה עונה.

להלכה ,טה"ב (ח"א נח) פסק דאין לנו אלא דברי מרן
השו"ע ,שפסק כרוב הפוסקים ,שלעולם הפרישה היא יום
או לילה ולא יותר.

סעיף ג :קטנה
יאה
שלּ ֹא ִה ִּגיעָּׁ ה לִ ימֵּ י הַּ ְּּנע ּו ִרים ,וְּ לֹא הֵּ ִב ָּׁ
ּ ַּב ּ ֶׁמה ְּּדבָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםִּ ,בגְּ דוֹ לָּׁ ה ,אֲ בָּׁ ל ִּב ְּקטַּ ּנָּׁה ֶׁ
ימנִ ים ,אֵּ ין צָּׁ ִר ְּ
שלּ ֹא ְּקבָּׁ עָּׁ תוֹ ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים .וְּ הוּא הַּ ִּדין לִ זְּקֵּ נָּׁה
יך לִ ְּפרֹש סָּׁ מו ְּּך לְּ וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ּ ָּׁכל זְּמַּ ן ֶׁ
ִס ָּׁ
ש ִּנ ְּס ּ ַּת ְּּלק ּו ָּּׁדמֶׁ יהָּׁ .
ֶׁ
א .הקטנה הביאה סימנים וכן הגיעה לימי הנעורים ,ביחד.
שבאחת מהן ,אין זה מספיק בכדי להחשיב את ראיותיה
בכדי לומר שזה דרכה .שהרי בסימנים לבד בלי גיל  -יש
לומר שמא זה שומא בעלמא .ובגיל לבד ללא סימנים  -זה
מראה על קטנות.
ב .י"א רק אם היא תקבע ג"פ  -היא תתחיל לחוש לעונת
פרישה (שו"ע)
וי"א כל שתראה ג"פ (ט"ז בסי' קפט ס"ק מג ,פת"ש ט)

גדולה חייבת בעונת פרישה ,כי החיוב לפרוש הוא לאשה
שמצוי בה דמים ,אך לקטנה או זקנה מחשיבים את
ראיותיהן למקרה ,כיון שהם מוחזקות שאינן רואות  -לכן
אינן צריכות לפרוש( .רשב"א ,טור ,שו"ע)
ופוטרים אותה מלפרוש בין בסמוך לוסתה (עונת הוסת) בין
בשעת וסתה ממש (ט"ז ,ש"ך) 18
אלא אם כן:

סעיף ד :המסופקת מתי ראתה
ש ּ ִפיר ִאי ק ֶֹׁדם הָּׁ נֵּץ הַּ חַּ ּ ָּׁמה אוֹ ַּאח ֲָּׁריו ,אֵּ ינ ָּּׁה
ִאם ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ְּּבהָּׁ נֵּץ הַּ חַּ ּ ָּׁמה ,וְּ לָּׁ א ִקים לָּׁ ן ַּ
אֲ סו ָּּׁרה אֶׁ ּ ָּׁלא ּ ַּביּוֹ ם.

ספק בנץ החמה

י"א שמספק יש לה לפרוש לילה ויום ["דהיכי דלא ליתי
לידי איסור נדה"] (ראב"ד לפי גירסתינו) וכן הב"ח נקט דכך
ראוי להחמיר ["באיסור כרת ראוי להחמיר"] 19

אשה שראתה בהנץ החמה ,ומסופקת אם הראיה היתה בסוף
הלילה או בתחילת היום ,נחלקו בזה הראשונים:

מקור טוהר
 17המקור לראיה  -נדה סה" - :עונה א" ר חייא בר אבא א"ר יוחנן או יום או לילה ר' חנה שאונא ואמרי לה רבי חנה בר שאונא אמר רבה
בר בר חנה א"ר יוחנן חצי יום וחצי לילה ואמר רב שמואל בר רב יצחק ולא פליגי הא בתקופ' ניסן ותשרי הא בתקופת תמוז וטבת הכא
נמי אימא גבי נדה חצי יום וחצי לילה והא לילה וחצי יום קאמר אלא אי לילה דניסן ותשרי אי חצי יום וחצי לילה דטבת ותמוז ואב"א
שאני כתובה דמגבי בה טפי עד דחתמי"
[ 18ואע"פ שהדרישה כתב שיש לה לפרוש בשעת הוסת ממש (הביאו הש"ך בס"ק כ) ,מ"מ סיים הדרישה "ומיהו אין זה נראה דיוק
גמור" ,וכן מוכח ממעוברת שמותרת אפילו בתוך העונה].
 19טעמים נוספים להחמיר שהביא בטה"ב (ח"א עב) ודחה אותם -
א .אין שום סברא לתלות ביום יותר מבלילה או להיפך ,לכן שניהם אסורים כדין השאילה חלוקה.
ב .היכא דאיכא ספיקא לכאן ולכאן בדרבנן  -אזלי' לחומרא בתרוויהו ,משום ד"מאי חזית - ."...אך יש לדחות שני טעמים אלו ,דהרי
ספקא דרבנן ולקולא ,וכיון שביום ודאי היא טמאה .ועוד אחר שעבר הלילה איגלאי מילתא למפרע שעד עכשיו הוסת ביום ולכן לא
ראתה וכעת תראה ביום.
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אך החוו"ד דייק מדבריו ,דדוקא במסופקת בנקודת
השקיעה ,יש לה לפרוש בלילה בלבד ,דלעניין וסתות אזלי'
בתר הנץ והשקיעה (פת"ש ,ועיין בסיכום סוף סעי ה)
והוסיף הש"ך שבמקרה כזה ראוי יותר להחמיר את עונת
האור זרוע לפרוש גם עונה קודם.

וי"א שאינה חוששת כלל ,שהרי הכל בגדר ספק ,וספק
דרבנן לקולא (רז"ה)
וי"א שצריכה לפרוש רק ביום ,כיון שבו היא ודאי ראתה
[הטעם  -שהרי וסתות דרבנן ,וספק דרבנן לקולא (וכש"כ
דין סמוך לוסת) ,ובלילה היא ספק ראתה ,אך ביום היא ודאי
טמאה] (רא"ש ,הטור ,ר' ירוחם) וכ"פ השו"ע

טה"ב (ח"א עב)  -הביא מחלוקת גירסאות בראב"ד ובדעתו,
וכתב ,ואפילו אם תמצא לומר שהראב"ד מחמיר ,הרי הרז"ה
בהשגות כתב להקל בזה ,משום שוסות דרבנן ,ומאחר
שהרא"ש ,הטור ,ר' ירוחם ,והשו"ע הקלו בזה  -אם כן ודאי
שאין להחמיר בזה (פרד"ר)

ספק בבין השמשות
כתב הש"ך שכך הדין גם במסתפקת בבין השמשות  -אי
מהיום אי מהלילה שיש לה לפרוש בלילה בלבד,

סעיף ה :ראיה המתמשכת לעונה הבאה
ִאם ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ְּר ִא ּיָּׁה ִמקּ ֶֹׁדם הֵּ נֵּץ הַּ חַּ ּ ָּׁמה עַּ ד ַּאחַּ ר הֵּ נֵּץ הַּ חַּ ּ ָּׁמה ,אֲ סו ָּּׁרה ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה וּבַּ יּוֹ ם
ש ְּך ּבוֹ .
ּ ַּכ ּ ִשעוּר הַּ ִּנ ְּמ ָּׁ
ראיה הממושכת הנמשכת מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ
החמה  -ישנן שלוש שיטות בדבר:

ב .גם ביום שיעור הנמשך בו  -כיון שסבר הראב"ד שיש
לפרוש כל ימי משך הוסת כבסעי' ו].

י"א שאסורה ביום ובלילה [הראיה  -דר' יוסי אמר ימים
ושעות וסתות ,וסבר שיש לפרוש כל שעת הוסת ,ור' יהודה
שהחמיר עליו ,סבר שיש לפרוש עונה שלימה של שעת
הוסת .ולכן כיון ששעת הוסת ביום וגם בלילה ,לכן עונת
הפרישה ביום ובלילה].
וי"א שאסורה רק בלילה [הראיה  -דר' יהודה שהחמיר כל
העונה היינו רק לפי תחילת העונה].
וי"א שאסורה כל הלילה ,וביום כשיעור הנמשך בו .דהיינו,
אסורה כל העונה שתחילת הראיה היתה בתוכה ,ואסורה כל
משך הוסת בדיוק ולא יותר( .ראב"ד)
[ראיותיו :א .כל הלילה  -ראייתו מ"היתה למודה להיות
רואה עם הנץ החמה" ועל זה רבי יהודה אמר כל היום שלה
(דהיינו שרק בלילה אסור אבל לא ביום) .והגמ' העמידה
שרגילה לראות בסוף הלילה "עם" הנץ החמה ,מיד ,משמע
שנכנס קצת ליום ,ואעפ"כ אמר רבי יהודה שתפרוש רק
בלילה ,וכן נאמר "להיות רואה" ,ולא חילקה הגמ' בין ראיה
מרובה לראיה מועטת.

השו"ע פסק ש"אסורה בלילה ,וביום כשיעור הנמשך בו"
כדעת הראב"ד ,וכ"פ בטה"ב (ח"א עא)
[וקשה ,שהרי השו"ע נקט שבראיה ממושכת יש לחוש רק
להתחלה כבסעי' ו ,אם כן איך הוא פסק כאן להחמיר לחוש
גם להמשך הוסת? ויש ליישב -
א .דדוקא בסעי' ה שהמשך הוא דבר מועט ,יש סברא לומר
שגם הוא מצטרף לתחילת הראיה (דרישה)
ב .בסעי' ה כיון שכל הראיה היא אחת ,לכן דעת הראב"ד
מסתברת להלכה ,אבל בשופעת ב' וכן ג' ימים ,שהיא לא
ראיה אחת ,וכל מה שרואה הם דמים יתרים שהתווספו בה,
אין סברא לאסור גם את זמן המשך הוסת (ב"ח)]
והוסיף הש"ך ,דאזלי' בתר תחילת הוסת ,לאסור את עונת
הפרישה ,וכיון שנמשך ממש אוסרים גם שיעור זמן השווה

מקור טוהר
ג .בהלכות שבת מצינו שבין השמשות אסור במלאכה דרבנן ,דהוי כחתיכה אחת משתי חתיכות (שבת וחול שהוא ביניהם) דאיחזק
איסורא  -ולכן גם כאן שני העונות אסורות  -ויש לדחות ,שכאן זה מדרבנן ,ועוד שכאן הספק במקרה ואילו בשבת הספק זה לגבי
הזמן עצמו.
ד .בהלכות חמץ ,שנתקנה על ספק ,החמירו בספיקה יותר משאר ספקות של דבריהם וא"כ ה"ה בפרישה שנתקנה על ספק שיש
להחמיר  -אך יש לדחות ,א .שהרי בחמ ץ יש חומרא יותר משאר איסורים ,ב .ועוד שבחמץ זו תקנה גמורה ,משא"כ עונת פרישה שבזה
מקלים לפעמים ,כגון ביוצא לדרך ,ג .ועוד שבחמץ הבדיקה היא על העבר ואילו הפרישה היא על העתיד.
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מי טוהר
וי"א מהנץ החמה עד השקיעה ,וכן דעת רוב הפוסקים
[הראיה  -א .נדה סג" - :היתה למודה לראות עם הנץ
החמה" משמע שזוהי נקודת תחילת עונת היום ,ככלות עונת
הלילה ,ב .ועוד שידוע הוא שטבע האשה תלוי בזריחת
השמש] (ראב"ד ,רא"ש ,כו"פ ,הגר"ז ,חכמ"א ,חוו"ד,
חת"ס ,פת"ש ,וכן מוכח ברמב"ם וברז"ה) וכ"פ השו"ע

להמשך הוסת ,ולפי האור זרוע יאסר אף עונה קודם ,דהיינו,
ב' עונות וקצת20 .
תחילת עונה  -מהנץ החמה או עלות השחר
נחלקו הפוסקים ,האם תחילת עונת היום היא בעלות השחר
או בהנץ החמה:
י"א שזה מעלות השחר עד צאת הכוכבים [הטעם  -דדבר
תמוה הוא לתלות בזריחה דוקא] (האשכול ,סד"ט)

סעיף ו :שופעת ,מדלפת ופוסקת

ש ּשוֹ פַּ עַּ ת אוֹ ְּמז ּ ֶַּׁלפֶׁ ת ,אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּפרֹש ֶׁא ּ ָּׁלא עוֹ נָּׁה
ש ְּך ב' אוֹ ג' י ִָּׁמיםֶׁ ,
ִאם וֶׁסֶׁ ת נִ ְּמ ָּׁ
שעָּׁ ְּב ָּׁרה עוֹ נָּׁה וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת.
של הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ,וְּ כֵּ יוָּׁ ן ֶׁ
הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ֶׁ

היבט ברמב"ן  -כיון שבזמן הזה אין מונים ימי נדה וזיבה,
ועוד שבזמן הזה אין בקיאין במראות דמים ותיקון וסתות,
הלכך חיישי' שמא הדם הראשון שראתה הוא דם טהור או
שראתה ביום זיבה ,ולכן כל יום שממשיכה לראות היא עונה
בפני עצמה22 .
היבט הראב"ד  -הראב"ד דחה את טענות הרמב"ן  ,23כיון
שישנן נשים ששופעות או מזלפות ,והכל ראיה אחת בלי
עיקר וטפל ,לכן חוששים לכל משך הוסת כעונת וסת אחת
ארוכה (וכ"פ ספר האשכול),
והלחו"ש והבא"ח נקטו דיש לחוש לדבריהם.

ראיה הנמשכת ב' או ג' ימים
לגבי אשה ששופעת או מזלפת ב' או ג' ימים  -הראב"ד
הביא שלוש שיטות (בספרו בעלי הנפש):
שיטה א  -היום הראשון הוא עיקר לקביעת וסת וכדו' ,ושאר
הימים הרי הם כוסת שאינו קבוע שנעקרים בפעם אחת.
שיטה ב  -היום הראשון עיקר בלבד ,לפי תחילת הוסת ,ואין
לחוש לשאר הימים ,דדמים יתרים הם שהתווספו בה .וכיון
שהראשון עבר ,ולא ראתה בו  -בהסתלק העיקר הסתלק
הטפל 21

[הנפקא מינה בין הרמב"ן לראב"ד:
א .אם משך הוסת מסתיים באמצע העונה  -לרמב"ן -
אסורה בכל העונה האחרונה ,ולראב"ד  -רק עד אותה שעה,
כמשך הוסת.

שיטה ג  -שיש לחוש לכל משך הוסת,
ויש בכך ב' היבטים:

מקור טוהר
[ 20וקשה ,שהרי כאן יש לה שעה קבועה ,ולפי הש"ך כשיש שעה קבועה אין שום טעם לעונת האור זרוע? מ"מ כתב בנקוה"כ דנשי
דידן אין להם שעה קבועה ,ואין לחלק ,ולכן תמיד יש לפרוש את עונת האור זרוע( .פת"ש)]
[ 21הראיה  -א .נדה יא - .שם נאמר שהנדה אינה צריכה להיות בודקת אחר שהתחילה לראות ,והגמ' אמרה ,הניחא לריש לקיש דאמר
אין האשה קובעת וסת בימי נדתה ,אלא לר' יוחנן שסבר שקובעת אף בימי נדתה ,קשה שהרי יש לה לבדוק ,שמא תקבע וסת בהמשך
הימים .ע"כ הגמרא .ואפ' אם נפסוק שפ ורשת בכל משך ראייתה ,הרי שקשה גם לריש לקיש ,שהרי יש לה לבדוק בכדי לדעת מתי
לפרוש (אע"פ שאינה קובעת בזה) (רא"ש)  -וקשה שהרי בנדה י - :נאמר שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ,אפילו שופעת כל שבעה
אינה אלא כראיה אחת ,אבל אם פוסקת  -הו"ל כשתי ראיות  -ומכאן מוכח שהמשך הוסת נחשב לראיה בפני עצמה ,וא"כ יש לה
לבדוק  -ויש ליישב ששם מיירי להחזיקה בדמים בלבד ,ונ"מ לטהרות או לבעלה לכתמים (רשב"א)) (רא"ש ,רז"ה ,רשב"א)
ב .נדה סג" - .היתה למודה להיות רואה עם הנץ החמה ...ר' יהודה אומר כל הלילה שלה (לאסור)" והגמ' העמידה ברגילה לראות בסוף
הלילה ,וכן חייב לומר שראייתה נכנסת קצת לתוך היום ,שכן נאמר "'עם' הנץ החמה" דהיינו לאלתר ,ועוד שכתוב "היתה למודה להיות
רואה" בלי לחלק בין ראיה ארוכה לראיה מועטת ,ואע"פ שנכנסת ליום ,ר' יהודה אסר רק את העונה של תחילת הוסת (רשב"א)]
[ 22החוו"ד הבין בדבריו ,דדוקא חוששת לימים הבאים רק אם קבעה בהם  -אך אם לא קבעה מודה הרמב"ן דאין בהם חשש משום
ספק ספיקא  -שמא תחילת הראיה עיקר ,ואת"ל שחוששים גם לשאר הימים ,מ"מ אימור דלא יבואו לידי קביעות]
[ 23הראב"ד דחה את היבט הרמב"ן  -שהרי אי אפשר לחוש לטעות בתיקון הוסתות ,שזה ספק דרבנן ולקולא ,ובחשש דמים טהורים
לא חוששים דסמכינן ארובא ,שהרי אמרי' אין לפתיחת הקבר בלא דם ,וכן שהם חייבים קרבן עליו]
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יו"ד סימן קפד
פוסקת
החוו"ד  -הביא סתירה בדברי הטור ,ויישב שרק אם האשה
שופעת בלי הפסקה  -אזלי' בתר תחילת הוסת ,אך אם היא
פוסקת  -יש לחוש לכל העונות בהן נמשך הוסת (כהרמב"ן),
ודוקא אם לא היה לה וסת קבוע לעונה שבתחילת ראייתה,
יכולה לקבוע באחת מעונות משך הוסת.
הפרד"ר  -סובר שאה"נ בפוסקת יכולה לקבוע בשאר
העונות ,אבל דוקא אם לא הוחזק למעיין פתוח דאז אין
קובעת וסת כלל  -לכן רק אם פסקה יום א' באמצע המשך
הוסת אז חוששים להמשך שמא תקבע בו[ .ולהרמב"ן
אפילו בשופעת והולכת חיישי' לכל יום ויום ,שמא תקבע
בו]

ב .לענין עקירה  -אם ראתה בתחילה ראיה במשך ג' ימים
רצופים ,ובשנית ראתה מהיום השני והלאה  -לרמב"ן -
נחוש רק ליום השני ,שהרי העונה הראשונה נעקרה,
ולראב"ד  -תחוש שוב מהראשון ,שהרי הכל עונה אחת,
ושוב ראתה בעונה עונה (דרישה)]
להלכה ,השו"ע פסק שפורשת רק בעונה ראשונה בלבד,
בעונה שבה התחיל הוסת (סעי' ו).
וקשה ,שהרי בסעי' ה שראייתה גלשה לעונה הבאה ,השו"ע
פסק שפורשת גם במשך הוסת ,ומדוע כאן פסק שפורשת
רק בעונה הראשונה? אלא שיש לחלק
א .הדרישה תירץ שבסעי' ה המשך הוא דבר מועט ,וסברא
לומר שגם הוא מצטרף לתחילת הראיה.
ב .הב"ח תירץ שבסעי' ה זו ראיה אחת ,ומסתבר כהראב"ד,
אך ראיה הנמשכת ב' או ג' ימים אין היא ראיה אחת ,והמשך
הוא דמים יתרים שהתווספו בה.
ראיה הנמשכת ב' או ג' ימים בלי הפסקה
הנפקא מינה בין הב"ח לדרישה ,היא באשה ששופעת או
מזלפת בלי הפסקה כלל יותר משתי עונות ,שלדעת הב"ח
 יש לה לחוש לכל משך הוסת .ולדעת הדרישה אין להלחוש למשך הוסת.
ולהלכה ,קיי"ל כהדרישה ,שחוששת רק לעונה הראשונה
(בדה"ש ס"ק לו ,אבנ"ש עמ' לח),
אלא שהפרי דעה (שפ"ל ס"ק טז) וכן האג"מ  -הבינו שלא
פליגי כלל ,ואשה ששופעת אה"נ אמורה להיאסר בכל משך
הוסת ,אלא שמסתמא אמרי' שאי אפשר שיהיה הכל ראיה
אחת.
ובטה"ב פסק שיש להקל ,ולחוש רק לעונה הראשונה בלבד.
(הובאו דבריו לקמן בסוף הסעי')

להלכה ,בטה"ב (ח"ע סח) פסק להקל ,שבראיה הנמשכת יש
לחוש רק לעונה הראשונה ,בין אם היא שופעת ובין אם היא
פוסקת.
הטעם  -א .כיון שרוב הפוסקים ס"ל להקל ,וקיי"ל וסתות
דרבנן ,ב .וכן פסק השו"ע בסי' קפד סעי' ו ,ג .וכ"פ המאירי
בשם רבני צרפת ,ד .וכן הבינו בדעת הרמב"ם שפורשת רק
בעונת תחילת הוסת ,ה .ועוד שכתב הרדב"ז  -דאין לחדש
חומרות על ישראל ,שתפסת מרובה לא תפסת ,ולא יישאר
בידיהם לא זה ולא זה .וכן דחה את דברי החוו"ד בפוסקת -
שהמאירי שהקל פירש "בין פוסקת בין שופעת בין מדלפת"
וכן מוכח מהסוגיה בנדה יא .לפי רש"י ,וכאן שראתה ממעיין
פתוח.
ומ"מ האבנ"ש (ח"א מ) פסק כדעת הפרד"ר ,שפוסקת יום
א' באמצע ,יש לחוש לשאר העונות שראתה בהן ,ואם ראתה
בהם ג"פ הרי היא קובעת בהן.

סעיף ז :מעוברת ומניקה בעונת הפרישה
שנּוֹ לַּ ד
שהֵּ ם כ"ד ח ֳָּׁד ִשים ִמ ּ ֶׁ
יק ָּׁת ּה ֶׁ
ֻׁב ָּׁר ּה ,אוֹ ִּבימֵּ י מֵּ ינִ ָּׁ
שהֻׁ ּ ַּכר ע ּ ָּׁ
ִאם ִה ִּגיעַּ וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ִּבימֵּ י עִ ּבו ָּּׁר ּהִ ,מ ּ ֶׁ
ְּ
ְּ
ְּ
הַּ ָּׁ ּולָּׁ ד ,אֲ ִפלּ ּו מֵּ ת הַּ ָּׁ ּולָּׁ ד ,אֵּ ין צָּׁ ִריך לִ ְּפרֹש סָּׁ מוּך לְּ וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ,וַּאֲ ִפלּ ּו ְּּבתוֹ ך וִ ְּס ּ ָּׁת ּה מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת ְּּבלֹא
יקה.
ְּּב ִד ָּׁ

ימן קפ"ט.
וְּ ע"ל סוֹ ף ִס ָּׁ

בדיקה? א"ל תניתוה 'רבי מאיר אומר אם היתה במחבא
[מחמת פחד] והגיע וסתה ולא בדקה  -טהורה ,שחרדה
מסלקת את הדמים'  -טעמא דאיכא חרדה ,הא ליכא חרדה
והגיע וסתה ולא בדקה  -טמאה  -אלמא וסתות דאו' ,וכיון
דאיכא חרדה דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה  -הכי נמי
מעוברת דמיה מסולקין ולא בעיא בדיקה"
הרא"ש למד מגמ' זו ב' דברים -

המקור
המקור  -נדה ט" - .בעא מיניה ההוא סבא מר' יוחנן  -הגיע
עת וסתה בימי עיבורה ולא בדקה מהו? קמיבעיא ליה
אליבא דמ"ד וסתות דאו' [וקא מיבעיא ליה אם לא בדקה
ביום וסתה בימי עיבורה מהו (רש"י)] מאי  -כיון דוסתות
דאו' בעיא בדיקה או דילמא כיון דדמיה מסולקין לא בעיא
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מי טוהר
א .שמעוברת אינה צריכה לפרוש בעונת הוסת,
ב .ואפילו בשעת וסתה ממש אינה צריכה.
והבינו הפוסקים בדבריו שהוא הדין למינקת [כיון דנקט כר'
יוחנן ,ור' יוחנן סבר דדינם שווה]
וכ"פ השו"ע  -להתיר מעוברת ומניקה אפילו בשעת וסתה
בלי בדיקה [אלא שהרמב"ן חשש לכתחי']

עד מתי
סוף דין מינקת  -נדה ט - 24 .שם הובאה מח' רבי מאיר
וחכמים ,והלכה כחכמים ,שסילוק הדמים של מניקה תלוי
בצער לידה ,שמחמת הלידה איבריה מתפרקים ודמה
מסתלק ואינו חוזר עד כ"ד חודש .ולכן אפילו שמת הולד -
מוחזקת היא למסולקת דמים .ונראה שמונים אותם מליל
הטבילה (שהוא ראוי לעיבור)
והנה ,בזמן הזה ,כאשר האשה מפסיקה להניק ,אפילו תוך
כ"ד חודש ,אנו רואים שהוסת חוזר ,ונשתנה הטבע ,ולפיכך
צריך לחוש לעונת הוסת (טה"ב ח"ב פה)

מאימתי
תחילת דין מעוברת  -משנה  -נדה ז" :איזו היא מעוברת?
משיודע עוברה"
גמ'  -נדה ח" - :וכמה הכרת העובר? ג' חודשים"
[ולפי הבבלי ורוב הפוסקים היינו חודשים 'שלמים' וכ"פ
טה"ב (ח"א פ) ומונה אותם מליל הטבילה (שבט הלוי),
ולפי הירושלמי ור' שלמה קלוגער היינו "כמשלוש" -
אמצעי מלא ורוב ראשון ורוב אחרון.
וגם משהוכר עוברה  -הראב"ד סובר דדוקא אחר שעברו
עליה ג' עונות ולא ראתה .והרשב"א מקל ,כל שהוכר
עוברה.

חודש העיבור
נחלקו הפוסקים בדין חודש העיבור האם הוא עולה לחישוב
חודשי ההנקה או לא:
י"א שאין חודש העיבור עולה [הש"ך כתב "עיין באה"ע סי'
יג סי"א דאין חודש העיבור עולה למניין" .אלא שהכו"פ
העיר ,שהרי בשו"ע שם באבן העזר פסק דחודש העיבור
דוקא עולה ,לכן ישנה גירסא בש"ך "די"א" (במקום 'סי"א')
דכוונתו לדעת הרמ"א שם שהוא סובר שאין חודש העיבור
עולה].
וי"א שחודש העיבור עולה [מחה"ש למד שאף למ"ד שם
באבן העזר שאין חודש העיבור עולה  -מודה הוא שכאן
חודש העיבור עולה ,שהרי כאן כתיב כ"ד חודשים ,והתם
כתיב י"ב חודש].

מאימתי  -בזמן הזה
י"א כל שהיא יודעת שהיא מעוברת ,ע"י שאינה מקבלת
וסת [לפי שרוב נשים מסולקות דמים הן מיד משיתעברו,
והגמ' שנקטה ג' חודשים  -היינו בזמן התלמוד ,אך בזמן הזה
נשתנו הטבעים ,וכן יש מדרש שמפורש בו שהדם נהפך
לחלב מיד בתחילת עיבורה]
או שיודעת ע"י בדיקה רפואית [והשו"ע שהצריך ג'
חודשים ,היינו כדי שתדע ,אך אה"נ אם היא יודעת קודם
דינה כמעוברת]
אך יש שדוחים דבריהם ,אלא צריך דוקא ג' חודשים [שהרי
רואים שיש נשים השופעות דם בתחילת הריונן ,והגוים הם
שדנים אותן למעוברות כיון שאינן רואות וסת ,משא"כ חז"ל
דנים אותה כמעוברת רק כעבור ג' חודשים .ועוד שמצינו
את המאירי והרשב"א דסברי דהוכר עוברה ,היינו שהולד
מכיר חיותו ומכביד עליה את ראשה ואיבריה .וכן חזקת
מסולקת דמים באה כאשר יצטרפו ב' סילוקי הדמים -
מחמת הולד ומחמת כובד ראשה ואיבריה] וכ"פ בטה"ב
(ח"א פ  -פד) שראוי להחמיר.

ראתה בימי הנקה
מניקה שראתה דם באמצע ימי ההנקה:
דעת השו"ע  -כאן הוא פסק  -ד"אין צריך לפרוש" ממנה,
ואילו בסי' קפט סעי' לג נקט דחוששת לזה כוסת שאינו
קבוע.
ונחלקו מה כוונתו כאן ש"אין צריך לפרוש":
המהרש"ל סבר " -היינו שלא קבעה וסת בימי עיבורה או
מניקתה ,אלא שחוששת לוסתה הראשונה" [דהיינו לדעת
השו"ע יש לה לחוש לראיה בימי ההנקה רק אם היא תקבע
לו וסת]
הג' דרישה  -הביא את לשון הדרישה והוסיף " -ולקמן סי'
קפט יתבאר דאם קבעה וסת דאעפ"כ חוששת לו כוסת
שאינו קבוע" [דהיינו לדעת השו"ע יש לה לחוש לראיה

מקור טוהר
 24המקור  -נדה ט" - .מניקה עד שתגמול וכו' :ת"ר מניקה שמת בנה בתוך עשרים וארבע חדש הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת
לעת ומפקידה לפקידה לפיכ ך אם היתה מניקתו והולכת ארבע או חמש שנים דיה שעתה דברי ר"מ רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון
אומרים דיין שעתן כל עשרים וארבע חדש לפיכך אם היתה מניקתו ארבע וחמש שנים מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה כשתמצא
לומר לדברי ר"מ דם נעכר ונעשה חלב לדברי רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון אבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת עד עשרים וארבע
חדש לפיכך דר"מ למה לי משום לפיכך דרבי יוסי ולפיכך דרבי יוסי למה לי מהו דתימא רבי יוסי תרתי אית ליה קמ"ל תניא נמי הכי
דם נעכר ונעשה חלב דברי ר"מ רבי יוסי אומר אבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת עליה עד עשרים וארבע חדש"
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יו"ד סימן קפד
שחוששת אפילו לראיה אחת ולאו דוקא אם תקבע ,וכן הבין
הסד"ט בדעת השו"ע שם.

בימי ההנקה רק אם היא תקבע וסת ,וחוששת לו כדין וסת
שאינו קבוע בלבד]
הסד"ט  -הבין שהשו"ע שם סובר שחוששת לו אף שלא
קבעה לו וסת.

ולמה תחוש?
המהר"ם פדאווה  -לפי השו"ע שחוששת ,היינו אף לעונה
בינונית.
סד"ט  -הבין דכמו בעלת וסת קבוע ,שאינה חוששת
לבינונית ,כש"כ מעוברת שחוששת רק לחודש והפלגה.
ולהלכה ,פסק בטה"ב (ח"א פה,פו)  -שיש להחמיר לחוש ל
 -ל' יום ,אך המקל יש על מה שיסמוך.

דעת הש"ך  -הביא את המהרש"ל בלשונו ,ואחר כך הוסיף
כלשון הדרישה "וע"ל סי' קפט סל"ג".
תוה"ש  -הבין בש"ך שדעתו כהג' דרישה והמהרש"ל,
שחוששת לו רק אם תקבע בו וסת ,וכ"כ מחה"ש.
אך הפת"ש הבין שהש"ך חולק על המהרש"ל (ותוספת
המקור ,זה לשון הש"ך עצמו ולא של הג' דרישה)  -ורוצה
לומר ,שהפשט בדברי השו"ע בסי' קפט סעי' לג ,הוא

סעיף ח :נחבאת במחבוא
שת לוֹ  .הגה :וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים
ש ֶׁ
חבֹא ִמ ּ ְּפנֵּי ּ ַּפחַּ ד ,וְּ ִה ִּגיעַּ ְּשעַּ ת וִ ְּס ּ ָּׁת ּהֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ֱבית ְּּבמַּ ֲ
הָּׁ יְּ ָּׁתה ֶׁנח ּ ֵּ
יקה .אֲ בָּׁ ל לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה ְּצ ִריכָּׁ ה
ישהְּ ,טהוֹ ָּׁרה ְּּבלֹא ְּּב ִד ָּׁ
דַּּ וְּ ָּׁקא ִאם עָּׁ בַּ ר הַּ ּוֶׁסֶׁ ת וְּ לֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה וְּ לֹא ִה ְּר ִּג ָּׁ
יקה.
ְּּב ִד ָּׁ

(וְּ כָּׁ ְּך מַּ ְּש ָּׁמע ְּּב ּ ֵּבית יוֹ סֵּ ף) .

דדוקא במעוברות רואים במציאות דמסולקות דמים הן ,אך
בנחבאת לא ברור שלא תראה ,שהרי יש נשים הרואות וסתן
אף בעת הפחד (ב"י)
ב .לדעת הב"ח  -לרא"ש היתה גירסא אחרת בגמ'  -שההוא
סבא שאל 'הגיע עת וסתה בימי עיבורה מהו?' (לא גרס 'ולא
בדקה מהו') ,דמסתפק לעניין לכתחי' ,ור' יוחנן ענה שהיתה
במחבוא מותרת בדיעבד ,וה"ה למסולקת דמים כמעוברת
ומניקה דמסולקת לגמרי  -דמותרת אף לכתחי' ,אך לרמב"ן
הגירסא היתה "...ולא בדקה מהו" ,דהגמ' מיירי לעניין
דיעבד בלבד (ב"ח)
ג .אע"פ שחרדה מסלקת את הדמים ,יש לחוש שמא באותה
שעת תשמיש יצא הפחד ותראה דם ,ועוד דחרדה מסלקת
את הדמים רק אם היא חרדה בכל משך זמן הוסת ,דחרדה
רצופה בכל זמן הוסת היא שמבטיחה לנו שהיא לא תראה
דם  -ולכן אין לה לשמש (ט"ז)
ד .דוקא לדעת ר"מ חרדה מסלקת את הדמים ,אבל חכמים
לא מודים לו ,והלכה כמותם (תוס' יו"ט)
ה .לא בקיאים כולם להבחין בין פחד לבהלה [שפעמים
ממהרת הדם ופעמים מסלקת אותו] לכן אין להתירה
לשמש בעונת הוסת (מאירי)
ו .גם לדעת הטור בעי' שתבדוק ,כהרמ"א ,דכל זמן הוסת
שנמצאת בחרדה ,חיישי' אולי ע"י איזה הרהור או היסח
דעת בדברים אחרים יסור ממנה הפחד כמעט רגע ותראה
(כרתי ופלתי)

המקור  -נדה ט" - .בעא מיניה ההוא סבא מר' יוחנן ,הגיע
עת וסתה בימי עיבורה ולא בדקה מהו? ...תניתוה ,רבי מאיר
אומר היתה במחבוא והגיע שעת וסתה ולא בדקה טהורה,
שחרדה מסלקת את הדמים"...
ונחלקו הראשונים במסקנת הגמ' בדינה של הנחבאת
במחבוא:
י"א שהיא מותרת לכתחי' ,ואין לחוש כלל ,כיון שהיא
מסולקת דמים לכן היא מותרת לבעלה לכתחי' אף בשעת
הוסת (הרשב"א) וכ"פ השו"ע ש"אינה חוששת לו",
וכ"פ בטה"ב (ח"א פז) לפי "שאנו אין לנו אלא דברי מרן
שקבלנו הוראותיו".
וי"א שהיא מותרת רק בדיעבד ,כי יש לחוש שמא תראה,
ולכן אף הנחבאת אסורה לשמש (רמב"ן ,טור) ,וכ"כ הרמ"א
שדוקא אם עבר הוסת  -טהורה ,אך לכתחי' בשעת הוסת
היא צריכה לבדוק[ .ואף לדעת הרמ"א ,מ"מ ראיה שראתה
במחבוא ,אינה ראיה שמצטרפת לקביעות וסת (חוו"ד,
פת"ש טו)]
וקשה על דעת המחמירים  -איך הטור נקט דדוקא בדיעבד
מטהרים אותה (אחר שעבר הוסת) ,הרי במעוברת שנלמדת
מדין הנחבאת במחבוא פסק הטור דמותרת אף לכתחי' (אף
בשעת הוסת)?
ותירצו  -א .אע"פ שהגמ' הישוותה דין מחבא למעוברת,
היינו למ"ד וסתות דאו' לעניין דיעבד ,אבל לנו דקיי"ל
וסתות דרבנן לא מצינו שיש להשוותן לעניין לכתחי',
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מי טוהר
כדורים ,הוסת לא יבוא אף אם היא תסיח דעתה ,וא"כ טפי
דמי למעוברת (שו"ת קנין תורה ,שבט הלוי ,נשמת אברהם,
שו"ת באר משה)
ב .הכדורים הוכיחו את עצמן לדחות הוסת יותר מאשר
המשקה שעליו דן הרדב"ז .ויותר ממיליון נשים הוכיחו זאת
(שו"ת באר משה)
ג .מרן השו"ע פסק להתיר בנחבאת במחבוא אף לכתחי'
(תשמיש בשעת הוסת)
ד .כל שאין לרופאים ספק בדבר ,סמכינן עלייהו (כנסת
יחזקאל)
ה .דוקא כשדנים על גוף פרטי אין לסמוך על הרופאים ,אבל
נאמנים הם בדברים כלליים (חת"ס)
ו .דין פרישה סמוך לוסת הוא מדרבנן (רדב"ז)
ז .בכלה יש קולא של בעילת מצוה ,כיוצא לדרך שמתירים
לו לשמש בעונת הוסת (מהר"ש ענגיל)

[הנפקא מינה שאפשר למצוא בין השיטות בדעת הטור:
א .באשה שהוחזקה ג"פ שהחרדה הזו מסלקת לה את הוסת.
ב .אשה ששימשה ג"פ בשעת הוסת בפחד  -ולא ראתה.
ג .האם בזמן הזה היא יכולה לבדוק שאינה רמ"ת ,כבסי' קפו
סעי' ב].
האוחז באמה
קשה ,איך פסקו כאן בעניין וסתות שחרדה מסלקת את
הדמים ,אך באו"ח סי' ג גבי האוחז באמה ,לא הביאו דהיכא
דאיכא ביעתותא מותר לאחוז באמה ולהשתין ,שהבעיתותא
מונעו מלבוא לידי הירהורים (נדה יג?).
ויש ליישב  -א .דיש לחלק בין ביעתותא  -שזו בהלה
פתאומית שאדם רואה או שומע ונבהל ,וזה מרפה הדם
לצאת ,לבין פחד שזו דאגת יראה מפני פחד ומצור ,ליסטים
וכדו' ,שזה מצמית את הדם מלצאת (כמבואר בנדה עא).
(בית הלל)
ב .בענייני הפחד אין להקל אלא בנחבאת במחבוא כפסק
השו"ע הכא ,דקשה להבחין בין פחד לבהלה (טהרת ישראל
כדעת המאירי)
ג .בוסתות דרבנן מקלים יותר ,משא"כ באיסור חמור של
הוצאת שז"ל ,שבזה יש להחמיר (מג"א)
החילוק בין פחד לביעתותא
נדה עא" - .כל הנשים מתות נידות ...מאי טעמייהו דבית
שמאי ,אי נימא משום ותתחלחל הכא נמי אגב ביעתותא
דמלאכא דמותא חזיא (מפחד שראתה את מלאך המוות).
והאנן תנן שחרדה מסלקת את הדמים? פחד  -צמית,
ביעתותא  -מרפא",
ואלו החילוקים שנאמרו ביניהם:
א .פחד  -זו יראה מתמשכת ,ביעתותא  -זה פתאומי ולזמן
קצר( .רש"י)
ב .ביעתותא  -גורם להוצאת דם זה בשפע ,ובהרגשה רבה
(חת"ס)
ג .ביעתותא מגיע רק ע"י רעש פתאומי גדול ויוצא דופן
(כגון בעת מלחמה) שבזה י"ל שמשפיע על האשה ולא
ברעשים שמצויים ורגילים (דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א
בשם הרב ישראל גנס שליט"א)

לעומת זאת ,ה טעמים לאסור הם:
א .במשנה של 'דיין שעתן' (נדה ז ).הוזכרו כבר ארבע הנשים
המסולקות דמים ,א"כ אין להוסיף עליהן את מה שהוסיפו
הרופאים עתה (שו"ת מנחת יצחק)
ב .איך נאמין לרופאים שהסם הזה מועיל לסלק את הדמים
(שו"ת מנחת יצחק)
ג .והרי איכא גופא דלא מקבל סמא (חת"ס) ואולי אצלה
הסם לא יעכב את הוסת.
ד .יש פוסקים דדין עונה סמוך לוסת הוא מדאו'.
ולמעשה ,כך הם הפסקים:
שו"ת הרדב"ז  -פסק לגבי משקה הדוחה את הוסת ,רק
כשהיא תוחזק ג"פ ששתתה את הסם ולא ראתה ,אז היא
תהיה מותרת לכתחי' ,אך בינתיים ביום הראשון של הוסת
יש לפרוש ,וגם יבדקו קודם התשמיש (שו"ת משנה הלכות)
שו"ת מנחת יצחק  -מפקפק בכדורים ,אפילו אם הוחזקה
בהם.
שו"ת מהר"ש ענגיל  -יש להקל לכלות.
שו"ת באר משה  -בעלת וסת קבוע  -מותרת מיד ,בעלת
וסת שאינו קבוע  -אחרי פעם אחת שראתה שזה מועיל
יהיה מותר לה .אך לא בזריקות ,כיון שהן פחות מועילות.
הגרש"ז אויערבאך  -אפשר להקל בשעת הדחק ,ועל כל
פנים בעונה הסמוכה לוסתה אפשר שפיר להקל.
[ונחלקו בדעת הגרי"ש אלישיב  -לדעת ספר מראה כהן
ואשרי אי"ש  -הרב אלישיב סבר כשו"ת באר משה .ולדעת
ספר לבושי עוז  -הרב אלישיב סבר כשו"ת הרדב"ז ,ושהוא
הדין לכדורים]
וכך פסק בטה"ב (ח"א קיט) " -לעניין מעשה ...שפיר יש
לסמוך מן הדין על לקיחת כדורים אלה ,כיון שהוברר אצל
רוב הנשים שמעכבים את הוסת ,וכש"כ שיש להקל ביתר

כדורים למניעת הוסת
האח רונים נחלקו בדין הכדורים הניטלים למניעת הוסת,
האם יש לסמוך על הכדורים ולהקל בשעת הוסת ,ואלו
הצידודים:
הטעמים שיש להתיר  -א .הניסיון הורה שרובם הגדול של
הנשים המשתמשות בכדורים אלו וסתן נדחה .ואפילו
המחמירים בנחבאת במחבוא (טור ורמ"א) ,יודו ששאני
נחבאת במחבוא דחיישי' שמא ע"י היסח הדעת שלה יסור
הפחד מליבה לזמן מה ותראה ,משא"כ דם הנעצר מחמת
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נשמת אברהם  -כלה ,תיטול הכדורים כששה שבועות עד
חודשיים קודם החתונה ,במשך עשרים ואחד יום ,תפסיק,
תראה דם ,ושוב תיטול עד החתונה.
אבני שוהם  -שהכלה תבדוק קודם תשמיש ,ואינה צריכה
להתחזק שאינה רואה ע"י הכדורים.

שאת לגבי כלות" .וכן הוא פסק בהלכה למעלה (קטז) שמן
הדין אין בעלה צריך לפרוש ממנה בעונה הסמוכה לוסתה,
והמחמיר תע"ב ,וכן כלה שהוסתות שלה אינן סדירות.

סעיף ט :בעבור עונת הוסת
ישהְּ ,טהוֹ ָּׁרה
ש ּי ִַּּגיעַּ הַּ ּוֶׁסֶׁ ת .עָּׁ בַּ ר הַּ ּוֶׁסֶׁ ת וְּ לֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה וְּ לֹא ִה ְּר ִּג ָּׁ
יקה ְּּכ ֶׁ
ָּׁשיםְּ ,צ ִריכוֹ ת ְּּב ִד ָּׁ
ְּש ָּׁאר נ ִ
שהוּא יוֹ ם ל'
ש ִּת ְּב ּדֹקִ ,אם יֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ  ,אוֹ ֶׁ
שאֲ סו ָּּׁרה עַּ ד ֶׁ
יקה .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ְּּבלֹא ְּּב ִד ָּׁ
שאֵּ ינוֹ ָּׁקבוּעַּ  .וְּ הָּׁ כֵּ י נָּׁהוּג ,וְּ כֵּ ן הוּא לְּ קַּ ּ ָּׁמן ִסימָּׁ ן קפ"ט.
ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ

לרוב הפוסקים האשה צריכה בדיקה בעונת הוסת ,בכדי
שתועיל להחזיקה בטהרה  .26ומ"מ אם היא לא בדקה בעונת
וסתה  -אחר הוסת היא בחזקת טומאה מלשמש עד
שתבדוק ,שיש לחוש שמא אורח בזמנו בא ולא הרגישה
(תוס' ,ראב"ד ,רמב"ן ,רשב"א)

המקור ושיטות הראשונים
המקור  -בנדה טז - 25 .הובאה מחלוקת אמוראים ותנאים
האם וסתות דאו' או דרבנן ,ועיקר הגמרא לדון  -מה הדין
אחר שעבר הוסת ,האם בדיקתה מועילה לטהר או לא?
והאם האשה צריכה בדיקה כלל בעונת הוסת?

ויש פוסקים שפטורה מבדיקה בחלוף עונת הוסת [הראיה -
מדתנן יב" - .החמרים והפועלים נשיהם להם בחזקת טהרה"
מקור טוהר
 25המקור  -נדה טז" - .בעו מיניה מרב נחמן וסתות דאורייתא או דרבנן? אמר להו מדאמר הונא חברין משמיה דרב אשה שיש לה וסת
והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף ראתה חוששת לוסתה וחוששת לראייתה אלמא וסתות דאורייתא ,איכא דאמרי הכי קא"ל
טעמא דראתה הא לא ראתה א ין חוששין אלמא וסתות דרבנן .איתמר אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה
אמר רב בדקה ומצאת טמאה טמאה טהורה טהורה ,ושמואל אמר אפילו בדקה ומצאת טהורה נמי טמאה ,מפני שאורח בזמנו בא.
לימא בוסתות קמיפלגי  -דמ"ס דאורייתא ומ"ס דרבנן .אמר ר' זירא דכ"ע וסתות דאורייתא ,כאן שבדקה עצמה כשיעור וסת כאן
שלא בדקה עצמה כשיעור וסת .ר"נ בר יצחק אמר בוסתות גופייהו קמיפלגי  -דמ"ס וסתות דאורייתא ומר סבר וסתות דרבנן .אמר
רב ששת כתנאי ,ר' אליעזר אומר טמאה נדה ורבי יהושע אומר תבדק .והני תנאי כי הני תנאי ,דתניא רבי מאיר אומר טמאה נדה וחכ"א
תבדק .אמר אביי אף אנן נמי תנינא דתנן ר"מ אומר אם היתה במחבא והגיע שעת וסתה ולא בדקה טהורה שחרדה מסלקת את הדמים,
טעמא דאיכא חרדה הא ליכא חרדה טמאה ,אלמא וסתות דאורייתא .לימא הני תנאי בהא נמי פליגי דתניא הרואה דם מחמת מכה
אפילו בתוך ימי נ דתה טהורה דברי רשב"ג ,רבי אומר אם יש לה וסת חוששת לוסתה ,מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר וסתות
דאורייתא ומר סבר וסתות דרבנן ,אמר רבינא לא ,דכ"ע וסתות דרבנן והכא במקור מקומו טמא קמיפלגי ,רשב"ג סבר אשה טהורה
ודם טמא דקאתי דרך מקור ,ואמר ליה רבי אי חיישת לוסת אשה נמי טמאה ואי לא חיישת לוסת מקור מקומו טהור הוא"  -וזהו סיכום
הסוגיא  -שאלו את רב נחמן  -האם וסתות דאו' או דרבנן ,ורב נחמן תירץ מ'הונא חברין'  -ושתי אפשרויות בהבנתו  -דאו' או דרבנן.
וכן נאמר לגבי אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה  -שנחלקו רב ושמואל אם תטהר ע"י בדיקה.
ונחלקו האמוראים ביסוד המחלוקת -
א .לימא בוסתות קמיפלגי ,אם מדאו' או מדרבנן,
ב .ר' זירא  -לכו"ע וסתות דאו' והמחלוקת בבדקה עצמה כשיעור וסת,
ג .רב נחמן בר יצחק  -בוסתות קמיפלגי,
ד .רב ששת  -כתנאי  -רב כר' יהושוע וחכמים שאומרים שאחר הוסת תבדוק ותטהר ,ושמואל כר' אליעזר ורבי מאיר שמטמאים אחר
הוסת (כי וסתות דאו')
[ 26הטעם  -שהרי וסתות דרבנן .הראיה  -א .העיקר כרב נחמן בר יצחק ,דבתרא הוא ,שהעמיד מח' רב ושמואל שבוסתות קמיפלגי
וקיי"ל כרב באיסורי .ב .קיי"ל כרבי יהושוע גבי רבי אליעזר ,ג .קיי"ל כחכמים גבי רבי מאיר .והדין של היתה במחבוא שנראה שבו
וסתות דאו'  -היינו דעת רבי מאיר (ראיות אלו הובאו בתוס' ד"ה ורב נחמן) ד .כששאלו את רב נחמן ,הלישנא בתרא העמידה את דברי
רב הונא דסבר וסתות דרבנן .ה .לפי ש"חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך" (יבמו ת סג ,):ומה שנאמר ואזהרה לבני
ישראל שיפרשו מנשותיהן  -היינו אסמכתא בעלמא ,אלמא וסתות דרבנן (ראיות אלו הובאו בראב"ד)]
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א .בסי' קפו היינו שהאשה צריכה בדיקה לתשמיש ,אך בסי'
קפד היינו שהבעל לא צריך לשאול( .דרישה)
ב .בסי' קפו היינו באשה בעלת וסת שאינו קבוע בקביעות,
משא"כ בסי' קפד היינו בבעלת וסת קבוע ששינתה פעם
אחת מוסתה (ט"ז)
ג .בסי' קפו היינו בדיקה שאינה בחורים ובסדקים ,ושאינה
צריכה בדיקה לאור הנר ,קודם תשמיש ,משא"כ בסי' קפד
היינו בדיקת חורים וסדקים וגם לאור הנר לבדוק שלא
ראתה קודם תשמיש( .חוו"ד)
ד .לדעת השו"ע אין זה קשה ,שבסי' קפו פסק כסתם שאין
צריך בדיקה לפני התשמישים ,רק צריכה ג"פ להחזיקה
שאינה רמ"ת (דלא כדעת הרא"ש) ,משא"כ בסי' קפד ששם
אינה צריכה בדיקה אחר שתוחזק ,ומ"מ צריכים אנו לשאר
התירוצים ,לאלו שפוסקים בסי' קפו סעי' ב כהרא"ש
והרמב"ם ,והם שו"ת קנה בשם ,וכן הגאון רבי זלמן( .כן
נלע"ד)

 דמשמע שהיא טהורה לבעלה בלא בדיקה( ].רי"ף,רמב"ם)
ויש פוסקים המצריכים בדיקה רק בשיעור וסת [הטעם -
דסמכו על וסתות כאילו הם מדאו' ,דאורח בזמנו בא,
וחיישי' לר' זירא ,דסבר דרב מתיר בבדיקה שבתוך שיעור
וסת בלבד ,הא לאו הכי חיישי' שמא אורח בזמנו בא ונפל
לארץ] (רא"ם ,מרדכי ,ש"ך ,הב"ח נקט שראוי לחוש
להחמיר למעשה) 27
ההלכה
דעת השו"ע  -השו"ע כאן בסי' קפד סעי' ט  -כתב בסתם
שאם עבר הוסת ולא בדקה  -טהורה בלי בדיקה ,ובשם יש
אומרים נקט שבוסת קבוע צריכה בדיקה אחר עונת הוסת.
ואילו ,בסימן קפט סעי' ד  -נקט כדעת היש אומרים שבוסת
קבוע צריכה בדיקה.

וסת שאינו קבוע

ולהלכה ,בטה"ב (ח"א קכח) פסק שכך ההלכה ,כמשנה
אחרונה של מרן השו"ע בסי' קפט ,וכן נראה דעת רוב
הפוסקים .ואע"פ ששני עמודי הוראה ,הרי"ף והרמב"ם
מקלים ,יש להחמיר בזה כיון שאפשר לברר בנקל ,צריך
לברר עד כמה שאפשר.

המחלוקת לגבי חיוב הבדיקה בעונת הוסת וכן בעבור עונת
הוסת זה דוקא בוסת קבוע ,אך בוסת שאינו קבוע  -אינה
צריכה בדיקה כלל כעבור הוסת (רשב"א ,ט"ז)
רחיצה בעונת הוסת

בזבחי צדק (ס"ק כח) ,לעומת זאת ,נקט כסתם השו"ע בסי'
קפד סעי' ט  -שטהורה אף בלי בדיקה[ .והרב יעקב יוסף
זצ"ל הסביר טעמו  -לפי שמשנה במקומה עדיפה .וכיון
שבסי' קפד הוא הסימן העיקרי לעניין בדיקות ,לכן הוא
העיקר להלכה ,ולכן סתם ויש  -הלכה כסתם שאינה צריכה
בדיקה]

התירוץ החמישי הוא של הדרישה:
ה .בסי' קפו הבדיקה היא שמא ראתה כעת או תראה ,אך
בסי' קפד הבדיקה היא שמא ראתה בעת הוסת ,לכן הבדיקה
מועילה רק בתנאי שלא שינתה עניינה ,אך אם רחצה או
קינחה פניה של מטה ולא בדקה העד  -אסורה לבעלה
מחשש נדה[ .טעמו  -לפי שחזקה אורח בזמנו בא ,לכן אם
רחצה וכדו' י"ל שיצא ממנה דם והיא טמאה] (דרישה
בפירוש שני)

כשעבר הוסת בלי בדיקה  -לדעת החוו"ד אינו עוקר וסת
קבוע ,וכן מצטרף .אך הפרד"ר דחה דבריו (פת"ש)
וסתות שע"י מקרים  -אסורה לשמש עד שתבדוק (פת"ש)

ויש דוחים דבריו [הטעם  -א .די"ל שהדרישה פסק כך כי
הוא סבר כדעת החוו"ד דבעי' מוך דחוק ,שהפוסקים דחו
דבריו .ב .וכן אין להוציא דין חדש כזה מכח קושיא ,כי ישנם
עוד תירוצים אחרים ,ג .חידושו של הדרישה לא נתקבל אצל
הפוסקים] (טה"ב ח"א קלב ,שבט הלוי)

סתירה בשו"ע
הסתירה בשו"ע היא  -בסי' קפט בסעי' ד וכן הוא בסי' קפד
סעי' ט בשם יש אומרים פסק השו"ע שרק בעלת וסת קבוע
צריכה בדיקה ,משא"כ בעלת וסת שאינו קבוע שאינה
צריכה בדיקה לבעלה ,ואילו בסי' קפו סעי' ב פסק השו"ע
שבעלת וסת שאינו קבוע צריכה בדיקה לבעלה לפני
תשמיש (כדעת הרא"ש)? ויש לתרץ:

ומ"מ הבן איש חי (ש"ב צו אות ה) כתב להחמיר לכתחילה
שלא לרחוץ בעונת הוסת ,וזה לשונו " ותזהר האשה שלא
תרחץ ביום זמן הוסת הקבוע לה דחוששין שמא אורח בזמנו
בא ,וירד ברחיצה ולא תרגיש"

מקור טוהר
 - [ 27ויש דוחים דבריהם ,שהרי אין נראה כן מדברי כל הפוסקים ,אלא אפילו אם היא איחרה כמה ימים אחר הוסת מועילה הבדיקה
(ב"י) וכ"כ האחרונים שאין לחוש לחומרא זו]
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אך אשה שאין לה שעה קבועה ביום (נקוה"כ  -כיום ,רוב
הנשים כך)  -צריכה לבדוק בכל משך היום מחשש שמא
תראה ,לכן בעי' מוך דחוק כל העונה ,וכן אשה המשנית
וסתה ב' או ג' ימים צריכה מוך דחוק במשך כל העונות הללו.

וכן פסק בטה"ב (ח"א קלג) שכן ראוי להורות ,שלכתחי'
תזהר בזה ,ובדיעבד תבדוק עצמה ותועיל הבדיקה ,ומ"מ אם
צריכה להתרחץ ביום וסתה לרפואה יש להתיר לכתחי'
(שבדורנו הרחיצה היא מחמת חולשה ולא לתענוג ,ובפרט
שיש ציווי רופא) ומ"מ אם עברה והתרחצה  -תבדוק.

אך בטה"ב (ח"א קכז) דחה דבריו [הראיה  -א .מתוספתא
(נדה פ"ט ה"ב) "אין מחייבים אותה שתהא ידה בין עיניה כל
היום" ,ב .המנהג פשוט דלא כהחוו"ד ,ג .קיי"ל וסתות
דרבנן ,ד .כמעט בלתי אפשרי להחזיק המוך דחוק במשך זמן
ארוך מרוב חולשת הנשים בימינו ,וחז"ל חייבו רק מה
שאפשר לברר .ה .לפי הגמ' בנדה טז - .שנחלקו האם
מועילה הבדיקה בתוך שיעור וסת אחר שעת הוסת ,ואם
בעי' מוך דחוק כל משך זמן הוסת .והרי אם היא שמה מוך
במשך כל עונת הוסת ,מה יש להסתפק ולבדוק אחרי זמן
הוסת ,וגם אם תאמר שהבדיקה שאחר שעת הוסת תוך
שיעור וסת היא רק בדיעבד ,מ"מ רואים שבדיקה של רגע
אחד נחשבת לבדיקה ומטהרת אפילו למ"ד וסתות דאו'].
ובפרט שכתב בשו"ת קרן לדוד  -שלבני הנשים ,שהם
דחוקים סמוך לגוף ,מועילות כמוך דחוק ,ולא חיישי' שמא
ראתה טיפת דם ונפלה לארץ.
בדקה בעד ונאבד או הטילה מ"ר
בשו"ע נקט "עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה טהורה וי"א
צריכה בדיקה"
מכאן למד החוו"ד (ביאורים יא וחידושים כד)  -דעיקר
ההיתר הוא כאשר לא הרגישה ,אך אם יש חשש שהרגישה
כגון שבדקה בעונת הוסת ואבד העד ,אימור ארגשה וסברה
הרגשת עד הוא.
והוסיף הפת"ש  -וה"ה אם הטילה מ"ר דאימור ארגשה
וסברה הרגשת מ"ר הוא ,וא"כ אף אם תבדוק אחר הוסת אין
זה יועיל לטהרה.

וביאר הרב זרניקיאן שליט"א דכל חומרת הבן איש חי וטה"ב
היא דוקא כשמגיעה לשטיפת אותו מקום פנימה ,אך מבחוץ
על כל גופה ,כהיום  -שרי לכתחי'[ .וכן נראה לשון הרב
עובדיה "לכתחי' יש להזהר בעונת הוסת שלא תתרחץ
באמבטיה בכל גופה ,ולא תכנס לבריכת שחיה או לים" .לפי
הדוגמאות שהביא נראה שדוקא כאשר כל גופה במים,
משא"כ כאשר היא רק מתקלחת ב'טוש' וכדו']
והחזו"א נקט שתבדוק מיד אחר הרחיצה ,שמא ראתה
עכשיו ומיד היא תתפוס הדם.
סוג הבדיקה
סוג הבדיקה שיש לאשה לבצע בעונת הפרישה וכן אחר
העונה בכדי להתירה לבעלה  -היא בדיקת חורים וסדקים,
לעומק ,עד מקום שהשמש דש (עד מקום שידה מגעת) ,ע"י
בגד לבן או צמר גפן נקי (טה"ב ח"א קכו)
המקור  -א .מהרא"ש דנקט 'בדיקה' נראה שכוונתו לבגד
לבן ונקי וכן לבדיקה בחורים וסדקים עד מקום שהשמש
דש ,ו'קינוח' היינו שתכניסנו מעט .וממילא ה"ה כאן שנקטו
לשון בדיקה (טה"ב ח"א קכח)
ב .מהחוו"ד  -שכך יישב את הסתירה מסי' קפו ,דבדיקה
דהתם לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת שאינו קבוע ,היינו
בלי חורים וסדקים ולא לאור הנר ,משא"כ הכא בסי' קפד
סעי' ט שהבדיקה בחורים ובסדקים ולאור הנר.
מוך דחוק או בדיקה אחת

אך בטה"ב (ח"א קכט) דחה שיטה זו ,ולכן הקל גם אם אבד
העד  -ומ"מ הצריך שתבדוק עצמה שוב ובכך תהא טהורה.
[ואלו הן הדחיות :א .לפי שיטת הרי"ף והרמב"ם שאחר
עונת הוסת טהורה ,חזי' דלא ודאי אורח בזמנו בא .ב .כיון
שאי אפשר לברר יותר סמכי' אחזקת טהרה שלה ,ג .ספק
ספיקא  -שמא העד היה נקי ושמא לא הרגישה וטהורה
מדאו' ,ד .הרשב"א הקל במי שיש לה מכה במקור ,אפילו
בשעת הוסת ומרגישה ,רק שאינה יודעת אם מהמקור הוא.
ועוד הוסיף ראיות למכביר (עשר ראיות להקל באבד העד,
ושתי ראיות להקל בהטילה מ"ר)]

החוו"ד חידש  -דאף רב יהודה דאמר "כל היום שלה" דאזלי'
בתר עונה ,היינו לענין פרישה ,אך לגבי בדיקות מודה הוא
דאזלי' בתר שעות [הראיה שלגבי בדיקה אזלי' בתר שעת
הוסת  -א .דלמי שפוסק כהרא"ם דבעי' בדיקה כשיעור וסת
א"א שתדע מהו שעת הוסת שתבדוק מאז ,וא"כ תצטרך
לבדוק כל היום?! ,ב .א"כ בעלת וסת קבוע שתראה אמורה
להיאסר מתחילת העונה ,והרי הפוסקים כתבו דדיה
שעתה?]

25

מי טוהר
סעיף י :היוצא לדרך
הָּׁ רוֹ צֶׁ ה לָּׁ צֵּ את לַּ ֶׁ ּד ֶׁר ְּך צָּׁ ִר ְּ
יך לִ ְּפקֹד ִא ְּש ּתוֹ אֲ ִפלּ ּו סָּׁ מו ְּּך לְּ וִ ְּס ּ ָּׁת ּה.
שם ַּר ִש"י וְּ ַּראֲ בָּׁ "ד וְּ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א וְּ ר'
שם י"א וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ְּּב ֵּ
ְּּב ִד ְּב ֵּרי ִר ּצוּיָּׁ ּ ,תבוֹ א עָּׁ לָּׁ יו ְּּב ָּׁרכָּׁ ה

שם ְּסמַּ "ג) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

לֵּך לִ ְּדבַּ ר ִמצְּ וָּׁ ה אֵּ ין צָּׁ ִר ְּ
ּ ַּת ְּש ִמיש .וְּ ִאם הוֹ ְּ
יך לִ ְּפקֹד ִא ְּש ּתוֹ ( .המ"מ
ְּ
לֵּילֵּך לַּ ֶׁ ּד ֶׁר ְּך ,וְּ ִא ְּש ּתוֹ
ָּׁא ָּׁדם רוֹ צֶׁ ה

הגה :וַּאֲ ִפלּ ּו ְּּב ַּת ְּש ִמיש ָּׁש ֵּרי( .טוּר

שלּ ֹא לְּ פָּׁ ְּק ָּׁד ּה ַּרק
יְּ רוּחָּׁ ם) .ו ִּמ ּ ָּׁכל ָּׁמקוֹ ם הַּ ּ ַּמ ְּח ִמיר ֶׁ

ש ֵּריִ ,מ ְּּלבַּ ד
נִת ּ ָּׁבאֵּ ר דְּּ כָּׁ ל ִמינֵּי קֻׁ ְּרבָּׁ ה וְּ ַּאהֲבָּׁ ה ָּׁ
ו ְּּכבָּׁ ר ְּ

פ"ד דא"ב ו ְּּבהַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד) .

וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ִאם

נִ דָּּׁ ה וְּ ִת ְּט ּבֹל ּתוֹ ְּך עוֹ נָּׁה ַּאחַּ ת ,צָּׁ ִר ְּיך לְּ הַּ ְּמ ִּתין( .נ"י ּ ֶׁפ ֶׁרק הַּ ּ ָּׁבא עַּ ל יְּ ִב ְּמ ּתוֹ )

מהראב"ד והריטב"א והטור באה"ע סי' כה ,ב .מסעי' ח ,מדין
מחבא ,שהשו"ע פסק שם שמותרת אפילו בשעת וסתה]

הגמרא ושיטות הראשונים
יבמות סב" - :אמר ריב"ל חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה
שהוא יוצא לדרך ,שנאמר "וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך
ולא תחטא" ,הא מהכא נפקא מהתם נפקא "ואל אישך
תשוקתך"? אמר רב יוסף לא נצרכה אלא סמוך לוסתה,
וכמה אמר רבא עונה .וה"מ לדבר הרשות ,אבל לדבר המצוה
מטרידי".
לגבי ההיתר ביוצא לדרך  -ישנם כמה גרסאות בדברי רב
יוסף ,וכן ההיתר משתנה (מה הפירוש 'לפקוד') בהתאם לכל
מ"ד האם הוא סובר וסתות דאו' או דרבנן או דאו' בחלק
מסויים.

וי"א שמותרת רק בפיוס ,ש"לפקוד" היינו בדברי ריצוי
ופיוס ,ואין שום היתר לשמש בעונת הוסת אפילו ביוצא
לדרך.
וביניהם ,יש הגורסים "לא נצרכה אלא לאשתו נדה" שאז
התירו לו חכמים לדבר על ליבה עונה שלימה בדברי קירוב,
אפילו היא נדה ,והם סברו וסתות דאו' ,ואע"פ שהיה חשש
שמא יבעלנה מרוב ריבוי דברים ,הכא במקום מצוה התירו
(ר"ת ,א"ז)
ויש הגורסים "לא נצרכה אלא סמוך לוסתה" בגמ' שלנו -
דטענתם היא שכל ההיתר בדברי קירוב וריצוי רק בעונת
וסתה אך לא בנדה ממש ,שמא מחמת הריצוי האשה תרגיל
אותו לתשמיש (ר' שמשון שהוא בריטב"א ,ספר הרוקח,
תרומה ,סמ"ג) [והיקשו על המתירים בתשמיש  -א .וכי
בשביל דבר הרשות מתירים את דין "והזרתם את בני
ישראל"? ב .בשבועות יח :מוכח דאף בעונת הוסת מתחייב
על הכניסה ,וכ"פ הרמב"ם ,א"כ איך יידחה איסור דאו' ע"י
יציאה לדרך?]

י"א שביוצא לדרך התשמיש מותר ,כי "לפקוד" היינו
תשמיש[ .הראיה  -מהמימרא הקודמת "היודע באשתו
שהיא שלמה בירא"ש ואינו פוקדה (בתשמיש)  -נקרא
חוטא" ,כיון שהיא משתוקקת בשעה שיוצא לדרך  -הרי זה
חלק ממצות עונה ,שהרי מוטלת עליו המצוה של "שארה
כסותה ועונתה לא יגרע" ,שתפקידו לספק את צרכי האשה
והנאותיה .והם סוברים שדין פרישה מדרבנן היא ,ובמקום
מצוה לא גזור (רש"י ,רבנו שמשון איש ירושלים ,האשכול,
הריטב"א)
ואף בין הפוסקים המתירים תשמיש ,יש כאלו הגורסים "לא
נצרכה אלא סמוך לוסתה"  -ולפי פוסקים אלו ההיתר הוא
רק בשאר עונת הוסת ,אך לא לשמש בשעת הוסת ממש
(חוו"ד ,פרד"ר ,דרכ"ת ,והר"מ אליהו זצ"ל הובא בדברי
מרדכי עמ' )96
אך יש הגורסים "לא נצרכה אלא אפילו בשעת וסתה"
(ראב"ד ,שו"ע הרב) ומתירים אפילו בשעת וסתה ממש
[ וקשה שהרי יש חזקה שראתה ג"פ בזמן הזה  -אלא מ"מ
כיון א .שהדם בא מהרגשה ,והאשה לא הרגישה ,אז ממילא
אין כאן חזקה ברורה שאורח בזמנו בא ,ב .וכן ישנם עוד
דברים חיצוניים המשפיעים עליה ,ג .ועוד שמא התעברה]
וכ"פ בטה"ב (ח"א צה) שאפילו בשעת וסתה מותר לפוקדה
בתשמיש ,אא"כ התחילו לה מיחושים [הראיה  -א.

הסמ"ג  -נקט המחמיר לחוש שלא לפוקדה בתשמיש
תע"ב ,משום שחשש להבנת ר"ת ,וכ"פ הרמ"א
[והקשה עליו המהרש"ל  -כיון שהסמ"ג הבין כרש"י
ש"חייב לפוקדה" היינו בתשמיש ,איך ניתן לומר "המחמיר
תע"ב" ,והלא זו חובה ולא היתר גרידא?
ותירץ המהרש"ל  -א .שאף על פי כן הסמ"ג חשש להבנה
של ר"ת בגמרא .ב .הבין הסמ"ג שחייב לפוקדה בתשמיש
רק ב"סמוך לוסתה" כפשט הגמרא ,אך בשעת וסתה  -זה
רק מותר לפקוד ,ועל זה אמר הסמ"ג שהמחמיר תע"ב .ג.
הסמ"ג התכוון שהמחמיר שלא לצאת בסמוך לעונת הוסת,
תבוא עליו הברכה ,כדי לא להיכנס להיתרה ,וכ"פ בשו"ע
הרב ,וכן הביא הפת"ש]
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יו"ד סימן קפד
שכאן חייב בדברי ריצוי (ט"ז טו) ,ב .לש"ך  -שמחמיר
בחיבו"נ בעונת הוסת  -י"ל שכאן מותר( .ש"ך כז)]
ויש שכתבו שעדיף להחמיר כמו ההבנה האחרת בסמ"ג -
שלא יצא לדרך כדי שלא להכנס לספק( .תוה"ש ,הובא
בפת"ש כג)

עוד ,לפוסקים שוסתות דאו' ,אפשר לתרץ את הגמרא לפי
שיטתם בוסתות דאו'  -כל אחד לפי שיטתו:
לריטב"א  -הסובר "סמוך לוסתה" היינו דאו' אך ורק בחצי
שעה הסמוכה ,ממילא יתיר תשמיש בשאר עונת הוסת
(כרש"י) שזה מדרבנן ,ובחצי שעה סמוך יתיר רק דברי ריצוי
(כר"ת) שזה דאו'.
לרא"ה  -הסובר שמשעת הוסת עד סוף העונה זה דאו'
(דשמא מת  -לא חיישי' ,שמא ימות  -חיישי') ממילא
מתחילת הוסת עד שעת הוסת  -יתיר רק דברי ריצוי,
ומשעת הוסת עד סוף העונה יתיר תשמיש.

הטעם
הטעם להיתר ביוצא לדרך -
א .משום שאז מתאווה לו ביותר (רש"י),
ב .שלא תזנה עליו אשתו ,כיון שאין אימת בעלה עליה
(לבוש),
ג .שהגבר לא יחטא ע"י הרהורים רעים (לבוש)
שיעור יוצא לדרך
שיעור יוצא לדרך -
י"א י"ב מיל (כך הבין הפת"ש משו"ת תשובה מאהבה)
ומ"מ בטה"ב דחה דבריו כיון שהוא דיבר רק מצד רפואה
שהרמב"ם נקט שאינו בריא לבעול ביוצא לדרך או בא מן
הדרך ,י"ב מיל.
אך למעשה ,השיעור הוא  -א .כל שלא יספיק לחזור עד
העונה שחייב בה .ב .כל שיוצא לדרך רחוקה ואין האשה
יודעת עת בואו.
היוצא לדבר מצוה
לגבי היוצא לדרך לדבר מצוה נפסק "אבל לדבר מצוה
מיטריד" ואין צריך לפקוד את אשתו (ואפילו שלא בשעת
וסתה)
וישנם ג' טעמים לדבר -
א .משום דטריד במצוה ופטור מן המצוה,
ב .שמא יטרד בתשמיש ויתבטל מהמצוה (רש"י),
ג .שמא לא ימצא עוד שיירא לדרך (לפי הנ"י דלא יצא
בעונה הסמוכה לטבילה)

יש מפרשים ש"סמוך לוסתה" ,היינו סמוך לזמן הטבילה,
שאם האשה אמורה לטבול בעונה הקרובה הבעל לא יצא
לדרך אלא יחכה עד שיעור עונה אחת (רבנו מאיר הלוי
מטליטולה) וכ"כ הרמ"א בסופו
ויש מפרשים (לפי דבריהם) דהיינו ליל טבילה שהוא סמוך
לעונת הוסת ,ובזה שלא יצא לדרך ומותר לפקוד את האשה
בתשמיש ממש (כנסת יחזקאל)
שיטות האחרונים
השו"ע פסק "הרוצה לצאת לדרך צריך לפקוד את אשתו
אפילו סמוך לוסתה"
ובטה"ב (ח"א צא) הבין בדעת מרן ש'פקידה' היינו תשמיש,
ולפי זה מרן התיר תשמיש ביוצא לדרך [הראיה  -א .שכן
מרן נקט לשון פקידה גבי תשמיש באו"ח סי' רמ ,ובאה"ע
סי' עו סעי' ד ,ב .ומכך שהוסיף השו"ע "אפילו סמוך
לוסתה"  -דאם זה רק בדברי ריצוי (כדעת ר"ת) היה לו לומר
"אפילו כשהיא נדה"] (וכן הבין הרמ"א בדעת השו"ע ,שיש
להתיר אפילו בתשמיש (כרש"י) כיון דוסתות דרבנן (ט"ז)),
והיתר השו"ע הוא אפילו בשעת הוסת ממש [א .שכן נראה
מריטב"א ,ראב"ד ,והטור באבן העזר ס"ס כה ,ב .וכן ראיה
מסי' קפד סעי' ח גבי נחבאת במחבא ששם השו"ע התירה
אפילו בשעת וסתה]
אא"כ התחילו לה מיחושים  -שאז אין לו לפוקדה (טה"ב
ח"א צה)

אך אם רכש כרטיס נסיעה ואם ימנע מלנסוע הוא יבוא
להפסד כספי  -יש מצוה לפוקדה [שכך לא חוששים שיטרד
מהמצוה] ,אך אין זו מצוה דיה בכדי להקל אף בעונת וסת
(טה"ב ח"א צח)
היוצא למשא ומתן
היוצא למשא ומתן  -י"א דחשיב דבר מצוה (לפי הרמ"א
באו"ח סי' רמח  )28וממילא אין לו לפוקדה,
אך בטה"ב (ח"א צו  -צח) דחה דבריהם ,וס"ל דחשיב דבר
הרשות ושרי לפוקדה בעונת וסתה.

דעת הרמ"א  -הוסיף הרמ"א ש"המחמיר שלא לפוקדה רק
בדברי ריצוי תבוא עליו ברכה" ,כמו ההבנה בסמ"ג [ואע"פ
שבעונת פרישה הם בין כה מותרים מיני קורבה  -א .לט"ז -
שאוסר בעונת הפרישה חיבו"נ ומתיר דברי ריצוי  -י"ל

מקור טוהר
 28המקור  -או"ח סי' רמח סעי' ד " -הגה :יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁׁכָּּל מָּקוֹם שֶׁׁאָּדָּם הוֹלֵךְ לִסְחוֹרָּה אוֹ לִרְאוֹת פְּנֵי חֲבֵרוֹ חָּשׁוּב
הַכֹּל דְּבַר מִצְוָּה וְאֵינוֹ חָּשׁוּב דְּבַר הָּרְשׁוּת ,רַק כְּשֶׁׁהוֹלֵךְ לְטַיֵּל; וְעַל כֵּן נָּהֲגוּ בִּקְצָּת מְקוֹמוֹת לְהָּקֵל בְּעִנְיַן הַפְלָּגַת
הַסְּפִינוֹת וַהֲלִיכַת שַׁיָּּרָּא תּוֹךְ שְׁלֹשָּׁה יָּמִים ,כִּי חוֹשְׁבִים הַכֹּל לִדְבַר מִצְוָּה; וְאֵין לִמְחוֹת בְּיָּדָּן ,הוֹאִיל וְיֵשׁ לָּהֶׁם
עַל מִי שֶׁׁיִּסְמֹכוּ".
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מי טוהר
אא"כ הוא הולך לדבר מצוה או לצורך גדול (ש"ך) או שזה
בין כה תהיה עונה הסמוכה לוסתה (כו"פ)
[דהיינו הבין הנ"י  -ש"עונה הסמוכה לוסתה" היינו לוסת
הטבילה (לזמן טבילתה) ,ולפי רש"י היינו בעונה הסמוכה
לוסת ראייתה]
מנגד ,יש פוסקים שקיבלו את דברי הנ"י כפשט הגמרא,
ומ"מ גם אלו שחלקו טענו שאלו דברים ישרים ואמיתיים
(טה"ב צז)

האשה היוצאת לדרך
כאשר האשה היא זו שיוצאת לדרך ,יש מצוה לפוקדה,
ובפרט אם היא מתקשטת  -שאז הוא חייב לפוקדה (שבט
הלוי ,טה"ב ח"א צח) אך מ"מ בעונת הוסת אין להקל בזה,
וזה שונה מכאשר הבעל יוצא לדרך [הטעם  -א .משום לשון
הגמ' דנקטה דוקא "היוצא לדרך" ,ב .דוקא באיש דדרכו
לצאת חכמים התירו ,אך באשה זה מילתא דלא שכיחא ולכן
לא תי קנו בזה ,ג .דוקא באיש חיישינן שיתמהמה ,אך באשה
בידה למהר לשוב לביתה]

שיטת הרמב"ם
הרמב"ם השמיט את דין יוצא לדרך ,והפוסקים נחלקו מה
טעמו (הובאו דבריהם בטה"ב ח"א צג):
א .שו"ת מהר"ם בריסק  -סבר שלרמב"ם היתה דרשה
אחרת (מהמדרש) לפסוק "ואל אישך תשוקתך" ולכן לא
סבר את דרשת ריב"ל מהפסוק הזה להתיר תשמיש ליוצא
לדרך.
ב .ערוך לנר בתירוץ א  -סבר דריב"ל ס"ל דוסתות דרבנן,
וחולק על רבי ירמיה (וי"ג ר' יאשיה) דאמר "והזרתם את בני
ישראל" דסבר וסתות דאו' ,וכיון שהרמב"ם סובר וסתות
דאו' לכן הוא השמיט את דין יוצא לדרך.
ג .ערוך לנר בתירוץ ב  -הרמב"ם סבר כדחיית הגמ' שדחתה
את דין יוצא לדרך במסכת פסחים עב.:

שניהם יוצאים לדרך
כאשר האיש והאשה יוצאים יחד לדרך  -אין היתר לפוקדה
בעונת הוסת כלל [הטעם  -כי לא שייכים בזה הטעמים
שהביא הלבוש ביוצא לדרך ,הטעם שמא תזנה ,והטעם
שמא הוא יבוא לידי הרהור] (טה"ב ח"א צט)
עונה הסמוכה לטבילתה
שיטת הנמוקי יוסף היא אחרת [כיון שגרס "לא נצרכה אלא
לאשתו נדה" ,ומצד שני הבין ש"לפוקדה" היינו בתשמיש,
לכן הוא התקשה ,וביאר אחרת]  -שהרוצה לצאת לדרך
ואשתו כעת נדה ובתוך עונה אחת היא תטבול  -יש לו
להמנע מלצאת [ש"ך  -עונה זו י"ב שעות],

סעיף יא :לשאול את האשה ,בא מן הדרך
ש ִּי ְּשאֲ לֶׁ ּנָּׁה .וְּ ִאם
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לְּ י ִָּׁמים לְּ בַּ ד ,וְּ ִה ִּגיעַּ ְּשעַּ ת וִ ְּס ּ ָּׁת ּהָּׁ ,אסוּר לָּׁ בֹא עָּׁ לֶׁ יהָּׁ עַּ ד ֶׁ
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ
ש ִּת ְּס ּפֹר
שה ֲָּׁתה ַּאחַּ ר הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ִשעוּר ֶׁ
אֵּ ין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ,יוֹ ם ל' לִ ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּה הָּׁ וֵּי ְּּכ ִה ִּגיעַּ ְּשעַּ ת וִ ְּס ּ ָּׁת ּה .וְּ ִאם ָּׁ
וְּ ִת ְּט ּבֹלָּׁ ּ ,בא עָּׁ לֶׁ יהָּׁ וְּ אֵּ ין צָּׁ ִר ְּ
יך לִ ְּשאֹל.

ובגמ'  -אמר ריש לקיש  -והוא שבא ומצאה בתוך ימי
עונתה [בתוך שלושים מיום הראיה ,אבל אחר שלושים
בעיא בדיקה ,הואיל וסתם נשים חזיין לסוף עונה (רש"י)],

לשאול אותה קודם תשמיש
נדה טו - 29 .משנה " -כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן,
הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה"

מקור טוהר
 29המקור  -נדה טו" - .מתני' כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן הבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה :גמ' למה ליה למתני הבאין
מן הדרך? סד"א הני מילי היכא דאיתיה במתא דרמיא אנפשה ובדקה אבל היכא דליתא במתא דלא רמיא אנפשה לא קא משמע לן.
אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה ,אמר רב הונ א ל"ש אלא שאין לה וסת אבל יש לה וסת
אסור לשמש ,כלפי לייא אדרבה איפכא מסתברא אין לה וסת אימא חזאי יש לה וסת וסת קביע לה? אלא אי איתמר הכי איתמר אמר
רב הונא ל"ש אלא שלא הגיע שעת וסתה אבל הגיע שעת וסתה אסורה קסבר וסתות דאורייתא ,רבה בר בר חנה אמר אפילו הגיע
ש עת וסתה נמי מותרת קסבר וסתות דרבנן ,רב אשי מתני הכי אמר רב הונא לא שנו אלא שאין לה וסת לימים אלא יש לה וסת לימים
ולקפיצות כיון דבמעשה תליא מילתא אימא לא קפיץ ולא חזאי אבל יש לה וסת לימים אסורה לשמש ,קסבר וסתות דרבנן .אמר רב
שמואל משמיה דרבי יוחנן אשה שיש ל ה וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה ,אמר ליה רב שמואל בר ייבא לרבי אבא אמר רבי
יוחנן אפילו ילדה דבזיזא למטבל"...
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יו"ד סימן קפד
למיטבל") אך לא מי שודאי ראתה (כיולדת ,כפירוש ר"ח
ור"ת ב"ילדה דבזיזא למיטבל") וכ"פ השו"ע
ד .או שזה וסת לוסתות הגוף ,וכן פסק השו"ע בסעי' יב.
שבאלו הדברים אין צריך לשאול אותה ,ואפילו אם היא
ישנה (אך לא לגמרי) רשאי לבוא עליה.
הבא מן הדרך  -שיטות הראשונים
מקור א  -משנה  -נדה טו" - .מתני'  -כל הנשים בחזקת
טהרה לבעליהן הבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה :גמ'
  ...אמר רב הונא  -ל"ש אלא שלא הגיע שעת וסתה אבלהגיע שעת וסתה אסורה ,קסבר וסתות דאורייתא ,רבה בר
בר חנה אמר  -אפילו הגיע שעת וסתה נמי מותרת ,קסבר
וסתות דרבנן"
מקור ב  -נדה טו" - :אמר רב שמואל משמיה דרבי יוחנן
אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה"
מקור ג  -נדה טז " - .אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה
ולא בדקה ...ר' אליעזר אומר טמאה נדה ורבי יהושע אומר
תיבדק ,והני תנאי כי הני תנאי ,דתניא רבי מאיר אומר טמאה
נדה וחכמים אומרים תיבדק".
מקור ד  -נדה סג" - :אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן
סמוך לוסתן"

אמר רב הונא  -לא שנו אלא שלא הגיע שעת וסתה ,אבל
הגיע שעת וסתה  -אסור  -לפי שסבר שוסתות דאו'.
רבה בר בר חנה אמר  -אפילו הגיע עת וסתה מותרת  -לפי
שסבר שוסתות דרבנן.
אמר רבי יוחנן  -אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה
ובא עליה" (קשור גם לדין בא מהדרך)
שיטות הראשונים
הרשב"א  -סבר שלדעת רב הונא וסתות דאו' ,והוי כאילו
ודאי ראתה וכל שהניחה בחזקת טומאה  -טמאה עד
שתאמר טהורה אני .ורבה בר בר חנה סבר כר' יוחנן רביה -
דוסתות דרבנן ,ואמרינן ספק ספיקא ,שמא לא ראתה,
ואת"ל ראתה אימור דטבלה.
דהיינו כיון שהגיע שעת וסתה  -צריך לשאול אותה אם היא
טהורה ,דאע"ג דוסתות דרבנן חייב לשאול אותה משום
דרוב פעמים אורח בזמנו בא ,אא"כ עבר שיעור שתוכל
לספור ולטבול שאין צריך לשאול.
רי"ף ,רמב"ם  -סברו דרבה בר בר חנה סבירא ליה דוסתות
דרבנן ,וכל שעבר יום וסתה מותרת ,וכן ריש לקיש שהעמיד
שמצאה בתוך ימי עונתה היינו דוקא בעונת הוסת אך לאחר
מכן היא מותרת ,ור' יוחנן סבר דוסתות דאו' ולכן ביקש
לחשב ימי וסתה.

הראשונים נחלקו בביאור הסוגיות הללו ,ובעיקר ביישוב
דברי רבה בר בר חנה:

להלכה

שיטה א  -תוס' ותוס' רא"ש  -קשה על רבה בר בר חנה ,איך
הוא התיר אותה אחר הוסת ,והלא קיי"ל ש'יפרשו
מנשותיהן סמוך לוסתן' דחיישי' שיראו וכ"ש אחר וסתן ,אם
כן מדוע רבה בר בר חנה התיר? וכן קשה מנדה טז .שחכמים
אומרים תיבדק?
א .אלא רבב"ח מיירי בבא מן הדרך אחר שיעור שהיה אחר
הוסת שיכולה כבר לטבול  -לספור ולטבול אחר הוסת .וכן
הוא סובר כר' יוחנן שאמר מחשב ימי וסתה ובא עליה,
וסוברים שוסתות דרבנן ,אך למ"ד וסתות דאו'  -ודאי
חשבינן לה שראתה ואין לעשות ספק ספיקא להתירה בלי
לשאול.

השו"ע נקט כהרשב"א ,דכל שעבר וסתה הקבוע אסור לבוא
עליה ,אלא אם כן במקרים הבאים:
א .שישאלנה (וכ"פ שו"ע)  -י"א שההיתר הוא דוקא
שתענה לו בפה שהיא טהורה (חוו"ד ,פת"ש כז)
אך טה"ב (ח"א קלג) דחה זאת ,והקל ,שמספיק שהיא באה
ושוכבת אצלו ,כיון שהיא בקיאה בהלכה ,והוא מבין שהיא
באה לשכב כיון שהיא מותרת [הטעם  -א .דיש חולקים על
החוו"ד ומתירים אפילו בודאי ראתה ,ב .דיש מסבירים
בחוו"ד דדוקא ב"מצאה שוכבת אצלו" ,אך אם "באה" ממש
 גם הוא מקל].ב .או שזה וסת שאינו קבוע (רשב"א) שהיא פחות מעונה
בינונית ,או יותר מעונה בינונית שהוא וסתה הקבוע [וכ"פ
בשו"ע סעי' ט וסעי' יא ,שהרי לבעלת וסת שאינו קבוע יום
השלושים הוא וסתה הקבוע ,כמובן מרש"י שנקט "בעונתה"
שהוא יום השלושים] (וכ"פ הראב"ד ,רשב"א ,ר"ן ,טור
בסוף הסימן)
ג .או שעבר שיעור שתוכל לספור ולטבול  -דהוי ספק
ספיקא ,ואפילו בילדה שמתביישת לטבול בעצמה אפשר
לומר את הספק ספיקא (כפירוש רש"י ב"ילדה דבזיזא

שיטה ב  -חי' הרמב"ן ,חי' הר"ן  -ב .רבב"ח מיירי בבא מן
הדרך ,ומיד אחר עונת הוסת מותרת היא לו ,דהתביעה הוי
כבדיקה [הטעם " -דאין לך בדיקה גדולה מזו" (נדה יב).
ופירש רש"י  -דאי לא קים לה דטהורה היא  -הוה בדקה.
ופירשו התוס' (וכן יש גורסים ברש"י)  -כיון שבא מן הדרך
הוא מפייס ואח"כ תובע לתשמיש ,ובזמן הזה היא מנסה
להיזכר אם ראתה או לא ,ונזכרת ,אבל אם בעלה נמצא בעיר
 מיד הוא תובע אותה ובא עליה ובזמן קצר כזה לא רמיאאנפשה להיזכר שהרגישה].
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בטענה הפוכה  -שמשתוקקת יותר עד שחיישי' לדם חימוד
(ר' שלמה קלוגער בספרו שנות חיים)

ור' יוחנן שמצריך שיעור שתספור ותטבול  -מיירי כאשר
בעלה בעיר ,כי אין כאן תביעה כבדיקה כמו שבא מן הדרך.
(או שהקולא בבא מן הדרך דוקא  -כיון שאצלו יש ספק
שמא בדקה ומצאה טהור או שמא לא ראתה כלל ,משא"כ
בשהה בעיר (רמב"ן))
[ביאור נוסף הביא הר"ן  -ג .כאשר בא מן הדרך מספיק
למנות שיעור שתספור ותטבול אחר וסתה (כדרכה) ולא
צריך שיעור כזה מעונתה (ל' יום) ,לדוג'  -אם וסתה ארוך
מאוד ובינתיים נכנס כל ל' יום עונתה  -תלינן להקל לחשב
רק לפי וסתה ותו לא חיישי' לעונתה  -ורבב"ח שהתיר אחר
עונתה מיירי בשעבר שיעור שתספור ותטבול מוסתה כבר
וכעת הגיע עונתה (ל' יום) ,ור' יוחנן מיירי שהוא בא מיד
אחר יום וסתה  -דבעי' שיעור שתספור ותטבול].

ולהלכה ,פסק טה"ב (ח"א צט)  -שאין להתיר בבא מן הדרך
לשמש בעונת וסתה ,אך מ"מ מותרים הם בחיבוק ונישוק.

שיטה ג  -חי' הרשב"א וחי' הריטב"א  -ד .רבב"ח סבר
וסתות דרבנן ולקולא ממש  -ומתיר את אשתו של הבא מן
הדרך אף בתוך עונת הוסת ממש ,כדין היוצא לדרך,
שמותרת לבעלה אף בתוך עונת הפרישה.
אך למעשה  -הריטב"א נקט דאין לסמוך על זה (דאם הקולא
הזו נכונה  -היה לגמ' לפרש זאת במפורש כמו בדין היוצא
לדרך ,ועוד שרב הונא קאי גם על הרישא דמתני' "כל הנשים
בחזקת טהרה" דמיירי אף כאשר הבעל לא בא מן הדרך)
וכ"כ הראב"ד ,דרבב"ח פליג על ר' יוחנן  -שלר' יוחנן בעי'
מחשב ולרבב"ח מותרת אף בתוך העונה וקיי"ל כר' יוחנן
רביה דבעי' שיחשב.
שיטה ד  -הרי"ף ,והרמב"ם  -ה .רבב"ח חושש רק בעת
הוסת עצמה ,ולא לאחר מכן ,וחולק על ר' יוחנן ,דרבב"ח
מיירי שיודע שעבר הוסת וכבר היא מותרת ,ואילו ר' יוחנן
סובר וסתות דאו' ,וקיי"ל כרבה דאמר מותרת ,משום
דוסתות דרבנן .וכן מצינו שוסתות דרבנן  -מאנשי ביתו של
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושוע.
הבא מן הדרך  -בעונת הפרישה
כאשר הבעל בא מן הדרך ,וזה בדיוק עונת הפרישה -
ואלו הטעמים להתיר  -א .מהזוהר  -שהצריך שהבא מן
הדרך צריך לשמח אשתו ובכך (בזיווג עמה) משמח את
השכינה ,ואם לא  -הוא חוטא .ב .וכן הרשב"א הבין בדעת
רבב"ח שהוא מתיר אף בתוך עונת הפרישה.
ואלו הטעמים לאסור  -א .שהרי השו"ע לא כתב אלא היוצא
לדרך ולא הבא מן הדרך ,ב .ועוד שיש סוברים שרבב"ח סבר
כר"י רביה (תוס') ,ג .ועוד אף אם תרצה לומר שחולק -
קיי"ל כר"י רביה (ריטב"א ,רשב"א) ,ד .ועוד שהרבה
פוסקים נקטו רק ביוצא לדרך להקל בטענה שאז האשה
משתוקקת יותר ויש יותר מצוה (רא"ה ,שבט הלוי) ,או
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סעיף יב :וסתות הגוף והקפיצות
הָּׁ יָּׁה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לְּ י ִָּׁמים
שת
ש ֶׁ
ֲשה ,אֵּ מוּר לֹא ָּׁק ְּפצָּׁ ה וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,אֲ בָּׁ ל חוֹ ֶׁ
שהַּ ּוֶׁסֶׁ ת ּ ָּׁתלוּי ְּּבמַּ ע ֶׁׂ
ְּק ִפיצָּׁ ה וְּ כַּ יּוֹ צֵּ א בָּׁ ּהֵּ ּ ,כיוָּׁ ן ֶׁ
שם ַּר ְּש ּ ָּׁב"א)
(ט וּר ְּּב ֵּ

ש ִהיא ל' יוֹ ם
לְּ עוֹ נָּׁה ּ ֵּבינוֹ נִ ית ֶׁ

וּלְּ וֶׁסֶׁ ת ִמ ִּו ְּס ּתוֹ ת הַּ גּ וּף

שם ַּר ְּמ ּ ַּב"ן),
שם הַּ ּגָּׁהוֹ ת מיי' פ" ד ְּּב ֵּ
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

ְּּכגוֹ ן

שם ַּר ְּש ּ ָּׁב"א וְּ טוּר לְּ קַּ ּ ָּׁמן סִ י' קפ"ט) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

שתלוי בקפיצות (מעשה) בו אמרינן 'אימור לא קפצה ולא
ראתה' ,וחיישי' לבינונית ,משא"כ בוסת הגוף שאלו מקרים
הבאים מאליהם  -בזה אם הוא תלוי גם בימים אמרי' שאין
לה לחוש לעונה בינונית ,וזה וסת קבוע ואחרי שעבר הוסת
הזה בעי' "שיעור שתספור ותטבול"].
דהיינו ,נקודת החילוק היא בוסת הגוף שתלוי ביום  -היא
בעבור הוסת חוששת שמא ראתה[ ,וכן האם חוששת לעונה
בינונית].

וסת הגוף או הקפיצות
נדה טו" - .כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן "...זו המשנה,
והאמוראים נחלקו במקרה.
"...רב אשי מתני הכי  -אמר רב הונא  -לא שנו אלא שאין
לה וסת לימים ויש לה וסת לימים ולקפיצות דכיון
שבמעשה תליא מילתא  -אימור לא קפצה ולא חזאי ,אבל
יש לה וסת לימים אסור לשמש  -קסבר וסתות דאו'.
רבה בר בר חנה אמר  -אפילו יש לה וסת לימים  -מותרת -
קסבר וסתות דרבנן"

נסיונות ליישב דעת השו"ע -
א .תוה"ש תירץ ד"וכיוצא בזה" דנקט השו"ע היינו שאכלה
שום או פלפל ,דהיינו גם השו"ע סובר שכל זה הוא דוקא
וסת של מעשה .ואין הוא נחלק על הש"ך30 .
ב .החוו"ד ביאר דאה"נ "כיוצא בזה" היינו וסת הגוף כפיהוק
ועיטוש אלא שקרה כך כמה פעמים שפיהקה בשלושה ר"ח
שלא כסדרן  -שה יא קבעה 'לוסת הגוף ודוקא שבא ביום
מסויים'  -שאין חוששת לפיהוקים שבאמצע החודש.
דהיינו ,גם השו"ע סובר שכל זה הוא דוקא בוסת הגוף
שתלוי ביום .ואין הוא נחלק על הש"ך.

רשב"א  -יוצא אפוא ,שאפילו למ"ד וסתות דאו'  -אם יש
לה וסת לימים ולקפיצות  -תולים שלא קפצה ,ואם עבר
וסתה היא מותרת .וממילא חוששים לעונה בינונית ,בין אם
הוסת לימים ולקפיצות אחרי או לפני יום השלושים.
אך בעלת וסת שאינו קבוע  -אינה חוששת לבינונית אלא
לוסתה.
רמב"ן " -אם היה לה וסת הגוף ולא היה לה וסת יום קבוע
 -הרי היא טהורה עד העונה כמי שאין לה וסת".

עונה בינונית לבעלת וסת הגוף או הקפיצות

דעת השו"ע  -הב"י הבין משניהם  -א .דוסת הגוף
והקפיצות (המעשה) שווה הוא,
ב .דכל שהוסת שלה תלוי גם בקפיצות (במעשה) אחר יום
הוסת היא טהורה ,אא"כ יהיה לה וסת שקבוע ליום בלבד.
וכן הוא כתב בשו"ע "היה לה וסת לימים ולוסת מוסתות
הגוף ,כגון קפיצה וכיוצא בה - "...ולפי דבריו ,בין וסת של
מקרי הגוף ובין וסת שתלוי במעשה ,בעבור הוסת אינה
חוששת שמא ראתה.

נחלקו הפוסקים האם בעלת וסת הגוף או הקפיצות
חוששות לעונה בינונית או לא?
וכך הם דברי הראשונים:
הרשב"א  -כתב דבוסת הקפיצות ,בין שהוא לחוד ,בין שהוא
מורכב (עם יום)  -חוששת לעונה בינונית .וכ"כ "חומר בוסת
הקפיצות מבשאר הוסתות .שוסת הקפיצות בין שהוא קרוב
יותר מעונה בינונית בין שהוא רחוק יותר  -לעולם היא
חוששת לזמן עונה בינונית" ,וכ"כ הטור בסי' קפג סעי' כו.

דעת הש"ך  -וסת התלוי במעשה ואף אם הוא קבוע עם יום
אין לחוש בעבור הוסת .וכן בוסת הגוף אך דוקא שאינו תלוי
ביום[ .הש"ך דחה דעת השו"ע ,והביא ראיות ,שדוקא בוסת

מקור טוהר
 30גם הש"ך ניסה ליישב ,שהשו"ע דנקט "וכיוצא בזה" היינו דוקא בוסת הבא ע"י מעשה  -אלא שהוא הבין מפשט דברי השו"ע דמיירי
אף בשאר וסתות הגוף כפיהוק ועיט וש .דלא מצינו שום וסת ע"י מעשה אחר .ולכן הוא נשאר בקושיה על דעת השו"ע.
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וסתות הגוף .ב .לפי דבריו מהו "כיוצא בזה"  -הרי לא מצינו
מעשה חוץ מקפיצה]
ג .תוה"ש הסביר דוסת התלוי במעשה כמו קפיצה וכיוצא
בזה היינו אכילת שום ,שאר דברים חמים או שאר מעשים
(וכ"פ אבני שהם ס"ס קפד) [דכך לא קשה מה שהיקשה
הש"ך  -א .דהשו"ע משמע דדוקא בוסת התלוי במעשה
מיירי ,דהרי אמר "כיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא
קפצה ,"...ב .וכן יש ב"כיוצא בזה" עוד מעשים כאכילת
דברים חריפים או חמים וכדו']
ד .החוו"ד הסביר  -שהשו"ע מיירי בוסתות הגוף (המקרים)
כפיהוק ועיטוש וכן וסת האונס .ו בוסת הגוף היינו דוקא
כשראתה ג"פ במקרה גוף שלא כסדרן ,כגון שפיהקה בר"ח
וראתה ג"פ ,אבל לא בר"ח רצופים .ולא ראתה בפיהוקים
שבינתיים ,כך שהיא חוששת לר"ח רק אם תפהק בו,
וממילא אשה זו חוששת לבינונית.

והרמב"ן  -כתב "אם היה לה וסת הגוף ואין לה וסת יום
קבוע  -הרי היא טהורה עד העונה (בינונית) כמי שאין לה
וסת".
פסק השו"ע
הב"י סבר דשניהם מיירי בוסת הגוף ,והרשב"א דנקט וסת
קפיצה לאו דוקא אלא חד מוסתות הגוף נקט ,וכ"פ בשו"ע
"היה לה וסת לימים ולוסת מוסתות הגוף ,כגון קפיצה
וכיוצא בה ,כיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא קפצה ולא
ראתה ,אבל חוששת לעונה בינונית שהיא ל' יום"
ונחלקו האחרונים בדעת השו"ע:
א .פשט דברי השו"ע הוא שבין וסת הגוף כפיהוק ועיטוש,
בין וסת האונס לקפיצה  -חוששת לבינונית (ואף אם הוא
ליום קבוע) [והסביר הב"י דמה שכתב הרמב"ן "אם היה לה
וסת הגוף"  -שחוששת לבינונית  -היינו כל וסת שמעורב
בו גוף או מקרה .ומש"כ הרשב"א 'קפיצה' לאו דוקא
קפיצה ,אלא הוא הדין לכל וסתות הגוף]  -אך הש"ך דחה
ביאור זה ,דבוסת הגוף המורכב לא צריך לחוש לבינונית,
כיון שהוא תלוי ליום ,דאין זה תלוי במעשה ,ודוקא בוסת
האונס התלוי במעשה אפשר לתלות ולומר 'אימור לא
קפצה ולא ראתה' (דכן משמע בסי' קפט סעי' יט ,דבעלת
וסת מורכב חוששת רק להרכבה יחד ,וכ"כ הפוסקים דדינו
כוסת לימים)
[והסביר הש"ך דמה שכתב הרמב"ן "אם היה לה וסת הגוף"
שחוששת לבינונית  -היינו קפיצה דוקא ולא בוסתות הגוף]
ב .הש"ך ניסה ליישב בדברי השו"ע  -דרק בוסת התלוי
במעשה חוששת לבינונית  -אלא שהש"ך סיים שזה פירוש
דחוק  -א .לפי שמפשט דברי השו"ע משמע דמיירי בכל

בעלת וסת הגוף לחוד
י"א דהיא צריכה לחוש לעונה בינונית (כהבנת הש"ך בדעת
הרמב"ן ,וכ"פ שולחן ערוך הרב סקמ"ה)
וי"א דאם רגילה לראות בתחילת הוסת  -אסורה בעונה
בינונית ,שמא תשמש ותפהק ומיד תראה ,משא"כ כאשר
היא רגילה לראות בסוף הפיהוק או אחר זמן מהפיהוק.
וכן אם נמשך ראייתה אחר הפיהוק  -היא אסורה בבינונית
(חוו"ד בסי' קפט ס"ק ב בחידושים)
והאבני שהם (ס"ס קפד) פסק כדעה ראשונה ,דתמיד
חוששת לבינונית.
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סעיף א :לצאת מטומאה
ש ּתֹאמַּ ר לוֹ  :טָּׁ בַּ לְּ ִּתי .הגה :וּמֵּ ַּאחַּ ר
ש ִהיא ְּּבחֶׁ זְּקַּ ת ְּטמֵּ ָּׁאהָּׁ ,אסוּר לוֹ לָּׁ בוֹ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ עַּ ד ֶׁ
שה ֶׁ
הָּׁ ִא ּ ָּׁ
שר לָּׁ ּה לִ ְּמנוֹ ת וְּ לִ ְּט ּבֹל ,נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת .אֲ ִפלּ ּו רוֹ אֶׁ ה ְּּבג ֶָּׁׁדיהָּׁ ְּמל ְֻּׁכלָּׁ ִכים ְּּב ָּׁדם,
שאֶׁ ְּפ ָּׁ
שעָּׁ ְּבר ּו י ִָּׁמים ֶׁ
ֶׁ
שם הָּׁ רֹא"ש וְּ ַּר ּ ֵּבינ ּו יְּ רוּחָּׁ ם)
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
דוֹ מֶׁ ה לָּׁ זֶׁהֵּ ּ .
נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת לוֹ מַּ רְּּ ,בשוּק טַּ ּ ָּׁב ִחים עָּׁ בַּ ְּר ִּתי ,אוֹ נִ ְּתעַּ ּ ַּס ְּק ִּתי ְּּב ִצ ּפוֹ ר וְּ כַּ ּ
.

אשה שהוחזקה טמאה

האם חייב דוקא שתאמר 'טבלתי'?

לפני שהיא אומרת 'טבלתי'  -אסור אף ליגע בה וה"ה שאר
קריבות אסורים (דרכ"ת בשם לבנון נטע)

נחלקו האחרונים ,האם צריך דוקא דיבור בכדי להכניסה
לחזקת טהרה ,או שמועיל מעשה המוכיח המרמז לבעל
שהיא טבלה וטהורה כבר -
י"א דלא מהני מעשה אם באה ושוכבת אצלו [הטעם -
חיישי' שמא טעתה ושכחה שהיא טמאה (בדה"ש) .וכן
דייקו בלשון השו"ע "עד שתאמר לו טבלתי"] (לבנון נטע,
חוו"ד ,פת"ש)
וי"א שיש להחמיר בשוכבת אצלו ,ולהתיר רק כאשר יש רמז
קבוע ביניהם לסימן שטבלה ,כגון שמעבירה חפץ לידו או
שהוא שואל אותה והיא מרכנת ראשה (בדה"ש)
וי"א דמהני אף בשוכבת אצלו (טה"ב קנד)
[הטעם  -דלשון השו"ע לאו דוקא הוא ,וה"ה בשוכבת
אצלו.
וכן מוכח מהרמ"א בסעי' ג' לגבי אמתלא שמהני שוכבת
אצלו .ועוד ,כיון שהיא נאמנת בדיבור קל לומר טבלתי ,למה
שלא יהיה מעשה השכיבה חשוב כדיבור .וכן כשבעלה בעיר
הוי טבילת מצוה כשהיא בזמנה ,ובפרט לפי הזהר
שהמאחרת טבילתה גורמת כמה רעות בעולם  -ולכן הוי
כחזקת חבר ,שאינה מוציאה מתחת ידה דבר שאינו מתוקן.

ישנם ב' תנאים בכדי שהאשה תצא מטומאתה ,ותכנס
לחזקת טהרה בפני בעלה:
א .דוקא שעבר שיעור זמן שתוכל לספור ולטבול (ב"י,
רמ"א)  -היינו כל שאפשר שטבלה כבר ,ואפילו אם הבעל
מסופק בכך ,האשה נאמנת[ .כגון שדרכה למנות נקיים
מהיום הששי לראייתה ,וכעת לפי החישוב נראה שמנתה
מהיום החמישי לראייתה] (ט"ז) ,אלא אם כן ברור לו ,ללא
ספק ,שאי אפשר שעברו מספיק ימים שהיא תוכל לטבול
(ש"ך)
ב .ודוקא שאמרה לו 'טבלתי' (שו"ע) ,אך אין צורך שהיא
תוכיח שטבלה ,ע"י עדות נשים וכדו' (ב"ח)
[המקור  -נדה יא,.יב" - .אבל הניחן בחזקת טומאה ,לעולם
היא טמאה עד שתאמר לו טהורה אני (וטבלתי)",
ונאמנת משום שנא' "וספרה לה" לעצמה (כתובות עב]).
אשה שהיא ספק טמאה
המקור  -נדה טו" - :אמר ר"י בעלה מחשב ימי וסתה ובא
עליה" (בלי תביעה).
כאשר הבעל מסופק אם אשתו ראתה  -מספיק התנאי
הראשון ,שעבר שיעור זמן שתוכל לספור ולטבול ,וא"צ
שהאשה תאמר לו שטבלה.
בעלה מצא בגדיה מלוכלכים בדם
כאשר בעלה מצא את בגדיה שהם מלוכלכים בדם וכדו' ,ויש
כאן חשש שמא זהו דם נידות שבא ממנה  -האשה נאמנת
לומר שהתעסקה בדם ציפור או שעברה בשוק של טבחים,
ולהישאר בטהרתה (רא"ש ,רמ"א)
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מי טוהר
בספר עצי לבונה כתב:
א .שתקבל על עצמה להיות זהירה מכאן ולהבא,
ב .וכן תקבל על עצמה להתענות ב,ה,ב על שהכשילה בעלה
באיסור נדה.
ר' חיים מוואלוזין זצ"ל (הובא בשו"ת עמודי אור) נקט
דצריכה  -א .עזיבת חטא,
ב .לקבל עליה להזהר מכאן ולהבא,
ג .וראוי שהבעל יעמיד לה אשה יראת שמים להשגיח עליה.
וכן אם חזרו הבעל והאשה ביחד בתשובה  -מהני (טהר"י).
אבל אם רק הבעל חזר בתשובה ,והאשה שומרת רק משום
שלום בית  -יש לשאול חכם (טה"ב קנב)

וכש"כ כשיודע הבעל שבדקה עצמה בספירת שבעה נקיים,
והכינה עצמה לטבילה] 31
נאמנות אשה שזינתה בעודה פנויה
אשה שזנתה בעודה פנויה וכעת נישאה ,לכאו' ישנו צד שלא
להאמין לה ,שכן קיי"ל בבכורות (ל" ).כל החשוד על הדבר
לא דנו ולא מעידו" ,אלא שמצאנו כמה סיבות שבכל זאת
יש להאמינה:
א .דקודם שנישאת לא היתה לה אפשרות לטבול במקוה
טהרה ,מחמת מניעת הפנויות מלטבול ,לכן ייצרה אלבשה
ולכן לא טבלה ושימשה.
ב .כעת יש לה פת בסלה ,וחזקה שלא שבקה היתרא ואכלה
איסורא.
ג .כיון דחזינן דלא משמע לאינשי איסור דבעילת פנויה כולי
האי ,כמו חומרת בעילת נדה נשואה,
לכן להלכה ,אשה זו נאמנת (חוו"ד ,פת"ש ,טה"ב קנא)

המודיעה לאדם אחר שיודיע לבעל שהיא
טבלה
אשה שמודיעה ע"י שליח לבעל שהיא טבלה  -מועיל ,ואפי'
שזה עד מפי עד ,וכן אף שזה ע"י אשה [הטעם  -כשם
שנאמנת לומר 'טבלתי' וכן 'חכם טיהר לי הכתם' (דרק
בעדות בכור החמירו חכמים).
ומכאן נראה דאם אומרת לבנה או בתה הגדולים 'תגידו
לאבא שחזרתי והכל בסדר'  -דמהני.
אך בקטן או קטנה  -יש להסתפק ,דאף דמצד עדות לא
מהני ,שמא מצד רמז המקובל ביניהם מהני .מיהו דעת הרב
מרדכי אליהו זצ"ל בתשובה "כל הבעיה שתצא מחזקת
טומאה ,בזה שעשתה שליח ,בסדר ,אפי' שהילד פחות מבר
מצוה" ,דהיינו כיון שכאן האשה בעצמה טבלה ויצאה
מחזקת טומאה ,נמצא שהילד רק מודיע לנו את המציאות,
ולא יהא אמירה של קטן גרועה יותר מקטן המסיח לפי
תומו( .דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א סי' קפה ,שאלה ב)
[ומ"מ צ"ע אם מהני שמסיחה לפי תומה שטבלה ,דשמא
בעינן שתאמר בפירוש דוקא שטבלה] (בדה"ש)

נאמנות נשואה שהכשילה בעלה ושמשתו נדה
אשה שהכשילה בעלה בדיני נדה ,ושימשה איתו בעודה נדה
 אשה זו נעשית חשודה לעניין דיני טהרה [כיון שחטאהלמרות שהיה לה פת בסלה ,והיה אפשר לה לטבול] ,לכן
היא נאמנת רק:
א .שלא בשעת וסתה הקבוע  -כגון באשה שיש לה וסת
קבוע או שאין לה וסת קבוע בעונה בינונית .אא"כ בשעת
וסתה הקבוע ,שאינה נאמנת (חוו"ד)
ב .וכן כאשר יש מקוה לפניה ואמרה שטבלה ,שבזה אין מה
לחשדה .ויכולה בקלות לטבול ,משא"כ כאשר יש לה קושי,
כגון שצריכה לטבול בימות החורף (חוו"ד) ,וכן אפשר שיש
לחושדה אף במקום שהטבילה בתשלום (פת"ש)
ג .וכן אם היא עשתה תשובה גמורה  -ומהי תשובה גמורה?

סעיף ב :הוחזקה נדה בשכנותיה
ֲשיבָּׁ ה ְּּכו ַַּּּדאי
שת ְּּבג ִָּׁדים הַּ ְּמיֻׁחָּׁ ִדים לִ ימֵּ י נִ ּדו ָּּׁת ּה ,ח ִ
ש ָּׁראוּהָּׁ לוֹ בֶׁ ֶׁ
וְּ ִאם הֻׁ ְּחז ְָּּׁקה נִ דָּּׁ ה ִּב ְּשכֵּ נוֹ ֶׁתיהָּׁ ֶׁ ,
ְּטמֵּ ָּׁאה.

נדה" ,ולפי שלוקה משמע שחכמים עשאוה כנדה ודאי ,וכ"פ
השו"ע.
ופירש רש"י שראוה שכנותיה שהיא היום היתה מלובשת
בגדי נידותה.

המקור
המקור  -נדה פ" - .מלקין על החזקות כרב יהודה ,דאמר רב
יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום

מקור טוהר
[ 31ואף שבספר שערי טהר רצה להתיר אף במקרה שאמרה שהולכת לטבול והבעל ראה שהלכה ,אין להתיר אותה ע"י זה ,שהרי הוא
בעצמו נשאר בצ"ע ,וכן בשו"ת קנה בשם (ח"א סי' ס"ח) כתב שלא הבין דבריו ,כי מניין לבעל שלא שהלכה למקום אחר]

34

יו"ד סימן קפה
 בין אם ראוה לובשת פריט המיוחד לימי נדותה ובין אםהיא סיפרה להם דברים המוכיחים שהיא טמאה ,ונתחזק
בליבם שהיא טמאה.
 אם הבעל שמע את מה שסיפרה לשכנות או שבאו ב'עדים וסיפרו לו  -ודאי מהני.
 יש להסתפק אם השכנות עצמן נחשבות לעדות ,ובפרטכאשר האשה מכחישה אותן וטוענת שלא לבשה בגדי נדות.

ביאורים מהספר בדי השולחן
בספר בדי השולחן הוסיף נופך ביאור בדין הוחזקה נדה:
 כל דין הוחזקה ,זה דוקא כשהוחלט אצלם שהיא ודאיטמאה ולא ספק ,וזה כעדות גמורה שהיא נדה.
 אפי' ראו אותה רק פעם אחת ,ולא בעי' שתתחזק בעיניהןל' יום.

סעיף ג :אמתלא
ָּׁא ְּמ ָּׁרה לְּ בַּ עֲלָּׁ ּהְּ :טמֵּ ָּׁאה אֲ נִ י ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ָּׁא ְּמ ָּׁרהְּ :טהוֹ ָּׁרה אֲ נִ יֵּ ,אינ ָּּׁה נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת.

ִאם הוּא לְּ ַּאחַּ ר ְּּכ ֵּדי

שלּ ֹא ָּׁא ְּמ ָּׁרה לוֹ כֵּ ן ְּּת ִח ּ ָּׁלה,
שאוֹ מֶׁ ֶׁרת ֶׁ
ִּד ּבוּר ֵּּ(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם ַּר ֵּּבנ ּו יְּ רוּחָּׁ ם) .וְּ ִאם נ ְָּּׁתנָּׁה אֲ מַּ ְּתלָּׁ א לִ ְּדבָּׁ ֶׁריהָּׁ ְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
שלּ ֹא הָּׁ יָּׁה ּ ָּׁב ּה ּכֹחַּ לִ ְּס ּבֹל ּ ַּת ְּש ִמיש ,אוֹ טַּ ֲענָּׁה ַּאחֶׁ ֶׁרת ּ ַּכיּוֹ צֵּ א ּ ָּׁבזֶׁה ,נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת.
אֶׁ ּ ָּׁלא ִמ ּ ְּפנֵּי ֶׁ

הגה:

ח ִסידוּת
שלּ ֹא לְּ הַּ אֲ ִמין לָּׁ ּהִ ,מ ַּ ּדת ֲ
שרוֹ צֶׁ ה לְּ הַּ ְּח ִמיר עַּ ל עַּ צְּ מוֹ ֶׁ ,
ו ִּמ ּ ָּׁכל ָּׁמקוֹ ם ִמי ּ ֶׁ

נִ דּ ו ָּּׁת ּה ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ָּׁא ְּמ ָּׁרהְּ :טהוֹ ָּׁרה אֲ נִ יַּ ,אף

הוּא(ֵּּ .בית יוֹ סֵּ ף) ,אֲ בָּׁ ל ִמדִּ ינָּׁא נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת ,אֲ ִפלּ ּו
ש ִהיא ּ ָּׁב ָּׁאה וְּ שוֹ כֶׁ בֶׁ ת
יקה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ַּרק ֶׁ
ִּב ְּש ִת ָּׁ

ש ּנ ְָּּׁתנָּׁה אֲ מַּ ְּתלָּׁ א לִ ְּדבָּׁ ֶׁריהָּׁ  ,אֵּ ינ ָּּׁה
עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
(א ְּמ ָּׁרהְּ ּ :פלוֹ נִ י חָּׁ כָּׁ ם ִטהֵּ ר לִ י ּ ֶׁכ ֶׁתם,
נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁתָּׁ .

ש ָּׁא ְּמ ָּׁרה
ש ּ ַּמה ּ ֶׁ
אֵּ צֶׁ ל ּ ַּבעֲלָּׁ ּה וְּ הוּא יוֹ ֵּדעַּ וּמַּ ִּכיר ֶׁ
ש ָּׁתה מֵּ חֲמַּ ת ְּקטָּׁ טָּׁ ה
ְּּת ִח ּ ָּׁלהְּ :טמֵּ ָּׁאה אֲ נִ י ,עָּׁ ְּ ׂ

ש ֶּׁק ֶׁרת ,הֶׁ חָּׁ כָּׁ ם נֶׁאֱ ָּׁמן,
ש ִהיא ְּמ ַּ
וְּ הֶׁ חָּׁ כָּׁ ם אוֹ מֵּ ר ֶׁ

שהָּׁ יָּׁה לוֹ עִ ּ ָּׁמ ּה( ,מהרי"ו סִ ימָּׁ ן כ"ב) ,וְּ כַּ דּ וֹ מֶׁ ה לְּ זֶׁה .אֲ בָּׁ ל
ֶׁ

ו ְּּטמֵּ ָּׁאה ִהיא.

שם הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ן) .
(בית יוֹ סֵּ ף ַּר"ן וְּ ַּר ּ ֵּבינ ּו יְּרוּחָּׁ ם ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

שת ְּּבג ִָּׁדים הַּ ְּמיֻׁחָּׁ ִדים לִ ימֵּ י
ִאם ָּׁראוּהָּׁ לוֹ בֶׁ ֶׁ
ובטה"ב (קפ) פסק "יש מקום לומר שמיגו מועיל להאמינה,
אלא שנכון לחקור ולדרוש עוד כשאין בפיה אמתלא גמורה,
אלא מיגו בלבד ...ומ"מ המורה להקל ע"י מיגו כשאין
אפשרות לחקור יותר אין מזניחין אותו ,ואין לדיין אלא מה
שעיניו רואות".

פתרון א  -אמתלא
האשה שאמרה לבעלה טמאה אני ,ישנן ג' פתרונות
להתירה :הפתרון הראשון הוא שתתן אמתלא לדבריה (משל
וטעם למה שאמרה תחילה מקודשת או טמאה אני  -רש"י)
השו"ע.
וכ"פ
[המקור  -כתובות כב" - .בעא מיניה שמואל מרב אמרה
טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו? אמר ליה אף בזו
אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ,תנא מיניה ארבעים זימנין
ואפ"ה לא עבד שמואל עובדא בנפשיה"  -והפוסקים פסקו
כרב דקיי"ל כרב באיסורי]
הרי"ף הביא גם את דברי שמואל לומר שמי שלא רוצה
להאמין לאשתו בזה  -זו מידת חסידות ולא שטות ,וכ"כ
הרמ"א (בין אם שמואל סבר כרב מדינא ורק החמיר על
עצמו ,ובין אם שמואל חולק על רב וסובר שמדינא יש
לאסור)

פתרון ב  -תיקון תוך כדי דיבור
הפתרון השני הוא  -אם תתקן דבריה תוך כדי דיבור  -לומר
שהיא בעצם טהורה  -מהני (ר' ירוחם ,רמ"א)
פתרון ג  -שוכבת אצלו
מהר"י וייל כתב דמהני שוכבת אצלו ,כאשר הבעל מבין את
הסיבה שאמרה טמאה אני אף קודם שתאמר לו ,וכ"כ
הרמ"א.
והביאור בדבריו  -הב"ח הבין שהמהר"יו מיירי באשה
שאמרה שחוששת לשינוי וסת ולא באמרה טמאה אני ולכן
מהני שהיא שוכבת והוא יודע את הסיבה ,אך באמרה טמאה
אני חייב הבעל לשאול אותה כדי להוציא האמתלא מפיה.

יש לה מיגו
במקרה שיש לה מיגו דעברו ימים שתוכל לספור ולטבול
ולומר טבלתי ,האם די לנו שאומרת 'טהורה אני' או שצריך
שתתן אמתלא לדבריה -
י"א שבכל זאת צריכה לתת אמתלא ,ולא מהני שתאמר
טהורה הייתי עד עכשיו (פת"ש)

דעת הרמ"א -
י"א דסובר כהב"ח ,ורק רצה לחדש דאם שכבה אצלו א"צ
לקום מיד ויחכה שתאמר האמתלא בפיה (ש"ך) ,וי"א דהבין
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(ס"ס קצו) שתקנח יפה את אותו מקום במוך או בבגד או
ברחיצה להפליט הזרע( .טה"ב קס)

במהר"י וייל שה"ה באמרה טמאה אני דמהני שוכבת אצלו
(מעד"מ)
סוגי אמתלא שהובאו בפוסקים

לעניין עונת פרישה  -כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ג יו"ד קכ)
 שצריכה גם פרישה באותו תאריך מדין שויא נפשא.אך בטה"ב (קפו) הקל בזה משום שאין להחמיר עליה
בפרישה שהיא מדרבנן והותרה לצורך מצוה [כגון יוצא
לדרך].

האמתלות הטובות הן  -מפני שלא היה לי כח ,מפני אחותך
או אמך שעמנו בבית ,סבורה הייתי להיות נדה וגיליתי שדם
מכה או חבורה הוא ,לא יכלתי לסבול תשמיש ,מחמת
קטטה שהיתה בינינו  -נאמנת.
אך ב טענות גרועות כמו  -דרך שחוק אמרתי לך ,או משטה
הייתי בך  -אינן מועילות (פת"ש) [דאין דרך בנות ישראל
הכשרות לעשות שחוק מדברים כאלה (טה"ב קנז)]
ומ"מ אם בעלה יודע שאמרה בדרך שחוק יכול להאמינה גם
באמתלא גרועה כזו ,אלא שראוי לנזוף בה ולהזהירה לבל
תוסיף לעשות כן (טה"ב קנד) 32

אשה שבמשך ל' יום אמרה שהיא טמאה
י"א שלא מהני אמתלא (שו"ת גור אריה יהודה)
וי"א שכל שהוחזקה באמירה בלבד ללא מעשה מהני לה
אמתלא אפילו לאחר ל' יום (שו"ת דברי חיים ,טה"ב קפ)
אשה שהקדימה את מועד הטבילה

הנותנת אמתלא בימי הוסת

אשה שהודיעה על יום טבילה ופתאום הקדימה  -בטענה
שטעתה בחשבון -
לדעת החת"ס  -אם היא מודיעה על השינוי באותו יום
טבילה ,יש להחמיר דלמא יצרה תקפה לבעילת הלילה אך
לשינוי של יום או יומיים קודם ליל הטבילה  -אין לחשוד,
דהכא התורה האמינתה.
אך בטה"ב (קסג) פסק דאם האשה מוחזקת לכשרה וצנועה
נאמנת לשנות ולהקדים הטבילה אף באותו יום ,וגם בעל
נפש לא יחמיר בזה כלל ,דכך הוא מערער את נאמנותה,
ואחריתה מי ישורנה.

אשה הנותנת אמתלא בימי עונת הוסת  -אף שיש סברא
שלא להאמינה ,שהרי יש רגלים למה שאמרה 'טמאה אני',
שכנראה הי א ראתה בעונת וסתה ,מ"מ אין הדין נותן
להחמיר בוסתות דרבנן ,שהרי התורה האמינה לה ,ולכן כל
שנתנה אמתלא לדבריה חזרה לנאמנותה (טה"ב קנח)
הדין כאשר לא מקבלים את האמתלא
כאשר החכם לא מקבל את האמתלא של האשה ,על האשה
רובצת טומאה ולכן היא צריכה לטבול ,אלא שדנו הפוסקים
האם מתלווים לכך כל דיני הוסת:

אשה שמכחישה את עונת הפרישה
אשה שאמרה הערב ליל פרישה ופתאום חזרה בה -
צריכה לתת אמתלא ,ואם זו טענה מתקבלת אפשר להתיר,
הא לאו הכי יש להחמיר (טה"ב קפו)

לעניין ברכת הטבילה  -י"א שתברך על הטבילה (שו"ת רב
פעלים ח"א יו"ד לז ,שו"ת שבט הלוי)
וי"א שלא תברך [כיון שבעצמה היא יודעת את המציאות
שהיא טהורה .כי כל מה שהיא חייבת לטבול זה רק משום
שלגבי בעלה אין היא נאמנת ,משא"כ לגבי עצמה לעניין
הברכה אפשר שהיא צודקת ,דרק גבי אחרים אין לה
נאמנות] ( 33טה"ב קנה ,בדה"ש)

הטעמים ל'מידת חסידות'
הרי"ף הביא גם את דברי שמואל לומר שמי שלא רוצה
להאמין לאשתו בזה  -זו מידת חסידות ולא שטות ,וכ"כ
הרמ"א .והובאו לכך ב' טעמים:
א .שיכול הבעל לומר אני מאמין לדבריך הראשונים ולא
האחרונים (מצד חסידות)

לעניין המתנת ד' או ה' ימים  -צריכה להמתין ,ומ"מ אם לא
שימשה ד' ימים קודם ,יכולה להפסיק בטהרה מיד ולספור
ז' נקיים ,ואף אם היא שימשה יכולה לעשות כפסק מרן

מקור טוהר
 32אמנם יש לבעל להיזהר ולשים לב  -לבחון בעצמו אם הוא מאמינה מחמת שהוא רוצה להתירה (בתשמיש) או מחמת שהוא באמת
מאמינה ומכיר את טבעיה ומידותיה .כנלע"ד.
 33ועצה טובה לכך ,כתב לי הרב מרדכי זרנקיאן שליט"א (על מבחן) וז"ל "אפשר שתשמע מאשה אחרת [את הברכה] .אך יש לענ"ד
עוד עצה שתברך על כלי ברזל 'אשר קדשנו ...על הטבילה' ותכוון על עצמה ,אמנם אפשר שכאן משנה ממטבע שטבעו חכמים
בברכות ,וצ"ע בזה".
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יו"ד סימן קפה
ב .כדי להתריע אותה שלא תשקר פעם נוספת (דרכ"ט
קכא)34 .
אמנם אם האמתלא היתה טובה וחזקה (כמו מחמת קטטה,
אמו ואחותו בחצר) וכיו"ב  -גם בעל נפש לא יחמיר על
עצמו בזה (טה"ב קפב)

ב' טעמים הובאו לכך:
א .אם באמת היה לה סיבה כלשהי ,לא מסתבר שתהיה
שוטה ותעשה מעשה גדול כזה (רשב"א)
ב .כיון שהוחזקה נדה בפני כולי עלמא והם אינם יודעים
מהאמתלא ,לכן היא בחזקת טמאה (מהר"ל מפראג)

שינתה האמתלא
אם אמרה בהתחלה אמתלא שאינה מתקבלת (כגון דרך
שחוק אמרתי וכדו') ואח"כ אמרה אמתלא המתקבלת -
אין מקבלים אמתלא זו ,דכיון שלא אמרה אותה מיד ,זו
ראיה שאין לה אמתלא (פרד"ר ,טהר"י) ,וכ"כ בשו"ת רב
פעלים (יו"ד ח"א לד)  -דאם דחו אותה ואמרו שהאמתלא
הראשונה היא שקר ואח"כ אמרה אמתלא אחרת  -אינה
נאמנת.
ומ"מ הר"מ אליהו זצ"ל נקט דאם היא מסבירה ונותנת טעם
למה לא הקדימה לומר את האמתלא הטובה בהתחלה -
נאמנת ,והבעל צריך להזהר שלא לפרוך את דבריה ,דא"כ
אין סוף לקושיות וביטלנו את כל כח נאמנותה (דברי מרדכי
זרנקיאן שליט"א שאלה כ)

הנ"מ בין הטעמים:
א .אשה שאמרה בפני רבים 'טמאה אני'  -לפי טעם המהר"ל
גם בזה לא מהני אמתלא (ט"ז) ,אך יש פוסקים דמהני
(תוה"ש ,כו"פ ,טה"ב קעא)
ב .עשתה מעשה רק בפני בעלה  -לפי טעם הרשב"א לא
מהני בזה אמתלא.
ובטה"ב (קסו) הביא אפשרות לקבל האמתלא שלא בשעת
וסתה [הטעם  -משום ספק ספיקא ,שמא הלכה
כהשאילתות והטור שגם אחר מעשה נאמנת באמתלא,
ואת"ל שהלכה כהרמב"ן והרשב"א ,שמא שלא בשעת וסתה
לכו"ע מהני אמתלא (כו"פ) ,ובפרט לפי דברי המאירי שכתב
"אלא נראה לי שהכל לפי חוזק האמתלא"]

אמתלא שנאמרת אחר מעשה

אמתלא שנאמרת קודם מעשה

האשה שהוחזקה נדה בשכנותיה  -כגון שראוה לובשת
בגדים המיוחדים לימי נדותה  -לא מהני לה אמתלא.
[המקור  -כתובות עב - 35 .משנה " -ואלו יוצאות שלא
בכתובה ...ומשמשתו נדה".
גמ' " -היכי דמי ,אי דידע בה נפרוש אי דלא ידע נסמוך
עילוה ,דא"ר חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנדה
שסופרת לעצמה שנא' 'וספרה לה שבעת ימים' לה לעצמה
[א"כ איך מדובר משמשתו נדה? לכן הגמ' מביאה ב'
תירוצים ,ונביא את התירוץ השני] ...ואיבעית אימא כדרב
יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה
עליה משום נדה"  -וסתמא קאמר ,אלמא דאפי' באמתלא
לא מהימנא ,דהא ודאי נדה משוינן לה (ב"י)] 36

אם האשה גילתה לבעלה את הטעם קודם שעשתה את
המעשה  -הרי זה מועיל.
הטעם (הביאם הש"ך) -
א .לפי טעמו של הרשב"א  -לפי שאין כאן חזקה כלל,
שהרי הקדימה רפואה למכה [לפי שנתנה הסבר ,מסתבר
שהיא אפילו תעשה מעשה גדול] (ט"ז).
ב .לפי טעם המהר"ל מפראג  -דכאן הבעל יודע האמת קודם
שתוחזק בפני הבריות (ט"ז).
ג .לפי שו"ת הרמ"א  -כאן הוי אמתלא טובה ,כיון דאי
אפשר בעניין אחר ,דאמירה לא היתה מספיקה.

מקור טוהר
[ 34וכן יש ליישב דאף שבלחם ושמלה וכן בשו"ת רב פעלים (יו"ד ח"ב סי' ל"ב) נקטו דדוקא אם האשה מוחלת מותר ,ואילו שאר
הפוסקים לא כתבו כן ,היינו כיון ששניהם איירי במקרה שרוצה להתחסד מהטעם הראשון ,מצד חסידות ,ולא בכדי להתריע בה ,ומדובר
על אשת ת"ח שמתחילה הסכימה שבעלה ינהג בחומרות (דברי מרדכי זרנקיאן שליט"א עמ' ])66
 35המקור  -כתובות עב" - .מתני'  -ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו
מעושר ומשמשתו נדה ולא קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ,ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל
אדם ,אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו ,רבי טרפון אומר אף הקולנית ואיזוהי קולנית לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכיניה
שומעין קולה :גמ' ... -ומשמשתו נדה :היכי דמי אי דידע בה נפרוש אי דלא ידע נסמוך עילוה דא"ר חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין
לנדה שסופרת לעצמה שנאמר {ויקרא טו  -כח} וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה לא צריכא דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי את
הדם ואזל שייליה ואשתכח שיקרא ואיבעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה משום
נדה"
 36אך לדעת הטור מועילה אמתלא ,שכן הוא הקשה לבסוף "ותימה הוא (מדוע אין האמתלא מועילה אחר שעשתה מעשה) ,וכי עדיף
הוחזקה נדה בשכנותיה מכש אומרת בפירוש טמאה אני שנאמנת שוב לומר טהורה אני על ידי אמתלא".
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וכ"פ בטה"ב (ח"א קעב) להקל באמתלא שהודיעה לבעל
קודם המעשה ,או באמתלא שא"א בעניין אחר ,לולא
המעשה.

לעניין ברכת הטבילה  -אף שאנו מאמינים לחכם שטימא
ומורים לה לטבול ,מ"מ אין לה לברך על הטבילה אא"כ
החכם אומר בפירוש שחזר בו מהוראתו הראשונה( .טה"ב
קפח)

אשה שעשתה מעשה ,ולאחר מעשה היא טוענת שבסך הכל
היא טעתה וסברה שהיא נדה -
לפי דברי הש"ך שנאמרו קודם ,מהני להתירה אפי' בעשתה
מעשה ,אלא שהכו"פ סבר דלא מהני.
ולהלכה ,בטה"ב (ח"א קסח) פסק ש"אם האמתלא מקובלת
על בעלה ביודעה ומכירה שהיא כשרה ,ובפרט כשהיא
מבררת ומוכיחה שדבריה נכונים ...ומ"מ המחמיר בזה
תע"ב"

לעניין הפסד ממון  -אף שאנו מאמינים לו לעניין הטומאה,
מ"מ לעניין הפסד ממון (להפסיד כתובתה) אין החכם נאמן
להפסידה ,דהוי כמו כל עד א' שאינו נאמן להפסיד ממון (כן
משמע ברא"ש וברשב"א)

אמתלא של 'סבורה הייתי להיות נדה'

נאמנות האשה מול עד בשם החכם
האשה נאמנת טפי [הטעם  -א .כיון דהתורה האמינתה
(וספרה לה) לכן היא נחשבת כשני עדים .ב .לעניין זנות ,אין
עד א' נאמן לאסור( ].ט"ז ,טה"ב)

אמתלא אחר הרחקת המיטות

נאמנות חלום האשה מול חכם

אשה שהרחיקה המיטות ,ונותנת אמתלא לכך -
בשו"ת רב פעלים (א ,יו"ד לה)  -כתב דלא מהני אמתלא
בזה ,מכיון שעשתה מעשה שאינו הכרחי,
אך בטה"ב (קסט) הקל בזה ממה סיבות 37

אשה שחלמה על חכם שהורה לה בחלום ,שמה שהרב פסק
לה הוא טועה  -אין לסמוך על החלום בין להקל בין להחמיר,
שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כלל[ .סנהדרין ל- .
"הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ,ובא בעל
החלום ואמר לו ,כך וכך הם ,במקום פלוני הם ,ושל מעשר
שני הם ,זה היה מעשה ואמרו ,דברי חלומות לא מעלין ולא
מורידין"] (שו"ת אגודת אזוב מדברי חיו"ד סי' יג ,טה"ב
ח"א תסג)

נאמנות האשה בשם חכם
נאמנת האשה לומר שהחכם טיהר לה הכתם או שפסק
להתיר ,ואין צורך שתנקוב בשמו (טה"ב קפז)
נאמנות האשה בשם חכם מול החכם

נאמנות הבעל

החכם נאמן כנגד האשה (לעניין איסורים) [המקור -
כתובות עב - .משנה " -ואלו יוצאות שלא בכתובה...
ומשמשתו נדה" ,הגמ' הביאה ב' תירוצים במה מדובר ,וכעת
נביא את התירוץ הראשון "לא צריכא ,דאמרה ליה פלוני
חכם טיהר לי את הדם (הכתם) ואזל שייליה (הבעל לחכם)
ואשתכח שיקרא (וגילה שהחכם טימא והיא שיקרה) -
אלמא דהחכם נאמן יותר ממנה (רמב"ן ,ר' ירוחם).
הטעם  -בדין עד מפי עד קיי"ל שאם כפר הראשון אין השני
האומר משמו של הראשון נאמן( ].רמ"א ,ב"י)

כתב הקנה בשם " -נראה דה"ה להיפך ,שהבעל אמר לה
שטמאה היא ,כגון שנתנה לו כתמה או בדיקתה לשאול
לחכם ,ואח"כ בא ואמר שהחכם פסק שהוא מראה טמא,
ושוב חזר בו ואמר שהחכם פסק שהוא מראה טהור ,דאין
הבעל נאמן על זה ,מ"מ פשוט הדבר שאמתלא מהני גם
בזה" ,וכן דעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל (דברי מרדכי זרנקיאן
שליט"א סי' קפה ,שאלה לא)

סעיף ד :טומאה באמצע תשמיש
הנ ָָּּׁׁאה לוֹ
יאתוֹ ֲ
ש ְּּי ִצ ָּׁ
אתי ,וּפֵּ ַּרש ִמ ּיָּׁד ,חַּ ּיָּׁב ּ ָּׁכ ֵּרתֶׁ ,
נִטמֵּ ִ
ש ּ ֵּמש עִ ם הַּ ּ ְּטהוֹ ָּׁרה וְּ ָּׁא ְּמ ָּׁרה לוֹ ְּ :
הָּׁ יָּׁה ְּמ ַּ
ש ּיָּׁמוּת הָּׁ ֵּאבֶׁ ר,
ישה עַּ ד ֶׁ
ֲשה ,נוֹ עֵּ ץ ִצ ּ ָּׁפ ְּרנֵּי ַּרגְּ לָּׁ יו ּ ָּׁב ָּׁא ֶׁרץ ,וְּ שוֹ הֶׁ ה ְּּבלֹא ִּד ָּׁ
יאתוֹ ֵּ ּ .כיצַּ ד ַּיע ֶׁׂ
ְּּכ ִב ָּׁ
מקור טוהר
[ 37הטעם  -א .הרחקת המיטות זה דוקא מעשה הכרחי לכן האמתלא חלה גם על מעשה כזה ,ואף שהקדימה להפרידם בבוקר ,י"ל
שעשתה כן לבל תשכח להפריד לעת ערב ,ב .בפרט לפי המאירי שכתב שהכל לפי חוזק האמתלא ,ג .לפי הכו"פ שמקבלים אמתלא
על מעשה שלא בשעת וסתה ,ד .לפי החוות יאיר שסובר שמעשה ללבוש בגדי נדות היינו כגון בגדים המאוסים והמגונים ,ואין אשה
מנוולת עצמה אא"כ פרסה נדה ,וכן מצינו בדברי שו"ע הגר"ז שכתב שאין הנשים נוהגות ללבוש בגדי נדה אא"כ פורסות נדה בוסת
גמור ,כדי שלא יטנפו בגדיהן בדם נידותן ,ה .בכתם לאו מילתא פסיקתא היא שטמאה היא ,שכמה פעמים החכם מטהר את הכתם].
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יו"ד סימן קפה
וּפוֹ ֵּרש ְּּבאֵּ בֶׁ ר מֵּ ת.

ש ּ ָּׁב ָּׁאה לְּ יָּׁדוֹ .
הגה :וְּ יִ ּ ָּׁמלֵּא ּ ַּפחַּ ד וָּׁ ֶׁר ֶׁתת עַּ ל הָּׁ עֲבֵּ ָּׁרה ֶׁ

שם סְּ מַּ "ג) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

וְּ לֹא יִ סְּ מ ְֹּך עָּׁ ֶׁליהָּׁ ַּ ,רק יִ ְּסמ ְֹּך עַּ ל

ש ָּׁאסוּר לִ ְּפרֹש ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה ,יִ ְּתעַּ ּנֶׁה מ' יוֹ ם ,וְּ ֵּאינָּׁן ְּצ ִריכִ ין
שלּ ֹא י ַָּּׁדע ֶׁ
שלּ ֹא יֵּהָּׁ נֶׁה ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה .וְּ ִאם ּ ֵּפ ַּרש ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה ְּּב ִק ּשוּי ו ְּּבשוֹ גֵּגֶׁ ,
ַּרגְּ לָּׁ יו וְּ י ָָּּׁׁדיוֶׁ ,
שר .וְּ ִאם לֹא יוּכַּ ל לְּ הִ ְּתעַּ נּוֹ ת ,יִ ְּפ ֶׁ ּדה
חֲמ ּ ִשי ,ו ְּּבלֵּ יל הַּ ּ ַּתעֲנִ ית ָּׁאסוּר ְּּביַּיִ ן וּבָּׁ ָּׁׂ
שנִי וַּ ִ
שבוּעַּ ְּשנֵּי י ִָּׁמיםְּּ ,כגוֹ ן ֵּ
לִ ְּהיוֹ ת ְּרצו ִּפיםַּ ,רק ּ ָּׁכל ָּׁ
ש ּיֵּש לוֹ ִּ ,כי עָּׁ ִשיר יִ ּ ֵּתן יוֹ ֵּתר ְּקצָּׁ ת מֵּ עָּׁ ִני ,וְּ יֵּש לְּ הַּ ח ֲִמיר ִּב ְּתשוּבָּׁ תוֹ  .וְּ כָּׁ ל הַּ ּ ַּמ ְּר ּ ֶׁבה
ש ִּי ּ ֵּתן לִ צְּ ָּׁד ָּׁקהְּּ ,כ ִפי עֵּ ֶׁר ְּך ָּׁממוֹ ן ֶׁ
ּ ָּׁכל יוֹ ם ְּּב ָּׁממוֹ ן ֶׁ
לָּׁ שוּב ,זְּכוּת הוּא לוֹ .

(פסקי מהרא"י סִ ימָּׁ ן ס') .

שלּ ֹא ִּב ְּשעַּ ת וִ סְּ ּ ָּׁת ּה ,וּמָּׁ צְּ ָּׁאה ַּאחַּ ר הַּ ּ ַּת ְּש ִמיש
ש ּה ֶׁ
שה ֵּאינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ּ ַּכ ּ ָּׁפ ָּׁרה .וְּ ִאם ִש ְּמ ָּׁ
וְּ הָּׁ ִא ּ ָּׁ

יכים ּ ַּכ ּ ָּׁפ ָּׁרה לֹא הוּא וְּ לֹא הִ יא
אנֶׁס ,אֲ ִפלּ ּו לֹא ּ ָּׁב ְּדקָּׁ ה ְּּת ִח ּ ָּׁלה .וְּ אֵּ ינָּׁם צְּ ִר ִ
שלּ וֹ ִ ,מ ְּק ֵּרי ֹ
נִמצָּׁ א עַּ ל עֵּ ד ֶׁ
ָּּׁדם ,אֲ ִפלּ ּו ְּ

(מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י וְּ הָּׁ רֹא"ש ְּּכלָּׁ ל כ"ט

שם מַּ ה ֲָּׁר"ם) .
ְּּב ֵּ

ואף שישנה אפשרות לקצר להתענות ג' יום רצופים ,וכן
להקל לחולה שיתענה רק יומיים רצופים ,שכך הם חשובים
כ  -מ' יום (רמ"א או"ח תקסח,ד) ,מ"מ כתב המג"א שטוב
יותר שהאדם יצום מפוזרים שכך יהא לבו נכנע יותר.
ובליל התענית אסור בבשר ויין  -לפי המהרש"ל בלילה
שלפני ושאחרי38 .
ואף אם לא יוכל להתענות ,יפדה את התענית בכסף כפי ערך
ממונו (בתרוה"ד כתב שבנוסף לתעניות צריך לשלם שיעור
של חטאת בדנקא (שישית חטאת) שזה י"ח פשיטין ,וכל יום
שאינו מתענה יפדה בי"ב פשיטין ,וכ"כ הרמ"א באו"ח ס"ס
שלד)

האשה שפרסה נדה באמצע תשמיש
המקרה  -באמצע תשמיש האשה מצאה דם או אמרה
'טמאה אני' ,דהיינו שטוענת שודאי יצא דם.
אך אם רק אמרה 'מרגישה אני' ,דהיינו שטוענת שיש לה רק
הרגשה  -החוו"ד סובר דאין צריך לפרוש באבר מת ,דאימור
הרגשת שמש היא,
אך בטה"ב (קכג) הביא להקת פוסקים דסברי דאם הרגישה
פתיחת פי מקור יש לבעל לפרוש באבר מת [הטעם  -א.
לומר שטועה בהרגשת שמש הויא מילתא דלא שכיחא,
שרוב נשים אינן טועות בכך .ב .הוי ספיקא דאו' דשמא זהו
דם ממש ,ויתחייב חטאת .ג .לא אמרי' טועה בהרגשת שמש
אלא להחמיר ולא להקל].

אופן הכפרה לאשה  -אין האשה צריכה כפרה ,אא"כ היא
אמרה לו 'פרוש ממני' או שנשמטה תחתיו ,כי בכך היא
גילתה שרצונה בפרישה ,והרצון וההנאה נחשבים לה
למעשה (נוב"י) ,ואף בזה שהיא צריכה כפרה יש להקל
בתעניתה ,משום שנשים חלושי כח הן (חת"ס)

הדין  -אם יפרוש באבר חי (בקישוי)  -חייב כרת ,מפני
שיציאתו הנאה לו כביאתו (שבועות יז( ):רמב"ם ,שו"ע)
מה יעשה? -
השו"ע  -כתב שינעץ ציפורני רגליו בקרקע [כדי שלא
יישאר בקישוי ויהנה] ,וכך ישהה ולא יזעזע גופו עד שימות
האבר ורק אז יצא (רמב"ם)
הרמ"א  -הוסיף שיש לו להזדעזע בלבו בפחד ורתת גדול
(סמ"ג) וכן הוסיף שלא יסמוך עליה אלא ע"י ידיו ורגליו
[בכדי שלא יהנה ממנה]

גם מי שפטור  -לכתח' יתענה ב' ימים או שיפדם בכסף (כיון
דדמי לנתכוון לבשר טלה ועלה בידו חזיר) והעיקר זה הוידוי
(חת"ס)
גיל הכפרה  -מגיל מצוות ,דהיינו שהגיע לכלל שנים
וסימנים [ומה שמובא בכמה מקומות שגיל עונשים זה מגיל
כ' שנים היינו לעונשים המחודשים לשעה] (פת"ש)

הכפרה

בדיעבד ששימשו בעודה טמאה

אם פירש באבר חי בשוגג  -הוי שגגת כרת (מרדכי) ולכן
צריך כפרה.

האשה שאחר התשמיש מצאה דם על הסדין ,דהיינו שהיא
גילתה שהיא שימשה נדה [וה"ה במצאה למחרת כתם על
חלוקה]  -אם זו בעוס"ק שלא בשעת וסתה (סיפא
דהרמ"א) או בעוסל"ק קודם בינונית [לשאר פוסקים או
לרמב"ם ולרא"ש שבדקה] (זהו רישא דהרמ"א)  -הוי אונס

אופן הכפרה של הבעל  -כתב הרמ"א שיש לבעל להתענות
מ' יום שאינם רצופים [והמקובלים כתבו ס"ב יום כמנין נדה
עם האותיות ,ויש מסבירים דכוונתם למזיד ,ואילו האר"י
ז"ל כתב פ"ב תעניות רצופים]

מקור טוהר
[ 38אף שבתוה"ש הסתפק שמא תענית כקרבן דהלילה הולך אחר היום ומ"מ פסק כהמהרש"ל]
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מי טוהר
ואינם צריכים כפרה ,כיון שלא יכלו לדעת ולא היה להם
לבדוק עוד( .מהר"ם ,רמב"ם ,רמ"א)
[הטעם  -א .משום דאונס הוא ,דהרי כל לבעלה לא בעיא
בדיקה (נדה יב ).ואם נצריכנה יהא לבו נוקפו ופורש ,ב .ועוד
שראתה זאת רק לאחר תשמיש]

האשה שהרגישה כובד איברים כדרכה בבוא
הוסת
אשה שהרגישה כובד איברים כדרכה בבוא הוסת  -אף אחר
הימים שרגילה לראות בהם ,יש לפרוש דהוי וסת הגוף,
ולכן אם הרגישה קודם תשמיש וידע הבעל ושימשו -
חייבים חטאת אחת (דהו"ל ב' כזיתים בהעלם אחד) ומ"מ
בעי' תשובה וכפרה על כל כח וכח.

באמצע התשמיש נזכרו שזו עונת פרישה
אם באמצע תשמיש הם נזכרו שזו עונת פרישה  -הם
צריכים כפרה ותשובה אף אם לא נמצא דם (אך הקרבן תלוי)
(נוב"י)
החוו"ד  -נקט דיפרוש באבר מת דוקא ,כשם שהתשמיש
אסור ,אף הפרישה באבר חי אסורה,
אך בטה"ב (קכב) פסק שיפרוש מיד באבר חי ,אא"כ חושש
הוא שמא ביציאתו יצא לו שז"ל [הטעם  -א .כיון שפרישתו
מצוה היא ולא גרע מיוצא לדרך ,ב .אדרבה יש לחוש שאם
ישהה עמה שמא תראה בסוף ביאה ,ג .חיישי' שמא לא
יתאפק בלא דישה ,ולא ישלוט ביצרו לשהות ללא תנועה,
ד .קיי"ל דוסתות דרבנן ולכן אם שימש בעונת הוסת ולא
נטמאה לא עשה איסור כלל]

ואם היא הרגישה בעת התשמיש והודיעה לו -
אם הבעל הוא יפרוש באבר חי  -הרי זה שוגג ובעי כפרה,
והאשה נחשבת לאנוסה ,אא"כ היא תדרוש שיפרוש ממנה
באבר חי או תישמט מתחתיו.
ואם הרגישה בעת התשמיש ולא הודיעה לו  -הבעל אנוס,
והאשה קרובה למשמשתו נדה ,ויש לאיים עליה שלא
תעשה זאת שוב ,וספק אם צריכה כפרה.
האשה שארע לה פחד פתאום ושימשה
אשה שארע לה פחד פתאומי ,ובכל זאת שימשה ,אך
למחרת נמצא דם על הסדין ועל העד שבדקו  -אין צורך
בכפרה [הטעם  -דהוי אונס ,דשלא בשעת וסתה הוא,
ומחמת הפחד לא חיישי' שראתה ,דהרי הפחד מבעית ורואה
בשפע ,לשעתה ,ובהרגשה רבה]

אשה שנטמאה ולא הודיעה לבעלה ושימשו
האשה שבאמצע תשמיש הרגישה בדם ולא הודיעה לבעל -
הבעל נחשב אנוס ,והאשה ספק ,דשמא הוי תחי' באונס
וסופה ברצון דהוי אונס ,או שמא אמרי' הכי רק בגבר אחר
דיצרה תקפה דאם לא עכשיו אימתי ,משא"כ מבעלה שיש
לה היתר אחר שתטהר (שו"ת חת"ס)

האשה שראתה כתם ומישהי טימאה ,ואחרת טיהרה בטענה
שבודקים ע"י רוק ,ולכן היא שימשה  -כולם צריכים כפרה
 -הבעל ,האשה והמרשעת (פת"ש)
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יו"ד סימן קפו

יו"ד סימן קפו
סעיף א :בעלת וסת קבוע
יקה ְּּכלָּׁ ל ,לֹא לִ ְּפנֵּי ּ ַּת ְּש ִמיש וְּ לֹא לְּ ַּאחַּ ר ּ ַּת ְּש ִמיש.
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ  ,אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ְּּב ִד ָּׁ
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ
שלּ ֹא יְּ הֵּ א לִ ּבוֹ נוֹ ְּקפוֹ  .וְּ הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם
וְּ ַּאדְּּ ַּר ּ ָּׁבה ,אֵּ ין לָּׁ ּה לִ ְּבדּ ֹק ִּב ְּפנֵּי ּ ַּבעֲלָּׁ ּה ִּב ְּשעַּ ת ּ ַּת ְּש ִמישְּּ ,כ ֵּדי ֶׁ
ַּז"ל מַּ ְּצ ִר ְּ
ש ּ ָּׁמא
יך לִ ְּבדּ ֹק ַּאחַּ ר ּ ַּת ְּש ִמישִ ,היא ְּּבעֵּ ד אֶׁ חָּׁ ד וְּ הוּא ְּּבעֵּ ד אֶׁ חָּׁ ד ,וְּ לִ ְּראוֹ ת ּ ָּׁבהֶׁ ם ֶׁ
ָּׁראֲ ָּׁתה דָּּׁ ם ִּב ְּשעַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש .וּלְּ ַּדעְּ ּתוֹ  ,הַּ ְּּצנוּעוֹ ת ּבוֹ ְּדקוֹ ת עַּ ְּצ ָּׁמן ַּאף ק ֶֹׁדם ּ ַּת ְּש ִמיש.
הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ִהיא עִ ָּּׁקר ,וְּ כֵּ ן ָּׁנהֲגוּ.

ו ְּּסבָּׁ ָּׁרא

(רוֹ קֵּ חַּ וְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ יְּמוֹ נִ י וְּ רֹב הַּ ּמוֹ ִרים) .

הסוגיא בגמרא

שיטת הרי"ף (אליבא דהר"ן)

נדה טז - .מתני' "בית שמאי אומרים צריכה ב' עדים על כל
תשמיש ותשמיש (ולמחר תעיין בהם) או תשמש לאור הנר
(ותעיין מיד ותוכל לבדוק באותו עד שוב) ,בית הלל אומרים
דיה בשני עדים כל הלילה (כיון שאינה צריכה בדיקה כלל
בין תשמיש לתשמיש)" .גמ' ..." -תניא אמרו להם ב"ש
לב"ה לדבריכם (שאינה בודקת בין התשמישים) ליחוש
שמא תראה טיפת דם כחרדל בביאה ראשונה ותחפנה שכבת
זרע בביאה שניה ,א"ל ב"ה אף לדבריכם ליחוש עד שהרוק
בתוך הפה שמא נימוק והולך לו (אם חוששים אתם
לחששות שכאלו ,יש גם לחוש שמא תחפה שכבת זרע את
אותה טיפת דם שיצאה באותה ביאה עצמה) ,אמרו להם לפי
שאינו דומה נימוק פעם אחת לנימוק שתי פעמים .תניא
א" ר יהושע רואה אני את דברי ב"ש ,אמרו לו תלמידיו רבי
כמה הארכת (החמרת) עלינו ,אמר להם מוטב שאאריך
עליכם בעוה"ז כדי שיאריכו ימיכם לעוה"ב .אמר ר' זירא
מדברי כולם נלמד בעל נפש לא יבעול וישנה (מבלי לבדוק
בינתיים" ,שכיון שאף ב"ה לא מיעטו בדיקות אלא כדי שלא
להאריך את הדרך ,ומשום דסוף סוף אי אפשר לתקן הדבר
לגמרי"  -ריטב"א) ,רבא אמר בועל ושונה כי תניא ההיא
לטהרות (ואין כאן חשש לאיסור) ,תניא נמי הכי בד"א
לטהרות אבל לבעלה מותרת ובד"א שהניחה בחזקת טהרה
אבל הניחה בחזקת טמאה לעולם היא בחזקתה עד שתאמר
לו טהורה אני .א"ר אבא א"ר חייא בר אשי אמר רב בדקה
בעד ואבד אסורה לשמש עד שתבדוק ,מתקיף לה ר' אילא
אילו איתא מי לא משמשה ואע"ג דלא ידעה השתא נמי
תשמש ,א"ל רבא זו מוכיחה קיים וזו אין מוכיחה קיים ("ואי
אמרת תשמש מה תקנת חכמים יש כאן דהרי היא כמו שלא
בדקה"  -רש"י)"

הראב"ד הרמב"ן והרשב"א
בעלת וס"ק שאינה בשעת וסתה אינה צריכה בדיקה לבעלה
אלא לטהרות בלבד .וכ"פ השו"ע בסתם כשיטתם.
[המקור  -דפסקו כרבא שאמר (טז' ):בועל ושונה כי תניא
ההיא לטהרות' ,כיון דבתרא הוא .ומה שפסק רב שאם אבד
העד אסורה עד שתבדוק  -היינו לעניין טהרות בלבד ,כמו
שפי' רש"י( .ב"י)]
שיטת הרמב"ם
כל בעלת וס"ק צריכה בדיקה לבעלה אחר תשמיש היא
והוא ,והצנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש ,ואף
מעוברת מניקה זקנה וקטנה צריכות בדיקה לבעל (ר"ן)
והשו"ע כתב דעתו בסיפא .אך בתולת דמים ,שלא ראתה
מעולם אינה צריכה בדיקה לבעלה אא"כ היא עסוקה
בטהרות (ר' דוד עראמה ,סד"ט ,פת"ש)
[המקור  -דסבר שמה דתנן (יד" ).דרך בנות ישראל
משמשות בב' עדים אחד לו ואחד לה ,והצנועות מתקנות
להן שלישי להתקין את הבית"  -היינו אף באינה עסוקה
בטהרות.
וסבר הרמב"ם כר' זירא (טז ):שאמר "מדברי כולם נלמוד
בעל נפש לא יבעול וישנה (ללא בדיקה  -רש"י)" ומיירי גם
בטהרות,
עסוקה
שאינה
באשה
ומה שנא' (יא' ):מיגו דבעיא בדיקה לטהרות בעיא נמי
בדיקה לבעלה' היינו לומר מתוך שהיא רגילה בבדיקות
לטהרות לכן יש לחייבה בדיקה קודם תשמיש ,אך באינה
עסוקה בטהרות אין חובה לבדוק קודם ,ומ"מ הצנועות
מחמירות קודם תשמיש( .ר"ן) ,וכן כשהגמ' (יא ):מעמידה
את המשנה 'לא שנו אלא באשה עסוקה בטהרות אבל אינה
עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה'  -היינו בעד שלפני
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מי טוהר
ולפי שיטת הרמב"ם בעלות וס"ק הצנועות בודקות קודם
תשמיש40 .

תשמיש שאין חובה לבדוק ,אך אחרי תשמיש ודאי שצריכה
לבדוק.
הטעם  -עיקר החשש בזו ,שמא חימוד התשמיש גורם לדם
שיבוא  -גל' מהרש"א]

להלכה
דעת השו"ע  -הכא השו"ע כתב ברישא את שיטת רוב
הרמב"ם.
שיטת
את
ובסיפא
הראשונים
והנה בסימן קפד סעי' א ,השו"ע כתב "ואינה צריכה בדיקה
לפני תשמיש" ,ושם נחלקו האחרונים כמי סובר :י"א שסובר
כשיטת הרמב"ם ,וכוונתו שלפני תשמיש אינה צריכה ,אך
אחרי תשמיש כן צריכה ,וכן לפני תשמיש אינה צריכה אך
תוה"ש),
(ש"ך,
להחמיר
יכולות
הצנועות
וי"א שסובר כשיטת רוב הפוסקים ,שאינה צריכה בדיקה
כלל ואין לה להחמיר 41 .וכן פסק בטה"ב (ח"א קמג) שאינה
צריכה בדיקה כלל ,ואדרבה אין לה לבדוק עצמה בפני בעלה,
אבל שלא בפני בעלה ושלא בשעת תשמיש כל היד המרבה
לבדוק בנשים ה"ז משובחת.

האם אפשר לבדוק לחומרא
המקור  -נדה יב" - .בעא מיניה רבי זירא מרב יהודה אשה
מהו שתבדוק עצמה לבעלה אמר ליה לא תבדוק ,ותבדוק
ומה בכך אם כן לבו נוקפו ופורש".
ונחלקו הראשונים באיזו בדיקה יש חשש לבו נוקפו :רבינו
שמחה (ואור זרוע) סבר  -היינו לאחר תשמיש ,שמא הבעל
יפרוש להבא ,אך לפני תשמיש זה בגדר מצוה [ 39דתנן (יג).
"כל היד המרבה לבדוק בנשים ה"ז משובחת"],
וי"א דהיינו לפני תשמיש ,שמא הבעל יהא לבו נוקפו
ויפרוש מתשמיש זה ,ונמצא בטל מפריה ורביה (תוס',
מהר"ם ,רשב"א),

סעיף ב :בעלת וסת שאינו קבוע
יכין לִ ְּבדּ ֹק ק ֶֹׁדם ּ ַּת ְּש ִמיש וְּ ַּאחַּ ר ּ ַּת ְּש ִמיש,
ִאם אֵּ ין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ ָּׁ ,שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים הָּׁ ִראשוֹ נִ ים ְּצ ִר ִ
שאֵּ ינ ָּּׁה רוֹ ָּׁאה ָּּׁדם מֵּ חֲמַּ ת
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ֶׁ
ש ּ ָּׁל ּה ,וְּ ִאם הֻׁ ְּחז ְָּּׁקה ְּּבאוֹ ָּׁתם ָּׁ
שלּ וֹ וְּ ִהיא ְּּבעֵּ ד ֶׁ
הוּא ְּּבעֵּ ד ֶׁ
יקה ְּּכלָּׁ ל ,לֹא לִ ְּפנֵּי ּ ַּת ְּש ִמיש וְּ לֹא לְּ ַּאחַּ ר ּ ַּת ְּש ִמיש .וּלְּ הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם
ּ ַּת ְּש ִמיש ,שוּב אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ְּּב ִד ָּׁ
יקה לְּ עוֹ לָּׁ ם ,ק ֶֹׁדם ּ ַּת ְּש ִמיש וְּ ַּאחַּ ר ּ ַּת ְּש ִמיש,
ש ֵּאין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ְּצ ִריכָּׁ ה ִהיא ְּּב ִד ָּׁ
וְּ הָּׁ רֹא"שָּׁ ּ ,כל זְּמַּ ן ֶׁ
וְּ הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם מַּ ְּצ ִר ְּ
מיש .הגה :וְּ אֵּ ין צְּ ִריכִ ין לִ ְּב ּדֹק עַּ צְּ מָּׁ ם ַּאחַּ ר ּ ָּׁכל
ש ּגַּם הַּ ּ ַּבעַּ ל יִ ְּבדּ ֹק עַּ ְּצמוֹ ַּאחַּ ר ּ ַּת ְּש ִ
יך ֶׁ
שין ְּּבלַּ יְּ לָּׁ ה ֶׁאחָּׁ דֶׁ ,א ּ ָּׁלא ְּמקַּ ְּּנ ִחין עַּ צְּ מָּׁ ן ּ ָּׁכל הַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה ְּּבעֵּד ,וּלְּ מָּׁ חָּׁ ר ְּצ ִריכִ ין ְּּב ִדיקָּׁ ה ,וְּ ִאם נ ְִּמצָּׁ א ָּׁ ּדם ְּטמֵּ ָּׁאה.
שעוֹ ִ ׂ
ּ ַּת ְּש ִמיש וְּ ַּת ְּש ִמיש ֶׁ
שם הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב" ם פ"ד) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

ש ִּת ְּבדּ ֹק עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ,הוֹ ִאיל וְּ אֵּ ין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת
ש ּ ֵּמש עַּ ד ֶׁ
ִק ְּּנחָּׁ ה עַּ ְּצ ָּׁמה ְּּבעֵּד ,וְּ ָּׁא ְּב ָּׁדה ,לֹא ְּּת ַּ

(שם) .
ָּׁ

משמשת בשני עדים הן עותוה הן תקנוה ,משום אבא חנן
אמרו אוי לו לבעלה ...אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר'
חנינא בן אנטיגנוס ,ובמאי אי בעסוקה בטהרות הא אמרה
שמואל חדא זימנא ,ואי בשאינה עסוקה בטהרות הא אמר
כל לבעלה לא בעיא בדיקה דא"ר זירא א"ר אבא בר ירמיה

הסוגיא בגמרא
נדה יב - :גמ' " -ת"ר אשה שאין לה וסת אסורה לשמש ואין
לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא
מחזיר עולמית דברי ר"מ ,רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר

מקור טוהר
 39בהגהות והערות לטור שירת דבורה נקטו ש'מצוה' היינו לפי מהדורת קושטא ,אך בהגהות מיימוניות נקט 'אבל לבדוק קודם תשמיש
רשאי אדם להחמיר'  -ומדבריו הם למדו ב' דברים ,א .שאין זה מצוה אלא מותר לבדוק קודם תשמיש ,ב .שרק הגבר רשאי לצוות לה
לבדוק קודם ,דאז אין חשש ללבו נוקפו ,אך לאשה אסור לבדוק את עצמה מדעתה (כו"פ) וא"כ אין מח' בין תוס' לרבינו שמחה.
 40הראב"ד הקשה עליו  -הלא אף שר' יהודה היה צדיק גדול מ"מ הוא אסר לר' זירא לבדוק אחר תשמיש למי שאינה עסוקה בטהרות,
דשמא לבו נוקפו ופורש (יב ,).א"כ איך אפשר להתיר לצנועות לבדוק? וכך תירצו דבריו :א .דאיכא למימר תרי אמוראי נינהו אליבא
דרב יהודה (ר"ן) ב .דאיכא לפרושי דרב יהודה אסר רק בתוך שיעור וסת בכדי לחייבו קרבן ,הא לאחר מכן שרי (רמב"ן)
 41הראיות שמרן פסק כדעת רוב הפוסקים  -א .לפי שכתב בסוף הסעיף (קפד,א) "אבל שלא בשעת תשמיש כל המרבה ה"ז משובחת",
משמע שבשעת תשמיש אין לה לבדוק כלל בין לפני בין אחרי .ב .הרמ"א נקט (קפד,א) "וגם אין לה להחמיר" ,משמע שהבין שזו גם
דעת השו"ע שאסור לבדוק ,שאם לא  -היה נוקט בלשון 'יש אומרים' .ג .השו"ע (קפו,א) סתם כדברי רוב הפוסקים ,ורק אח"כ הביא
דברי הרמב"ם (יד אברהם ,הובא באוצר המפרשים)
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יו"ד סימן קפו
וכן בשל סופרים הלך אחר המקל  -כמותם יש לפסוק
(תרומה ,ר"ן)
ד .רב כהנא שאל לנשות רב פפא ורהבד"י ואמרו לו שאין
הם מצריכ ים אותן בדיקה לפני תשמיש ,ומשמע אפי' מי
שאין לה וסת (רשב"א)]

אמר שמואל אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק
ואוקימנא לה בעסוקה בטהרות מאן דמתני הא לא מתני
הא ":ושני פירושים הביא רש"י על המסקנה 'מאן דמתני הא
לא מתני הא' :הראשון  -לעולם בעסוקה בטהרות ,ודקשיא
לך תרתי למה לי ,רב יהודה דמתני הא משמיה דשמואל לא
מתני הא דרבי אבא ורבי אבא לא מתני הא דרב יהודה,
ולפירוש זה הסכים רש"י .השני  -לעולם בשאינה עסוקה
בטהרות ,ודקשיא לך דרבי אבא בר ירמיה (שאמר דכל
לבעלה לא בעיא בדיקה) אהא דרב יהודה ,לא תקשי
דאמוראי נינהו אליבא דשמואל ,וכפירוש זה סבר ר"ח.

שיטת ר"ח ור"ת
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לשיטתם כל אשה שאין לה וסת צריכה בדיקה לבעלה ,ואפ'
אם אינה עסוקה בטהרות ,בשני עדים אחד קודם תשמיש
ואחד אחר תשמיש ,חוץ ממעוברת (ר' ירוחם)
[המקור  -דסבר כפירוש ב' ברש"י ,ששמואל פסק כרחב"א
בכל אשה שאין לה וסת ,ואף שאינה עסוקה בטהרות ,ולא
קשיא דרב יהודה אדרב יהודה  -די"ל דאמוראי נינהו אליבא
דרב יהודה  -ר"ן]

שיטת רש"י ,סמ"ג ,רשב"ם ,ר"י ,תרומה
לשיטתם אשה שאין לה וס"ק אינה צריכה בדיקה לבעלה,
אא"כ היא עסוקה בטהרות.
[המקור  -א .לפי פי' א' ברש"י ד"ה 'מאן דמתני הא לא מתני
הא' דשמואל פסק כרחב"א רק למי שעסוקה בטהרות ,ואף
שזה נגד ר"מ ורחב"א מ"מ סמך שמואל על המשנה (נדה
טו" ).כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן" ' -כל' משמע אפי'
שאין לה וסת קבוע (ר"ן) וכן פירש רב הונא משנה זו 'לא
שנו אלא שאין לה וסת' (רשב"א).
ב .ואין לפרש כמו פי' ר"ח (דמיירי באינה עסוקה בטהרות)
דא"כ קשיא דרב יהודה אדרב יהודה ,דהרי רב יהודה אמר
שרק מי שעסוקה בטהרות צריכה בדיקה (רש"י) ,ובפרט
שרב יהודה נשאל מר' זירא (יב' ).אשה מהו שתבדוק עצמה
לבעלה?' ממידת חסידות ,ורב יהודה ענה לו ש'לא תבדוק
דא"כ לבו נוקפו ופורש' ,ור' יהודה בלשון סתמא קאמר ולא
חילק בין יש לה וסת לאין לה וסת ,משמע דאפי' ממידת
חסידות אין לה לבדוק (התרומה).
ג .ואפי' אם נפרש כמו פי' ר"ח ברחב"א (דבאינה עסוקה
בטהרות מיירי) מ"מ כיון דמצינו לאידך דרב יהודה וכן מצינו
להרבה אמוראים דסברי דרק בעסוקה בטהרות צריך בדיקה,

שיטת הרי"ף הרשב"א והרמב"ן
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אשה שאין לה וסת אחר נישואיה (אחר שפסק דם הבתולים)
צריכה בדיקה ג"פ לבעלה ,ב' עדים אחר התשמיש לה
ולבעל ,והן עוותיה דאם תראה ג"פ תוחזק לנדה כל ימיה,
והן תיקוניה דאם לא תראה בהן הרי זו תוחזק ככל הנשים
ושוב אינה צריכה בדיקה כלל.
[המקור  -דסברי כפירוש רש"י ברחב"א ,שרק מי שעסוקה
בטהרות צריכה בדיקה לפני ואחרי תשמיש ,אך כעת שאין
הנשים עסוקות בטהרות הן צריכות רק להתחזק בג"פ
בדיקות אחרי היא והוא (ר"ן ,ראב"ד ,ש"ך) .44
ומה שאמר שמואל "כל לבעלה לא בעיא בדיקה" לאשה
שאין לה וסת היינו רק אחר ג"פ שבדקה( .ר"ן ,רא"ש).
ומה דתנן (יג" ).כל היד המרבה לבדוק בנשים ה"ז משובחת"
היינו שלא בסמוך לתשמיש ,כאשר אין חשש לבו נוקפו]
אלא שהרא"ש הקשה על הרי"ף ד' קושיות ,והב"י יישבם,
כמובא בהערה הנ"ל . 45

מקור טוהר
( 42המרדכי כתב דכן דעת רש"י ,אלא שהב"ח הגיה במרדכי שזה ר"ח ולא רש"י)
( 43זו דעת הרי"ף אליבא דהר"ן והרשב"א ,ודלא כהמרדכי דסבר דשיטת הרי"ף  -דאשה שאין לה וסת צריכה לעולם ב' בדיקות לבעלה,
וכן דלא כהראב"ד והש"ך שסברו דשיטת הרי"ף זהה לשיטת רש"י)
 44אך הרשב"א כתב שהרי"ף פירש את רחב"א כפירוש ר"ח ,באינה עסוקה בטהרות אלא שצריכה רק ג' בדיקות ותו לא.
 45הרא"ש הקשה ד' קושיות מהסוגיא על שיטת הרי"ף ,ואלו הן :א  -קושיה א' "אי בעסוקה בטהרות ,הא אמרה שמואל חדא זימנא"
 אינה קושיה ,כי רחב"א מיירי בבדיקה אחר תשמיש ,ואילו שמואל מיירי בבדיקה לפני תשמיש? ב  -קושיה ב' "ואי באינה עסוקהבטהרות ,הא אמר שמואל –"...אינה קושיה ,שהרי שמא שניהם מודים שאינה עסוקה בטהרות לא צריכה בדיקה אחר ג"פ שתוחזק?
ג  -איך תועיל הבדיקה להחזיקה ש אינה רואה מחמת תשמיש הרי אשה זו אין לה וסת וחייש' שמא בכל עת תראה? ד  -ר"מ רצה
לאסור אשה שאין לה וסת ,ורחב"א שרצה להתיר אותה ,הו"ל להזכיר בדיקה לפני תשמיש שהרי זו הבדיקה המוכיחה שאין חשש
דלמא מקלקלה ליה? ומחמת קושיות אלו הרא"ש סבר שיטה אחרת בדברי שמואל ורח ב"א .אלא שהב"י נחלץ ליישב את הקושיות
הנ"ל:
א ,ד  -האמת היא שרחב"א התכוון שתבדוק גם לפני שתשמיש ,רק שהוא לא פירש את זה  -דפשוט ,דאם היא צריכה בדיקה אחרי
תשמיש אין ספק שצריכה בדיקה אף לפני תשמיש ,ובכוונה רחב"א לא פירש זאת בהדיא כיון דעיקר תיקוניה ועוותיה הן הבדיקות
שאחר התשמיש .ב  -שמואל שאמר "כל לבעלה לא בעיא בדיקה" מהמילה 'כל' משמע שאפי' אין צורך בג"פ בכדי להתחזק .ג  -הר"ן

43

מי טוהר
קטנה וזקנה  -בדה"ש (אות ו) סמך יותר על המהר"פ ופטר
גם את בתולת הדמים ,הקטנה והזקנה.
אשה שהוחזקה ונולדה לה רעותא  -כגון שראתה בליל
תשמיש ואפי' בזמן מופלג מהתשמיש  -יש לאשה לבדוק
עצמה ,אם היא בעלת וס"ק  -סגי בבדיקה אחת ,ואם אין לה
וסת  -היא צריכה להתחזק שוב ב  -ג' פעמים (חוו"ד).

בדיקה לפני תשמיש  -נחלקו הפוסקים האם הרי"ף מצריך
בדיקה גם לפני? יש שהבינו בדבריו שאין תורך בבדיקה זו
(רא"ש ,ראב"ד ,טור ,דרכ"מ ,דרישה א) ,ויש שהבינו בדבריו
שכן צריכה (רמב"ן ,ב"י כמובא בתירוצים על הרא"ש,
שו"ע)
[הטעם  -שרק כך נוכל להוציאה בלא כתובה ע"מ להוכיח
שראתה ודאי מחמת התשמיש ולא קודם (דרישה ב) ולפי
טעם זה נראה שבדיעבד שהזוג עשו את ג' הבדיקות
בבדיקות רק אחר התשמישים ,והעדים יצאו נקיים ,הרי זה
מועיל בכדי להחזיקה שאינה רמ"ת ,כיון שהצורך בבדיקה
שלפני תשמיש היא רק לצורך הכתובה]
בדיעבד ששכחו לבדוק ב  -ג"פ ראשונים  -יבדקו מתי
שיזכרו ,אפילו אחר זמן רב( .בדה"ש ,טה"ב הקצר ג,יא)
ג' בדיקות רצופות  -הבדיקות הללו צריכות להיות רצופות,
אך אם שימשו בינתיים (בימים שעלולה לראות בהם) בלי
לבדוק  -י"א שהרצף מעכב ולכן לא מהני להחזיקה (דרכ"ט
(בדה"ש)
בזה
שצ"ע
וי"א
)138
זמן הבדיקות  -של בדיקה שקודם תשמיש  -מזמן שנתנה
דעתה לתשמיש ,של בדיקה שאחר תשמיש  -מיד אחר
תשמיש (בדה"ש)
ג' הבדיקות צריכות להעשות רק בימים שהאשה עלולה
לראות בהן  -אך בדיעבד שבדקו בימים שאינה רואה בהן
כגון אחר י"ד יום אחר טבילתה  -י"א דלא מהני הבדיקות
בכדי להחזיקה בזמן זה ,דהרי מבואר בסע' ג' דדינה בימים
אלו כבעלת וס"ק (חת"ס ,דרכ"ט שם) ,וי"א דצ"ע שמא
תרוה"ד כתב ההלכה בסעי' ג' בכדי להקל עליה מבדיקות
לבעלה ולא בכדי להחמיר (בדה"ש ציונים יד).
ולפי החת"ס ה"ה שאם כשנשאת היה לה וס"ק וכעת
השתנתה ואין לה וס"ק  -דכעת היא צריכה ג' בדיקות
לחזקה שאינה רמ"ת (בדה"ש ביאורים ד"ה אם אין)
מעוברת  -המהר"ם פדוואה כתב דמעוברת אינה צריכה
בדיקה כיון שהיא בחזקת מסולקת דמים ,ועדיפה מאשה
שיש לה וסת (כר' ירוחם) .ודין מעוברת לענין זה ,נחשב כל
שנודע שהיא מעוברת ואפי' ע"י בדיקה רפואית קודם ג'
חודשים (טה"ב קמח).
מניקה  -הפת"ש סמך על דברי המהר"פ הנ"ל ולכן פטר גם
את המניקה ,ובטה"ב (שם) כתב דדוקא אם מניקה בפועל.

שיטת הרא"ש והמרדכי
כל אשה שאין לה וסת קבוע ,צריכה בדיקה לבעלה כל ימיה
לעולם ואפי' אינה עסוקה בטהרות ,בב' עדים ,רק לה קודם
תשמיש.
ואחר
תשמיש
[המקור  -כן הבין ברחב"א ,שצריכה בדיקות לבעלה לעולם,
מחמת הקושיות שהרא"ש הקשה על שיטת הרי"ף
מהסוגיא( .כמובא בהערה שם) ואף באינה עסוקה בטהרות
 כר"ח ,דדברי קבלה הן]שיטת הרמב"ם
אשה שאין לה וסת קבוע ,חייבת לבדוק לבעלה ,בג' עדים,
לפני תשמיש לה ולאחר תשמיש לשניהם.
[המקור  -דסבר כפירוש ר"ח ,דרחב"א איירי בכל אשה
שאין לה וסת ,ואף שאינה עסוקה בטהרות (ר"ן) ,ואין
סתירה בדברי שמואל  -דאמוראי נינהו אליבא דשמואל ,וכן
אין סתירה בדברי רב יהודה  -דאיכא למימר דאמוראי נינהו
אליבא דרב יהודה (ר"ן)
הטעם  -צריכה האשה בדיקה קודם תשמיש  -שמא ראתה
עכשיו ובפרט שמא היה חימוד לתשמיש ,וכן צריכה בדיקה
אחר תשמיש  -שמא ראתה מחמת מעשה התשמיש או
מחמת חימוד התשמיש  -בדה"ש אות ה]
שיטת הראב"ד והש"ך (לפי הבנתם בדעת
הרי"ף)
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אשה שאין לה וס"ק אינה צריכה בדיקה כלל לבעלה (כדעת
רש"י) ,אא"כ:
א .נולדה רעותא ,שראתה פעם אחת מחמת תשמיש
(דנפקא מינה לענין כתובה).

מקור טוהר
כתב דהחשש באשה שאין לה וסת הוא שמא התשמיש הוא אחד הגורמים לראיית הוסת ,לכן סגי שתתחזק בג"פ שאינה רואה מחמת
תשמיש שאינו מגורמי הוסת של אשה זו.
ולפיכך מצינו שישנה מח' מהו החשש באשה שאין לה וסת  -לפי הרא"ש החשש של אשה זו הוא שמא בכל עת תראה ואת זה א"א
לברר ,ולפי הר"ן החשש הוא שמא התשמיש הוא אחד מגורמי הוסת שלה.
 46הטעמים שהש"ך הבין כן בדעת הרי"ף  -א .מכך שהרי"ף כתב את עיקר ההלכה והפירוש בדבר י רחב"א שצריכה ג' בדיקות בהל'
כתובות ולא בנדה ,ב .אין שום טעם שהרי"ף יחדש בדברי רחב"א שכל אשה צריכה ג' בדיקות ,שזהו דבר שלא כתוב בגמ' ,ג .בהל'
נדה הרי"ף הביא את הברייתא ד"החמרים והפועלים ...נשיהן להן בחזקת טהרה" (נדה יב ).דמשמע דדברי רחב"א היינו בעסוקה
בטה רות דוקא (כפי' א' ברש"י) ,ד .הרי"ף הסמיך את דין רחב"א לדין הרואה מחמת תשמיש.
ומ"מ בתוה"ש (א) כתב על הש"ך 'ואין דבריו מוכרחים וגם פי' הרי"ף אינו סובל פירושו כל כך'.
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יו"ד סימן קפו
ב .או שהבעל יכול לבקש מאשתו שאין לה וסת לשמש
בעדים בכדי לדעת אם היא רמ"ת ולהוציאה בלי כתובה
דבר".
עמא
"וכן
הש"ך
וכתב
[המקור  -כיון שרוב ככל הפוסקים סברי שאינה צריכה
בדיקות לבעלה ,ואף הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שאינה
צריכה (דלא כמו שכתב הרמב"ם בהלכות) ,ואף אלו
שחששו לדעת הרי"ף להצריך ג' בדיקות הרי הם טעו בהבנת
הרי"ף ,ועוד כמדומה שכן המנהג לא להצריך בדיקות לבעל]

וי"א שרק בבדיקה שקודם תשמיש סגי בקינוח (חת"ס יו"ד
קפו סק"ד ,שו"ע הגר"ז) [הטעם  -א .דרק בבדיקה שקודם
תשמיש הקלו חכמים מתוך שהאשה מהומה לביתה ,ב.
דהטעם של בדיקה זו היא רק משום מיגו (פרישה בהג')]
וי"א שלכתחילה צריכה בדיקת חורין וסדקין ,אא"כ זו אשה
שכואב לה או שחוששת להיסרט מבדיקת חו"ס ,שאז יכולה
לסמוך על החוו"ד ולקנח בלבד( .בדה"ש ביאורים ד"ה והיא
שלה)
בעד
ולהלכה פסק בטה"ב (קמה) שלכתחילה מותר בקינוח בלבד,
והמחמירה בבדיקת חו"ס תע"ב.

י"א שאינה צריכה בדיקה כלל (רש"י ,סמ"ג ,רשב"ם ,ר"י,
תרומה ,וכן לפי הראב"ד והש"ך כהבנתם ברי"ף  -דוקא אם
פ"א)
תראה
וי"א שצריכה בדיקה לעולם קודם ואחר תשמיש היא בלבד
(ר"ח ,ר"ת ,רא"ש ,מרדכי) ולפי הרמב"ם אף הבעל אחר
תשמיש,
וי"א שצריכה בדיקה ג"פ ,אחר תשמיש היא והוא ,ומח' אם
גם קודם תשמיש (רי"ף אליבא דהר"ן והרשב"א ,וכ"פ
והרמב"ן)
הרשב"א
48
47
ולהלכה  -השו"ע פסק כשיטת הרי"ף שצריך ג'
בדיקות ,בג' עדים ,לפני תשמיש לה ולאחר תשמיש לה ולו.
ומ"מ במקום שיש בו מנהג ברור להקל אפשר להקל
(תוה"ש ,בדה"ש ,טה"ב הקצר ג,יא) 49

בדיקות שבין התשמישים

סיכום השיטות וההלכה

כתב הרמ"א "ואין צריכים לבדוק עצמם אחר כל תשמיש
ותשמיש שעושין בלילה אחד ,אלא מקנחין עצמן כל הלילה
בעד ,ולמחר צריכין בדיקה אם מצאה דם" (רמב"ם הי"ז) -
והסביר בדה"ש (ס"ק יד) :דיש לפרש דקאי על העיון בעדי
הבדיקה (הגר"ז)  -דהיינו ,כאשר הזוג צריכים בדיקה
לתשמיש ,אף שהזוג צריכים לבדוק אחר כל תשמיש
ותשמיש ,מ"מ אינם חייבים לעיין בעדי הבדיקה אז ,אלא
יכולים להמתין לבדקם בבוקר.
ולגבי בדיקה של קודם תשמיש נחלקו בדעת הרמ"א -
י"א שחייבת לעיין בה קודם שתשמש (הגר"ז) [אא"כ זו
בדיקה שקודם תשמיש שני והיא מכוונת שתעלה ג"כ
לבדיקה שאחר תשמיש ראשון שהיתה בסמוך],
וי"א שאינה חייבת לעיין לפני שתשמש (לחו"ש),
ומ"מ לדינה כתבו האחרונים שצריכה לעיין קודם התשמיש

סוג הבדיקה
י"א שבכדי להחזיקה שאינה רמ"ת סגי בקינוח בלבד ,בשעה
שאינה שוכבת אפרקיד (דיש לחוש שבשכיבה כתלי בית
הרחם יעמידו הדם מלצאת) ,וצריך להשהותו על הגוף
כשיעור וסת ,ואין צורך בבדיקת חורין וסדקין (נוב"י ,חוו"ד)
[הטעמים הובאו בהערה ]50

מקור טוהר
 47וקשה  -שהרי יש לו כלל לפסוק כשנים מתוך שלושה עמודי הוראה ,והכא הרמב"ם והרא"ש מחמירים להצריכה בדיקה תמיד? ויש
ליישב  -א .לפי מש"כ בהקדמתו לב"י "...אם לא במקצת מקומות שרוב חכמי ישראל חולקים על הדעה ההיא ,ולכן פשט המנהג
בהיפך" (לחו"ש) ב .לפי מש"כ בב"י (או"ח סימן רנט) "ולענין הלכה אע"פ שהרי"ף והרמב"ם הוו רוב בנין ,וס"ל להחמיר ,כיון דאיכא
רוב מניין דפליגי ,ומידי דרבנן הוא ,בקטינן להקל" (טה"ב קמו) ודלא כשיטת דב הלוי במברגר (אמירה לבית יעקב ,שו"ת יד הלוי)
שתפס שדעת השו"ע כהרא"ש הרמב"ם.
 48והשו"ע הביא בסיפא את שית הרא"ש והרמב"ם לומר שראוי לבעל נפש לחוש לדעתם (הגר"ז).
 49בבדה"ש חידש שהרבה נשים בימינו תמיד מרגישות איזה מיחושי גוף קודם ראיית דם ככאב ראש וכבידות אברים וכד'  -וא"כ אינן
צריכות ג' בדיקות אלו ,אלא כל ששימשה ג"פ קודם בא המיחוש ולא הרגישה מיחושים אחר התשמיש  -ה"ז מוכיח שאינה רמ"ת ,כי
העדר ההרגשה במיחוש זה עצמו הבדיקה שלא ראתה (ביאורים ד"ה ולהרמב"ם).
 50הטעמים שב  -ג' בדיקות לבעלה סגי בקינוח הם  -א .לפי הראב"ד שלא הצריכו בדיקת חו"ס אלא לטהרות ,ב .לפי הרמב"ן דרק
בבדיקת הפסק טהרה צריך בדיקה מעולה של חו"ס ,להוציאה מחזקת טומאה ,ג .הבדיקות לבעלה הם רק מחששא בעלמא שמא
ראתה או שמא תראה מחמת חימוד תשמיש ודי ב בדיקה גרועה (סד"ט) ,ד .מכיון שדעת שלושה גדולי עולם רי"ף רמב"ם ראב"ד,
דסברי שא"צ בדיקת חו"ס לבעלה ,הוי ליה ספיקא דדינא ובצירוף נוסף יש להקל (שו"ת בנין ציון) א"כ הכא דרוב פוסקים סברי דאינה
צריכה בדיקה כלל  -ודאי שיש להקל .ה .וכן לפי תירוץ המהר"ש ענגיל (ח"ד ריש סימן מט) דהשו"ע פסק בקפד,ט דבעלת וס"ק שעבר
וסתה צריכה בדיקה קודם שתשמש ,הא מי שאין לה וס"ק אינה צריכה בדיקה ,והקשו  -והרי מי שאין לה וסת ממ"נ תמיד צריכה
בדיקה לבעלה? ותירץ דבעלת וס"ק אחר זמן וסתה צריכה בדיקת חו"ס ,ואשה שאין לה וס"ק שבודקת לבעלה היינו רק קינוח בעלמא.
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נמי תשמש א"ל רבא זו מוכיחה קיים וזו אין מוכיחה קיים
(ואי אמרת תשמש מה תקנת חכמים יש כאן שהרי היא כמו
שלא בדקה  -רש"י ,בדה"ש אות כא)"  -ונחלקו הראשונים
גבי מי מדובר  -הרמב"ם העמיד אף באינה עסוקה בטהרות,
והרמב"ן והרשב"א העמידו דדוקא בעסוקה בטהרות (ב"י)].

דכיון שחוששים לדם איך תתיר אותה קודם שתברר
(לחו"ש ,מקור מים חיים) .51
וכיון שמעיינים בו רק בבוקר ,יש לשמרו במקום שמור שלא
יבוא עליו דם ממקום אחר (בדה"ש אות טז).
בדיקה אחר תשמיש ראשון קודם לתשמיש שני  -אם היה
בדעתה שתעלה גם לבדיקת אחר תשמיש ראשון וגם
לבדיקת קודם תשמיש שני  -מהני (בדה"ש אות טו בשם
בדקה).
ד"ה
טז:
תוס'
בדיקה באותו עד מספר פעמים  -אפשר להשתמש באותו
עד לכמה בדיקות ,בין האיש בין האשה ,אא"כ הוכהה
לבנוניתו מחמת הליחה (בדה"ש) [ומה שנא' (יב).
שהצנועות לא בודקות באותו עד פעמיים היינו בשעסוקה
בטהרות דוקא].

האם תביעה מועילה כבדיקה?
המקור  -הגמ' (נדה יב .בסוף) סיכמה " -לעולם בשיש לה
וסת ,וכיון שתבעה אין לך בדיקה גדולה מזו" ,והסבירו
התוס' (ד"ה כיון) דכיון שהבעל בא מן הדרך הרי הוא
מפייסה ותובעה 'ואי חזיא רמיא אנפשה שהרגישה בשעת
ראיה וזוכרת' אבל כשהיה בעיר אינו מאריך בפיוס ולכן לא
רמיא אנפשה להיזכר.
מכאן למדו בחידושי הרמב"ן ,הרשב"א והריטב"א שתביעה
מועילה כבדיקה ,והגדיל הנוב"י (מהדו"ק יו"ד סימן מו)
לומר שהתביעה מועילה גם לשבעה נקיים במקום בדיקות.
אלא דיש לדחות  -שמא התביעה מועילה רק לענין טהרות,
וכן שמא מועילה רק עד יום הוסת שאז איכא רעותא שחזקה
אורח בזמנו בא ,ועוד שמא התביעה מועילה דוקא בבא מן
הדרך כמו פשט הגמרא (לפי גירסת רש"י שלפנינו וכן לפי
הסבר התוס') (דברי מרדכי זרנקיאן שליט"א שאלה ג).

נאבד העד שקינחה בו
י"א שאסורה עד שתבדוק (רמב"ם) וכ"פ הרמ"א ,וה"ה
(בדה"ש)
שאבדה
הבעל
לבדיקת
וי"א שאין זה מעכב ויכולים לשמש (רמב"ן ,רשב"א).
[המקור  -נדה טז" - :א"ר אבא א" ר חייא בר אשי אמר רב
בדקה בעד ואבד  -אסורה לשמש עד שתבדוק מתקיף לה ר'
אילא אילו איתא מי לא משמשה ואע"ג דלא ידעה השתא

סעיף ג :בעלת וסת חצי קבוע
ש ֵּאינ ָּּׁה רוֹ ָּׁאה ְּּבפָּׁ חוֹ ת ִמי"ד י ִָּׁמים ַּאחַּ ר ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ,אֲ בָּׁ ל לְּ ַּאחַּ ר י"ד י ִָּׁמים ֵּאין לָּׁ ּה ֶׁקבַּ ע
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת.
שה ֶׁ
עַּ ד י"ד יוֹ םִּ ,דינ ָּּׁה ְּּכ ִדין ִא ּ ָּׁ

בינונית,

לחוש לעונה
וכבר תירצו קושייתו:
א .באשה זו מקלים רק לענין בדיקות לבעלה לפני ואחרי
תשמיש דדינה כבעלת וס"ק ,שהרי בלאו הכי רבים
מהפוסקים מקלים לגמרי בבדיקות אלו( .שו"ת בית שלמה)
אבל אה"נ שיש לה לחוש לעונה בינונית (סד"ט קפט סק"כ,
בדה"ש)
ב .יש כתבו שדין השו"ע הוא פשוט וברור וכן הסכימו לו כל
האחרונים ,ודברי החוו"ד אינם מוכרחים כלל (פרד"ר,
לחו"ש)

להחזיקה שאינה רמ"ת
מקור הסעיף הוא בתרומת הדשן ,שדינה בימים אלו כבעלת
וס"ק ,ולכן אינה צריכה בדיקות לפני ואחרי תשמיש גם
לשיטת הרמב"ם .ולפיכך גם את ג' הבדיקות שהצריך
הרי"ף ,לא ניתן לעשות בימים אלו.
בדיעבד שעשו בדיקות אלו בימים אלו  -נחלקו הפוסקים
אם מהני להחזיקה שאינה רמ"ת (חת"ס ובדה"ש ,הובאה
מחלוקתם בדעת הרי"ף בסע' ב).
קושיית החוו"ד

והא

ודאי

ליתא.

אלא שהחוו"ד הקשה על דין זה  -שהרי לפי דין זה ,אשה
שאין לה וס"ק אך לעולם רואה אחר ל' יום ,לא תצטרך
מקור טוהר
 51והגר"ז כתב דאף הרמ"א מודה שחייבים לעיין בעד לפני שישמשו ,ומה שכתב להקל זה רק למי שמחמיר כהרא"ש והרמב"ם לבדוק
גם אחרי ה  -ג' בדיקות.

46

יו"ד סימן קפו
עונה בינונית לבעלת וסת חצי קבוע

עונה בינונית לבעלת וסת קצר

הנה לפי דברי החוו"ד לעיל ועוד פוסקים שהודו לו ,מוכח
שיש לאשה זו לחוש לעונה בינונית (וכן מתבאר מהב"י ס"ס
בבדה"ש),
וכ"פ
ועוד,
ד"ה
קפד
אלא שבחידושי הריטב"א (נדה טו ).מבואר שבימים
שהוחזקה שלא לראות בהן ,אין האשה צריכה לחוש לעונה
בינונית (טהר"י ,מלבו"ט ,שו"ת אגרות משה) וכן פסק
בטה"ב (קנ) שיש להקל ולא לחוש בכה"ג לעונה בינונית,
והמחמיר תע"ב52 .

בדרכ"ט ( )105כתב דאשה שיש לה וסת הפלגה קצר שאינו
מגיע לעולם ל  -כ"ח יום ,נחשבת כבעלת וסת חצי קבוע
שאינה חוששת לבינונית[ .הטעם  -סברה פשוטה (דבר"מ
זרניקיאן שליט"א שאלה יא)].
כיצד נקבע וסת חצי קבוע
י"א שקובעים זאת לפי הראיה בזמן הקצר ביותר ,מבין
שלושת הראיות האחרונות ,וא"כ וסת זה יכול להיעקר
בפעם אחת( .בדה"ש )53

סעיף ד :נאמנות האשה לעיין בעד שלו
שלּ וֹ
ש ּ ָּׁל ּה ,נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת עַּ ל ֶׁ
ש ּנֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת עַּ ל ֶׁ
שלּ וֹ ִ ,מ ּתוֹ ְּך ֶׁ
ש ִּת ְּבדֹק ְּּבעֵּ ד ֶׁ
יֵּש לְּ ָּׁא ָּׁדם לְּ הַּ ִּניחַּ אֶׁ ת ִא ְּש ּתוֹ ֶׁ

הביאור בשו"ע

ביאור הבית מאיר

כן כתב הרמב"ם (איסו"ב הי"ד) והפירוש בזה ,שיכולה
האשה לעיין בעד הבדיקה של הבעל ,דמתוך שהתורה
האמינתה על עד שלה ,כך נאמנת על שלו ,דעד אחד נאמן
באיסורין היכא דלא התחזק איסורא (אבנ"ש) .והחידוש בזה
הוא ,שהיה הו"א שבבדיקה מכריעה כזו המוכיחה שהיא
ראתה מחמת תשמיש ושמא עתידה להיאסר על בעלה
ואפילו לשאר גברים ,שמא האשה תמצא דם ותעיז לשקר
ולומר שהעד נקי ,קמ"ל דנאמנת (דבר"מ זרנקיאן שליט"א)
.54

הבית מאיר הבין במרן שהאשה יכולה לתבוע מהבעל שהיא
זו שתעיין בעד שלו ,ולא הוא ,כיון שהוא לא נאמן לגבי
כדבריה.
לעשות
צריך
והבעל
דידה,
[כיון שאין חידוש לומר שהיא נאמנת על שלו ,שהרי כמו
שנאמנת על שלה ודאי שנאמנת על שלו אלא ודאי
שהחידוש הוא לגבי הנאמנות שלו  -קנה בשם ביאורי
השו"ע].
ומ"מ הפוסקים דחו דבריו  -א" .דהא קיי"ל עד אחד נאמן
באיסורין ,ואפי' הבעל דבר בעצמו ,ומאי שנא הכא" (בדה"ש
בציונים) ב .וכן מאי שנא מהא דמותר לבעל שהוא ת"ח
להורות בכתמי אשתו (אבנ"ש).

סעיף ה :רואה מחמת תשמיש
ש ּ ֵּמש לְּ עוֹ לָּׁ ם עִ ם אוֹ תוֹ ּ ַּבעַּ ל,
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּרצו ִּפים ,אֲ סו ָּּׁרה לְּ ַּ
ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדם מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ָּׁ
ש ַּאחַּ ר זֶׁה.
וְּ יִ ְּת ּ ָּׁבאֵּ ר ּ ַּב ִסימָּׁ ן ֶׁ

מקור טוהר
 52בספר שערי טהר (שער ד דין כח) כתב שבימים אלו אף אינה חוששת לעונת וסת שאינו קבוע שארע בהן ,אך בדה"ש (בביאורים)
דחה דבריו ,דסבר שהקולא של הלכה זו נאמרה רק לענין בדיקות לבעלה.
 53והוסיף בציונים (לא) "ושו"ר בחוו"ד סימן קפט ס"ק ב ולחו"ש כאן שכתבו דלא נעקר בפעם אחת ,וצ"ע".
 54ונלע"ד ,דאין לפרש שהפשט בדברי השו"ע ,שרשאית האשה לבדוק את עצמה בעד שלו אחרי שהוא בדק עצמו  -א .שהרי אין
טעם לאסור זאת ,ב .הרמב"ם כתב "ורואין בהן שמא ראתה דם בשעת תשמיש ,ויש לאיש להניח אשתו שתבדוק במטלית שלו"...
ונראה שקאי גבי העיון בעד ,ג .אם כן מה הקשר לטעם של הנאמנות שלה
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לבעלה ,כיון שזה מחמת קלקול הוסת (שהרי אין לה וס"ק)
(רשב"א ,טור)
ב .דוקא אם הוחזקה בג"פ רצופים  -הוי רמ"ת (כשור המועד
וחזקת קרקעות) ,אך אם היו תשמישים בלי דם ביניהם אין
היא נחשבת רמ"ת ,דיש לתלות בקלקול הוסת (רשב"א,
רמב"ם).
ג .דוקא שהוחזקה מתחילת נישואיה  -אז היא יוצאת בלא
כתובה ,אך אם היו לה תשמישים בלי דם בינתיים ,ורק אח"כ
הוחזקה בג"פ רצופים ,הרי היא רמ"ת ותצא ,ומ"מ מקבלת
היא כתובתה ,דאמרינן 'נסתחפה שדהו' דמזלו של הבעל
גרם( .רמב"ם)

האם מקבלת כתובתה?
בגמ' (נדה יב ):מצינו מחלוקת תנאים  -ר"מ ואבא חנן אמרו
שאין לה כתובה ,ואילו רבי חנינא בן אנטיגנוס סבר שיכולה
לשמש בעדים ,אא"כ היא תוחזק בג"פ לרמ"ת ,ולהלכה
כוותיה.
קיי"ל
וכתב הטור שאם הוחזקה לרמ"ת הרי זו תצא בלא כתובה.
ואילו המרדכי בשם ראבי"ה כתב שמקבלת כתובתה( .בין
בעלת וס"ק בין אשה שאין לה וסת  -הגוה"ע אות כז)
תנאים להיחשב כרמ"ת
א .דוקא אם דרכה לראות בשעת תשמיש  -אך אם דרכה
לראות אחר התשמיש אין היא נחשבת לרמ"ת ומותרת
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יו"ד סימן קפז

יו"ד סימן קפז
סעיף א :דיני אשה הרואה מחמת תשמיש
ש ּתוֹ ִשיט י ָָּּׁׁד ּה לְּ ַּתחַּ ת הַּ ּ ַּכר ,אוֹ לְּ ַּתחַּ ת הַּ ּ ֶׁכסֶׁ ת
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדם מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ִמ ּיָּׁדִּ ,ב ְּכ ֵּדי ֶׁ
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ
שת ג' ּ ְּפעָּׁ ִמיםִ .אם ְּּבכָּׁ ל ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּרצו ִּפים ָּׁראֲ ָּׁתה
ש ּ ֶׁמ ֶׁ
וְּ ִת ּטֹל עֵּ ד לִ ְּב ּדֹק ּבוֹ  ,ו ְּּת ַּק ּנַּח עַּ ְּצמָּׁ ּהְּ ,מ ַּ
ש ּ ֵּמש עִ ם
דָּּׁ ם ,וְּ כָּׁ ל ֶׁש ּ ֵּכן ִאם מָּׁ ְּצ ָּׁאה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ָּׁ ּדם עַּ ל עֵּד ֶׁשלּ וֹ (ָּׁ ,מ ְּרדְּּ כַּ י וְּ כֵּ ן כ' ֵּּבית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם ְּּתרוּמַּ ת הַּ ֶׁ ּד ֶׁשן וּסְּ מַּ "ג וְּ כֵּ ן מוּכָּׁ ח ַּּב ּ ַּש"ס) ,אֲ סו ָּּׁרה לְּ ַּ
חמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים
שׂ את לְּ ַּאחֵּ ר ,וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה דָּּׁ ם מֵּ ֲ
ָּׁשא לְּ ַּאחֵּ ר .נִ ּ ֵּ
ּ ַּבעַּ ל זֶׁהֶׁ ,א ּ ָּׁלא ִּת ְּת ּג ֵָּּׁרש וְּ ִת ּנ ֵּׂ
ישי .וְּ ִאם ּגַּם עִ ם
ָּׁשא לִ ְּשלִ ִ
ש ּ ֵּמש ּגַּם עִ ם אוֹ תוֹ ּ ַּבעַּ ל ,אֶׁ ּ ָּׁלא ִּת ְּת ּג ֵָּּׁרש וְּ ִת ּנ ֵּׂ
ְּרצו ִּפים ,אֲ סו ָּּׁרה לְּ ַּ
ָּׁשא לְּ ַּאחֵּ ר אֶׁ ּ ָּׁלא אֲ סו ָּּׁרה לַּ ּכֹל
ישי ָּׁראֲ ָּׁתה דָּּׁ ם מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּרצו ִּפים ,לֹא ִּת ּנ ֵּׂ
הַּ ּ ְּשלִ ִ
יאין ּ ַּב ּ ִשעוּר הַּ ִּנז ּ ְָּּׁכר ,וְּ לָּׁ כֵּ ן ּכֹל
יאין ֵּאיזֶׁה ִמ ְּק ֵּרי מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמישִּ ,כי ֵּאין ְּּב ִק ִ
ש ֵּאין ָּׁאנ ּו ְּּב ִק ִ
בדּ ֹק .הגה :וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ש ִּת ְּ
עַּ ד ֶׁ
שם הָּׁ ַּראֲבָּׁ "ד שכ"כ בשי"א) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
הֵּ ּ .
שרוֹ ָּׁאה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים סָּׁ מו ְּּך לְּ ַּת ְּש ִמיש ִמ ְּק ֵּרי לְּ ִד ָּׁ
ֶׁ
ידן מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,וְּ נֶׁאֶׁ סְּ ָּׁרה עַּ ל ּ ַּבעֲלָּׁ ּ

וְּ אֵּ לּ ּו ג'

יכים לִ הְּ יוֹ ת ְּרצו ִּפים ,אֲ בָּׁ ל ִאם לֹא הָּׁ י ּו ְּרצו ִּפים לֹא נֶׁאֶׁ סְּ ָּׁרה עַּ ל ּ ַּבעֲלָּׁ ּה.
ּ ְּפעָּׁ ִמים צְּ ִר ִ
ִשׂ ָּׁאה ,וּבֵּ ין נ ְִּתקַּ לְּ ְּקלָּׁ ה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים.
ש ּנ ּ ְּ
נ"ג)  .וְּ ֵּאין ִחלּ וּק ּ ֵּבין ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ִמ ּיָּׁד ֶׁ
סִ ימָּׁ ן תתל"ט וּבְּ תוס')  .וְּ כָּׁ ל זֶׁה לֹא מַּ יְּ ִרי ֶׁא ּ ָּׁלא ְּּב ָּׁראֲ ָּׁתה סָּׁ מו ְּּך לְּ ַּת ְּש ִמיש ,אֲ בָּׁ ל ִאם לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה סָּׁ מו ְּּך לְּ ַּת ְּש ִמיש ,לֹא נֶׁאֶׁ סְּ ָּׁרה עַּ ל ּ ַּבעֲלָּׁ ּה,
שאֵּ ין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת.
וּמֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לוֹ לְּ ַּאחַּ ר טָּׁ ה ֳָּׁר ָּׁת ּה ּ ָּׁת ִמיד ֵּּ(בית יוֹ סֵּ ף בשם סה"ת וּסְּ מַּ "ג וּפָּׁ שוּט ַּּב ּ ַּש"ס ו ַּּּב ּפוֹ סְּ ִקים) וְּ ִדינָּׁה ְּּכמוֹ ֶׁ

שם הַּ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכ ַּתב הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א סִ ימָּׁ ן תתל"ט ומהרי"ו
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ
(מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ֵּריש ה"נ וּבִ ְּתשוּבַּ ת הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א

לאחר .ניסת לאחר וראתה דם מחמת תשמיש  -משמשת
פעם ראשונה ושניה ושלישית ,מכאן ואילך לא תשמש עד
שתתגרש ותנשא לאחר .ניסת לאחר וראתה דם מחמת
תשמיש  -משמשת פעם ראשו

הסוגיא בגמרא
נדה סה" - :תנו רבנן הרואה דם מחמת תשמיש (דוקא לפי
שיעור הזמן הניתן בגמ' יד - ):משמשת פעם ראשונה ושניה
ושלישית ,מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש ותנשא
נה ושניה ושלישית ,מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק
עצמה ...אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן ותבדוק עצמה
בביאה שלישית של בעל הראשון ?55אמר ליה לפי שאין כל
האצבעות שוות ,אמר ליה ותבדוק עצמה בביאה ראשונה
של בעל שלישי? לפי שאין כל הכוחות שוות (ושמא בעילה
הראשונה שלו היתה בכח מרובה  -ט"ז)"
ונחלקו הראשונים מי התנא של הברייתא :רש"י סבר שזה
רק רשב"ג הסובר דחזקה הוי בג"פ ,ודלא כרבי הסובר
דחזקה הוי בב"פ .ואילו התוס' (ד"ה 'ונאמנת') הסבירו

שהברייתא היא גם כרבי ,שמודה רבי בחזקת רמ"ת שלא
מספיק ב"פ בכדי להחזיקה ,וטעם הדבר משום שאין טבע
האשה לראות מחמת תשמיש ולפיכך בכדי להחזיקה צריך
ג' פעמים .56
דין רמ"ת  -להלכה
הרשב"א פסק כברייתא הזו ,שבכדי להחזיק האשה כרמ"ת
היא צריכה ג' ביאות של ג' בעלים (שהרי בוסתות הלכה
כרשב"ג)  57וכ"פ השו"ע.

מקור טוהר
 55לפי רש"י  -הנחת היסוד היא שהאשה חייבת להתגרש אחר שהוחזקה לביאות הבעל הראשון ,והשאלה היא מדוע שלא תועיל
בדיקת שפופרת להתירה לו ,הרי כשם שהבדיקה מועילה להתירה אחר ביאה שלישית של בעל שלישי ,כך הבדיקה צריכה להועיל
להתירה אחר ביאה שלישית של בעל ראשון (כן ביאר בדבריו תוספי הרא"ש) ,אך לפי התוס' (ד"ה 'ותבדוק') ור"ת הנחת היסוד היא
שהבדי קה מועילה להתירה לבעלה הראשון גם אחר שהוחזקה ,ולכן השאלה היא מדוע שתינשא לבעל השני בלי בדיקה ,הרי היא
יכולה לבדוק ולהשאר תחת בעלה הראשון.
 56והנה בטה"ב (רכב בחדש) הביא ירושלמי (יבמות פ"ו ה"ו) בו מפורש כרש"י ,שרבי חולק על רשב"ג.
[ 57דלא כסמ"ג שהתיר לה להינשא רק לבעל השני (דסבר שהברייתא היא כרשב"ג בלבד ,והלכה כרבי לעניין חזקת אצבעות כיון שאין
זה בכלל וסתות) ,ומ"מ צריך ג' ביאות לכל בעל (שהרי התוס' כתבו שרבי מודה שבחזקת רמ"ת לא סגי בב"פ להחזיקה כיון שאין טבע
האשה לראות מחמת תשמיש)]
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מי טוהר
דין הראיה הראשונה

האם תשמישים שבינתיים קוטעים את הרצף?

י"א שראיה ראשונה נחשבת לראשונה משלושת
התשמישים הקובעים דינה כרמ"ת (רמב"ן נדה ס"פ ו ,ט"ז,
ש"ך ,כו"פ ,סד"ט)
58
וי"א שאינה ממניין השלושה (ראב"ד ,נו"ב תניינא סי' פז)
ולכן פסק החת"ס שלכתחילה יש לחוש שהראשונה מן
המניין ,אחר בדיעבד אחר שראתה ג"פ מחמת תשמיש יש
לסמוך על הראב"ד שלא להוציא אשה מבעלה ,דקשין
גירושין ,לכן תשאל לרופאים ותעסוק ברפואות (הובא
בפת"ש ב ,ה בסופו) וכ"פ בטה"ב כמותו (החדש עמ' רי)

אשה שראתה ג"פ מחמת תשמיש אלא שהיו תשמישים
שהם בדקו בהם ולא מצאו דם  -אינה נעשית רמ"ת ,אלא
וסת הוא דלית לה .אך אם בתשמישים שביניהם הזוג לא
בדקו כלל או שבדקו מופלג מהתשמיש ומצאו דם  -נחלקו
הפוסקים :י"א שאין הם קוטעים את הרצף ,ולכן זה נחשב
לרצופים (חוו"ד)
וי"א שגם ביאות שלא בדקה בהם קוטעים את הרצף[ .שהרי
הראב"ד (בעה"נ שעה"ו לד) הרמב"ן (נדה פ"ה סי"ט) פסקו
שוסת שאינו קבוע אפ' אם קבעתו ב"פ ,הרי הוא נעקר בפ"א
ואינו צריך בדיקה] וכ"פ להקל בטה"ב (ח"א ר ,רטו בחדש)

ראיה בשפע

אחר זמן מרובה מהנישואין

אשה שראתה מחמת תשמיש שפע דם ,הרי זה ודאי שהדם
בא מהמקור ,ולכן אין להתירה להנשא לאחר( .שהרי כל
ההיתר להנשא לבעל חדש בלי בדיקה הוא משום ספק
ספיקא ,שמא הדם בא מהצדדים ,ואת"ל שלא ,שמא אין
אצבעותיהם שוות ואצל בעל זה לא תראה ,משא"כ כשרואה
בשפע שודאי הדם בא מן המקור) לכן גם אם היא ראתה רק
בפעם השלישית בשפע ,אין הדבר ברור שאפשר להתירה
לאחר ,וכן יש לפקפק על בדיקת השפופרת שלה (נו"ב
תניינא חיו"ד סי' צג ,פת"ש ו)

י"א דנעשית רמ"ת דוקא אם ראתה מ"ת מתחילת נישואיה,
דכל שהיו ביאות של היתר בתחילת נישואיה אין לאסור את
האשה על בעלה (לפי שגרסו "נשאת וראתה דם מחמת
תשמיש" (ר"ח).
אך להלכה רוב הפוסקים פסקו שכל אשה נעשית רמ"ת
ואפי' אחר זמן מהנישואין (לפי שגרסו "הרי שהיתה נשאית
והיתה רואה" וכן הוא בתוספתא פ"ח ה"א) (רשב"א
בתשובה סי' תתלט ,דרכ"מ אות א ,רמ"א ,ב"ח)

דם בתולים

בדיקות בתשמישים הראשונים

האשה נעשית רמ"ת דוקא כשאין אפשרות לתלות עוד בדם
בתולים (רש"י נדה סה):

י"א שאשה שראתה פ"א מחמת תשמיש צריכה לבדוק מכאן
ולהבא אחר תשמיש [הטעם  -כיון שאיתיליד בה רעותא,
היא צריכה בדיקה ג"פ בכדי להוציא את עצמה מספק רמ"ת,
ובאשה שיש לה וס"ק מספיק בפ"א] (ראב"ד בעה"נ
שעהס"ו עמ' ע ,חוו"ד ,לחו"ש סק"א)
וי"א שאין האשה צריכה לבדוק ,שהרי הגמ' הזכירה בדיקה
רק אחרי שלושה תשמישים שראתה בהם  .59שכל עוד
שהאשה לא הוחזקה אין היא צריכה בדיקה ,ולכן אף
שהוחזקה לבעל הראשון והתגרשה אין היא צריכה לבדוק
בבעל השני (טה"ב ריט בחדש)

רצופים
האשה נעשית רמ"ת דוקא אם היו ג' ביאות רצופים שבהם
ראתה דם ,בלי תשמיש נקי בינתיים( .כדין שור המועד
כחזקת קרקעות ,דאל"כ י"ל דזה מחמת קלקול הוסת שלה)
(רשב"א בתשובות חדשות מכת"י סי' פז ,וכן נראה
מהרמב"ם הל' אישות פכ"ה ה"ח) וכן פסקו השו"ע והרמ"א.

מקור טוהר
( 58טעמם ,לפי שאין האשה בודקת בת שמיש שלא חוששים שמא תראה מ"ת ,דכיון שלא בדקה י"ל שקודם התשמיש בא הדם ,אך
כאשר תיוולד רעותא ,אז חוששת ובודקת ג"פ .וראייתם ,מלשון הברייתא 'נישאת וראתה דם מ"ת משמשת פעם ראשונה שניה
ושלישית '...שנראה שהראשונה אינה מן המניין.
אך ספר האשכול (סי' מח) דחה ראיה זו ,שהרי בבעל השני כתוב דומה 'נשאת לאחר וראתה דם מ"ת משמשת פעם ראשונה '...וכמו
שבבעל שני אין ראיה ראשונה מן המניין ,ה"ה בבעל הראשון שאין הראשונה מן המניין .ולישנא דברייתא 'משמשת ג"פ' צ"ל דלאו
דוקא הוא.
והנה החת"ס (יו"ד סי' קנג) יישב הדחיה  -כי באמת גם בבעל השני אין הראיה הראשונה מן המניין ,כי לגביו היא בחזקת היתר עד
תוחזק שוב).
 59ונשאלת השאלה  -לפי דעה זו ,אם אין האשה בודקת אז איך יכול להיות שאי פעם היא תיעשה רמ"ת? אלא שאפשר שהיא ראתה
מחמת תשמיש ראיה בהרגשה שהרגישה בדם ולא ראיית בדיקה (רז"ה) ,ונלע"ד ליישב עוד שאפשר שתיעשה רמ"ת ע"י בדיקות
הרי"ף (קפו,ב) או במקרה שקרה ובדקה או שראתה שפע דם.
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ר"ע וחכמים .רב אשי אמר אידי ואידי חד שיעורא הוא -
(כאשר יש) עד בידה כדי שתרד מן המטה ותדיח את פניה,
אין עד בידה כדי שתושיט ידה לתחת הכר או לתחת הכסת
ותטול עד ותבדוק בו .מיתיבי (על שיטת רב אשי) 'איזהו
אחר זמן? דבר זה שאל רבי אלעזר ברבי צדוק לפני חכמים
באושא ואמר להם שמא כרבי עקיבא אתם אומרים
שמטמאה את בועלה? אמרו לו לא שמענו ,אמר להם כך
פרשו חכמים ביבנה לא שהתה כדי שתרד מן המטה ותדיח
את פניה תוך זמן הוא זה וטמאין מספק ופטורין מקרבן
וחייבין באשם תלוי( ,אך אם) שהתה כדי שתרד מן המטה
ותדיח את פניה אחר הזמן הוא זה ,וכן כששהתה מעת לעת
ומפקידה לפקידה בועלה מטמא משום מגע ואינו מטמא
משום בועל [רבי עקיבא אומר אף מטמא משום בועל ,רבי
יהודה בנו של רבן יוחנן בן זכאי אומר בעלה נכנס להיכל
ומקטיר קטורת] בשלמא לרב חסדא היינו דמטהרי רבנן
(משום בועל) אלא לרב אשי אמאי מטהרי רבנן ,וכי תימא
דאין עד בידה (ולכן רק ירדה מן המטה)? האי עד בידה ואין
עד בידה מיבעי ליה (היה לגמרא לחלק בין היה עד בידה או
לא ,מאשר לחלק בין שהתה בכדי שתרד מן המטה או לא),
קשיא (שיטת רב אשי מוקשית מהברייתא הנ"ל)"

שיעור זמן הבדיקה  -הסוגיא בגמרא
בכדי לברר אם אשה זו ראתה מחמת תשמיש ,והזוג שימשו
בזמן שהיה דם נדות ,יש למצוא מהו טווח הזמן שעבר
מהתשמיש לבדיקה ,בו תולים שהדם שנמצא היה כבר בעת
התשמיש ,ואין זה וסת שהגיע אחר התשמיש .ואפילו אם
ספק לנו שמא היה דם בשעת תשמיש יש לאוסרה לבעלה,
לכן יש לאוסרם בטווח בו הם חייבים אשם תלוי60 .
יד - .משנה (" -כאשר הזוג בדקו עצמם אחר תשמיש היא
והוא ונמצא דם על אחד העדים .אם הדם) נמצא על שלו
(אפילו בזמן מופלג מהתשמיש  -טמאין וחייבין קרבן
(חטאת) (כיון שמצא את הדם על העד שלו ודאי לנו שהיה
הדם כבר בשעת תשמיש) ,נמצא על שלה אותיום (מיד אחר
בעילה)  -טמאין וחייבין בקרבן (חטאת) ,נמצא על שלה
לאחר זמן  -טמאין מספק ופטורים מן הקרבן ,איזהו אחר
זמן? כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה ,ואח"כ  -מטמאה
מעת לעת ואינה מטמאה את בועלה (כטומאת בועל נדה
להצריכו טומאת שבעה ,אלא כנוגע בנדה הנטמא טומאת
יום) ,ר"ע אומר אף מטמאה את בועלה (כבועל נדה) ,מודים
חכמים לרבי עקיבא ברואה כתם שמטמאה את בועלה"
נדה יב ,.יד - :גמרא " -תנו רבנן :איזהו "שעור וסת" (הנקרא
אותיום(? משל לשמש ועד שעומדין (סמוכים האחד לשני
בצד המשקוף ,זה מבפנים וזה מבחוץ) ביציאת שמש נכנס
עד .הוי (שיעור) וסת שאמרו (שחייבים חטאת) לקינוח אבל
לא לבדיקה (מבפנים ,כי עד שמספיקה לבדוק עובר זמן
שיעור וסת).
נדה יד - :גמרא " -איזהו אחר זמן וכו' :ורמינהי 'איזהו אחר
זמן פירש ר' אליעזר ברבי צדוק כדי שתושיט ידה תחת הכר
או תחת הכסת ותטול עד ותבדוק בו' (והרי במשנה נאמר
שאחר זמן היינו בכדי שתרד מן המטה)? אמר רב חסדא מאי
אחר (שכתוב במשנה שטמאין מספק היינו) 'אחר דאחר',
והא קתני עלה 'נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק
ופטורין מן הקרבן ,איזהו אחר זמן כדי שתרד מן המטה
ותדיח פניה' (והרי במפורש כתוב שאחר זמן היינו בכדי
שתרד)? ה"ק איזהו אחר זמן כדי שתושיט ידה לתחת הכר
או לתחת הכסת ותטול עד ותבדוק בו( ,אבל) וכדי שתרד מן
המטה ותדיח את פניה (זו) מחלוקת ר"ע וחכמים ,והא
'אח"כ' קתני (דמשמע שזה שיעור אחר מבכדי שתרד מן
המטה) ? ה"ק וזהו (בכדי שתרד מן המטה) אח"כ שנחלקו

שיעור זמן הבדיקה  -סיכום השיטות בגמרא
שיטת רב חסדא בשיעורי הזמן:
אותיום  -טמאים ודאי וחייבים חטאת,
בכדי שתושיט ידה (לאחר זמן)  -טמאים מספק,
ובכדי שתרד מן המטה (אחר אחר)  -מחלוקת חכמים ור"ע
אם מטמאה את בועלה.
ואילו שיטת רב אשי בשיעורי הזמן:
אותיום  -טמאים ודאי וחייבים חטאת,
בכדי שתרד מן המטה ויש עד בידה או בכדי שתושיט ידה
(לאחר זמן)  -טמאים מספק,
בכדי שתרד מן המטה ותיטול עד לבדוק בו (אחר כך) -
מחלוקת חכמים ור"ע אם מטמאה את בועלה( .אלא
ששיטתו נשארה בקשיא)
שיעור הזמן לבדיקת האשה  -להלכה
שיטת סמ"ג ,סמ"ק ,תרומה וטור  -בכדי שתרד מן המטה
ותבדוק ,שבכך הוי חיוב אשם תלוי61 .

מקור טוהר
( 60כן משמע בב"י ד"ה 'ומ"ש ששיעור' באמצע ,וכן בד"ה 'ושמא יש לומר' ,וכן כתוב להדיא בראב"ד המובא בב"י בד"ה 'וכתב הראב"ד')
 61הב"י דחה שיטתם  -א .אין לומר 'בכדי שתרד מן המטה' שהרי שיטת רב אשי נשארה בקשיא וא"כ נשאר לפסוק רק כשיטת רב
חסדא הסובר דהשיעור הוא עד 'בכדי שתושיט ידה'.
ב .וכן אין לומר 'ותבדוק בו' שהרי הגמרא סיכמה ש'אותיום' ו'שיעור וסת' אפשר לברר רק ע"י קינוח חיצוני ,ולמד הרשב"א דאף
בשיעור של 'לאחר זמן' שהוא 'בכדי שתושיט ידה' ,היינו לקינוח חיצוני ולא לבדיקה.
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מי טוהר
שיטת הב"י והשו"ע  -בכדי שתושיט ידה תחת הכר ותיטול
עד ותקנח בו( .כדעת רב חסדא שהשיעור הוא בכדי
שתושיט ידה ,וכדעת הרשב"א שהשיעורים הם לקינוח ולא
לבדיקה ,וכן נראה ברמב"ם).
שיטת הראב"ד  -כל סמוך לביאה  ,62כיון שאין אנו בקיאין
בשיעורים הללו .וכן הביאו הרמ"א בהגהה .63
להלכה  -השו"ע פסק שהשיעור הוא בכדי שתושיט ידה,
והשמיט את שיטת הראב"ד 64 ,ולכן יש להקל בשיעור
המבואר בשו"ע באומד יפה ,ולכל היותר בשלוש דקות
(טה"ב ריז בחדש)

שיעור הזמן לבדיקת הבעל  -להלכה
אפילו מצאה זמן מופלג אחר התשמיש ה"ז נחשבת לרמ"ת
(משנה נדה יד ,.רמ"א) ,משום שאם נמצא דם על עד שלו
על כרחך שזה היה בשעת התשמיש (ש"ך)
דם הנמצא על הכתונת
כאשר הדם נמצא על הכתונת או בד  -אין להחשיבה כרמ"ת.
בין אם זה בבגד האיש  -שהרי חכמים לא גזרו בו את דיני
כתמים (פנים מאירות ח"ב סי' קכז ,פת"ש קצ סק"ב) ובין
אם זה נמצא על בגד האשה  -שיש לומר שהדם בא אחר
שיעור לאחר זמן של אשם תלוי (סד"ט) (טה"ב ריח בחדש)

בדיקה כפולה תוך שיעור הזמן
אם בדקה מיד אחר תשמיש (או סמוך) ולא מצאה כלום,
ואח"כ בדקה שנית וראתה אפילו תוך כדי שיעור  -אין זה
נחשב לראיה מחמת תשמיש (שהראב"ד נקט דדין הבדיקה
כדין מעת לעת שבנדה ,שבזה אם בדקה בינתיים יש לטמאה
מפקידה (בדיקה) לפקידה) (ש"ך א)

הטעם לאסור אשה הרואה מחמת תשמיש
י"א משום וסת מחמת אונס (תשמיש) ,שאם לא נקבע
(נוב"י)
קבוע
שאינו
כוסת
דינו
לימים
וי"א משום חולי ממלאה ונופצת (חוו"ד)
ובפוסקים השונים הובאו עוד טעמים לכך 65

בדיקה הנעשית אחר שיעור הזמן

הרמ"ת וכעת קבעה וסת

אם בדקה אחר שיעור הזמן לפי כל שיטה (לשו"ע אחרי בכדי
שתושיט או לרמ"א שלא בסמוך לתשמיש) וראתה דם  -אין
זה נחשב שראתה מחמת תשמיש ,ולכן אין אשה זו נאסרת
לבעלה ,אלא דינה כמי שאין לה וסת ,ומותרת לו אחר
טהרתה תמיד ,ואפילו אם תראה כן ארבעים או חמישים
פעמים (רמ"א בסיפא ,ש"ך א) וכן אף ראתה פעמיים סמוך
לתשמיש ופעם אחת מופלג מהתשמיש  -אין לומר דראיה
זו מצטרפת ,דלא אמרינן איגלאי מילתא למפרע (ש"ך א,
שו"ת שיבת ציון סי' לח)

אשה שהוחזקה כרואה מחמת תשמיש בעודה שאין לה וסת
קבוע ,ואח"כ נקבע לה וסת קבוע ,הרי זה תלוי בטעם איסור
הרמ"ת :למ"ד שהטעם הוא משום וסת שאינו קבוע  -הרי
היא מותרת [דהרי קיי"ל (ש"ך קפט סק"מ) שאם נקבע
לאשה וסת קבוע ,אין היא צריכה לחוש לוסת אינו קבוע
שהיה לה ,אף טרם שנעקר] .ואף הרואה מחמת תשמיש
בעודה בעלת וסת קבוע הרי שיש להסתפק אם להתירה ,לכן
למעשה יש לומר לאשה שתלך לשאול את גדולי הדור.
(נו"ב תניינא סי' פח).

מקור טוהר
והנה הב"ח נחלץ ליישב את שיטתם  -א .שהם סורים כשיטת רב אשי דבתרא הוא ,ואף ששיטתו נשארה בקשיא ,מ"מ מצינו להרבה
הלכות שנשארו בקשיא ובכל זאת נפסקו להלכה .ב .סמ"ק וטור שכתבו רק בכדי שתרד מן המטה ,הם מתכוונים שצריך קינוח ,וסמ"ג
ותרומה שכתבו בכדי שתרד מן המטה ותבדוק האי תבדוק נמי לאו דוקא.
 62ובטה"ב (רטז בחדש) הביא את שיטות האחרונים בגדר סמוך ואלו הן :חצי שעה ,רבע שעה ,הילוך כ"ב אמה (בערך רבע דקה),
שיעור ביאה שניה (שהוא כדי לצלות ביצה ולגומעה ,חצי מיל (שהוא תשע דקות) ,לכל היותר שלוש דקות.
 63אך צ"ע אם מחמת אי בקיאות מחמירים לאוסרה גם לכל העולם אחר שהוחזקה לג' בעלים בבדיקה( .ש"ך ז)
 64ואף בדעת הרמ"א י"א שרק הביא את סברת הראב"ד להורות שיש חולקים אבל אין זו דעתו להלכה (שו"ת שואל ונשאל ח"ה יו"ד
סי' פו ,קכג)
 65להלן טעמים נוספים שהובאו בראשונים :א  -התוס' (ט"ז :ד"ה לא) כתבו שהראיה נגרמת ע"י חימוד תשמיש וכ"כ בספר האשכול
(סי' מח),
ב  -הרמב"ן (במלחמות הל' כתובות סוף פרק יא) כתב" :שמא מחמת דוחק השמש ראתה" וכן בחידושים (נדה יב .ד"ה אבל) כתב:
"שמא ראתה מחמת שמש" וכ"כ בחידושי הר"א (נדה יב :ד"ה נמצא)
ג  -הרא"ה (בדק הבית בית ז שער שני) כתב שהחשש הוא שע"י התשמיש יקדים האורח לבוא (עיין בשו"ת חת"ס יו"ד סי' קעה
בביאור דברי הרא"ה)
ד  -שו"ת בשמים ראש (סי' נג) חשו שיש למעלה במקום כנוס דם נדות במקום שהאבר מגיע ,ושאם יפתחנו יורד דם למטה ,וזהו ענין
דה פילה חררה ונטהרה ,משום דתלינן דאותו דם הלך לו ,ולפ"ז כל שלא הגיע האבר עד שם לא יוכל להוציא דם ,וי"ל דלא מקרי רמ"ת
(הביאו הדרכ"ת ס"ק ו)
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יו"ד סימן קפז
אך למ"ד שהטעם הוא משום חולי ממלאה ונופצת  -הרואה
מחמת תשמיש אסורה בין אם יש לה וסק קבוע ובין בימי
עיבור והנקה ,ועוד שלדעתו וסת שאינו קבוע נעקר רק אחר
שיגיע העת ולא תראה בו ,ואין הוא נעקר בקביעת וסת חדש
(חוו"ד) (הובאה המח' בפת"ש א)
ופסק בטה"ב (ח"א רכא בחדש) שאפשר להקל כאשר יש
עוד צד נוסף להקל (ובעמ' רלו אות ד בסוף הדיבור הראשון
הקף בצירוף תליה בדם בתולים)

טומאה כשם שאינה קובעת כך אינה עוקרת (נו"ב יו"ד סי'
מג ,וכן בסי' צה),
וי"א שהביאות הנקיים שהיו בימים אלו מועילים לעקור את
חזקת הרמ"ת והרי היא מותרת לבעלה ,דקיי"ל דמעיין אחד
הוא (סד"ט אות כו ,כו"פ סס"ק יב )68
בטה"ב (ח"א רפד) הביאו את הדעות הנ"ל ופסק שהעיקר
להקל ,משום שדין רמ"ת משום וסת דרבנן ,וכן שכך פסקו
רוב האחרונים.

הרמ"ת בימי עיבור והנקה

זקנה הרואה מחמת תשמיש

האשה שהוחזקה לראות דם מחמת תשמיש בימי עיבור
והנקה  -הרי זו נעשית רמ"ת ואסורה לבעלה ,וה"ה אם
ראתה מחמת תשמיש ב"פ קודם שהוכר עוברה ,ופעם
שלישית אחר שהוכר עוברה [בין למ"ד שהטעם לרמ"ת הוא
משום חולי ובין למ"ד שהטעם הוא משום וסת שאינו קבוע]
(נו"ב תניינא יו"ד סי' צג,צה  66וכן חת"ס סי' קסד )67

זקנה אינה יכולה להעשות רמ"ת בימי זקנותה לאוסרה על
בעלה ובפרט אם היא מרגישה צער מחמת התשמיש (ואף
החולקים על המרדכי הסובר שאין בעלת וסת קבוע נאסרת
על בעלה מחמת רמ"ת ,בזקנה הם יודו) (שו"ת שבו"י ח"א
סי' סח)
הרמ"ת וכעת הזקינה

הרמ"ת וכעת התעברה

אשה שהוחזקה כרמ"ת וכעת הזקינה -
י"א שאין להתירה [לפי שהפוסקים נקטו 'מכאן והילך לא
תשמש' ולא הודיעו על היתר מסוים שעתיד להגיע]
(באה"ט של הרב מהרי"ט ,שו"ת שבו"י ח"א סי' סח)
וי"א שצריך עיון בדבר [משום שרמ"ת הוא מטעם וסת,
וכיון שהזקינה אין לה לחשוש לוסת הקודם שהיה לה]
(סד"ט כו)
ובטה"ב (רכא בחדש) פסק להקל בזה

רמ"ת:
איסור
בטעם
תלוי
זה
הרי
למ"ד משהטעם הוא מחמת חולי (חוו"ד)  -הרואה מחמת
תשמיש אסורה בין אם היא נעשתה רמ"ת קודם עיבור
והנקה וכעת היא התעברה ,ובין אם נעשית רמ"ת בימי
העיבור וההנקה עצמם.
אך למ"ד שהטעם הוא משום וסת שאינו קבוע (נוב"י תניינא
חיו"ד סי' צג ,צה)  -אם היא ראתה ג"פ מחמת תשמיש ואחר
כך התעברה  -הרי היא מותרת משהוכר עוברה כל ימי
העיבור וההנקה ,ואין בדיקת שפופרת תועיל בימים אלו
אא"כ היא תראה דם מצדדי השפופרת .ואם היא שוב תראה
דם מחמת תשמיש בימי העיבור וההנקה  -היא חוזרת
לאיסורה .וכ"פ בטה"ב (רכא בחדש) להקל.

נאמנות האשה לומר שהיא רמ"ת
יש לשאול ,מדוע שנאמין לדיבור האשה וכך נאסור אותה
לבעלה ,והרי יש לחוש שמא עיניה נתנה באחר?
א .אלא כיון שזה מילתא דעבידא לגלויי  -לכן סומכים על
דיבורה ,אבל דוקא שהיא טענה זאת בכל שלושת
התשמישים מיד אחר התשמיש ,כך שהבעל יוכל לברר אם
אמת בדבריה (שו"ת שיבת ציון סי' לח),

אך בעבור ימי ההנקה ישנה מחלוקת -
י"א שהיא חוזרת לאיסורה ,שאין ביאות ההיתר הללו יועילו
לה לעקור את הוסת של התשמיש ,שהרי מימי טהרה לימי

מקור טוהר
( 66הטעמים לאיסור שהביא הנו"ב :א .שאי אפשר להכנס למחלוקת גדולים ,האם בימי עיבור והנקה יש לחוש לוסת שאינו קבוע,
שהט"ז מחמיר (קפט סקמ"ח) ,ואילו הג' רש"ל ,דרישה וש"ך (קפד ס"ק יד) מקלים.
ב .שמא וסת מחמת אונס נחשב כוסת שאינו קבוע רק לעניין עקירה בלבד ,אך לעניין פרישה חוששת אף בימי עיבור והנקה כוסת
קבוע,
ג .שמא וסת מחמת תשמיש חמור יותר מוסת מחמת אונס,
ד .לפי הרמ"א בסעי' י שכתב 'אם עברה ושימשה' משמע שלכתחילה אסורה לשמש).
( 67הטעם לאיסור שהביא החת"ס :אף על פי שאין האשה קובעת בימי עיבור והנקה היינו להיות לוסת קבוע ,אך מ"מ חוששת לו).
( 68כתב הכו"פ (שם) שאם היא רמ"ת ובשלישית היא התעברה ,היא יכולה לשמש בימי טוהר ,ואם היא לא תראה  -היא מותרת .שהרי
תשמיש הוא כבדיקת שפופרת ,ועוד שדם טוהר אינו מן הדין אלא ממנהג הגאונים ,והטור העיד שיש מדינות שהתירו לבעול על דם
טוהר ,א"כ אין לחוש שמא תראה)
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מי טוהר
רק תקופה אחר שנישאת ,שבמקרה כזה יש לומר נסתחפה
שדהו (רמב"ם שם הובא בב"י סס"י קפו) ,ב .אם יש לה וסת
קבוע (מרדכי)

וי"א דאפילו אם תאמר בשלישי בלבד ,כיון שהוא התשמיש
העיקרי שאוסרה לבעלה (פת"ש ג) 69
ב .הפת"ש (ג) ניסה לביא טעם נוסף להאמינה והוא  -כיון
שעדיין יש פתח להתירה לבעל הראשון ע"י בדיקת
שפופרת.
ג .כיון שביד הבעל להשגיח ולבדוק את העדים ,לא חששו
חז"ל לתקנתו ,ואם לא עשה כן הוא הפסיד לעצמו( .כו"פ
קפז סק"ה ,טה"ב ח"א ש)

הרמ"ת ומצאה מראה המסופק
רמ"ת מראה הנוטה לאדום יש להקל כאשר יש סניף נוסף
להקל[ ,שהרי מן הדין אין הוא אסור ,אלא משום שאין אנו
בקיאים( ].שו"ת שמחת כהן ח"ו סי' מב ,טה"ב ח"א ערב)

האם מקבלת כתובתה?

הרמ"ת מראה חום  -יש להקל ,ואינה רמ"ת [כיון שנחלקו
האחרונים במראה כזה ,ברמ"ת שהוא משום וסת ,שהוא
מדרבנן יש להקל] (שו"ת שמלת בנימין חיו"ד סי' יט ,טה"ב
ח"א ערב)

אין האשה מקבלת כתובתה ,ואע"פ שהיא נאסרת רק
מספק ,משתי סיבות  -משום דהמוציא מחברו עליו הראיה,
וכן משום מקח טעות( .רמב"ם הל' אישות פכ"ה ה"ט ,ב"י).
אך מצינו מקרים בהם היא כן מקבלת כתובה ,א .אם רמ"ת

סעיף ב :בדיקת שפופרת
של אֲ בָּׁ ר ,ו ִּפיהָּׁ ָּׁרצוּף לְּ תוֹ כָּׁ ּה ,וְּ נוֹ ֶׁתנֶׁת ְּּבתוֹ כָּׁ ּה
ּ ֵּכיצַּ ד ּבוֹ ֶׁדקֶׁ ת ,נוֹ טֶׁ לֶׁ ת ְּשפוֹ פֶׁ ֶׁרת ּ ֵּ(פרוּש קָּׁ נֶׁה ֶׁשל עוֹ פֶׁ ֶׁרת) ֶׁ
ש ּ ָּׁמש ָּּׁדש ,נִ ְּמצָּׁ א ָּּׁדם עַּ ל
שהַּ ּ ַּ
ִמ ְּכחוֹ ל ו ְּּברֹאשוֹ מוֹ ְּך ,וּמַּ ְּכנֶׁסֶׁ ת אוֹ תוֹ ְּּבאוֹ תוֹ מָּׁ קוֹ ם עַּ ד מָּׁ קוֹ ם ֶׁ
שהוּא ִמן הַּ ְּּצ ָּׁד ִדין ,וּמֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת.
שהוּא ִמן הַּ ּ ָּׁמקוֹ ר ,וַּאֲ סו ָּּׁרה ,וְּ ִאם לָּׁ אוְּּ ,ביָּׁדוּעַּ ֶׁ
רֹאשוֹ ְּּביָּׁדוּעַּ ֶׁ

יוֹ סֵּ ף מֵּ הָּׁ ַּר ְּמ ַּּב"ם) וְּ ַּאף ּ ַּבזְּּמַּ ן הַּ זֶּׁה יֵּש לִ ְּסמ ְֹּך ַּא ְּּב ִדיקָּׁ ה זוֹ .

(בית
ּ ֵּ

(טוּר וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף לְּ ַּדעַּ ת הַּ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם וְּ הָּׁ רֹא"ש וְּ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א וְּ ִרי"ף וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכ ַּתב הָּׁ ַּר"ן וְּ הָּׁ ָּׁר"ם ּ ַּפדָּּׁ וואָּׁ ה סִ ימָּׁ ן ט') .

חלולה בכדי שהמוך יוכיח שהדם מגיע מהמקור ולא
מהצדדים .השפופרת עשויה מאבר (עופרת) ולא מעץ או
ברזל 70כדי שלא תסרוט (ש"ך ט)  .71וכן השפופרת צריכה
להיות בשיעור אבר בינוני (משא"ב ס"ס מט ,תשו' אמונת
שמואל סי' נז ,תוה"ש י ,פת"ש יג ,טה"ב רכט בחדש) .בעת
ההכנסה  -צריכה להכניס תחילה את השפופרת ואח"כ
להשחיל בתוכו את המכחול ,וביציאה  -צריכה להוציא
תחילה המכחול ,בכדי שהשפופרת תהיה חוצצת תמיד בין
המכחול לצדדים (פת"ש יא ,תוה"ש ח)

המקור בגמרא
נדה סו - .גמרא " -כיצד בודקת את עצמה? מביאה שפופרת
ובתוכה מכחול ומוך מונח על ראשו אם נמצא דם על ראש
המוך בידוע שמן המקור הוא בא ,לא נמצא דם על ראשו
בידוע שמן הצדדין הוא בא .שפופרת (העשוי מעץ או קנה)
אפגורי מפגרא לה? אמר שמואל בשפופרת של אבר
(עופרת) ופיה רצוף לתוכה".
אופן הבדיקה
עניין הבדיקה הוא לברר אם הדם בא מן המקור או מהצדדים,
ולכן צריך מכחול (קיסם) ארוך דיו להכנס עד פי המקור
(צואר הרחם) ,עם מוך בראשו משום דדם כלשהו ניכר במוך
ועוד שכך המכחול לא יסרוט ,והמכחול בתוך שפופרת

מקור טוהר
[ 69אלא שהוא עצמו הסתפק בטעם זה :א .משום שהיא יכולה לסרב מלבצע את הבדיקה ,ב .וכן משום הנוב"י הסובר שאם היא לא
תמצא דם בבדיקת השפופרת כלל אין להתירה לבעלה הקודם].
 70ובתוה"ש (ז) הקל אף בשל ברזל ,כיון שיכולה להיות חלקה באופן שאינה מסרטת ,וגם אפשר שתהיה פיה מרצוף לתוכה ,משא"כ
של עץ.
 71בדיעבד שבדקה בשפופרת עשויה מעץ או ברזל ,אף אם היא תמצא דם בצדדים הרי דינה כמי שלא מצאה דם כלל ,שהרי יש
לתלות שהעץ או הברזל סרט וגרם לדם שבצדדים ,ומ"מ צ"ע (פת"ש י)
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יו"ד סימן קפז
נחלקו הפוסקים בזה :י"א שהיא טהורה (מהר"י הורוויץ ,וכן
משמע מהר"ן סי' מט),
וי"א שהיא טמאה וצריכה ז"נ בכל פעם שמוצאת דם
בתשמיש (חוו"ד) (הנו"ב בסי' מג ,מד ,מו הביאם והסתפק)
ומסקנת טה"ב (רל בחדש) להקל ,ומ"מ המחמיר תבוא עליו
ברכה.

עד היכן מכניסים את המוך?
יש להכניס את המכחול עם המוך בראשו עד לצואר הרחם,
שזה המקום שהשמש דש (72שאם לא כן ,לא נוכל להוכיח
שלא יצא דם מהמקור בעת התשמיש ,דשמא בעת תשמיש
השמש מגיע למקום פנימי יותר הגורם לדם) (רמב"ם הל'
אישות פ"ד הכ"ב) 73

אם בבדיקת שפופרת לא נמצא דם כלל

אם בבדיקת שפופרת נמצא דם במוך

אם בבדיקה לא נמצא דם על המוך או על השפופרת כלל,
(שיש חשש שמא אין הבדיקה כביאה ממש ,שהרי אין
האצבעות שוות ואין הכוחות שוות) אעפ"כ הפוסקים התירו
אותה וכן פסק בטה"ב להתיר (רכד  -רכו בחדש)
[ואלו הטעמים להתיר :א .כנראה היא התרפאה ,שהרי
הבדיקה כביאה ממש (הג' מיימוני פ"ד הכ"א),
ב .כיון שרוב הנשים אינן רמ"ת ,לכן תולין בכל מה שאפשר,
ואומרים את הסברה שאין כל הכוחות והאצבעות שוות
לקולא אבל לא לחומרא ,ולכן כל שיש רגלים לדבר שאינה
רמ"ת יש להקל( .ב"י)
ג .כיון שאשה שהיא באמת רמ"ת היא צריכה לראות בכל
מצב  -בכל אצבע ובכל כח .ולפי שלא ראתה בבדיקה זו
כנראה שהיא באמת לא רמ"ת( .ב"ח)
ד .כיון שלא מצאה בבדיקה מוכח שמן הצדדים בא הדם ,ומה
שכעת לא נמצא בשפופרת ,זה משום שהשפופרת עומדת
במקום אחד ואינה יוצאת ונכנסת כמו השמש( .נוב"י קמא
חיו"ד סי' מה) 77
ואם בבדיקה לא מצאה דם ,אבל אח"כ שימשה וראתה:
יש מתירים אותה לעולם ,דהרי כבר גילינו בבדיקה שאין
הדם בא מן המקור ,ולכן בכל פעם יש לתלות שהדם מגיע
מהצדדים (חוו"ד ,ר' חיים צענזור)

כאשר בתוצאת הבדיקה נמצא דם במוך  ,74הרי זו הוכחה
שהדם בא מן המקור עצמו ,ולכן היא נעשית רמ"ת ויש
לאוסרה לעולם .והבעל מחוייב לגרשה (כיון דוסתות דרבנן
ואיסור דרבנן קילא ליה לכן יש להוציאה  -רשב"א).
ואלו התקנות שיש לאשה זו:
א .בדיקה חוזרת אינה מועילה  ,75אלא רק באשה שהוחזקה
רק לבעל הראשון  -שיכולה לבדוק שוב ,ואם לא ימצא דם
בבדיקה הרי היא תוכל להנשא לבעל השני( .חוו"ד ה ,פת"ש
יט)
ב .אם האשה תפיל חררת דם( .נו"ב קמא יו"ד סי' מו כא):
ג .אם האשה עברה ושימשה ג"פ ולא תראה בהם.
ד .אם האשה עסקה ברופאים ורפואות (טה"ב רפו  -ז )76
אם בבדיקת שפופרת נמצא דם בשפופרת
אם בבדיקה נמצא דם בשפופרת ולא במוך ,הרי שתולים
שהדם בא מהצדדים ,ולכן אינה רמ"ת ומותרת להנשא.
ונחלקו הפוסקים האם כשגילינו שהדם מהצדדים ,האם
מלבד מה שמתירים אותה לבעלה ,גם הדם אינו טמא או
שיש לחוש ולטמא הדם? נפקא מינה האם לאחר בדיקת
השפופרת בה נמצא דם על צדדי השפופרת וכן אחרי
תשמיש ששימשה וראתה דם אם צריכה ז' נקיים?

מקור טוהר
[ 72וכ"כ הרמב"ם (פ"ה הלכה ג,ד) "ובשעת גמר ביאה האבר נכנס בפרוזדור ,ואינו מגיע עד ראשו שבפנים אלא רחוק ממנו מעט לפי
האצבעות"]
 73בשו"ת משאת בנימין (ס"ס מט) כתב שצריכה להכניס הש פופרת עם מכחול והמוך רק עד מקום שהיא יכולה ומשערת בעצמה
לפי אומד דעתה שהגיע עד מקום שהשמש דש והאשה בעצמה נאמנת על זה ...ואין לנו לחוש שמא לא הכניסה כשיעור דישה ,שלא
ניתנה תורה למלאכי השרת" (הובאו דבריו בש"ך י ,באה"ט ז ,תוה"ש י) אלא שהחת"ס (סי' קפא) חלק עליו וכתב שצריך שהכל יגיע
עד לפתח בית הרחם' ,ופילו אם נשמע לו בשפופרת בבדיקה (בהכנסת המכחול) זו לא נקבל'
 74ואף אם נמצא דם בצידי המוך  ,הרי היא אסורה (כן הגיהו בטה"ב החדש עמ' רכד ,דלא כהגירסא בטה"ב הישן עמ' רי)
 75ואף אם בבדיקות הנוספות ימצא דם בצדדים ,עדיין יש לחוש שמא היא רואה מחמת חימוד תשמיש.
[ 76דלא כהנו"ב חיו"ד סי' מו כא ,:שהרי הרבה אחרונים דחו דבריו (טה"ב שם)]
 77ואף שהסד"ט החמיר בזה כיון שיש הוכחה מהתוספתא (נדה פ"ה ה"א) שהתירו את האשה רק אם נמצא בצדדי השפופרת ,דמשמע
שאם לא נמצא כלל  -האשה אסורה .מ" מ דחו דבריו כי הגמרא שינתה בכוונה מלשון התוספתא ,בכדי להוכיח שלדעתה כן יש להתיר
בלא נמצא כלל .וכן אף שר' שלמה קלוגער (שיורי טהרה תשובה י דף טז ).שהחמיר כיון שאנו חוששים שמא האשה רואה מחמת
חימוד תשמיש .מ"מ דחו דבריו א .שהרי אם החשש מחמת חימוד ,אז למה סומכים על בדיקת שפופרת (חוו"ד סק"ג) ב .ועוד שקים
להו לחז"ל שגם בשפופרת יש חימוד (שו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' עז אות ח)
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ויש מתירים אותה עד שהיא תוחזק שוב ג"פ (נו"ב סי' מו)
ויש אוסרים אותה ,שהרי בבדיקה לא נמצא דם בצדדים ,וכל
שנראה שוב דם יש לאוסרה (סד"ט) . 78

תחליף לבדיקת שפופרת  -בדיקה בלי שפופרת
פתרון האמונת שמואל  -שקודם שתעשה בדיקת שפופרת
ומכחול ותוחזק כרמ"ת ודאי  ,82יש אפשרות לבדוק רק ע"י
מכחול ומוך כעובי ואורך אבר ,כך שאין שפופרת ולכן אם
תמצא דם במוך אין היא תוחזק כרמ"ת כי יש לתלות שהמוך
התלכלך מהצדדים ,כך שבדיקה זו תועיל רק להתירה,
באופן שימצא דם רק בצדדים( .וכן הסכים בשו"ת חת"ס סי'
קנג ,קנח וקפא ואף השתמש בפתרון והצליח להתיר אשה
וכן הצליח בעל שו"ת הרמ"ץ חיו"ד ס"ס נו)83
אלא שתוה"ש (ח) חלק על פתרון זה ,שאין להשתמש בו
לכתחילה [מטעם  -א .שהרי בודאי יתלכלך המוך
מהצדדים ,וא"כ לא נצליח להתירה בבדיקה זו ,ב .שהרי אין
להרבות בבדיקות] ומ"מ בדיעבד שלא ראתה שום דם ,הקל
תוה"ש להתירה( .פת"ש יז)
אך הסדרי טהרה דחה את תוה"ש ,וכן עשה מעשה והורה
לבדוק ע"י שתכניס כיס של פשתן הממולא במוכין ,כך
שיהיה עגול ארוך ועבה כמידת אבר ,ומ"מ התיר רק אם
ימצא דם מן הצדדים (כי אם לא ימצא כלל דם  -אין
להתירה ,דשמא לא הצליחה להכניס אותו בעומק עד מקום
שהשמש דש ,כי זה רך ,ואם היתה מכניסה עד שם היתה
מוצאת דם) (פת"ש יז)
אך רוב הפוסקים סברו שהבדיקה הזו מועילה להתירה אף
אם לא ימצא דם כלל ,שהרי לפי האמונת שמואל יש להכניס
עץ באמצע המוכין כדי שלא יתכופף בראשו (גר"ז בקונ"א,
שו"ת זית רענן חיו"ד סי' יח והלאה)
ולמסקנה פסק בטה"ב (רלב בחדש) בזה הלשון" :אבל מאחר
שכל האחרונים הנ"ל מקיימים ומחזקים את הבדיקה הזאת,
ועבדי בה עובדא ,יש לסמוך על דבריהם ,רק שיש לנהוג
במתינות שלא תהיה לפוקה ולמכשול ,ותשועה ברוב יועץ".

בדיקת שפופרת בזמן הזה
הראב"ד (בעה"נ שעה"ס פג/כג/.ע) פוסק שבזמנינו אין
לסמוך על בדיקת שפופרת ,וטעמו :א .שאין אנו בקיאים
בבדיקה זו  ,79ב .אפילו אם נברר שהדם בא מהצדדים ,מ"מ
בנות ישראל החמירו על עצמן .ובדיעבד שבדקה אין
מוציאים אותה מבעלה.
אך שאר הפוסקים סוברים שמועילה בדיקה ,ודחו דבריו:
א .שהרי אין צורך בבקיאות בכדי לברר אם הדם מהצדדים
או ראש המוך (פרק תינוקת ס"ג),
ב .וכן יש לומר שבנות ישראל החמירו על עצמן לגבי דם של
סתם ראיה ,אך הם לא החמירו בדם מכה ,או בדם צדדים ,או
במקום שלא תהיה תקנה לאשה ,ואם כן היה לש"ס לפרש
זאת (רי"ף שבועות ב ,:האשכול קטז)  .80וכ"פ הרשב"א
(תוה"ב הארוך ב"ז ש"ב ו ):המהר"ם פדוואה (סי' י
בתשובות) ,הרמ"א והב"ח .וכ"פ הטה"ב (רכח בחדש)
והרוצה להחמיר ולא לסמוך על בדיקת שפופרת -
י"א אם הוא אדם חשוב ויחמיר רק על עצמו וכ"ש שלא
ב,):
שבועות
(רי"ף
בספר
זאת
יכתוב
וי"א שאפילו בעל נפש ראוי שיסמוך על הבדיקה (תשו'
מיימוניות)
בדיקת שפופרת בימי עיבור והנקה
י"א שלא מועיל להתירה לבעלה לעולם ,אלא רק לתקופת
העיבור וההנקה עצמם (חוו"ד) 81
וי"א שאם נמצא דם בצדדים ,זה כן יועיל להתירה לבעלה
(נו"ב חיו"ד סי' מג ,פת"ש ח)

מקור טוהר
 78נלע"ד שהמח' ביניהם היא  -איך מתייחסים לתוצאה של בדיקה שלא נמצא בה דם כלל .החוו"ד למד שזה מגלה שהדם מגיע
מהצדדים ,והנו"ב למד שזה מגלה שהאשה נתרפאית ,ולכן זה מבטל את חזקת רמ"ת שהיתה לה ,ואילו הסד"ט למד שזה מגלה שהיא
ספק נתרפאה ,שהרי ג"פ היא הוחזקה לראות מחמת תשמיש ,ועכשיו שלא ראתה זה היה מקרה יוצא דופן או שמא היא רואה מחמת
חימוד תשמיש.
 79בבעל הנפש הגירסא היא "שאין אנו בקיאין בין בראש לצדדין" ,ובכ"י הגירסא "שאין אנו בקיאין בהכנסת המכחול ואולי יתחלף בו
בין ראשו לצדדין" ,ובב"ח כתב "שאין אנו בקיאין אם הכניסה השפופרת עד מקום שהשמש דש אם לאו" (סד"ט סק"ו ד"ה מ"מ כתב
שדברי הב"ח תמוהים מאוד).
 80וכן עשה ר"ת מעשה להתיר אשה ע"י בדיקת שפופרת.
 81וצ"ע בדברי החוו"ד אם הבדיקה שעשתה בימי העיבור מועילה לימי ההנקה (פת"ש)
 82נלע"ד שהתועלת בכך היא ,שבינתיים (אם ימצא דם במוך ונצריכנה בדיקת שפופרת כתקנה) היא תוכל להתעסק ברפואות ושמא
היא תתרפא ,או לפי מ"ד (נו"ב) שהטעם הוא משום וסת ,שמא היא תקבע וסת או תתעבר ותכנס לימי עיבור והנקה או תגיע לימי
זקנה.
 83ונחלקו הפוסקים מה דינה במקרה שבדקה בלי שפופרת ונמצא דם בראש המוך:
י"א שאסורה לכל וגם לבעל הבא עד שתבדוק בשפופרת (חמדת שלמה)
וי"א שאין לאוסרה כלל בבדיקה בלי שפופרת ,והרי היא כמו שלא נבדקה כלל (פרד"ר מקשה זהב סק"ז ,וכ"פ בטה"ב רלב בחדש).
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יו"ד סימן קפז
סעיף ג :בדיקת שפופרת להתירה לראשון
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ,הָּׁ ְּרשוּת ְּּבי ָָּּׁׁד ּה,
שה ָּׁ
ש ּ ִש ְּּמ ָּׁ
ִאם רוֹ צָּׁ ה לִ ְּבדּ ֹק עַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבעוֹ ָּׁד ּה ּ ַּתחַּ ת הָּׁ ִראשוֹ ןַּ ,אחַּ ר ֶׁ
יקה .הגה:
ישי וַּאֵּ ילַּ ְּך ,אֲ ִפלּ ּו ִּב ְּב ִד ָּׁ
שאֲ סו ָּּׁרה לָּׁ ִראשוֹ ן ִמ ּ ַּת ְּש ִמיש ְּשלִ ִ
וּמֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לוֹ  .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ

וְּ יֵּש לִ סְּ מ ְֹּך ַּא ְּּסבָּׁ ָּׁרא ִראשוֹ נָּׁה לְּ הָּׁ קֵּ ל.
יקה ּ ַּב ּ ַּבעַּ ל הָּׁ ִראשוֹ ן
עָּׁ לְּ ָּׁמא יֵּש לִ ְּסמ ְֹּך ַּא ְּּב ִד ָּׁ

שם הַּ סְּ ּ ָּׁכמַּ ת הַּ ּפוֹ סְּ ִקים וְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ יְּמוֹ נִ י).
(טוּר וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ

ישה צַּ עַּ ר וּכְּ ֵּאב ִּב ְּשעַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,לְּ ֻׁכ ּ ֵּלי
וְּ ִאם ִה ְּר ִּג ָּׁ

שם ריצב"א) .
(שם ְּּבהַּ ּגָּׁה ְּּב ֵּ
ָּׁ

מותרת לו( .תוס' ,רא"ש פ"י סי' ג ,ר"ת ,ר"י ,סמ"ק ,רשב"א
תוה"א ב"ז ש"ב ו ,:רמב"ן פ"ו ה"יח)
הטעם הוא  -כמו שהבדיקה מועילה להתירה אחר שהוחזקה
בג' תשמישים לג' בעלים ,כש"כ שנסמוך על הבדיקה
להתירה לבעלה הראשון ,קודם שהוחזקה לג' בעלים .ומה
שהתרנו לה להנשא לשני ולשלישי זה קולא שהקלנו לה
שתוכל להנשא בלא בדיקה ,וזו בגדר 'עצה טובה קא משמע
לן' ,שכעת תהיה מותרת בלא בדיקה .שהרי מצד הדין יש
לה ספק ספיקא  -שמא הדם בא מהצדדים ,ואת"ל שבא
מהמקור ,שמא אין האצבע של הבעל הבא שווה לאצבע של
הבעל שהוחזקה לו (סמ"ג לאיון קיא לט ,:תרומה סי' קו).
דעת רש"י (בנדה סו .בד"ה ותבדוק בביאה שלישית ,וכן
דייקו התוס' וה"ה בדבריו) - 85שאין בדיקת שפופרת
מועילה להתירה לבעל הראשון והשני ,שלא הקלו חכמים
לסמוך על הבדיקה להתירה לבעלה ,אלא רק כאשר אין לה
תקנה אחרת ,ולכן אחר הבעל השלישי היא יכולה לבדוק
ולהישאר תחתיו 86.ומ"מ אם מצטערת בשעת תשמיש
וקשה לה מאוד אף לדעת רש"י יש לסמוך על הבדיקה
(ריצב"א)
ויותר מזה ,דעת הרמב"ם והרי"ף  -שהאשה צריכה להתגרש
מבעלה השלישי מיד ,שמא יבוא עליה טרם שתבדוק ,וכן
אח"כ אסורה היא לחזור אליו כיון שהוחזקה לו.
כן הבין הרב המגיד  87מלשון הרמב"ם "הרי זו תתגרש
ואסורה להנשא עד שתבריא מחולי זה" (פ"ד הל' כ  -כב) .88
וכ"כ הרי"ף וכן מובא בלשון התוספתא "מכאן ואילך לא
תנשא עד שתבדוק עצמה".

המקור בגמרא
נדה סו - .גמרא " -אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן ותבדוק
עצמה בביאה שלישית של בעל הראשון? אמר ליה לפי
שאין כל האצבעות שוות"
בשאלה פירש רש"י " -כלומר מביאה שלישית של ראשון
ואילך תשמש ע"י בדיקה ולמה תתגרש".
בתירוץ פירש רש"י " -לפי שאין כל האצבעות שוות .ושמא
בבעל אחר לא תצטרך בדיקה ומוטב שתתגרש ותתקן ולא
תבוא לידי (שגגת) כרת הלכך מתגרשת עד שתתחזק בג'
אצבעות".
אלא שנחלקו בדעת רש"י  -יש שהבינו בדבריו (תוס' ,תוס'
רא"ש ,רא"ש)  -שהנחת היסוד שלו היא שהאשה חייבת
להתגרש אחר שהוחזקה לביאות הבעל הראשון ,והשאלה
היא מדוע שלא תועיל בדיקת שפופרת להתירה לו ,הרי
כשם שהבדיקה מועילה להתירה אחר ביאה שלישית של
בעל שלישי ,כך הבדיקה צריכה להועיל להתירה אחר ביאה
שלישית של בעל ראשון  .84אך הב"י כתב שגם את דברי
רש"י אפשר לפרש כשאר הפוסקים ולומר שאין כאן
מחלוקת כלל.
אך דעת התוס' (ד"ה 'ותבדוק') ור"ת  -שהנחת היסוד היא
שהבדיקה מועילה להתירה לבעלה הראשון גם אחר
שהוחזקה ,ולכן השאלה היא מדוע שתינשא לבעל השני בלי
בדיקה ,הרי היא יכולה לבדוק ולהשאר תחת בעלה הראשון.
שיטות הראשונים
לדעת רוב הפוסקים  -אשה יכולה לבדוק עצמה בבדיקת
שפופרת גם אחרי שהוחזקה לבעלה הראשון ,בכדי שתהיה

מקור טוהר
 84ולפי זה התירוץ הוא שעדיף לא לסמוך על הבדיקה הזו לכתחילה ,להיכנס לשגגת כרת.
 85וכן סבר ספר האשכול (סי' מח עמ' קיד) כרש"י ,והוסיף שכך שמע בשם רב סעדיה גאון.
( 86בספר האשכול כתב הטעם  -שברואה מחמת תשמיש יש לחוש דילמא מחמת חימוד תשמיש ראתה ,ולכן לא מועילה בדיקת
השפופרת לכתחילה) .
( 87וכ"כ בדעתו בספר האשכול (סימן מח עמ' קיד) וכן בשו"ת הרדב"ז (ח"א סי' תי)).
 88ועו ד כתב (הכ"ב) "ואם לא נמצא על המוך כלום בידוע שהדם שרואה מדוחק הצדדין וטהורה היא ומותרת להנשא לאחרים" דמשמע
שתנשא לאחרים ולא לבעל השלישי.
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(טה"ב ח"א רכז בחדש)  ,91גם הרמ"א נקט שיש לסמוך על
הבדיקה להתירה ובפרט במקרה שהרגישה צער וכאב
בשעת התשמיש( .וכ"כ הב"ח ,מהר"ם מלובלין בתשובות
סי' נב)
אלא שהש"ך (יד) נקט דיש להורות לה שלא תבדוק בבעל
הראשון או השני ,אלא תנשא לאחר  .92ומ"מ כבר חלקו עליו
האחרונים (אמונת שמואל סי' נז ,תוה"ש ס"ק יב) וכן הלכה
להקל (טה"ב רכח בחדש).

אך דעת רוב הפוסקים  -שלגבי הבעל השלישי הבדיקה
מועילה להתירה ,וכן בספר האשכול (סימן מח עמ' קיד)
דחה דע ת הרמב"ם שהרי הגירסא בגמרא היא "מכאן ואילך
לא תשמש עד שתבדוק עצמה" ,דמוכח שאין צורך
להתגרש ,וכן בשו"ת הרדב"ז (ח"א סי' תי) דחה הטענה
שתתגרש ,שהרי יש לו פת בסלו ואין חשש שמא יבוא עליה
שהרי היא תהא מותרת בבדיקה .וכ"כ הראב"ד (בעה"נ עמ'
ע) ,רשב"א ריטב"א ר"ן (נדה סו ,).רא"ש (פסקים סי' ג).
וכ"פ השו"ע89 .
וכן לגבי הבעל הראשון והשני  -האשה יכולה להבדק
ולהשאר תחת בעלה( 90 .כ"כ תוס' ,תרומה (סי' קו  -קז),
מרדכי (פ"ב דשבועות) רמב"ן ,רשב"א ,ריטב"א ,ר"ן
בחידושים (נדה סו ,).רא"ש בפסקיו)

י"א שאסורה לבעלה ,כי רק אם מצאה דם בצדדים יש
להתירה לבעלה( .נו"ב סי' מג ,פת"ש יח)
וי"א שמותרת לבעלה (טה"ב ח"א רי)

להלכה

אם בבדיקת שפופרת נמצא דם במוך

האם בדיקת שפופרת מועילה בכדי להתיר את האשה לבעל
שהוחזקה לו או לא?
השו"ע פסק בסתם להתיר שהבדיקה מועילה להתיר את
האשה אף לבעל הראשון ,אם האשה רוצה לבדוק ,וכן הלכה

אם האשה בדקה אחר שהוחזקה לראשון ונמצא דם במוך -
הרי זו אסורה לכל (ש"ך יג) ,ומ"מ אם היא עשתה בדיקה
נוספת ולא נמצא דם כלל בבדיקה  -יש לאוסרה לבעל
הקודם ,אך להתירה לבעל השני( .חוו"ד ,פת"ש יט)

אם בבדיקת שפופרת לא נמצא דם

סעיף ד :הרמ"ת שיכולה לתלות בוסת

שה סָּׁ מו ְּּך לְּ וִ ְּס ּ ָּׁת ּהָּׁ ,אנ ּו ּתוֹ לִ ין ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּה ִמ ּשוּם וִ ְּס ּ ָּׁת ּה וְּ לֹא חַּ ְּש ִבינָּׁן לָּׁ ּה רוֹ ָּׁאה מֵּ חֲמַּ ת
ִאם ִש ְּּמ ָּׁ
ּ ַּת ְּש ִמיש.

המקור בגמרא

פירוש א  -עונה הסמוכה לוסת

נדה סו - .גמרא " -ואם יש לה וסת תולה בוסתה" ,דהיינו
אם האשה ראתה דם מחמת תשמיש ,אין לדון אותה כרמ"ת,
שהרי יש לתלות שהדם הגיע מחמת הוסת ולא מחמת
התשמיש.
אלא שנחלקו הראשונים באיזה וסת מדובר יש לה לתלות:

'ואם יש לה וסת' היינו שאם שימשו סמוך לעונת הוסת
תלינן שזו האשה ראתה מחמת הוסת ולא מחמת התשמיש
(רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ד ה"כ ,רמב"ן בהלכות פ"ו
הט"ז ,רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ב ו ).וכ"כ השו"ע .ואף אם
תראה ב"פ אחר כך בשעת תשמיש אך שלא בעונה הסמוכה
לוסתה ,אין לצרף את הפעם שראתה בסמוך לוסתה ,שלא

מקור טוהר
 89ואף שהרי"ף והרמב"ם אסרוה לשלישי בבדיקה ,מ"מ כיון דמידי דרבנן הוא סמכי' על רוב פוסקים שהם רוב מנין החולקים ומתירים.
(טה"ב רכז בחדש)
 90ובברייתא נאמר שתנשא לבעל שני ושלישי  -היינו באשה שאינה רוצה לטרוח בבדיקה או שאינה יודעת לבדוק (תוס')
 91ואף שהשו"ע כתב בשם י"א לאסור ,מ"מ קיי"ל הלכה כסתם .ועוד שכן דעת רוב הפוסקים להקל( .טה"ב שם)
 92שהרי יש כמה סיבות שלא לתת לה לבדוק:
א  -לרש"י ורמב"ם אין הבדיקה מתירה אותה לבעלה
ב  -הראב"ד והרמב"ן סוברים שאין לסמוך על הבדיקה בזמן הזה
ג  -הרשב"א ור' ירוחם כתבו שנכון להחמיר כדבריהם
ד  -ועוד שמא תמצא דם על המוך ותהיה אסורה לכל העולם
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יו"ד סימן קפז
אומרים איגלאי מילתא למפרע( .ס"ט ,טה"ב ח"א רמ) ואף
בעונה בינונית למי שאין לה וסת קבוע  -הקמל בזה יש על
מה שיסמוך (טה"ב ח"א רמב )93

פירוש ג  -יש לה וסת קבוע
'ואם יש לה וסת' פירש המרדכי (שבועות סי' תשלה א):
היינו אשה שיש לה וסת קבוע ,שהיא תולה שזהו דם טהור
שבא מן הצדדים או מהעליה מחמת מיעוך תשמיש ,שהרי
עדיין לא הגיע עת וסתה ,ולכן אינה רמ"ת( .אך מ"מ האשה
טמאה וצריכה ז' נקיים  -ש"ך כ)
אך הט"ז (ח) והב"ח ביארו שהמרדכי מיירי באשה שיש לה
מכה וגם יש לה וס"ק ,שהיא יכולה לתלות בוסתה הקבוע
ואין לטמאה( .הטעם  -הם הבינו במרדכי שהדיבור 'ותולה
במכתה' מחובר עם 'תולה בוסתה')
להלכה  -יש מחמירים שלא לפסוק כהמרדכי כלל [שהרי
השו"ע השמיט דבריו ,וכן הדרכ"מ תמה עליו] (שו"ת
מהר"ם פדוואה סי' י)
96
ויש מקלים כשיש עוד צד של היתר ,כגון מכה (רמ"א ,
טה"ב ח"א רמג)

מצאנו כמה שיטות ,על איזו אשה מדובר ,שהרי אסור
לשמש בעונה הסמוכה לוסת:
א  -ביוצא לדרך לדעת השו"ע שמותר לשמש סמוך לוסתה.
ולדעת ר"ת האוסר תשמיש ביוצא לדרך יש ליישב לפי
השיטות הבאות:
ב  -בשימשו עונה קודם לעונת הוסת (פרישה ,ספר האשכול
סי' מח קטו)  94וכ"פ בטה"ב (ח"א רמ  -א)
ג  -עברה ושימשה (ש"ך ט"ז)
ד  -או שר"ת סבר כפירוש רש"י או המרדכי לפי הב"י.
ה  -בקטנה בשנים או סימנים ,שאין צריך לפרוש ממנה
(קפד ,ג) (ש"ך ט"ז)
ו  -כשעונת הפרישה חלה בליל הטבילה (תפארת למשה
הובא בפת"ש קפד ס"ק ד ,כנס"י סי' לג)
ז  -שפיהקה או עיטשה בעת התשמיש ,שתולים את הדם
בפיהוק עד שיתברר שהוסת הנ"ל מורכב גם מתשמיש
(רז"ה) 95

פירוש ד  -רמ"ת שכעת קבעה וסת
פירש הנוב"י 'ואם יש לה וסת' פירש הנוב"י היינו באשה
שנעשתה רמ"ת ולאחר מכן קבעה וסת אחר ,שזו מותרת
לבעלה [שסבר שדין רמ"ת זה משום וסת מחמת אונס דדינו
כוסת שאינו קבוע ,שנעקר באמצעות וסת קבוע]
והנה החוו"ד (ג) דחה דבריו [שהרי רמ"ת היינו משום חולי
ממלאה ונופצת] וכ"פ בערוך השולחן (סעי' ג),
ומ"מ להלכה אפשר להקל כשיש עוד צד של היתר [שהרי
רוב האחרונים הסכימו שטעם רמ"ת משום וסת] (טה"ב
ח"א רמד)

פירוש ב  -וסת לקלקול
'ואם יש לה וסת' פירש רש"י (סו ).היינו לקלקול ,לאותם
פעמים בהם ראתה מחמת תשמיש ,היה סדר קבוע ,יש
לתלות הראיה בזמן ולא בתשמיש .וכ"פ השו"ע בסעי' יא.
וביאר שם הס"ט (כג) שזהו דוקא כשהיו ביאות של היתר
בינתיים.

סעיף ה :מכה במקור
ש ּנֶׁה ִמ ַּּדם ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּה ,אֵּ ינ ָּּׁה
ִאם יֵּש מַּ ּ ָּׁכה ְּּבאוֹ תוֹ ָּׁמקוֹ םּ ,תוֹ לִ ין ְּּב ַּדם מַּ ּ ָּׁכ ָּׁת ּה .וְּ ִאם דַּּ ם מַּ ּ ָּׁכ ָּׁת ּה ְּמ ֻׁ
שלּ ֹא ִּב ְּשעַּ ת וִ סְּ ּ ָּׁת ּה ְּּבמַּ ּ ָּׁכ ָּׁת ּהַּ ,אף עַּ ל
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת קָּׁ בוּעַּ  ,וְּ ָּׁאז יְּ כוֹ לִ ים לִ ְּתלוֹ ת ֶׁ
שה ֶׁ
ת ּה .הגה :וְּ כָּׁ ל זֶׁה ְּּב ִא ּ ָּׁ
ּתוֹ לָּׁ ה ְּּב ַּדם מַּ ּ ָּׁכ ָּׁ
יאה דָּּׁ ם.
ש ּ ַּמ ּ ָּׁכ ָּׁת ּה הוֹ ִצ ָּׁ
ש ֵּאינ ָּּׁה יוֹ ַּדעַּ ת ְּּבוַּ דַּּ אי ֶׁ
ּ ִפי ֶׁ

(כ ְּך מַּ ְּשמָּׁ ע ְּּבפִ סְּ קֵּ י מהרא"י סִ ימָּׁ ן מ"ז וּבְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד)
ּ ָּׁ

וְּ כֵּ ן ִאם אֵּ ין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ  ,וְּ הוּא סָּׁ פֵּ ק ִאם

מקור טוהר
 93שם כתב ,שהכו"פ (ד) הסתפק בזה ,שמא כל החשש לעונה בינונית זה רק לחומרא (להצריך פרישה) ,אבל לא לקולא (לתלות בו
הרמ"ת) ,וכ"כ בבדה"ש (עמ' מה בביאורים ד"ה שימשה) להחמיר .ומ"מ רוב הפוסקים התירו שמאחר שאסורים בתשמיש מכלל
שעלולה לראות ביום זה ,ועוד שספק דרבנן לקולא ,ועוד שרוב נשים א ינם רמ"ת ,ועוד שלא להוציא אשה מבעלה ,ועוד שרוב נשים
יש להן וס"ק לשלושים יום.
[ 94אך הש"ך (טז) דחאו שהרי כמו שאין חשש שתראה בזמן זה ,ולכן מותר לשמש ,ה"ה שאין לתלות רמ"ת בזמן זה .ומ"מ האחרונים
קיימו את דברי הפרישה מהטעמים הנ"ל :א .י"ל שהתשמיש הקדים את הוסת קצת (תוה"ש) שידוע שחימום התשמיש מקרב הוסת
(האשכול שם) ב .לפי האור זרוע שיש לפרוש כ"ד שעות (סד"ט י) ,ג .רוב מצוי בנשים שמשנות הוסת לקרב או לרחק ]
 95מצינו עוד אפשרויות לכך (הביא בדברי מרדכי זרניקיאן שליט"א קפז בביאורים עמ'  :)92ח  -אשה שבכל פעם היא דילגה ביום,
שהרי אינה חוששת לדילוג טרם שתקבענו( .כו"פ סק"ד) ט  -זקנה שלא ראתה ב' עונות .י ( -שם) ,יא  -רמ"ת בראש חודש ,ושוב
ראתה כדרכה עוד פעמיים הראש חודש וקבעה וסת לר"ח ,ורק אח"כ ראתה עוד ב' פעמים באמצע החודש(.ערוך לנר נדה סו ,).יב -
שיש לה וסת גוף קבוע ,ואח"כ נעשתה רמ"ת ושוב הופיע וסת הגוף (לפי הנו"ב)
( 96בדרכ"מ (ג) כתב צ"ע אם אפשר לסמוך על דבריו ,שהרי סתם אשה יש לה וסת קבוע ,ואפילו הכי נאמר שהיא רמ"ת).
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מי טוהר
הַּ ָּּׁדם ּ ָּׁבא ִמן הַּ ּ ָּׁמקוֹ ר אוֹ ִמן הַּ ְּּצ ָּׁד ִדיןָּׁ ּ ,תלִ ינָּׁן ּ ַּב ּ ַּמ ּ ָּׁכה ִמ ּכֹחַּ ְּספֵּ ק סְּ פֵּ קָּׁ א ,סָּׁ פֵּ ק ִמן הַּ ְּּצ ָּׁד ִדין אוֹ ִמן הַּ ּ ָּׁמקוֹ ר ,וְּ ִאם ִּת ְּמצָּׁ א לוֹ מַּ ר ִמן
ש ּיֵּש לָּׁ ּה מַּ ּ ָּׁכה ּ ַּב ּ ָּׁמקוֹ ר ,אֵּ ינ ָּּׁה ּתוֹ לָּׁ ה ּ ַּב ּ ַּמ ּ ָּׁכהִ ,אם אֵּ ין
ש ּ ָּׁבא ִמן הַּ ּ ָּׁמקוֹ רַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ּ ָּׁמא הוּא ִמן הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכה .אֲ בָּׁ ל ִאם יָּׁדוּעַּ ֶׁ
הַּ ּ ָּׁמקוֹ רֶׁ ,
יאה דַּּ ם
ש ּ ַּמ ּ ָּׁכ ָּׁת ּה מוֹ ִצ ָּׁ
לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת קָּׁ בוּעַּ  ,אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן יוֹ ַּדעַּ ת ְּּבוַּדַּּ אי ֶׁ
וִ סְּ ּ ָּׁת ּה ,אוֹ ִמל' יוֹ ם לְּ ל' יוֹ םֵּ ,אינ ָּּׁה ּתוֹ לָּׁ ה ְּּבמַּ ּ ָּׁכ ָּׁת ּהְּּ ,דאל"כ לֹא ִּת ּ ָּׁטמֵּ א לְּ עוֹ לָּׁ ם.
ְּּבכָּׁ ל עִ נְּ יָּׁן

(כן מַּ ְּשמָּׁ ע ְּּבמָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ה"נ וּבְּ הַּ ג"מ פי"א דָּּׁ א"ב ועי' ס"ק כ"ב) .
ּ ֵּ

ו ִּמ ּ ָּׁכל מָּׁ קוֹ ם ִּב ְּשעַּ ת

שם סְּ מַּ "ג וּסְּ מַּ "ק) .
שם וּבְּ בֵּ ית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
(ג"ז ָּׁ

וּכְּ ָּׁת ִמיםּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה

(במָּׁ ְּרדְּּ כַּ י) .
ְּּ

המקור בגמרא

מכה שידוע שמוציאה דם

נדה סו - .גמרא " -ואם יש לה מכה באותו מקום  -תולה
במכתה ...ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה  -אינה
תולה .ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור 97שממנה דם
יוצא דברי רבי ,רשב"ג אומר דם מכה הבא מן המקור טמא,
ורבותינו העידו על דם המכה הבא מן המקור שהוא טהור,
מאי בינייהו אמר עולא מקור מקומו טמא איכא בינייהו
(לעניין טומאת ערב בלבד ,שהדם טמא והאשה טהורה מדין
הלכה למשה מסיני)"

האופנים השונים בהם מגדירים מכה למכה שמוציאה דם:
א .שנבדק והוכח שמכה זו מוציאה דם
ב .שהדרך בשאר נשים שמכה זו מוציאה דם
ג .שהיא יודעת שיש לה מכה ובכל פעם שיש לה כאב נמצא
דם [שאז מוכח שהדם בא מהמכה] ומ"מ סתם כאב
שהרגישה בשעת תשמיש אין זה נחשב למכה כלל ( .99ט"ז
י בסופו ,סד"ט ,שו"ת כנס"י סי' לד ,פת"ש כז)
ותולים במכה אף אם כעת אין האשה מרגישה שהדם יוצא
ממש מהמכה (ש"ך כד)
מכה שאין ידוע שמ"ד ולחצו עליה שתוציא דם ויצא דם -
עדיין דינה כמכה שאין ידוע שמ"ד (נו"ב יו"ד ס"ס נז ,פת"ש
כג)

מקום המכה
מכה במקור  -כל הנידון בגמרא דלעיל ובפוסקים הוא רק
באשה הטוענת שהמכה נמצאת במקור עצמו (ב"ח ,ש"ך טז)
או במעיים (פנים מאירות ח"א ס"ס יב)
מכה בצדדים  -אפשר לתלות להקל בשני תנאים:
א .שידוע שמכה זו מוציאה דם ,ב .שהדם בא שלא בהרגשה,
ואפי' אם נמצא בבדיקה( .חוו"ד ,פת"ש כג) 98
מכה באיברים פנימיים  -אם דם המכה צריך לעבור דרך
שאר האיברים ולהתערב בהם קודם הגעתו לרחם  -הרי זה
דם נידות( .פנים מאירות ח"א ס"ס יב)

מכה שלא ידוע אם מוציאה דם
דעת הרשב"א להקל  - 100לתלות את הדם בכל מכה ,אף על
פי שלא נודע אם מכה זו מוציאה דם101 .

מקור טוהר
 97ישנן כמה השיטות ,בהבדל שבין הרישא 'אם יש לה מכה' לבין הסיפא 'ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור' :א .הרשב"א (תוה"א
ב"ז ש"ד כג ).ביאר  -ששניהם זהים ,אלא שהגמרא רצתה לבאר שסומכים בזה על עדות האשה עצמה להאמין שיש לה מכה .ב .ספר
האשכול (סי' מח) ביאר  -שהרישא עוסקת במכה שא"י שמ"ד ,שבה אפשר לתלות רק את הרמ"ת ,אך מ"מ טמאה היא .והסיפא מיירי
במכה שידוע שמ"ד ,שבה אפשר לתלות במכ ה לגמרי שגם האשה טהורה .ג .שו"ת שב יעקב (סי' מב) ביאר  -שברישא נאמר שיש
לה 'מכה באותו מקום' דהיינו בפרוזדור שזה דבר שאפשר לבדוק ,ובסיפא 'מכה יש לי במקור' עצמו ,שנשים אינן יכולות לבדוק והיא
לבד נאמנת ,ולא מהני כאב מועט בזה אלא כאב גדול כ"כ עד שתאמר שהדם יוצא מהמכה.
 98והנו"ב (סי' מא) מוסיף תנאי נוסף  -ג .שהיא בימי טהרה .ובזה אפשר לתלות אף בשעת וסת של בעלת וס"ק( .הובא בפת"ש כט)
 99נחלקו האחרונים האם כאב נידון כמכה (דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א בשו"ת עמ' :)73
י"א שדינו כמכה (ט"ז בסי' קצא ס"ק ד ,שו"ע הגר"ז קפז סקל"ד)
וי"א שאין דינו כמכה (חכ"צ סי' עג ,סד"ט קפז סק"ט)
[ 100דלא כהש"ך (כד) ושו"ת חכם צבי (סי' מו) שהבינו בדברי הרשב"א שרק לא צריך שתדע שכעת הדם יוצא מהמכה.
וכן דלא כחת"ס (שו"ת חיו"ד סי' רנג בד"ה ועוד) שסבר שהרשב"א מצריך שתדע שיש דם בתוך המכה .שהרי כמו שמרן סתם שא"צ
שתדע שמכתה מוציאה דם ,ה"ה שא"צ שתדע שיש דם במכה (טה"ב ח"א רנ)]
 101הסביר הרשב"א ,שהרישא היא העיקר ש"נאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור" ,והסיפא "שממנה (מהמכה) דם יוצא" היינו שאנו
תולין שהמכה מוציאה דם וממנה בא הדם ,וכן יש לבאר בגמ' שהרי בתוספתא הסיפא הזו לא נשנתה ,וכנראה הגמ' הוסיפה זאת
לתוספת ביאור ,ולא כתנאי הכרחי.
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יו"ד סימן קפז
וכ"ש שיש להתיר בזקנה (צלעות הבית סי' יג ,פת"ש כה)104
וכן במעוברת ומניקה (טה"ב ח"א רנג)
[והנה לעניין טומאה -
י"א שהאשה טהורה (ב"ח ,רמ"א ,ספר האשכול),
וי"א שהאשה טמאה (ש"ך כ  ,105סד"ט ,שו"ת צ"צ סי' פו)
וי"א שאם ראתה שלא בשעת תשמיש  -יש לטמא ,אך אם
ראתה בשעת תשמיש  -יש לטהרה ,שכמו שלעניין רמ"ת
תולין שזה דם מכה ,ה"ה לעניין טומאה י"ל שזה דם מכה
(שו"ת כנס"י סי' לד הבין כן בש"ך ,וכן נראה בבה"ט יז)
ולהלכה פסק בטה"ב (ח"א רנא) להחמיר להצריכה ז' נקיים
וטבילה אך בלי ברכה ,ורק אם אינה יכולה להטהר מחמת דם
המכה יש להקל]
[אך הט"ז (י) מחמיר יותר  -שיש לתלות במכה כזו רק
בהצטרף שני הצדדים  -ע"י בירור ודוקא בבעלת וס"ק ]106

הטעם  -שאין צורך לברר אם המכה מוציאה דם [שהרי א.
אין עיני האשה בין רגליה לדעת אם המכה מוציאה דם .ב.
וכן האשה בחזקת טהורה עומדת  ]102וכ"פ השו"ע
ויש פוסקים המחמירים  -לתלות את הדם רק במכה שידוע
שמוציאה דם.
הטעם  -שבכדי לתלות במכה צריך שתדע בודאות שהמכה
מוציאה דם [שהרי מה שנאמר בסיפא "שממנה (מהמכה)
דם יוצא" זה תנאי הכרחי ,ולכן אפי' במכה שספק לנו אם
מוציאה דם אין לתלות בדם המכה] (מרדכי סי' תשלה דף א
ע"ג ,תרומה סי' צב ד"ה ודין ,הג' מיימוניות) וכן החמיר
הרמ"א.
ומ"מ בהצטרף צד נוסף ניתן לתלות הדם אף במכה זו ,כגון:
א .ע"י בירור  -שבדקה ומצאה דם במקום אחד מסויים
שהוא בצדדי הפרוזדור ,ובפרט שכואב לה בנגיעה במקום
ההוא (תרוה"ד פסקים וכתבים סי' מז הובא בב"י) וכ"פ
השו"ע בסעיף ז.

ג .בדם שספק בא מן המקור  -כתב הרמ"א (עפ"י השערי
דורא סי' ו) שאפשר לתלות בכל מכה.
הטעם  -משום ספק ספיקא ,שמא הדם מהצדדים ,ואת"ל
מהמקור ,שמא מהמכה שמוציאה דם .וכל הצורך לדעת
שהמכה מ"ד היינו כשידוע שהדם מהמקור ,בהרגשה או ע"י
בדיקה (שערי דורא סי' ו ,דרכ"מ ג ,רמ"א ,נו"ב סי' מא) 107

ב .בבעלת וס"ק  -שיש לה וסת קבוע ,והיא ראתה שלא
בשעת וסתה [שבזה מצרפים את שיטת המרדכי בסע' ד
שפירש "ואם יש לה וסת תולה בוסתה" היינו בבעלת וסת
קבוע ,שראתה שלא בשעת וסתה שתולה שדם טהור הוא
זה] (תרוה"ד שם ,הג' שערי דורא אות ו בשם מהר"י סגל
בשו"ת מהרי"ל סי' קעג ,דרכ"מ ו*) וכ"כ הרמ"א103 .
וה"ה בעלת וסת חצי קבוע ,שראתה בזמן שאינה רואה כלל
(פת"ש כו)

[אך הש"ך (כב) החמיר ,וסבר שרק בכתמים אפשר לתלות
במכה שלא ידוע אם מוציאה דם]108 .

מקור טוהר
( 102ועוד :ג .שבברייתא כתוב 'אם יש לה מכה תולה במכתה' ולא קתני אם יש לה מכה שמוציאה דם ,ד .וכן נאמר בסיפא 'אם דם
מכתה משונה אינה תולה' ,ואם צריך שתדע שהמכה מ"ד היה לגמרא לחלק בין יודעת שמכתה מ"ד (שו"ת רדב"ז ח"א סי' תמד)
 103ובמקרה ש עבר שעת הוסת ולא בדקה וכעת ראתה דם  -יש להסתפק לדעת הרמ"א אם היא טמאה וצריכה ז"נ (סד"ט) .משא"כ
לדעת הש"ך שבין כה היא טמאה ,ומשא"כ לעניין רמ"ת שממ"נ יש להתירה ,ומשא"כ לעניין מכה שמ"ד שודאי יש להתירה (פת"ש
כו)
( 104דלא כשו"ת פ"י סי' ו שחלק בזה)
( 105טעמו של הש"ך  -שלעניין רמ"ת שזה דרבנן אפשר להקל ,משא"כ לעניין טומאה שזה דאו' יש להחמיר (חוו"ד) )
( 106טעמו של הט"ז  -א .שהרי תרוה"ד הנ"ל שהקל לתלות במכה  -היינו רק ע"י בירור ורק שיש לה וס"ק ,ב .וכן מהר"י סגל (הובא
בהג' שערי דורא) שהקל ברואה דם במי רגלים  -היינו רק ע"י בירור שמכניסה מוך באותו מקום בשעת הטלת מ"ר ורק שלא בשעת
וסתה ,ובפרט שהרמ"א פסק כמוהו בסי' קצא .והבין שכן דעת השו"ע בסע' ז ,שהתיר ע"י בירור היינו רק בבעלת וס"ק( .והוסיף שגם
הב"ח הבין כן בתרוה"ד ,ומ"מ הקל כהרמ"א מפני שהרשב"א מקל בכל מכה) )
 107בפת"ש (כח) הביא מקרים בהם לא מתקיים הספק ספיקא ,וצריך שתדע שהמכה מ"ד:
א .כשהיא בחזקת טומאה (כי לדעת הנו"ב כל הס"ס זה על בסיס חזקת טהרה)
ב .כשהיא ספק הרגישה (שראתה בבדיקה או בשעת תשמיש) (חוו"ד)
ג .כשהמכה בצדדים (נו"ב)
( 108טעמו של הש"ך  -שהרי השערי דורא כתב "אם מרגשת בעצמה שהדם בא מן הרחם טמאה" וכנראה דייק הרמ"א שזה בא למעט
את כל המקרים בהם לא מבורר לאשה שהדם הגיע מהרחם ,אך הש"ך סבר שהשערי דורא רצה למעט רק את הכתמים שבהם תולה
בכל עניין ,ועוד שכן נראה בדברי הגה"מ וסה"ת ,ועוד שאי אפשר לומר ס"ס בדם שנמצא באותו מקום ,שהרי עדיין שמא דם נדה הוא,
ולכן הוי ספק אחד (וכ"כ שו"ת שמן רקח ח"א סי' מ ,הובא בפת"ש סס"ק כח) )
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מי טוהר
וי"א שהיא טהורה ,שאפשר לתלות במכה,
הטעם  -שהרי וסתות מדרבנן ,ועוד שהאשה בחזקת טהרה
עומדת ( 113רמב"ם פ"ח הי"ד ,114רשב"א ,וכ"נ שפסק
השו"ע בסע' ז להתירה גם בשעת וסתה)
להלכה ,בטה"ב (ח"א רסג  -ה) פסק שיש לסמוך על
הרמב"ם והרשב"א במקרים הבאים ,בהם מתקיים ספק
ספיקא:
א .אם היא לא הרגישה בדם היוצא שיש לטהרה 115
ב .או שראתה בבדיקת עד ויש לה מכה שידוע שמ"ד  -שיש
לטהרה  ,116וכ"ש אם היא מעוברת או מניקה ,וכן אם אינה
זוכרת עונת וסתה (טה"ב ח"א רסו)
ומ"מ אם היא ראתה בעונת וסתה ,בהרגשה  -היא צריכה ז'
נקיים אך תטבול בלי ברכה ,משום סב"ל ( .117טה"ב ח"א
רסו)

כתמים
בכתם אפשר לתלות להקל בכל עניין (מרדכי ,רמ"א) ,ואף
בשעת וסתה ,ואף במכה שאין ידוע אם מוציאה דם (ש"ך
כז) ואף שודאי יודעת שהדם מגופה אלא שלא הרגישה ,וכן
אפילו שלא בשעת תשמיש (טה"ב ח"א רנד) 109
בשעת וסתה
אשה שיש לה מכה וראתה דם בעת וסתה הקבוע או ביום
שלושים לאשה שאין לה וס"ק ,במשך כל העונה (חוו"ד,
פת"ש לא):
לעניין רמ"ת  -ודאי שתולה בוסתה ,ואינה רמ"ת (ש"ך כה)
אך לעניין טומאה  -נחלקו הפוסקים:
י"א שהיא טמאה ,שאין לתלות במכה,
הטעם  -שאם כן לעולם היא לא תהיה טמאה (תרומה,
סמ"ג ,סמ"ק ,הג' שערי דורא) וכ"פ הרמ"א ,ואפילו ברואה
ממש שלא בהרגשה (חוו"ד ,פת"ש לא) 110
[אא"כ היא הרגישה שהדם יצא ממש מהמכה (ש"ך כו) או
שעבר שעת הוסת ולא בדקה וכעת ראתה (פת"ש סס"ק
כ"ו) או שספק לה אם הדם בא מהמקור (פת"ש סס"ק כ"ח,
וכן הקל הנו"ב בימי טהרתה ,פת"ש לג)  - 111שבאלו תולים
המכה לטהרה ]112

הפסק טהרה
אשה שיש לה מכה שידוע שמוציאה דם ,ותמיד מוצאת דם
בבדיקת הפסק טהרה ,נחלקו האחרונים:
י"א שאין הבדיקה מועילה ,והיא נשארת טמאה (חוו"ד קצג
סק"ג ,סד"ט ס"ק כג ,טהר"י קצו אות ו) 118
וי"א שרק אחר ג' בדיקות שראתה דם במקום מסוים בעד
היא יכולה להקל (דרכ"ט לרב מרדכי אליהו זצ"ל עמ' לה ,119

מקור טוהר
 109בפת"ש (לד) כתב שאפשר להקל בכתמים אפילו במקרים הנ"ל :שיש לה כאב (שאין דינו כמכה)  -שאפשר לתלות שלא בשעת
וסתה ,ודוקא בימי טהרה א ו בד' ימי הנקיים האחרונים( .נו"ב תניינא סי' ק) וכן במכה שנתרפאה ,וכעת שימשה ומצאה דם על בגדיה
 אפשר שלתלות ,די"ל שע"י התשמיש נתגלע דם המכה ,ובלבד שהיה לה כאב (פני"מ ח"ב סי' קכז) (וכן פסק בטה"ב ח"א רסח)[ 110ולדעת החוו"ד (י' בביאורים) שאין לתלות במכה אף בראיה הראשונה שתראה אחר יום השלושים (דא"כ וכי לעולם לא תהיה
טמאה) ,עד שתפסיק בטהרה ותבדוק יום א' (פת"ש לב) ]
 111ונלע"ד שאפשר לתלות גם כאשר גילינו שדם המכה משונה מדם הראיה ,וכעת ראתה כגוון דם המכה ,שיכולה לתלות אף בשעת
וסתה.
( 112הטעם  -כי בהם לא שייך הטעם של 'דאל "כ לא תטמא לעולם' ,שהרי היא תהיה טמאה במקרה שהיא לא תרגיש ביציאת הדם
מהמכה או כשתראה בשעת הוסת או כאשר יודעת שהדם בא מהמקור)
 113ראייתו ,מנדה טז - .שם הובאה שוב מחלוקת רבי ורשב"ג ,באשה שראתה מחמת מכה בתוך ימי נדתה ,ורבא הסביר שבמקור
מקומו טמא קמיפלגי (שהם חו לקים אם דם הבא מהמקור מצריך אותה טומאת ערב או לא) וא"כ גם רשב"ג שמחמיר בזה היינו רק
לעניין טומאת ערב ולא לעניין טומאת שבעה כנדה.
 114הש"ך (סס"ק כו) סבר שהרמב"ם רק העתיק את הגמ' ,ולכן הרשב"א הוא החולק היחיד והוי דעה יחידאה נגד שאר הפוסקים.
( 115הטעם  -א .דאם ה יא כן תרגיש היא כן תטמא ,ב .שזה ס"ס שמא מהצדדים ושמא מהמכה ,ואף שרוב דמים באשה הם מהמקור,
מ"מ כיון שרוב נשים מרגישות והכא לא הרגישה איתרע רובא דמן המקור (הג' יד אברהם על הרמ"א))
( 116הטעם  -א .שהרי הרמב"ם והרשב"א תולים במכה שמ"ד אף בשעת וסתה ,ואף בהרגשה ,ואילו כאן לא ברור שהרגישה ,ב .משום
ס"ס שמא מהצדדים ושמא מהמכה)
( 117הטעם  -א .לחוש לדעת הרמב"ם והרשב"א שלדעתם אף בעונת הוסת ובהרגשה אפשר לתלות במכה ,ב .לפי הטעם של 'וכי לא
תטמא לעולם' צ"ע אם אפשר לברך)
( 118הטעם  -שהרי כל העניין בהפסק זה להוציא אותה מחזקת טומאה הראשונה ,ולכן אין לתלות במכה (עזרת יהודה חיו"ד ס"ס כט))
 119וזו לשונו" :כשאשה כזאת נטמאת בדם נדה ,צריכה לעשות את בדיקות ז' נקיים והפסק הטהרה שלה בצורה מיוחדת .י"א שאינה
יכולה לעשות הפסק טהרה אא"כ תבדוק בדיקה אחת נקיה לגמרי אפילו מדם פצע .ויש חולקים ואומרים שא ם ודאי לה שהיא נקיה
לגמרי מדם נדה ,והדם שעל בגד הבדיקה הוא של הפצע בלבד ,כגון שהפצע נמצא רק בצד אחד של בגד הבדיקה ושאר הבגד נקי -
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יו"ד סימן קפז
ג  -וי"א שאין חובה לברר זאת ,ולכן תולים במכה ,אא"כ
הובאו לפניו שני המראות יחד ,דם המכה ודם הראיה ,שאין
להקל במקום דאיכא לברורי (פרישה  ,122ט"ז ט)
ד  -וי"א שאין חובה לברר זאת דוקא כאשר האשה בחזקת
טהרה (כגון ששימשה עם בעלה) ושאז תולים במכה ,אך
כשהיא בחזק ת טומאה ויש לה מכה ונמצא דם ,אז חייב
לברר אם דם המכה משונה בכדי לתלות במכה (דגומ"ר,
פת"ש כד) 123
ה  -וי"א שאין חובה לברר זאת דוקא כאשר נמצא הדם אחר
התשמיש (שאז השמש עוכר את מראית דם המכה) ,אך
שלא בשעת תשמיש צריך לברר שאין דם המכה משונה
בכדי לתלות במכה (חוו"ד ,פת"ש כד)

וכ"כ ציץ אליעזר ח"ו סי' כד בשם שו"ת אריה דבי עילאי
חיו"ד סי' י ,ומביא כן בשם מו"ה סענדר מרגליות ז"ל
מסטאנוב מה שמצא ממנו בכתב יד)
וי"א שאין הבדיקה מעכבת באשה זו [שיש ללכת אחר רוב
הימים שרואה בהם וסת] (שו"ת זכרון יוסף חיו"ד סי' ר) וכן
הסכים בשו"ת חת"ס (חיו"ד סי' קעז) שאחר שעברו ימים
שאין דרך וסתה להמשיך בהם ,היא תפסוק בטהרה ע"י
שתסיח דעתה מכל מחשבה ותשגיח על עצמה באופן שתדע
שלא נפתח מקורה ,וכן פסק בטה"ב (ח"א רסז ,וכן בח"ב רמג
 רמה ,רסב  -רסז)לבדוק שדם המכה משונה והדין בזמן הזה
נאמר בגמ' (נדה סו" ).ואם היה דם מכתה משונה מדם
ראייתה  -אינה תולה".
ונחלקו הפוסקים בפירושו ,האם חובה לבדוק שהוא לא
משונה ,ולכן נחלקו בכל דין תליה במכה בזמן הזה:
א  -י"א שחייב לבדוק אם דם מכתה משונה מדם ראייתה,
ולכן להלכה אין לתלות במכה כלל ,לפי שאין אנו בקיאים
להבחין בין הדמים( .רמב"ן  ,120וכ"כ ר' ירוחם שראוי
להחמיר ,אע"פ שהוא דבר גדול להוציא אשה מבעלה)
ב  -וי"א שאין חובה לברר אם דם מכתה משונה מדם
ראייתה ,ולכן תולים במכה ,ועוד שכל אדם יכול להבחין בין
שתי מראות שהובאו לפניו יחד( .רא"ש ,טור ,רשב"א ש"ד
בסופו  ,121רמב"ם איסו"ב פ"ד ה"כ ופי"א הי"ג) וכ"פ השו"ע
וכן הלכה (טה"ב ח"א רנה ,ש"ך יט ,פרד"ר דף עג ע"ד,
ערוה"ש ס"ק ס"ג)

ואם נמצא שהדם משונה מדם ראייתה  -הוי לחומרא ,ואי
אפשר לתלות במכה ,אא"כ יבדקו שאינו דומה לדם הראיה.
(פשט הגמ') [ 124ואם ידוע שהדם יצא מהמכה קודם שנגמר
בישולו (כגון שלחצו באצבע על המכה) והדם נראה משונה
 ודאי שאפשר לתלות (נו"ב יו"ד ס"ס נז ,פת"ש כג)]ואף האשה נאמנת על ההבדל בין המראות (125שו"ת גבעת
פנחס ס"ס נה ,טה"ב ח"א רסט)
התליה  -הקולות באשה שיש לה מכה
תולים במכה אף אם כעת אין האשה מרגישה שהדם יוצא
ממש מהמכה (ש"ך כד) 126

מקור טוהר
נחשבת בדיקה זו כהפסק טהרה .ונוהגים כדעה זו ,ובלבד שתעשה בדיקות אלו ג"פ ,ערב ובוקר וערב ,כדי להתחזק בטהרה .ויכולה
להתחיל בדיקות אלו לפני היום החמישי לראייתה אם היא נקיה ,ובלבד שהבדיקה האחרונה תהיה ביום החמישי לראייתה ואח"כ
תעשה הפסק טהרה לפני השקיעה ".ועוד נתוסף בסעיף י הקטע הבא" :כמו כן יכולה לעשות בדיקת הפסק טהרה ע"י בדיקת אחות
המתמחה בבדיקת פצעים שתודא שהדם יוצא מהפצע בלבד ולא מהרחם .את בדיקות ז' נקיים תעשה בעצמה ע"י עד ,ואם תמצא
עליו דם פצע טהורה".
( 120וכן הרמב"ן הביא ראיה מדם בתולים  -שקיי"ל שבועל בעילת מצוה ופורש ,ואף שאין לך מכה גדולה מזו ,ומ"מ דחאו הרא"ש,
שהרי בדם סתולים הפרישה היא לשעתה בלבד ,משא"כ במכה זה לאוסרה לבעלה לעולם).
( 121וטעמו  -א .כיון שהאשה בחזקת טהרה עומדת ,מן הסתם אין הדמים נשתנו ואין לבדוק .ב .א"כ היה צריך לשנות 'אם יש לה מכה
רואים אם אין דם מכתה משונה' (רשב"א תוה"ב קפא):
( 122בדברי הטור היתה סתירה ,בתחילה הוא כתב שאין צריך לדמותן ואח"כ הוא כתב עד שיוודע עפ"י חכם ,וכן שכל אחד יכול לדמות
בין שתי מראות שלפניו? ולכן תירץ הפרישה ,שמסתמא אפשר להקל ולתלות בכתם ,אא"כ הובאו שתי המראות לפניו ,שאז הוא חייב
להבחין ביניהם)
 123ובפת"ש (כד) הביא מחלוקת פוסקים מאימתי נכנסת האשה לחזקת טהרה :י"א מהפסק טהרה שעשתה (שו"ת ברית אברהם,
שו"ת מאיר נתיבים ,שו"ע קצ,מא ,חיד"א סימן טו) ,וי"א ג' בדיקות אחר שהפסיקה בטהרה (חת"ס) ,וי"א ג' ימים אחר שהפסיקה
בטהרה (מרדכי ,ובפת"ש כח הביא שבזה נחלקו רש"י ותוס' ,חוו"ד בביאורים ה) ,וי"א רק מהטבילה (דגומ"ר ,נו"ב סי' מא) .ועיין בטה"ב
(ח"א רנו) שנראה שנטה להקל מהפסק טהרה.
 124ונלע"ד שיש גם צד לקולא ,שאם ראתה בשעת וסתה ,כגוונו של דם המכה  -שיש לטהרה.
( 125הטעם  -א .לפי שהרא"ש כתב שא"צ להראות לחכם ,ב .קיי"ל (קפח,ב) שהאשה נאמנת לומר כזה ראיתי ואיבדתיו)
 126ולפוסקים המטמאים בשעת הוסת אף כשיש מכה שמ"ד ,אפשר לטהר כאשר האשה הרגישה שהדם יצא מהמכה ממש( .ש"ך
כו)
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מי טוהר
י"א שאין הרופאים נאמנים על גוף ידוע ,אא"כ זה עניין של
פיקוח נפש להחשיבו כספק פיקוח נפש (שו"ת חת"ס סי'
קנח ,קעג ,קעה) 130

תולים בדם המכה אף אם האשה שופעת דם הרבה (טה"ב
ח"א רנג  -ד )127
דם היוצא אחר שהפסיק לה הכאב  -אפשר לתלותו בדם
המכה (שכנראה נשאר מתמצית הדם שיצא בשעת הכאב)
(ט"ז י)
אף שהתרנו את האשה לבעלה  -מ"מ במקרים שהיא
טמאה ,יש לבעל לפרוש באבר מת (שו"ת חת"ס סי' קס,
פת"ש סס"ק כז)

טבעת ברחם למניעת הריון
כשהרופא טוען שהטבעת שברחם גורמת לדימום ,יש
לטהרה שלא בשעת וסתה ,ואף אם בדקה בעד ,וכ"ש אם
מרגישה כאב בבדיקה [א .לפי חי' הרמב"ן (נדה טו ).והר"ן
(פ"ב דשבועות) שלא בשעת וסתה היא כמסולקת דמים,
ב .ועוד שלדעת שו"ת אבן יקרה (ח"א יו"ד ס"ס לט) אף
רופא גוי נאמן להתיר רמ"ת ,שהרי לנו זה ספק בא הדם
מהמקור או מהצדדים או מהמכה ,ג .ועוד שלדעת שו"ת
אבני נזר (חיו"ד סי' רלה) אין הרופא הגוי נאמן דוקא
כשמתפאר לומר שריפא אשה].

לעניין רמ"ת  -האשה אינה נעשית רמ"ת (לפי פשט הגמ')
ואפילו אם בבדיקת השפופרת נמצא דם במוך (ב"ח ,ש"ך
יח)
לעניין טומאה  -לדעת הש"ך אין האשה נטמאת מחמת הדם
[בין במכה שידוע שמ"ד ,ובין מכה לא ידוע שמ"ד במקרים
שהתרנו לתלות ( ]128ש"ך כג),
אלא שהנו"ב החמיר שאין לתלות במכה בימי טומאתה 129
ולהלכה בטה"ב (ח"א רמד ,וכן רנא) פסק שבמכה שאין ידוע
שמ"ד  -תולים להקל שאינה רמ"ת אך מ"מ טמאה היא,
ואילו במכה שידוע שמ"ד  -יכולה לתלות לגמרי במכה ואף
טהורה לבעלה.

התקן תוך רחמי
שאלה שנשאל הרב עובדיה זצ"ל :התקן תוך רחמי כמו IUD
או  T NOVAהנראה כעין  ,Tשגורם לדם בעת הכנסתו לרחם
ובד"כ עד ג' ימים מההכנסה ,וכן בפעמים שונות ע"י
התכווצויות ברחם או תזוזת ההתקן ,האם יש לדונו כדם מכה
או כדם נדה?
תשובה" :המסקנה להלכה ולמעשה להתיר" (טה"ב ח"א
רסח הערה )22

נאמנות הרופאים
י"א שסומכים על הרופאים (תשו' כ"י סי' לב ולד)

סעיף ו :נאמנות אשה על המכה
שהַּ דָּּׁ ם יוֹ צֵּ א ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה .וְּ כֵּ ן ִאם אוֹ מֶׁ ֶׁרתָּׁ ּ :ב ִרי לִ י
שה לוֹ מַּ ר :מַּ ּ ָּׁכה יֵּש לִ י ְּּבאוֹ תוֹ מָּׁ קוֹ ם ֶׁ
נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת ִא ּ ָּׁ
שאֵּ ין דָּּׁ ם זֶׁה ּ ָּׁבא ִמן הַּ ּ ָּׁמקוֹ ר ,נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת ו ְּּטהוֹ ָּׁרה( .מהרי"ו ִסימָּׁ ן כ"ה) .
ֶׁ

א .ביאר הרשב"א ,שהרישא היא העיקר ,ש"נאמנת אשה
לומר מכה יש לי במקור" .והסיפא שנאמר "שממנה
(מהמכה) דם יוצא" היא מה שאנו תולים ,לומר שהמכה
מוציאה דם וממנה בא הדם .והראיה לכך ,שהרי בתוספתא

המקור בגמרא וביאור הראשונים
נדה סו - .גמרא " -ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור
שממנה דם יוצא דברי רבי" ונחלקו בביאורו:

מקור טוהר
( 127ראיותיו  -א .שכן משמע מלשון הגמ' שהובא ברשב"א ובמאירי 'שממנה שותת ויורד (הדם)' (שו"ת חינוך בית יהודה סי' סז)
ב.שהרי הראשונים כתבו שבשעת הוסת אין לתלות במכה ,מטעם דא"כ לא תטמא לעולם ,ואם בשופעת אין לתלות  -א"כ א"א לומר
'דא"כ לא תטמא לעולם' (חזו"א סי' פא) (וכן דלא כמהר"ם שיק חיו"ד קעז י שהחמיר בזה)
 128למעט  -א .לדעת הש"ך חוץ ממכה שא"י שמ"ד במקרה שהדם ספק בא מהמקור ,שבזה הש"ך (כב) החמיר שלא לתלות במכה,
ב .וכן חוץ ממקרה שיש לה וס"ק שבזה לפי הש"ך (כ) אינה רמ"ת אך מ"מ היא טמאה.
 129הנו"ב (סי' מא) התיר לתלות במכה שמוציאה דם רק במקרים הנ"ל :א .בימי טהרה או ב .בימי טומאה ויש לה וס"ק וראתה שלא
בשעת וסתה (שבמצב כזה תולין להקל במצוי) ג .בימי טומאה והיא בימי מניקתה ,אחר שפסקה זמן מלראות אחר לידתה.
אך בשו"ת ברית אברהם (חיו"ד סי' נ) הקל לתלות אף באשה שאין לה וסת קבוע ,אך תוך ל' יום( .הובאו בפת"ש כט)
 130ובפוסקים הובאו מקרים רפואיים שונים ,כגון :בעלת וס"ק שראתה דם בשפיכה אחר טבילתה (באה"ט יז בסופו) ,נקב קטן הנמצא
בעומק הפרוזדור ,עורק זהב הנמצא סמוך לפי הטבעת (פת"ש ל)
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יו"ד סימן קפז
אך בתנאי שלא איתחזק איסורא .ובפרט כשיש לאשה חזקת
טהרה ,ובפרט לעניין רמ"ת שהרי רוב נשים אינן רמ"ת.
(שו"ת חת"ס סי' קנג)

נכתב רק הרישא ,והסיפא הזו לא נשנתה .וכנראה הגמרא
הוסיפה זאת לתוספת ביאור ,אך אין זה תנאי הכרחי .ולכן
להלכה הקל הרשב"א לתלות בכל מכה ,ואף במכה שאין
ידוע שמוציאה דם[ .והחידוש בזה ,שהאשה נאמנת]
ב .אך יש מסבירים שגם הסיפא זה תנאי הכרחי ,שצריך
שתדע האשה "שממנה (מהמכה) דם יוצא" ,ולכן להלכה הם
החמירו ,שלא לתלות אפילו במכה שספק לנו אם מוציאה
דם (מרדכי סי' תשלה דף א ע"ג ,תרומה סי' צב ד"ה ודין,
הג' מיימוניות) וכן החמיר הרמ"א (בסעי' ה).
(והוסיף שם הרמ"א שבהצטרף תנאי נוסף ניתן להקל -
א .ע"י בירור ,ב .בבעלת וס"ק שלא בשעת וסתה ,ג .בספק
הדם בא מן המקור)

נאמנות אשה על דם צדדים
הרמ"א פסק שהאשה נאמנת על דם שראתה ,לומר שלא
הגיע מהמקור אלא מהצדדים (כן למד ממהר"י וייל סי' כה)
אך האחרונים חולקים עליו ,שאין לסמוך עליה כיון
שהמהרי"ו עצמו רק הסתפק ולא הכריע ,לכן רק בהצטרף
צד נוסף  -אפשר יהיה להקל( .תוה"ש כה ,דגמ"ר ,חוו"ד)
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והנה הפרד"ר (מקשה זהב סקי"א) יישב  -שהרמ"א מדבר
על האופן שבסע' ז ,שמוצאת דם רק במקום אחד בצדדים,
ועל זה האשה נאמנת ואין צריך לברר זאת ע"י נשים אחרות,
וכן פסקו להלכה בערוה"ש (ס"ק סד) ובטה"ב (ח"א רסב)
אך מ"מ יש הפוסקים כפשט הרמ"א ,להאמין לאשה
(ערוה"ש סעי' סד )132וכן סבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל
והוסיף "זה שיקול דעת הרב על רצינות האשה ונאמנותה"
(דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א קפז שאלה יג)

נאמנות עד אחד
עד אחד נאמן להעיד על האשה ,שיש לה מכה באותו מקום,
וכן שהמכה מוציאה דם .ואין צורך לבדוק אותו (כיון שעד
אחד נאמן באיסורים ,וכל מקום שהאמינה התורה לעד אחד
נחשב כשניים ,ובפרט במילתא דעבידא לאיגלויי ,לא
משקרי אינשי  -טה"ב ח"א רנו)

סעיף ז :דם הנמצא בצדדים
ש ִהיא ּבוֹ ֶׁד ֶׁקת ְּּבכָּׁ ל הַּ חוֹ ִרים וְּ הַּ ְּס ָּׁד ִקים אֵּ ינ ָּּׁה מוֹ צֵּ את ְּּכ ָּׁת ִמיםִּ ,כי ִאם ְּּבמָּׁ קוֹ ם
ִאם ּ ָּׁכל זְּמַּ ן ֶׁ
יקה,
ֶׁשת ִּב ְּשעַּ ת ְּּב ִד ָּׁ
ש ּ ֵּכן ִאם מַּ ְּר ּג ֶׁ
ש ְּּבאוֹ תוֹ צַּ ד ּ ָּׁבא .וְּ כָּׁ ל ֶׁ
ש ִּמ ּ ַּמ ּ ָּׁכה ֶׁ
אֶׁ חָּׁ ד ּ ַּב ְּּצ ָּׁד ִדין ,יֵּש לִ ְּתלוֹ ת ֶׁ
ֶׁשת ְּּכ ֵּאב
שנּוֹ גַּעַּ ת ְּּבצַּ ד הַּ ּ ָּׁמקוֹ ם הַּ הוּא ּכוֹ אֵּ ב לָּׁ ּה ְּקצָּׁ ת ,ו ִּב ְּש ָּׁאר חוֹ ִרין ו ְּּס ָּׁד ִקים ֵּאינ ָּּׁה מַּ ְּר ּג ֶׁ
ְּּכ ֶׁ
ְּּכלָּׁ ל.

ב .בבעלת וס"ק  -שיש לה וסת קבוע ,והיא ראתה שלא
בשעת וסתה [שבזה מצרפים את שיטת המרדכי בסע' ד
שפירש "ואם יש לה וסת תולה בוסתה" היינו בבעלת וסת
קבוע ,שראתה שלא בשעת וסתה שתולה שדם טהור הוא
זה]

המקור  -תרוה"ד
בתרומת הדשן (פסקים וכתבים סי' מז הובא בב"י) חשש
לדעת המחמירים המצריכים שנדע שהמכה מוציאה דם,
ומ"מ כתב להקל כשיש צדדים נוספים ,כגון:
א .ע"י בירור  -שבדקה ומצאה דם בעד במקום אחד מסוים
שהוא בצדדי הפרוזדור  ,133ובפרט שכואב לה בנגיעה במקום
ההוא.

מקור טוהר
( 131טעמם  -שהרי המהרי"ו הסתפק בזה ,מהטעם שהרי לא מצאנו בכל התלמוד שהאשה נאמנת לומר שהדם אינו מהמקור .והסברא
שאין להאמינה היא :א .דשמא אין האשה בקיאה בענין זה ,ב .שהרי יש לה תקנה בבדיקה ולכן אין לסמוך עליה( .תוה"ש כה) .ומ"מ
יש שדחו זאת בטענה שהמהרי"ו סבר בלי ספק שיש להאמינה ,אלא שכתב ב לשון ספק כיון שראה כמה גאונים שכתבו לאסור בזה.
(תפארת צבי קפז סקי"ג כט עמ' ג))
( 132טעמו  -אחרי שהתורה האמינתה איך אפשר לנו לבטל הנאמנות שלה .ואם אומרת בבירור כן מי יוכל להכחישה)
( 133כמו שמצינו בבדיקת שפופרת ,שאם לא נמצא דם בראש המוך ,זו הוכחה שאין הדם בא מן החדר אלא מן הצדדים)
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מי טוהר
ב .וי"א שלדעת מרן מספיק צירוף אחד להקל לתלות במכה
שאין ידוע שמוציאה דם ,וזה מועיל אף באשה שאין לה
וס"ק( .ובסעי' ה הוא התכוון למכה שידוע שמוציאה דם)
(נו"ב חיו"ד סי' מו ,פת"ש לז )136
ג .וי"א שמרן מקל גם באשה שאינה יודעת כלל שיש לה
מכה [הטעם  -א .שהרי לרוב האחרונים מרן פסק בסעי' ה
כהרשב"א ,שיכולה לתלות בכל מכה (רמ"א ב"ח ,כו"פ ,לפי
שהשו"ע סתם דבריו ולא הצריך שתדע שהמכה מ"ד) ואם
כאן מיירי שיש מכה ,אם כן מה התוספת במוצאת דם
במקום אחד בצדדים .ב .אל"כ לא היה לרמ"א להמנע
מלהגיה על דברי השו"ע] (תפא"ל דף לב ,:שו"ע הרב ס"ק
כג)

ביאור דברי תרוה"ד
יש שהבינו שתרוה"ד מקל רק בהצטרף שתי הצירופים יחד
( 134ט"ז י)
אך יש שהבינו שלדעת תרוה"ד מספיק קולא אחת בכדי
להקל [כן נראה שהבין הרמ"א (סעי' ה) שפסק להקל לתלות
במכה שאין ידוע אם מוציאה דם ,כאשר יש לאשה וסת
קבוע] .וכן פסק הב"ח (שהרי בין כה הרשב"א מקל בכל
ענין)
דעת השו"ע
נחלקו האחרונים בעת השו"ע :135
א .י"א שהשו"ע מצריך את שתי הצירופים ,ולכן כתב להתיר
באשה שיודעת שיש לה מכה אך אינה יודעת אם מוציאה
דם ,ודוקא שיש לה וסת קבוע( .ט"ז י)

והנה להלכה  -יש להקל באשה המוצאת דם בבדיקה במקום
אחד בצדדים אפילו אם לא ידוע לה שיש לה מכה בכלל,
וכ"ש אם יש לה כאב (טה"ב ח"א רסא)

סעיף ח :נאמנות הרופא

ִאם ִּת ְּרצֶׁ ה לְּ ִה ְּת ַּר ּ ְּפאוֹ ת ,צָּׁ ִר ְּ
ש ִּת ְּתחַּ זֵּּק ,יֵּש ִמ ְּס ּ ַּת ּ ְּפ ִקים
ש ִּת ְּתחַּ זֵּּק .אֲ בָּׁ ל לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
ש ִּי ְּהיֶׁה ק ֶֹׁדם ֶׁ
יך ֶׁ
ש ָּׁר ֵּאל:
ש ּ ַּמ ִּתיר ִאם ָּׁאמַּ ר לָּׁ ּה רוֹ פֵּ א יִ ְּ ׂ
ש ּ ֵּמש ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך .וְּ יֵּש ִמי ֶׁ
ִאם מֻׁ ּ ָּׁתר לִ ְּסמ ְֹּך עַּ ל הָּׁ ְּרפו ָּּׁאה לְּ ַּ
שהוֹ עִ ילוּ,
ש ּ ָּׁפסַּ ק דַּּ ם וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ו ְּּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּה עַּ ל יְּ ֵּדי הָּׁ ְּרפוּאוֹ ת ,וְּ נִ ּ ָּׁכר ֶׁ
שה ֶׁ
נִ ְּת ַּר ּ ֵּפאת .וְּ ִאם ִּת ְּראֶׁ ה הָּׁ ִא ּ ָּׁ
יֵּש לִ ְּסמ ְֹּך ַּאף עַּ ל עוֹ בֵּ ד ּכוֹ כָּׁ ִבים.

ולפיכך ,תטיל אותם למים ,אם נמוחו במים  -טמאה! אמר
ריש לקיש  -ובפושרין! (אך אם הטילה לצוננין ולא נימוחו
אין זה ראיה לטהרה)"

המקור בגמרא  -לנאמנות הרופאים
נדה כב - :גמרא " -תניא :אמר רבי אלעזר ברבי צדוק :שני
מעשים העלה אבא מטבעין [שם מקום] ליבנה ,ושאלם
לחכמים :א .מעשה באשה שהיתה מפלת כמין קליפות
אדומות ובאו ושאלו את אבא ,ואבא שאל לחכמים אשר
ביבנה ,וחכמים שביבנה שאלו לרופאים ,ואמרו להם
הרופאים :אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה ,שממנה היא
מפלת כמין קליפות ,ולכן  -תטיל את הקליפות למים ,אם
נמוחו במים ,הרי היא טמאה! ב .ושוב :מעשה באשה
שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ,ובאה ושאלה את אבא,
ואבא שאל לחכמים ,וחכמים לרופאים ,ואמרו להם  -שומא
יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין שערות אדומות.

התוס' רא"ש  -הרופאים הם שאמרו שתטיל למים ,כי
הרופאים היו מסופקים אם יש לאשה מכה במעיה .אבל
אילו היו יודעים בודאי שיש מכה היינו סומכים עליהם והיה
לטהרה אף אם ימצא שנימוחו בבדיקה .וה"ה בדין השומא.
והב"י הסכים לדבריו (סי' קצא ד"ה כתב הר"ן) ,ועוד הרבה
אחרונים.

מקור טוהר
( 134ראיית הט"ז  -מדברי המהר"י סגל (הובא בהג' שערי דורא) שהקל ברואה דם במי רגלים  -רק ע"י בירור שמכניסה מוך באותו
מקום בשעת הטלת מ"ר ורק שלא בשעת וסתה ,ובפרט שהרמ"א פסק כמוהו בסי' קצא).
( 135השו"ע בסעי' ה ,כתב שאפשר לתלות במכה ,ולא חילק בין סוגי המכות (אם צריך שנדע שהמכה מוציאה דם) ,והנה בסעי' ז כתב,
שאפשר לתלות במכה כאשר יש בירור ,שבבדיקות היא מוצאת דם תמיד במקום מסוים בצדדים)
 136וכך מובן יותר ,שהרמ"א לא הגיה בסע' הזה.
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יו"ד סימן קפז
והקשה עליו החת"ס (סי' קעה ,הובא בפת"ש לח)  -שהרי
אין ראיה מאשה שטרם הוחזקה לאשה שכבר הוחזקה .אלא
שהאחרונים יישבו את שיטת הב"ח -
א .שאף באשה שראתה פעם אחת מ"ת ,יש רגלים לדבר
שראתה מחמת חימום וחימוד תשמיש ,ובזה יש רגלים
לדבר שהרופא שריפא יודע לרפאות( .לחו"ש יט)
ב .באשה שראתה ב"פ ,יש לסמוך על דעת רבי שבתרי הוי
חזקה ,וא"כ אפשר לומר שהוא ריפא אשה מוחזקת.
(תשובה מאהבה סי' שסב אות ד) וכהבנה זו נטה להסכים
בטה"ב (ח"א רעו) להתיר רק ברופא שריפא אשה שראתה
פעמיים מחמת תשמיש.
וי"א שרק אם יש רגליים לדבר ,סומכים על הרופא היהודי,
כגון שרק כעת נהיה לה צער וכאב בתשמיש (שו"ת רדב"ז
החדשות סי' תי ,פת"ש לח)

נאמנות הרופאים על הפרט
נחלקו בזה האחרונים:
י"א שהנאמנות של הרופאים היא רק בכללות ,להעיד על
טבע מסוים ,אבל אין הם נאמנים על הפרט ,לקבוע על גוף
מסוים( .חת"ס יו"ד סי' קנח ,קעג ,קעה ,קעו ,פת"ש ל)
וי"א שנאמנות הרופאים היא גם על הפרט (וכן מבואר לפי
תוס' רא"ש הנ"ל ,שו"ת שבט הלוי ח"ה סי' קכו ,טה"ב ח"א
רפב)
קודם שהוחזקה
אם זה קודם שהאשה התחזקה ג"פ  -ודאי שהרופא נאמן,
וכ"פ השו"ע .לכן זה הכי עדיף ,להיוועץ ברופא לפני
שתיווצר חזקה.
ומכאן והלאה היא מתחילה למנות מנין חדש [הטעם -
שבמצב כזה אנו מאמינים לרופא שכבר נתרפאה בודאי]
(שו"ת חת"ס חיו"ד סי' קעה ,חזו"א סי' פב,א ,טה"ב ח"א
ערה)

אחר שהוחזקה  -דעת השו"ע
השו"ע הביא בתחילה את הדעה המחמירה(תרומה) בשם
'יש מסתפקים' ,ואח"כ את הדעה המקלה (ריצב"א) בשם
'ויש מי שמתיר' .ונחלקו הפוסקים כמי השו"ע מכריע:
י"א שפסק להחמיר 140
וי"א שפסק להקל  141וכ"פ להלכה בטה"ב (ח"א עדר)

אחר שהוחזקה
בפוסקים דנו ,האם הרופא נאמן אף כנגד חזקה ,כגון באשה
שהוחזקה כבר בג"פ כרמ"ת :137
י"א שצ"ע בדבר אם יש להתירה (תרומה ,סמ"ג ,סמ"ק)
וי"א שתמיד רופא יהודי נאמן ואפשר לסמוך עליו ,138
משא"כ רופא גוי שלא סומכים עליו אחר החזקה [שבהם
נאמר "אשר פיהם דיבר שוא"] (הגה"מ בשם ריצב"א)
וי"א שרק אם ידוע שהרופא הזה הצליח לרפאות כך אשה
אחרת טרם שהוחזקה ,אז אפשר לסמוך עליו ( 139ב"ח ,ש"ך
כח ,תוה"ש כז)

אחר שהוחזקה  -להלכה
להלכה קיי"ל כהריצב"א ,שרופא ישראל שומר תורה
ומצוות נאמן אף לאחר שהוחזקה.
אך רופא גוי או יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ומחלל
שבת בפרהסיא  - 142בסתמא אינם נאמנים ,אא"כ:
יש רגלים לדבר שהפסיקו כעת הכתמים או הכאבים ,וכש"כ
אם פסק דם וסתה ע"י תרופות  -שהם נאמנים [הואיל ויש
הוכחה לדברי הרופא ]143

מקור טוהר
 137הב"ח הסביר את צדדי הספק :שהרי יש צד לאיסור  -כיון שהיא הוחזקה לרמ"ת אז יש לה חזקת איסור.
ויש צד להיתר  -שהרי שמא הדם מהצדדים ,ורפואת רופא מומחה נחשבת לודאי ,ואין ספק מוציא מידי ודאי( .ואין להקשות  -שרוב
דמים מהמקור הם .לפי :א .שכאן הדם לא בא מעצמו אלא מחמת דבר אחר ,ב .שהרי חזקת רמ"ת זו חזקה העשויה להשתנות ע"י
רפואה (טה"ב ח"א ערה))
( 138הראיה :ירושלמי שבת פ"ו ה"ב "נאמן הרופא לומר קמיע זה מומחה וריפאתי בו ג"פ") (הטעם  -משום עד אחד נאמן באיסורין
אפי' היכא דאיתחזק איסורא (כרמב"ן ,רשב"א ורשב"ץ) ,אי נמי לפחות ברמ"ת שזה מדרבנן אזלי' לקולא (טה"ב ח"א רעח) )
 139ואם הצליח לרפא גויה  -אין זה ראיה ,שהרי גופם שונה ,שאוכלים שקצים ורמשים.
( 140הטעם  -א .כיון שלא הכריע ,אז מסתמא יש להחמיר (תפא"צ מרו"ח סק"מ) ,ב .כיון שהשו"ע נקט את הדעה המחמירה תחילה
(שבות יעקב ח"א סי' סה))
( 141הטעם  -א .לא שבקינן ודאו של הריצב"א משום ספיקו של התרומה ,ב .הוי כיש אומרים ויש אומרים דהלכה כי"א בתרא ,ג .ליכא
חזקת איסור ,משום דשמא הדם בא מהצדדים ,ואילו דברי הרופא המומחה הם בבחינת ודאי ,ד .מרן בב"י מסיק כדעת המתירים ,ה.
את הדעה המחמירה מרן כתב בלשון 'יש מסתפקים' ולא החליט הדבר בדעתם לאיסור (טה"ב רעד))
 142שאם הוא מחלל שבת  -א ין הבדל בין כשעושה לתאבון או להכעיס (טה"ב ח"א רעז)
( 143ואף שבב"י כתב להקל באשה שפסק דם וסתה ,נראה דלאו דוקא נקט ,וה"ה לכתמים או כאב שפסקו ,אלא דנקט מילתא
דשכיחא( .שו"ת קנאת סופרים לרבי שלמה קלוגער סי' מט דף מח)).
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מי טוהר
או שהרופא הזה ריפא יהודית אחרת שראתה כבר ב"פ מ"ת,
והיא מעידה על כך ( 144טה"ב ח"א רעו)

בזמן הזה
בזמן הזה נאמנים הרופאים גבי מה שאומרים שראו
בעיניהם ,בקביעה עפ"י צילומים ,בדיקות פנימיות,
באמצעות כלים מכשור ומראות מיוחדות ,משום דהוי
מילתא דעבידא לאיגלויי ולא מרעי נפשייהו( .טה"ב ח"א
רנז ,רעג)
וכן תרופות המתחדשות כיום וכן זריקות המונעות ראיות
דמים שניסו אותם הרבה ,והועילו בין אצל הגוים בין אצל
הישראלים ,כל כהאי גונא אפשר לסמוך על הרופאים (שו"ת
שבט הלוי ח"ה ס"ס קכו ,ספר שבט הלוי פא .ובחדש עט).

נאמנות שני רופאים
רבי שלמה קולגער (מי נדה ,קונטרס אחרון טו ):כתב שאף
שרופא אחד אינו נאמן ,מ"מ שני רופאים נאמנים (ודוקא
ישראלים כשרים)
אך ל פי מה שקיי"ל שדעת השו"ע להקל כדעת הריצב"א,
שגם רופא יהודי אחד נאמן ,א"כ אפשר ששני רופאים גוים
או מחללי שבת שהחליטו על דבר זה שלא בפני זה  -יש
להקל ,בצירוף דלא מרעי נפשייהו ,ובפרט בצירוף רגלים
לדבר (טה"ב ח"א רעט)

סעיף ט :הפילה חררת דם
ִה ְּפ ִחידוּהָּׁ ּ ִפ ְּתאֹם וְּ נָּׁפַּ ל ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה ח ֲָּׁר ַּרת דָּּׁ ם ,נִ ְּת ַּר ּ ֵּפאת וּמֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה .וְּ ִאם חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה
שלּ ֹא נִ ְּת ַּר ּ ֵּפאת .וּבַּ זְּּמַּ ן הַּ זֶּׁה ֵּאין מַּ ִּת ִירין עַּ ל יְּ ֵּדי
מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,אֲ ִפלּ ּו ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ תְּּ ,ביָּׁדוּעַּ ֶׁ
יאין אוֹ ָּׁת ּה ִמ ּ ַּבעֲלָּׁ ּה ַּאחַּ ר ְּרפו ָּּׁאה זוֹ ,
ְּרפו ָּּׁאה זוֹ (הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ן וְּ ַּראֲ בָּׁ "ד בס' ב"ה)  .ו ִּמיהוּ ,אֵּ ין מוֹ ִצ ִ
שם) .
(ראֲ בָּׁ "ד ָּׁ
חזֹר לְּ ִקלְּ קוּלָּׁ ּה ַּ
ש ִּת ּ ָּׁבעֵּ ל וְּ ַּת ֲ
עַּ ד ֶׁ

(רמב"ן הל' נדה ס"פ ו) וכ"פ השו"ע [הטעם  -דאיגלאי
מילתא שלא נתרפאה וחזרה לחזקתה הראשונה]
אא"כ היתה ביאה של היתר בינתיים  -שיש לתלות את מה
שראתה מחמת תשמיש ,בדם הבא מהצדדים ,כמו בבדיקת
שפופרת (טה"ב ח"א רפח)

המקור בגמרא
נדה סו - .גמרא " -ההיא (שהיתה רואה דם מחמת תשמיש)
דאתאי לקמיה דרבי .אמר ליה (רבי) לאבדן :זיל בעתה!
(תבהילנה בפתאומיות) אזל בעתה ,ונפל ממנה חררת (גוש)
דם .אמר רבי  -נתרפאה זאת! ההיא אתתא (שראתה דם
מחמת תשמיש) דאתאי לקמיה דמר שמואל .אמר ליה לרב
דימי בר יוסף  -זיל בעתה! אזל בעתה ,ולא נפל ממנה (דבר)
ולא מידי .אמר שמואל :זו( ,ראייתה מחמת תשמיש היא
משום שהיא) ממלאה ונופצת (מתמלאת בדם ,ובתשמיש
נופצתו) היא .וכל הממלאה ונופצת  -אין לה תקנה!"

דין חררת דם בזמן הזה
הרמב"ן (נדה פ"ו ה"כ) והראב"ד (שעה"ס פג) כתבו שבזמן
הזה לא מועיל בדיקת שפופרת או הבעתה או הפלת חררת
דם  .145וכן פסק בשו"ע ש"בַ ּזְמַ ן הַ ּזֶה אֵ ין מַ ִת ִירין עַל יְדֵ י
יאין אֹותָּׁ ּה מִ בַ ֲעלָּּׁה אַ חַ ר ְרפּואָּׁ ה
ְרפּואָּׁ ה זֹוּ ,ומִ יהּו ,אֵ ין מֹוצִ ִ
זֹו".
אמנם הפוסקים הבינו בדבריו ב' הלכות:
א .שאין להשתמש ברפואה זו.

הפילה חררת דם ושוב ראתה מ"ת
אם אחר הפלת החררה ,האשה שוב ראתה מחמת תשמיש,
אפילו פעם אחת  -בידוע הוא שלא הצליחה להתרפאות

מקור טוהר
( 144הטעם  -אף שקיי"ל כהריצב"א ,יש לסמוך על הב"ח שהקל אחר שהרופא ריפא ,ואף שהריצב"א לא הקל ברופא גוי מטעם אשר
פיהם דיבר שוא ,מ"מ כאן שהיא מעידה על כך  -אפשר להאמין לו)
( 145הרבה פוסקים לא הזכירו את דין הפלת חררת דם ,ונחלקו בדעתם בזה :הב"י הבין שהם סוברים כהרמב"ן שאין לסמוך על הבדיקה
בזמן הזה .אך הדרכ"מ הבין שהם סברו דאין בקיאין רק בבדיקת שפופרת ,אי נמי שעדיף לבדוק בשפופרת כיון שאפשר ,מאשר
לסמוך על הפלת חררה).
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יו"ד סימן קפז
היה ראוי לקיימה ,והיא יצאה ממנו בטהרה( .טה"ב ח"א
רפו)
אף שמחמירים שלא להתיר את האשה אם הפילה חררת דם
ונתגרשה  -מ"מ אם היא הפילה באופן ברור ,בלי שום ספק
 יש להתייעץ עם גדולי הדור (טה"ב ח"א רפו)הפחידוה ולא הפילה  -עדיין מועילה לאשה זו בדיקת
שפופרת (ר"ן בחי' לנדה סו( ).טה"ב ח"א רפו)

ב .אם עשתה בדיקה זו  -אין זה מועיל לאשה שהתגרשה
בכדי לחזור לבעלה ,אך אם היא לא התגרשה אין להוציאה
עד שתחזור לקלקולה (פרישה כב ,ש"ך כט)
ומ"מ מלשון הראב"ד נראה כפירוש השני (טה"ב ח"א רפד).
והנה בטהרת הבית ,הוסיף עוד פרטים חשובים בדין זה:
אף שאין להוציאה מבעלה ,מ"מ אין להורות לה לעשות
בדיקה זו (של הבעתה בכדי שתפיל חררת דם) בעודה תחת
בעלה.
אשה שהפילה חררת דם ,צריכה לישב ז' נקיים ולטבול.
(טה"ב ח"א רפד)
אם הפילה חררת דם אין להתירה אחר שהתגרשה  -היינו
לבעלה אבל מ"מ מותרת היא לבעל שני או שלישי [שהרי
בלאו הכי היא מותרת להם] (טה"ב ח"א רפה)
הפילה חררה בעודה תחת בעלה השלישי ,והתגרשה ממנו -
צ"ע אם יכולה להנשא לבעל רביעי ,שהרי הבעל השלישי

התנאים
כל ההיתר של הפילה חררת דם ,זה דוקא שזה קרה כמו אצל
רבי ושמואל:
א .שהיא נבעתה ולא שהיא נבהלה146.
ב .שהיא הפילה חררת דם (גוש) ולא שפע דם( .נו"ב תניינא
סי' צג  ,147פת"ש לט)

סעיף י :פרישה ,רמ"ת אחר ללידה ,עברה ושימשה
ש ִּת ּ ַּטהֵּ רִ .מיה ּו מֵּ יחָּׁ ש חַּ יְּ ִשינָּׁן ח ֲָּׁדא
שנִ ית ְּּכ ֶׁ
ש ּ ֵּמש ּ ַּפעַּ ם ֵּ
הָּׁ רוֹ ָּׁאה דָּּׁ ם ִּב ְּשעַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ ַּ
ש ּ ַּת ִּגיעַּ ְּט ִבילָּׁ ה
של ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּהְּּ ,כ ֶׁ
ז ְִּמנָּׁא ַּאחַּ ר ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּהְּּ ,כגוֹ ן ָּׁראֲ ָּׁתה ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת אוֹ ּ ַּפעֲמַּ יִ ם ּ ַּב ּ ַּליִ ל ֶׁ
של ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ,וְּ אֵּ ין צָּׁ ִר ְּ
ישיתְּּ ,דכָּׁ ל ִמ ִידי
של ְּט ִבילָּׁ ה ְּשלִ ִ
יך לִ ְּפרֹש לַּ יִ ל ֶׁ
ַּאחֶׁ ֶׁרת ְּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּפרֹש לַּ יִ ל ֶׁ
ישא ֶׁא ּ ָּׁלא ח ֲָּׁדא ז ְִּמנָּׁא.
דְּּ לֹא ָּׁק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת לֹא חַּ יְּ ָּׁ

ש ַּאחַּ ר
יאה ִראשוֹ נָּׁה ֶׁ
הגה :וְּ ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמיםָּׁ ּ ,כל ּ ַּפעַּ ם ְּּב ִב ָּׁ

שה ֲֵּרי הִ יא רוֹ ָּׁאה ּ ָּׁכל
ש ּ ֵּמש עִ ּמוֹ ֶׁ ,
שר לָּׁ ּה לִ ְּט ּבֹל וּלְּ ַּ
שה ֲֵּרי ִאי ֶׁא ְּפ ָּׁ
ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ,אֲ סו ָּּׁרה לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה ְּּכ ִאלּ ּו ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּרצו ִּפיםֶׁ ,
ש ַּאחַּ ר ל ֵָּּׁד ָּׁת ּה ,אוֹ
יאה ִראשוֹ נָּׁה ֶׁ
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּּב ִב ָּׁ
ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ר ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה(ְּּ .תשוּבַּ ת ַּר ְּש ָּּׁב"א סִ ימָּׁ ן תתל"ט ְּמבִ יאָּׁ ּה ֵּּבית יוֹ סֵּף)  .וְּ ִאם אֵּ ַּרע לָּׁ ּה ֶׁ
ש ָּׁת ּה ע ֲַּדיִ ן
ש ּ ָּׁכ ְּתב ּו לְּ הָּׁ קֵּ ל לְּ הַּ ִּת ָּׁיר ּה לְּ בַּ עֲלָּׁ ּהִּ ,כי ּ ָּׁתלִ ינָּׁן הָּׁ ְּר ִא ּיָּׁה ְּּבחֻׁ לְּ ָּׁ
ינְּתיִ ם לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,יֵּש ֶׁ
ָּׁראֲ ָּׁתה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכל לֵּ ָּׁדה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,וּבֵּ ַּ
כה( .הַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד
ש ּ ָּׁתלִ ינָּׁן ְּּבמַּ ּ ָּׁ
הֻׁכ ּו הַּ ְּּצ ָּׁד ִדים ִמ ּכֹחַּ הַּ ּ ֵּל ָּׁדה ,וְּ לָּׁ כֵּ ן רוֹ ָּׁאה סָּׁ מו ְּּך לַּ ּ ֵּל ָּׁדה וְּ לֹא ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ,וְּ ָּׁתלִ ינָּׁן ּ ַּב ּל ֵָּּׁדה ְּּכמוֹ ֶׁ
ש ּ
ִמ ּכֹחַּ לֵּ ָּׁד ָּׁת ּהֶׁ ,
של ִא ּסוּר.
של הֶׁ ּ ֵּתרַּ ,אחַּ ר ִּביאוֹ ת ֶׁ
שהֻׁ ְּחזְּק ּו ִּביאוֹ ת ֶׁ
שה ּ ֵּבין לֵּ דוֹ ת הָּׁ ִראשוֹ נוֹ ת ֶׁ
סִ ימָּׁ ן מ"ז ו ְּּתשוּבַּ ת ַּר ִּבי יוֹ חָּׁ נָּׁן)  .וְּ כָּׁ ל זֶׁה ִאם ְּּכבָּׁ ר עָּׁ ְּב ָּׁרה וְּ ִש ְּּמ ָּׁ
אֲ בָּׁ ל ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּרצו ִּפין ַּאחַּ ר לֵּ ָּׁדה ,לֹא ּ ָּׁתלִ ינָּׁן ּ ַּב ּ ֵּל ָּׁדה ,אֶׁ ּלָּׁא צְּ ִריכָּׁ ה ְּּב ִדיקַּ ת הַּ ּ ְּשפוֹ פֶׁ ֶׁרת(ָּּׁ .כ ְּך מַּ ְּשמָּׁ ע ָּׁשם) ִ .מיה ּו ּ ָּׁכל ָּׁמקוֹ ם
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ּבוֹ  ,עָּׁ ִדיף ִמ ְּּב ִדיקַּ ת הַּ ּ ְּשפוֹ פֶׁ ֶׁרת ּ ֵּכן נ ְִּר ֶׁאה
שה ,וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת ,דְּּ ַּת ְּש ִמיש זֶׁה ֶׁ
יקהִ ,אם עָּׁ ְּב ָּׁרה וְּ ִש ְּּמ ָּׁ
ש ְּּצ ִריכָּׁ ה ְּּב ִד ָּׁ
ֶׁ

לִ י (ד"ע) .

ואם בליל הטבילה הבא היא לא תראה דם  -הרי זה נעקר,
והיא לא צריכה לפרוש יותר בלילות הטבילה הבאים [כיון
שלוסת שאינו קבוע חוששים רק פעם אחת] (הגה"מ פ"ד
בשם הר"מ) וכ"פ השו"ע וכן בטה"ב (ח"א רפח  -ט)

הפרישה לרמ"ת בליל טבילה
אשה שראתה מחמת תשמיש ,פעם או פעמיים בליל
טבילתה ,יש לה לחוש לכך פעם אחת ,ולפרוש מבעלה בליל
הטבילה הבא148 .

מקור טוהר
 146וקשה  -הרי כיון שהדבר בא בפתע פתאום הרי זה נחשב לביעתותא (טה"ב ח"א רפז)
( 147שם הוא פסק לאשה שבשעת תשמיש הרגישה זיבת דבר לח ,וקפצה מהמטה ,והיה שופע ממנה הרבה דם  -שאין להתירה.
מטעם א .שהרי הרבה פוסקים סברו שיש להוציא אותה מבעלה ,ב .ההיתר של הפילה חררה ,זה דוקא כעין המעשה של רבי ושמואל
 דוקא שהיתה ביעתותא ודוקא הפילה חררת דם). 148בזקנה שראתה מ"ת  -אין צריכה לפרוש (נו"ב תניינא ס"ס פז)
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מי טוהר
[דלא כהחוו"ד שהחמיר ,שדוקא בעברה ושימשה ולא
ראתה ,אז היא לא צריכה לפרוש בפעם הבאה ]149

שלא תמצא דם בבדיקה כלל ,או בכל זמן שהוא אם ימצא
דם בצדדים (עמודי כסף ,פת"ש מה)

הטעם  -החוו"ד כתב שהוא משום וסת המורכב ,לזמן
(טבילה) ומעשה (תשמיש).
אלא שבכמה מקומות חלקו עליו הפוסקים.
[לפי טעם 'וסת המורכב' יש כמה השלכות הלכתיות :
א .ראתה אחר התשמיש בעונה ששימשה -
לפי טעם 'וסת המורכב' ,כל שבליל הטבילה שימשה וראתה
באותה עונה ,ואפילו שלא בשעת תשמיש  -יש לה לפרוש
בפעם הבאה( .חוו"ד ,פת"ש מב)
אלא שהאחרונים חולקים עליו ,שהרי לא נראה כן מדברי
הפוסקים ,אלא רק בראתה בסמוך לתשמיש (כ"כ ערוה"ש
ס"ק עט ,ומ"מ נשאר בצ"ע) ולכן להלכה האשה מותרת
לשמש בליל הטבילה הבאה (תפא"ל לג ,טה"ב ח"א רצא)

יש גורסים בכל הסעיף "בליל שני של טבילתה"
[טעמם :א .שהרי מי שראתה בליל הטבילה עצמו ,יש לחוש
שמא היא רואה מחמת ביאה ראשונה שאחר הטבילה (ולא
מחמת ליל הטבילה עצמו) ,וא"כ היא לא תוכל לשמש כלל
(אמונת שמואל סי' א וסי' כג) [ויש לדחות טעם זה  -שהרי
כל החש ש הוא רק מחמת וסת המורכב ,ולכן יש לחוש רק
באותו לילה ששימשה וראתה ותו לא (תוה"ש כט)]
ב .שהרי מי שראתה בליל הטבילה עצמה ,אין לחוש
ולאוסרה בליל הטבילה הבאה ,שהרי חייב אדם לפקוד את
אשתו בליל טבילה אף במקום עונת פרישה של וסת שאינו
קבוע (תוה"ש כט ,פת"ש מא)]
רמ"ת בביאה ראשונה שאחר טבילה

ב .אסורה לשמש לעולם בליל הטבילה -
אם הטעם משום 'וסת המורכב' ,הרי וסת מורכב נעקר רק
אם יגיע הזמן והמעשה ולא תראה ,לכן מה שנאמר שבליל
טבילה השלישי אינה צריכה לפרוש היינו אם עברה
ושימשה  150בליל הטבילה השני ולא ראתה( .חוו"ד ,פת"ש
מג)
אלא שהאחרונים חולקים עליו ,שהרי לוסת שאינו קבוע
חוששים רק פעם אחת (הגה"מ פ"ד בשם הר"מ) וכ"פ
השו"ע וכן בטה"ב (ח"א רפח  -ט)

הרמ"ת ג"פ בתשמיש הראשון ששימשה אחר הטבילה
(ולאו דוקא בליל טבילה  -ט"ז יד)  -הרי זו רמ"ת ,שהרי אי
אפשר לה לטבול ולשמש עם בעלה (רשב"א סי' תתלט)
וכ"פ הרמ"א
ואם היא עברה ושימשה בינתיים (שלא בביאה ראשונה
הסמוכה לטבילתה) ולא ראתה -
י"א שהיא נעשית רמ"ת ,כי עדיין זה נחשב רצף לביאות
ראשונות שאחר טבילה (ואין זה כהרואה מ"ת בביאות
שאחר לידה ששם יש לתלות במכת לידה) (ט"ז יד)
ואפילו אם ראתה בינתיים בביאה ראשונה שאחר ליל טבילה
לכתם ,אין זה סותר את הרצף של ג' ביאות של איסור שאחר
ליל טבילה לוסת (שו"ת אמונת שמואל סי' א)
וי"א שהיא לא רמ"ת ,כי כל ביאה של היתר קוטעת הרצף
(חוו"ד בדעת הש"ך ,ס"ט)

ג .הרמ"ת בליל שלישי או רביעי אחר הטבילה -
לפי הטעם של 'וסת המורכב' אין האשה צריכה לפרוש
בפעם הבאה בליל זה אחר הטבילה ,שהרי לא מסתבר
לתלות את הראיה (וסת המורכב) בטבילה שהיתה יומיים
קודם( .חוו"ד ,פת"ש מג)

רמ"ת ג"פ בליל טבילה או ביום ידוע

ד .בדיקת שפופרת בכדי להתירה בליל טבילה -
לפי הטעם של 'וסת המורכב' ,בדיקת שפופרת לא מועילה
להתירה ,שהרי היא אסורה מדין וסת שנקבע בהרכבה,
שנעקר רק כעין שנקבע (חוו"ד ,פת"ש מג).
אך חולקים עליו האחרונים ,לומר שמועילה בדיקת
שפופרת בכדי להתירה ,אם היא תבדוק בליל טבילה ואפ'

אשה שראתה מחמת תשמיש ג' פעמים בליל טבילה או
בתאריך זהה בכל פעם -
הרמ"א כתב גבי אשה שרמ"ת ג"פ בליל טבילה  -שהיא
מוחזקת לרמ"ת ,ואסורה לבעלה .אא"כ היו ביאות של היתר
בינתיים  -שבזה אשה זו מותרת בשאר לילות ,כי יש לתלות
את ראיותיה בטבילה[ .וכל החידוש ברמ"א הוא  -שכל שלא

מקור טוהר
( 149טעמו של החוו"ד  -שעיקר האיסור הוא משום 'וסת המורכב' מטבילה ותשמיש ,שצריך להעקר כעין שנקבע.
ודחיית האחרונים  -א .כאן עיקר החשש משום שמא הטבילה גרמה ,אלא שקרה מקרה וראתה מחמת תשמיש .ב .לשון הגה"מ
והשו"ע משמע שכל שעבר אותו יום ולא ראתה ,דא"כ היה להם לפרש 'אם עברה ושימשה' ג .בפרט שוסתות דרבנן ובפרט וסת שאינו
קבוע וגם ע"י מעשה( ) .טה"ב רפח)
 150דהיינו אם שימשו בזדון בזמן הזה ,או שלא ידעו כלל שהיא אסורה (כגון שלא למדו שיש סוג וסת מורכב) ,או שהוא תלה שהיא
ראתה מחמת דבר אחר.
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יו"ד סימן קפז
הוסת אחר שנפתח מעיינה] (בית דוד ח"ב קה ,הביאו טה"ב
ח"א רצ )153

היו ביאות של היתר בינתיים ,אין לתלות בטבילה] (וכ"כ
ספר האשכול ,כו"פ ס"ק י)
אך י"א שאף בראיות רצופות אפשר לתלות ביום  -בין
באשה שרמ"ת ג"פ בליל טבילה ובין ביום ידוע  -הרי היא
מותרת ,ואינה נחשבת לרמ"ת ,והיא רק צריכה לפרוש
באותו זמן  -בלילות הטבילה שלה ,ומותרת מליל השני
לטבילתה( .תוה"ש כט הבין כן בדעת הט"ז)
אלא שהרבה פוסקים חלקו עליו ,שיש להחשיבה כרמ"ת
ואסורה לבעלה ( 151שו"ת אמונ"ש סי' א ,חוו"ד ,ס"ט כג,
חת"ס סי' קפג ,פת"ש מד) 152
ולהלכה יש לפסוק כרוב האחרונים ,להחמיר ולאוסרה,
אא"כ היו ביאות של היתר בינתיים (טה"ב ח"א רפט  -רצא)

רמ"ת בימי טוהר
הרואה מחמת תשמיש אחר הלידה בתוך ימי הטוהר עצמם
(בתוך ארבעים יום ללידת זכר ושמונים ללידת נקבה) אין
לאוסרה כלל אם ראתה מחמת תשמיש ,אף אם לא היו
ביאות של היתר אחרי ,כיון שתולים שהדם הוא דם טוהר 154
(ש"ך לב ,באה"ט כד ,גל' מהרש"א  )155והראיות מחמת
תשמיש בימים אלו אף אינם מצטרפים עם ראיות מ"ת
שאחרי כלות ימי הטוהר (חיד"א שיור"ב סי' קפז סק"ב) וכן
פסק בטה"ב (ח"א רסט) [והנו"ב (תניינא חיו"ד סי' צא)
הוסיף שאפילו בספק ימי טוהר אפשר להקל שאינם
מצטרפים ]156

רמ"ת ג"פ בלילה אחד
אשה ששימשה ג' תשמישים בלילה אחד ,ובדקה בכל
תשמיש בעד אחר ,ואחרי כל התשמישים בדקה העדים
ומצאה דם בכולם  -אין לאוסרה כרמ"ת [הטעם  -לפי שיש
לתלות הראיות ביום ההוא ,דכיון שהכל היה בעונה אחת,
מחזיקים את כל התשמישים לראיה אחת ,שהם המשך

רמ"ת אחר הלידה
אשה שמיד אחר הלידה בכלות ימי הטוהר שלה ראתה ג"פ
מ"ת  ,157ואחר הג' פעמים היא שפעה דם וסת ,ואחר כך היא

מקור טוהר
( 151הטעם לזה  -לפי שיש ספק ספיקא ,שמא הדם מהצדדים ,ואת"ל מהמקור שמא הטבילה גרמה ולא התשמיש לחוד (נו"ב))
 152צדדים להיתר ,שלא להחשיב את האשה כרמ"ת ,מצינו בחת"ס (סי' קפג ,הובא בפת"ש מד):
א .שהוחזקה עד עכשיו שלא לראות מחמת תשמיש,
ב .שיש לה וסת קבוע וראתה שלא בשעת וסתה,
ג .אחר לידה ויש לתלות שמכת לידה שהוכו צדדים,
ד .היכן שרואים שהיא רותתת מחמת בעתה מהמים ,ובפרט שהיא מרגישה כאב בבטנה ,שזה גורם לפריסת נדה כמובא בנדה דף עא.
ה .ובפרט אם תשמש בליל שני לטבילתה (נלע"ד שסמך על תוה"ש בזה)
 153הרמ"א כתב באשה שרמ"ת ג"פ בליל טבילה היא אסורה" ,כאילו ראתה ג"פ רצופים" .והש"ך (ל) ביאר 'היינו כאילו עברה ושימשה
בלא טבילה .כך שהוא הבין שהדין המקורי של רמ"ת הוא באשה שעברה ושימשה .ובשו"ת אמונ"ש (סי' כג) כתב שהוא הקשה על
הש"ך ,וכי עיקר דין רמ"ת מבוסס על רשעים? ,ו לכן הוא פירש שהדין המקורי הוא באופן ששימשה ג"פ בלילה אחד ובדקה בעד בכל
פעם ,ורק למחר בדקה העדים ונמצא דם על כולם ,והוסיף שמחותנו הש"ך הודה לדבריו ותיקן זאת בחיבורו 'נקודות הכסף' .והנה ר'
דוד ביסטריץ בספרו בית דוד (ח"ב עמ' קה) תמה על פירוש זה ,שהרי הכל היה בעונה אחת ,וא"כ יש לתלות הכל במעיין פתוח שנפתח
מהראיה הראשונה ולא פסק( .טה"ב רצ בהערה) [ומ"מ נלע"ד ליישב שהאמונ"ש מיירי באשה שבדקה בתשמישים לפני ואחרי ,ומצאה
דם רק בעדים שאחרי ,ולא בעדים שלפני וא"כ י"ל שהמעיין הראשון פסק .אך י"ל שבכל זאת אין לאוסרה ,שהרי סיים ה'בית דוד'
"והרי וסת הוי כשור המועד ,וקיי"ל דבקירב נגיחותיו לא הוי מועד" ,משמע כל שזה בקירוב היא לא קבעה ,אף שבדקה ולא מצאה]
( 154ואף שמחמירים בזמן הזה שלא לבעול על דם טוהר מ"מ לענין רמ"ת יש להתיר ,א .שכאן הם לא קיבלו על עצמם החומרא כדי
לא להוציא אשה מב עלה ,ב .ובפרט שיש לתלות שמפני מכת הלידה ראתה דם מחמת התשמיש( .ש"ך לב) ג .עפ"י ריב"ש (הובא בב"י
סי' קצד) שהטעם שלא בועלים על גם טוהר משום נקיות מפני שהוא קרוב כ"כ ללידה והדם מצוי מאוד באשה בימים אלו (טה"ב ח"א
רעא))
[ 155דלא כהכו"פ שהחשיב אותה לרמ"ת (פת"ש מז)( .וטעמו :א .לפי רב (נדה לו ).דמעיין אחר הוא התורה טמאתו והתורה טהרתו.
ב .דין הרמ"ת חמור משאר סוגי וסתות ,שהרי בהם התירו ליוצא לדרך משא"כ הכא.
ומ"מ דחו דבריו :א .שהרי אף לרב מימי טהרה לימי טומאה לא קבעה .ב .מה שמצאנו היתר ביוצא לדרך היינו דוקא בעונה הסמוכה
לוסתה ,משא"כ לוסת הקבוע לרגע מכוון ממש שבזה לא מצינו היתר .ג .וכן מצינו לנחל האשכול (עמ' קיז) שכתב שראה תשובת
כתב יד של הכו"פ שחזר בו להקל]) .
 156לדוגמא ,אשה שראתה מחמת תשמיש ה' פעמים אחר הלידה ,וב' ריאות הראשונות ודאי היו תוך ימי הטוהר ,והב' האחרונות ודאי
היו אחר ימי הטוהר ,ואילו הראיה האמצעית ספק היתה בימי הטוהר  -שיש להקל לה לשמש עוד פעם (ואין לומר שמצטרפת לשתי
הראיות הבאות ולהצריכה ביאות של היתר)
 157אבל אם לא ראתה בביאה הראשונה הסמוכה ללידה ,אין לתלות במכת לידה ,דאם היה מחמת לידה היה לה לראות גם בראשונה
(חוו"ד ,פת"ש מו)
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מי טוהר
כל שהיא ראתה ג"פ רצופים אחר לידה ,ואחר כך שימשה
ולא ראתה ,יש להתירה אף אחר הלידה הבאה ואף שהיא
תראה ג"פ רצופים אחר הלידה הבאה ,ואף שזה יקרה לה ג'
או ד' לידות ,יש להתירה.
ב .ומה שעבר ובא עליה  -מהווה היתר יותר טוב מבדיקת
שפופרת ,אף אם היא ראתה שלא בעת לידה.

לא רואה מחמת תשמיש .וכך ג' לידות היה לה ,נחלקו
האחרונים:
שו"ת המהרי"ל (החדשות סי' ק)  -מחמיר בזה.
ר' יוחנן ב"ר מתתיהו – מתיר [הטעם  -א .משום שהוחזקה
בביאות של היתר לפני ואחרי שראתה מחמת תשמיש ,ב.
וכן משום שיש לתלות במכת לידה( ]158 .הובאו בהג' שערי
דורא סי' טז) וכמותו פסק הרמ"א להקל ,כאשר זה היה אחר
הלידה וכן שהיו ביאות של היתר[ .ומ"מ טמאה היא וצריכה
טבילה (חוו"ד ,ס"ט ,פת"ש מו)]

לעומ"ז ,דעת האמונת שמואל (שו"ת החדשות סי' א)  -ר'
יוחנן מיירי באשה שראתה מחמת תשמיש אחר לידותיה ,ג'
פעמים רצופים אחר כל לידה ,כל פעם אחר טבילה ,ואחר
הג"פ היא ראתה וסת כשאר נשים ,ושוב שימשה ויותר לא
ראתה  -שבזה היא מותרת לבעלה .ויש מקרה שהם לא
רצופים ,כגון ששימשה ג' פעמים בלילה אחד ,וקינחה
עצמה בג' עדים ולמחרת בדקה ומצאה דם רק על הראשון,
ואותם החשיב הרמ"א כרצופים159 .

אלא שנחלקו האחרונים בהבנת ר' יוחנן והרמ"א:
לדעת הט"ז (טו) והב"ח [ -ר' יוחנן מיירי באשה שראתה
פ"א אחר הלידה בג' לידות ,ובזה הוא פסק להקל כיון שהיו
ביאות של היתר בינתיים .ולפי דבריו משמע]:
שבראיות רצופות לא תולים במכת לידה.
לכן א .אשה שראתה אחר כל לידה פעם אחת ,בשלושה
לידות ,בלי ביאות של היתר ביניהם כלל  -אין להתירה,
ובפ רט כאשר ראתה ג"פ רצופים אחר כל לידה שאין
להתירה.
ב .וכן אם ראתה ג"פ רצופים אחר לידה  -הבדיקה (שפופרת
או שעבר ובא עליה ולא ראתה) תועיל רק להתירה עד
הלידה הבאה ,אבל אחר הלידה הבאה היא תצטרך שוב
לבדוק .כי כל הבדיקה מועילה רק במקום ביאת איסור.
(וכן הבין בדעת הרמ"א שכתב "או ראתה אחר כל לידה ג'
פעמים" דמיירי באינם רצופים ,אלא שכתב להגיה בדבריו
"וכל זה אם שימשה בין לידות הראשונות)"...

דרכ"מ (ה)  -כל זה מיירי אם להתירה בלידה רביעית ,דשמא
קבעה וסת לכך או בלידה שלישית אחר שהוחזקה לרמ"ת
קודם ביאה רביעית.
עברה ושימשה
במקום שהאשה צריכה בדיקת שפופרת ,אם היא עברה
ושימשה ולא ראתה  -ודאי שיש להתירה ,שהרי לא גרע
מבדיקת שפופרת .ואם הם עשו זאת במזיד ,אף שאין
להוציאה ממנו ,מ"מ צ"ע אם יש לקונסו (דרכ"מ ה ,רמ"א)
האם ההיתר מועיל לתמיד?
הט"ז (טו) כתב שזה מועיל רק לימים אלו ,ולא לימים
אחרים שאמורה להיות אסורה בהן [כמו שראתה ג"פ אחר
לידה ושימשה כעת ולא ראתה ,דאף שיש להתירה כעת,
מ"מ אחר לידה הבאה אינה מותרת]
אך מהש"ך (לא) משמע שבדיקה זו מועילה לכל הימים
האסורים.

אך לדעת הש"ך (לא) [ -ר' יוחנן מיירי באשה שראתה ג"פ
רצופים אחר הלידה ,דאל"כ פשוט שהיא מותרת ,ולפי
דבריו משמע]:
שבראיות רצופות לא תולים במכת לידה ,אא"כ עברה
ושימשה או שבדקה בשפופרת שאז תולים במכת לידה,
ואפילו שזה נעשה רחוק מהלידה.
לכן :א .אשה שראתה מחמת תשמיש ג"פ אחר לידתה ,אין
להתיר אותה לבעלה .אלא אם כן היא עברה ושימשה ולא
ראתה ,שאז היא הוחזקה בביאות של היתר אחר ביאות של
איסור ,ו תולים את הדם בחולשת הלידה (מכת לידה) .לכן

האם מספיק בפעם אחת?
י"א דוקא שעברה ושימשה ג' פעמים ולא ראתה ( 160אפי
רברבי)

מקור טוהר
( 158פירוט הטעם  -א .יש לתלות הדם מחמת תוספת כוחות בתשמיש .רבינו חננאל סבר שיש להחשיב אשה לרמ"ת רק אם היא
ראתה מיד אחר הנישואין ,אך אחר שהיו לה ביאות של היתר ,אין דינה כרמ"ת ,שהרי יש לומר שכוחות התשמיש התחזקו .ואף ששאר
הפוסקים חולקים עליו ,שאין זה חשש שמסתבר ,מ"מ הם יודו באשה שראתה מ"ת תקופה אחר הנישואין ואחריהם היא שוב חזרה
לתקנה ולא ראתה מחמת תשמיש ,שבזה בודאי שיש לתלות בכח התשמיש שהתווסף .ב .יש לתלות במכת לידה  -ולומר שהוכו
והוחלשו הצדדים מחמת הלידה .הרשב"א מקל לתלות אף במכה שאינה יודעת ש מוציאה דם ,ואף ששאר הפוסקים חולקים עליו,
מ"מ הם יודו לו באשה שהוחזקה להיתר ובפרט שרמ"ת אחר הלידה).
( 159והגיה ברמ"א "אם אירע לה שראתה בביאה ראשונה שאחר לידתה וראתה אחר כל לידה ג"פ" ,שיש למחוק תיבת 'או')

( 160הטעם  -א .שמא סבר שבדיקת שפופרת מתירה רק אם נמצא דם בצדדים ,אבל אם לא מצאה כלל צריך ג"פ.
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יו"ד סימן קפז
וי"א שמספיק בפעם אחת ,מהטעם שהרי בדיקה זו יותר
טובה משפופרת (ש"ך לג ,באה"ט כה)  161וכן פהק בטה"ב
(ח"א רפג)

סעיף יא :פרישה ,וסת לרמ"ת
שנָּׁה חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת
ש ָּׁראֲ ָּׁתה מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,וּלְּ ַּאחַּ ר ח ֲִצי ָּׁ
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ
שת לָּׁ ַּאחֲרוֹ ן ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת,
ש ֶׁ
שוִ ים ,וְּ לֹא ְּּב ִדלּ וּגִ .מיהוּ ,חוֹ ֶׁ
שה ֲֵּרי לֹא ָּׁק ְּבעָּׁ ה ְּּבג' וְּ סָּׁ תוֹ ת ָּׁ
לְּ בַּ עֲלָּׁ ּהֶׁ ,
שנָּׁה ִמיּוֹ ם ְּר ִא ּיַּת ָּּׁדם הָּׁ ַּאחֲרוֹ ן ,אֲ סו ָּּׁרה עוֹ נָּׁה ַּאחַּ ת .וְּ ִאם ָּׁק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת לִ ְּר ִא ּיַּת
ש ּי ִַּּגיעַּ ח ֲִצי ָּׁ
ו ְּּכ ֶׁ
ְּ
ש ּ ֵּמש ּ ֵּבין וֶׁסֶׁ ת לְּ וֶׁסֶׁ תַּ .אך יְּ מֵּ י הַּ ּוֶׁסֶׁ ת
שוֶׁה ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ ַּ
שלֹש ז ְִּמנֵּי וֶׁסֶׁ ת ָּׁ
דָּּׁ ם מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ָּׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים.
ש ּיֵּעָּׁ ֵּקר ָּׁ
שת עַּ ד ֶׁ
ּפוֹ ֶׁר ֶׁ

וזה נעקר בפעם אחת שיבוא אותו יום ולא תראה בו (כיון
שהיא לא קבעה לכך וסת) (ש"ך לד ,טה"ב ח"א רפח  -ט,
וכן רצב) 164
[דלא כהחוו"ד הסובר שזה משום וסת המורכב ,ולכן הוא
נעקר רק כעין שנקבע ,באותו זמן ובאותו מעשה (תשמיש)
ולא תראה .ולפי דבריו ,אשה שרמ"ת פעם או פעמיים  -יש
לה לחוש ולא לשמש לעולם כל ימיה באותו יום החודש או
יום ההפלגה ,165עד שתעבור ותשמש ולא תראה( .פת"ש
מח)]

פרישה אחר רמ"ת
אשה שראתה מחמת תשמיש פעם או פעמיים ,אף שאינה
נעשית רמ"ת להיאסר לבעלה ,מ"מ יש לה לחוש פעם אחת
לוסתה ולפרוש בפעם הבאה( :שו"ת מהר"ם בן ברוך ברלין
תרנא ,עמ' קסט סי' מט ,וכן שו"ת הרשב"א סי' תתלח) 162
ל יום ההפלגה ,לפי המרחק מהפעם הקודמת שראתה מחמת
תשמיש ,ואפילו אם היה ביניהם מרחק של חצי שנה (שו"ת
הרשב"א סי' תתלט בשם הר"מ) וכ"פ השו"ע
וכן ל יום החודש ,בו היא ראתה מחמת תשמיש (ש"ך לה,
ס"ט כג)
(ואם זה היה בסמוך לטבילה יום או יומיים  -אף יש לפרוש
אף בסמיכות לטבילה כבסעי' י) 163

קבעה וסת לקלקול
אשה שראתה מחמת תשמיש ג"פ בזמנים שיצרו סדר שווה,
[והיו ביאות של היתר בינתיים  -ס"ט כג ,]166כגון כל עשרה
ימים ,י' כ' ל' לחודש  -הרי זו אסורה לשמש רק בזמנים אלו

מקור טוהר
או ב .שבבדיקת תשמיש יש חשש שמא ראתה דם וחיפהו שכבת זרע ,משא"כ בג' בדיקות לא אומרים שבכל פעם חיפהו
ש"ז (דגול מרבבה ,הובא באוצר מפרשים על העמ')
( 161ואף שוסת צריך להעקר בג"פ ,מ"מ כאן מקלים בפעם אחת בכדי שלא לאוסרה על בעלה ,ועוד שאין דרך הדם לבוא ע"י תשמיש
תמיד (תוה"ש לד))
( 162הטעם ' -דכל היכא שאפשר לחוש לפי שעה  -חוששת ,כיון (כדי) שיהיה לה אח"כ היתר' (לשון הט"ז ס"ק טז)
 163וקשה שהרי בוסת הגוף ,צריך לחוש גם בפעם אחת לאותו פיהוק כשיבוא ,וא"כ גם כאן ,כבר אחר פעם אחת יש לאוסרה מלשמש
עוד? אלא שראיה מחמת תשמיש דומה לוסת האונס כקפיצה וכדו' ,שקיי"ל (סי' קפט יז) שחוששת לו רק ביום ידוע.
( 164הטעם להקל  -א .שהרי כל וסת שלא נקבע כל שעבר עונת הוסת ולא ראתה נעקר ושוב אינה חוששת ,ב .ואם היה זה נכון ,היה
למהר"ם לפרש זאת בדבריו ,ג .י"ל שהוסת לימים לחוד ולא מורכב בצירוף התשמיש (טה"ב ח"א רצב))
[ 165לפי החוו"ד ,יש לה לפרוש בהפלגה הקרובה ,ואחריה היא מותרת ,ומ"מ בפעם הבאה שהיא תראה מ"ת שוב יש לה לפרוש באותו
יום הפלגה מאותו תשמיש ,שהרי זה לא נעקר עד שתשמש באותו יום ולא תראה (חוו"ד שם ,פת"ש נ) ]
 166אבל אם לא היו ביאות של היתר בינתיים  ,לא תולים בוסת ,והיא אסורה לעולם .כמו שמצינו בליל טבילה ,שאם לא היו ביאות של
היתר בינתיים ,אין לתלות הראיה בטבילה .וכן ההבנה בדברי רש"י 'ואם יש לה וסת תולה בוסתה' וכן בדברי הרשב"א הנ"ל .ואם תשאל
 א"כ מה החידוש במה שיכולה ל שמש בלי בדיקה בין וסת לוסת ,והרי הם לא היו רצופים ובין כה היא לא קבעה? אלא י"ל שהחידושהוא שאפילו אם אח"כ היא ראתה ג"פ בימים הקבועים רצופים בלי ביאות היתר בינתיים ,אפילו הכי מותרת היא לשמש בין וסת לוסת
בלא בדיקה ,כיון שאנו יודעים כבר שיש לה וסת לרמ"ת עם ראיות היתר בינתיים( .ס"ט כג)
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מי טוהר
וכן אשה שרואה מ"ת ,וטוענת שזה רק כאשר הבעל מכניס
את השמש בכח ,כי היא מרגישה כאב ,ובפעמים שבעל
בנחת היא לא ראתה מ"ת  -אין זה טעם להתיר אשה זו,
ומ"מ טוב שתבדק אצל אחיות שמא הדם מגיע מהצדדים
[הטעם ' -לא ניתן לו תורתו בידו לומר שישמש בלט ונחת']
(שו"ת חת"ס סי' קעד ,פת"ש מט)

אבל ביניהם מותרת (שו"ת הרשב"א סי' תתלט בשם הר"מ,
כפי' רש"י בביאור 'ואם יש לה וסת' בסעי' ד) וכ"פ השו"ע.
וכן אשה שרואה מ"ת ,רק מיום שלישי או רביעי לטבילתה,
וכן לעולם  -יש להתירה מהטבילה עד אותו יום שמגיע
החשש[ .הסברא היא ,ש'בתחלה קומטו העצבים שבה
וסובלים התשמיש ,ואחר איזה חימום תשמישים נתפרו
העצבים ומיתרי המקור שלה ואינם סובלים התשמיש']
(שו"ת חת"ס סי' קעד ,פת"ש מט)

סעיף יב :גירושי הרמ"ת
הָּׁ רוֹ ָּׁאה מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ג' ּ ְּפעָּׁ ִמיםָּׁ ,אסוּר לְּ הַּ ְּשהוֹ ָּׁת ּה ַּאף ִאם אֵּ ינוֹ רוֹ צֶׁ ה לָּׁ בֹא עָּׁ לֶׁ יהָּׁ  ,אֶׁ ּ ָּׁלא
שלִ יש .וְּ לֹא יֵּלֵּ ְּך אֶׁ ְּצלָּׁ ּה אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּבעֵּ ִדים.
ִאם ּ ֵּכן רוֹ צֶׁ ה לְּ הַּ ְּשהוֹ ָּׁת ּה עַּ ל יְּ ֵּדי ָּׁ

וי"א שהבעל יכול להשאירה בינתיים ברשותו [כיון שמועיל
רפואה להתיר את הרמ"ת (כמבואר בסעי' ח) ,לכן נחשבת
היא לפת בסלו ,ואינו חשוד עליה( ]168 .חוו"ד ביאורים כד,
לחו"ש ס"ק עד) וכן פסק בטה"ב (ח"א רצד) להקל

לגרש את הרמ"ת
אשה שראתה מחמת תשמיש ג' פעמים  -אסור לבעלה
להשהותה ,ואסור להשהותה אף אם אינו רוצה לבוא עליה,
ולכן מורים לו לגרשה( .מהר"ם בן ברוך ברלין תרנא עמ'
קסט סי' מט ,שו"ת הרשב"א סי' תתלט) וכ"פ השו"ע
[החשש הוא שמא יבוא עליה באיסור -
א .כי אף שיהיה לו היתר בעתיד ע"י בדיקת השפופרת ,מ"מ
יש חשש שיבוא עליה כיון שכל איסור רמ"ת הוא מדרבנן
וזה איסור קל בעיניו.
ב .ובפרט לפי רש"י שלא תהיה היתר לבעלה ע"י בדיקת
שפופרת ,שבזה אפילו כשיש איסור דאו' חוששים שמא
הוא יבוא עליה ,דכיון שאין לו היתר עתידי וליבו גס בה]167 .

תקנה להשאיר את האשה
ומ"מ ישנו היתר להשהותה מבלי לגרשה לפי התנאים הנ"ל:
א .יקיימה ע"י שליש
ב .יגורו בשכונה אחרת
ג .וילך לבקרה רק בשמירת עדים( .רשב"א שם ,שו"ע)169
ד[ .אא"כ יש לה טענה או שהוא רוצה לישא אחרת].
(רשב"א שם)
ה .בתנאי שקיים פו"ר ,ואם לא קיים פו"ר כופין אותו
להוציאה (שו"ת מהר"ם פדוואה סי' י ,ש"ך לו) ומ"מ בזמן
הזה המנהג הוא שאין כופין בענייני הזיווגים (אה"ע סי' א
סעי' ג בהגה ,פת"ש נב)

אשה שמתעסקת ברפואות
י"א שאסור להשהותה בינתיים [דקיי"ל (סוטה ז ).שאסור
להתייחד עם אשתו סוטה ,ואף שאפשר שיתברר ע"י
השקאת מי סוטה שהיא טהורה ,משמע שכל שאין ברור
שיהיה היתר אסורים הם בייחוד]

מקור טוהר
( 167קל וחומר מכתובות כז" :המגרש את אשתו ,לא תנשא בשכונתו"  -דחיישינן שמא יבוא עליה ,וכ"ש שכאן היא עמו בבית ,וכ"ש
שכאן זה איסור דרבנן).
( 168טעמים נוספים להיתר  -א .שיש ספק ספיקא  -שמא ע"י בדיקת שפופרת יתברר שהדם מן הצדדים ,ואת"ל מהמקור ,שמא ע"י
טיפול רפואי מתא ים היא תתרפא ,ב .הייחוד של רמ"ת אינו אסור מדאו' לפי תוס' (סוטה ז ).שדוקא יחוד של עריות דומיא דבן אמו
שאין להם היתר אסרה תורה ,ג .הכא כיון שבעל אותה כבר אין יצרו תוקפו כ"כ ,ד .בזמן הזה התפתחה הרפואה מחמת מומחיות וכן
מכשירים משוכללים (טה"ב ח"א רצד))
 169אך לפי מהר"ם פדוואה (סי' י) אם הם גרים בשכונה אחרת ,אין צורך לבוא אליה בעדים .דהיינו מספיק תנאי ב או ג( .ש"ך לו)
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סעיף יג :בתולה
שהֵּ ם ַּּדם
הַּ ּבוֹ עֵּ ל אֶׁ ת הַּ ְּּבתוּלָּׁ ה ּ ַּכ ּ ָּׁמה ּ ְּפעָּׁ ִמים ,וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה דָּּׁ ם מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,לְּ עוֹ לָּׁ ם מַּ ְּחז ְִּקינָּׁן ֶׁ
ש ּ ֵּמש ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת וְּ לֹא ִּת ְּראֶׁ ה דָּּׁ ם מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש .וְּ ִאם ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ִּת ְּראֶׁ ה
ש ְּּת ַּ
ְּּבתוּלִ ים ,עַּ ד ֶׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,הֻׁ ְּחז ְָּּׁקה לִ ְּהיוֹ ת רוֹ ָּׁאה ָּּׁדם מֵּ חֲמַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש.
ָּׁ

הגה :וַּאֲ ִפלּ ּו ִאם לֹא

(תשוּבַּ ת
ָּׁשים וְּ לֹא ּ ָּׁתלִ י ָּׁנן ְּּב ַּדם ְּּבתוּלִ יםְּּ .
ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה לִ ְּראוֹ ת ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ תִ ,אם אֵּ ין לָּׁ ּה צַּ עַּ ר ְּּכלָּׁ ל ִּב ְּשעַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש ,ה ֲֵּרי ִהיא ְּּככָּׁ ל הַּ ּנ ִ
שם ְּּתשוּבַּ ת הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א)
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
שה ּתוֹ לָּׁ ה ּבוֹ ּ ֵּ
שיּוֹ צֵּ א ָּׁ ּדם ִמ ּ ֶׁמנּ ּו ֶּׁד ֶׁר ְּך ּ ִפי ַּא ּ ָּׁמה ,וְּ ִש ּ ֵּמש ,הָּׁ ִא ּ ָּׁ
וואה ִסימָּׁ ן ט') ִ .מי ֶׁ
מַּ ה ֲַּר"ם ּ ַּפ ָּּׁד ָּׁ
ימן ק"ץ (סָּׁ עִ יף כ') .
 .וְּ ע"ל ִס ָּׁ

וכתבו התוס'  -לא פסקה ,שכל פעם שהיא משמשת היא
רואה ,אפילו בתשמיש מופלג חודש או ג' חודשים ,הוי דם
בתולים וטהורה.
לכן כל שלא פסקה מלראות מנישואיה  -תולים בבתולים.
והנה ,אף שהגמ' החמירה בדינה של כלה שראתה דם נידות
טרם שנישאת (שזה רוב ככל הכלות שבימינו) ,ובפרט
שלהלכה נוקטים שלכל כלה מקלים רק בבעילת המצוה
בלבד  -כיון שרוב מוחלט בנשים אינן רמ"ת ,לכן אפשר
לסמוך לכל הנשים ,על דינא דגמרא גבי בתולה].

הרמ"ת אחר הנישואין
המקור  -תוספתא (נדה פ"ט ה"ז) "כולן בודקין אותן
בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורים" (דאף שראתה
מחמת תשמיש י"ל שזה דם בתולים) וכ"כ רש"י (נדה סוף
סה" :הרואה דם מחמת תשמיש .לאו בבתולה קא מיירי")
וכ"פ השו"ע ש"לעולם מחזיקים שזה דם בתולים ".ואף
אחרי שנה  170ואף אם ראתה דם בשפע171 .
והאשה נאמנת לומר שהיא בתולה[ 172ואף בנישואין שניים,
כשטוענת שבעלה הראשון לא הצליח לבעול אותה (שו"ת
נו"ב תניינא סי' צב ,פת"ש נה)]
ומ"מ בכדי לתלות בדם בתולים ישנו תנאי אחד מחייב ,ואף
תנאי נוסף שחלק מהפוסקים הצריכו:

גדר פסקה
מצינו כמה תנאים בכדי להחשיב אשה שפסקה מלראות דם
בתולים בתשמיש פעם אחת:
א .דוקא שהיא בדקה עצמה ,אך אם היה תשמיש שהיא לא
בדקה ולא ראתה  -אין זה נחשב שפסקה מלראות ,ועדיין
אפשר לתלות בתשמישים הבאים בבתולים (רוב האחרונים,
טה"ב רלז)
[דלא כהחוו"ד שכתב שכל שלא ראתה ,אף שלא בדקה,
חשיב שפסקה מלראות ואין לתלות בבתולים (פת"ש נד)]

תנאי א  -לא פסקה
התנאי הבסיסי שאפשר לתלות בדם הבתולים ,כל זמן שלא
פסקה מלראות מאז שנישאת .עד שתפסוק פעם אחת .וכ"פ
בשו"ע.
[ראיה  -נדה סד" - :תנוקת שלא הגיע זמנה לראות (שלא
הגיע לגיל הראוי לראיית דם וסת ,וגם לא ראתה עד עכשיו)
ונישאת  -ב"ש אומרים נותנים לה ד' לילות ,וב"ה אומרים
עד שתחיה המכה ...אמר רב גידל אמר שמואל :לא שנו,
אלא שלא פסקה מחמת תשמיש ,אבל פסקה מחמת
תשמיש (בביאה אחת) וראתה (בביאה הבאה)  -טמאה".
וכתב רש"י  -שאם שימש פ"א ולא ראתה ...רגלים לדבר
שכלו הבתולים כבר ,וזה ממקום טמא ירד.

ב .דוקא שלא נמצא דם כלל ,לא בבדיקה ולא על הסדין או
הכתונת ,אבל אם היא ראתה על הסדין או הכתונת  -עדיין

מקור טוהר
( 170מלשון השו"ע שכתב 'לעולם' מוכח שתולה אף אחרי שנה ,והנה הרמב"ם (האיסו"ב פ"ה הכ"א) כתב "ואפילו לא חיתה המכה
שנה ,הרי זה בועל כל השנה" משמע שתולה רק ע ד שנה (ערוה"ש ס"ק צב) אלא ששאר האחרונים סברו שלאו דוקא קאמר הרמב"ם,
ובפרט שאין שום מקור לזה ,ודרך הרמב"ם לכתוב דין מחודש בלשון 'נראה לי' .ומ"מ אנו בין כה וכה קיי"ל כמרן השו"ע (טה"ב ח"א
רלו)
( 171הטעם  -שהרי לא מצינו מי שמחלק בזה ,וכל שאפשר לתלות בין בדם מועט בין במרובה תולה (שו"ת משא"ב סי' מז ,עקרי הד"ט
סי' כא אות ג))
( 172הטעם  -כמו שנאמנת לומר מכה יש לי במקור ,ומה לי מכה אחרת או מכת בתולים)
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176

קנאת סופרים סי' ט ויב ,טה"ב רלח) וכן נראה מהשו"ע
[דלא כהחוו"ד שסובר שיותר אין לתלות בדם בתולים וכן
נראה שזו דעת ר' ירוחם בתולדות אדם וחוה נתיב כו] 177

תולים בדם בתולים( .שו"ת בית שלמה אבה"ע סי' סח,
טה"ב ח"א רלט) 173
ג .דוקא שהיתה ביאה גמורה ,אך אם היא פסקה מלראות,
וטוענת מפני שלא היתה ביאה גמורה -
אפשר להקל [ולומר שלא ראתה מפני שלא היתה ביאה
גמורה ,ועדיין לא כלו בתוליה ,והראיות אח"כ מדם בתולים
הם] (שו"ת ערוגת הבשם חיו"ד סי' קנ ,שו"ת אמרי אש
חיו"ד סי' סו  -סז)
ואף בספק אם היתה ביאה גמורה ,אפשר להקל ,וכ"ש אם
הרגישה כאב וצער ,כל שלא יודעת אם היתה ביאה גמורה
[שזה ספק דרבנן ולקולא ,ועוד שאפשר לתלות בהטיה]
(טה"ב ח"א רלט ,חידוש י הרי"מ מגור חיו"ד סי' יא) 174

לסיכום יוצא שישנם מקרים שהאשה לא ראתה ובכ"ז הם
אינם נחשבים להפסקה :א .לא בדקה ,ב .מצאה דם על
הסדין ,ג .לא יודעת אם היתה ביאה גמורה ,ד .בביאה הבאה
הרגישה צער בתשמיש ,ה .דוקא שהיתה כבר ביאה אחת עם
דם.
תנאי ב  -ידים מוכיחות
י"א שאין צורך בתנאי נוסף ,וכל שלא פסק הדם תולים בדם
בתולים (178ב"ח) וכן דעת השו"ע 179וכן פוסקים בני ספרד
(טה"ב ח"א רלב  -ו)
וי"א שצריך תנאי נוסף בשביל לתלות בדם בתולים (180הב"י
במסקנה ,דרכ"מ ,משא"ב סי' מז ,ט"ז יז ,ש"ך לז)] וכן הלכה
לבני אשכנז (טה"ב רלב ,רלו) והוא:
א .כאשר יש גם ידיים מוכיחות שזה דם בתולים ,כגון צער
בשעת תשמיש (מהר"ם פדוואה סי' י) וכ"כ הרמ"א.
ב .שיש לה וס"ק ,ורמ"ת שלא בשעת וסתה (שאז מצרפים
את דעת המרדכי בסעי' ד להקל) (טה"ב רלו)
ג .שרמ"ת ג"פ בליל טבילה (שו"ת נו"ב תניינא סי' צב)

ד .דוקא שבביאה הבאה שראתה לא היתה בכח גדול -
אך אם היא טוענת שהרגישה צער בשעת תשמיש (הבעל
אומר שהתשמיש היה בכח גדול ,וגם האשה אומרת
שהשמש הגיע לעומק הרחם במקום שלא הגיע מקודם) -
עדיין אפשר לתלות את הדם שתראה בדם בתולים[ .הטעם
 שהרי גם במכה מצינו שהמכה נתרפאה אלא שהיא חוזרתומתגלעת ,וא"כ גם בדם בתולים יש לתלות שהמכה
נתרפאה ולכן לא ראתה ,ושוב ע"י שפשוף השמש חזרה
ונתגלעה והוציאה דם] (שו"ת באר עשק סי' מט הובא
בגליון מהרש"א ,טה"ב ח"א רלח) 175
ה .דוקא שזה לא התשמיש הראשון ,אך כלה שלא ראתה
בתשמיש הראשון ,בבעילת המצוה  -עדיין אפשר לתלות
בדם הבתולים (שו"ת בית שלמה אבה"ע סי' סח ,שו"ת

מקור טוהר
[ 173דלא כשו"ת אמרי יושר סי' צג שהחמיר בכתם הנמצא על הסדין והוא פחות מכגריס ,שיש לתלותו במאכולת  -שיש לדחות
דבריו ,שהרי כך הלכה בדין כתמים דרבנן ,אבל בדין רמ"ת שהוא משום ספק דרבנן אין לאסור ,ועוד שיש ספק ספיקא  -שמא דם
בתולים הוא ושמא דם הבא מהצדדים אחר התשמיש (טה"ב ח"א רלט)]
[ 174דלא כפת"ש (נג) שהקל רק בהצטרף קולא נוספת (כך הבין מדברי נו"ב תניינא סי' צד)]
[ 175דלא כתוה"ש (מ) הסו בר שכל שפסקה מלראות פ"א ,אי אפשר לתלות בבתולים ואף שהרגישה צער בתשמיש]
( 176שכתב שדוקא אם ראתה והפסיקה  -אין לתלות יותר בבתולים ,אבל אם לא ראתה בתחילה כלל  -תולים אח"כ בבתולים)
( 177מקור המחלוקת הוא ,גבי טומאת דם בתולים (נדה סד ):ר' חנינא סובר שאם בעל ולא מצא דם וחזר ובעל ומצא דם טמאה ,שאם
איתא דהוה דם בתולים מעיקרא הוה אתי ,ואילו רב אסי סובר דטהורה היא ,דשמא הזדמן לו כשמואל שאמר יכולני לבעול בלא דם.
האוסרים סוברים שיש לפסוק כר' חנינא וכן פסק הרי"ף מחמת הספק.
אך המתירים סוברים  -א .שר' חנינא יודה לרב אסי לעניין רמ"ת ,שזה דין דרבנן ,ובפרט שאוסרה איסור עולם .ב .שמא הרי"ף שהחמיר
מספק היינו רק גבי דאו' ,אך בדרבנן שספקו להקל יודה לפסוק כרב אסי .ג .שמא השו"ע סובר כהסוגיא בכתובות (ו ):שהטיה שכיחא.
(טה"ב ח"א רלח))
( 178הטעם  -א .שהרי אין לך מכה גדולה מבתולים ,וכמו שבכמה רגילה תולה אפילו ראתה הרבה פעמים מ"ת ,ואפילו לא הרגישה
צער ,ה"ה שיש לתלות בדם בתולים ,ב .יש ספק ספיקא  -שמא הדם הוא דם בתולים ,ואת"ל שלא ,שמא הוא מהצדדים)
[ 179ממה שסתם ולא הצריך ידים מוכיחות (שלטי גיבורים פ"ק דכתובות) .ואף שמרן כתב בב"י שיש צורך בידים מוכיחות  -מ"מ י"ל
שאחר כך מצא איזו ראיה חותכת להקל ,ולכן סתם להתיר (שולחן גבוה ס"ק כח)]
( 180הטעם להחמיר  -שהרי במשנה (ריש פרק תינוקת) חילקו בין קטנה לנערה שראתה ועודה בבית אביה ,וא"כ איך יעלה על דעתנו
להקל באיסור כרת דאו')
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בהרגשת זיבת דבר לח  -אין להקל (ואף שזו הרגשה מדרבנן,
ואף שדין רמ"ת משום וסת דרבנן הוא ,ואף שרוב נשים אינן
רמ"ת ,מ"מ כיון שיצא מהמקור חזקה היא שיצא בהרגשה)
(שו"ת חת"ס סי' קמו ,פת"ש נה) 182

ד .שראתה טיפין טיפין ,שבזה יש ידים מוכיחות שהוא דם
בתולים (טה"ב ח"א רלו )181
לעניין טומאה
אף שתולים בדם בתולים ,היינו לעניין רמ"ת ,שלא לאוסרה
לבעלה ,ומ"מ האשה צריכה ז' נקיים וטבילה שהרי חכמים
גזרו בדם בתולים שיטמא (ואפילו לאחר זמן מופלג ,שלא
מצוי שרוב הבתולות שיימצא בהם דם עד אז) .ומ"מ אם היא
מצאה דם בבדיקת שפופרת בצדדים  -יש לספק שמא הדם
ממכה אחרת שבצדדים ולכן יש להתירה ,משום ספק דרבנן
לקולא (שו"ת פנים מאירות ח"ג סי' כא ,פת"ש נג)

אין צורך לבדוק שדם המכה משונה מדם הראיה  -שזה נאמר
באשה הרואה במהלך היום ,משא"כ ברואה סמוך לתשמיש,
שבזה י"ל שמכח התשמיש נתעכר הדם.
גבר מדמם
כאשר לגבר יוצא דם דרך פי האמה או ששכבת הזרע שלו
אדומה ,וראינו דם בתשמיש  -אפשר לתלות את הדם בבעל,
ואפילו הרבה פעמים[ .הטעם א .רוב נשים אינן רמ"ת,
ותלינן הקלקלה במקולקל ,ב .ספק ספיקא ,שמא מן האיש,
ואת"ל מהאשה ,שמא מהצדדים] (שו"ת הרשב"א הובא
ב:ב"י סס"י קצ ,שו"ע קצ,כ ,רמ"א קפז ,יג) וכ"פ טה"ב (ח"א
רצג) 183

מרגישה שהדם יוצא מהמקור
במקרה שישנם את שני התנאים ,ואפשר לתלות בבתולים,
אך האשה טוענת שהיא מרגישה את הדם יוצא מהמקור:
בהרגשת פתיחת פי מקור  -אין להתירה (שזו הרגשה דאו'
וודאי מוציאה דם ,ואף שיש דם בתולים ,מ"מ יש לומר
שנתערב בו דם נדה).

סעיף יד :גירושי הטמאה
שלּ ֹא יִ ּ ָּׁבטֵּ ל
ש ֵּאינ ָּּׁה יְּ כוֹ לָּׁ ה לִ ְּט ּבֹלֵּ ּ ,תצֵּ א ִמ ּ ַּתחַּ ת ּ ַּבעֲלָּׁ ּהְּּ ,כ ֵּדי ֶׁ
ש ּיֵּש לָּׁ ּה מַּ ּכוֹ ת ו ְּּפצָּׁ עִ ים ֶׁ
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ
ִמ ּ ְּפ ִר ּיָּׁה ו ְּּר ִב ּיָּׁה.

אשה ש אינה רוצה לטבול ,מחשש שמא תתעבר ותסתכן -
יש להתיר להם להתייחד ,כיון שיש דרכים להיתרא (דעת
הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,וכן שאל רבי נסים קרליץ שליט"א
את החזו"א זצ"ל וענה שמותר) (טה"ב ח"א רצז הערה )33

אשה שאינה יכולה לטבול
התשב"ץ (ח"א סי' מו) כתב שאשה שאינה יכולה לטבול -
יש לגרשה ,כדי שהבעל לא יתבטל מפריה ורביה 184 .וכ"פ
השו"ע.

מקור טוהר
( 181אף שבמשא"ב (סי' מז) כתב זאת להלכה ול א למעשה ,כי קשה בעיניו להתיר איסור תורה מסברא ,אך טה"ב דחה דבריו שהרי
דין רמ"ת הוא מדרבנן)
[ 182וקצת קשה ,שהרי כל נאמנות האשה בדין רמ"ת (אף שיש לחוש שמא עיניה נתנה באחר)  -היא משום שזה מילתא דעבידא
לגלויי ,וכאן הכל תלוי באמירתה ,מ"מ הפת"ש ניסה ליישב זאת שם שאפשר להאמינה שהרי יש פתח להתירה לבעל הראשון ע"י
בדיקת שפופרת ,אלא שהוא עצמו הסתפק בטעם זה .עיין בסעי' א גבי נאמנות האשה ,פת"ש נה]
( 183ואף שהרשב"א הקל לתלות רק בבעל ש'רגיל' לצאת ממנו דם ,דהיינו שלוש פעמים ,מ"מ הצריך 'רגיל' דוקא בכדי לטהר את
האשה ,שלא תצטרך ז"נ)
 184כגון אשה שאינה יכולה לטבול מחמת קור מי המקוה ,מפני מכות ופצעים שיש לה .אלא שלכתחילה יש לחמם לה את המים,
באמצעות הכנסת עששיות של ברזל רותחות ,כמו כהן גדול (יומא לד .):וגם אם זה לא יעזור היא יכולה לקחת גלולות למניעת הוסת.
(דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א בשו"ת עמ'  ) 109והוסיף שם עצה נפלאה מהפסר איגרא דפירקא (אות כד) "אמר הרב הקדוש המגיד
המ"ר יחיאל מיכל מזלאצא'וב זצלה"ה (שהיה תלמיד הבעש"ט זיע"א) כשיצטרך האדם לפעול ענין שלא כטבע ,דהיינו אם הוא בטבע
אינו מוליד ,יעשה מצוה גדולה שלא כטבע ויפעול למעלה מן הטבע".
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אמצעים כספיים לשכור דירה אחרת וכיו"ב .והכל לפי ראות
עיני המורה .והיה ה' עם השופט( ".טה"ב ח"א רצז)

לישא אשה נוספת
אשה שממאנת להתגרש ,ולא הצליחו למצוא רפואה
למכותיה  -יכולים להתיר לו לישא אשה אחרת עליה ,שלא
יבטל מפו"ר ושלא יעמוד בלא אשה( .ערוה"ש סעי' צא,
טהר"י ס"ק קנה ,טה"ב ח"א רחצ) ויש להקל בזה גם לבני
ספרד שנשבעו בעת החופה שלא לישא אשה אחרת על
אשתו ,ומהיות טוב יש לבי"ד להתיר את שבועתו ולהתיר
לו לישא אחרת ( 185טה"ב ח"א רצט)

תקנה להשאיר את האשה
אך אם הוא קיים פו"ר או שיש לו כבר אשה אחרת מבלעדיה
 יכול הוא להשאירה בתנאים המובאים בסעי' יב.והטה"ב (ח"א ש) כתב שאם נראה שא"א לה להתרפאות,
טובה עושים לו ומחייבים אותו לגרשה כדי לישא אשה
אחרת ,אף שקיים פו"ר [בכדי שלא יעמוד בלא אשה ,משום
הרהורי עבירה].

אשה שמתעסקת ברפואה
באשה שיש ספק אם היא תוכל להתרפא מכך  -היה נראה
שיש לאסור לו להתייחד עמה[ .שמא הרפואה הנ"ל לא
תחזיק מעמד לטווח ארוך ,ובינתיים יש לחוש פן יתקפנו
יצרו ויבוא עליה באיסור] ,ומ"מ "המקל בזה במקום צורך,
באופן שיש סיכוי סביר שתתרפא  -יש על מה שיסמוך,
ובפרט באנשים כשרים החרדים לדבר ה' ומחוסרים

ומ"מ צ"ע שמא אפשר להקל מהתנאים המובאים בסעי' יב
באשה שהוחזקה כרמ" ת ,שהרי אשה זו שלא טובלת רובץ
עליה איסור דאו' ,וא"כ יש פחות חשש שמא יבוא עליה.
(צלעות הבית להגאון בית מאיר סי' יג ,פת"ש נא)

מקור טוהר
( 185הטעם להצריך התרה  -א .שהרי נשבע ,ב .שהרי אמר על דעת המקום ברוך הוא והוי הזכרת ה' מפי אחרים והוי שבועה דאו' ,ג.
ועוד שהוא מושיט ידו לתקיעת כף וכן מקבל דברי חזן הכנסת דהוי כנשבע שבועה חמורה.
והטעם שאין צריך התרה  -א .יש לומר שעל דעת זה ,שלא יוכל לש מש עמה לא נשבע ,ב .כיון שהוא מושבע מפי אחרים בלי שם
וכינוי ,אין כאן חומר שבועה והוא מדרבנן( .טה"ב ח"א רצט))
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יו"ד סימן קפח
סעיף א :מראות דמים
שחֹר .וְּ אֵּ ין
ּ ָּׁכל מַּ ְּראֶׁ ה ָּׁאדֹםֵּ ּ ,בין ִאם הוּא ּ ֵּכהֶׁ ה הַּ ְּר ּ ֵּבה ,אוֹ עָּׁ מֹקְּ ,טמֵּ ִאים .וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכל מַּ ְּר ֶׁאה ָּׁ
ש ּ ֵּכן הַּ ָּׁ ּירֹק
שעֲוָּׁ ה אוֹ הַּ זָּּׁהָּׁ ב ,וְּ כָּׁ ל ֶׁ
טָּׁ הוֹ ר אֶׁ ּ ָּׁלא מַּ ְּר ֶׁאה לָּׁ בָּׁ ן וְּ כֵּ ן מַּ ְּראֶׁ ה ָּׁירֹק ,אֲ ִפלּ ּו ְּּכמַּ ְּראֶׁ ה הַּ ּ ַּ
ֲש ִבים( .מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י)  .וְּ כֵּ ן מַּ ְּר ֶׁאה ֶׁש ּקוֹ ִרין ִּבלְּ שוֹ ן ַּא ְּש ְּּכנַּז בלו"א ִּב ְּכלַּ ל ָּׁירֹק הוּא ,וַּאֲ ִפלּ ּו יֵּש ּבוֹ ְּס ִמיכוּת
ְּּככַּ ְּר ִּתי אוֹ ּ ַּכע ָּׁ ׂ
ש ִּנ ְּפ ּ ַּתח ְּמקוֹ ָּׁר ּה ,וּבָּׁ ְּד ָּׁקה ִמ ּיָּׁד וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה מַּ ְּראוֹ ת הַּ ּ ָּׁללוּ,
ישה ֶׁ
ָּּׁדם וְּ הוּא עָּׁ ב הַּ ְּר ּ ֵּבה ,וַּאֲ ִפלּ ּו ִה ְּר ִּג ָּׁ
ְּטהוֹ ָּׁרה

(בית יוֹ סֵּ ף וְּ טוּר) ,דְּּ לֹא ְּּכיֵּש מַּ ְּח ִמ ִירין לְּ טַּ ְּּמ ָּׁא ּה ִאם יֵּש ּבוֹ ְּס ִמיכוּת
(ד"ע דְּּ לֹא כת"ה סִ ימָּׁ ן רמ"ו דִּ ְּמג ְַּּמ ּגֵּם ּ ָּׁבזֶׁה)  .הגה :וְּ כֵּ ן עִ ָּּׁקרֵּ ּ .

ש ִּנ ְּפ ּ ַּתח ְּמקוֹ ָּׁר ּה ,וּבָּׁ ְּדקָּׁ ה ִמ ּיָּׁד וְּ לֹא ָּׁמצְּ ָּׁאה ְּּכלוּם ,ע"ל סִ ימָּׁ ן ק"ץ.
ישה ֶׁ
וְּ הוּא עַּ ב (ת"ה סִ ימָּׁ ן רמ"ו)  .וְּ ִאם הִ ְּר ִּג ָּׁ

משום כתם מטמא משום משקה ,רבי יוסי אומר לא כך ולא
כך"...
והגמרא מסבירה  -שדעת עקביא בן מהללאל וכן רבי מאיר
לטמא ודאי את הירוק .ודעת ת"ק שזה ספק ,ולכן אם נגעה
בטהרות הרי הם טמאים אך אינם נשרפים .ודעת חכמים
שהירוק טהור לגמרי.
הראשונים  -פסקו שההלכה היא כחכמים שזה מראה טהור,
מכיון שהוא לא נוטה לאדמומית כלל ( .186רא"ש פ"ב סי' ד,
רמב"ם איסו"ב פ"ה ה"ו ,והל' מטמאי משכב ומושב פ"א
ה"ח  ,187רשב"א ,ר"ן)
גדר ירוק :היינו כגוון האתרוג (תוס' יט :ד"ה ירוק) ,או
כחלמון ביצה או כזהב (רא"ש בשם ר"י)

האדום
המקור  -נדה יט" - .מתני' :חמשה דמים טמאים באשה
האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה וכמזוג[ .בש"א
אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי וב"ה מטהרים .הירוק
עקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי מאיר
אם אינו מטמא משום כתם מטמא משום משקה רבי יוסי
אומר לא כך ולא כך ].איזהו אדום כדם המכה ,שחור כחרת,
עמוק מכן טמא ,דיהה מכן טהור ,וכקרן כרכום כברור שבו,
וכמימי אדמה מבקעת בית כרם ומיצף מים ,וכמזוג שני
חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני":
"גמ' :מנלן דאיכא דם טהור באשה דלמא כל דם דאתי מינה
טמא? אמר רבי חמא בר יוסף אמר רבי אושעיא אמר קרא
(דברים יז  -ח) "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם" בין
דם טהור לדם טמא ...וממאי דהני טהורין והני טמאין? אמר
רבי אבהו דאמר קרא (מלכים ב ג  -כב) "ויראו מואב את
המים אדומים כדם" ,למימרא דדם אדום הוא אימא אדום
ותו לא? א"ר אבהו אמר קרא (ויקרא יב  -ז) דמיה (ויקרא כ
 יח) דמיה  -הרי כאן ארבעה ,והא אנן חמשה תנן? אמררבי חנינא שחור אדום הוא אלא שלקה"

כמימי תלתן וכמימי בשר צלי
המקור  -נדה יט - .מתני' "...בית שמאי אומרים אף כמימי
תלתן וכמימי בשר צלי ,ובית הלל מטהרים"...
והגמרא מסבירה  -שב"ש סוברים שזה ודאי טמא ,ות"ק
מטמא מספק לעניין טהרות ולכן הם אינן נשרפים ,ואילו
בית הלל מטהרים בודאי.
הראשונים  -י"א דהלכה כת"ק שזה ספק טמא (רמב"ן
בחידושים)
אך שאר הראשונים כתבו שהלכה כבית הלל שזה טהור
(רא"ש ,רמב"ם איסו"ב פ"ה ה"ז)

הירוק
המקור  -נדה יט - .מתני' ..." -הירוק  -עקביא בן מהללאל
מטמא וחכמים מטהרין ,אמר רבי מאיר אם אינו מטמא

מקור טוהר
 186ובפרט שבמסכת עדויות סוף פ"ה ,עקביא בן מהללאל חזר בו ,שהרי בשעת מיתתו הוא אמר לבנו שיחזור בו מארבעה דברים
שהוא היה אומר ובכלל זה הירוק (טה"ב ח"א שב)
[ 187והרמב"ם חזר בו מפירוש המשניות ,שם הוא פסק כת"ק]
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ויש מחמירים בהרגשה  -שאם ראתה בהרגשה  -יש
להחמיר ,ואם בכתם  -יש להקל ,ואם בקינוח  -יש להתיר
כשיש צדדים אחרים להקל [שהרי יש לחוש למהר"ם מינץ]
(של"ה בשער האותיות דף ק ,:וכן סד"ט כתב שבעל נפש
יחמיר לעצמו לפי הענין)
ויש מחמירים אף בבדיקת הפסק טהרה [משום שהשל"ה
החמיר בירוק כזהב עפ"י המהרש"ל בשם מהר"ם מינץ ,לכן
יש להחמיר בבדיקה כשהיא בחזקת טמאה] (חכמ"א כלל
קיז סי' ט ,דרכ"ט ל ,ובחדש  ,)19555אמנם גם לדעתו יש
להקל באשה שדרכה בכך ואינה יכולה להטהר ויש חשש
ביטול פו"ר (שו"ת מהר"ש ענגיל ח"ב סוס"י לג) וכן יש
להקל במ וך דחוק [שהרי אם נחמיר בזה הנשים לא יוכלו
להטהר] וי"א שאם הזוג עדיין לא קיימו פו"ר (בן ובת)
אפשר שאין להחמיר כלל (שבט הלוי סוף עמ' צב ,מהדו"ב
צ):
וכתב הפרד"ר (שפתי חכם סק"ד) אף שהמנהג לטהר "מ"מ
צריך המורה להיות מתון בדבר"
אך יש מקלים בכל הירוק וגם בבדיקת הפסק טהרה (חוו"ד,
לחו"ש ,חת"ס חיו"ד סי' קמה) [הטעם  -א .לפי שרוב
הפוסקים ובעל השו"ע וגדולי האחרונים טיהרו במראה זה,
לכן אין לחוש למיעוט פוסקים המחמירים בהפסק ,ובפרט
שהשו"ע לא הביא דעתם (מהרש"ם בדעת תורה עמ' לב),
ב .אף השל"ה ומהרש"ל שכתבו להחמיר ,היינו רק בראתה
בהרגשה ,אבל על עד בדיקה הם יודו שאין להחמיר ,מאחר
שיש כמה פוסקים הסוברים שבנמצא על העד אינו אלא
מדרבנן (שו"ת חמדת משה חיו"ד סי' פב)]

בזמן הזה
במהלך הדורות ראו הפוסקים שנתמעט הבקיאות להבחין
במראות הדמים  ,188ולכן הם גזרו לטמא כל מראה הנוטה
לאדום ,בין אם הוא כהה או בהיר  ,189וכן כל מראה שחור.
(רא"ש פרק כל היד ,רמב"ם ,רשב"א טור) וכ"פ השו"ע.
חוץ ממראה שאין בו נטיה לאדמומית כלל ,כגון:
לבן  -לבן לגמרי ואף לבן שאינו לגמרי ,אלא שכהה
לבנוניתו ,כמו בגד לבן שיש עליו אבק ( .190מקורו בתרוה"ד
סי' רמו ,ב"י ,ט"ז ב ,ש"ך ב)
[ואף שלמסקנה תרוה"ד גמגם להתיר בזה ,משום שהסמ"ק
סתם דבריו ,מ"מ כתב הב"י "וכל מי ששמעתי וראיתי נהגו
להתיר"]
ירוק ככרתי או כעשבים  -לכו"ע טהור ,שהרי אין לו נטיה
לאדמומית כלל ( .191מרדכי ,טור ,שו"ע) וכן כחול (ב"ח,
רמ"א)
ירוק כאתרוג ,זהב ,192שעוה ,חלמון ביצה  -יש לטהר
(רא"ש ,ריטב"א נדה יט ,.ר"ע מברטנורא נדה פ"ב מ"ז ,טור)
 193וכ"פ השו"ע וכמוהו פסקו הרבה אחרונים (ערוה"ש סעי'
ז ,שו"ת זבחי צדק ח"ב חיו"ד סי' יג ,שו"ת שבט הלוי ח"ג
סי' קכא)
אלא שיש שאוסרים את הירוק כזהב (מהרש"ל בשם מהר"ם
מינץ  )194אבל בירוק ככרתי לכו"ע יש להקל שהרי בזה אין
נטיה לאדמומית כלל (דרישה ,ר"ן) וכן בכחול (ב"ח)

מקור טוהר
" 188אמר רב אשי כגון אנא דלא ידענא בין האי להאי לא מבעי לי למחזי דמא" (נדה כ" ,).אמר רבי יוחנן חכמתא דרבי חנינא גרמא לי
דלא אחזי דמא מטמינא מטהר מטהרנא מטמא"" ,אמר רבי זירא טבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי"" ,עולא אקלע לפומבדיתא אייתו
לקמיה דמא ולא חזא אמר ומה רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה כי מקלע לאתרא דר' יהודה לא חזי דמא אנא אחזי" (נדה כ):
 189ואף מראה כמימי תלתן ובשר צלי ,כיון שיש להם נטיה לאדום[ .ואף שב"ה סברו שאין בו נטיה לאדמומית כלל (ב"י)]
 190לבן כזה ,הוא דומה יותר ללבן ,ואין שחרות כזו באה מחמת דם שלקה.
 191ועקביא בן מהללאל שהחמיר בירוק היינו בירוק כצהוב ,שהרי הגמרא קוראת לירוק כעשבים בשם 'ירוק ככרתי' ,ו'ירוק' סתם היינו
צהוב (תוס' יט :ד"ה הירוק)
( 192ראיה לטהר שזהב הוא מכלל ירוק  -מבראשית רבה וכן מנדרים לב - .שם נאמר "וירק את חניכיו" שהוריקן בזהב ,וכן הוא אומר
ואברותיה בירקרק חרוץ).
[ 193ואף שעקביא בן מהללאל סבר שיש בירוק נטיה לאדמומית( .ב"י)]
[ 194וכן דלא כתלמידי רבינו יונה (ריש פרק אין עומדין) שכתבו לטמא במראה כחרדל ,גבי בנות ישראל החמירו על עצמן שאפ' רואות
טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים ,וכתבו תלמידיו שאין לפרש שהחומרא היא במראה כעין החרדל שהרי מן הדין הוא טמא,
דבהדיא אמרי' בנדה שאפילו כעין החרדל טמא - .והדחיה לדבריהם :א .שהרי הסכמת הפוסקים האחרונים לטהר במראה חרדל ,ב.
לא מצינו זאת במסכת נדה ,ג .ובפרט שיש כתבו שלא רחוק לומר שנפל טעות סופר בדברי תלמידי רבינו יונה].
 195וזה לשון הדרכ"ט (ל)" :ונוהגים להחמיר כמותם רק בבדיקת הפסק טהרה ,כי האשה היא בחזקת טומאה ,וכדי להוציאה מחזקתה,
צריכה מראה שודאי הוא טהור .ואם יש סיבה נוספת להקל ,מתירים גם בהפסק טהרה .כמו כן אנו נוהגים להחמיר ,כאשר היתה לאשה
הרגשה פנימית ,ובעקבותיה היא ראתה את המראה הזה ,כי אז הוא ספק דאו' .אולם אין לאשה להחמיר על דעת עצמה בצבעים אלו,
כי גווניהם רבים ושונים ,ותערובות הזהב או השעוה הנמצאות היום אינן כאלה המוזכרות בפוסקים ...לכן  ...תראה אותו לחכם עד
שתהיה בקיאה ...וכן מראה צהוב ממש כלימון טהור ואפי' בהפסק טהרה"
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יו"ד סימן קפח
הנוטה לשחור או לצהוב  -בהם יש להקל בכל גוונא] (שו"ת
פאת שדך סי' צה לר' שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל)

ולהלכה ,בטה"ב פסק שיש לטהר במראה כזה אף בהפסק
טהרה( .ח"א שח) ואף בהרגשה (ח"א שו)
החום

אך י"א שהחום טהור לגמרי (יעב"ץ שו"ת ח"א סי' מד ,ס"ט
בשם מ"כ ,פת"ש א ,ערוך השולחן סעי' ט ,שו"ת ציץ
אליעזר ולדינברג ח"ו סי' כב ,טהר"י סעי' ב שכתב להקל
בזמן הזה שירדה חולשה לעולם ,ומרוב החולשה לנשים יש
לחוש שאם נחמיר במראה זה לא יוכלו הנשים להטהר
לבעליהן לעולם)
[הטעמים להתיר חום -
א .שמראה חום עדיף ממימי בשר צלי ,שידוע שיש בו
אדמימות ובכ"ז ב"ה התירו .ואף שאנו מחמירים בכמימי
בשר צלי היינו משום דלא אתי לאחלופי שהרי יש בו נטיה
לאדום ,משא"כ חום שאין בו נטיה לאדום אלא לשחרות.
וגבי שחור שנינו דיהה מכאן (בהיר יותר מחרת) טהור.
ובפרט שחום אינו שחור אפילו לא דיהה דדיהה של שחור.
אלא שעמוק (כהה) שלו דומה קצת לשחור הבהיר.
ב .וכן קל וחומר ממראה הירוק ,שמטהרים את הזהב שיש
בו נטיה לאדמומית ,ויש ממנו שהוא אדום כדם ,ובפרט
כשהוא יוצא מהצורף הוא קרוב לאדום ממש ,ואפילו הכי
הוא טהור .כש"כ בחום שהוא רחוק מהאדום (יעב"ץ).
ג .אף שבימינו אנו מחמירים בכל מיני השחור ,שהרי אין אנו
בקיאים בין 'כזית כזפת וכעורב' שהגמרא טיהרה לבין
'כחרת' ,אבל פשיטא שאין להחמיר בחום שהרי אין זה
ממינם כלל ,ורק נוטה מעט לשחרות (ערוה"ש),
ד .עיקר דין שחור הוא מדרבנן  ,202ומדינא אפי' דיהה
מכאן טהור ,לכן הבו דלא להוסיף עליה להחמיר במראה
החום ,וכ"ש בכתם (טה"ב ח"א שי)]

מראה שהוא חום כעין קליפת הערמונים או משקה הקפה -
יש מחמירים רק בחום הבא בהרגשה (שו"ת מי יהודה
אלטמאן חיו"ד סי ע )196
ויש מחמירים בכל בדיקת עד שיצא חום (שו"ת שלמת
בנימין סי' י דף קכז עמ' ד ,197וכ"כ בשו"ת חלקת יעקב ח"ג
סי' טו שהמנהג להחמיר בבדיקה ולהקל בכתמים)
ויש מחמירים אף בכתם (כן משמע בשו"ת בית שלמה ח"ב
מיו"ד סי' ד ,ראש אפרים סי' לח ס"ק יד  ,198שו"ת מראה
יחזקאל סי' נב ,וכ"כ בשו"ת תשורת שי ח"א סי' קלו )199
[הטעמים להחמיר בחום -
א .שהרי נתמעטו הלבבות ,ולכן כל שיש בו מראה אדמומית
טמא ,וה"ה בכל הדומה לשחור ,וחום הוא דומה לשחור ,200
ב .ועוד שהרי החום מורכב ומהול מאדום ושחור ,וא"כ
מסתבר שאדום הוא אלא שלקה קצת ,201
ג .ועוד שהב"י התיר לבן שלא לגמרי ,שהוכהה לבנוניתו,
אלמא בצבע הנוטה מעט לשחור אין להתיר (שו"ת בית
שלמה ח"ב מיו"ד סי' ד)
ד .ועוד שאפשר שלחלושי הראות ,כמו בזה הזמן ,גם
היעב"ץ והסד"ט יודו שאין להקל (שו"ת תשורת שי ח"א סי'
קלו) ]
ויש מי שאומר להחמיר רק בחום הנוטה לאדום ,אך גם בזה
אפשר להקל בכתמים ובשעת הצורך או בבדיקות אשה
שקשה לה להיטהר בלא זה ,ודוקא עפ"י חכם הבקי במראות
שיבחין שהוא באמת חום בלא אדמומית רק שנוטה לאדום
[שהרי יש כמה סוגי חום ,הנוטה לאדום  -בו יש להחמיר,

ולהלכה ,בדרכי טהרה (עמ' ל ,ובחדש עמ'  )56כתב "חום
שאינו נוטה לאדום כעין קפה או ערמונים  -טהור ,ומכיון

מקור טוהר
( 196טעמו  -כיון שחום הוא מחלוקת אחרונים ,לכן יש הכריע שבראיה ע"י הרגשה שהיא מדאו' יש להחמיר ,משא"כ בראיה שלא
בהרגשה יש להקל)
( 197ובסוף הוא חזר בו ,שם סי' יט סוף אות ט).
( 198ויש חולקים על ההבנה בדבריו)
( 199וכתב שם "ואפשר שגם בכתם יש להחמיר בזה כיון דהוי מחמת חסרון בקיאות")
( 200ואפשר לדחות ,שהחום אינו אפי' דיהה דדיהה של שחור ,אלא שחום כהה נוטה קצת לשחור הבהיר (יעב"ץ))
( 201ואפשר לדחות ,לפי ש"אין דבריו מוכרחים" (כן כתב טה"ב ח"א שיב)  -ונראה לבאר כוונתו ,ר"ל שאפשר ליצור חום ע"י אדום
ושחור ,משא"כ צבע טבעי שמעצמו הוא נברא כך י"ל שהוא חום בעצם ואינו מאדום ושחור ,כשאמרתי זאת לרב משה בראנסדורפער
שליט"א הוא ענה לי ,אף שאין כאן אדום ,מ"מ יש כאן נטיה לאדום)
 202מראה שחור טמא מדרבנן  -כן הוא ברשב"א (תוה"ב בית ז שער א) שאמר "ועוד טימאו חכמים את השחור" ,וכן מדיוק רש"י
(סוכה לג ):שכתב "דם שחור באשה אדום הוא אלא שלקה לפיכך טימאוהו" ,שכנראה סבר שהליקוי והשינוי מאדום לשחור היה עוד
בטרם שיצא מהמקור ,וכמו שכתב רש"י בנדה יט" .לכשנעקר מן הגוף לוקה ומשחיר" .ואף שבשו"ת בשמים רא"ש (סי' שנד) חלק
על הרשב"א וטען ששחור טמא מדאו' ,שכן שנינו במשנה "חמישה דמים טמאים" וכולם שוים ,שאיסורם דבר תורה  -מ"מ כבר יצאו
עוררים על הספר הנ"ל שאין הרא"ש כתבו (טה"ב ח"א שי)
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מי טוהר
שחור ,מ"מ במראה כזה אין להחמיר כלל ,ד .הרי כל מראה
הנוטה לאדמומית מטמאים בזמן הזה ,ומה נחמיר עוד ,אלא
כל שאינו נוטה לאדום יהיה מאיזה מראה שיהיה ,בודאי
טהורה היא ,ה .לבן שהוכהה לבנוניתו היינו אפור]

שצבע הקפה שונה מסוג לסוג ,ויש ספק מהו צבע
הערמונים ,האם הכוונה לערמונים חיים או מבושלים ,יש
לשאול שאלת חכם בכל בדיקות הפסק טהרה ,או בבדיקות
שבאו בעקבות הרגשה פנימית .אבל בבדיקות אחרות
טהורה וכל שכן בכתם .וכל זה דוקא כשאין בצבע זה שום
נטיה לאדום" (ונראה שהחמיר רק בהפסק טהרה או
כשהיתה הרגשה ,ומ"מ בנוטה לאדום אין להקל כלל)
בשבט הלוי (בספר עמ' צז ,ובמהדו"ב צה ,ובשו"ת ח"ד
חיו"ד סי' קג) פסק בדין מראה חום ,שבהרגשה  -יש לטמא,
וכן בבדיקה  -יש לטמא אא"כ באשה שקשה לה להטהר,
ובכתם  -יש להקל ,ובחום בהיר מאוד הנוטה לצהוב כזהב
יש להקל.
ובטה"ב (ח"א שיד) פסק שרק במראה חום כקפה יש
להחמיר ורק כאשר ראתה בהרגשה ,אך בכתם או בבדיקה
יש להקל  ,203וכן בחום בהיר הנוטה לזהב או לשחרות שאין
בו אדמומית כלל יש לטהר אפילו אם ראתה בהרגשה
ואפילו בהפסק טהרה( .ונראה שהחמיר רק בחום כהה ורק
בהרגשה או בהפסק טהרה)

מראה טהור שיש בו סמיכות
י"א שהוא טהור (רמב"ם פ"ה ה"ה ,רמב"ן בהלכות פ"ג ה"ד,
טור) וכ"פ השו"ע,
ויש מי שנוטה להחמיר [מפני הטועים] (מסקנת תרוה"ד סי'
רמו)
מראה לח
י"א שאין לחכם להורות את הדין במראה לח את הדין עד
שיתייבש [לשיטת הב"ח מראה טהור (ירוק) שנעשו קצותיו
אדומים  -הרי זה טמא ,לטעמו זה דם שהיה אדום ,וכשהוא
נעקר מהגוף הוא השתנה למראה ירוק ,וכעת כשהוא
התייבש הוא חזר למראה האדום המקורי שלו ,ולכן הוא
פסק שיש לחוש ולא לפסוק במראות הטהורים בעודם
לחים ,מחשש שמא הם התייבשו וייווצר אדמימות
בקצוות( ].ב"ח ד"ה ואשה)
אך האחרונים חלקו עליו (ט"ז א ,ש"ך ג ,תוה"ש ג ,סד"ט)
וכן עיקר להלכה (טה"ב ח"א שיח)
[הדחיה  -א .אם כך איך מועילה הבדיקה שלפני תשמיש
שהרי המראה עדיין לח ואיך ישמשו  ,205ב .הרי קיי"ל אין לו
לדיין אלא מה שעיניו רואות ,ג .וכן מצינו שרבי ראה דם
בלילה ,ד .אחזוקי רעותא לא מחזקינן ,כמו שמצאנו גבי עוף
שנפל לאור שלא חוששים שמא ישתנה מראהו ,א"כ ה"ה
כאן ( 206ט"ז א) ,ה .אין נוהגין כן (ש"ך) ו .שהרי דוד המלך
העיד על עצמו שידיו מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה בכדי
לטהר אשה לבעלה (ברכות ד ,).ואם זה יבש לא שייך שיהיו

האפור
י"א שהאפור הוא מראה טמא [הטעם :שהרי צבע אפור הוא
תערובת של שחור ולבן ]204
וי"א שהאפור הוא מראה טהור ,וכן עיקר להלכה (טה"ב ח"א
שטז)
[ה טעמים :א .לפי שהב"י כתב ש"לבן שאמרו לאו דוקא,
אלא ה"ה לכל מראה שאין לספקו במראה אדמומית כלל
דשרי ,שבכלל לבן הוא" ,ולפי זה ה"ה לאפור ,ב .שנינו
"חמישה דמים טמאים באשה" ותו לא ,לכן אין לאסור את
המראות שלא נשנו במשנה או בגמרא ,ג .אפור אינו בכלל
שחור כלל ,ואפילו למחמירים בזמן הזה בדיהה דדיהה של

מקור טוהר
 203ובהפסק טהרה  -יש להחמיר [הסתפקתי בדעת מרן ,מהרישא נראה שיש להקל אף בהפסק טהרה בחום כקפה ,אלא שמהסיפא
נראה שהקל בהפסק טהרה רק במראה חום בהיר .וצ"ע .אלא שבתורת הבית (עמ' נו ,שזה קיצור של טה"ב שערך הרב דוד יוסף
שליט"א) כתב במפורש ,שבהפסק טהרה יש להחמיר]
( 204ויד הדוחה לומר ,דדי לנו לאסור בדיהה דדיהה של שחור ,אבל לא בתערובתו)
 205אפשר לדחות וליישב  -שהבדיקה מועילה גם כשהיא לחה כאשר לא נמצא כלום על העד (באה"ט א)[ ,ואף שאמר הט"ז (שם סי'
קפו) שהבדיקה היא רק בכדי שתראה אותה למחר ,היינו הבדיקה שאחר התשמיש (פת"ש ג)]
( 206זה לשון השו"ע ביו"ד סי' נב סעי' א" :עוֹף שֶׁׁנָּּפַל לָּאוּר וְנֶׁחְמְרוּ בְּנֵי מֵעָּיו וְנִשְׁתַּנּוּ ,הַלֵּב וְקֻרְקְבָּן וְכָּבֵד שֶׁׁדַּרְכָּּם
לִהְיוֹת אֲדֻמִּים וְהוֹרִיקוּ כְּכַרְתִּי ,אוֹ הַמֵּעַיִם שֶׁׁדַּרְכָּּן לִהְיוֹת יְרֻקִּים הֶׁאֱדִימוּ  -טְרֵפָּה אֲפִלּוּ בְּמַשֶּׁׁהוּ מֵהֶׁם
שֶׁׁנִּשְׁתַּנּוּ ,וַאֲפִלּוּ לֹא הִגִּיעַ לֶׁ חָּלָּל ,כֵּיוָּן שֶׁׁנִּשְׁתַּנּוּ מֵחֲמַת מִכְוַת אֵשׁ סוֹפָּן לִנָּּקֵב .וְהַכָּּבֵד אֵין הַשִּׁנּוּי אוֹסֵר
בּוֹ אֶׁלָּּא אִם כֵּן נִשְׁתַּנָּּה כְּנֶׁגֶׁד הַמֵּעַיִם ,דְּהַיְנוּ בָּּרֹאשׁ הַדַּק שֶׁׁלּוֹ וּכְלַפֵּי פְּנִים ,אוֹ אִם הוֹרִיק כְּנֶׁגֶׁד הַמָּּרָּה אוֹ כְּנֶׁגֶׁד
כָּּל מְקוֹם חַיּוּתָּהּ .אֲבָּל הָּרֵאָּה אֵין חוֹשְׁשִׁין לָּהּ ,מִפְּנֵי שֶׁׁצַּלְעוֹתֶׁיהָּ מְגִנּוֹת עָּלֶׁיהָּ ".ובהמשך בסעי' ג" :אִם לֹא
נִשְׁתַּנּוּ אֵבָּרִים אֵלּוּ וְאֵרַע שֶׁׁשְּׁלָּקָּן וְנִשְׁתַּנּוּ  -טְרֵפָּה ,כֵּיוָּן שֶׁׁנָּּפְלָּה לָּאוּר ".מכאן הוכיח הט"ז עוף שנפל לאש
ואח"כ לא ראינו שנשתנה מראהו הוא טהור ,ואין לחוש שמא ימצא שיש בו שינוי מראה אחר שליקה .וכ"ש כאן גבי מראות האשה
שלא התגלתה שום ריעותא ,שיש לטהר ,ואין לחוש שמא ימצא דם בקצוות אחר שיתייבש המראה[ ).ואף שיש לדחות ,שהרי כאן
במראות יש רעותא ,שהרי דם לפניך (כו"פ סק"א)  -מ"מ יש לומר שדם לבן וירוק אינם בכלל דם (רמב"ן נדה יט ).ובפרט שיש לסמוך
על הרז"ה הסובר שאין רוב הדמים היוצאים מהאשה טמאים].
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יו"ד סימן קפח
ויש מקלים (שו"ת גבעת שאול סי' סג) ובתנאי שהצבע לא
משתנה (מתבהר) שבמקרה כזה יש לאסור (לבושי שרד סי'
עח)
וי"א שאפשר להקל רק אם בלילה הוא הסתפק אם לטמא,
אך אם ודאי טימא בלילה  -יש לאסור (ס"ט) (פת"ש א).
ולהלכה ,פסק בטה"ב (ח"א שלב) חכם או אשה שטימאו את
המראה בלילה ,ולמחרת ביום הוא נראה להם טהור ,אם הוא
סבור שבלילה הוא לא נראה לו יפה  -יכול לחזור בו ולטהר
אותו ,בין בראיה בהרגשה וכ"ש בכתם209 .

ידיו מלוכלכות ( תוה"ש ג) ,ו .וכן לא מצאנו זאת בפוסקים.
ז .ועוד ,לא מבעיא שיש להקל בכתמים שהם מדרבנן ,אלא
אף בבדיקה יש להקל שגם בזה יש ספק שמא הדם מהצדדים
או מהעליה]
לאבד את המראה הלח קודם שיתייבש
י"א שמותר לכתחילה לאבדו (שו"ת גבעת פנחס סי' נא)
וי"א שאין להורות כן לכתחילה (ר' שלמה קלוגער בשו"ת
טוב טעם ודעת תליתאי ח"א סי' קכא)
ולהלכה פסק בטה"ב (ח"א שיט) "המקל בשעת הצורך
לטהר אשה לבעלה ,יש על מה שיסמוך".

מראה טהור שהשתנה לטמא (קצוות אדומים)
י"א שיש לטמא [הטעם  -א .דאיגלאי בהתתיה ,כשם
שבעוף שנפל לאור ושלקם ואח"כ הוריק מראהו (יו"ד נב,ג),
אמרינן איגלאי בהתתיה ,ואף שזה היה ע"י מעשה ,כש"כ
כאן שהמראה חזר מעצמו למראה טמא .ב .האור זרוע (סי'
סז) כתב שלבן שנהפך לאדום איגלאי בהתתיה ומעיקרא
היה אדום אלא כשנעקר הוא הלבין כמו בשחור( ]210 .ב"ח
ד"ה ואשה)
וי"א שיש לטהר [הטעם  -א .אם זה טמא ,חכמי התלמוד
לא היו שותקים מלהשמיענו דבר גדול באיסור חמור כזה.
ב .יש לומר שמזג האויר עם חומר הבגד גרמו למראה
להתאדם (סד"ט) ,ג .אם האשה תשמש ותתעבר ,ואח"כ
יימצא אודם בקצוות ,הרי היא שימשה נדה ,וילדה בן נדה,
ואין זה דרכי נועם ,ד .כשם שבאדום שנהפך לירוק ,הרי זה
טמא ,שהולכים בתר שעת יציאתו מהגוף ,כן הוא להיפך].
(חכם צבי סי' מו)
להלכה ,פסק בטה"ב (ח"א שכא)  -אשה שראתה מראה
ירוק כזהב ונשתנה אח"כ לאדום  -אם היא ראתה בהרגשה
 יש להחמיר ,אבל אם היא ראתה בכתם על בשרה או בגדה -יש להקל .ואם ראתה בבדיקה  -המקל במקום צורך יש

מראה טהור שהוא תחילת וסת
כאשר המורה רואה לפניו מראה טהור ,כמראה ירוק כזהב
סמיך או מראה חום בהיר ,יש חשש שמא זה מראה של
התחל ת וסת ,ואם החכם יתיר את המראה ,האשה תראה
אחר כמה שעות וסת ,ותסבור שהמראה טהור כמו המראה
הקודם שהרב התיר לה ,והם יבואו לשמש ויבואו לידי
מכשול .לכן המורה צריך לייעץ להם שלא לשמש באותו
לילה ,ושהאשה תאמר לבעל שיש כאן שאלה והחכם לא יכל
להורות (תפא"צ קפח סס"ק א ,וכ"כ שו"ת שבט הלוי ח"ה
סי' קו אות ב אך כתב שיפרשו יומיים או שלושה) ,וכתב על
זה בטה"ב (ח"א שטז) "ומכל מקום הכל לפי ראות עיני
המורה" 207
מראה טמא שכעת נראה טהור
מראה שבלילה נראה כמראה טמא ,וביום נראה כטהור -
י"א שתמיד הולכים אחר המראה שהיה בשעת יציאתו
מהגוף ,בין לטהר בין לטמא (שו"ת חכם צבי סי' מו ,סד"ט,
חוו"ד) .אך יש שפסקו שאין להקל בזה ( 208שבו"י ח"ב סי'
עד ,יעב"ץ ח"א סוס"י יב).

מקור טוהר
 207ואמר לי הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א שכוונת מרן ,להחמיר בזה דוקא כאשר זה קרה בסמוך לזמן שאמורה לראות וסת ,משא"כ
אם זה קרה בימים הסמוכים לאחר טבילתה .שאז אין לחוש להחמיר.
( 208ראייתו  -מיו"ד סי' נב ג  -גבי עוף שנפל לאור ,אף שראינו שלא השתנה מראיתו והכשרנו אותו ,מ"מ אם הוא נשלק ונמצא
שמראהו השתנה מטמאים אותו ,ואף שכבר נפסק דינו להיתר .וכ"ש בדין דם האשה שלא נעשה מעשה).
[ 209המקור  -נדה כ" - :רבי ראה בלילה וטימא ,ראהו ביום וטיהר ...אמר ודאי טהור הוה ובלילה הוא דלא איתחזי שפיר".
וכן כתב המאירי (נדה עג)  -אין לאדם אלא שעת הראיה בלבד ,ואין לתלות שהמראה השתנה דאין זה מצוי שישתנה ,ומ"מ כל שאפשר
לתלות בחסרון ראיה ,עושה ואינו חושש שמא נשתנה.
ועוד ,שיש לתלות שע"י אור הנר התפשט המראה וגרם להכנס לבית הספק (סד"ט סי' קצ סוף ס"ק צג) ,ואף בראיה לאור החשמל יש
כמה בעיות כמו שראינו לעיל (טה"ב שם)]
[ 210אך הדחיה לראיה זו  -א .חז"ל אמרו זאת רק בשחור ,ואין לך אלא מה שאמרו חכמים .ב .האור זרוע מדבר על מקרה שכולו הפך
לאדום ,שבזה יש את הסברא שכולו לקה ,משא"כ בקצוות שהאדימו שזה בא מחמת שהאודם היה מעורב בתוך הליחה והטבע דחה
את האודם לצדדים].
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מי טוהר
על מה שיסמוך  ,211אך אם המראה נשתנה לשחור ואינו
שחור ממש  -יש להקל בכל מקרה ,ואפילו בהרגשה .212

שינוי מראה הדם באופן מלאכותי
שינוי מלאכותי הנעשה בגוון המראה שעל העד  -אם השינוי
נעשה ע"י פעולה חיצונית ממראה טהור למראה טמא ,זה
טהור [אף המחמירים (הב"ח וסייעתו) גבי השתנה למראה
טמא ,יודו שע"י תערובת סם ,האשה טהורה ,ובפרט במראה
שאינו אדם ממש שהרי לדעת הנחלת דוד (סי' יג)
המחמירים אסרו רק כשנהפך לאדום ,אבל לשחור  -זה
טהור( ].שו"ת הר צבי חיו"ד סי' קמט)
שינוי מלאכותי הנעשה בגוון הדם שבגוף  -כתב הרב שלמה
זלמן אויערבך (קונטרס ענייני נדה אות כו ,שו"ת מנחת
שלמה ח"ב סי' ע) שאם יתחכמו הרופאים וישנו את מראה
הדם שבגוף האשה לצבע ירוק ,הרי זה מועיל לטהרה [שהרי
שחור טמא משום שלאחר שנעקר הוא משחיר ,אך אם ידענו
בבירור שהוא השחיר קודם יציאתו מהמקור ,הרי זה טהור]
אלא שכתב בספר הלכה ברורה (בסוף הספר ,בשם הרב
פנחס אפשטיין זצ"ל) שאי אפשר שדין הדם ישתנה ע"י
תחבולה (דעתם הובאה בטה"ב ח"א שכב)

נאמנות האשה במראה שהשתנה
מראה שהשתנה מטהור לטמא  -לפי המטהרים מראה
שהשתנה לטמא (חכם צבי וסייעתו) ,האשה בעצמה נאמנת
לגבי המראה האדום שלפנינו ,לומר שמקודם הוא היה לבן
ואחר כך הוא האדים( .טה"ב ח"א שכב  -שכה)
מראה שהשתנה מטמא לטהור  -אשה המביאה מראה
שנראה טהור וטוענת שהמראה היה אדום בתחילה ,וכעת
הוא השתנה  -הרי זו טמאה וצריכה ז' נקיים וטבילה ,שהרי
הולכים אחר שעת היציאה מהגוף [כי היא שויא נפשה
חתיכא דאיסורא .] 213
אבל אם היא לא בטוחה כל כך ,בכך שהיה המראה אדום -
הרי היא טהורה [הטעם  -א .הואיל והמראה טהור לפני
החכם ,ואין ספק שלה מוציא מידי ודאי שלפני החכם ,כיון
שאין השינוי במראות דבר מצוי ,ובפרט שנשים אינן
בקיאות במראה דמים ,ועדיף לתלות בטעות שלה המצויה
יותר ,מאשר לתלות בשינוי המראה ,ב .ועוד שיש כאן ספק
ספיקא  -שמא מתחילתו היה כן ,ואת"ל שלא ,שמא אין זה
היה מחמשת מראות דמים הטמאים]
לכן יש לחק ור אותה היטב ,אם היה כן באמת ,ולא לסמוך
מיד על דבריה להחמיר ,כי הנסיון מורה שהם מדמות
מראות ,ולא יהיה פזיז ונחפז בקביעתו (שו"ת דברי חיים
ח"ב סי' פא ,חזקת טהרה בתוספת טהרה אות עד ,שבט הלוי
צה סוף עמ' א ,ובמהדו"ב צב סע"ב ,טה"ב שכו)

אופן בדיקת המראה
לדעת הרמב"ם (הל' אסו"ב פ"ה הי"ב) "אין בודקין הדם אלא
על גבי מטלית לבנה ובחמה ,וכשהוא עומד בחמה עושה צל
בידו על הדם כדי שיראה עינו כמות שהיא" וכ"פ הפרד"ר
(שפת"ח סוף סק"ד) [המקור הובא בהערה ]214
אך שאר הפוסקים כתבו שזו חומרא יתירה ,ויש להתיר
לראות הדם בכל עניין[ .הטעם  -א .לפי שבימינו רק מראה
הלבן והירוק טהורים ,ולכן אין צריך בעיון ודקדוק רב  ,215ב.

מקור טוהר
( 211משום ספק ספיקא  -שהרי יש מחלוקת בדין הבדיקה ,י"א מדאו' וי"א מדרבנן ,ובצירוף דעת החכם צבי וסייעתו יש כאן ספק
ספיקא)
( 212שהרי מעיקר הדין קיי"ל בשחור דדיהה מכאן טהור ,ובצירוף החכם צבי וסייעתו יש להתיר)
[ 213המקור  -נדה כ" - :מעיקרא אחזקיה בטמא כיון דחזא לצפרא דאשתני אמר (ליה) ודאי טהור הוה ובלילה הוא דלא אתחזי שפיר
כיון דחזא דהדר אשתני אמר האי טמא הוא ומפכח הוא דקא מפכח ואזיל"]
 214המקור  -א .נדה כ" - :רבי בדק הלילה לאור הנר .רבי ישמעאל ברבי יוסי בדק ביום המעונן ביני עמודי (היכא דגרסי ואע"ג דליכא
נהורא כולי האי .רש"י) .אמר רב אמי בר שמואל וכולן אין בודקים אותם אלא בין חמה לצל .אמר רב נחמן בחמה ובצל ידו (נותן ידו
כנגד החמה על הדם ומיצל .רש"י)".
ב .מגילה יד - .אביגיל נטלה דם והראתה לדוד המלך" ,אמר לה וכי מראים דם בלילה ,אמרה לו וכי דנים דיני נפשות בלילה( ...וכי
מראים דם בלילה אם טמא או טהור ,הלא צריך להבחין מראיתו אם מחמשה דמים טמאים באשה הוא אם לאו .רש"י)
והנה בירושלמי הובא המעשה של אביגיל ,וכתבו שהיא הוציאה 'כתמה' והראתה לו ,משמע שגם ללא הרגשה אין להורות בלילה.
ירושלמי נדה פ"ב סוף ה"ז " -רבי ראה דם בלילה וטימא ,אמר שובקתיה לצפרא ,ראה ביום וטיהר ,אמר כמה גדולים דברי חכמים
שאמרו אין רואים 'כתמים' בלילה ,שובקתיה לרמשא וראה בלילה וטיהר ,אמר לא אני שטעיתי הוא הוא שדיהה"
וכעת קשה ,איך ראינו (נדה כ ):שרבי ראה דם בלילה?
א .לאור הכוכבים אסור ,אך לאור הנר מותר (ספר האשכול הל' נדה סי' לט עמ' צו)
ב .הסוגיא במגילה לא כרבי (ראש אפרים סי' לח ס"ק א)  -אך יש לדחות זאת ,שהרי רבי בעצמו אמר (בירושלמי) כמה גדולים דברי
חכמים שאמרו אין רואים כתמים בלילה.
ג .רבי היה סבור דשאני יחיד מומחה שמותר לו לראות גם בלילה (טה"ב ח"א של)
( 215וכן מוכח מרש"י במגילה יד' .וכי מראים דם בלילה אם טמא או טהור ,הלא צריך להבחין מראיתו אם מחמשה דמים טמאים
באשה הוא אם לאו  '.כן הביא בעל השואל ומשיב בדברי שאול יוסף דעת דף קמא סוף ע"ב)
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[ואף שלמסקנה תרוה"ד החמיר ,והתיר רק בלבן שבא בלי
הרגשה ובלי סמיכות ,מ"מ כתב הב"י "ונראה לי שחומרות
יתירות הן ,ולית דחש להו"]

הטור והשו"ע לא הביאו דברי הרמב"ם ,ג .מראה הדמים
מסורים לחכם מורה הוראה ולא לנשים ,וכיון שהוא בקי
במראות ועינו יפה בראיה הוא יכול להבחין בנקל בין מראה
צהוב למראה שיש בו אדמימות] (תוה"ש קפח סק"א ,טה"ב
ח"א שז)
וי"א שלא נהוג לראות דם בלילה [הטעם :שהרי חשכו
עינינו ,וכן לא נהגו ,ולא ראינו חכם שיסמוך על ראיית לילה
לטהר] (ספר האשכול עמ' צו)
וי"א שאפשר להקל בכתמים לראות בלילה ,אם החכם יודע
שראייתו טובה (שו"ת גידולי טהרה סוף סי' כח)
וי"א שמותר במקום הכרח (ערוה"ש ס"ק טז)
וי"א שמותר לראות לאור הנר בשאר בדיקות ,חוץ מבדיקות
שבעה נקיים (סד"ט סי' קצ סוף ס"ק צג)
וי"א שלאור החשמל מותר [הטעם :שהפוסקים שהחמירו
בנרות ,היינו כיון שהם לא מאירים כל כך ,משא"כ באור
החשמל שהוא חזק] ומ"מ יזהר מאור הפלורסנט שלאורו
הכתם לבן יותר ממראהו האמיתי ,ופעמים גורם להעלמת
האדמימות מעין הרואה .וכן במנורת להט (הצהובה) יש
להזהר ,שזה עושה את המראה אדום יותר (שבט הלוי הל'
נדה עמ' צו אות ה ,מהדו"ב עמ' צג)
וכן פסק בטה"ב (ח"א שלא) שחכם יכול בשעת הצורך
להורות בלילה ,אך יקח לתשומת לבו את הדברים הנ"ל ,או
שיאזן ע"י הדלקת שני סוגי המאורות יחדיו ,ויראה הכתם
בלילה לאורם.

אחר רחיצה בחמין
י"א שיש לטמא מראה לבן הנמצא אחר שרחצה בחמין ,שכן
דרך הדם להתלבן מחמת רחיצה בחמין (מה"ר זנוויל כץ)
ואף אם המראה לבן נמצא אחר שעתיים או שלוש אחר
הרחיצה (ר' יעקב מרגלית בשם ר' דוד לנצהוט) ,וכנראה
שלכן הנשים נהגו שלא להתרחץ בימי הנקיים עד הטבילה,
פן תראה מראה לבן (כל זה הובא בב"ח ד"ה מצאתי).
אך האחרונים חלקו על כך (ט"ז) [הדחיה :א .לא מצאנו רמז
לזה בתלמוד או בפוסקים ,ב .אין עדות ברורה מפי מהר"י
מרגלית ,ג .אם כן הגמרא היתה נוקטת חידוש גדול יותר
ואומרת שלבן טמא מפני שהוא אדום שלקה ,ד .הרי הב"ח
הקל במראה לבן סמיך ולא חילק אם היא רחצה קודם (ט"ז
א) ,ה .כיון שהדם התלבן קודם יציאתו מהגוף ואח"כ יצא
כשהוא לבן  -טהורה (שו"ת צמח צדק מליוואוויטש חיו"ד
סי' קכה) והתורה לא ציותה לחקור מה היה צבעו קודם
צאתו מהגוף (ערוך השולחן ס"ק יז)] (והוסיף הט"ז
שהמחמיר יחמיר לעצמו)
ויש מי שהחמיר בירוק [שהרי בין כה יש כמה גדולים
המחמירים בירוק כזהב ושעוה] (שערי דעה ס"ק ב) 218
ויש מי שהחמיר בלבן שנמצא אחר הרחיצה בחמין בשבעה
נקיים (פרד"ר מקשה זהב סוף ס"ק א) 219
ולהלכה נפסק שהיא טהורה ואפילו בתוך שבעה נקיים
(טה"ב ח"א שכז ,שו"ת זבחי צדק ח"ב חיו"ד סי' יב)

בעל הרוצה להחמיר
תלמיד חכם רשאי להחמיר על עצמו [שזו דרך הפרושים,
ואף שבנישואין לא התנהג כפרוש מ"מ  -הדרך היא שת"ח
עתידים להיות פרושים ,ועוד שיש שמחה לאשה בכל עלייה
שיש לבעלה בעבודת ה'] (שו"ת חת"ס סי' קמט ,פת"ש ב)

רחיצת הגוף בתוך שבעה נקיים
י"א שהאשה לא תרחץ בימי הנקיים שלה [הטעם  -א.
מחשש שמא תראה דם וע"י הרחיצה הוא יתקנח ויאבד ,ב.
שהרי הדם מתלבן ברחיצה בחמין ,ג .שמא בעלה יקל

הרגישה פתיחת פי מקור
האשה שהרגישה פתיחת פי מקור ,ובדקה מיד (בתוך שיעור
וסת – פת"ש ד) ומצאה מראה לבן  -יש לטהרה ,שתולים
את ההרגשה במראה הטהור ( 216מקורו בתרוה"ד סי' רמו,
טור ,ב"י ,ב"ח) וכ"פ השו"ע והרמ"א217 .

מקור טוהר
 216ומה שנאמר שהרגשת פתיחת פ"מ זו הרגשה דאו' ,ויש לטמא  -תירץ תרוה"ד  -היינו כשאין במה לתלות ,אך כשיש לתלות
ביציאת מראה טהור ,יש לטהר[ .והדרכ"מ (ב) תירץ היינו כשנמצא מראה ,אך כשלא נמצא כלום ורק היתה הרגשה יש לטהר .ומ"מ
הדרכ"מ פסק למעשה כתרוה"ד להקל רק כשנמצא מראה טהור( .לפי שבסי' קצ השו"ע פסק כתרוה"ד והרמ"א לא הגיה עליו]).
 217בשו"ת גבע"ש סי' סז ,גבי אשה שהרגישה פתיחת פ"מ ובדקה מיד בחלוק שאינו בדוק ,ומצאה כתם גדול טהור ובתוכו נקודה
אדומה קטנה  -פסק להקל ,לתלות את ההרגשה במראה הטהור הגדול ,ואת הכתם האדום בדם מאכולת .ומ"מ כתב שם שרבי מרדכי
מטיקטין פקפק בזה.
[ 218ויש לדחות  -לפי קבלת הרבנים שהובאה בב"ח ,שהם אמרו כן רק על מראה לבן]
[ 219יש לדחות  -שאין דבריו מוכרחים כלל (טה"ב ח"א שכז)]
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בהרחקות ( ]220זכור לאברהם ח"ג ערך נדה פט ,.הב"ח,
שו"ת ערוגת בשם חיו"ד סי' קעה)
וי"א שהמחמירים החמירו רק כשיושבת באמבטיה במים
חמים ,אבל מקלחת אינה בכלל רחיצה (שבט הלוי צג,
מהדו"ב צא)

ולהלכה מותר להתרחץ בימי השבעה נקיים ,ואין לחוש
לדעת הזכור לאברהם הנ"ל (טה"ב ח"א שכח)

סעיף ב :נאמנות האשה על עד
יתי ,וְּ ִא ּ ַּב ְּד ִּתיוִ .אם הוּא מַּ ְּראֶׁ ה לָּׁ בָּׁ ן אוֹ ָּׁירֹק ,טָּׁ הוֹ ר .אֲ בָּׁ ל ִאם
שה לוֹ מַּ רָּׁ ּ :כזֶׁה ָּׁר ִא ִ
נֶׁאֱ מֶׁ נֶׁת ִא ּ ָּׁ
יאה לְּ פָּׁ נֵּינ ּו ָּּׁדם ,וְּ הֶׁ ְּחז ְַּּקנוּה ּו ְּּבטָּׁ מֵּ א ,אוֹ אֲ ִפלּ ּו נִ ְּס ּ ַּת ּ ַּפ ְּקנ ּו ִאם הוּא טָּׁ מֵּ א אוֹ טָּׁ הוֹ ר ,וְּ ִהיא
הֵּ ִב ָּׁ
אוֹ מֶׁ ֶׁרת :חָּׁ כָּׁ ם ּ ְּפלוֹ נִ י ִטהֵּ ר לִ י ּ ַּכיּוֹ צֵּ א ּ ָּׁבזֶׁה ,אֵּ ין סוֹ ְּמ ִכין עָּׁ לֶׁ יהָּׁ .

וכעת היא טוענת שהדם הזה דומה לדם הקודם ,באומרה
"כזה ראיתי ואיבדתיו"  -אם לא מצאנו רעותא בדבריה ,כגון
שהחכם רואה שאין ספק במראה  -היא נאמנת על האבוד,
ולא חוששים שמא היא טועה בדמיונה( .ברייתא בנדה כ,:
רשב"א ,ב"י ,ב"ח) וה"ה באומרת שראתה מראה לבן או ירוק
וכיוצא בזה  -נאמנת ,וכש"כ אם אמרה ראיתי מראה על העד
והחכם טיהר לי (טה"ב ח"א שלב) [הטעם  -משום שהתורה
האמינתה ,שנא' "וספרה לה"  -לה לעצמה( .כתובות עב]).
אשה שברור לה שמראה הדומה לזה ,טיהר לה החכם  -אינה
צריכה לשאול לחכם שוב ,מאחר שיודעת שכזה טיהר לה
הרב (רשב"א)  ,222וכן אם אומרת שאין למראה הזה נטיה
לאדמומית כלל  -נאמנת ואף לחברתה [כדקיי"ל בסי' קצו
שסומא וחרשת חברותיה בודקות אותה] (חכמ"א בבינת
אדם כלל קיא סי' ה)
ואף נאמנת לדמות לה מראה למראה ,כל שאין שם רעותא
(מהר"ם בדעת תורה דף לג ,):ואף אין צורך להביא דם אחר
שתאמר עליו כזה ראיתי ,אלא נאמנת כל שאומרת שאין בו
נטיה לאדמומית (טה"ב ח"א שלו)
וכן נאמנת אשה להורות לחברתה את ההלכה בדיני הדמים
בשם הרבנים (ריטב"א נדה כ ,:רמב"ן ,שו"ת דברי חיים,
טה"ב ח"א שלז) 223

המקור בגמרא
נדה כ" - :ילתא אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וטמי
לה ,הדר אייתא לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה ודכי לה,
והיכי עביד הכי? והתניא 'חכם שטימא אין חברו רשאי
לטהר ,אסר אין חבירו רשאי להתיר'? מעיקרא טמויי הוה
מטמי לה ,כיון דאמרה ליה דכל יומא הוה מדכי לי כי האי
גונא והאידנא הוא דחש בעיניה  -דכי לה .ומי מהימני? אין,
והתניא (בניחותא) נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו.
איבעיא להו  -כזה טיהר איש פלוני חכם מהו  ?221תא שמע:
'נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו'  -שאני התם
דליתיה לקמה .תא שמע' :דילתא אייתא דמא לקמיה דרבה
בר בר חנה וטמי לה ,לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה ודכי
לה ,והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי
לטהר וכו' ואמרינן טמויי הוה מטמי לה כיון דאמרה ליה דכל
יומא מדכי לה כי האי גוונא והאידנא הוא דחש בעיניה הדר
דכי לה' אלמא מהימנא לה  -רב יצחק בר יהודה אגמריה
סמך".
נאמנות האשה על עד ברור
"נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואיבדתיו" (נדה כ ):דהיינו,
אשה שראתה דם ,והדם אבד ,ואח"כ היא שוב ראתה דם,

מקור טוהר
[ 220ויש לדחות  -שהרי ברחיצה (לא בטבילה) כולם יודעים שהאשה נשארת בטומאתה (טה"ב ח"א שכח)]
 221רש"י פירש  -שמדובר שהחברה הראתה לאשה מראה דם ,והאשה טוענת שבדיוק דם כזה היא הראתה לחכם מסויים והוא טיהר
לה אותו ,האם ניתן לסמוך עליה? [והב"ח הסביר שרש"י לא פירש שמדובר שבאה כעת לחכם ,שהרי אם החכם הראשון פסק לה שזה
טהור ,מה לה לבוא לפני חכם אחר?]
[ 222ואף שילתא שאלה לרבה בר בר חנה ,שוב ושוב  -יש לתרץ :א .שאינה יכולה לראות דם במקום שיש תלמיד חכם משום כבודו
(ר"ן ,רמב"ן) ,ב .וכן משום שהיתה מחמירה על עצמה (רמב"ן) .וכל זה בזמנם שהיו מטמאים רק חמישה מראות דמים ,משא"כ בזמנינו
שרק הלבן והירוק טהור אין צריך להחמיר בזה ,רשאית לפסוק בעצמה]
[ 223ודלא כשו"ת מהרי"ו (סוף סי' כה) שסבר שהאשה נאמנת לעצמה ולא לחברתה .שטעמו שאינן נותנות ליבן לדקדק באיזה דרך
התירו .ונדחה מהטעם  -שאין לחלק בין לעצמה ולבין חברתה ,שהרי הגמ' (לפי רש"י) שאלה גבי נאמנותה לחברתה וניסתה לתרץ
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בזה מח' גדולים אי הוי מדאו' או מדרבנן ,שרוב נשים
מבחינות בין הרגשת עד להרגשת וסת] (טה"ב ח"א שלד)

נאמנות האשה על עד בעייתי
הגמרא הקשתה "איבעיא להו כזה טיהר איש פלוני חכם
מהו 224 ...אך הגמ' לא פשטה את הספק ולכן הפוסקים
פסקו לחומרא שאם יש רעותא בדבריה אין להאמינה 225
במקרה שיש רעותא במראה ,כגון במקרה שהוחזק המראה
כדם לפנינו או במראה בעייתי (מסופק)  -אין להאמינה ,כי
כמו שלנו לא ברור המראה להתירו ,גם היא לא בטוחה
במראה ,ויש רגלים לדבר לומר שהיא טועה בדמיונות
וחושבת שהוא טהור( .רשב"א 226 ,ריטב"א ,ב"י ,ב"ח)
ואף אם היא מביאה את הדם הראשון לפנינו ומראה שהחכם
טיהר לה אותו ,והוא דומה למראה הזה  -אין להאמין לה
(תוה"ש)
וכן אם חברתה מסופקת במה שראתה  -אין האשה נאמנת
לומר לה שהיא גם ראתה דם כזה והחכם טיהר לה (רש"י,
ב"ח ,ש"ך)
אך אם היא באה עם המראה בעצמו ,ואומרת שחכם פלוני
טיהר לה אותו  -היא נאמנת (ש"ך ז ,כמובא בהמשך)
אשה שמביאה מראה מסופק ,וכן מביאה מראה ישן הדומה
לו ,וטוענת שהחכם טיהר לה את הישן ,ואנו רואים
שהמראות דומים  -יש להאמין לה [הטעם  -מכיון שאנו
רואים שאינה טועה בדמיונות אין מחזיקין אותה למשקרת,
וגם בזה נאמנת] (פרד"ר מקש"ז ססק"ד ,טה"ב ח"א שלז)

נאמנות אשה כאשר אפשר לברר
כאשר האשה מביאה עד לפנינו וטוענת שחכם פלוני טיהר
המראה  -הסד"ט (ב) החמיר ,שכל שהעד נמצא ,חייב
להראותו לחכם [לפי פי' רש"י " 228אבל היכא דאיתיה קמן
ניחזי אנן" ,שהסביר בזה שכל שאפשר בודקים אחריה].
אך שאר הפוסקים דחו דבריו ,באומרם שאין כאן מחלוקת
[מלשון הרשב"א משמע שרק כשיש רעותא לפנינו  -אין
להאמינה ,אך אם אין רעותא ,אין צורך לברר .וכן את פירוש
רש"י אפשר ליישב  -א .דרש"י מיירי שכבר הביאה הדם
לפני הרב ,ולכן מיקרי 'איתיה קמן' ,הא לאו הכי שטרם הגיע
הדם לרב נאמנת היא (וכן הביא החכמת בצלאל עמ' רמה,
וכן הב"ח) ב .י"ל שרש"י מיירי בזמנם שהיו מטהרים מראות
הנוטים לאדום חוץ מחמישה] (טה"ב ח"א שלה)
ואף שיש רעותא במראה (ספק במראה) ,היא נאמנת לומר
שהחכם פסק לה שזה טהור [כן משמע מהרשב"א בתוה"ב,
שזה עיקרי יותר מהרשב"א בחידושים ,וכן כך משמע
ברז"ה] (ש"ך ז ,טה"ב ח"א שלו) 229
חכם לפסוק דין לאשתו
י"א שאין הבעל נאמן להורות לאשתו את דינה ,כאשר
איתחזק איסורא ,כגון בשאלה שהתעוררה לגבי טבילתה או
בהפסק טהרה (ר"ש ,חכמת אדם)
אך למסקנה פסק בטה"ב (ח"א שלז) בזה הלשון" :תלמיד
חכם שהגיע להוראה רשאי להורות לאשתו הלכות נדה אף
להקל ,הן במראות הדמים ובדיני כתמים ,והן בספק שיפול
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וכל זה רק בראיה בהרגשה שהיא מדאו' ,אין להאמינה כשיש
רעותא ,אך בכתם יש להקל אף כשיש רעותא [כרוב
הפוסקים שבאיבעיא דלא איפשטא ספקו בדרבנן יש להקל,
דלא כתיקו שיש להחמיר בו עד שיבוא אליהו ,ובפרט
שכתמים דרבנן] וכן בבדיקת עד אפשר להקל [כיון שיש

מקור טוהר
מ"נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ,"...וכן כיון שכן מפורש בריטב"א וברמב"ן ,וי"ל שאילו היה רואה דבריהם לא היה חולק .ובפרט שבזמן
הזה מטהרים רק את הירוק ואת הלבן( .טה"ב ח"א שלז)]
[ 224הגמרא (נדה כ ):הביאה ראיה ש האשה נאמנת ,שהרי רב יצחק בר יהודה הורה להיתר רק בגלל שהיא אמרה שרבה בר בר חנה
חש בעיניה (עיניו כאבו)  -משמע שהאשה נאמנת .אלא שהגמרא דחתה ואמרה  -שרב יצחק בר יהודה סמך על לימודו ,שהוא באמת
חשב לטהר ,ומה שהוא טימא לה מקודם ,זה רק בגלל שרבה בר בר חנה הורה כבר לאיסור  -ולפי דחיה זו אין להאמין לאשה במראות
עצמם].
 225ומה שנאמר "כזה ראיתי ואיבדתיו  -נאמנת" היינו כאשר אין רעותא לפנינו ,כי אין הדם לפנינו ,שנאמר שהוא בעייתי .ולכן סומכים
עליה מדין "וספרה לה"( .ב"ח)
 226וזה לשון הרשב"א" :דדילמא כי היכי דלדידן לא איברר לן ו לא יכלינן למיקם עליה ,איהי נמי לא קים לה וסברא כזה היה ואינו"
עכ"ל .וכן ,זה לשון הריטב"א (בחידושיו לנדה כ" ):אבל כל היכא שאין דם לפנינו ,או שהוא בפנינו ואין אנו רואים בו שום סימן טומאה,
פשיטא שהיא נאמנת בין לעצמה בין לחברתה"
[ 227דלא כתוה"ש שהחמיר בזה ,לפי הבנתו בפירוש רש"י]
[ 228נדה כ" - :איבעיא להו כזה טיהר איש פלוני חכם מהו? תא שמע :נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו  -שאני התם דליתיה
לקמה ".ופירש רש"י' :דליתיה קמן .אבל הכא דאיתיה קמן ניחזי אנן( ]':ואין לדחות שיש לחלק ,ולומר שהגמ' מיירי גבי חברתה שאז
יש לברר אבל לגבי עצמה היא נאמנת .שהרי הגמ' הביאה ראייה ליישב מכזה ראיתי ואבדתיו ,וכן מילתא ,ואם באמת יש לחלק בין
עצמה לחברתה ,א"כ מה מועילות הראיות הנ"ל (סד"ט))
[ 229ודלא דרבי שלמה קלוגער (בספרו מי נדה קונט"א יז ע"ג) שפסק כחידושי הרשב"א ,וכן דלא כשו"ת בית שלמה (סי' לח) שהחמיר
בזה במקום שהאשה הרגישה ,כיון שרוב דמים טמאים באשה (טה"ב ח"א שלו)]
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מי טוהר
שרשאי להורות לעצמו אף להקל בכל דיני איסור והיתר
אע"פ שהוא נוגע בדבר" (ערוה"ש קפח ס"ק כב ,תוס' ס"פ
כל היד ,מהרש"ל ,אגודה) [מקור המחלוקת מובאת בהערה
] 230

בדיני הפסק טהרה ובדיקות ,והן בענייני חציצה וטבילה,
וכיוצא בזה .ואע"פ שהוחזק איסור ,ורשאי להורות גם בדבר
שאינו מפורש בפוסקים ,והוא צריך לדמות מילתא
למילתא ,בכל זה רשאי לדון ולהורות ,כי לא נחשד להקל
לעצמו בדבר שיש בו ספק איסור שלא על פי ההלכה .וה"ה

סעיף ג :דם שפופרת או חתיכה
יאה ּ ָּׁב ּה דָּּׁ םְּ ,טהוֹ ָּׁרה .וְּ כֵּ ן ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדם ּ ַּבח ֲִתיכָּׁ ה ,אֲ ִפלּ ּו ִהיא
ִה ְּכנִ יסָּׁ ה ְּשפוֹ פֶׁ ֶׁרת וְּ הוֹ ִצ ָּׁ
ְּ
שאֵּ ין ֶׁ ּד ֶׁרך לִ ְּראוֹ ת ּ ֵּכן .וְּ כֵּ ן
ש ָּׁר ּהְּ ,טהוֹ ָּׁרהֵּ ּ ,כיוָּׁ ן ֶׁ
שנּוֹ גֵּעַּ ִּב ְּב ָּׁ ׂ
ְּמבֻׁ ַּּקעַּ ת וְּ הַּ דָּּׁ ם ּ ַּב ְּּב ָּׁקעִ יםְּּ ,בעִ נְּ יָּׁן ֶׁ
שר נוֹ ְּפלִ ים ְּּבבֵּ ית הַּ ִחיצוֹ ןְּ ,טהוֹ ָּׁרה.
ש ּ ָּׁל ּה ,ו ְּּכ ִמין ח ֲִתיכוֹ ת ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
ש ּ ֶׁנעֱקַּ ר מָּׁ קוֹ ר ֶׁ
שה ֶׁ
ִא ּ ָּׁ

הגה :אֲ ִפלּ ּו

ש ּ ֶׁנע ֱַּקר ְּמקוֹ ָּׁר ּה,
חֲתיכוֹ ת אֵּ לּ וּ ,הוֹ ִאיל וְּ י ְָּּׁדעָּׁ ה ַּו ַּ ּדאי ֶׁ
ש ּ ָּׁל ּהְּ ,טהוֹ ָּׁרהְּּ ,ד ָּׁתלִ ינָּׁן הַּ דָּּׁ ם ּ ַּב ִ
חֲתיכוֹ ת ּ ַּב ּ ַּבית הַּ ִחיצוֹ ן ֶׁ
שהַּ ִ
ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדםָּׁ ּ ,כל זְּמַּ ן ֶׁ

ש ִה ּ ִטילָּׁ ה הַּ ח ֲִתיכוֹ ת ְּּבמַּ יִ ם ּפוֹ ְּש ִרין ,וְּ לֹא נִ ּמוֹ חוּ,
וּמֵּ חֲמַּ ת מַּ ּ ָּׁכה הִ יא(ֵּ ּ .כן מַּ ְּשמָּׁ ע ַּּב ּטוּר וְּ ַּר ּ ֵּבנ ּו יְּרוּחָּׁ ם וְּ הָּׁ רֹא"ש) .וְּ הוּא ֶׁ
וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ח ֲִתיכוֹ ת ְּקטַּ נּוֹ ת דּ ו ְּּמיָּׁא דִּ ְּשפוֹ פֶׁ ֶׁרת ,אֲ בָּׁ ל ח ֲִתיכָּׁ ה ְּּגדוֹ לָּׁ הְּ ,טמֵּ ָּׁאה ,אֲ ִפלּ ּו לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה
שלּ ֹא נִ גְּ ְּמ ָּׁרה צו ָּּׁרתוֹ .
שר לִ ְּפ ִתיחַּ ת הַּ ֶּׁקבֶׁ ר ְּּבלֹא דָּּׁ ם ,אֲ ִפלּ ּו ְּּבנֵּפֶׁ ל ֶׁ
ש ִאי אֶׁ ְּפ ָּׁ
ְּּכלוּם ,לְּ ִפי ֶׁ
דרכה של אשה לראות דם בשפופרת  .232לימא שפופרת
תנאי היא ,דתניא 'המפלת חתיכה אף על פי שמלאה דם אם
יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה ...שרבי אליעזר אומר
בבשרה ולא בשפיר ולא בחתיכה וחכמים אומרים אין זה דם
נדה אלא דם חתיכה' .תנא קמא נמי טהורי מטהר? אלא
דפלי פלויי איכא בינייהו ,תנא קמא סבר 'בבשרה' ולא
בשפיר ולא בחתיכה והוא הדין לשפופרת והני מילי היכא
דשיעא אבל פלי פלויי טמאה מאי טעמיה 'בבשרה' קרינא
ביה ,ואתו רבנן למימר אף על גב דפלי פלויי אין זה דם נדה
אלא דם חתיכה הא דם נדה ודאי טמא ואפילו בשפופרת נמי

המקור בגמרא
נדה כא" - .מתני'  -המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה
ואם לאו טהורה ר' יהודה אומר בין כך ובין כך טמאה"
נדה כא - :גמרא " -בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא :הרואה
דם בשפופרת מהו? {ויקרא טו  -ז/יט} 'בבשרה' אמר
רחמנא ולא בשפופרת או דלמא האי 'בבשרה' מיבעי ליה
שמטמאה מבפנים כבחוץ? אמר ליה :בבשרה אמר רחמנא
ולא בשפופרת דאי בבשרה מבעי ליה שמטמאה מבפנים
כבחוץ א"כ נימא קרא (בבשר) מאי בבשרה שמע מינה תרתי
 .231והא"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי המפלת חתיכה
קורעה אם יש בה דם אגור טמאה ואם לאו טהורה? הכי
השתא התם דרכה של אשה לראות דם בחתיכה הכא אין

מקור טוהר
[ 230המקור  -משנה בנגעים פ"ב מ"ה " -כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ,"...ושם לא נאמר 'כל הדמים אדם רואה חוץ מדמי
אשתו' .וכן כתבו התוס' (נדה כ ):שהבעל יכול להורות בדמי אשתו.
ואף ש קשה מילתא שהיתה רגילה להראות דמים לרבה בר בר חנה ולא לבעלה רב נחמן? יש ליישב:
א .שמא בעלה לא היה בקי במראות דמים .ב .שמא יחמיר על עצמו להיות לבו נוקפו( .תוס') ג .כדי שלא תתגנה על בעלה (ר"ש) ד.
שמא יש לחלק היכן שאיתחזק איסורא (ר"ש) וכמוהו פסק הט"ז (יו"ד סי' יח ס"ק טו) ,ולפי דבריו ,יש להחמיר כשהאשה בחזקת
טומאה והיא רוצה להפסיק בטהרה (מי נדה ס"פ ב) או שאירע לה שאלה לגבי הטבילה (חכמ"א כלל קט סי' ו ,בינת אדם שם סי' ג)
אלא שהאחרונים דחו דבריו  -א .שהרי מוכח מהרא"ש פרק הניזקין שיכול להורות אף היכן שהתחזק איסורא .ב .שכל דבריו הם
אליבא דר"ת שסובר שאין עד אחד נאמן במקום שהתחזק איסור ,אבל לדעת הרמב"ן והרשב"א ורוב גדולי האחרונים עד אחד נאמן
אף היכן שהתחזק איסור (חקרי לב ח"א מיו"ד סי' קצו דף ערב ע"ד) ג .אף הר"ש כתב תירוץ זה בלשון שמא ,שהוא מסתפק בזה.
(שו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי לה).
ולפי זה גם היכן שהתחזק איסור והתעורר ספק גבי טבילתה וכדו' נאמן הבעל להורות לה הדין (טה"ב ח"א שלח  -שמ)]
( 231דהיינו ב' של 'בבשרה' ללמד לטמא בפנים כבחוץ ,ה' של 'בבשרה' ללמד ולא בשפופרת).
 232ופירש רש"י "בשפופרת .הכניסה קנה חלול באותו מקום ונמצא בתוכו דם :בבשרה .דם יהיה זובה בבשרה שיצא דרך כותלי בית
הרחם ואין מפסיק והאי קרא בנדה כתיב ופרשה שניה נאמרה בזבה (ויקרא טו) ואשה כי יזוב זוב דמה וגו' :שמטמאה בפנים כבחוץ.
מאחר שיצא מן המקור לפרוזדור והעמידו כותליה מיד היא מטמאה משא"כ בזב ובעל קרי דאין מטמאין עד שתצא טומאתן לחוץ":
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יו"ד סימן קפח
 .233אמר אביי בשפופרת כולי עלמא לא פליגי דטהורה ,כי
פליגי בחתיכה מר (ר"א) סבר דרכה של אשה לראות דם
בחתיכה ומר (חכמים) סבר אין דרכה של אשה לראות דם
בחתיכה ,רבא אמר דכולי עלמא אין דרכה של אשה לראות
דם בחתיכה והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא
קמיפלגי דר' אליעזר סבר אשה טהורה ודם טמא דהא אתי
דרך מקור ורבנן סברי אשה טהורה ומקור מקומו טהור ".234

בחריצים ונוגע בבשרה .אך לפי חכמים 'ולא בשפופרת'
טעמו משום שאין דרך האשה לראות בכך ,ואף שהדם נוגע
בבשרה 236 .וכן עשה מעשה רבינו שמשון להתיר חתיכות
רחם שנפלו לאשה בבית החיצון ,משום שאין זה דרכה
לראות כך( .דהיינו ,לפי חכמים העיקר שאין דרך ראיה בכך
יש לטהר ,ואף אם הדם נוגע בבשר)
ויש המפרשים שהמח' היא גבי חתיכה שדם אגור בתוכה:
התוס' (ד"ה כי פליגי) ביארו  -שגם בשפופרת וגם בחתיכה
מדובר בדם נדות ,ובפלאי פלויי לכולי עלמא האשה טמאה
כיון שזה דם נדות הנוגע בבשרה ,והמחלוקת היא לגבי
חתיכת בשר העשויה כמין שפופרת (חלולה) ויש חציצה בין
הדם לצואר הרחם ,ר"א סובר שכך דרך הדם לצאת ולכן הוא
מטמא ,וחכמים סוברים שאין דרך הדם לצאת בכך כלל ,ולכן
מטהרים( 237 .דהיינו ,לפי חכמים צריך :א .שהדם לא ייגע
בבשר ,ב .ודוקא שאין דרך ראיה בכך)
הרמב"ן (כא :ד"ה ומהדר) ביאר  -שמדובר בדם נדות ,ולכולי
עלמא צריך שהדם לא ייגע בבשר ,לכן בפלאי פלויי יש
לטמא ,ונחלקו בחתיכה שיש דם רק בתוכה (אגור)( ,אלא
שהשיטות הפוכות) חכמים מחמירים וסוברים שדרך אשה
לראות כך ,לכן בשר החתיכה לא מהוה חציצה בין הדם
לצואר הרחם והיא טמאה ,אך אם יוודע שהדם האגור הוא
דם חתיכה ולא דם נדות ,יש לטהר .ור"א מקל וסובר שאין
דרך אשה לראות דם בכך ,לכן בשר החתיכה חוצץ בין הדם
האגור בתוכו לבין בשרה (צואר הרחם) והיא טהורה.
(דהיינו ,לפי חכמים צריך שהדם לא ייגע בבשרה ,והחוצץ
ביניהם יהיה דבר שאין דרך אשה לראות בכך ,ובשר החתיכה
אינו חוצץ ,שכן דרכה בכך)

ונחלקו הראשונים בשיטת אביי:
יש מפרשים שהמח' היא גבי פלאי פלויי (חתיכה מבוקעת):
רש"י (ד"ה כי פליגי) ביאר  -שלכולי עלמא מדייקים מלשון
הכתוב של בבשרה ,ב' לטמא בפנים כבחוץ ,וה' לטמא את
הנוגע בבשרה ולא בשפופרת ולא בחתיכה שיש דם רק
בתוכה ,כיון שאין הדם נוגע בדפנות ,משא"כ בפלאי פלויי
שיש דם בחריצים ,לדעת ר"א יש דרך בכך ולדעת חכמים
אין דרך בכך  -כלשון רש"י "דאין זה דם נדה ,דאין דרכה של
אשה לראות דם בחתיכה" -
הראשונים (רא"ש ותוס') הבינו בדבריו  -שלפי חכמים יש
לטהר משום שאין זה דם נדות כלל אלא דם חתיכה235 .
אלא שכנראה הם גרסו בסוף דבריו רק את המילים 'דאין זה
דם נדה'( .וכן נראה מהרא"ש שגרס בדברי רש"י 'דאין זה דם
נדה אלא דם חתיכה' ,וכ"כ בהגהות והערות על הב"י אות
יט)
אך לפי הגירסא שלפנינו שיש תוספת 'דאין דרכה של אשה
לראות דם בחתיכה'  -משמע שחכמים טיהרו גם בדם נדות
ממש כיון שאין דרכה לראות בכך (דהיינו ,לפי חכמים
העיקר שאין דרך ראיה בכך יש לטהר ,ואף אם הדם נוגע
בבשר)
הרא"ש (סי' ב) בשם רבינו שמשון מקוצי ביאר  -שלפי רבי
אליעזר דרשת הפסוק 'ולא בשפופרת' באה להקל מטעם
חציצה ,ולכן בפלאי פלויי האשה טמאה ,כיון שהדם

מקור טוהר
[ 233לפי ההסבר הראשון  -ר"א סובר שמדייקים מלשון הכתוב ,ייתור ב' וייתור ה' שבמילה בבשרה ,וכך לומדים מהם את שתי
הדרשות ,לטמא בפנים כבחוץ ,וכן רק הנוגע בבשרה ולא בשפופרת ,לכן פלאי פלויי שהדם שבחריצים נוגע בבשרה  -טמאה (ולכן
בשפופרת טהורה ,כיו ן שאינו נוגע בבשר) ,אך חכמים סוברים שאין לדייק את לשון הכתוב ,ולכן בבשרה מלמד לטמא בפנים כבחוץ,
ומסברא יש לומר דדוקא דם נדות טמא ,ופלאי פלויי זה דם חתיכה ולא דם נדות ולכן טהורה היא (ולכן בשפופרת טמאה כיון שזה
דם נדה)]
[ 234לפי רבא  -לכולי עלמא יש לדייק מלשון הכתוב את שתי הדרשות ,בפנים כבחוץ וכן נוגע בבשרה ,ובשפופרת וחתיכה אין דרך
ראיה כלל .אלא שנחלקו האם מקור מקומו טמא ,שמא לעניין טומאת ערב יש בדם היוצא טומאה ,נפקא מינה לטהרות .ר"א סבר
שהפסוק ממעט אותו רק מצד דם נדות ולא מדין טומאה ולכן היא טמאה טומאת ערב ,וח כמים סברי שכיון שאין זה דם נדות ממילא
אין עליו שם טומאה כלל ,ולכן היא טהורה].
[ 235ולכן הם הקשו על דבריו  -א .שכן לפי פירושו 'אין דרכה' של שפופרת היינו דם נדה שיש להתיר משום חציצה שאין הדם נוגע
בבשרה ,ואילו 'אין דרכה' של חתיכה היינו שאין זה דם נדות כלל (תוס'  ,רא"ש) ,ב .למה הגמ' נקטה 'אין דרכה' ,הרי היא יכלה לומר
'אין זה דם נדה' כמו שאמרה מקודם בהסבר הראשון למחלוקת ר"א וחכמים ,ג .לפי אביי שהחידוש הוא רק גבי שפופרת שלכו"ע יש
לטהר ,הוא היה צריך לומר 'בשפופרת כו"ע לא פליגי ...כי פליגי בחתיכה' (רא"ש)]
( 236ומבאר הרא "ש שמה שאמרו חכמים 'אין זה דם נדה אלא דם חתיכה' היינו אין דרכו של דם נדה רגיל לבוא בעניין זה)
( 237ומבארים התוס' שמה שאמרו חכמים 'אין זה דם נדה אלא דם חתיכה' היינו אין זה דם נדות שטימאה התורה)
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מי טוהר
דרך ראיה ,אף שמדובר כאן בדם נדה ממש ,מ"מ התורה
אסרה רק כאשר המקור במקומו ומוציא דם ,משא"כ במקרה
זה שהמקור עצמו מוליך עמו הדם ,ובזה לא אסרה התורה
.]240
שיטה ב  -בחתיכות שיש בבקעים דם [ההסבר השני שהביא
הב"י בדברי הטור ור' ירוחם הוא שהיא לא היתה פוסקת
מלראות חתיכות בשר  -וא"כ יש להקל רק אם יצאו חתיכות
בליווי דם .וכן הבין הב"י בדברי ר' שמשון שיש להקל רק
אם יצאו חתיכות ואף שיש בתוכן דם (פלאי פלויי) ,משום
שאין דרך אשה לראות בכך ,אבל אם יצא דם לבד  -גם ר"ש
לא יטהר ]241 .וכ"פ בשו"ע.
שיטה ג  -רק בחתיכות שאין מבחוץ דם כלל (ב"ח ,ש"ך יח)

הוצאת דם בשפופרת או בחתיכה
אשה שהוצא דם מרחמה באמצעות שפופרת חלולה ,שבה
עבר הדם מבלי לגעת בצואר הרחם ,אשה זו טהורה.
(כמסקנת רבא ואביי במחלוקת ר"א וחכמים ,טור ,רא"ש,
שו"ע) ודוקא בשפופרת דקה שבדקים (ט"ז ,ש"ך) 238
וכן אשה שיצאה לה חתיכת בשר מהמקור  -יש לטהר (כרוב
השיטות ,שכאשר אין הדם נוגע בבשר יש לטהר ,טור,
שו"ע)
ואפילו אם יצא לה חתיכה מבוקעת ויש בבקעים דם ,והדם
נוגע בבשרה  -יש לטהר ,כיון שאין דרך לראות בכך (כהבנת
הרא"ש ור"ש מקוצי בסוגיה ,וכן כהבנת רש"י לפי הגירסא
שלנו ,שו"ע ,ודלא כתוס' שהצריכו שגם לא ייגע בבשרה)
אך אם יש דם על החתיכה ,ואפילו לחלוח דם כלשהו -
האשה טמאה [כאשר הדם רק בבקעים אפשר לתלות שהדם
נכנס בבקעים טרם יציאתו מהמקור ,והחתיכה הוציאתו ,אך
כאשר יש דם גם על החתיכה ,חוששים שהדם הגיע מטבע
האשה כדרכה ,ולא מחמת החתיכה] (בדה"ש סק"מ ,וכן
בביאורים ד"ה אפילו ,בשם הגר"ז)

שלא בשעת וסתה
י"א שאפשר להקל אף בשעת וסתה (טור ,שו"ע לפי שלא
חילקו ,וכן הט"ז לפי הטעם שאין זה דרך ראיה)
וי"א שאף שנעקר המקור אין להקל בדם היוצא בשעת וסתה
כלל (ב"ח ,ש"ך)
וי"א שאפשר להקל רק במקרה שנפלה החתיכה לבית
החיצון בשעת וסתה וראתה דם ,אך אם נפלה החתיכה לפני
שעת וסתה וכעת ראתה דם בשעת וסתה אין להקל [הטעם
 דאם נקל גם בזה היא לא תהיה טמאה לעולם כל זמןשהחתיכה תהיה בבית החיצון ,וחוששים דלמא הדם ירד
מהמקור עכשיו] (חוו"ד ד)

נפילת רחם
המקור  -ר' שמשון ז"ל מקוצי (הובא ברא"ש נדה פ"ג ב) -
"וכן עשה מעשה רבינו שמשון באשה שנעקר מקור שלה,
וכמין חתיכות בשר היה נופל לה בבית החיצון וטיהר אותה
לבעלה ,כיון שאין דרך נשים לראות כך".
והראשונים פסקו כמוהו ,אלא שהם נחלקו בדבריו:

האם צריך הטלה למים?
י"א שצריך להטיל למים פושרים את החתיכות ושלא יימחו,
שהרי יש חשש שמא זה דם קפוי ולא חתיכה( .הסברא
הראשונה בב"י)
וי"א שאין צריך להטיל למים כלל [הטעם  -א .שהרי ניכר
בהן שהם חתיכות של בשר (ב"י) ,ב .כיון שידוע שמדובר
בעקירת המקור אין זה דם קפוי כלל (דרכ"מ ד)]

במה יש לתלות להקל?
שיטה א  -אף ברואה דם ממש [הטור ור' ירוחם כתבו להקל
באשה שנפל מקורה "ולא היתה פוסקת לראות כל זמן
שאותן חתיכות היו בבית החיצון" ,ההסבר הראשון שהביא
הב"י (מתוך שתים) ,הוא שהיא לא היתה פוסקת מלראות
דם  -ואם כן יש להקל גם אם היא רואה דם ממש לבד ,משום
שיש לתלות שיצאו מהרחם חתיכות ובתוכם דם ,וכעת הדם
נמשך מהחתיכות שבבית החיצון ].וכ"פ הרמ"א והט"ז
[אלא שנחלקו בטעם  -הרמ"א סבר משום שזה כדין מכה
בסי' קפז ,שיש לתלות את הדם במכה שבמקור ,כאשר ידוע
שהמכה מוציאה דם  ,239אך הט"ז (ה) סבר משום שאין זה

דוקא בחתיכות קטנות
הקולא היא דוקא בחתיכות קטנות ,כשפופרת ,אבל בחתיכה
גדולה היא טמאה ,אפילו שהיא לא ראתה שום דם ,שהרי
קיי"ל אין פתיחת הקבר בלא דם( .טור ,ב"י ,שו"ע ,חוו"ד
סוף אות ד)

מקור טוהר
[ 238דלא כהחוו"ד (סוף אות ד) הסובר שלדעת השו"ע אפשר להקל אף בשפופרת גדולה ,כיון שמצאנו דם בתוך השפופרת ,יש לתלות
את הדם של 'אין פתיחת הקבר בלא דם' בדם שיצא דרך השפופרת].
[ 239ואף שבגמ' (כא ):נאמר שאם יש עמה דם טמאה (אם יש דם חוץ לחתיכת הבשר שיצאה  -טמאה)  -שם מדובר בחתיכת בשר
שיצאה ,משא"כ כאן שידוע שנעקר המקור שלה עצ מו ,ואותם חתיכות הם חלק מהמקור עצמו ,ולכן טהורה בכל עניין כיון שאין דרך
ראיה בכך (דרכ"מ ג)]
( 240וכן נראה מלשון הרא"ש שכתב 'אין דרך דם נדות לבוא בזה הענין' ולא נקט משום דין מכה)
[ 241והטעם הוא לא משום מכה שהתרנו בסי' קפז  -משום בדין מכה מדובר במכה שבצדדים וכאן המכה היא במקור עצמו (ב"י)]
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יו"ד סימן קפח
שלא נגמרה צורתו ( 242רא"ש סי' א) ואפילו הלידה יבשה
שאין בה דם (הגה"מ איסו"ב פ"י אות י) ,ודוקא בחתיכה
גדולה ,אך בחתיכה קטנה אין פתיחת הקבר (צואר הרחם),
ולכן אין סיבה שיצא דם ( 243טור גבי שפופרת וחתיכה ,וכ"כ
התוס' כב :ד"ה לפלוג ,רשב"א בתוה"ב סוף שער א גבי כמין
קליפות כמין שערות)
וי"א שבנפל שלא נגמרה צורתו אפשר לפתיחת הקבר בלא
דם (שאילתות תזריע שאילתא פה ד"ה ברם צריך) 244
וי"א שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,כרבנן (רמב"ם
איסו"ב פ"ה הי"ג) חוץ מיולדת שאותה טימא הכתוב שנא'
"כימי נדת דוותה תטמא" (רמב"ם פ"י ה"ה ,פ"ד ה"ב) וכל
חתיכה לבנה שנקרעה ונמצא בה עצם  -הרי זו טמאה לידה
( 245רמב"ם פ"י ה"ד) . 246

ה .האם צריך בדיקה בעד בשעת נפילת החתיכות?
י"א שצריכה לבדוק עצמה בשעת נפילת החתיכות לבית
החיצון ולא תראה דם ,ואז אם היא תראה אח"כ דם  -יש
לטהר את הדם היוצא כל זמן שהחתיכות בבית החיצון.
(ב"ח ,ש"ך)
וי"א שאפשר לתלות בחתיכות מבלי לבדוק כלל בשעת
הנפילה או אחריה [הטעם  -לפי שנפילת הרחם ,זו ראיה
שאין דרך לראות ,ואין צורך לבדוק ,ועוד שאין שיעור מתי
נגמר שעת הנפילה] (כן נראה מהב"י ומהרמ"א ,וכ"פ הט"ז)
דין פתיחת הקבר  -המקור
פירוש  -לא יתכן שתיפתח הרחם מעצמה או ע"י כל דבר
אחר מבלי שייצא ממנה דם.
המקור  -נדה כא - .מתני' " -המפלת חתיכה אם יש עמה
דם טמאה ואם לאו טהורה ,ר' יהודה אומר בין כך ובין כך
טמאה"
נדה כא :גמ' ..." -אלא אמר רב נחמן בר יצחק באפשר
לפתיחת הקבר בלא דם קמיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי,
דתניא קשתה שנים ולשלישי הפילה ואינה יודעת מה
הפילה הרי זו ספק לידה ספק זיבה מביאה קרבן ואינו נאכל,
רבי יהושע אומר מביאה קרבן ונאכל לפי שאי אפשר
לפתיחת הקבר בלא דם"

דין פתיחת הקבר  -ע"י גורם חיצוני
י"א שבכל פתיחת קבר חייב לצאת דם בין ע"י גורם חיצוני
בין ע"י גורם פנימי (נוב"י תניינא חיו"ד ס"ס קכ ,וכן נראה
מהרא"ש והב"י בסי' קפח בדין שפופרת)
וי"א שאם ידוע שהרופא גרם לפתיחת צואר הרחם או
שאמרה המילדת שהכניסה ידה בעומק הרבה ,יש להחמיר,
אולם בספק יש להקל (שיירי טהרה סי' קצד תשובה א,
שו"ת בית שלמה ח"ב מיו"ד סי' לט ,שו"ת אבני צדק חיו"ד
סי' פג) עיין בכל זה בפת"ש סי' קצד ס"ק ד.
וי"א שפתיחת הקבר ע"י גורם חיצוני אינה מחייבת יציאת
דם ( 247חוו"ד ,חת"ס ,בית לחם יהודה ,תפא"ל קפח לג,:
חכמ"א בבינת אדם סי' כג ועוד הרבה פוסקים) ,ולכל היותר
יש לומר שתבדוק עצמה לאחר מכן ,ואם לא תמצא דם הרי

דין פתיחת הקבר  -הראשונים
י"א שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,כרבי יהודה (רא"ש
פ"ג סי' א ,רמב"ן בהלכות פ"ג ה"ז ,רשב"א) ואפילו בנפל

מקור טוהר
[ 242הטעם  -א .כדברי רבא (נדה סו ,).ב .ת"ק ור' יהודה חולקים (כא ).גבי מפלת חתיכה ,משמע שאין חילוק בין נגמרה צורת הולד
או לא (רא"ש)]
[ 243הטעם  -משום שהיתה סתירה בדברי הרא"ש ,מצד אחד הוא פסק (סי' א) שא"א לפתיחת הקבר בלא דם ,ומאידך הוא פסק (סי'
ב) שאשה טהורה כאשר היתה כניסה של שפופרת לרחם או יציאה של חתיכה מהרחם (וכן בסי' ג גבי יבחושין) ,ולכן ביאר הטור
שחתיכה קטנה אינה גורמת ליציאת דם( .ב"י)]
[ 244והסמ"ג (לאוין קיא לז ע"ד) כתב עליו ,שבזמן הזה שאיננו בקיאים בגמר צורת הולד ,אין לנו להקל כמותו בכלל]
[ 245המקור  -נדה כא" - :ותניא אידך המפלת חתיכה רבי בנימין אומר קורעה אם יש בה עצם אמו טמאה לידה אמר רב חסדא ובחתיכה
לבנה"]
[ 246נדה כא" - :אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי המפלת חתיכה קורעה אם יש בה דם אגור (שכנוס בתוכה דם רב .רש"י)
טמאה ואם לאו טהורה כסומכוס (שגם דם בתוך החתיכה מטמא) וקילא מכולהו (שהצריך רשב"י שיהיה דם רב כדי לטמאותה ,ואילו
לסומכוס מטמא גם מעט דם ,ואלו לרב אחא אפילו מראה אדום בלא דם כלל)" .וכן הרמב"ם (איסו"ב ה ,יג) פסק "ואפילו נקרעה
החתיכה ונמצאת מליאת דם הרי זו טהורה" ,ובהלכה י"ד כתב הרמב"ם "הפילה חתיכה קרועה ודם אגור בתוכה טמאה" .ויל"ע
שלכאורה סתר הרמב"ם דבריו שכתב שאפילו מליאת דם טהורה ,ובאגור שפירשו מלא טימא .וי"ל שמלשון הרמב"ם "הפילה חתיכה
קרועה" דייק המגיד משנה שהיתה לו גירסא אחרת בסוגייתנו ,וגרס "קרועה" במקום "קורעה" .ולגירסת הרמב"ם טימא רשב"י דווקא
כשנפלה החתיכה כשהיא כבר קרועה ,אבל אם קרעה אדם אחר כך ובשעת הנפילה היתה אטומה טהורה .ואם כן אין כאן סתירה בין
פסקי הרמב"ם שבהלכה י"ג פסק שחתיכה שנפלה אטומה טהורה גם כשיש בה דם רב ,ובהלכה י"ד כתב דין חתיכה שנפלה כשהיא
קרועה]
[ 247הטעמים להתיר פתיחת קבר ע"י גורם חיצוני  -א .אין ראיה לדברי האוסר ,ב .יש זמנים בהם המקור נקי מדם ,כמו שלא בשעת
וסתה ,מ"מ חז"ל יודעים שבהתעוררות כח הדוחה במקור להוציא דבר הכנוס בתוכו או ולד או חתיכה גדולה הוא מוציאו עם דם,
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מי טוהר
שנכנס לתוך פתח המקור ,אז היא טמאה ,אפילו אם היא
בדקה עצמה ולא מצאה כלום.
אך בטה"ב פסק כדעה המקלה ,שדוקא בפתיחה מסיבה
פנימית כולד או חתיכה אי אפשר בלא דם ,אך בסיבה
חיצונית כבדיקת רופא ואף שבודק בכלי רחב בתוך הרחם,
אפשר שלא יצא דם ,ולכן תבדוק ואם לא נמצא דם יש להקל
(טה"ב ח"ב נו  -סד) .ואם נמצא דם והרופא אומר שהדם בא
מחמת אחיזת הרחם בצבת ,הרי זה כדם הבא מחמת מכה,
וטהורה היא (טה"ב ח"ב נו הערה )19

היא טהורה ,ואומרים שכנראה לא היה דם במקור בזמן ההוא
(שו"ת אבן יקרה ח"ג סי' לז)
ולהלכה ,בדי השולחן (ס"ק לא) פסק כדעה האמצעית ,שאין
להחמיר בבדיקת אצבע כלל ואפילו בבדיקת כלי ,אם הוא
קטן ברוחבו יותר מכדי אצבע קטנה שבאדם שהוא לערך
חמשה עשר מילימטר ,יש להקל לטהרה ,ורק בכלי שהוא
רחב משיעור זה ,צריכה לשאול את פי הרופא ,ואם אמר

סעיף ד  -ו :בדיקת חתיכה
שהֵּ ּ ,בין לַּ ח ּ ֵּבין יָּׁבֵּ שְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ לֹא עוֹ דֶׁ ,א ּ ָּׁלא אֲ ִפלּ ּו יָּׁצָּׁ א
סעיף ד ָּׁ ּ -כל ָּּׁדם הַּ יּוֹ צֵּ א ִמן הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ּשים אֲ ֻׁד ִּמיםְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ הוּא
שעָּׁ רוֹ ת אוֹ ְּּכ ִמין י ְַּּבחו ִ
ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה צו ַּּרת ְּּב ִר ּיָּׁהְּּ ,כ ִמין ְּקלִ ּפוֹ ת אוֹ ְּּכ ִמין ְּ ׂ
ש ּשוֹ ִרים אוֹ ָּׁתם ְּּבמַּ יִ ם ּפוֹ ְּש ִרין ,וְּ יִ ְּהי ּו הַּ ּ ַּמיִ ם ּפוֹ ְּש ִרים
ש ִּי ְּהי ּו נִ ּמוֹ ִחים ְּּבתוֹ ְּך מֵּ עֵּ ת לְּ עֵּ ת ,עַּ ל יְּ ֵּדי ֶׁ
ֶׁ
שאֲ ב ּו ּ ַּב ַּּקיִ ץ מֵּ הַּ ּנָּׁהָּׁ ר אוֹ
ש ּ ָּׁ
שהֵּ ם ְּּבתוֹ כוֹ  .וְּ ִשעוּר הַּ ִח ּמוּםְּּ ,כמוֹ מַּ יִ ם ֶׁ
ש ְּך מֵּ עֵּ ת לְּ עֵּ ת ֶׁ
ּ ָּׁכל מֶׁ ֶׁ
ְּ
של ֵּאלּ ּו ּ ָּׁכך הוּא ִשעוּר ּפוֹ ְּש ִרין
שחֹם הַּ ּ ַּביִ ת ְּמחַּ ּ ַּמ ְּמ ָּׁתן .וְּ כַּ ִח ּמוּם ֶׁ
מֵּ הַּ ּ ַּמעְּ יָּׁן ,וְּ עָּׁ ְּמד ּו ּ ַּב ּ ַּביִ תֶׁ ,

חֲמימוּת הָּׁ רֹק
ִּבימוֹ ת הַּ ח ֶֹׁרף .ו ְּּס ָּׁתם ּפוֹ ְּש ִרין אֵּ ינָּׁם חַּ ִּמין יוֹ ֵּתר מֵּ ִ

שם ריטב"א פ' הַּ ּ ַּמ ּ ֶׁפלֶׁת) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

שאֵּ ינָּׁם נִ ּמוֹ ִחים ְּּבתוֹ ְּך מֵּ עֵּ ת לְּ עֵּ תְּ ,טהוֹ ָּׁרה ,אֲ ִפלּ ּו הֵּ ם נִ ּמוֹ ִחים עַּ ל יְּ ֵּדי
וְּ ִאם הֵּ ם ָּׁק ִשים ּ ָּׁכל ּ ָּׁכ ְּךֶׁ ,
ש ְּּממַּ עֲכָּׁ ן ְּּב ִצ ּ ָּׁפ ְּרנָּׁיו .וְּ ִאם ְּמעַּ ְּּכבָּׁ ן ְּּב ִצ ּ ָּׁפ ְּרנָּׁיו וְּ לֹא נִ ּמוֹ חוְּּ ,טהוֹ ָּׁרה וְּ אֵּ ין צָּׁ ִר ְּ
יך לִ ְּבדּ ֹק עַּ ל יְּ ֵּדי ְּש ִר ּיָּׁה.
ִמעו ְּּך ֶׁ

שם הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א) .
(המ"מ פ"ה וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכ ַּתב הַּ ּ ֵּבית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ

שאֵּ ין
שהֵּ ם יְּ בֵּ ִשים ְּּגמו ִּריםֶׁ ,
ש ִאם לֹא נִ ּמוֹ ח ּו ְּטהוֹ ָּׁרהִּ ,בזְּמַּ ן ֶׁ
סעיף ה ַּ ּ -ב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּרים ֶׁ
עִ ּ ָּׁמהֶׁ ם דָּּׁ ם ְּּכלָּׁ ל .אֲ בָּׁ ל ִאם יֵּש עֲלֵּ יהֶׁ ם שוּם לִ ְּחלוּחַּ ָּּׁדםְּ ,טמֵּ ָּׁאה.

הגה :וְּ הוּא הַּ דִּ ין ִאם נִ ְּתמַּ עֲכ ּו אוֹ

ימן מ"ז) ִ .מיה ּו נִ ְּר ֶׁאה לִ י דְּּ ִאם ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמיםָּׁ ּ ,כל מַּ ה
(פסְּ ֵּקי מהרא"י ִס ָּׁ
אהִ ּ .
נִ ּמוֹ ח ּו ְּקצָּׁ ָּׁתן ,ו ְּּקצָּׁ ָּׁתן לֹא נִ ּמוֹ חוִּּ ,ד ְּטמֵּ ָּׁ
שדְּּ בָּׁ ִרים
שה ֲֵּרי הֻׁ ְּחזְּקָּׁ ה ֶׁ
ש ִהיא רוֹ ָּׁאה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּךְּּ ,כ ֶׁד ֶׁר ְּך זֶׁהֶׁ ,
ש ָּׁראֲ ָּׁתה וְּ לֹא נִ ּמוֹ ח ּו ְּּכלָּׁ ל ,שוּב ֵּאינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּב ּדֹק מַּ ה ּ ֶׁ
ּ ֶׁ
ַּבי
ש ּנ ְִּת ּ ָּׁבאֵּ ר ּג ּ ֵּ
שלּ ֹא ִּב ְּשעַּ ת וִ סְּ ּ ָּׁת ּהְּּ ,כמוֹ ֶׁ
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ,וְּ ֶׁ
שה ֶׁ
ש ְּּבגוּפָּׁ ּה .וְּ ַּדוְּ קָּׁ א ְּּב ִא ּ ָּׁ
ֵּאלּ ּו ֵּאינָּׁן ָּּׁדםַּ ,רק ּ ָּׁב ִאים ִמ ּ ַּמ ּ ָּׁכה ֶׁ
ימן קפ"ז.
מַּ ּ ָּׁכה ,לְּ עֵּיל ִס ָּׁ

ש ָּׁ ּצ ִר ְּ
ּשעָּׁ רוֹ ת,
יקה ִּב ְּש ִר ּיָּׁהְּּ ,במַּ ּ ֶׁפלֶׁ ת ְּּכ ִמין ְּקלִ ּפוֹ ת ו ְּ ׂ
יך ְּּב ִד ָּׁ
סעיף ו ַּ ּ -ב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּרים ֶׁ
ש ּגַּם לָּׁ זֶׁה צָּׁ ִריךְּ
שה וְּ אֵּ ינוֹ נִ ּמוֹ חַּ ְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ש ָּּׁק ֶׁ
אֲ בָּׁ ל ח ֲִתיכַּ ת דָּּׁ םַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ּ ַּב ַּּד ִ ּקים (ד"ע) .
יקה ִּב ְּש ִר ּיָּׁהִ ,אם ִהיא ח ֲִתיכָּׁ ה ְּקטַּ ּנָּׁה ְּּכ ִשעוּר ְּשפוֹ פֶׁ ֶׁרת ָּּׁקנֶׁה ַּּדק ֶׁ
ְּּב ִד ָּׁ

מקור טוהר
משא"כ כשאין דם כלל או שאין כ ח הדוחה והפתיחה נגרמת ע"י גורם חיצוני ,ג .דבר גדול כזה היה לחכמי התלמוד והפוסקים
להשמיענו שהנשים יזהרו מלהכניס האצבע עד המקור ,ד .אפשר שאין פתיחת הקבר בלא דם היינו רק כשהפתיחה היא מסיבה טבעית
מבפנים של הגוף ,הגורם להוצאת מותרי הליחה ולא מסיבה חיצונית ,וא"כ בצירוף הספק שמא אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,הוי
ספק ספיקא במקום שיש חזקת טהרה ,ובפרט שכאן רוב אחרונים חולקים על דעת הנוב"י ,לכן אומרים ס"ס אף שאינו מתהפך ה .יש
הסבירו שהנוב"י החמיר רק היכן שבבדיקת הרופא יצא גם כן דם או חתיכה ,ו .ובפרט שאין הדבר ברור בדעת הב"י ,וגם שהביא דבריו
בדרך שקלא וטריא ,ז .שמא יצא ממנה מראה טהור]
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יו"ד סימן קפח
ודוקא בחתיכה בצורת בריה (כמין קליפות או שערות או
יבחושין (יתושים  -באר הגולה)) [ -דאם אין לחתיכה צורת
בריה ,הרי זה מח'] (שו"ע בסעי' ד ,ו)
ודוקא בחתיכה יבשה ,שאין עליה שום לחלוח דם [דאם יש
עליה דם ,היא טמאה ,שהרי לדם נדה אין שיעור ]250
(רשב"א ,ה"ה פ"ה הי"ד ,שו"ע ה)
ודוקא כשאין חשש ולד [שאם יש חשש ולד ,היא טמאה
משום לידת נקבה לחומרא ,מספק] (ש"ך יג) 251
ולהלן אופני הבדיקה של חתיכה קטנה אדומה ,כמין צורת
בריה ,והיא יבשה:

המקור בגמרא לחתיכה בצורת בריה
נדה כב" - .בעא מיניה ר' יוסי ברבי חנינא מרבי אלעזר דם
יבש מהו? {ויקרא טו  -כה} 'כי יזוב זוב דמה' אמר רחמנא
עד דמידב דייב ליה ,לח אין יבש לא או דלמא האי 'כי יזוב
זוב דמה' אורחא דמילתא היא ולעולם אפילו יבש נמי?
א"ל תניתוה 'דם הנדה ובשר המת מטמאין לחים ויבשים'.
אמר ליה לח ונעשה יבש (כמו בבשר שלעולם הוא היה לח
מקודם ואח"כ יבש) לא קא מיבעיא לי ,כי מיבעיא לי יבש
מעיקרא! הא נמי תניתוה 'המפלת כמין קליפה כמין שערה
כמין עפר כמין יבחושין אדומין  -תטיל למים ,אם נמוחו
טמאה' ,אי הכי בלא נמוחו נמי ,אמר רבה כי לא נמוחו בריה
בפני עצמה היא (ולא דם .רש"י)...
אמר ריש לקיש ובפושרין ,תניא נמי הכי 'תטיל למים
ובפושרין רשב"ג אומר ממעכתו ברוק על גבי הצפורן' מאי
בינייהו? אמר רבינא מעוך על ידי הדחק איכא בינייהו.
(לת"ק אי נימוח מאליו הוא דהוי דם אבל נימוח על ידי
מיעוך לאו דם הוא .רש"י).
התם (גבי שרייה של שרץ ונבלה) תנן 'כמה היא שרייתן
בפושרין מעת לעת' הכא מאי? מי בעינא מעת לעת או לא
שרץ ונבלה דאקושי בעינן מעת לעת אבל דם דרכיך לא או
דלמא לא שנא? תיקו":
אם כן ראינו ,שאשה שיצא ממנה דם קשה בצורת בריה -
צריכה לברר ע"י בדיקה אם זה בריה בפני עצמה [מחמת
מכה שיש לה (רא"ש סי ג) בתוך מעיה (ב"ח)] או שזה דם.
(נדה כב ,.רא"ש ,רמב"ם פ"ה הי"ד) 248
וכל הבדיקה הזו היא רק ב:
בחתיכה קטנה בשיעור שפופרת קנה דקה שבדקים[ 249דאם
זה חתיכה גדולה ,היא טמאה ,שהרי אי אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם ,לדעת רוב הפוסקים שפסקו כרבי יהודה]
(רשב"א ,ב"י ,שו"ע ו)
ודוקא בחתיכה אדומה (שו"ע ד)

בדיקה א  -שרייה בפושרים
יש להטיל את החתיכה למים ["תטיל למים ,אם נמוחו
טמאה"]
ודוקא למים פושרים ["אמר ר"ל ובפושרין ,תניא נמי הכי
תטיל למים ובפושרין"].
השרייה במים תהיה במשך מעת לעת ( 24שעות) [הגמ'
הסתפקה בזה אם זה דומה לשרץ ונבלה וסיימה בתיקו ,ואנו
עושים לחומרא] (רא"ש ,רשב"א ,רמב"ם פ"ה הי"ד)
ודוקא שהמים ישארו פושרים כל המעת לעת ( 24שעות)
[הגמ' בנדה נו 252 .הסתפקה ולא הכריעה ,והראשונים
הכריעו שצריך מעת לעת] (ר"ח ,ראב"ד ,רא"ש בפרק
המפלת ,רשב"א ב"ז ש"א ג ).וכ"כ בשו"ע ככל הנ"ל.
שיעור מים פושרים הוא -
כחום מי נהר בקיץ מיד אחר ששאבו אותן,
או כחום מי מעיין בקיץ לאחר שהעמידו אותן מעט בבית
[שחום הבית מחממן] (253טור ,רא"ש ,רשב"א ,ב"י ,פרישה
ט) וכ"כ השו"ע.
או כחום מים פושרים שאנשים מניחים באזניהם [ע"ז כח:
 "והנהו מיא דנפקי מיניה לישדינהו באודניה לא קרירי ולאחמימי אלא פשורי"] (הרא"ש הרשב"א והב"י)
או כחום הרוק [לפי דברי רשב"ג שאמר 'ממעכתו ברוק']
(ריטב"א בחי' נדה כב ,:ב"י ,רמ"א ,ש"ך יד)

מקור טוהר
[ 248הרמב"ן בהלכות נדה (פ"ג ה"ו) כתב לטמא את החתיכות הקשות ,שיש בהם צבע דם ,אע"פ שהם קשים ביותר ,ולא הזכיר את
הבדיקה .ואולי הוא סובר שבזמן הזה אין סומכין על הבדיקה ,וכן נראה מלשונו שכתב 'מטמאין אותה' משמע שאין זה מדינא דגמרא.
(הגו"ע אות לד)]
( 249כיון שהפוסקים לא פירשו מהו שיעור שפופרת ,לכן מחמירים בזה ,לומר שהחתיכה היא בעובי שפופרת דקה שבדקים .ב"י)
[ 250ואין לטהר זאת כדין חתיכה דסעי' ג ,שם האשה טהורה גם אם יש דם בבקעים  -א .שהרי כאן אנו מסופקים אם החתיכה היא
דם או בריה ,וכאשר יש דם עליה מוכח שהיא דם יבש ,ב .אפשר שדרכה של אשה לראות דם באופן זה של חתיכות כאלו (ט"ז ז) ,ג.
כאן הדם הוא על גבי החתיכות ,ושם הוא בתוכן בתוך הבקעים (ש"ך טו)
 251ויש מוסיפים תנאי נוסף  -ודוקא כאשר החתיכה כצורת בריה היא עיקר הראיה [אך אם זה יצא עם מראה עיקרי אחר ,כלובן וכדו'
 אין לסמוך על הבדיקה] (שו"ת חינוך בית יהודה סי' סח) אך יש שחלקו על דעה זו (שו"ת יעב"ץ ח"א סי' יג ,פת"ש י)[ 252נדה נו" - .בעי רבי ירמיה :תחילתו וסופו בפושרין או דלמא תחילתו אף על פי שאין סופו? ת"ש דתניא 'כמה היא שרייתן בפושרין?
יהודה בן נקוסא אומר מעת לעת תחילתו אף על פי שאין סופו ,רשב"ג אומר צריכין שיהו פושרין מעת לעת"]
[ 253אבל בימי ניסן להיפך ,מי הנהרות קרים (וכנראה צריך העמדה בבית) ,ומי המעיינות חמים ואינם צריכים העמדה (תוה"ש י)]
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ואם עשו את הבדיקה הזאת והחתיכה נימוחה ,ואפילו
מקצתה  -זה סימן שזה דם שהתייבש ובדרך מקרה נעשה
כצורה זו ,והיא טמאה( .תרוה"ד סי' מז  ,254שו"ע ד ,רמ"א
ה) 255
ואם החתיכה לא נימוחה בבדיקה כלל  -סימן שזו היתה
חתיכה וטהורה היא (פשוט ,וכ"כ הב"י)

חתיכות שנבדקו ג"פ ונמצא טהור
אשה שהפילה שלוש פעמים חתיכה ,ובדקה במים פושרים
כדין ,ומצאה שהחתיכות לא נימוחו כלל  -הוי חזקה ,בפעם
הבאה שהיא תפיל כזה אין היא צריכה לבדוק במים ,וטהורה
היא( .רמ"א ה)
בשעת וסתה  -סיים הרמ"א "ודוקא באשה שיש לה וסת
ושלא בשעת וסתה כמו שנתבאר גבי מכה לעיל סי' קפז
(שמחמירים בשעת וסתה שלא לתלות במכה)"
הנה דעת הש"ך (טז) ובאר היטב דאף בשעת וסתה היא
טהורה [א .הטעם שבסי' קפז מחמירים בשעת וסתה הוא
משום שהיא רואה תמיד דם ואם לא כן היא לא תטמא
לעולם ,משא"כ כאן שהיא רואה חתיכות ,ואם היא לא
ת ראה חתיכות היא כן תטמא ,ב .לפי הרשב"א והרמב"ם
שאף בשעת וסתה אפשר לתלות במכתה ,קל וחומר שיש
להקל כשיש חתיכות (אפי רברבי פט]):
ויש מסבירים בדעת הרמ"א ,שהוא רצה לחדש ,שאף אם
האשה בדקה ג"פ והוחזקה שאין זה דם ,היא טהורה אף אם
בפעם הבאה היא תראה את החתיכה בליווי דם ,אך אם זה
יבוא בליווי דם בשעת וסתה  -אין לסמוך על החזקה ,והיא
טמאה (עמודי כסף כ"י ,פת"ש יא)

בדיקה ב  -מיעוך בציפורן
נדה כב" - :תניא נמי הכי 'תטיל למים ובפושרין ,רשב"ג
אומר ממעכתו ברוק על גבי הצפורן',
מאי בינייהו? אמר רבינא מעוך על ידי הדחק איכא בינייהו".
דהיינו ,לפי ת"ק גם חתיכה שהצליחו למעך אותה  -טהורה,
שאין זה בדיקה המוכיחה שזה דם .ולפי רשב"ג אם הצליח
למעך אותה  -הרי היא טמאה ,שהרי זה דם (כן פירש רש"י).
הראשונים פסקו כת"ק ,שצריך בדיקה בשרייה במים ,ואין
בדיקת מיעוך מוכיחה שזה דם (רא"ש ,רשב"א ,רמב"ם פ"ה
הי"ד)
בדיעבד  -שעשתה מיעוך והחתיכה לא נמעכה  -הרי היא
טהורה ,שודאי אין זה דם ,שזו בדיקה יותר מידי חזקה ,יותר
משריית המים" ,וכל שלא נמחה ע"י מיעוך זה בידוע שלא
256
ימחה ע"י המים" (לשון הרשב"א ,הרב המגיד)

חתיכת דם שאינה כצורת בריה

חתיכה כצורת בריה שאבדה

י"א שאם האשה הפילה חתיכה אדומה שאינה כצורת בריה,
האשה טמאה [כי כל הברייתא של הבדיקה נאמרה על
חתיכות כמין צורת בריה ,שבהם הצורה מוכחת עליהם
שאינן דם ,שהרי אין דרך דם להתייבש ולהתקשות כצורות
אלו ,ואף בחתיכה כמין עפר מועילה בדיקה שכן אין דרכו
של דם להתייבש ולצאת נפרד  258כעפר] (ראב"ד ,רשב"א,
וכתב הב"י שנראה שזו דעת הרמב"ם וכן פירש ה"ה)
וי"א שצריך בדיקה בכל חתיכה אדומה [הברייתא של
הבדיקה נאמרה על כל סוגי החתיכות] (רז"ה ,רא"ש ,טור)
להלכה ,השו"ע פסק בסתם להחמיר ,ובי"א להקל ,וקיי"ל
סתם ויש ,הלכה כסתם ,וא"כ יש להחמיר .וכ"פ הש"ך (יז)

אשה שיצא ממנה חתיכה כצורת בריה ,וטרם שהביאה את
החתיכה לחכם ,החתיכה אבדה -
י"א שהיא טהורה [דהוי ספק ספיקא  -ספק החתיכה היתה
אדומה  ,257ואת"ל שהיתה אדומה ,ספק אם החתיכה היתה
נימוחה בבדיקה במים] (שו"ת בית יעקב סי' קסז)
וי"א שהיא טמאה [שהרי אין זה נקרא ספק ספיקא ,שהרי
הכל משם אחד ,אם זה דם נדה או לא] (סד"ט) (המחלוקת
הנ"ל הובאה בפת"ש ט)

מקור טוהר
( 254תרוה"ד (סי' מז) כתב שבדיעבד סומכים על מיעוך בציפורן ,אא"כ נמעכו חלק מהשערות או שיצא דם עם השערות (דרכ"מ ה))
( 255ואין להקשות ,הואיל ומקצתן לא נימוחו ,א"כ נתלה הדם בחתיכה שנשארה קשה שבאה מחמת המכה ונטהר  -שהרי תולים
במכה רק כאשר ישנה מכה מבוררת ,אבל כאן אין מכה מבוררת ,אלא שיש לתלות במצו י ,ולתלות החתיכה היבשה במכה שכן דרך
המכה לגדל קליפות וזה מצוי ,מאשר לומר שדרך הדם להתקרש בצורה כזו .לכן אם נמצא לחלוח דם על החתיכה ,הוי ספק ספיקא
להחמיר ,שמא אין מכה בכלל ,ואת"ל שיש ,שמא הדם הזה אינו מהמכה (חוו"ד הביאו בדה"ש בביאורים עמ' פז ד"ה אם יש))
 256ה רמב"ם כתב רק את הבדיקה בשרייה במים ,והתעלם מבדיקת מיעוך בציפורן ,והרב המגיד (פ"ה ,הי"ד) ניסה ליישב :א .שהרמב"ם
נקט רק את סתם משנה ,ואה"נ שבדיקה של מיעוך מועילה ,ב .הרמב"ם סובר שלדעת ת"ק בדיקה במיעוך אינה מועילה אפילו בדיעבד,
כי היא לא מגלה שום דבר ,ואינה ב גדר בדיקה כלל .ומ"מ סיים הרב המגיד שהפירוש הראשון עיקר.
[ 257ואף אם האשה אומרת שהחתיכה היתה אדומה  -מ"מ ספק שזה היה מחמשה מיני דמים הטמאים]
( 258גירסת הב"י במהדורתנו ' -נפרד' ,ובתורת הבית ' -ולצאת נפרך' ,ובחידושי הרשב"א (כב" ):להיות יוצא נפרך וכתוש" (הגוה"ע
מה))
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[ואף כתב שיש ראיה לכך מירושלמי ריש פרק המפלת ,וכן
נראה מהגמ' שלנו]
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יו"ד סימן קפט
סעיף א :עונה בינונית
ָּׁשים,
שהוּא עוֹ נָּׁה ּ ֵּבינוֹ נִ ית לִ ְּס ָּׁתם נ ִ
שת לְּ יוֹ ם ל' לִ ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּהֶׁ ,
ש ֶׁ
שאֵּ ין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ  ,חוֹ ֶׁ
שה ֶׁ
ּ ָּׁכל ִא ּ ָּׁ
שת לַּ זְּּמַּ ן הַּ ּיָּׁדוּעַּ .
ש ֶׁ
וְּ ִאם יֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ לִ זְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ ִמכ' לְּ כ' אוֹ ִמכ"ה לְּ כ"ה ,חוֹ ֶׁ

ובטה"ב (ח"א עח) כתב עליו "ואין לנו אלא דברי מרן השו"ע
שצריך לחוש לעונה בינונית",
וכן הסכים הגר"מ אליהו זצ"ל  -שעונה בינונית נפסקה ,ואין
מקום להקל בה (שו"ת דברי מרדכי זרנקיאן שליט"א שאלה
א) [וגם לפי לשון הגר"ז נראה שרק "אין למחות" אך ודאי
שאין להורות או לרמז כן למקלים].

המקור
המקור  -נדה טו - :משנה " -הבאים מן הדרך נשיהם להם
בחזקת טהרה" .ובגמרא  -אמר ריש לקיש ,והוא שבא
ומצאה בתוך ימי עונתה" .ופירש רש"י ' -דהיינו שלושים
יום לראיה ,אבל אחר ל' יום בעיא בדיקה ,הואיל וסתם נשים
חזיין לסוף עונה'
וכן מצינו שעונה היא שלושים יום  -נדה ט" - :כמה עונה?
אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה עונה בינונית
שלושים יום".

בעלת וסת קבוע שהוא פחות משלושים יום  -ספר האשכול
סבר שגם בעלת וסת קבוע ,אם עבר יום וסתה ולא ראתה
יש לה לחוש לעונה בינונית.
אך בטה"ב (ח"א עט) דחה דבריו ,שרק בעלת וסת שאינו
קבוע חוששת לבינונית [הראיה  -א .דכן כתב הרשב"א,
וכ"כ השו"ע בסעי' א וכן בסעי' יד ,שרק בעלת וסת שאינו
קבוע חוששת לבינונית .ב .וכן משום ספק ספיקא  -שמא
הלכה כהפוסקים שאין עונה בינונית כלל (שהם הרי"ף,
ה רמב"ם ,רא"ה וראב"ד) ואת"ל דיש בינונית  -שמא רק
בעלת וסת שאינו קבוע חוששת]

מי
שיטות הראשונים -
מפירוש רש"י נראה שכל הנשים צריכות 'בדיקה' אחר עונה
בינונית (ר"ן)
אך מהרמב"ן נראה שרק בעלת וסת שאינו קבוע צריכה
'לבדוק' בעונה בינונית.
הרשב"א לעומתם ,כתב שרק בעלת וסת שאינו קבוע צריכה
לחוש לבינונית 'ולפרוש'.
ואילו מכמה ראשונים נראה שלא חששו לעונה בינונית
לשום אשה (רא"ה ,רי"ף ,רמב"ם ,כסף משנה ,וראב"ד).

בעלת וסת שאינו קבוע שרואה רק אחר שלושים  -השו"ע
פסק כתרוה"ד שבשאר הימים אינה צריכה בדיקת רדמ"ת
(קפו,ג) ,וכתבו הפוסקים דמ"מ חוששת לעונה בינונית.
אך "בהגלות נגלות דברי הריטב"א נראה שיש להקל שלא
לחוש בכה"ג לעונה בינונית ...וכן עיקר למעשה ,והמחמיר
תע"ב" (טה"ב ח"א קנ)

להלכה -
השו"ע פסק כדעת הרשב"א ,שרק בעלת וסת שאינו קבוע
חוששת לבינונית ,לעניין פרישה ובדיקה (וכ"כ בסי' קפד
סעי' ט ,וכן בסעי' יא ,וכן בסי' קפט סעי' א ,וסעי' ד) וכ"כ
הרמ"א (בסי' קפז סעי' ה) ,דהיינו שרק בעלת וסת שאינו
קבוע חוששת לבינונית ,חודש והפלגה  -עד שתקבע וסת
(ולפי הש"ך ,בינונית היינו עונת החודש) ,ואילו בעלת וסת
קבוע חוששת רק לסוג הוסת הפרטי שלה שקבעה.

כמה
י"א שעונה בינונית היא יממה שלימה ,כ"ד שעות לילה ויום
(כו"פ ,תפ"י קפט סעי' טו ,הגר"ז ,חקר הלכה) [דהפרישה
ביום זה היא מחמת שאר נשים שדרכן לראות לשלושים,
וחלקן רואות ביום וחלקן בלילה ,ולא משום וסתה הפרטי]
וכ"כ כמה מפוסקי אשכנז לחוש לדבריו [כיון שכן המנהג
ובלאו הכי חיישי' לאור זרוע לפרוש בכל הוסתות כד שעות
(שו"ת חשב האפוד ,חזקת טהרה)]
וי"א שעונה בינונית היא רק עונה אחת לפי מה שראתה
באחרונה (סד"ט ,פרי דעה ,נחל האשכול) [הטעם  -א .כי

הגר"ז (בקונטרס אחרון ריש סימן קפט)  -חידש ,דכיון
דעיקר פרישה בעונה בינונית עיקרה נמצא רק ברשב"א,
כנגד הרבה ראשונים "הלכך אין למחות ביד המקלין ,דיש
עמ"ש ,בפרט להקל בדברי סופרים".
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לא מצאנו בגמ' ובפוסקים לחוש לשתי עונות ,ב .ועוד
משום שיש ספק ספיקא ,שמא כהפוסקים שאין עונה
בינונית ,ואת"ל שיש ,מ"מ שמא הלכה כמ"ד שרק עונה
אחת]
ובטה"ב (ח"א עט) סיכם "אף דאפשר שכן המנהג של כמה
מעדות יוצאי אשכנז שהחמירו להצריך מעת לעת בעונה
בינונית ,אבל אצלנו הספרדים ועדות המזרח לא שמענו מי
שיחוש לכך".

עונה בינונית כוסת קבוע
עונה בינונית נידון כוסת קבוע לעניין שאם עבר הוסת ולא
בדקה  -שאינה מותרת לבעלה עד שתבדוק עצמה (שו"ע
קפט סעי' ד)
אך לעניין עקירה ,אף אם ראתה בו פעם אחת  -הוא נעקר
בפעם אחת (תוה"ש ,פת"ש)[ ,דלא כדעת הלבוש שסבר
שאם ראתה בו ,הוא נעקר רק אחר ג"פ ]259

מקור טוהר
 259אך מהו שורש מחלוקתם?
החוו"ד ביאר שהמחלוקת היא גבי אשה בעלת וסת קבוע ששינתה ג"פ ראיותיה ולא ראתה בשלושים  -לדעת הלבוש אינה צריכה
לחוש יותר ,ולדעת הש"ך צריכה לחוש לעונה בינונית עד שתקבע.
ותוה"ש פירש שנחלקו לגבי אשה שראתה פעם אחת ביום השלושים  -לדעת הל בוש קבעה וסת ליום השלושים .ולדעת הש"ך הרי
הוא נעקר בפעם אחת ,שהרי לא קבעה בו.

97

מי טוהר
סעיף ב,ד :וסת קבוע ושאינו קבוע
ש ָּׁראֲ ָּׁתה
שוִ יןְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ש ִּת ְּראֶׁ ה ד' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,וּבֵּ ינֵּיהֶׁ ם ג' זְּמַּ ִּנים ָּׁ
סעיף בֵּ ּ :כיצַּ ד קוֹ בַּ עְּ ּתוֹ ְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם ,וְּ עוֹ ד לְּ סוֹ ף כ' יוֹ ם ,וְּ זֶׁה נִ ְּק ָּׁרא וֶׁסֶׁ ת
הַּ יּוֹ ם ,וּלְּ סוֹ ף כ' יוֹ ם ּ ַּפעַּ ם ַּאחֶׁ ֶׁרת ,וְּ עוֹ ד לְּ סוֹ ף עֶׁ ְּ ׂ
ש ֵּאינ ָּּׁה ְּּבהַּ ְּפלָּׁ גָּׁה.
ש ְּר ִא ּיָּׁה ִראשוֹ נָּׁה אֵּ ינ ָּּׁה ִמן הַּ ִּמנְּ יָּׁן ,לְּ ִפי ֶׁ
הַּ הַּ ְּפלָּׁ גוֹ ת .וּלְּ כָּׁ ְּך ְּצ ִריכָּׁ ה ד' ְּר ִא ּיוֹ תֶׁ ,
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת לְּ סוֹ ף כ'
ש ִּמ ּיָּׁד ַּאחַּ ר ֶׁ
שתֶׁ ,
ש ֶׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים חוֹ ֶׁ
ש ְּ ּקבַּ עְּ ּתוֹ ָּׁ
וַּאֲ ִפלּ ּו ק ֶֹׁדם ֶׁ
ש ִהיא לְּ י ִָּׁמים יְּ דוּעִ ים לַּ ח ֶֹׁדשִ ,מ ּיָּׁד ַּאחַּ ר
ש ּי ִַּּגיעַּ כ' ,וְּ כֵּ ן ִּב ְּר ִא ּיַּת הַּ ּי ִָּׁמים ֶׁ
שת ִמ ּ ָּׁכאן וְּ אֵּ ילֵּ ְּך ְּּכ ֶׁ
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ
שת לְּ פַּ עַּ ם ַּאחֶׁ ֶׁרת לְּ זֶׁה
ש ֶׁ
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת לְּ יוֹ ם יָּׁדוּעַּ לַּ ח ֶֹׁדשְּּ ,כגוֹ ן כ" א אוֹ כ" ה ּבוֹ  ,חוֹ ֶׁ
ֶׁ
ש ְּּצ ִריכָּׁ ה לָּׁ חוּש לָּׁ הֶׁ ם
ש ּ ֵּמש ּ ָּׁכל אוֹ ָּׁת ּה הָּׁ עוֹ נָּׁה .וְּ הוּא הַּ ִּדין לִ ְּש ָּׁאר ִמינֵּי וֶׁסֶׁ ת ֶׁ
הַּ יּוֹ ם ,וַּאֲ סו ָּּׁרה לְּ ַּ
ְּ
ש ָּׁ ּצ ִריך לְּ ָּׁק ִבעָּׁ ם ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,אֶׁ ּ ָּׁלא
ש ִּי ְּת ּ ָּׁבאֵּ ר ְּּב ִסימָּׁ ן זֶׁה .וְּ לֹא ָּׁא ְּמר ּו ֶׁ
ּ ֵּכן ,חוּץ ִמ ּוֶׁסֶׁ ת הַּ דִּ לּ וּג ,ו ְּּכמוֹ ֶׁ
ש ּ ָּׁכל זְּמַּ ן
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים אֵּ ינוֹ ֶׁנע ֱָּׁקר ְּּבפָּׁ חוֹ ת ִמג' ּ ְּפעָּׁ ִמיםֶׁ ,
ש ּקוֹ בַּ עְּ ּתוֹ ְּּב ָּׁ
ש ּ ֵּכיוָּׁ ן ֶׁ
לְּ עִ נְּ יַּן ע ֲִק ָּׁירהֶׁ ,
שת לוֹ ּ ַּפעַּ ם
ש ֶׁ
שלּ ֹא עֲקַּ ְּר ּתוֹ ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּצ ִריכָּׁ ה לָּׁ חוּש לוֹ  .אֲ בָּׁ ל לֵּ ָּׁאסֵּ ר ,אֲ ִפלּ ּו ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ ת חוֹ ֶׁ
ֶׁ
ש ִאם
שת לוֹ ֶׁ ,נעֱקַּ ר ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ ת ,אֲ ִפלּ ּו ְּקבַּ עְּ ּתוֹ ב' ּ ְּפעָּׁ ִמיםֶׁ .
ש ֶׁ
שחוֹ ֶׁ
ְּשנִ ּיָּׁה .ו ִּמיהוַּּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
שת לוֹ עוֹ ד.
ש ֶׁ
ישית לֹא ָּׁראֲ ָּׁתהֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ָּׁראֲ ָּׁתה ב' ּ ְּפעָּׁ ִמים לְּ יוֹ ם יָּׁדוּעַּ  ,וּבַּ ּ ְּשלִ ִ
שהַּ ָּּׁקבוּעַּ ַּאף עַּ ל ּ ִפי
סעיף ד  -עוֹ ד יֵּש ִחלּ וּק ּ ֵּבין ְּקבַּ עְּ ּתוֹ ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים לְּ לֹא ְּקבַּ עְּ ּתוֹ ג' ּ ְּפעָּׁ ִמיםֶׁ .
שלּ ֹא ְּקבַּ עְּ ּתוֹ
ש ִּת ְּבדּ ֹק וְּ ִת ּ ָּׁמצֵּ א ְּטהוֹ ָּׁרה .וְּ ֶׁ
ש ּ ֵּמש עַּ ד ֶׁ
שה ,אֲ סו ָּּׁרה לְּ ַּ
שעָּׁ ְּב ָּׁרה עוֹ נ ָָּּׁׁת ּה וְּ לֹא ִה ְּר ִּגי ָּׁ
ֶׁ
שעָּׁ ְּב ָּׁרה עוֹ נ ָָּּׁׁת ּה ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת .וְּ עוֹ נָּׁה
ג' ּ ְּפעָּׁ ִמיםִ ,אם ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ן הַּ ּוֶׁסֶׁ ת וְּ לֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתהֵּ ּ ,כיוָּׁ ן ֶׁ
ש ִהיא לְּ ל' יוֹ םִּ ,דינ ָּּׁה ְּּכוֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ
ּ ֵּבינוֹ נִ יתֶׁ ,

(הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א) .

כיצד קובעת

אשה שאינה בעלת וסת קבוע

נדה סג" - :אין האשה קובעת לה וסת ,עד שתקבענו ג"פ",
ואלו הן עיקר הוסתות:
א  -וסת ההפלגות  -שנקבע בשלוש הפלגות שוות בין
ארבע ראיות.
ב  -וסת הימים (החודש)  -הנקבע בשלושה ימי חודש
שווים.
ג  -וסת התלוי במעשה  -נחלקו הראשונים בדינו,
לדעת הרז"ה  -וסת הגוף והקפיצות דינם שווה ,ונקבעים אף
בלי יום קבוע.
לדעת הרשב"א ,הדעה הממוצעת  -וסת הגוף נקבע לבד,
ווסת הקפיצות נקבע רק עם יום קבוע (מורכב)
לדעת הרמב"ם  -וסת הגוף והקפיצות דינם שווה ,והם
נקבעים רק עם יום קבוע (מורכב)
ד  -וסת הדילוג  -וסת הפלגה בדילוג  -נקבע בארבע ראיות,
ואילו וסת החודש בדילוג  -נקבע בשלוש ראיות ,והיינו
לשיטת רב.
אך לשמואל אין הראיה הראשונה מהמניין ,כי צריך
שהדילוג יהיה ניכר שלוש פעמים ,ולכן צריך ראיה נוספת.
לכן בהפלגה בדילוג  -צריך חמש ראיות בכדי לקבוע,
ובחודש בדילוג  -צריך ארבע ראיות.

אשה שטרם קבעה וסת ,מ"מ יש לה לחוש בפעם הראשונה
לסוגי הוסתות הנ"ל כדין וסת שאינו קבוע.
המקור  -נדה סג" - :שינתה ליום כ' זה וזה אסורים"  -וה"ה
לשאר מיני הוסתות ,שחוששת להן אף בפעם אחת ,חוץ
מוסת הדילוג שבזה חוששת רק אחר ג"פ[ .וכן חוץ מוסת
השעות  -שו"ת דברי מרדכי עמ' ]67
הנפקא מינה בין וסת קבוע לאינו קבוע
ההבדל ההלכתי בין וסת קבוע שנקבע בג"פ ,לבין וסת
שאינו קבוע הוא:
א  -לגבי עקירה  -שוסת שאינו קבוע נעקר בפעם אחת,
ואילו וסת קבוע נעקר בג"פ( .חוץ מוסת השעות שבו אף
הקבוע נעקר בפעם אחת) [המקור  -נדה סג" - :ואינה
מטהרת מן הוסת עד שתעקר ממנה ג"פ" ,ופירש רש"י
'דאסורה כל ימי וסתה שמא תראה']
ב  -לגבי אחר הוסת  -שעבר עונתה ולא הרגישה ולא בדקה
 שלרוב הראשונים  -בוסת קבוע דוקא בעיא בדיקה (וכ"פהשו"ע בסי' קפט סעי' ד) ,ואילו לרי"ף ולרמב"ם  -טהורה
אף בלי בדיקה (והביאם השו"ע בסי' קפט סעי' ט בסתם)
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סעיף ג :וסת השעות
שת אֶׁ ּ ָּׁלא ְּשעָּׁ ָּׁת ּה ִּבלְּ בַּ ד ,וְּ הַּ ּוֶׁסֶׁ ת הַּ זֶּׁה הוּא
ש ֶׁ
שעוֹ ת וְּ לֹא לְּ י ִָּׁמים ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ִאם ָּׁק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת לְּ ָּׁ
יקה.
שעָּׁ ה ַּאחַּ ת ,וַּאֲ ִפלּ ּו ְּּבלֹא ְּּב ִד ָּׁ
ֶׁנע ֱָּׁקר ְּּב ָּׁ

ויש שהבינו לקולא ,שרק בעונה שהיא ממילא חוששת
אליה ,כוסת שאינו קבוע ,לפי ראייתה האחרונה ,תחוש רק
לשעה (חוו"ד) [הנפקא מינה ביניהם זה ,מתי היא תעקור
את וסת השעות]
וי"א שכוונתם היא לקביעת וסת ההפלגה לפי מספר שעות
ולא לפי עונות (ההפלאה ,וכ"פ להחמיר בספר בדה"ש)

הדין
דעת הראב"ד שקובעת וסת לשעות ,אבל מ"מ הוא נעקר
בפעם אחת ,וכ"כ בשו"ע סעי' ג "אם קבעה וסת לשעות ולא
לימים  -אינה חוששת אלא שעתה בלבד ,והוסת הזה הוא
נעקר בשעה אחת ,ואפילו בלא בדיקה" 260
לעומת זאת ,הרז"ה חלק על הראב"ד ,ולדעתו אין קביעה
לשעות [הטעם  -א .שלא מצינו וסת לשעה בכל דברי
רבותינו ,ב .שאם היא תחוש כל ימיה לשעה זו הרי זו חומרא
גדולה ]
להלכה ,אף שהשו"ע פסק למעשה שיש קביעת וסת
לשעות ,מ"מ הרב מרדכי אליהו זצ"ל פסק שכיום אין צורך
לרשום את שעות הראיה ,שהרי אין זה מצוי בימינו (שו"ת
דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א שאלה יג)

אופן העקירה
נחלקו הפוסקים כמה פעמים צריך שהאשה לא תראה
באותה שעה בכדי שוסת השעות יעקר:
י"א שהוא נעקר בפעם אחת ,זוהי דעת השו"ע שנקט
"והוסת הזה הוא נעקר בשעה אחת ואפילו בלא בדיקה"
[הטעם  -א .כי כל הטעם לוסת השעות הוא שמודה רבי
יהודה לרבי יוסי דאתי קביעותיה דשעה ועקרה ליה ליום
שאינו קבוע ,ולכן החשש לשעה הוא ביום הוסת שאינו
קבוע שבו היא חוששת .ואם כן ,כיון שהשעה קבועה ביום,
אך היום אינו קבוע ,לכן כשהשעה באותו יום תעבור  -אינה
חוששת ,ככל וסת שאינו קבוע שנעקר בפעם אחת (חוו"ד)
ב .כיון שהוסת לשעות לא הגיע עם יום ,לכן הוא דומה לוסת
הקפיצות שאינו ליום קבוע ,דאם קפצה ג"פ וראתה חוששת
לו כוסת שאינו קבוע שנעקר בפעם אחת ,וה"ה בוסת
השעות (סד"ט)]

אופן הקביעה
נחלקו האחרונים בדברי הראב"ד והשו"ע ,איך קובעת וסת
לשעות:
י"א שכוונתם היא למעשה מסויים ולא לשעה (ט"ז)
[הפרד"ר הבין בדעת הראב"ד שני שיטות :א .וסת השעות
לבד ,ב .וסת שעות עם מקרה]
וי"א שכוונתם לשעה ממש  -וגם בזה שני דעות  -יש
שהבינו לחומרא ,דהיינו שתחוש לשעה זו כל ימיה (אשכול,
רז"ה ,סד"ט)

מקור טוהר
[ 260המקור לדעת הראב"ד  -א  -נדה סג - :מחלוקת ,רבי יהודה סובר שאסורה כל העונה ,ורבי יוסי סובר שאסורה רק אותה שעה.
והסביר הראב"ד  -שמחלוקתם כאשר קבעה ליום קבוע ושעה קבועה ,שאז סובר רבי יהודה שחוששים יותר לקביעותא דיומא ,שמא
תראה במשך כל היום ,משא"כ במקרה שקבעה לשעה לבד ,שודאי תחשוש רק לשעתה.
ב  -נדה סו" - .ההיא איתתא דהוה סלקא מטבילת מצוה ,הויא חזיא דמא ואתאי לקמיה דרבי יוחנן ,אמר לה שמא דימת עיריך עלתה
ביך? [לקנא בך ,בנות העיר לועזו ת עליך על הקשר שבינך לבעלך] ,לכי והבעלי לו ע"ג הנהר ,איכא דאמרי אמר לה תגלי לחברותיך כי
היכי דתהוו עליך להך גיסא נתהוו עלך להך גיסא ,ואיכא דאמרי אמר לה גלי לחברותיך כי היכי דלבעו עליך רחמים".
דהיינו ישנן שלוש אפשרויות מה הוא הציע לה:
א  -לכי והבעלי לו על גב הנהר [מיד אחר הטבילה],
ב  -גלי לחברותייך [רש"י  -כעת יאמרו כמה שנואה את .הערוך  -הם מבינים שאת לא רואה דם ,ואת הרבה עם בעלך ,תאמרי שדמייך
מרובים ,וזה מועיל לבנים ,והם יקנאו ,וזה יעצור את הדם]
ג  -גלי לחברותייך ,שכך הם יבקשו עלייך רחמים.
ולפי זה רואים שקובעת וסת אפילו רק לשעת כניסתה לעיר (ולא לימים ,כי שינתה בימי הטבילה) ,ולכן רבי יוחנן התירה קודם לכן,
לשמש ליד הנהר]

99
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וי"א שוסת השעות נעקר רק אחר ג"פ (כן הסתפק הכו"פ,
וכ"כ במקור חיים שצריך עקירה ג"פ ,וכתב שהיה לו את ריש
דברי הראב"ד בלבד ששם כתוב שיש קביעות לוסת השעות,
ולא את שאר דברי הראב"ד)

ולפי דבריו יש שני קולות בדבר :א .שמספיק בעקירה פעם
אחת .ב .שלא צריך בדיקה בכדי לעקור( .וכן הוא בראב"ד)
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סעיף ה :וסת הפלגה בדילוג.
שנִ ית
ש ָּׁראֲ ָּׁתה הַּ יּוֹ ם ,וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ֵּ
ש ּקוֹ בַּ עַּ ת ּ ָּׁבהֶׁ ם הַּ ּוֶׁסֶׁ תְּּ ,ב ִדלּ וּגְּּ .כגוֹ ן ֶׁ
ש ִּת ְּהיֶׁה הַּ הַּ ְּפלָּׁ גָּׁה ֶׁ
ּ ְּפעָּׁ ִמים ֶׁ
יקה
ש ִה ְּר ִח ָּׁ
של הַּ ְּפלָּׁ גוֹ תֵּ ּ .בין ֶׁ
ישית לְּ ל" א ,ו ְּּר ִביעִ ית לְּ ל"בָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת לְּ ִדלּ וּג ֶׁ
ּשלִ ִ
לְּ סוֹ ף ל' ,ו ְּ
ש ְּּבכָּׁ ל עִ נְּ יָּׁן
שוֶׁהֶׁ .
יקה אֶׁ ּ ָּׁלא יוֹ ם אֶׁ חָּׁ דָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת לַּ ִּדלּ וּג הַּ ּ ָּׁ
שלּ ֹא ִה ְּר ִח ָּׁ
דִּ לּ ּוג ָּּׁה הַּ ְּר ּ ֵּבהֵּ ּ ,בין ֶׁ
ש ְּּתהֵּ א מַּ ְּשוָּׁ ה ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּהָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת.
ֶׁ

מרחק הדילוג

דילוג למפרע

השו"ע פסק שקובעת וסת לדילוג בארבע ראיות ,והוסיף
"בין שהרחיקה דילוגה הרבה בין שלא הרחיקה אלא יום
אחד"  -הרי קובעת בזה וסת .ודלא כדעת הרא"ה הסובר
שאם מרחיקה יותר משני ימים אין זה נחשב למדלגת (ש"ך)

י"א שקובעת בדילוג למפרע (ש"ך),
וי"א שאינה קובעת לדילוג למפרע ,שהרי זה נוגד את הטבע
(כו"פ ,פת"ש)
אך להלכה ,ערוה"ש פסק שקובעת לדילוג למפרע עד י"ח
יום (שאין האשה רואה בתוכם ז' לנדה וי"א לזיבה) ,לעומת
זאת ,שבט הלוי פסק שקובעת לדילוג למפרע אך רק עד י"ד
יום.

דילוג שאינו שווה
עוד כתב השו"ע "שבכל עניין שתהא משווה ראייתה קבעה
לה וסת"  -שהעיקר שיהא הדילוג שווה  -שהתוספת בין
ההפלגה הבאה לקודמת תהיה שווה בין כל ההפלגות,
לאפוקי אם היא דילגה יום אחד יותר ,ואחר כך דילגה יומיים
יותר ,שאין זה שווה ואין בזה קביעה לדילוג (ש"ך)

מספר הראיות לקביעת וסת לדילוג -
י"א לשמואל ה' ,ולרב ד' ,והשו"ע נקט להחמיר כרב (ט"ז,
ש"ך)
וי"א לכולי עלמא ה' (רש"ש ,חזו"א)
וי"א לכולי עלמא ד' (לחו"ש)

סעיף ו :וסת ימי החודש והשבוע

שוִ יםָּׁ ּ ,כ ְּך קוֹ בַּ עַּ ת ִּבימֵּ י הַּ ח ֶֹׁדש ו ִּבימֵּ י
ש ֵּאינָּׁם ָּׁ
שוִ ים וְּ ֶׁ
שקּ וֹ בַּ עַּ ת וֶׁסֶׁ ת ְּּבהַּ ְּפלָּׁ גָּׁה ִמ ּי ִָּׁמים ָּׁ
שם ֶׁ
ְּּכ ֵּ
ש ּ ָּׁבת ,אוֹ
ש ּ ָּׁבת אוֹ ְּּבה' ְּּב ַּ
שוִ יםֵּ ּ .כיצַּ דָּׁ ,ראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ַּ
שאֵּ ינָּׁם ָּׁ
שוִ ים וְּ ֶׁ
שבוּעַּ ָּׁ
הַּ ּ ָּׁ
ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּבנִ יסָּׁ ן ו ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ִא ּיָּׁר ו ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ִסיוָּׁ ן ,אוֹ ְּּבה' ְּּבנִ יסָּׁ ן ו ְּּבה' ְּּב ִא ּיָּׁר ובה' ְּּב ִסיוָּׁ ןָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה

מקור טוהר
[ 261אך לפי זה קשה על השו"ע שכתב בסי' קפז סעי' י ,שהרואה ג"פ בתשמיש שבליל טבילה צריכה עקירה ג"פ?
ויש ליישב  -א .שכאן יש לה שעה קבועה אחר טבילתה ,משא"כ במשמשת בליל טבילה ,ששם לא כוונה השעות בליל טבילתה (שערי
דעה ,סד"ט בהו"א) ואם כיוונה הוי וסת לשעות ,ואם לא כיוונה היא אסורה כל העונה של ליל הטבילה.
ב .כאן במקרה של רבי יוחנן שרואה אחר הטבילה ,יש לומר שבצירוף ליל טבילה וכניסה לעיר רואה ,ולכן חשיב כוסת השעות (פרד"ר)
ג .טבילה כקפיצה ,ולכן הוי כוסת שאינו קבוע ,ואפילו אחר ג"פ שראתה בו הוא נעקר בפעם אחת .אך כשהיתה טבילה ותשמיש ,כיון
שהתשמיש עלול לראיית דם ,הוי כוסת המורכב דדינו כוסת שאינו קבוע ,שצריך שיעקר בג"פ (כו"פ)]
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יו"ד סימן קפט
ש ֶׁאחָּׁ ד ָּׁמלֵּ א וְּ ֶׁאחָּׁ ד
ש ּ ָּׁבת אוֹ ְּּבה' ּבוֹ  ,ו ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ּ ַּבח ֶֹׁדש אוֹ ְּּבה' ּבוֹ ַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
וֶׁסֶׁ ת ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ַּ
חָּׁ סֵּ ר ,אֵּ ין ְּמ ַּד ְּקדְּּ ִקין ְּּבכָּׁ ךְּ.

עדיף לתלות בשווה (שכן מצינו שחוששת לוסת השווה
אפילו בפעם אחת) ,וכשיש לפנינו ב' וסתות ,הפלגה או
חודש ,עדיף לתלות בהפלגה (שכן הרשב"א נקט שכיון שלא
מצינו לתלות בהפלגה ,תולים בימי החודש) ,וה"ה כאן ,כיון
שראתה בהפלגת כ' יום ,יותר יש לתלות שהיא תראה
בהפלגה שווה ,מאשר לתלות שיש לה וסת לימי השבוע
בדילוג למפרע .אם כן ],הנ"מ הוא שאם ראתה בשלוש
הפלגות שוות ,מתבטל החשש לוסת השבוע ,שהרי הרמב"ן
נוקט שיש רק וסת להפלגה ,ונהי שאנו תופסים גם בשאר
מיני וסתות ,מ"מ היינו היכן שאי אפשר לתלות בהפלגה,
אך היכן שיש לתלות בהפלגה ,ודאי שאנו תולים בהפלגה
לבד (סד"ט ,חוו"ד)

וסת לימים
וסת הימים נקבע בג"פ לכולי עלמא ,בין לרב בין לשמואל,
שהרי אף בראיה הראשונה יש קביעות זמן .וכן קובעת לימי
השבוע ,בין כשהן שווים ,בין שהם בדילוג ,ובין שהן בדילוג
למפרע (שו"ע ,סד"ט) [לא כוסת הפלגה ,שצריך ראיה
נוספת ,וכן כוסת לדילוג שלשמואל צריך ראיה נוספת]
וסת לימי השבוע
וסת לימי השבוע ,נקבע כל שיש מספר שבועות שווה
ביניהם [המקור  -נדה יא .רב אשי העמיד "דקפיץ בחד
בשבת וחזאי ,וקפיץ בחד בשבת וחזאי ,ובשבת קפצה ולא
חזאי ,ובחד בשבת אחרינא חזאי בלא קפיצה"]

וסת לימי החודש

ההבדל בין וסת לימי השבוע לבין וסת ההפלגה

אשה קובעת וסת לימי החודש ,ואע"פ שחודש אחד מלא
וחודש אחד חסר ,וכך נוצר שפעם אחת מותירה ופעם אחת
מחסירה וההפלגות אינן שוות [המקור  -נדה לט" :בחזאי
בריש ירחא ,וריש ירחא]"...

וקשה ,שהרי מה ההבדל בין וסת לימי השבוע לבין וסת
ה הפלגה ,שהרי גם כאן צריך מספר שבועות שווה ביניהם?
ויש לתרץ:
א  -וסת לימי השבוע נקבע בג"פ ,שהרי יש קביעות ליום,
משא"כ וסת להפלגה נקבע רק בד"פ (ב"י ,ש"ך)
ב  -וסת לימי השבוע נקבע אף אם ראתה בינתיים ,משא"כ
וסת ההפלגה ,הראיה שבינתיים מבטלת את ההפלגה
הראשונה.
ג  -וסת לימי השבוע אף אם עבר יום הוסת הרי היא חוששת
ליום השבוע הבא שיבוא (אחר ג' שבועות וכדו') ,משא"כ
בהפלגות ,שהיא צריכה לחוש רק להפלגה שאחר הראיה
הבאה שתראה.
ד  -וסת לימי השבוע אף אם עבר ג' עונות וכעת ראתה ביום
השבוע בראיה ראשונה ,חוזרת שוב לחוש לוסתה ,משא"כ
בהפלגות ,רק אם היא תראה בין ב' ראיות הפלגה שווה כמו
הוסת שהיה לה אז היא חוזרת לחוש לוסתה.
ה [ -יש להקשות ,מדוע הטוש"ע בסעי' ב נקטו שאם ראתה
ד' ראיות וביניהן כ' ימים ,שהיא קובעת וסת להפלגה שווה,
והרי אם היו ביניהם כ' יום ,הרי זה וסת הדילוג לימי השבוע
למפרע ,וא"כ מספיק שתראה ג' ראיות בכדי שתקבע? אלא
שיש לבאר ,דכשיש לפנינו ב' וסתות ,בשווה או בדילוג,

הגורם לימי החודש
נחלקו הפוסקים מהו הגורם לוסת לימי החודש:
י"א שהשופר הוא הגורם לוסת לימי החודש ,כלשון הגמרא
"שיפורא גרים" ,דהיינו ,לפי קביעת בית הדין את ראש
חודש ,כי מה שבית הדין קובעים למטה ,מסכימים למעלה
בשמים [הראיה  -א" .אשר תקראו אותם"  -אל תקרי אותם
אלא 'אתם' ,ב .וכן דורשים מהפסוק "לא  -ל גומר עליי" גבי
בתולי קטנה ,שאם הם נקרעו הם חוזרים לה עד ג' שנים,
ואם חכמים יעברו את השנה ,יש לה חודש נוסף לחזרת
הבתולים] ,וכן הסכימו הפוסקים למעשה שזה הגורם (ש"ך)
וי"א שמולד הלבנה הוא הגורם ,לפי השעה שראוי לקבוע
את החודש ,דהיינו ,לפי הראיה ,ולא לפי שופר בית הדין או
מה שאנו מקדשים את החודש (רא"ה)
ראתה בינתיים
אשה שראתה ג"פ בר"ח רצופים ,וביניהם ראתה גם בימים
אחרים ,הרי זו קבעה וסת לר"ח( .בדי השולחן ס"ק נא)
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סעיף ז :וסת החודש בדילוג
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּבט"ו ְּּבנִ יסָּׁ ן וְּ ט"ז ְּּב ִא ּיָּׁר וְּ י"ז ְּּב ִסיוָּׁ ן ,לֹא
ּ ֵּכיצַּ ד קוֹ בַּ עַּ ת ִּבימֵּ י הַּ ח ֶֹׁדש ְּּב ִדלּ וּגְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ש ֵּאין הַּ הַּ ְּפלָּׁ גוֹ ת
שאֵּ ין ְּר ִא ּיָּׁה ִראשוֹ נָּׁה ִמ ְּצטָּׁ ֶׁרפֶׁ תֵּ ּ ,כיוָּׁ ן ֶׁ
ש ִּת ְּראֶׁ ה ְּּבי"ח ְּּב ַּת ּמוּזֶׁ ,
ָּׁק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת עַּ ד ֶׁ
ְּ
ְּתה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּב ִדלּ וּג ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים,
ש ִה ְּת ִחילָּׁ ה ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכך ִש ּנ ָּׁ
שווֹ ת .ו ִּמיהוִּ ,אם הָּׁ יָּׁה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ק ֶֹׁדם ֶׁ
ָּׁ
ש ִּד ְּּלגָּׁה ִמ ּוֶׁסֶׁ ת הַּ ָּּׁקבוּעַּ לָּׁ ּה
ש ַּאף הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ְּּב ִדלּ וּג ָּׁראֲ ָּׁתה אוֹ ָּׁת ּהֶׁ ,
ָּׁק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת ְּּב ִדלּ וּג .לְּ ִפי ֶׁ
ש ַּאף
ַּ(ר ְּמ ַּּב"ם וְּ ַּר ְּמ ַּּב"ן ִּכ ְּשמוּאֵּ ל וְּ טוּר לְּ ַּדעַּ ת רֹא"ש אֲ בָּׁ ל ְּּבפֶׁ ֶׁרק שוֹ ר ֶׁש ָּּׁנגַּח ד' וְּ ה' ּ ָּׁפסַּ ק רֹא"ש ְּּכ ַּרב וְּ כֵּ ן הוּא ִּב ְּר ָּׁמזִים ָּׁשם) וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
שת לְּ י"ח
ש ֶׁ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּבט"ו ְּּבנִ יסָּׁ ן וְּ ט"ז ְּּב ִא ּיָּׁר וְּ י" ז ְּּב ִסיוָּׁ ןָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת וְּ חוֹ ֶׁ
עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ְּּב ַּת ּמוּז וְּ י"ט ְּּב ָּׁאב ,וְּ כֵּ ן לְּ עוֹ לָּׁ ם .וְּ יֵּש לָּׁ חוּש לְּ ִד ְּב ֵּריהֶׁ ם וּלְּ הַּ ְּח ִמיר.
למניין קביעת הוסת החדש ,כמו שלרב אינו מצטרף עם
החדש ,ובכל זאת הוא מצריך עוד ג' ראיות) (ט"ז ,ש"ך)
וי"א כל שהיה לה וסת קבוע ואף ליום אחר [הטעם  -דאם
על אותו דרך ראתה ,שווה לדילוג החדש ,אין בזה חידוש
כלל] (דרישה) (והט"ז דחה דבריו ,דלא משמע כן מהש"ס
והטוש"ע)

המקור
האשה קובעת וסת לדילוג [המקור  -נדה סד" - .רב אמר
קבעה לה וסת לדילוג (בג"פ) ,ושמואל אמר עד שתשלש
בדילוג (ד"פ) ...דכו"ע כרשב"ג דסבר אין חזקה בפחות
משלושה ,והא בהא קמיפלגי ,דרב סבר ט"ו ממניינא
ושמואל סבר כיון דלא בדילוג חזיתיה לאו ממניינא הוא"]
אלא שנחלקו הראשונים כמי ההלכה:
י"א שהלכה כרב ,לפי שהלכה כרב באיסורי (ר"ח ,ראב"ד)
וי"א שהלכה כשמואל ,שהרי בברייתא מדוייק כמותו
(רא"ש ,רמב"ם ,רמב"ן)
וי"א שיש לחוש לחומרא לדעת רב (רשב"א) וכ"פ השו"ע
אך קשה על שיטת הרשב"א והשו"ע ,שהרי אם נחוש
לשיטת רב הרי נגרם קולא ,שהרי לפי שמואל אחר ג"פ
עדיין יש לה לחוש להפלגה ,שהרי עדיין דינה כבעלת וסת
שאינו קבוע?
אלא דאה"נ ,הרשב"א חושש לחומרות זה וזה ,שהרי מן הדין
הם סוברים להלכה כשמואל ,אלא שמ"מ הוא חושש
להחמיר אף לשיטת רב (ב"ח ,ט"ז ,ש"ך) ,וכן הדין גבי וסת
ההפלגה בדילוג (דאע"פ שהשו"ע נקט שם ד' ראיות כרב,
מ"מ) גם שם הוא סובר שיש לחוש לחומרות שניהם.

סוף החודש
הפוסקים הסתפקו מה הדין בוסת החודש לדילוג כשהגיעה
לסוף החודש  -האם היא תחוש ל  -א' מהחודש הבא או לא?
האם הסדר ממשיך?
יש מצדדים ,שהוסת נמשך ,ל  -א' לחודש ול  -ב' לחודש
וכן הלאה (פרי דעה וכן דעת הר"מ אליהו זצ"ל)
ויש מצדדין שנפסק הוסת [הטעם  -דאיזה דילוג זה מ  -ל'
ל  -א'?! ,ועוד שהרי צריכה להרחיק לקדימה ולא לאחורה]
(וכן סברו בעל ההפלאה והאמרי אברהם וכן סבר החזו"א,
הובא דבריהם בבדי השולחן) (דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א
שאלה כד)
וסת עולה ויורד
האשה אף יכולה לקבוע בדילוג מתקדם ,שבסופו הוא חוזר
אחורה ,וכך שוב ג"פ ,והוי וסת ,ותצטרך לעוקרו אחרי
מספר חודשים כדרך שהיא קבעה[ .לדוגמא ,אם ראתה
א,ב,ג ,א,ב,ג א,ב,ג  -עוקרתו אחר תשע פעמים] ולכן ראוי
שהאשה תשמור את "פנקס ימי הוסת" מקביעת הוסת
האחרונה (דברי מרדכי זרניקיאן שליט"א שאלה כה)

וסת קבוע הקודם
בזה מודה שמואל ,שאם היה לה וסת קבוע קודם שהתחילה
לדלג ,שראיה זו עולה לה לארבע הראיות.
וכ"פ בשו"ע "ומיהו אם היה לה וסת קודם שהתחילה ...לפי
שאף הראשונה בדילוג ראתה אותה ,שדילגה מוסת הקבוע
לה".
ונחלקו האחרונים באיזה אופן ראתה בראיה האחרונה של
וסתה הקבוע הקודם:
י"א דוקא שהיתה בשווה לדילוג לימי החודש ,שכך היא
יוצרת ג' דילוגים (והחידוש בזה הוא ,דהו"א שהראיה
האחרונה שהיתה כמו הוסת הקודם אינה יכולה להיחשב

אם היה לה וסת קבוע
נחלקו האחרונים בדעת שמואל  -במקרה שהיה לה וסת
קבוע ושינתה ג"פ בדילוג:
י"א שהיא קבעה וסת ,ואע"פ שאין הוסת הראשון שוה
לשאר הדילוגים (דרישה)
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וי"א שהיא צריכה שגם הוסת הקודם יהיה על דרך הדילוג,
הא לאו הכי היא צריכה עוד ראיה (ט"ז ,ש"ך)

לא ראתה חודש אחד
אשה שקבעה וסת לדילוג ,וחודש אחד היא לא ראתה -
בחודש הב א היא צריכה לחוש לתאריך שתכננה לחודש
הבא ,ולא כמו שהיתה צריכה לראות בחודש הקודם (פרי
דעה ,חוו"ד ס"ק ה ,שבט הלוי)

וכן נחלקו האחרונים בדעת רב  -במקרה שהיה לה וסת קבוע
ואחריו היא ראתה ב"פ בדילוג ,והוסת שווה לסדר הדילוג:
י"א שהיא קובעת (דרישה)
וי"א שהיא לא קובעת ,שהרי לרב אין וסת הקבוע מצטרף
כלל (ש"ך ,וכן פסק תוה"ש)
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סעיף ח :וסת הדילוג חלילה
הגָּׁה ּ ֵּכן ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים,
ָּׁראֲ ָּׁתה ג"פ ְּּבג' ח ֳָּׁד ִשיםְּּ ,ב ִדלּ וּג ,וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּבאוֹ ָּׁתם דִּ לּ וּגִ ים עַּ ְּצמָּׁ ןִ ,אם ָּׁנ ֲ
ה ֲֵּרי זֶׁה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ לְּ ִדלּ וּג חָּׁ לִ ילָּׁ הֵּ ּ .כיצַּ דָּׁ ,ראֲ ָּׁתה ט"ו ְּּבנִ יסָּׁ ן וְּ ט"ז ְּּב ִא ּיָּׁר וְּ י"ז ְּּב ִסיוָּׁ ן ,וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה
חָּׁ לִ ילָּׁ ה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ט"ו ְּּב ַּת ּמוּז וְּ ט"ז ְּּב ָּׁאב וְּ י"ז ּ ֶׁבאֱ לוּל ,וְּ עוֹ ד חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ט"ו ְּּב ִת ְּש ֵּרי וְּ ט"ז
שת לְּ עוֹ לָּׁ ם ט"ו לְּ ח ֶֹׁדש זֶׁה וְּ ט"ז
ש ֶׁ
ְּּבחֶׁ ְּשוָּׁ ן וְּ י"ז ְּּב ִכ ְּסלֵּ יוָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לְּ ִדלּ וּג חָּׁ לִ ילָּׁ ה ,וְּ חוֹ ֶׁ
לְּ ח ֶֹׁדש זֶׁה וְּ י"ז לְּ ח ֶֹׁדש זֶׁה.

שיש כאן וסת קבוע ל  -טו כל ג' חודשים ,וכן ל  -טז ,וכן ל
 -יז] (ש"ך)]

הדין
בוסת הדילוג ,נחלקו רב ושמואל האם הראיה הראשונה
(שאין ניכר בה הדילוג) מצטרפת למניין הקביעה.
ובעקבות זה נחלקו הראשונים ,מה דעתם גם בוסת הדילוג
חלילה:
רבינו חננאל סבר שכל המחלוקת של רב ושמואל זה לעניין
וסת הדילוג חלילה ,שלשמואל צריך ד' ראיות בסבב
הראשון ,אך בסבב השני והשלישי מספיק ג' ראיות (בסך
הכל י' ראיות)
הרשב"א סבר שלשמואל צריך ד' ראיות בכל סבב (בסך הכל
י"ב ראיות)
הטור והשו"ע נקטו שקבועת אחר ג' ראיות בכל סבב
[לדוגמא  -טו ,טז ,יז ,טו ,טז ,יז ,טו ,טז ,יז] (בסך הכל ט'
ראיות)

ב' חודשים בדילוג ג"פ
י"א שגם בשני חודשים לדילוג ג"פ ,היא קובעת [כגון
שראתה א,ב א,ב א,ב] (ט"ז ,ש"ך)
ומה שהשו"ע נקט דוקא שקובעת בג' חודשים בדילוג ,זה
רק בכדי לרבות ,שאף כשיש בין הימים ב' ימים והלאה ,כגון
אשה שראתה טו,טז,יז ,טו,טז,יז ,טו,טז,יז ,אף שיש ב' ימים
בין יז ל  -טו שאחריו ,ג"כ קובעת ,וה"ה ליותר מזה ,וכ"פ
הגר"ז שבט הלוי ,בדה"ש ובדרכי טהרה.
ויש לומר ,שכל זה לסוברים כדעת הראב"ד ,שכתב זאת
במפורש שקובעת וסת ב  -ב' חודשים בדילוג ג"פ ,כיון שכך
נוצר ב' וסתות הסירוג [ל  -טו כל חודשיים ,ול  -טז כל
חודשיים]
אך לדעת ר"ח שנקט שמחלוקת רב ושמואל היא בוסת
הדילוג חלילה ,יש לומר שצריך דוקא ג' חודשים בדילוג
ג"פ ,ולא מספיק ב  -ב' חודשים ג"פ [הטעם  -שהרי אף
לרב צריך לפחות שני דילוגים]

ונחלקו הפוסקים בדעת השו"ע  -הדרישה הבין שהשו"ע
מיירי לשיטת רב או לשמואל במדלגת אחר וסת קבוע (ולפי
דעת הדרישה לעיל ,היינו אף שהוסת קבוע אינו שווה
לדילוג החדש),
אך שאר הפוסקים דחו דבריו ,וסוברים שאף לשמואל
מספיק בג' ראיות בכל סבב [הטעם  -א .שהרי אין הלכה
כרבינו חננאל ,ורב ושמואל חולקים רק בדילוג רגיל ,אך
בדילוג חלילה מודה שמואל שמספיק בג' ראיות (ב"ח) ב.
כיון שיוצא שראתה ג"פ וסתות לימי החודש לסירוג ,דהיינו,

ד' חודשים בדילוג ג"פ
אשה שראתה ד' חודשים בדילוג ג"פ  -קובעת וסת (ט"ז,
גר"ז ,בדה"ש ,דרכי טהרה)

סעיף ט :וסת ר"ח לדילוגים
ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּבנִ יסָּׁ ן ו ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ִסיוָּׁ ן ו ְּּבא' ְּּב ָּׁאבָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש לְּ ִדלּ וּגִ ים .אֲ בָּׁ ל
ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּב ֶׁאחָּׁ ד ְּּבנִ יסָּׁ ן ו ְּּב ֶׁאחָּׁ ד ְּּב ִא ּיָּׁר ו ְּּב ֶׁאחָּׁ ד ְּּב ַּת ּמוּז ,ו ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ִסיוָּׁ ן לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,לֹא ָּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה
וֶׁסֶׁ ת.
אך ביניהם היא קפצה חודשיים  -הרי זו קבעה וסת .הב"י
כתב שזה פשוט ומובן ,וכך הוא פסק בשו"ע.

וסת לר"ח לדילוגים ,וכן וסת לימי החודש השווה בדילוג
חודשים  -אם האשה ראתה ג' חודשים ,באותו יום החודש,
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הסד"ט שהט"ז סתר את עצמו בס"ק הסמוך (בסעי' יב)
ששם כתב שזה לכו"ע)
אך הש"ך (כב) נקט שאף שמואל מודה שבזה מספיק ג"פ,
שהרי יום החודש שווה ,ומה לי מר"ח ראשון לשני ,או
מראשון לשלישי (ב"ח) שזה כוסת הסירוג ,שלכו"ע מספיק
ג"פ בלבד בכדי לקבוע וסת.

ונחלקו מפרשי השו"ע בדבריו:
הדרישה הבין שכל דבריו הם בין לרב בין לשמואל ,כי מדובר
שראתה זאת אחרי וסתה הקבוע שהיה לה ,אך אם לא קדם
לזה וסת קבוע ,יש לה לחוש לחומרא לדעת רב שקבעה ,וכן
לדעת שמואל שלשיטתו טרם קבעה (וכ"כ הט"ז ,וכתב

סעיף י :סירגה בדילוג
ישי
שסֵּ ְּרגָּׁה ּ ַּבח ֶֹׁדש הַּ ּ ְּשלִ ִ
ָּׁראֲ ָּׁתה ט"ו ְּּבנִ יסָּׁ ן וְּ ט"ז ְּּב ִא ּיָּׁר וְּ י"ח ְּּב ִסיוָּׁ ן ,לֹא ָּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ תֵּ ּ ,כיוָּׁ ן ֶׁ
וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה עַּ ד י"ח ּבוֹ .
טו ,יז ".ואע"פ שהיו בסך הכל ג' ראיות בדילוג (טו ,טז ,יז)
מ"מ היא לא קבעה וסת ,שהרי למודה שאני .ושדינן ראיה
זו בתר וסתה הקבוע]
ולא כדעת הפרישה שסבר שלרב מצטרפת ראיה ראשונה
שהיתה מתוך וסת קבוע ,כיון שימי החודש ניכרים .שהרי
זה ברור בגמ' שלרב למודה שאני ,ומודה הוא שאין ראיה
מוסת קבוע מצטרפת לג' ראיות של דילוג חדש (ש"ך כד)

המקור  -נדה סד" - .ראתה יום כא בחודש זה ,יום כב בחודש
זה ,יום כג בחודש זה  -קבעה לה וסת ,סירגה ליום כד  -לא
קבעה לה וסת"  -שהרי אין הדילוג שווה (לא יום ,ואחר כך
לב יום)
ואפילו רב מודה שלא קבעה בכך .וכ"פ השו"ע שהרואה
טו,טז,יח לא קבעה וסת ,שהרי היא סירגה בשלישי.
ואם ראתה לפני גם ב  -יד כוסתה הקבוע  -ואפילו אם ראתה
קודם בוסת קבוע ל  -יד יום אין הוא מצטרף לקביעת טו,טז
לדעת רב ,שהרי למודה שאני[ .נדה סד" - .הלמודה ב  -טו,
וראתה ב  -יו  -חוששת ל  -טו ,יו .ראתה יז  -חוששת ל -

ואם אחר כך היא ראתה ב  -יט תמוז [דהיינו ,טו,טז,יח,יט]
 הרי זו קבעה וסת להפלגות שוות ל  -לב יום בארבעראיות ,משום שחודש אחד מלא ואחד חסר( .ש"ך כג)

סעיף יא :וסת הדילוג
שת לִ ְּש ַּאר וְּ סָּׁ תוֹ ת ְּּבפַּ עַּ ם
ש ֶׁ
שחוֹ ֶׁ
שת לְּ ִדלּ וּגַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ֶׁ
דִּ ְּּלגָּׁה ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת אוֹ ְּש ּ ַּתיִ ם ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ש ִּת ְּק ּ ָּׁבעֶׁ ּנוּ.
שת לְּ וֶׁסֶׁ ת הַּ דִּ לּ וּג ,עַּ ד ֶׁ
ש ֶׁ
ַּאחַּ תֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
איך נאסור את הראשונים ,שכך יוצא שסופו קל מתחילתו
[שהרי לא היינו חוששים ליום זה בחודש שנקבע הוסת]
(ראב"ד בעה"נ שעה"ו) וכ"פ השו"ע שאף אם היא דילגה
פעם אחת או ב' פעמים  -אינה חוששת לדילוג עד שתקבע.

אין חוששין לוסת הדילוג אלא רק אחר שתקבע אותו.
הראיה  -נדה סד" - .היתה למודה ל  -טו ושינתה ל  -יו -
זה וזה אסורין ,שינתה ל  -יז  -נאסר טו ו  -יז" ומדלא קתני
שיאסר יח ,רואים שלא חוששים לוסת הדילוג אחר שדילגה
פעם אחת (רמב"ן פ"ה הכ"ג ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ג יד,:
ב"י)
הטעם  -כל וסת ,אחרי ג' או ד' פעמים הוא קובע את היום
הראשון במקומו ,ולכן יש לחוש כבר בתחילתו ,משא"כ וסת
שסופו מבטל את תחילתו ,שסופו רק מתרחק מתחילתו,
והסוף מוכיח שאין לחוש לראשונים אלא ליום הבא ,א"כ

ויש לדקדק בלשון השו"ע שנקט "פעם אחת או ב' פעמים":
שמה שנקט 'פעם אחת'  -היינו לרב (לי"א שבסעי' ז) שהרי
לדעתו קובעת ב  -ב' דילוגים מ  -ג' ראיות קובעת.
ומה שנקט 'ב' פעמים'  -היינו לשמואל (לסתם שבסעי' ז)
שהרי לדעתו קובעת רק ב  -ג דילוגים (מ  -ד' ראיות)
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מי טוהר
סעיף יב :וסת הסירוג
יקה ְּר ִאיּוֹ ֶׁתיהָּׁ ֶׁ .א ּ ָּׁלא
ש ִה ְּר ִח ָּׁ
וֶׁסֶׁ ת הַּ סֵּ רוּגְּ ,ר ִא ָּׁ ּיה ִראשוֹ נָּׁה ִמן הַּ ִּמנְּ יָּׁן ,לְּ ִד ְּב ֵּרי הַּ ּכֹל ,וְּ ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
שת ֶׁא ּ ָּׁלא מֵּ רֹאש ח ֶֹׁדש לְּ רֹאש
ש ֶׁ
שאֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
שוֶׁה לְּ ִדלּ וּגֶׁ ,
ֲשש וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ִּב ְּת ִח ּ ָּׁלה הוּא ָּׁ
ש ְּּלעִ נְּ יַּן ח ַּ
ֶׁ
ְּ
שת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש ִא ּיָּׁר ,וְּ ִאם לֹא
ש ֶׁ
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש נִ יסָּׁ ן ,חוֹ ֶׁ
ח ֶֹׁדש הַּ סָּׁ מוּך לוֹ ְּּ .כגוֹ ן ֶׁ
ְּ
שת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש ּ ַּת ּמוּז ,הַּ סָּׁ מוּך לוֹ  ,וְּ ִאם לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּברֹאש
ש ֶׁ
ָּׁראֲ ָּׁתה עַּ ד רֹאש ח ֶֹׁדש ִסיוָּׁ ן ,חוֹ ֶׁ
שהֵּ ם הַּ ְּפלָּׁ גַּת ב' ח ֳָּׁד ִשים ְּּכעֵּ ין
שת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש ָּׁאבַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ֶׁ
ח ֶֹׁדש ּ ַּת ּמוּז ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
שנִ י ִּב ּ ְּטלָּׁ ה ְּר ִא ּיַּת הָּׁ ִראשוֹ ן ,ו ְּּר ִא ּיַּת הַּ ח ֶֹׁדש
שהַּ ְּפסָּׁ קַּ ת הַּ ח ֶֹׁדש הַּ ּ ֵּ
הַּ הַּ ְּפלָּׁ גָּׁה הָּׁ ִראשוֹ נָּׁהִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
ְּ
שת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש הַּ סָּׁ מוּך ,וְּ לֹא יוֹ ֵּתר.
ש ֶׁ
ישי ִהיא הַּ ְּתחָּׁ לַּ ת וֶׁסֶׁ ת ,וְּ חוֹ ֶׁ
הַּ ּ ְּשלִ ִ
ב  -מדובר באשה שהיה דרכה לראות מידי חודש ,וכעת
סירגה מדרכה ,ורואה רק פעם בחודשיים.
ואפילו הכי קמייתא ממניינא  -וכך תפס הש"ך כפירוש
העיקרי ,ודוקא שלא היה לה וסת קבוע קודם לכן.

וסת הסירוג ,היינו יום החודש בקפיצה של חודשיים
חשש הוסת בתחילה
בתחילת החשש לוסת הסירוג ,דינו כוסת הדילוג ,שחוששת
רק לאחר שתקבענו.
ועד שתקבענו היא חוששת לחודש הקרוב ,שהרי סתם נשים
רואות ל  -ל יום ,ואין צריך לחוש אחר חודשיים ,לומר
שתראה בחודש הראשון והשלישי ,שהרי הפסקת החודש
השני ביטלה את הראיה הראשונה.

אך אם הראיה הראשונה היתה מתוך וסת קבוע וקשורה
לסדר שלו  -יש להחשיב את הראיה הזו לצרפה לוסת
ה קבוע שהיה לה ,מאשר לצרפו לוסת הסירוג ,דוסת הסדור
עדיף על הסירוג (ש"ך כו) [כגון שראתה ר"ח שבט ,ר"ח
אדר ,ר"ח ניסן ,ר"ח סיון ,ר"ח אב]

ראיה הראשונה

וכן אם הראיה האחרונה אפשר לשייכה לוסת הסדור הבא
אחריו  -יש לצרפה לוסת הסדור ואפילו אם וסת הסדור
נקבע ב  -ד' סירוגין ,עדיין וסת הסדור עדיף ויש לצרף אליו
את הראיה שבינתיים [כגון ראתה ר"ח שבט ,ר"ח ניסן ,ר"ח
אב ,ר"ח אלול ,ר"ח תשרי] [ומ"מ הראיה מוסת קבוע
הסדור ,יכולה להצטרף לראיה ראשונה של דילוג לשיטת
שמואל ,כיון שהיא באה להראות שממנה דילגה] (חוו"ד) 262

'קמייתא ממניינא' ,דהיינו הראיה הראשונה מצטרפת
למספר ראיות הקביעה ,כוסת הסדור לימי החודש (שו"ע)
כיון שיש בו קביעות ליום ,וכל ראיה ניכרת בו ,ולכן יש בו
שייכות לוסת .וקפיצת החודש אינה מפריעה ,שהרי מה לי
חודש מה לי חודשיים (שהרי אין זה דומה להפלגה ,ששם
רק בראיה השניה נכרת ההפלגה) [הראיה  -שזה דומה
לנגיחות " -ראה שור  -נגח ,שור  -לא נגח ,שור  -נגח"...
שהראשונה מהמניין]

לעניין עקירה

אופן הקביעה

לעניין עקירת הוסת ,הכלל הוא 'כבולעו כן פולטו' ,כדרך
שהוסת נקבע בששה חודשים ,וכגון שיש קביעות לכל יום,
כך הוא נעקר אפילו בלי שתראה בינתיים[ .דלא כהלכה
שצריך ראיה חדשה להיכר הפלגה למנות ממנה ע"מ
שתעקור] (חוו"ד)

הש"ך (כו) הביא שתי אפשרויות ,בכדי לפרש לשון 'סירוג'
שמשמעותו קפיצה:
א  -מדובר בקטנה שמתחילה לראות מהתחלה כל חודשיים,
ונמצא שהיא מסרגת מדרך שאר נשים שרואות כל שלושים
יום.

מקור טוהר
 262ויש להקשות ,שהרי לגבי שור שנגח ביום ה ,ו ,ז ,ז ,ז  -הגמרא העלתה בתיקו .והרמב"ם תפס שתיקו ספקו בדרבנן לקולא ,וממילא
הכי נמי בוסתות דרבנן יש לתפוס לקולא ולצרף הראיה לקביעת וסת הסירוג (כו"פ)?
ויש לתרץ  -לפי רב דאמר למודה שאני ,רואים שמצרפים הראיה בתר וסת קבוע שהיתה למודה מקודם ,וממילא לפי דעתו אין זה
תיקו בגמרא ,ולנו קיי"ל להחמיר כחומרי דרב  -לכן יש לחוש (מקור מים חיים)
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יו"ד סימן קפט
סעיף יג :שינוי עונות הוסת והימים
אשי ח ֳָּׁד ִשים זֶׁה ַּאחַּ ר זֶׁהֶׁ ,א ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן
ֹשה ָּׁר ֵּ
שה קוֹ בַּ עַּ ת לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ,אֲ ִפלּ ּו ָּׁראֲ ָּׁתה ְּשל ָּׁ
אֵּ ין הָּׁ ִא ּ ָּׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ּ ַּביּוֹ ם ,וְּ הָּׁ ְּר ִביעִ ית ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה,
יִ ְּהי ּו ּ ֻׁכ ּ ָּׁלם ְּּבעוֹ נָּׁה ַּאחַּ תַּ ּ ,ביּוֹ ם אוֹ ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה .וְּ ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ָּׁ
ֲשש הַּ ּוֶׁסֶׁ ת הָּׁ ִראשוֹ ן
שת ּ ַּביּוֹ ם וּבַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה ִמ ּ ְּפנֵּי ח ַּ
ש ֶׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה וְּ הָּׁ ְּר ִביעִ ית ּ ַּביּוֹ ם ,חוֹ ֶׁ
אוֹ ָּׁ
שלּ ֹא עַּ ל
שהוּא הָּׁ ַּאחֲרוֹ ן ,וְּ ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ּ ְּפעָּׁ ִמים ּ ַּביּוֹ ם ו ְּּפעָּׁ ִמים ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ הֶׁ ,
שנִ יֶׁ ,
ֲשש הַּ ּ ֵּ
ו ִּמ ּ ְּפנֵּי ח ַּ
ש ִּת ְּראֶׁ ה הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ּ ַּביּוֹ ם וְּ ג' הָּׁ ַּאחֲרוֹ נוֹ ת ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה,
הַּ סֵּ ֶׁדר ,וְּ לֹא ָּׁק ְּבעָּׁ ה אֶׁ חָּׁ ד מֵּ הֶׁ ן ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,אוֹ ֶׁ
שת לָּׁ ַּאחֲרוֹ ָּׁנה
ש ֶׁ
שלֹש ּ ָּׁבזֶׁה ,חוֹ ֶׁ
שלֹש ּ ָּׁבזֶׁה וְּ ָּׁ
אוֹ הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה וְּ הַּ ג' ַּאחֲרוֹ נוֹ ת ּ ַּביּוֹ ם ,אוֹ ָּׁ
ש ִּת ְּק ּ ַּבע וֶׁסֶׁ ת הַּ ח ֶֹׁדש
שת לְּ וֶׁסֶׁ ת הַּ ח ֶֹׁדש וּלְּ הַּ ְּפלָּׁ גָּׁה ,עַּ ד ֶׁ
ש ֶׁ
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ,חוֹ ֶׁ
שה ֶׁ
ִּבלְּ בַּ ד .הגה :הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ש ּ ֵּתעָּׁ קֵּ ר ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ןֵּ ּ .כיצַּ דָּׁ ,ראֲ ָּׁתה ְּּבא' ְּּבנִ יסָּׁ ן
ְּּבג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,אוֹ וֶׁסֶׁ ת הַּ ְּפלָּׁ גָּׁה ְּּבד' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,אוֹ ֶׁ
שת לְּ אֶׁ חָּׁ ד ְּּב ִא ּיָּׁרִ ,מ ּ ְּפנֵּי רֹאש ח ֶֹׁדש נִ יסָּׁ ןָּׁ .ראֲ ָּׁתה ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ִא ּיָּׁר אוֹ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה
ש ֶׁ
וְּ כ' ּבוֹ  ,חוֹ ֶׁ
ש ָּׁראֲ ָּׁתהָּׁ .ראֲ ָּׁתה ְּּבט' ְּּב ִא ּיָּׁר אוֹ לֹא
שהוּא יוֹ ם כ' מֵּ ְּר ִא ּיַּת יוֹ ם כ' ֶׁ
שת לִ ט' ְּּב ִא ּיָּׁרֶׁ ,
ש ֶׁ
ּבוֹ  ,חוֹ ֶׁ
ש ִרים
שה ֲֵּרי ָּׁראֲ ָּׁתה עֶׁ ְּ ׂ
ש ּ ָּׁמא ָּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת כ' לַּ ח ֶֹׁדשֶׁ ,
ש ִרים ְּּב ִא ּיָּׁרֶׁ ,
שת לְּ עֶׁ ְּ ׂ
ש ֶׁ
ָּׁראֲ ָּׁתה ,חוֹ ֶׁ
שת
ש ֶׁ
ש ִּת ְּק ּ ַּבע וֶׁסֶׁ ת אֶׁ חָּׁ ד ְּּכ ִדינוֹ ְּּ ,ד ָּׁאז ֵּאינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
שת לְּ עוֹ לָּׁ ם עַּ ד ֶׁ
ש ֶׁ
לְּ ח ֶֹׁדש נִ יסָּׁ ן .וְּ כֵּ ן ִהיא חוֹ ֶׁ
שלּ ֹא נִ ְּק ּ ַּבע
שת לוֹ ַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ֶׁ
שאֶׁ חָּׁ ד מֵּ הֶׁ ן ֶׁנע ֱַּקרָּׁ ,אז ֵּאינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
שלּ ֹא נִ ְּק ּ ַּבע ,אוֹ עַּ ד ֶׁ
שנִ י ֶׁ
לַּ ּ ֵּ
ש ִּת ְּק ּ ָּׁבעֶׁ ּנוֵּּ ּ .כיצַּ דָּׁ ,ראֲ ָּׁתה ט"ו
שת לְּ וֶׁסֶׁ ת הַּ דִּ לּ וּגִ ין ,עַּ ד ֶׁ
ש ֶׁ
שנִ י (הַּ ּכֹל ַּּב ּטוּר ְּּב ֵּשם ַּר ְּמ ַּּב"ן)  .וְּ אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
הַּ ּ ֵּ
שת לְּ ט"ז ּבוֹ ָּׁ .ראֲ ָּׁתה ט"ז ּבוֹ ,
ש ֶׁ
שת לְּ ט"ו ְּּב ִא ּיָּׁר .לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּבט"ו ְּּב ִא ּיָּׁרֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ש ֶׁ
ְּּבנִ יסָּׁ ן ,חוֹ ֶׁ
שת לְּ י"ז ְּּב ַּת ּמוּז
ש ֶׁ
שר ּבוֹ ָּׁ .ראֲ ָּׁתה י"ז ּבוֹ  ,חוֹ ֶׁ
שת לְּ ִש ְּבעָּׁ ה עָּׁ ָּׁ ׂ
ש ֶׁ
שת לְּ ט"ז ְּּב ִסיוָּׁ ן וְּ אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ
שת
ש ֶׁ
שת לְּ י"ח ּבוֹ ָּׁראֲ ָּׁתה י"ח ְּּב ַּת ּמוּזָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ִּדלּ וּגִ ין לִ ימֵּ י הַּ חֹ ֶׁדש וְּ חוֹ ֶׁ
ש ֶׁ
וְּ אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
לְּ י"ט ְּּב ָּׁאב( .ג"ז ִמ ּ ַּמ ְּשמָּׁ עוּת הַּ ּטוּר)  .וְּ כֵּ ן ְּּב ֶׁד ֶׁר ְּך זֶׁה ְּּבהַּ ְּפלָּׁ גָּׁה וְּ ִדלּ וּגִ יןִּ ,כי ֵּאין ִחלּ וּק ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ןַּ .רק יֵּש
ש ִּנ ְּת ּ ָּׁבאֵּ רָּׁ .ראֲ ָּׁתה ט"ו ְּּבנִ יסָּׁ ן
אוֹ ְּמ ִרים ִּכי ְּּב ִדלּ וּג ח ֶֹׁדש ,הָּׁ ְּר ִא ּיָּׁה הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ִמן הַּ ִּמנְּ יָּׁןְּּ ,כמוֹ ֶׁ
וְּ ִה ְּמ ִשיכָּׁ ה ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּה ד' י ִָּׁמים ,ו ְּּביוֹ ם ט"ז ְּּב ִא ּיָּׁר ָּׁראֲ ָּׁתה וְּ ִה ְּמ ִשיכָּׁ ה ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּה ג' י ִָּׁמים ,ו ְּּב ִסיוָּׁ ן
שה לִ ְּראוֹ ת
שה ֲֵּרי ִש ְּּל ָּׁ
שוֶׁהֶׁ ,
שת לְּ ִדלּ וּג וּלְּ וֶׁסֶׁ ת ָּׁ
ש ֶׁ
שחוֹ ֶׁ
ִה ְּת ִחילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ְּּבי"ז ּבוֹ  ,יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ג"פ ְּּבי"ז לַּ ח ֶֹׁדש,
ְּּת ִח ּ ַּלת הָּׁ ְּר ִא ּיָּׁה ,וְּ כֵּ ן עִ ָּּׁקר.

(הַּ ּטוּר וְּ הָּׁ ַּר ְּמ ַּּב"ן)

שוֶׁה ְּּכלָּׁ לְּּ ,דהוֹ לְּ ִכין ּ ָּׁת ִמיד ַּאחַּ ר
שאֵּ ין ּ ָּׁכאן וֶׁסֶׁ ת ָּׁ
וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ

שם הרז"ה וְּ הָּׁ ַּר ְּש ָּּׁב"א וְּ הָּׁ רֹא"ש וְּ הָּׁ ַּראֲ בָּׁ "ד בס' בה"נ ְּמ ִביאוֹ ב"ח סוֹ ף סָּׁ עִ יף כ') .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

ואם יש לה וסת קבוע ושינתה לעונה אחרת (יום או לילה) -
בחודש הבא חוששת לשניהם.
ואם יש לה וסת שאינו קבוע  -בכל מקרה בחודש הבא
חוששת רק לעונה האחרונה .וכ"פ השו"ע.

סעיף יג מתחלק לארבעה נידונים ,האחד בשו"ע והשלושה
ברמ"א:
בשו"ע  -א  -גבי עונת חשש הוסת יום או לילה.
ברמא"  -ב  -החשש לחודש והפלגה הוא תמיד עד שקובעת
וסת קבוע.
ג  -החשש לדילוג הוא רק אחר שתקבענו.
ד  -וסת שווה ווסת לדילוג שנקבעין יחד.

האם הוסת תלוי בעונה
רבי דויד טעביל זצ"ל (הובאו דבריו בנו"ב חיו"ד סי' פג בשם
גדול אחד) למד בדברי הראב"ד שאף שנקט הדין לגבי וסת
החודש ,ה"ה לוסת ההפלגה ששניהם נקבעים רק אם ראתה
בכל הראיות באותה עונה ,ביום או בלילה.
אך לענין קביעת הוסת בתחילתו יש חילוק ביניהם  -שוסת
החודש  -נקבע רק אם ראתה באותה עונה בכל ראיותיה.

נידון א  -יום או לילה
הראב"ד כתב שהוסת נקבע רק אם ראתה בכל הראיות
באותה עונה ,כולם ביום או כולם בלילה .ואם יש לה וסת
קבוע ולא שינתה  -בחודש הבא חוששת רק לעונה זו.
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מי טוהר
המקור להלכה זו ,הוא הרמב"ן (פ"ה הל' כא  -כג) שכתב
שתמיד האשה חוששת לשתי וסתות  -הפלגה וחודש כל
ימיה ,והביא לכך דוגמא ,באשה שראתה א' ניסן ו  -כ' ניסן,
דיש לה לחוש ל  -א' אייר ,ואם לא ראתה בו  -חוששת ל -
ט' אייר (משום הפלגת כ' יום ,מא' עד כ') ,ואם ראתה או לא
ראתה ב  -ט' אייר  -חוששת ל  -כ' אייר (משום כ' ניסן)
והחשש להנ"ל הוא תמיד ,עד שתקבע אחד מהם ...או עד
שתעקור אחד מהם פעם אחת".

ואילו בוסת ההפלגה  -זה תלוי במספר העונות ,כיון
שהעיקר הוא המרחק ,לכן יכולה לקבוע וסת אף למספר
עונות זוגי ,ויכולה לקבוע ביום ,לילה ,יום ,לילה (שכולם
לקדימה או לאחורה)
אך הנוב"י (חיו"ד סי' פג) חלק עליו ,וטען ,בשלמא 'לענין
הפרשה' שיפרוש באותה עונה ,צריך דוקא עונות שווים ,אך
'לענין חשבון הפלגה' לא מתחשבים בעונה אלא ביום עצמו.
ונחלקו האחרונים בחילוק שכתב הנו"ב:
א .פת"ש (ט) הבין  -ש'לענין הפרשה' ,היינו וסת החודש,
אזלינן בתר עונה שווה ,שהעונה ממש גורמת ,ומשפיעה על
האשה.
ו'לענין חשבון הפלגה' ,היינו וסת הפלגה ,אזלינן בתר מספר
ימים ,לחשב את ההרחקה בין הראיות.
ב .אך שבט הלוי (בשו"ת ח"ג קכה) הבין  -ש'לענין הפרשה',
היינו אחר שקבעה וסת הפלגות שאז מסתכלים רק על
העונה.
ו'לענין חשבון הפלגה' ,היינו בהתחלה כשבאים לקבוע
ולחשב כעת וסת הפלגה ,שאז אין מסתכלים על העונה כלל
אלא על היום ,למנות ימי מרחק שבין הראיות ,שזה נוצר
ע"י שוויון ימים.

אלא שנחלקו הפוסקים בהבנת דבריו:
הב"י  -הבין מדבריו ,שעונת וסת שאינו קבוע נעקרת רק
כאשר תגיע אותה עונה ולא תראה בה [כי חיישי' שמא היא
תקבע וסת באותה עונה] ,ואף אם היא ראתה בינתיים  -יש
לומר דאלו דמים יתרים שיתווספו בה ,ועדיין יש לה לחוש
לעונה שתכננה.
אא"כ הראיה שבינתיים דומה ליום החודש הקודם  -שאז
אין לחוש לשאר עונות ,כי אומרים שזו הראיה חזקה
ועיקרית ובה הולך הוסת להיקבע (כגון שראתה א,כ,א -
שכעת יש לה לחוש רק ל  -א' לחודש הבא) [ראייתו -
מ"ואם לא תראה (ב  -א' אייר) חוששת ל  -ט' בו לשיעור
הפלגה של כ' "]
וסובר שאפילו ב' וסתות שנקבעים במקביל  -מספיקה
עקירה פעם אחת בכדי לבטל אחד מהם [ראייתו -
מ"חוששת לשניהם עד שתקבע ...עד שתעקר ה  -א'
בעקירת פעם אחת"]

להלכה ,יש פוסקים כהנו"ב  -למנות את ימי ההפלגה לפי
ימים (ערוה"ש ,חזו"א ,פת"ש ט) ומ"מ צריך שתראה דוקא
באותה עונה (אבנ"ש רסה)
ויש פוסקים כרד"ט  -למנות את ימי ההפלגה לפי עונות
בלבד (הגר"ז ,טהר"י ,לחו"ש)
שו"ת שבט הלוי (ח"ג קכה) נקט כהנו"ב למנות לפי ימים,
אלא שאם קרה ונקבע וסת לפי שוויון עונות ,יש לחוש גם
לו( .וגם לוסת שאינו קבוע ,שטרם נקבע לפי הנו"ב)
האבני שהם (עמ' רעג) הבין שהנו"ב סובר (בדברי הראב"ד)
שאם ראתה בראשונה ביום ובשאר ג' הפעמים ראתה בלילה
כל שיש מרחק ימים שווה ביניהם  -הראיה מצטרפת לקבוע
וסת הפלגות .כיון שהראיה הראשונה באה רק כדי לחשב
ממנה את ההפלגה לראיה השניה ,וכך הוא פסק למעשה.
ובחזו"א (שם) מצדד לומר שצריך שגם ראיה ראשונה תהיה
באותה עונה.

הדרכ"מ (הרמ"א)  -הבין מדברי הרמב"ן ,שחוששים לוסת
שאינו קבוע תמיד ,ואפילו אם תראה בינתיים בדומה לראיה
הקודמת ,שגם בזה י"ל דדמים יתרים הם דאתוספו בה
[ראייתו  -א" .חוששת לשניהם עד שתקבע ,"...ב" .ראתה
ב  -ט' בו או לא ראתה בו  -חוששת ל  -כ' באייר"] 263
ולכן ליתר דיוק ,נקט ברמ"א "ראתה ב  -א' אייר או לא
ראתה בו".
אא"כ היא קבעה וסת  -שאז אינה חוששת לאותו שלא
קבעה [כך הבין מ"חוששת לשניהם עד שתקבע]"...
הב"ח  -סבר שראיה שבינתיים יוצרת הפלגה חדשה ,דוסת
קצר עוקר וסת ארוך ,וכל הפלגה שיש לחשוש לה יש
למנותה רק מהראיה האחרונה (שאם ראתה א' ניסן ,כ' ניסן,
א' אייר  -יש לחוש ל  -י"ב אייר ,משום הפלגת י"ב
האחרונה ,שבין כ' ל  -א' שאחריו ,וכן לחוש ל  -כ' אייר

נידון ב  -החשש לחודש והפלגה לבעלת וסל"ק
בעלת וסת שאינו קבוע  -צריכה לחוש לוסת החודש ,וכן
וסת ההפלגה ,שמא תקבע בהן וסת.

מקור טוהר
[ 263והדרכ"מ דחה את ראיית הב"י מ"ואם לא ראתה ב  -א' אייר"  -שאין הכי נמי שחוששת ל  -ט' אפילו ראתה ב  -א' ,אלא שבא
לרבות שאף שנעקר וסת החודש של א' כיון שלא ראתה בו ,עדיין לא נעקר וסת החודש של כ' ויש לחוש לו]

108

יו"ד סימן קפט
וי"א שאינה חוששת להפלגה קודמת כלל [דוסת קצר עוקר
וסת ארוך] ,ומ"מ חוששת ליום החודש שתכננה (ב"ח ,ש"ך)

משום יום החודש ,ואם תראה גם ב  -ט' אייר  -יש לה לחוש
רק להפלגת ט' ימים)
[ראייתו  -מדברי השו"ע בסעי' יד " -הרגילה לעשרים
ושינתה לשלושים  -זה וזה אסורים ,וכשיגיע יום עשרים
לראיית שלושים  -אסורה היא משום וסת הראשון" והוא
לא חשש למנין הראוי שזה עשרה ימים אחרי יום שלושים
שראתה ,והסברא בזה (הרשב"א) שאינו בדין שזו האשה
שינתה לרחק ראיותיה ואנו נחוש שמא תקרב]

ואם נקבעו שני וסתות יחד  -חוששת לשניהם עד שיעקר
אחד מהם.
ואם נקבע וסת אחד כדינו  -אינה חוששת לשני ,והיינו בוסת
חודש ווסת הפלגה ,דאם קבעה לאחד אינה חוששת לשני
[כיוון שאי אפשר שתקבע לשניהם יחד].
משא"כ בשני וסתות החודש  -ליום שווה אחר או לדילוג -
יש לה לחוש גם לשני [כיון שבזה אפשר שתקבע וסת בתוך
וסת] (חוו"ד)

הט"ז (יח)  -הסכים עם הרמ"א ,שלעולם חוששת לוסת
שאינו קבוע ,ואין ראיה שבינתיים עוקרת את החשש של
הוסת הראשון ,משום שאנו עדיין חוששים שמא תקבע לפי
הראיה הקודמת ,שאפילו אם היא רואה בינתיים אין זה
מפסיק את ההפלגות [ראייתו  -מסוף הסימן ,שאם ראתה
א,א,כה,א  -חוששת גם ל  -א' וגם ל  -כ"ה ,ואפילו שכעת
היא קבעה וסת חדש ,חיישינן שמא וסת אחר היא קובעת ל
 -כ"ה]264 .

הסתירה בשיטת הב"ח
ישנה סתירה בדברי הב"ח  -דהנה ,בשו"ע סעי' יב נאמר
"ראתה בראש חודש ניסן  -חוששת לר"ח אייר" ,ופירש
הב"ח דחוששת בשני ימי הר"ח ,ל  -א' דר"ח משום עונה
בינונית (שזה ל' ניסן) ,וכן ל  -ב' דר"ח משום יום החודש
(שזה א' אייר).
ואילו בשו"ע סעי' יג שכתב "ראתה א' ניסן ו  -כ' בו -
חוששת ל  -א' באייר" ,פירש הב"ח דחוששת דוקא ל  -א'
אייר שהוא ב' דר"ח ,ואינה צריכה לחוש ל  -א' דר"ח (שהוא
ל' ניסן) .וקשה ,מדוע הב"ח סתר דבריו? (ט"ז יז)

הש"ך (לא)  -הסכים עם הב"ח ,והוסיף שלגבי וסת החודש
אין ראיה שבינתיים עוקרת החשש ,אלא עד שיגיע יום
החודש ולא תראה בו 265
סד"ט ,כו"פ ,שו"ע הרב  -סוברים שאין וסת קצר עוקר וסת
ארוך ,אלא וסת הארוך כל שלא הגיע ונעקר ,הוא נשמר
בצד ,וחוששים למנותו מראייתה האחרונה( .כגון שראתה
א,כ,ב  -חוששת ל  -י"ד ו  -כ"א אייר)
אך אם מה שקיצרה הוא כמו וסת קבוע שהיה לה  -כך
עוקרת את הארוך (אבנ"ש רסז) 266

והובאו מספר תירוצים ליישב דבריו:
א .לפי הב"ח עצמו ,שסובר שראיה שבינתיים יוצרת
הפסקה בהפלגה ,ולכן כל הפלגה מונים מראיה אחרונה,
וכידוע שבינונית הוא מטעם וסת הפלגה ,לפי זה כאן
שראתה ב  -כ' לחודש אם כן הופסקה ההפלגה ולכן מונה
ממנו ל' יום.
ב .אף לפי הט"ז  -שסובר שראיה שבינתיים אינה מפסקת,
מ"מ העונה בינונית היא מטעם של "וכי לעולם לא תראה"
(ר"ן) ,לכן כיון שראתה מונה מהאחרונה ל' יום( .סד"ט,
חוו"ד)
ג .לפי הש"ך  -שסובר שבינונית היא יום החודש ,לא קשה
כלל דבשני הסעיפים (יב ו  -יג) ,הפרישה היא רק ב  -א'
אייר (ב' דר"ח)

סיכום השיטות
להלן סיכום שיטות הפוסקים:
אם ראתה בינתיים (קודם העונה שתכננה לפרוש) -
י"א שחוששת לעונה שתכננה בכל גוונא (רמ"א ,ט"ז,
תוה"ש)
וי"א שחוששת לעונה שתכננה אא"כ ראתה ביום החודש
הקודם (ב"י)
וי"א שחוששת להפלגה הקודמת מהראיה האחרונה [דאין
וסת הקצר עוקר וסת הארוך] (סד"ט ,כו"פ ,שו"ע הרב)

מקור טוהר
[264והט"ז דחה את ראיית הב"ח מסעי' יד  -שמונה חשש הפלגה מראיה אחרונה  -ששם כיון שאיחרה ראייתה מעל מה שדרכה
לראות ,לכן מונים מהאחרונה ,אך אם היא למודה לעשרים ,וראתה גם בעשרים וגם בשלושים ,יש לה למנות מיום העשרים שראתה,
שהוא העיקרי ,ואין להקל עליה מחמת השינוי לשלושים]
[ 265ובנקוה"כ הוא דחה ראיית הט"ז מסעי' לב  -ששם מדובר בוסת החודש ,ולכן אף שראתה היא חוששת]
[ 266והחוו"ד חידש  -שלכולי עלמא ,אם הפליגה פעמיים בשווה ,ובשלישית ראתה בינתיים  -שבכך קבעה וסת ,ואין זה הפסק .וכן
שלכולי עלמא ,אם כבר בראשונה ראתה בינתיים ואחר ב' פעמים הפליגה בשווה  -לא קבעה ,שזה נחשב להפסק .והמחלוקת היא -
היכן שראתה בינתיים בהפ לגה אמצעית ,האם זה נחשב להפסקה או לא נחשב להפסקה].
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מי טוהר
במציאות זה קורה רק כאשר נמשך וסתה כמה ימים.

ד .ואף לפי החוו"ד  -שסובר שבינונית היא ל"א יום תמיד,
לא קשה ,דכיון שניסן מלא ממילא בשני הסעיפים (יב ו -
יג) הפרישה היא רק ב  -א' אייר (ב' דר"ח) (תירוצים אלו
הובאו בפת"ש י)

ולכן לשיטת הרמב"ן שחוששים לכל משך הוסת ,זה
אפשרי .כגון :שראתה טו עד יח .טז עד יח .יז  -שאז קבעה
וסת שווה ליז ,ווסת הדילוג מ  -יח והלאה ,בין שראתה את
יז בסוף ראייתה ,בין באמצע ראייתה  -כל שראתה במשך
וסתה הרי זה מצטרף לקביעות (ב"י ,ש"ך)
[ואם ראתה בשלישית יז עד יח  -הרי זו קבעה וסת שווה ל
 -יז ול  -יח] 268

נידון ג  -החשש לדילוג רק אחר שתקבענו
הראב"ד (שעה"ו) הרמב"ן (פ"ה הכ"ג) והרשב"א (תוה"א
ב"ז ש"ג יד ):כתבו דאינה חוששת לוסת הדילוג אלא רק
אחר שתקבענו ,ולפני זה היא חוששת לוסת שאינו קבוע,
לחודש ולהפלגה ,וכ"פ הרמ"א וכ"פ השו"ע בסעי' יא267 .

ואילו לשיטת שאר הפוסקים (הרז"ה ,רשב"א ,רא"ש)
שחוששים רק לעונה הראשונה של הוסת  -ממילא בציור
דהרמב"ן קבעה רק וסת לדילוג (ב"י ,רמ"א) 269

נידון ד  -וסת השווה והדילוג שנקבעים יחד
הדין הוא שחוששת לשניהם ,לוסת השווה ולוסת הדילוג
שהאשה ראתה בכל אחד מהם ,עד שאחד מהם יעקר.

סעיף יד :בעלת וסת קבוע ששינתה
ש ִרים ,וְּ יֵּש לָּׁ ּה ּ ָּׁבזֶׁה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ  ,וְּ ִש ְּּנ ָּׁתה לְּ יוֹ ם ְּשל ִֹשים ,זֶׁה וָּׁ זֶׁה
הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת יוֹ ם עֶׁ ְּ ׂ
ש ּי ִַּּגיעַּ יוֹ ם כ' לִ ְּר ִא ּיַּת ְּשל ִֹשים ,אֲ סו ָּּׁרה ִמ ּשוּם וֶׁסֶׁ ת הָּׁ ִראשוֹ ן ,וְּ ִאם לֹא ִּת ְּר ֶׁאה ּבוֹ
אֲ סו ִּרים ,ו ְּּכ ֶׁ
שת לְּ יוֹ ם ל'ִ .ש ְּּנ ָּׁתה ּ ַּפעֲמַּ יִ ם לְּ יוֹ ם ל' זֶׁה וָּׁ זֶׁה אֲ סו ִּריםִ .ש ְּּנ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים לְּ יוֹ ם ל' ,הֻׁ ּ ַּתר
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ
ש ּ ִש ְּּנ ָּׁתה ּ ַּפעַּ ם אוֹ ּ ַּפעֲמַּ יִ ם לְּ יוֹ ם ל' ָּׁראֲ ָּׁתה לְּ סוֹ ף כ' ,חָּׁ זַּר
יוֹ ם כ' וְּ נֶׁאֱ סַּ ר יוֹ ם ל' .וְּ ִאם לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
הֻׁתר ְּשל ִֹשים.
של כ' לִ ְּמקוֹ מוֹ וְּ ּ ַּ
וֶׁסֶׁ ת ֶׁ
הונא בריה דרב יהושוע סבר שמונה ליום האחרון שראתה
בו (ליום השינוי) [בהמשך מובא 'חבורה' על נידון זה].

בעלת וסת קבוע ששינתה לראות ביום אחר  -זה וזה
אסורים [המקור  -נדה סג" - :דתנן היתה למודה להיות
רואה יום טו ושינתה ליום כ  -זה וזה אסורין"].
מאימתי מונים את חשש ההפלגה?
האמוראים נחלקו בזה בגמרא נדה לט - :רב פפא סבר
שמונים ליום שהיתה אמורה לראות לפי וסת קבוע ,ורב

מקור טוהר
 267וכמובא לעיל ,שאופן הקביעה תלוי במחלוקת האמוראים  -לרב ג"פ לוסת החודש ,וד"פ לוסת הפלגה בדילוג .ולשמואל ד"פ לוסת
החודש ,וה"פ לוסת הפלגה בדילוג.
[ 268אך קשה על הרמב"ן שהרי פסק כשמואל שצריך ד"פ וכאן הוא פסק שמספיק שתקבענו בג"פ?
ויש ליישב  -א .הכא מיירי שהיה לה וסת קבוע מקודם ,דבתוספת ג"פ סגי (ב"י) [ויש לדחות תירוץ זה  -שאם כן ,היה לו לרמב"ן
לפרש כן]
ב .הכא מיירי על צד שתראה ב  -יח בפעם הרביעית  -שרק אז קבעה וסת (דרישה) [ויש לדחות  -שאם כן מדוע הטור נקט דחוששת
אף לדילוג ,הרי אין חוששין לוסת הדילוג קודם שקבעה אותו]
ג .הרמב"ן סבר כשמואל לדינא ,אלא שחשש לחומרא לדעת רב (ולכן בנידון ג' נקט ד"פ כדי שתמשיך אחר ג"פ לחוש להפלגה ולחודש
לחומרא ,ובנידון ד' נקט ג"פ כדי שתתחיל אחר ג"פ לחוש לדילוג לחומרא)]
[ 269וקשה  -שהרי בסי' קפד סעי' ב כתב הרמ"א שאשה שמשנית וסתה ב' או ג' ימים קודם או אחר וסתה ,צריכה לפרוש בימים אלו?
ותירצו  -א .דהתם לא צריכה לפרוש כל משך ה  -ב' או ה  -ג' ימים ,אלא רק ביום הוסת הקבוע שלה וביום בו שינתה לראות (ש"ך
לט),
ב .התם מיירי בוסת שאינו קבוע שכמה פעמים שי נתה להתחיל לראות מסביב ליום וסתה ב' או ג' ימים .ולכן פורשת בכל זמן הספק.
אך כאן מיירי שיש לה וסת קבוע לדילוג (תוה"ש כו)]
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יו"ד סימן קפט
בוסת הקבוע .והרמב"ן העדיף לכתוב את האפשרות השניה
שמספיק בראיה אחת אחרי היום ששינתה  -לחדש שהותר
יום ל' (יום השינוי הרחוק) אע"פ שלא הגיע ונעקר ,כיון
שראתה כדרכה עקרתו לשינוי (ט"ז כח וכ"כ מעד"מ) [אך
החוו"ד דחה זאת וסבר לחוש ל  -ל' כשיגיע אחר י' ימים מ
 כ' (פת"ש יג)] 271ב .שמא סברו הרמב"ן והשו"ע כהרשב"א וגירסתו בגמ',
דמיירי בוסת ההפלגה ,ולפי זה בג"פ נעקר הוסת לתמיד
[אך קשה על זה  -שהרי איך הב"י והשו"ע לא הרגישו בזה,
שהרי הרא"ש הבין את הגמ' אחרת]

והלכה כרהבד"י ,שכן משמע בגמ' ,וכ"פ הרשב"א והשו"ע.
270

שינתה וסתה
אם שינתה פעם אחת או ב"פ ושוב ראתה כדרכה  -חוזרת
לחוש לוסתה הקבוע.
המקור  -נדה סד" - .הגיע יום ל' ולא ראתה (בפעם
השלישית ב  -ל') ,הגיע יום כ' וראתה (שזה היה וסתה
הקבוע)  -הותר יום ל' ונאסר יום כ' מפני שאורח בזמנו בא",
ושני הסברים בהבנת הגמרא -
לדעת רש"י ,רא"ש ,ט"ז  -הגמ' מיירי בשינוי וסת החודש,
וגם אחרי ג"פ ששינתה מוסתה הקבוע ,מספיקה ראיה אחת
ביום החודש הקבוע בכדי להכיר שאורח בזמנו בא.
לדעת הרשב"א  -הגמ' מיירי בשינוי בוסת הפלגה ,וכך הוא
גרס בפעם השניה "הגיע יום ל' וראתה ,יום כ' וראתה -
הותר יום ל'"  -ולפי דבריו אם באמת שינתה ג"פ מוסתה
הקבוע  -נעקר וסתה.

שינתה לוסת אחר
אם שינתה ג"פ לוסת אחר  -הרי זו קבעה וסת חדש אחר,
ונעקר הראשון לגמרי ,וצריכה ג"פ לעקירת החדש ולקביעת
הקודם שוב (ראב"ד ,הובא בש"ך מא) [המקור  -נדה סג- :
"...שינתה ג"פ ליום כ'  -הותר טו (שהיה קבוע) וקבעה לה
ליום כ"]
חבורה  -נדה לט - .לט:

והנה הרמב"ן והשו"ע פסקו את הגמרא הזו גבי וסת הפלגה,
וזה לשונם "ואם לאחר ששינתה פעם או פעמיים ליום ל'
ראתה לסוף כ'  -חזר וסת של כ' למקומו והותר ל' ".
וקשה ,שהרי בגמרא נקטו דאפילו אם נעקר ג"פ ואח"כ
ראתה שוב כדרכה חוזרת לחוש לוסתה הקבוע?
ויש ליישב  -א .דסבר דהגמ' כרש"י ,והוא מדבר על וסת
ההפלגה שג"כ דינו כך ,שכל שניכר שחזרה לראות כדרכה,
חוזר לה הוסת הקבוע לחוש אליו ,וזה ניכר בשתי דרכים :א.
ע"י ב' ראיות וביניהם הפלגה כוסתה הקבוע ,ב .או ע"י ראיה
אחת מהיום האחרון ששינתה בו וביניהם הפלגה כדרכה

בגמ' נדה לט .עד סוף הפרק  ,272הובאו ג' נידונים:
א .האם קובעת וסת בימי נדה וזיבה?
ב .האם חוששת לפחות לוסת בימי זיבה (למ"ד שלא
קובעת)?
ג .האם מונים חשש הפלגה מהיכן שהיתה אמורה לראות או
מהראיה האחרונה (ששינתה)?

מקור טוהר
[ 270בסעי' יג  -הב"ח למד מכאן שמונים את ההפלגה מהיום האחרון ,במקרה שראתה בינתיים ,אך הט"ז (והרמ"א) סבר שמכאן מוכח
שרק אם עבר יום וסתה מונ ה מהיום האחרון ,אך כל שלא עבר וסתה ,צריכה לחוש ליום הוסת אף אם תראה בינתיים (ט"ז יח)]
[ 271אך לפי הש"ך  -כל שקיצרה הפלגתה  -עקרה את השינוי ,שהרי סובר שוסת הקצר עוקר וסת ארוך ,ורק לגבי וסת החודש ,שאין
הקצר עוקר את הארוך ,אינו נעקר ,אא"כ ראתה כדרכה כוסתה הקבוע אף טרם שהגיע]
 272המקור  -לט - .לט" - :רב הונא בר חייא אמר שמואל לומר שאינה קובעת לה וסת בתוך ימי זיבתה אמר רב יוסף לא שמיע לי הא
שמעתתא א"ל אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת לן היתה למודה להיות רואה יום ט"ו (יום) ושינתה ליום כ' זה וזה אסורין לשמש
שינתה פעמים לי ום כ' זה וזה אסורין ואמרת לן עלה אמר רב יהודה אמר שמואל ל"ש אלא ט"ו לטבילתה שהן כ"ב לראיתה דהתם
בימי נדתה קאי לה אבל ט"ו לראיתה דבימי זיבתה קאי לא קבעה אמר רב פפא אמריתא לשמעתא קמיה רב יהודה מדסקרתא מקבע
לא קבעה מיחש מהו דניחוש לה אישתיק ולא א"ל ולא מידי א מר רב פפא נחזי אנן היתה למודה להיות רואה ליום ט"ו ושינתה ליום
כ' זה וזה אסורין ,ואמר רב יהודה אמר שמואל ל"ש אלא ט"ו לטבילתה שהן כ"ב לראייתה ושינתה ליום כ"ז דכי הדרי ואתו עשרין
ותרתי קיימא לה בתוך ימי זיבתה וקתני זה וזה אסורין אלמא דחיישינן לה וקסבר רב פפא עשרין ותרתין מעשרין ותרתין מנינן נדה
ופתחה מעשרין וז' מנינן א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא ממאי דלמא עשרין ותרתין נמי מעשרין וז' מנינן דכי הדרי ואתו
עשרין ותרתין קיימא לה בתוך ימי נדותה וה"נ מסתברא דאי לא תימא הכי האי תרנגולתא דרמיא יומא וכבשה יומא ורמיא יומא
וכבשה יומא וכבשה תרי יומי ורמיא חד יומא כי הדרה נקטה כדלקמיה נקטה או כדמעיקרא נקטה על כרחך כדלקמיה נקטה א"ל רב
פפא אלא הא דאמר ר"ל אשה קובעת לה וסת בתוך ימי זיבתה ואין אשה קובעת לה וסת בתוך ימי נדותה ורבי יוחנן אמר אשה קובעת
לה וסת בתוך ימי נדותה ה"ד לאו כגון דחזאי ריש ירחא וחמשא בירחא וריש ירחא וחמשא בירחא והשתא חזאי בחמשא בירחא ובריש
ירחא לא חזאי וקאמר אשה קובעת לה וסת בתוך ימי נדותה אלמא מריש ירחא מנינא א"ל לא הכי א"ר יוחנן כגון דחזאי ריש ירחא
וריש ירחא ועשרין וחמשה בירחא וריש ירחא דאמרינן דמי ית ירי הוא דאתוספו בה וכן כי אתא רבין וכל נחותי ימא אמרוה כרב הונא
בריה דרב יהושע"
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ורב פפא סבר שמונים את החשש להפלגה מיום הראוי,
דהיינו מונה כ"ב מיום כ"ב שבו היתה אמורה לראות ,כך
שיש לה לחוש ולפרוש י"ז יום אחר ראייתה בכ"ז ,וכיון
שמונים את ימי נדותה וזיבתה מיום הראיה (מ  -כ"ז) א"כ
יוצא יום ה י"ז ביום הזיבה ה'לפני אחרון' ,שהוא יום י' של
זיבתה .ומכאן מוכח שחוששת אף בימי זיבתה (אף שלא
קבעה).
רב הונא בריה דרב יהושוע דחה ראיה זו  -משום שסבר
ש מונים הפלגה לעונת פרישה מיום ראייתה האחרון ולא
מיום הראוי ,כך שסופרת כ"ב יום אחר כ"ז ,ופורשת בימי
נדה הראויים ולא בימי זיבה ,ולכן זו אינה ראיה.

נידון א  -האם קובעת בימי נדה וזיבה?
דעת שמואל  -שאינה קובעת בימי זיבה,
דעת ריש לקיש  -שקובעת בימי זיבה ,אך בימי נדה אינה
קובעת,
ודעת רבי יוחנן  -שקובעת אף בימי נדה.
התוס' הסבירו שהם חולקים ,ששמואל סבר שאפילו בימים
הראויים לזיבה (שלא ראתה בהם)  -אינה קובעת ,שהיא
בחזקת מסולקת דמים בימים אלו ,ואפילו אם היא תראה יש
לומר שמקרה בעלמא הם (תוס' רא"ש)
ואילו ר"י ור"ל סוברים שקובעת אף בימי זיבה ממש
(שראתה בהן וסופרת בהן לטהרתה) ,כש"כ מימי נדותה
שקובעת בהן .ומסקנת התוס' לפסוק כרבי יוחנן שכן קיי"ל
להלכה כוותיה ,לגבי שמואל.
והנה שאר הראשונים (חידושי הרמב"ן ,חידושי הרשב"א)
הסבירו שאין ביניהם מחלוקת ,דשמואל סבר שלא קובעת
בימי זיבתה ממש (שראתה בהן) וכש"כ בימי נדה ממש
(שראתה בהן) שזה ממעין פתוח ,ואף לר' יוחנן לא קבעה
כמובא בנדה יא ,.ואילו ר"י ור"ל דסברי דקובעת בימי זיבה
היינו שראויים לזיבה ,ור"י מוסיף שאף קובעת בימי נדה
הראויים .ופירוש זה עיקר ,בכדי שלא נעשה מח' כיון
שאפשר לקיים דברי שניהם.

ונחלקו הראשונים בספקו של רב פפא -
פירוש א  -רש"י ביאר  -שהיתה למודה לראות ט"ו ג"פ בימי
זיבה ,ובזה הסתפק רב פפא האם יש לחוש לזה כוסת שאינו
קבוע ,שנעקר בפעם אחת (לפי הרמב"ם שהובא בב"י סעי'
לב) ,מילא שאינה קובעת אבל שמא יש לחוש לו כוסת
שאינו קבוע? [הראיה  -חידושי הר"ן הסביר גם כרש"י
בגמ' ,שאפשר לומר ,כמו שאם קבעה בימי נדות  -חוששת
בימי זיבה ,ה"ה אם תקבע בימי זיבה שתחוש בימי זיבה,
ואמר דזו "סברא דתלמודא היא"].

למעשה ,כתב הרשב"א "ומכל מקום עכשיו לעולם קובעת,
מכיון שהחמירו בנות ישראל על עצמן להיות כטועות ואין
מונין לעולם ואין משגיחין לימי נדה וזיבה ,אלא לעולם
קובעת בין במרחקת ראיותיה בין במקרבת" (חי' הרשב"א)

פירוש ב  -לעומתו ,התוס' הבינו  -שמדובר באשה שקבעה
ג"פ בימי נדה ,האם כשיחול חשש הוסת בימי זיבה היא
תחוש או לא?
[הראיה  -א .שהרי זה נכנס בלשון רב פפא "מקבע לא
קבעה"  -בימי זיבה אינה קובעת כלל" ,מיחש"  -אם רבעה
בימי נדה "מהו דניחוש לה"  -אם יפול בימי זיבה ,רק מצד
חשש( .תוס' רא"ש) ,ב .שהרי גם מראייתו של רב פפא
מוכח שמדובר במי שקבעה בימי נדה וכעת שינתה ויוצא
שחוששת בימי זיבה (למודה לכ"ב ושינתה לכ"ז דחוששת ל
 -כ"ז ו  -כ"ב) (חידושי הר"ן)]

נידון ב  -האם חוששת לפחות לוסת בימי זיבה?
נשאלת השאלה ,אשה שראתה ג"פ בימי זיבה ,האם לפחות
יש לה לחוש לו כוסת שאינו קבוע?
לכאו' ,נראה שהספ ק הוא רק למ"ד שאינה קובעת בימי
זיבתה ,שהרי לפי התוס' דסברי דאנן קיי"ל כר"י לגביה
שמואל  -אה"נ שאין כאן ספק דהרי בין כה חוששת ואף
קובעת.
ולפי שאר הראשונים  -הספק הוא כאשר חל החשש בימי
זיבתה שראתה בהן ,דאף לר"י ור"ל אינה קובעת ,האם יש
לחוש או לא.

חידוש בהבנת פירוש א  -והנה בחידודי הלכות וסד"ט נקטו,
דאף שרש"י ביאר שהספק הוא בראתה ג"פ בימי זיבה מהו
לחוש לזה ,מ"מ ה"ה שהספק הוא אפילו בראתה פעם אחת
ולאו דוקא שקבעה ,שלפי רב פפא יש לחוש .והביאו ראיה
מנדה סד .דשם רב פפא דייק מהמשנה דיש לחוש אף לראיה
אחת ואפילו אם היא בימי זיבתה.
דחיה  -אך הערוך לנר ,דחה ביאור זה ,ונקט שרש"י כתב
"היתה למודה ג"פ" בדוקא ,כי בגמרא שלנו (לט ).רב פפא
רצה לפשוט מברייתא מפורשת ד"היתה למודה ל  -כ"ב
ושינתה ל  -כ"ז"  -דחוששת בימי זיבתה ,וכיון שהברייתא
מיירי בלמודה (בעלת וסת קבוע) ,שחוששת לוסת קבוע

מה פירוש הספק  -רב פפא הסתפק "מקבע לא קבעה
(אמנם אינה קובעת בימי זיבה) מיחש מהו דניחוש לה?"
(וניסה רב פפא להביא ראיה מ"היתה למודה "...ורב הונא
בריה דרב יהושוע דחה ראייתו) ,הראיה שממנה הוא ניסה
לפשוט את הספק היא " -היתה למודה להיות רואה ל  -ט"ו
(מיום הטבילה ,שהם כ"ב מיום ראייתה) ושינתה ליום כ'
(מיום הטבילה ,שהם כ"ז מיום ראייתה) זה וזה אסורין".
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ודחאו רב הונא בריה דרב יהושוע  -דשם הציור הוא א ,א,
כה ,א ,שמדובר שראתה ממש ולכן מנתה ממנו ,ובכל זאת
קבעה בימי נדתה.

שנקבע בימי נדתה ,ה"ה שתחוש לוסת קבוע בימי זיבה אם
נקבע .לכן רש"י נקט דוקא למודה ג"פ.
משא"כ בדף סד .שם רב פפא רצה לדייק מהמשנה ,ולחדש
מסברא דנפשיה ,שאפילו בפעם אחת שראתה בימי זיבתה
חוששת.

הגמרא  -וכן הביאה ראיה לדבריו של רב הונא בריה דרב
יהושוע ממעשה דרבין וכל נחותי ימא (שבאו לבבל) שכך
הסבירו בדעת רבי יוחנן.

נידון ג  -מאימתי מונים את חשש ההפלגה?
רב פפא סבר שמונה מהיכן שהיתה אמורה לראות (מהיום
המשוער) אף אם תראה בינתיים.
ורב הונא בריה דרב יהושוע סבר שמונה את חשש ההפלגה
מיום האחרון שתראה בו [כי אין סברא שתקצר ראייתה
(רשב"א)]
המחלוקת היתה לגבי הלמודה ל  -כ"ב ושינתה ל  -כ"ז,
שלכולי עלמא מונה פיתחה (ימי נדה וזיבה) מיום שראתה,
רק נחלקו האם מונה חשש ההפלגה מיום הראוי.

ונחלקו הראשונים  -האם מי שפוסק כרב פפא בנידון ב
[האם לפחות נחוש לוסת בימי זיבה כוסת שאינו קבוע],
ה"ה בנידון ג [האם מונה ליום המשוער] ,או שהם דינים
שונים?
הרשב"א (בתוה"ב) וכן חידושי הרמב"ן סברו שהם תלויים
זה בזה ,ולכן פסקו כרב הונא בריה דרב יהושוע דאינה
חוששת לראיה בימי זוב ,וכן שיש למנות לחשש הפלגה
מיום שראתה ממש.
אך יש שמחלקים בין הנידונים ,שהרי לא מצינו שרב הונא
בריה דרב יהושוע חולק על דינו של רב פפא שאין לחוש
לימי זיבה ,אלא רק ראינו שדחה ראייתו של רב פפא
מ"היתה למודה לראות "...שמשם אין ראיה (ריטב"א)
ועוד ,שרבין וה'נחותי ימא' רק העידו כפירוש רב הונא בריה
דרב יהושוע בדברי רבי יוחנן (רש"י)
וכן מצינו לראב"ד שמצד אחד פסק כרב פפא גבי החשש
לראיה בימי זוב ,ומאידך פסק כרב הונא בריה דרב יהושוע
שמונה חשש הפלגה מעת שראתה.
וכן הרב המגיד הביא ראיה שאין מחלוקת בין רב פפא לרב
הונא בריה דרב יהושוע בדינא אלא רק בראיה ,שהרי בדף
סד .חידש רב פפא דחוששת אפילו בחדא זימנא בימי זיבה,
ושם לא חלק עליו רב הונא בריה דרב יהושוע ושם הוא
חולק ,אלא שהמחלוקת רק גבי הראיה.

ראיה לרב הונא בריה דרב יהושוע  -רב הונא בריה דרב
יהושוע הביא ראיה מתרנגולת  -שרואה להטיל ביצים
לסירוגין יום כן ויום לא .וקרה שלא הטילה ביצים יומיים
רצוף וכעת הטילה ,האם נאמר שגם מחר היא תטיל ,לפי
סדר הסירוגין דמעיקרא ,כי לפי סדר הסירוגין היה לה
להטיל גם מחר (לדוגמא :הטילה א ,ג ,והפסיקה להטיל ד,
ה ,והטילה ב  -ו) שלפי הסירוגין יש לה להטיל ב  -ז .או
שמא היא תטיל כסדרה בסירוג חדש אחרי יום ,ולכן תטיל
ב  -א ,ויותר מסתבר שכך נראה שיש לה לראות ,שמונים
ליום שראתה בו בפועל ולא ביום המשוער.
ראיה לרב פפא  -רב פפא הביא ראיה מר"י שקובעת וסת
ב ימי נדתה ,לפי ציור שראתה א ,ה ,א ,ה ,ה ,וזהו שמנתה
לפי יום הראוי (כאילו ראתה ב  -א').

סעיף טו :עקירת וסת קבוע להפלגות
שנִ י לְּ ל"ב ,וְּ הַּ ג'
ְּתה ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת לְּ יוֹ ם ל' וְּ הַּ ּ ֵּ
ש ּ ִש ּנ ָּׁ
ִש ְּּנ ָּׁתה ְּר ִאיּוֹ ֶׁתיהָּׁ וְּ לֹא ִה ְּשוָּׁ ה אוֹ ָּׁתםְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
לְּ ל"דֶׁ ,נעֱקַּ ר וֶׁסֶׁ ת הָּׁ ִראשוֹ ן וְּ ֵּאין לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ְּּכלָּׁ ל .וְּ ִאם חָּׁ ז ְָּּׁרה לִ ְּראוֹ ת ְּּביוֹ ם הַּ ּוֶׁסֶׁ ת הָּׁ ִראשוֹ ן ,חוֹ זֵּר
יקה
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים .וְּ הוּא הַּ ִּדין לְּ ִה ְּפ ִס ָּׁ
ש ּיֵּעָּׁ קֵּ ר ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה ָּׁ
שת לוֹ ּ ָּׁת ִמיד עַּ ד ֶׁ
ש ֶׁ
לִ ְּק ִביעוּתוֹ הָּׁ ִראשוֹ ן וְּ חוֹ ֶׁ
ְּ
שלֹש עוֹ נוֹ ת ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכך חָּׁ ז ְָּּׁרה לִ ְּראוֹ ת ְּּביוֹ ם הַּ ּוֶׁסֶׁ ת הָּׁ ִראשוֹ ן.
ִמ ִּל ְּראוֹ ת ָּׁ

הדין

אופן העקירה

אשה שעקרה את וסתה הקבוע אינה חוששת לו יותר ,אלא
לוסת שאינו קבוע (חודש ,הפלגה ,בינונית) ,ומ"מ היא
תחזור לחוש לו כל שתחזור לראות בו ואפילו פעם אחת.
(רש"י ,רא"ש ,שו"ע)

בשני דרכים האשה עוקרת וסתה:
א .שינתה ראייתה ג"פ ליום אחר ,ולא השוותה אותם .וכ"פ
השו"ע ברישא.
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וכ"פ בנקוה"כ וכן הסד"ט הסכים לשיטתו ,וכתב שזה בדיוק
כדעת הרמב"ן ,אלא שאחר ג' עונות מבואר ברמב"ן דדינה
כמסולקת ,ואינה חוששת ל  -כ' אא"כ תחזור ותראה בו.

ב .הטור כתב "ואם הפסיקה ולא ראתה ,משעבר עליה כ' יום
ובדקה ולא ראתה"...
אלא שהתקשו הפוסקים בדבריו  -מדוע שלא תחוש ,והרי
וסת קבוע יכול להיעקר רק אחר ג"פ שלא ראתה ,ולא בפעם
אחת?

ג .הט"ז הסביר היינו שהפסיקה ג' עונות (כהב"י) אך באם
חזרה יש חילוק ,שאם היא שינתה ראיותיה ג"פ  -היא
תחזור לוסתה הקבוע רק אם לא ראתה כמו שהיתה למודה.
ואם לא ראתה שיעור ג' עונות  -כל שתראה שוב ,תחזור
לוסתה[ .דכך הוא הבין בלשונו של הטור .טעמו  -שבין
בהפלגה בין ביום החודש מונה מיום הראוי ,ולכן הוא נעקר
בג"פ ואף שלא ראתה בהם .מקורו  -א .לפי שהפוסקים
הישוו עקירת חודש להפלגה .ב .כיון שפסקנו כרב הונא
בריה דרב יהושוע שהלמודה ל  -כ' ושינתה ל  -ל' שמונה כ'
ו  -ל' מראיה אחרונה לחוש ,ולא לראיית כ' קודמת ,משמע
שאם לא ראתה ב  -ל' (לא שינתה ראייתה) עדיין היתה מונה
ממה שהיתה אמורה לראות לפי וסתה הקבוע .ואף שלא
ראתה בו ,י"ל דדרך מקרה הוא274 ].

לכן הם ירדו לבאר דבריו ,אך כל אחד ביאר אחרת (שלושה
הסברים בטעמים שונים):
א .הב"י הסביר  -היינו שהפסיקה ג' עונות כמו שהיתה
אמורה לראות (ג"פ כ' יום) ולא ראתה ,ורק אם אחר כך
ראתה ביום הוסת  -חוזרת לחוש לו[ .טעמו  -שכל שלא
ראתה ג' עונות ,הרי זו עקרה הוסת ונעשתה בעלת וסת
שאינו קבוע ,החוששת רק לבינונית .מקורו  -נדה ז :משנה
 "רבי אליעזר אומר כל אשה שעברו עליה ג' עונות  -דיהשעתה" והרי היא כבתולה המסולקת דמים] 273
ב .המהרש"ל הסביר  -היינו שהפסיקה פעם אחת לגמרי
ולא ראתה ,שאין לחוש להפלגה יותר ,עד שתראה פעם
אחת בכל עת[ .טעמו  -שהחשש להפלגה ,הוא רק מיום
שראתה ,שמונה ממנו ופורשת ,ולא מיום הראוי .ולכן כל
שלא ראתה אין לה מהיכן למנות הפלגה ,ועדין לא עקרתו,
ולכן היא נחשבת כבעלת וסת קבוע דאינה חוששת
לבינונית .ועוקרתו רק בג"פ שתראה בהם ותמנה ההפלגה
ולא תראה .מקורו  -א .דקיי"ל כרב הונא בריה דרב יהושוע
(ולא כרב פפא) בשינתה ליום אחר ,שיש למנות מאותו יום
שראתה ,וכש"כ אם לא ראתה בכלל .ב .וכן לפי הב"י בסוף
הסימן  -בעברו ימי עיבור והנקה ,שאינה חוששת למה
שהיתה למודה כיון שאין כאן ראיה שנשער ממנה]
ומ"מ אם היא שינתה והפסיקה ג' עונות ולא ראתה ,אח"כ
כשתראה יש לה לחוש רק לוסתה הקבוע ,אך אם היא
שינתה וראתה בפחות מ  -ג' עונות  -הרי זו חוששת לוסתה
הקבוע ולשינוי[ .דאין חוששת לשינוי שהוא יותר מ  -ג'
עונות ,דבזה הראתה שהיא מסולקת דמים]
אך בוסת החודש ,שיש לו קביעות יום ,בזה אפילו אם לא
ראתה ,היא מחשיבה את היום ,וכל שלא ראתה ג"פ  -הרי
זו עקרה וסתה [וכן הסכימו לשיטתו הב"ח והש"ך בס"ק
מה]

עקירת וסת קבוע לגמרי
הדין  -כאשר נעקר הוסת לגמרי ,האשה חוששת לרק לוסת
החדש ולא לוסת הקודם ,ואף אם היא תראה פעם אחת כמו
הקודם אין הוא חוזר עד שתקבענו מחדש.
אופן העקירה  -רק אם קבעה וסת חדש בג"פ הוסת הקודם
נעקר לגמרי.
השינוי
הטור נקט ,אשה ראתה בשינוי ל ,לב ,לד  -אינה חוששת
לוסתה הקבוע ל  -כ' ,והיא בעלת וסת שאינו קבוע.
וחוששת ל  -ל"ד ובינונית .וקשה  -שהרי כך היא קבעה
בהפלגה בדילוג?
ויש ליישב:
א .הטור נקט כן לפי דעת שמואל שצריך ד' ראיות בכדי
לקבוע ,אך אה"נ לפי מה שמחמירים בסעי' ז גם כדעת רב,
אה"נ שיש לחוש לחומרא ל  -ל"ו (ש"ך)
ב .לכו"ע בראיות אלו היא לא קבעה ,שהרי בוסת להפלגה
בדילוג צריך שתקבענו ב  -ה' ראיות (ב"ח)

מקור טוהר
[ 273ומיהו יש לתמוה  -שהרי אנו פוסקים כר' אליעזר הנ"ל רק בשעת הדחק? (ב"י)
ויש ליישב  -א .דדוקא לענין טהרות אנו מחמירים לפסוק דלא כרבי אליעזר ,משא"כ לענין וסתות אנו פוסקים כר' אליעזר אף לכתחי'.
(מעדני מלך)
ב .י"ל דדוקא התם דיש רעותא (דדם לפניך)  -יש לטמא מעת לעת ,דלא כרבי אליעזר .משא"כ לענין בדיקה לבעלה דזה משום שמא
תראה (דאין רעותא לפנינו)  -לא פליגי ר"א ורבנן (סד"ט)]
[ 274ומה שהב"י כתב בסוף ,שבעברו ימי עיבור והנקה דבעי' ראיה שתמנה ממנה  -זה דוקא התם ,שהיא בחזקת מסולקת דמים,
משא"כ באשה רגילה ,ודאי שייך הפלגה מיום שהיתה אמורה לראות בו]
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יו"ד סימן קפט
וכן לגבי מה שכתב הט"ז דאחר ג' עונות שלא ראתה חוזרת
לחוש לוסתה ,בכל יום שתראה  -כתב החוו"ד דברמב"ן
מבואר להיפך ,שרק אם תראה כדרכה כוסתה הראשון רק
אז תחוש לוסתה הקבוע.

והוסיף הסד"ט (סוף אות כ)  -דנראה שאם אשה זו היתה
רואה ל  -לא ,לב ,לד  -היא לא היתה צריכה לחוש לעונה
בינונית כלל ,כדין בעלת וסת חצי קבוע כדעת תרוה"ד בסי'
קפו סעי' ג ,וכ"פ השו"ע ,אך שמא י"ל דדוקא לענין בדיקות
אשה לתשמיש מדין רמ"ת הקל ,אך לא לבדיקות עונת
הוסת.

יוצא איפוא ,שאשה בעלת וסת קבוע להפלגות שלא ראתה
פעם אחת  -לפי הב"י והט"ז יש לה לחוש אף בעונה הבאה,
וכן לפי החוו"ד ולפי המהרש"ל (ב"ח ,ש"ך)  -אין צריך
לחוש בפעם הבאה.
וכתב שבט הלוי  -שזה מצוי בתקופה של תחילת ההריון,
ולמעשה פסק להקל שאין צריך לחוש ,וכ"פ מקור מים
חיים ,סד"ט ,בדה"ש וחוו"ד.

החוו"ד הוסיף לבאר חלק מהשיטות הנ"ל (של הט"ז
והרש"ל):
לגבי החשש לוסת זה במקרה שלא ראתה  -כתב החוו"ד דכן
חוששת גם לראיה הבאה לפי מה שאמורה לראות.
לגבי מה שכתב הרש"ל דאינה חוששת לבינונית  -כתב
החוו"ד דכן חוששת ,כי גם בעלת וסת קבוע שעבר וסתה
צריכה לחוש לבינונית משום שהטעם של עונה בינונית הוא
'וכי לעולם לא תראה?!' (וכן הוא בר"ן שעל הרי"ף)
וכן לגבי מה שכתב הרש"ל דאם הפליגה מעל ג' עונות
[לדוגמא :כ' ימים ג"פ ,שזה שישים יום]  -חוששת רק
להפלגתה של וסתה הקבוע  -כתב החוו"ד שכן חוששת
להפלגה שהיא מעל שישים יום ,דמסולקת דמים של ג'
עונות (ואפילו ג"פ ל' יום) נאמר דוקא בזקנה .לכן יש לחוש
גם ל  -ג' עונות (הפלגה ארוכה) וגם לבינונית.

וכן אשה שהיא בעלת וסת קבוע להפלגות שלא ראתה ג"פ
 לפי הב"י השו"ע ונקוה"כ  -דוקא שתראה שוב כוסתהוכ"כ החוו"ד.
ולפי המהרש"ל והט"ז  -כל שתראה מיד חוששת לוסתה.
למעשה ,הסד"ט ובדה"ש פסקו כהשו"ע שדוקא שתחזור
לראות כוסתה תחוש לו.

סעיף טז :עקירת וסת החודש
ירת וֶׁסֶׁ ת רֹאש ח ֶֹׁדשֵּ ּ .כיצַּ ד ,הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש ,וְּ עָּׁ בַּ ר
ּ ַּכיּוֹ צֵּ א ּ ָּׁבזֶׁה דִּ ין ע ֲִק ַּ
אשי ח ֳָּׁד ִשים.
ֹשה ָּׁר ֵּ
ש ּיַּעַּ ְּבר ּו עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ְּשל ָּׁ
שת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש עַּ ד ֶׁ
ש ֶׁ
עָּׁ לֶׁ יהָּׁ רֹאש ח ֶֹׁדש וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,חוֹ ֶׁ
שת לָּׁ הֶׁ ם .חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּברֹאש
ש ֶׁ
אשי ח ֳָּׁד ִשים וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ֹשה ָּׁר ֵּ
עָּׁ ְּבר ּו עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ְּשל ָּׁ
ח ֶֹׁדש ,חָּׁ זַּר הַּ ּוֶׁסֶׁ ת לִ ְּמקוֹ מוֹ .
ב .אך אם לא תראה ג' עונות כוסתה ,בזה נחלקו -
לפי הב"י שמונה את ההפלגות אף כשלא ראתה  -אה"נ
שעוקרת בזה את הוסת (כמבואר בסעי' טו).
ולפי הרש"ל שמונה את ההפלגה רק מיום הראיה ממש -
אין הוסת נעקר (וכן הסכימו הב"ח והש"ך).

הדין  -עקירת וסת החודש דינו כעקירת וסת ההפלגה
(כלשון הטור "כעקירת וסת ההפלגות כן עקירת וסת
החודש")
אופן העקירה  -בוסת ההפלגה ישנם שני אופני עקירה  -א.
אם ג"פ תראה לעונות שאינן שוות.
ב .אם לא תראה ג' עונות כוסתה.
ואז אם תחזור ותראה כוסתה ,אפילו פעם אחת  -הרי זו
תחזור לחוש לו .וכ"פ השו"ע.

פת"ש
הפת"ש הוסיף מספר פרטים בנידון:
הנו"ב  -פסק שבעלת וסת קבוע לר"ח ,שחודשיים לא
ראתה ,ונתעברה ,וכשעברו ימי העיבור וההנקה הגיע ר"ח
ולא ראתה  -אינה צריכה לחוש לוסתה ,דהוי עקירה בג"פ
ממה נפשך [לפי השו"ע (בסעי' לד)  -דאחר ימי עיבור
והנקה חוששת לוסתה מיד כשיגיע היום  -הרי הצטרף
לעקירה .ולפי הרמב"ן (וכ"פ הש"ך)  -שאחר ימי עיבור
והנקה חוזרת לחוש לוסתה רק אם תראה ראיה כל שהיא -

עקירת וסת ההפלגה
משא"כ עקירת וסת ההפלגה [שזה תלוי במחלוקת
הפוסקים כיצד חוששים לוסת הנ"ל] -
א .לכולי עלמא  -אם ג"פ תראה לעונות שאינן שוות (תשנה
ראיותיה)  -עקרה וסתה.
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מי טוהר
כאן אם תראה ושוב יגיע יום החודש ולא תראה  -אז יצטרף
לעקירה .ולפי גדולי המורים (בטור בסעי' לד)  -דאחר ימי
עיבו ר והנקה אינה חוששת לוסתה כלל ,עד שתראה פ"א
כוסתה]

החוו"ד  -פסק שמי שקבעה ב' וסתות יחד (כבסעי' לב),
והפסיקה וסת אחד ג"פ ,וחזרה וראתה אותו פ"א  -הרי זו
חוזרת לחוש לוסת הנ"ל בנוסף לאותו שנשאר קיים ויציב.

סעיף יז :קפיצות לחוד
ש ָּּׁק ְּפצָּׁ ה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ,אֲ ִפלּ ּו ָּׁראֲ ָּׁתה ּבוֹ ּ ַּכ ּ ָּׁמה ּ ְּפעָּׁ ִמיםִ ,אם לֹא
אנֶׁסְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ש ִּנ ְּק ּ ַּבע מֵּ חֲמַּ ת ֹ
ּ ָּׁכל וֶׁסֶׁ ת ֶׁ
אנֶׁס ָּׁראֲ ָּׁתה.
ש ִּמ ּ ְּפנֵּי הָּׁ ֹ
ָּׁק ְּבעָּׁ ה אוֹ ָּׁתן לְּ י ִָּׁמים ּ(תוֹ סָּׁ פוֹ ת וְּ ַּר ְּש ָּּׁב"א ור"ח וּפָּׁ שוּט הוּא לְּ ַּק ָּּׁמן סעי' י"ח) ,אֵּ ינוֹ וֶׁסֶׁ תֶׁ ,
שאֵּ ינוֹ ָּׁקבוּעַּ
שת לוֹ ְּּכמוֹ לְּ וֶׁסֶׁ ת ֶׁ
ש ֶׁ
ו ִּמ ּ ָּׁכל מָּׁ קוֹ ם חוֹ ֶׁ

(הג"מ פ"ח) .

ָּׁק ְּפצָּׁ ה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתהָּׁ ,ק ְּפצָּׁ ה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה,

ש ּ ָּׁבת וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדם ,וּלְּ ַּאחַּ ר כ'
ָּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לְּ י ִָּׁמיםְּּ ,בלֹא ְּק ִפיצוֹ תֵּ ּ .כיצַּ דָּׁ ,ק ְּפצָּׁ ה ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ַּ
ש ּ ָּׁבת וְּ לא ָּׁראֲ ָּׁתה דָּּׁ ם,
ש ּ ָּׁבת וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדם ,וּלְּ ַּאחַּ ר י"ט יוֹ ם ָּׁק ְּפצָּׁ ה ְּּביוֹ ם הַּ ּ ַּ
יוֹ ם ָּׁק ְּפצָּׁ ה ְּּבאֶׁ חָּׁ ד ְּּב ַּ
שהַּ יּוֹ ם
שה ֲֵּרי נוֹ ַּדע ֶׁ
ש ּ ָּׁבת ַּאחַּ ר כ'ֶׁ ,
ש ּ ָּׁבת ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּבלֹא ְּק ִפיצָּׁ ה ,ה ֲֵּרי נִ ְּק ּ ַּבע אֶׁ חָּׁ ד ְּּב ַּ
וּלְּ ַּאחַּ ר הַּ ּ ַּ
ּג ַָּּׁרם לָּׁ ּה ,וְּ לֹא הַּ ְּ ּק ִפיצָּׁ ה ,ו ְּּכבָּׁ ר נִ ְּק ּ ַּבע יוֹ ם זֶׁה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים .וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכל ּ ַּכיּוֹ צֵּ א ּ ָּׁבזֶׁה.

שיטות הראשונים

וי"א שבוסת הקפיצות לחוד אינה קובעת ,ומ"מ לפחות
חוששת לזה כוסת שאינו קבוע [ראייתם  -א .מכך שרב
הונא נקט "דלא קבעה" בקפיצות  -משמע שמיהא חיישא.
ב .וכשיטת רב פפא שנקט בדף לט - .שאף שלא קבעה לימי
זיבה כרב הונא ,מ"מ מיהא חיישא כוסת שאינו קבוע (מנחת
פיתים)] (הגה"מ ,וכ"כ המהר"ם מרוטנבורג רבו ,וספר
האשכול)

נחלקו הראשונים ,האם ישנו וסת למעשה לחוד או שוסת
למעשה נקבע רק עם קביעת יום ,דהיינו וסת המורכב?
(עיקר הגמ' מובא בסיכום של הסיפא)
י"א שקובעת לקפיצות לחוד [ודוקא שראתה דהקפיצות היו
בימים נפרדים ,ולא שקפצה ביום אחד מספר פעמים
(ש"ך)] [ראייתם  -א .נדה יא - .הגמ' הקשתה "לימים
לחודייהו פשיטא (דלא קבעה)?!"  -ומשמע שלגבי קפיצות
אין ספק ,וודאי קובעת .ב .בנדה טו - :הם העמידו את
המשנה של "הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה"
באשה שקבעה לקפיצות לחוד .ג .נדה יא - .רב הונא דאמר
"קפצה וראתה ג"פ  -קבעה לה וסת" מיירי בקבעה וסת
הקפיצות לחוד( ]275 .רש"י ,רז"ה ,טור ,רמב"ן )276

הלחו"ש הבין בדעת הרמב"ם שכתב ש"בוסת מחמת אונס
לא קבעה וסת כלל"  -היינו שאף לא קבעה בוסת המורכב,
ולפי זה ,זוהי שיטה חדשה.
להלכה
להלכה ,השו"ע פסק כדעת הרמב"ם  -שאין קביעת וסת
לקפיצות לחוד אלא עם ימים [מפני שהוא מחמת אונס],
אך הרמ"א הוסיף שחוששת לו כוסת שאינו קבוע( .כדעת
הגה"מ) 279

וי"א שקובעת וסת המורכב בלבד [ראייתם  -מהברייתא
בנדה יא" - .כל שתקבענה מחמת אונס אפילו כמה פעמים
 -לא קבעה וסת" ( ]277רשב"א ,ר"ח ,תוס' )278

מקור טוהר
 275ויש הדוחים ראייתם  -א .בנדה יא - .רב הונא והברייתא ,שניהם מיירי בוסת המורכב ,ואם רב הונא לא דיבר על ימים לא היה קשה
עליו .ב .נדה טו - :מה שהגמ' אמרה שקבעה לקפיצות ולא לימים  -היינו לקפיצות וימים ,ולא לימים לחוד.
 276דעת הרא"ש  -הרא"ש כתב כרש"י ,ולא הביא חולק ,ונראה שכך סבר ,ועוד שכ"כ הטור ואין דרכו לחלוק על אביו.
 277ויש הדוחים ראייתם  -מה שהגמ' העמידה בימים וקפיצות יחד ,זה היה רק כדי לתרץ את הברייתא שאמרה שלא קבעה לקפיצות.
 278דעת הרמב"ם  -הב"י וה"ה הבינו שכן דעת הרמב"ם ,אך הלחו"ש הבין בדעתו שאינה קובעת לקפיצות ומורכב כלל.
 279דעת השו"ע  -יש לדון מה דעתו למעשה .שהרי מצד אחד בב"י הוא הביא את דעת הגה"מ לחוש לו כוסל"ק ,ועוד שהביאו ללא
חולק ,ומאידך ,הוא לא פסק אותו בשו"ע ,ושמא משום שזו דעה יחידאה.
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יו"ד סימן קפט
וסת אונס

החוו"ד חידש  -שאם יש לה שעה קבועה לראות מספר
שעות אחר האונס  -הרי זו חוששת רק באותה שעה ולא
לפניו ואחריו.
וכן אם קפצה ג"פ באותה שעה  -הרי זו חוששת רק לקפיצה
שבאותה שעה.
וכן הוסיף שאם היא קבעה וסת ,הרי היא חוששת לו כדרך
שקבעה  -כגון אשה שקפצה ג"פ וראתה רק למחרת  -הרי
זו חוששת רק לעונות שאחר קפיצותיה.
וכן אם היא ראתה ג"פ בהפלגות שוות דקפצה יום קודם -
הרי זו קבעה רק לימים להפלגה .אך בשו"ת חת"ס חלק עליו
בזה ,שקבעה וסת למורכב.

המקור לוסת האונס  -תוספתא פ"ב ה"ב " -איזהו אונס?
קפצה או חלתה או היכה אותה בעלה או נשאה משא כבד"
 והוא נקרא וסת הסיבה.וסת הגוף
המקור לוסת הגוף  -נדה סג" - .מפהקת מעטשת וחוששת
בפי כרסה ובשיפולי מעיה וכמין צמרמורות אוחזין אותה"
 והוא הנקרא וסת הסימן .והראב"ד קורא לו 'חיילותיו שלמלך' המבשרים את בואו קודם שהוא מגיע.
צירוף מקרים

החשש לוסת המורכב

האם אפשר לצרף מקרים שונים -
לגבי וסת הגוף פסק השו"ע (בסעי' כג) שסוגי הרגשות
שונים אינם מצטרפים לקביעת וסת.
אך לגבי קביעת וסת האונס ע"י צירוף מקרים שונים ,נחלקו
הפוסקים -
דעת הגר"מ אליהו זצ"ל  -שדינו כוסת הגוף ,שאינה קובעת
בצירוף סוגים שונים.
אך דעת הסוגה בשושנים שיש לצרף וקובעת בג"פ ,אפילו
שונים ,ושאני וסת האונס מוסת הגוף.

רק בקביעת קפיצות לחוד חוששת לו כוסת שאינו קבוע ,אך
בוסת המורכב אף בפעם אחת חוששת לו כוסת שאינו קבוע.
דהיינו ,אם ראתה פעם אחת בקפיצה  -יש לה לחוש ביום
החודש הבא רק אם תקפוץ( .כך הש"ך דייק מהרמ"א)
אם ראתה ב"פ בקפיצה  -בהפלגה כזו בפעם הבאה חוששת
רק אם תקפוץ( .ש"ך) [ולפי הגר"ז  -דוקא שבשניהם
קפצה] 280

סעיף יח :קפצה יום קודם
ש ּ ָּׁבת ,וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ּבוֹ  ,וְּ אֵּ ַּרע כֵּ ן ְּּבג' ר"ח אוֹ ְּּבג'
ָּׁק ְּפצָּׁ ה ְּּביוֹ ם יָּׁדוּעַּ ְּּ ,כגוֹ ן ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש אוֹ ְּּב ֶׁאחָּׁ ד ְּּב ַּ
ְּ
ש ִּת ְּק ּפֹץ ְּּבאוֹ תוֹ זְּמַּ ן .וְּ ִאם ַּאחַּ ר ּ ָּׁכך ִה ִּגיעַּ
שת לְּ כָּׁ ל ּ ַּפעַּ ם ֶׁ
ש ֶׁ
ש ּ ָּׁבתָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת וְּ חוֹ ֶׁ
אֶׁ חָּׁ ד ְּּב ַּ
שה ֲֵּרי לֹא ָּׁק ְּבעָּׁ ה ֶׁא ּ ָּׁלא
שתֶׁ ,
ש ֶׁ
ש ּ ָּׁבתֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
שנִ י ְּּב ַּ
ש ָּּׁק ְּפצָּׁ ה ְּּב ֵּ
ש ּ ָּׁבת וְּ לֹא ָּׁק ְּפצָּׁ ה ,אוֹ ֶׁ
א' ְּּב ַּ
ש ּ ָּׁבת.
של אֶׁ חָּׁ ד ְּּב ַּ
לִ ְּק ִפיצוֹ ת ֶׁ

בפעם השלישית קפצה יום קודם שראתה
מה הדין כאשר האשה קפצה ב  -א' וראתה ,פעמיים,
ובשלישית קפצה יום קודם וראתה ב  -א'?
מקור טוהר
[ 280ויש לשאול ,מדוע וסת הקפיצות לחוד שאינה קובעת לו וסת יגביל את יום החודש וההפלגה ויצמצם אותם שתחוש רק אתו יחד,
דהיינו רק אם תקפוץ באותו יום?
בשבט הלוי הסביר  -שמי שראתה בקפיצה ,יש לפנינו ג' אפשרויות  -ובשנים מהם י ש סברא שקבעה בקפיצה  -א .שמא תקבע
לקפיצות לחוד ,ב .ועוד ,שמא תקבע לוסת המורכב .ג .שמא תקבע רק ליום לחוד ,אם כן בסברא אחת יש אפשרות שאינה קובעת
לקפיצה כלל ,לכן כיון שישנו רק צד אחד שלפיו היום גורם  -אין חוששין לו בענייני וסתות שעיקרן מדרבנן]
[ועוד יש לשאול ,מדוע שהקפיצה שאינה קובעת לה תצמצם את העונה הבינונית של בעלת וסת שאינו קבוע ,שהרי זו קולא גדולה
מידיי?
אלא שהש"ך התכוון רק לוסת שאינו קבוע דעונת הפלגה וחודש ,אך כן יש לה לחשוש לעונה בינונית ,ואף שהש"ך סובר דיום החודש
היינו בינונית ,י"ל דהכא מיירי ביום החו דש שאינו בינונית ,כגון שראתה בינתיים או שהיא בעלת וסת קבוע ששינתה]
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מי טוהר
קבעה לימים וקפיצות ,וללישנא בתרא  -אין מצרפים ,ולכן
קבעה לימים לחוד( .רמב"ם .הרמב"ן הסתפק אם הלישנות
חולקות ,ותפס לקולא (שאין מחלוקת) ומ"מ ביטל דעתו
להחמיר כהרמב"ם)

הגמרא (נדה יא ).הביאה מימרה של רב הונא בלישנא קמא
ובלישנא בתרא 281
לישנא קמא דרב הונא  -המקרה הוא כאשר קפצה וראתה
ג"פ  -שקבעה וסת ,והגמ' התקשתה  -איזה וסת קבעה?
וניסתה ליישב,
אם לימים  -הרי כאן ראינו שזה תלוי בקפיצות.
ואם לקפיצות  -הרי שנינו "כל שתקבענה מחמת אונס,
אפילו כמה פעמים  -לא קבעה וסת"?
ותירצה הגמ' ,אלא שקבעה לימים וקפיצות יחד.
והרי מה החידוש ,שהרי לימים ודאי לא קבעה ,לפי שראתה
רק ע"י קפיצות?
אלא מדובר  -שקפצה ב  -א' וראתה ,ושוב קפצה ב  -א'
וראתה ,ואח"כ קפצה ביום הקודם ולא ראתה ,וב  -א' עצמו
ראתה  -שבזה אין אומרים איגלאי מילתא שהיום עיקר,
אלא אומרים שקפיצה של אתמול גרמה  -ולכן קבעה לימים
וקפיצות יחד .עד כאן לישנא קמא דרב הונא.
ואח"כ הגמ' מביאה לישנא בתרא ,דשם רב אשי ביאר
שקבעה לימים לבד.

להלכה ,השו"ע פסק שקבעה לימים לחוד ,שאין מצרפים
קפיצה של ה יום קודם לראיית היום[ .ומ"מ גבי וסת הגוף,
השו"ע כן פסק שאם היא הרגישה יום קודם וראתה באותו
יום החודש  -שקבעה לימים ולוסתות הגוף ,כיון דגבי
וסתות הגוף לכו"ע אפשר לקבוע לוסת הגוף לחוד ,דכך דרך
הנשים ,הטעם  -לפי שזה מצד טבע האשה שיקרה לה
ההרגשה הנ"ל משעת ראייתה מחמת מותרי הליחה שבה
(רשב"א) ,משא"כ גבי קפיצה דיש חולקים ,דאינה קובעת
לחוד שהוא רק מחמת אונס  -לכן אין אומרים שמחמתו
ראתה למחרת] (ט"ז לב ,ש"ך נט)
אך הש"ך (מט) נקט לחוש למ"ד שקבעה לימים ולקפיצות
יחד ,ומצרפים קפיצה של יום הקודם[ .הטעם  -א .לפי
שוסתות דרבנן ואזלי' לקולא ,ב .שהרי לפי השו"ע זוהי
חומרא דאתי לידי קולא ,שהרי לפי השו"ע שקבעה לימים
היא גם עוקרת בימים לחוד ,משא"כ אם קבעה לימים
ולקפיצות ,היא לא עוקרתו עד שיגיע אותו יום וגם
שתקפוץ בו ולא תראה ג"פ282 ].

לישנא בתרא דרב הונא  -בלישנא זו הובאו שתי גירסאות:
גירסא אחת היא  -שאין מחלוקת ,והיא  -שקפצה פעמיים
ב  -א' וראתה ובפעם השלישית ראתה ב  -א' בלי קפיצה
בכלל ,ואז איגלאי מילתא דיומא קגרים  -ולכן קבעה לימים
בלבד  -ולפי גירסא זו אין מחלוקת בין שתי הלישנות.
שללישנא קמא  -אפילו אם בשלישית קפצה יום קודם -
הרי זו קבעה לימים וקפיצות .וללישנא בתרא  -אם לא
קפצה כלל בשלישית  -הרי זו קבעה רק לימים( .וכך גרסו
ראב"ד ,רשב"א ,רא"ש ,טור)

שלוש פעמים קפצה יום קודם שראתה
אשה שג"פ קפצה יום קודם שראתה לימים שווים -
י"א שקבעה לימים בלבד [הטעם  -דסבר שאף מי שמצרף
קפיצה ליום ,זה דוקא שפעמיים קפצה וראתה באותו יום,
אך אם בכולן אין הקפיצה באותו יום  -תולה רק בוסת
הימים] (חוו"ד ,פת"ש כ)
וי"א שקבעה לוסת המורכב לימים וקפיצות [הטעם  -כיון
שהכל שווה ,גם הקפיצות וגם הימים ,אז ודאי שהן מעידות
על הוסת] (שו"ת חת"ס)

בגירסא השניה  -ישנה תוספת על הלישנא הקודמת ,ולפיה
יש מחלוקת בין הלישנות ,והיא  -שבפעם השלישית קפצה
בשבת (יום קודם) וראתה ב  -א' (כמו בלישנא קמא) ועל זה
אמר רב הונא דאיגלאי מילתא דיומא קגרים  -וקבעה לימים
לחוד ,דקפיצה של היום הקודם אינה קשורה כלל  -ולפי
גירסא זו ,ישנה מחלוקת אם מצרפים ראיה של יום קודם
ליום הראיה (בשלישית)  -שללישנא קמא  -מצרפים ולכן

מקור טוהר
 281נדה יא" - .א"ר הונא קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה קבעה לה וסת ,למאי? אילימא לימים ,הא כל יומא דלא קפיץ לא
חזאי אלא לקפיצות ,והתניא כל שתקבענה מחמת אונס אפילו כמה פעמים לא קבעה וסת ,מאי לאו לא קבעה וסת כלל? לא ,לא
קבעה וסת לימים לחודייהו ולקפיצות לחודייהו אבל קבעה לה וסת לימים ולקפיצות ,לימים לחודייהו פשיטא ,אמר רב אשי כגון
דקפיץ בחד בשבת וחזאי וקפיץ בחד בשבת וחזאי [ובשבת קפצה ולא חזאי] ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה ,מהו דתימא איגלאי
מילתא למ פרע דיומא הוא דקגרים ולא קפיצה קמ"ל דקפיצה נמי דאתמול גרמא והאי דלא חזאי משום דאכתי לא מטא זמן קפיצה.
לישנא אחרינא א"ר הונא קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה קבעה לה וסת לימים ולא לקפיצות ,היכי דמי? א"ר אשי דקפיץ
בחד בשבת וחזאי וקפיץ בחד בשבת וחזאי (ובשבת ק פצה ולא חזאי) ולחד בשבת (אחרינא) חזאי בלא קפיצה ,דהתם איגלאי מילתא
דיומא הוא דקא גרים"
[ 282ויש להקשות עליו  -שהרי אם כן קבעה ,מ"מ אינה חוששת לחודש הפלגה ובינונית ,ועדין זו חומרא דאתי לידי קולא? אלא שיש
מבארים שלדעת הש"ך ,אה"נ שחוששת לחומרא לשתי הדעות ,אף לשאר וסתות (מחה"ש)]
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הקדימה לקפוץ יום קודם וראתה למחרת  -שלפי הב"י
'איגלאי מילתא' שהיום גורם) ממילא מדמה זאת לוסת
המורכב לגוף וימים ,ששם הב"י סובר שאם הגיע יום או
הרגשה לחוד  -חוששת לו כוסת שאינו קבוע] [משא"כ
בפיהוק וחודש  -ששם מתחילה ראתה שלא ע"י אונס (ש"ך
נו)]

בפעם הרביעית קפצה יום קודם שראתה
אשה שג"פ קפצה ביום שווה וראתה ,ובפעם הרביעית
קפצה יום קודם שראתה -
בט"ז (לו) הביא שהאשה שקבעה וסת המורכב לגוף וימים,
אם הגיע רק א' מהם ,היום או ההרגשה לבד  -לדעת הב"י
חוששת כוסת שאינו קבוע [הטעם  -כי אנו חוששים שמא
יהיה 'איגלאי מילתא' ,שמא תראה רק ל  -א' מהם ותקבע
בו ,ולכן אם ברביעית קפצה וראתה למחרת  -קבעה לימים
לחוד (חוו"ד ,פת"ש כד)].
ולדעת הרמ"א דאינה חוששת אם בא רק אחד מהם  -משמע
שיש כבר חזקה גמורה ולכן אין לחוש כלל אם הגיע היום
לחוד או וסת הגוף לחוד (חוו"ד ,פת"ש כד)

חוו"ד  -ואף אם תראה בינתיים בתוך ההפלגה או לפני יום
החודש  -אין זה עוקר את הוסת או מבטל קביעותו.
ואם אחרי שעקרה את הוסת ,שהגיע היום הנ"ל וקפצה בו
ולא ראתה ג"פ  -הוסת הזה נעקר אך ממתין לה ,ואם תקפוץ
באותו יום ותראה  -הרי שהיא חוזרת לחוש לוסתה הקבוע
(כבסעי' טו)

וסת לימים וקפיצות

וסת המורכב לקפיצות ווסת הגוף

לדעת השו"ע אשה שקפצה בשילוב יום קבוע ,לחודש או
לשבוע וה"ה להפלגה  -הרי זו קבעה וסת המורכב ,ורק אם
יגיע אותו יום ותקפוץ בו  -תחוש ותבדוק [ותפרוש עד סוף
העונה (ש"ך נ)].
אך אם הגיע היום ולא קפצה או שקפצה שלא באותו יום -
אין לה לחוש [ומ"מ לפי החוו"ד שהישווה את וסת המורכב
לקפיצות וימים לוסת המורכב לגוף וימים (שאם ברביעית

האם אשה קובעת לקפיצות בצירוף וסת הגוף ,במקום צירוף
לימים -
י"א שצריך עיון בדבר (הכו"פ)
וי" א שקובעת (הסוגה בשושנים הוכיח זאת מהחוו"ד דנקט
גבי טבילה ,וכתב שלא עוזבים פשיטותיה דהחוו"ד משום
ספיקא דהכו"פ)
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מי טוהר
סעיף יט :וסת הגוף
שט
ש ּפוֹ ֵּ
ש ְּּמפַּ הֶׁ ֶׁקתְּּ ,דהַּ יְּ נ ּו ְּּכ ָּׁא ָּׁדם ֶׁ
ש ּיֶׁאֱ ְּרע ּו ְּּבגוּפָּׁ ּה ְּּכגוֹ ן ֶׁ
יֵּש קוֹ בַּ עַּ ת וֶׁסֶׁ ת עַּ ל יְּ ֵּדי ִמ ְּק ִרים ֶׁ
ש ּמוֹ ִציא קוֹ ל ֶׁ ּד ֶׁרךְּ
ש ּפוֹ ֵּתחַּ ּ ִפיו מֵּ חֲמַּ ת ּכֹבֶׁ ד ,אוֹ ְּּכ ָּׁא ָּׁדם ֶׁ
זְּרוֹ עוֹ ָּׁתיו מֵּ חֲמַּ ת ּכֹבֶׁ ד ,אוֹ ְּּכ ָּׁא ָּׁדם ֶׁ
שאֲ חָּׁ זוּהָּׁ
שת ְּּב ִפי ְּּכ ֵּרסָּׁ ה ו ְּּב ִש ּפוּלֵּ י מֵּ עֶׁ יהָּׁ  ,אוֹ ֶׁ
ש ֶׁ
שת ֶׁ ּד ֶׁר ְּך מַּ ּ ָּׁטה ,אוֹ חוֹ ֶׁ
הַּ ּגָּׁרוֹ ן ,וְּ כֵּ ן ִאם ִמ ְּתעַּ ּ ֶׁט ֶׁ
ֹשה
ֹאש ּה וְּ אֵּ יבָּׁ ֵּריהָּׁ ְּּכבֵּ ִדים עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ְּּ ,בכָּׁ ל אֶׁ חָּׁ ד מֵּ אֵּ לּ ּו ִאם יְּ ֵּא ַּרע לָּׁ ּה ְּשל ָּׁ
שר ָּׁ
ירי הַּ ַּּקדַּּ חַּ ת ,אוֹ ֶׁ
ִצ ֵּ
ש ּ ֵּמש .ו ִּמיה ּו
שת מֵּ הֶׁ ם ,אֲ סו ָּּׁרה לְּ ַּ
ש ֶׁ
ש ִהיא חוֹ ֶׁ
ש ְּּבכָּׁ ל ּ ַּפעַּ ם ֶׁ
ּ ְּפעָּׁ ִמים ,וְּ ָּׁראֲ ָּׁת ּהָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ תֶׁ ,
שה ּ ֵּכן הַּ ְּר ּ ֵּבה ּ ְּפעָּׁ ִמים זֶׁה ַּאחַּ ר
שעוֹ ָּׁ ׂ
של ּ ַּפעַּ ם אֶׁ חָּׁ ד אֵּ ין הַּ ּוֶׁסֶׁ ת נִ ְּק ּ ָּׁבע ,אֶׁ ּ ָּׁלא ִּכ ֶׁ
ְּּב ִפהוּק אוֹ עִ ּטוּש ֶׁ
ש ָּׁתה כֵּ ן הַּ ְּר ּ ֵּבה ּ ְּפעָּׁ ִמים ,ה ֲֵּרי זֶׁה וֶׁסֶׁ ת .וְּ כָּׁ ל
ש ְּּבכָּׁ ל ּ ַּפעַּ ם עָּׁ ְּ ׂ
ֹשה ּ ְּפעָּׁ ִמיםֶׁ ,
זֶׁה .וְּ ִאם אֵּ ַּרע לָּׁ ּה ְּשל ָּׁ
ש ִּי ְּק ֶׁרה לָּׁ ּה זֶׁה הַּ ִּמ ְּק ֶׁרה ,הוּא
ש ְּּבגוּפָּׁ ּה אֵּ ין לָּׁ הֶׁ ם זְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ  ,אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּבכָּׁ ל ּ ַּפעַּ ם ֶׁ
אֵּ לּ ּו הַּ ְּּוסָּׁ תוֹ ת ֶׁ
וֶׁסֶׁ ת .וְּ ִאם ּ ָּׁבא וֶׁסֶׁ ת הַּ גּ וּף לִ זְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ ְּּ ,כגוֹ ן מֵּ רֹאש ח ֶֹׁדש לְּ רֹאש חֹ ֶׁדש אוֹ ִמכ' יוֹ ם לְּ כ' יוֹ ם,
שת אֶׁ ּ ָּׁלא לִ ְּשנֵּיהֶׁ ם ְּּביַּחַּ ד ,וְּ ִאם ִה ִּגיעַּ הָּׁ עֵּ ת
ש ֶׁ
ָּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לִ זְּמַּ ן וּלְּ מֵּ חוּש הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ,וְּ אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ש ָּּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת
שת .הגה :וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ֶׁ
ש ֶׁ
ש ּ ָּׁבא הַּ ּ ֵּמחוּש ְּּבלֹא עִ ּתוֹ אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
וְּ לֹא ּ ָּׁבא הַּ ּ ֵּמחוּש ,אוֹ ֶׁ
שת לְּ כָּׁ ל אֶׁ חָּׁ ד ִּב ְּפנֵּי עַּ ְּצמוֹ ִּ ,כי אֵּ ינ ָּּׁה יוֹ ַּדעַּ ת ֵּאיזֶׁה מֵּ הֶׁ ן
ש ֶׁ
לִ ְּשנֵּיהֶׁ ם ְּּביַּחַּ ד ,אֲ בָּׁ ל ִמ ְּּת ִח ּ ָּׁלה חוֹ ֶׁ
ַּבי וֶׁסֶׁ ת הַּ דִּ לּ וּג וְּ י ִָּׁמים ,אוֹ מֵּ הַּ ְּפלָּׁ גָּׁה וְּ י ִָּׁמים ,וְּ כֵּ ן יִ ְּת ּ ָּׁב ֵּאר ְּּבסָּׁ מ ּוךְּ.
ש ִּנ ְּת ּ ָּׁב ֵּאר לְּ עֵּ יל ּג ּ ֵּ
ִּת ְּק ּ ַּבע ,ו ְּּכמוֹ ֶׁ

או שראשה ואבריה כבדים עליה (היינו מריבוי "וכיוצא בהן"
שבמשנה ,שתירץ רבה בר עולא "לאתויי אשה שראשה
ואבריה כבדים עליה ורותתת וגוסה" )283

סוג וסת הגוף
במשנה בנדה סג" - .מתני' :כל אשה שיש לה וסת דיה
שעתה ואלו הן הוסתות  -מפהקת ומעטשת וחוששת בפי
כריסה ובשפולי מעיה ושופעת וכמין צמרמורות אוחזין
אותה ,וכן כיוצא בהן ,וכל שקבעה לה שלשה פעמים הרי זה
וסת"
ובדרך זו פירט השו"ע את סוגי וסת הגוף להלכה ,ואלו הן:
"כגון שמפהקת  -היינו א .כאדם הפושט זרועותיו מחמת
כובד [עייפות] (כפי' רש"י בדנה סג).
ב .כאדם שפותח פיו מחמת כובד (רש"י שבת קלו):
ג .או כאדם שמוציא קול דרך הגרון [מחמת אוכל] (ר"ח,
הערוך)
וכן אם "מתעטשת"  -דרך מטה (זהו דעת הטור ,אך לפי
הרמב"ם והתוס' דרך מעלה ,וכתב הש"ך שלהלכה שניהם
אמת)
או "חוששת בפי כריסה [נגד טבורה] ובשיפולי מעיה [בבית
הרחם]"
או שאחזוה צירי הקדחות (היינו "כמין צמרמוריות" שנאמר
במשנה)

שופעת
במשנה הובא גם 'שופעת'  -דהיינו שופעת דם טהור ובתוכו
שופעת דם טמא  ,284אך הפוסקים לא הביאוהו ,כיון
דהאידנא מטמאין כל דם ,אך הפני יהושוע נקט שיש נפקא
מינה בראתה תחילה כעין מוגלא ואז שפעה דם טמא ,דזהו
סוג וסת הגוף גם האידנא (סד"ט ,פת"ש כג)
שאר מקרים שבגוף
כן הדין לשאר מקרים שבגוף ,כגון פריחה בעור ,נפיחות,
נזלת ,פעילות מעיים ,כאבי בטן ,גב שיניים ,צמאון גדול,
וכאב בחזה (כן דעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל ,וכן דעת
הסטייפלער ,הביאם בדברי מרדכי זרניקיאן שליט"א עמ'
)134

מקור טוהר
 283נדה סג " - :וכן כיוצא בהן לאתויי מאי אמר רבה בר עולא לאתויי אשה שראשה כבד עליה ואבריה כבדים עליה ורותתת וגוסה"
 284כלשון הגמ' נדה סג" - .שופעת הא שפעה ואזלא? אמר עולא בריה דרב עלאי בשופעת דם טמא מתוך דם טהור"
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למשך זמן

וסת הגוף לחוד

קביעת וסת הגוף היא דוקא כאשר עושה כן הרבה פעמים
[בזמן הראוי לראייה] זה אחר זה (טור) ,במשך שעה או
שעתיים (תוס') [שלדעת הטור זה תלוי במספר הפעמים,
ולדעת התוס' בזמן],
אך אם הסימן נעשה רק פעם אחת או פעמיים  -אין זה
נחשב לוסת הגוף כלל [הטעם  -א .שלא שייך בזה תחילה
וסוף (תוס') ,ב .שזה דרך כל אדם (טור)]

נחלקו הראשונים האם ניתן לקבוע וסת הגוף לחוד -
לדעת הרשב"א  -קובעת ,שהרי זהו רק סימן ,שהאורח גורם
לגוף שיגיב כך מחמת מותרי הליחה והדמים.
אך לדעת הרמב"ם  -ניתן לקבוע רק וסת המורכב [והמשנה
שנקטה וסתות הגוף (בנדה סג ).רק הודיעה שבוסתות
הימים  -ישנם מהם שנקבעים עם וסת הגוף ,וחוששת
באותה עונה רק בבוא הרגשת הגוף ,וישנם שנקבעים לימים
לחוד]

רותתת וגוסה

וסת המורכב

רבה בר עולא הוסיף "רותתת וגוסה".
גוסה  -פירש הרשב"א  -מתעוררת להקיא,
רותתת  -הראשונים גורסים "רותחת" והסביר הרמב"ם
דהיינו שייחם בשרה.

ודאי שהאשה קובעת וסת המורכב ,המורכב מגוף וימים.
אך אם הגיע אחד מהם לבד ,יום או גוף  -לפי הב"י יש לה
לחוש כוסת שאינו קבוע ,שמא תקבענו לחוד.
אך לפי הרמ"א  -הט"ז (לו) פירש שאינה חוששת שהרי
קבעה חזקה ג"פ לחוש להם רק ביחד ,וכן פסק הש"ך.
אלא שהחוו"ד הבין שלכו"ע (אף לדעת הרמ"א) חוששת
בבוא היום לבדו כוסת שאינו קבוע [כך הוא הבין בשו"ע
בסעי' כה שם נאמר שוסת המורכב חוששת לכל העונה] (וכן
נראה מנקוה"כ שבסעי' כה)

דעת הטור  -והנה הטור השמיט רותחת וגוסה ואכילת
פלפלין  -וביאר הב"י  -גוסה  -סבר הטור כפירוש רש"י
שפותחת פיה מחמת כובד והטור כבר כתב זאת בפירוש
מפהקת ,וכן את הרותחת לא הזכיר כיון שסבר שהם דבר
אחד "רותחת וגוסה" והוא נכלל בתוכו.
ולגבי השאר  -הטור נקט כהרשב"א שלא פירט הכל ,ומ"מ
הוסיף הטור עוד קצת בכדי לבאר את "כיוצא בהן" שכתב
הרשב"א.
ולגבי אכילה  -סבירא ליה שכיון שנדחו דברי רב הונא בר
חייא ,לכן נדחה וסת דאכילה שהביא.
אופן הקביעה
במשנה מובא  -נדה סג" - .וכל שתקבע לה ג"פ הרי זה
וסת".
וכן מובא בנדה סג" - :היתה למודה להיות רואה יום חמשה
עשר ושינתה ליום עשרים זה וזה אסורין שלש פעמים ליום
עשרים הותר יום חמשה עשר וקבעה לה יום עשרים" ,הרי
לפנינו שקובעת וסת רק אחר שלושה פעמים.
והנה בגמרא מובא שדעת שמואל היא "הרי אמרו לימים
שתים (שאת וסת הימים קובעת בפעמיים) לוסתות אחת
(שאת וסת הגוף קובעת בפעם אחת)"  -ואם כן רואים
שקובעת בפעם אחת?
ותירצה הגמ' שזו דברי רבי הסובר שחזקה היא בשתי
פעמים ,אך המשנה כרשב"ג שצריך ג"פ לחזקה ,וכן הלכה
( 285רא"ש ,טור ,שו"ע)

מקור טוהר
[ 285ושמואל בעצמו ס"ל דבעי' ג"פ  ,ומה שהוא אמר זה בשם רבי ,שכן הוא התחיל בלשון "הרי אמרו" ,אך הוא סבירא ליה כרשב"ג
(רשב"א).
והסברה שלרבי קובעת וסת הגוף בפעם אחת  -כיון שחזקה באה בכדי לחזק דבר המסופק ,אך וסת הגוף שזה דבר יוצא דופן ,וזה
הדבר שהכי מעיד על הוסת ,לכן מספיק בפעם אחת]
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מי טוהר
סעיף כ :שינתה בשלישית
שלּ ֹא ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ,הֻׁ ְּב ַּרר
ּ ִפה ֲָּׁקה ב' ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש ,וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ּ ִפה ֲָּׁקה ֶׁ
ישית ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש
שאֵּ ין רֹאש ח ֶֹׁדש גּ וֹ ֵּרם אֶׁ ּ ָּׁלא הַּ ּ ִפהוּק .וְּ כֵּ ן ִאם ּ ַּב ּ ַּפעַּ ם הַּ ּ ְּשלִ ִ
הַּ דָּּׁ בָּׁ ר ֶׁ
שאֵּ ין הַּ ּ ִפהוּק גּ וֹ ֵּרם אֶׁ ּ ָּׁלא הָּׁ רֹאש ח ֶֹׁדש .אֲ בָּׁ ל ִאם ּ ִפה ֲָּׁקה ב' ּ ְּפעָּׁ ִמים
ְּּבלֹא ּ ִפהוּק ,הֻׁ ְּב ַּרר הַּ דָּּׁ בָּׁ ר ֶׁ
ישית ּ ִפה ֲָּׁקה ְּּבכ" ט לַּ ח ֶֹׁדש ,וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,ו ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש ָּׁראֲ ָּׁתה
ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש ,וּבַּ ּ ַּפעַּ ם הַּ ּ ְּשלִ ִ
של
של אֶׁ ְּתמוֹ ל ּג ַָּּׁרם לָּׁ ְּר ִא ּיָּׁה ֶׁ
ש ּ ִפהוּק ֶׁ
של רֹאש ח ֶֹׁדשֶׁ ,
ְּּבלֹא ּ ִפהוּקָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לַּ ּ ִפהוּק ֶׁ
רֹאש ח ֶֹׁדש.
ואם פיהקה יום קודם וראתה באותו יום  -קבעה לוסת
המורכב ,דאמרי' דפיהוק של אתמול גרם לראיה של היום
[וזה רק בוסת הגוף שהוא מצד טבע האשה ,להגרם ממותרי
הליחה שבה ,לכן מסתבר יותר לתלות שהפיהוק של אתמול
גרם לראיה של היום (ט"ז לב ,ש"ך נט)] (רשב"א)
ואילו ,דעת הרא"ה (בדק הבית יד ).אינה קובעת לוסת
המורכב לימים עם וסת הגוף של יום קודם286 .

האשה שראתה ב' פעמים ליום קבוע עם פיהוק (וסת גוף)
ובשלישית היא שינתה:
אם רק פיהקה וראתה  -קבעה לפיהוק לחוד.
ואם רק ראתה באותו יום  -קבעה ליום לחוד[ .הטעם  -כשם
שבוסת הקפיצות ,אם ראתה בשלישית ליום לחוד בלי
קפיצה  -הוברר הדבר שהיום גורם ,כך בוסת הגוף שאותו
יכולה לקבוע לוסת הגוף לחוד (לפי הרשב"א)  -אם פיהקה
לחוד  -אמרינן שהפיהוק גורם]

סעיף כא :וסת הגוף קודם שקבעה
שת לְּ אוֹ תוֹ הַּ ּ ִפהוּק
ש ֶׁ
ּ ִפה ֲָּׁקה ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ,וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה ו ִּפה ֲָּׁקה ְּּבתוֹ ְּך יְּ מֵּ י הַּ ח ֶֹׁדש ,חוֹ ֶׁ
שת לוֹ ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ ת,
ש ֶׁ
של הַּ גּ וּף חוֹ ֶׁ
של י ִָּׁמים ּ ֵּבין ֶׁ
ש ּ ָּׁכל וֶׁסֶׁ ת ּ ֵּבין ֶׁ
ש ִּת ְּבדּ ֹקֶׁ .
ש ּ ֵּמש עַּ ד ֶׁ
וַּאֲ סו ָּּׁרה לְּ ַּ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,אֵּ ינ ָּּׁה
ש ּ ָּׁמא ִּת ְּק ּ ַּבע וֶׁסֶׁ ת לְּ ִפהוּק ְּּבלֹא זְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ  .וְּ ִאם ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה וְּ נִ ְּמצֵּ את ֶׁ
וְּ יֵּש לָּׁ חוּש ֶׁ
ש ּ ָּׁמא ִּת ְּק ּ ַּבע לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש.
שת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדשֶׁ ,
ש ֶׁ
ידא אֲ בָּׁ ל חוֹ ֶׁ
שת עוֹ ד לְּ ִפהוּק ְּּג ֵּר ָּׁ
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ
ראתה בשלישית לחוד ליומא  -איגלאי מילתא דיומא
קגרים ,ה"ה בוסת הגוף שאפשר לומר בשלישית דיומא
קגרים ,וה"ה שאפשר דוסת הגוף קגרים ,דהא יכולה לקובעו
לחוד]

החשש לוסת המורכב קודם שנקבע
אחר שהאשה פיהקה פעם אחת או פעמיים וראתה  -הרי זו
חוששת לאו תו וסת הגוף פעם אחת ,ואף לאותו יום פעם
אחת (רשב"א ,רא"ש ,שו"ע) ,ולא משנה מי מהם יגיע קודם,
יש לה לחוש לשניהם .ואם היא לא תראה בפעם הזו אין לה
לחוש עוד [הטעם  -דחיישי' שמא תקבע וסת ליום לחוד או
פיהוק לחוד .המקור  -כשם שבוסת הקפיצות אמרי' שאם

ואם פיהקה פעמיים וראתה  -הרי זו חוששת אף להפלגה
שביניהם (שו"ע כב)

מקור טוהר
[ 286ביאור שורש מחלוקתם  -שהרשב"א הבין ,אם בוסת הקפיצות שגורם הוסת (סיבה) בדרך כלל מורה שהוסת יבוא מיד אחריו,
הגמ' אומרת שתולים את הראיה של מחר בקפיצה של היום קודם ,כש"כ בוסת הגוף שהוא רק 'סימן' המבשר את בוא הוסת ,שראוי
לתלות הראיה של מחר בוסת הגוף של יום קודם ,ולומר דדם הוסת נתכנס ברחם וחיילותיו קדמוהו יום קודם .והביא את הרז"ה וביאר
 דדוקא בוסת הקפיצות שהוא גורם הוסת (הסיבה) י"ל דקפיצה של אתמול גרמה ראיה דהיום ,משא"כ וסת הגוף שהוא רק סימןהנגרם מחמת הוסת (מותרי הליחה) ,אלא הוסת גורם לפיהוק שיבוא ,אי אפשר לוסת לגרום את ביאת הפיהוק יום ,הסימן ,יום קודם
לכן (ב"ח)]
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יו"ד סימן קפט
אחר הוסת אף בוסת הגוף  -שם הדיוק הוא אחרת ,דרצה
לרבות  -שאחר שג"פ לא ראתה עדיין היא צריכה בדיקה
אחר הוסת ,אחר הפעם השלישית]
ד .נקוה"כ  -ר"ל שבסמוך אחר הפיהוק אסורה לשמש "עד
שיעבור זמן מופלג" מהפיהוק שמא תכף יבוא הוסת,
משא"כ בוסת שאינו קבוע דימים ,שהוא תלוי בזמן ,מיד
שעבר הוסת (הזמן) מותרת לשמש מיד.
(וכמוהו כתב הדרישה (ב) דאחר וסת הגוף לא יצאה מחשש
שמא תראה "עד שתבדוק" ,ולא זמן מופלג)

והוסיפו הטוש"ע " -ואסורה לשמש עד שתבדוק"  -ואין זה
בשעת הוסת אלא אחר הוסת ,דאין שום היתר תשמיש
בשעת הוסת.
וקשה  -שהרי פסקנו בסי' קפט סעי' ד' שבוסת שאינו קבוע
אינה צריכה בדיקה אחר הוסת?
ורבו התירוצים בכך:
א .הב"ח (בתירוץ א) והדרישה (א)  -ר"ל דלכתחי' צריכה
בדיקה בשעת הוסת בכדי להתירה אחר הוסת מיד ,ומ"מ
בדיעבד בעלת וסת שאינו קבוע אם עבר ולא בדקה  -מותרת
לשמש בלי בדיקה.
ב .הב"ח (בתירוץ ב)  -ר"ל דאף מי שראתה בסוף משך הוסת
 שאסורה לשמש בסופו בפעם הבאה ,מ"מ אם רוצהלשמש בתחילת משך הוסת  -צריכה בדיקה להתירה.
ג .ט"ז  -ר"ל דאה"נ אחר שעבר הוסת צריכה בדיקה להתירה
לבעלה ,דוסת הגוף חמור משאר וסת שאינו קבוע ,שהרי זה
מצד טבע האשה בשעת וסתה ,והוי רעותא לפנינו.
(וכמוהו כתב הדרישה (ג) דשאני הכא ש"ראינו בעינינו"
שינוי בגופה שלאחריו ראתה ,לכן חששו טפי)
[ואף שבסעי' כו כתב השו"ע דדוקא סוסת קבוע בעי' עקירה
ג"פ ובדיקה ,ומשמע שבוסת שאינו קבוע לא צריך בדיקה

להלכה ,בדה"ש  -פסק "להחמיר לבדוק בשעת הוסת,
ובדיעבד אחר שעבר הוסת טוב להחמיר ולבדוק ,אא"כ
רחצה כבר פניה של מטה.
עונה בינונית
נחלקו הפוסקים אם בעלת וסת גוף קבוע חוששת לעונה
בינונית (ס"ס קפד) ודעת החכם מרדכי אליהו זצ"ל וכן ספר
אורחות רבנו בשם הסטייפלער  -שאינה חוששת (ועיין בסי'
קפד סעי' יב בסיפא ששם מובא הנידון הנ"ל ,ויש דעות
נוספות בעניין)

סעיף כב :הרואה פעמיים לוסת הגוף
שלּ ֹא ְּּביוֹ ם ְּשל ִֹשים
וְּ כֵּ ן הַּ דִּ ין ְּּבי ִָּׁמיםִ .אם ּ ִפה ֲָּׁקה הַּ יּוֹ ם ,ו ִּפה ֲָּׁקה לְּ סוֹ ף ל'ִ ,אם ְּּתפַּ הֵּ ק אֲ ִפלּ ּו ֶׁ
ידאִ ּ .פה ֲָּׁקה ְּּבתוֹ ְּך ְּשל ִֹשים וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,אֵּ ינָּׁה
ש ּ ָּׁמא ִּת ְּק ּ ַּבע לְּ ִפהוּק ְּּג ֵּר ָּׁ
שת לְּ אוֹ תוֹ ּ ִפהוּק ֶׁ
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ
ידא אֲ בָּׁ ל ְּצ ִריכָּׁ ה לָּׁ חוּש לְּ סוֹ ף ְּשל ִֹשים ,וְּ כֵּ ן ְּצ ִריכָּׁ ה לָּׁ חוּש לַּ יּוֹ ם
ְּצ ִריכָּׁ ה לָּׁ חוּש עוֹ ד לְּ ִפהוּק ְּּג ֵּר ָּׁ
ש ּ ָּׁמא ִּת ְּק ּ ַּבע וֶׁסֶׁ ת לְּ י ִָּׁמים.
ש ּ ִפה ֲָּׁקה ּבוֹ ֶׁ ,
הַּ ָּּׁקבוּעַּ ּ ַּבח ֶֹׁדש ֶׁ
השו"ע הוסיף כעת את דין הרואה פעמיים בוסת הגוף -
שחוץ מהחשש לוסת שאינו קבוע ,חוששת לוסת הגוף
לחוד ,ולוסת הימים (ליום החודש) לחוד ,מצטרף כעת גם
החשש לוסת ההפלגה לחוד.
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מי טוהר
סעיף כג :צירוף סוגי וסת הגוף ,וסת לאכילה
שלֹש
ש ּ ִפה ֲָּׁקה ָּׁ
ש ּנ ְִּק ּ ָּׁבעִ ים עַּ ל יִ ֵּדי ִמ ְּק ֶׁרה אֵּ ין אֶׁ חָּׁ ד קוֹ בֵּ עַּ עִ ם חֲבֵּ רוֹ  ,אֶׁ ּ ָּׁלא ּ ָּׁכל ֶׁ
ּ ָּׁכל אֵּ לּ ּו הַּ ְּּוסָּׁ תוֹ ת ֶׁ
שה ְּש ּ ֵּתי ּ ְּפעָּׁ ִמים ,אֵּ ין
ּ ְּפעָּׁ ִמים וְּ ָּׁראֲ ָּׁתהָּׁ ,ק ְּבעָּׁ ה וֶׁסֶׁ ת .אֲ בָּׁ ל ִאם ּ ִפה ֲָּׁקה ּ ַּפעַּ ם אֶׁ חָּׁ ד וְּ נִ ְּתעַּ ּ ְּט ָּׁ
ִמ ְּצטָּׁ ְּר ִפים .הגהָּׁ :א ְּכלָּׁ ה שוּם וְּ ָּׁראֲ ָּׁתהָּׁ ,א ְּכלָּׁ ה ּ ָּׁבצָּׁ ל וְּ ָּׁראֲ ָּׁתהָּׁ ,א ְּכלָּׁ ה ּ ִפלְּ ּ ְּפלִ ין וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ,יֵּש
שה וּמָּׁ ְּר ְּּדכַּ י
מים( .הָּׁ רֹא"ש ּ ֶׁפ ֶׁרק הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ש ָּּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לִ ְּר ִא ּיָּׁה עַּ ל יְּ ֵּדי ּ ָּׁכל אֲ ִכילַּ ת דְּּ בָּׁ ִרים חַּ ִּ
אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ש ִּת ְּר ֶׁאה עַּ ל יְּ ֵּדי ְּק ִפיצָּׁ ה
ש ִּת ְּראֶׁ ה עַּ ל יְּ ֵּדי מַּ אֲ כָּׁ ל דִּ ינוֹ ְּּכמוֹ ֶׁ
ש ּ ָּׁכל זֶׁה ֶׁ
ֵּריש ְּשבוּעוֹ ת)  .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
אנֶׁס וְּ אֵּ ינ ָּּׁה קוֹ בַּ עַּ ת וֶׁסֶׁ ת ֶׁא ּ ָּׁלא עִ ם הַּ ּי ִָּׁמים.
ש ִּמ ְּק ֵּרי ְּר ִא ּיָּׁה עַּ ל יְּ ֵּדי ֹ
שהֶׁ ,
ש ִהיא עוֹ ָּׁ ׂ
ֲשה ֶׁ
ּש ָּׁאר מַּ ע ֶׁׂ
ו ְּ
ש ְּּבגוּפָּׁ ּה וְּ קוֹ בַּ עַּ ת
ש ִּת ְּראֶׁ ה עַּ ל יְּ ֵּדי ִמ ְּק ֶׁרה ֶׁ
ש ִּדינוֹ ְּּכוֶׁסֶׁ ת ֶׁ
(בית יוֹ סֵּ ף לְּ ַּדעַּ ת הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א) וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ּ ֵּ
שם ּתוֹ סָּׁ פוֹ ת) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
שוִ יםֵּ ּ .
אוֹ תוֹ אֲ ִפלּ ּו ְּּבלֹא י ִָּׁמים ָּׁ

השו"ע  -סוגי וסת הגוף שונים

לעומת זאת ,מהרא"ש ,המרדכי ,ור' ירוחם משמע -
שמצטרפים שלושת האכילות השונות לקביעת וסת
האכילה ,כמו שום ,פלפל ובצל ,שבכך קבעה וסת לאכילת
דברים חמים ,וכ"פ הרמ"א [אבל אם היא אכלה ג"פ רק שום
וראתה  -הרי זו קבעה וסת רק לאכילת שום (רעק"א)] 288

השו"ע פסק שאין שלושה סוגי וסת הגוף שונים מצטרפים
לקביעת וסת הגוף יחד( .רשב"א)
ואפילו בשלושה סוגי פיהוק ,שהשו"ע כתב שנחלקו מה
הפשט בפיהוק ,מותחת ידיה ,פותחת פיה ושמוציאה קול
דרך הגרון  -אין אלו מצטרפים לקביעת וסת הגוף (כ"כ
בדה"ש ופרד"ר)

ולפי הפוסקים הסוברים שאכילות שונות מצטרפות -
העקירה מתבצעת ע"י שעוקרת ג"פ באחד המאכלים
שקבעה להם ,שכך מתבטלת החזקה שנבנתה באמצעותו
[ולא ע"י עקירת ג"פ ממאכל חם אחר ,שלא ראתה בגללו
(חוו"ד)]

וסת לאכילה
נדה סג" - :אמר שמואל 'הרי אמרו לימים  -שתים ,לוסתות
(הגוף)  -אחת ,למה שאמרו חכמים  -שלשה '...לאתויי
מאי? (ותירץ רבא) לאתויי אכלה שום וראתה ,אכלה בצלים
וראתה ,כססה פלפלין וראתה"
והסביר אביי שהמשנה של "היתה למודה "...שפוסקת
שקובעת רק בג"פ לימים ,היינו כר"ג שפוסק כרשב"ג ,אך
דברי שמואל הם כרבי.
ועולות שתי שאלות עקריות -
א .האם קובעת וסת לאכילות לחוד?
ב .וכן האם וסת האכילות נקבע ע"י צירוף שלושה סוגי
מאכל שונים? ונענה עליהן:

וסת אכילות לחוד
נחלקו הפוסקים האם ישנו וסת לאכילות לחוד גם בלי ימים
י"א שקובעת למורכב בלבד ,עם ימים [הטעם  -א .דדינו
כוסת הקפיצות שתלוי במעשה ,וקובעתו מורכב ,ב .כיון
שוסת האכילה נלמד מדיוק בדברי שמואל "למה שאמרו
חכמים"  -והגמ' דחתה שזו לדעת רבי ,ואנן קיי"ל כרשב"ג
בוסתות( ].רמב"ם ,רשב"א ,וכן סבר הב"י בדעת הטור שאף
שסבר שיש קפיצות לחוד ,מ"מ אין קביעת וסת לאכילה
לחוד)
וי"א שקובעת אף לוסת האכילות לחוד [הראיה  -א .שכן
למדה הגמ' מדברי שמואל  -ונ"ל שאף שהגמ' דחתה דברי
שמואל שהם כרבי ,מ"מ היינו רק לענין "לימים שתים

צירוף סוגי מאכל שונים
לגבי צירוף סוגי מאכל שונים לקביעת וסת אכילה -
הרשב"א סבר שאין מצטרפים ,כמו שסבר בוסתות הגוף ,וכן
פסק השו"ע בסעי' כג 287

מקור טוהר
[ 287נראה שהוא הבין בגמ' ,שאביי נתן שלוש דוגמאות למאכל שיכולה לקבוע וסת להם]
[ 288בביאור הגר"א דחה את דברי הרמ"א ,שכן הרא"ש תפס את לשון הגמ' ולא הביע את דעתו בזה ,וכן במרדכי מפורש שקובעת רק
בנפרד]
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יו"ד סימן קפט
הגר"א סבר כהשו"ע ,שמתוך שהפוסקים השמיטוהו משמע
שדינו כוסת הקפיצות,
אך תוה"ש (מג) פסק שראוי לחוש לדברי שניהם להחמיר.

לוסתות אחת" שהם אינם כרשב"ג ,אך אה"נ דאכילות נקבע
בג"פ ,ב .והגמ' נקטה אכילות בלבד ולא קפיצות ,דחשיב
אונס וטורח טפי מאכילה (תוס') ( ]289רא"ש ,מרדכי ,ר'
ירוחם)

שאר מאכלים ומשקים

להלכה ,השו"ע השמיט כליל את דין וסת האכילות ,כיון
שסבר שהוא כוסת הקפיצות שנקבע רק לימים.
הרמ"א לעומתו ,הביא את המח' בזה  -י"א שקובעתו רק עם
הימים (מורכב ,כרשב"א) וי"א שקובעתו אפילו לחוד
(כדעת התוס' ,רא"ש ,מרדכי ,ר' ירוחם).

האם ישנו צירוף לקביעת וסת לאכילות גם בשאר מאכלים
ומשקים לומר שהם גורמים להוצאת דם -
לדעת חכם מרדכי אליהו זצ"ל  -מצטרפים,
לדעת הרב חיים גריינמן זצ"ל  -לא ,כי מצאנו רק במאכלים
המיוחדים לחריפות.

סעיף כד :זמן הפרישה  -לוסת הגוף
וְּ כֻׁ ּ ָּׁלם ,אֵּ ין חוֹ ְּש ִשין לָּׁ הֶׁ ם אֶׁ ּ ָּׁלא לִ ְּשעָּׁ ָּׁת ּהֵּ ּ ,כיצַּ ד ,הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת עִ ם הַּ ְּתחָּׁ לַּ ת הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ִמ ּיָּׁד,
שכַּ ת הַּ ּוֶׁסֶׁ ת .הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ְּּבסוֹ פוֹ ֵּ ,אינ ָּּׁה אֲ סו ָּּׁרה ֶׁא ּ ָּׁלא ְּּבסוֹ פוֹ .
אֲ סו ָּּׁרה ּ ָּׁכל זְּמַּ ן הַּ ְּמ ָּׁ
ש ּ ָּׁכל הָּׁ ְּר ִא ּיָּׁה מֻׁ ְּבלַּ עַּ ת ְּּבתוֹ ְּך הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ,אֲ בָּׁ ל ִאם ֵּאין ּ ָּׁכל הָּׁ ְּר ִא ּיָּׁה
ּ ַּב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםִּ ,בזְּמַּ ן ֶׁ
שכֶׁ ת ּגַּם ַּאחַּ ר הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ,אֲ סו ָּּׁרה ִמ ְּּת ִח ּלַּת הַּ ּוֶׁסֶׁ ת עַּ ד סוֹ ף עוֹ נָּׁה
מֻׁ ְּבלַּ עַּ ת ְּּבתוֹ ְּך הַּ ּוֶׁסֶׁ ת ,אֶׁ ּ ָּׁלא נִ ְּמ ֶׁ
ַּאחַּ ת.
אשה שקבעה וסת הגוף לחוד  -אסורה רק בשעת הפיהוק
(רמב"ן ,ה"ה) ,ושעת הפיהוק תלוי מתי דרכה לראות בתוך
הוסת -
אם היא רגילה לראות בתחילתו  -אסורה כל משך הוסת,
ואף שלא ראתה בתחילתו חיישי' שמא תראה באמצעיתו או
בסופו,
ואם היא רגילה לראות בסופו  -אסורה רק בסופו 290
(רשב"א ,שו"ע)

ואם הראיה גולשת גם מחוץ לשעת הוסת  -י"א שמותרת
מיד אחר הוסת ,שרק תחילתו נאסר (הרז"ה) ,וי"א שאסורה
מתחילת הוסת עד סוף העונה (רשב"א) וכ"פ השו"ע 291
ואם הראיה גולשת לפני הוסת הגוף  -הש"ך למד שכל שכן
הוא [מהרשב"א ומהשו"ע ,מגולשת אחר הוסת] שיש
לאוסרה בתחילת העונה עד הוסת כולל הוסת ,והסתפק
שמא במקרה כזה יש לאסור אף את העונה שאחר הוסת292 .

ואם היא רגילה לראות רק שעה או שעתיים אחר הוסת -
אסורה רק באותו הזמן (רמב"ן)
מקור טוהר
 289ויש לדחות את ראיית התוס'  -די"ל שהגמ' סברה שאכילות שווים לקפיצות ,וחדא מינייהו נקטא (תוס')
[ 290מקור  -נדה סג" - :היתה למודה להיות רואה בתחילת הוסת (כלומר מיד כשמתחילה לפהק)  -כל טהרות שעשתה בתוך הוסת
טמאות ,בסוף הוסת  -כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טהורות" ולפי שרבי יוסי ורבי יהודה לא נחלקו בזה אלא בימים ושעות  -שמע
מינה שבוסת הגוף לכו"ע אסורה לשעתה בלבד]
[ 291קשה על הרשב"א  -שהרי בשופעת או מזלפת (קפד,ו) הוא כן פסק כהרז"ה ,דאזלי' בתר תחילת הוסת בלבד? ותירץ הב"י  -אה"נ
בדיני וסתות הולכים בתר תחילת הוסת ואין שיעור תחילת הוסת פחות מעונה ,לכן הכא שיצאה מחוץ לשיעור וסת הגוף (הנאסר
לשעתו) משערים לפי התחלה שזה עונה ,לכן נאסרת עד סוף העונה.
ואילו הב"ח תירץ (בקפד,ו)  -דדוקא בראיה אחת ארוכה מרובה  -אוסרים את משך הוסת כולו יותר מעונה ,משא"כ ראיה בהפסקות
שאינה אחת שאסורה עד עונה כהכא.
והנה הש"ך טען שהקושיה במקומה עומדת  -א .שהרי הרשב"א בשופעת או מזלפת פסק שאסורה רק בתחילת הוסת (עונה) ולא
כשיעור הנמשך בו ,ואילו הכא הוא פסק לאסור אף את משך הוסת.
ב .וכן הרא"ש והטור פסקו שם שאסורה עונה אחת ושיעור הנמשך בו ,ואילו הכא הם אסרו את כל העונה שנכנס בה המשכיות הוסת]
[ 292והנה ,הפוסקים תמהו על דבריו  -שאם מיירי בוסת הגוף לחוד  -הרי מניין היא תדע את יום בוא הוסת ,ואם מיירי בוסת המורכב
 הרי בין כה תמיד היא אסורה מתחילת העונה?והחוו"ד ניסה ליישב  -שהש"ך רצה לאסור אשה הגולשת גם בעונה בינונית,

125

מי טוהר
וסת המורכב לימים וגוף  -אסורה כל העונה (רמב"ן) ויבואר
בסעי' כה אי"ה.

סעיף כה :זמן הפרישה  -לוסת המורכב
ידא.
ִאם אֶׁ חָּׁ ד מֵּ אֵּ לּ ּו ּ ָּׁבא לִ זְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ ָּׁ ,אז וַּדַּּ אי אֲ סו ָּּׁרה ּ ָּׁכל עוֹ נַּת הַּ ּוֶׁסֶׁ תְּּ ,כמוֹ וֶׁסֶׁ ת י ִָּׁמים ְּּג ֵּר ָּׁ

מח  -שמשמע מהם שאף אם לא קבעה וסת מורכב ,יש לה
לחוש לכל העונה וכן עיקר) [ולפי נקוה"כ יוצא שחוששת
לשעתה  -א .רק כשקבעה לוסת הפיהוק לחוד ,ב.
כשחוששת לו כוסת שאינו קבוע והיא פיהקה ביום אחר] 294
ג .החוו"ד תירץ  -שלעיל מיירי באשה שרק אם היא מפהקת
בר"ח היא רואה ,וכך קרה ג"פ אבל לא בר"ח רצופים ,אלא
ראתה בג' ר"ח שפיהקה בהן אבל לא כסדרן ,כי היו כמה ר"ח
באמצע שלא פיהקה בהן ולא ראתה .ולכן אשה זו חוששת
רק אם היא תפהק בר"ח ,כיון שלא קבעה ג"פ לפיהוק בר"ח
רצופים .והכא מיירי שראתה ג"פ בר"ח בפיהוק כסדרן -
ולכן חוששת מתחילת העונה[ .ולפי החוו"ד יוצא שחוששת
לשעתה  -א .בקבעה לפיהוק לחוד ,ב .בקבעה וסת המורכב
שלא כסדרן ,ג .בוסת שאינו קבוע שפיהקה שלא באותו
יום] (הרישא בדברי החוו"ד ביאורים לד)

וסת הגוף המורכב
בדין בעלת וסת הגוף המורכב -
י"א שאסורה כל העונה ,שמא יארעו לה פיהוקים במשך
העונה (כוסת הימים) ,ומ"מ אם לא פיהקה במשך היום כולו
 היא מותרת (רמב"ן ,ראב"ד) וכ"פ השו"ע,וי"א שאסורה רק משעת הוסת עד סוף העונה [טעמו  -מפני
סתירת הדברים בדברי הראב"ד דלקמן] (ט"ז)
הסתירה בדברי ראב"ד
הב"ח (ס"ס קפד) הציג סתירה בדברי הראב"ד ,שבדברים
שהובאו בב"י משמו בסוף סימן קפד  -כתב הראב"ד שאין
לחלק בין וסת הגוף עם יום קבוע לבין וסת הגוף ללא יום
קבוע ,שבשניהם אסורה רק בשעת הוסת .ואילו כאן בסי'
קפט פסק השו"ע משמו שאם הוסת מורכב לגוף ויום הרי
היא אסורה בכל העונה?
והאחרונים ניסו לתרץ:
א .הט"ז תירץ  -לעיל מיירי ב'לפני הוסת'  -שעד וסת הגוף
תמיד מותרת ואף ביש לה וסת קבוע ,והכא מיירי ב'אחר
הוסת' ,שאם יש לה יום קבוע עם וסת הגוף ,יש לאוסרה עד
סוף העונה293 .
ב .נקוה"כ תירץ  -שלעיל מיירי ביש לה קביעות לפיהוקים
ולא לראיות (שכל ר"ח היא מפהקת ,אך רק בפעמיים
האחרונות היא גם ראתה מחמת הפיהוק בר"ח) ,דכיון שאין
לה וסת לראות מהפיהוק בר"ח לכן אסורה לשעתה .אך כאן
מיירי ביש לה וסת המורכב לגוף ויום  -שחוששת כל העונה.
(ומ"מ להלכה ,נקוה"כ פסק כתשובת הרשב"א והשו"ע בסי'
קפז סעי' יא ,וכן כדעת הב"י והשו"ע כאן ,וכן הש"ך בס"ק

בעלת וסת המורכב  -שרגילה לראות בסוף
הוסת
אשה שיש לה וסת המורכב לגוף וימים ודרכה לראות בסוף
הוסת  -גם היא צריכה לחוש מתחילת העונה (אע"פ שאין
חשש שתפתיע ביום זה ופתאום תרגיש ותראה)  -שכאן
כאשר היום גם כן נקבע  -אתי קביעותא דיומא ועקרה ליה
לקביעותא דשעה (סיפא בדברי החוו"ד ביאורים לד)
בעלת וסת הקפיצות
אם קבעה וסת הקפיצות לחוד  -למ"ד שקובעת לחוד  -דינו
כוסת הגוף שחוששת לשעתו בלבד.

מקור טוהר
אך המקור חיים דחה דבריו  -שהרי לפי הש"ך בסוף סימן קפד ,גם בעלת וסת הגוף לחוד אסורה בעונה בינונית ,וא"כ היא בעלת וסת
הגוף לחוד  -שבין כה חוששת לבינונית אף בלי שיגלוש וסתה.
ואם היא בעלת וסת מורכב  -הרי אין שום סיבה שתחוש לבינונית].
[ 293ויש דוחים דבריו  -לפי שהפוסקים כתבו שאסורה בו כל העונה ,כדין וסת הימים ,אם כן למה שלא לאוסרה אף קודם הוסת?
(נקוה"כ)]
[ 294ויש דוחים דבריו  -שהרי גם בוסת שאינו קבוע צריכה לחוש לכל העונה ,מחשש שמא תקבע לוסת היום לחוד (חוו"ד)]
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ואם קבעה וסת המורכב  -כדין וסת המורכב לגוף וימים -
לכל הפוסקים אסורה כל העונה (רמב"ן) ,ולפי הט"ז -
אסורה משעת הוסת עד סוף העונה.
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סעיף כו :עקירת וסת הגוף
שת לְּ וֶׁסֶׁ ת הַּ גּ וּף ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ תֵּ ּ .כיצַּ ד,
ש ֶׁ
שת לְּ וֶׁסֶׁ ת הַּ ּי ִָּׁמים ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ תָּׁ ּ ,כ ְּך חוֹ ֶׁ
ש ֶׁ
שחוֹ ֶׁ
שם ֶׁ
ְּּכ ֵּ
ש ּוֶׁסֶׁ ת הַּ ּי ִָּׁמים
שם ֶׁ
שת לוֹ  ,ו ְּּכ ֵּ
ש ֶׁ
ש ְּּתפַּ הֵּ ק ּ ַּפעַּ ם ַּאחֶׁ ֶׁרת ,חוֹ ֶׁ
הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּמפַּ הֶׁ קֶׁ ת ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת ,וְּ ָּׁראֲ ָּׁתהְּּ ,כ ֶׁ
ישי
שאֲ ִפלּ ּו ָּׁראֲ ָּׁתה ְּשנֵּי ּ ְּפעָּׁ ִמים לְּ יוֹ ם יָּׁדוּעַּ ִאם ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ן ְּשלִ ִ
שאֵּ ינוֹ ָּׁקבוּעַּ ֶׁנע ֱָּׁקר ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ תֶׁ ,
ֶׁ
ש ּוֶׁסֶׁ ת הַּ ּי ִָּׁמים הַּ ָּּׁקבוּעַּ ְּּבג' ּ ְּפעָּׁ ִמים צָּׁ ִריךְּ
שם ֶׁ
וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתהֶׁ ,נעֱקַּ ר לְּ ג ְַּּמ ֵּריֵּ ּ ,כן הוּא וֶׁסֶׁ ת הַּ גּ וּף .ו ְּּכ ֵּ
ש ִּי ְּק ֶׁרה ִמ ְּק ֶׁרה,
יקהֵּ ּ ,כן הוּא וֶׁסֶׁ ת הַּ ָּּׁקבוּעַּ ּ ַּבגּ וּף .וּמֵּ אֵּ ימָּׁ ַּתי ע ֲִק ָּׁירתוֹ ִ ,מ ּ ֶׁ
ע ֲִק ָּׁירה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ו ְּּב ִד ָּׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים
וְּ לֹא ִּת ְּראֶׁ ה .הָּׁ יָּׁה הַּ ִּמ ְּק ֶׁרה לִ זְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ  ,אֵּ ינוֹ ֶׁנעֱקַּ ר אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן ּ ָּׁבא הַּ ִּמ ְּק ֶׁרה ָּׁ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ּ ָּׁבהֶׁ םֵּ ,אינוֹ ֶׁנע ֱָּׁקר.
ִּבזְּמַּ נּוֹ  ,וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,אֲ בָּׁ ל ְּּב ִמ ְּק ֶׁרה לְּ בַּ ּדוֹ  ,אוֹ זְּמַּ ן לְּ בַּ דּ וֹ ֶׁ

הגוף באותו יום ,אך אחר ג"פ שלא הגיע בו וסת הגוף ,כבר
אין חשש שתפהק ,ולכן אין צריך לפרוש מתחילת העונה]
ומ"מ אם תפהק מתי שהוא בר"ח  -תחוש לו כוסת קבוע
[הטעם  -שהרי לא עקרה את וסתה הקבוע בג"פ שפיהקה
בר"ח ולא ראתה].

ראתה פעם או פעמיים לוסת הגוף
אשה שראתה פעם אחת עם וסת הגוף  -חוששת לו פעם
אחת ,ונעקר בפעם אחת שלא ראתה בו (וחוששת אף ליום
לחוד פעם אחת).
אשה שראתה פעמיים עם וסת הגוף  -חוששת אף לוסת
הפלגה ועיין בסעי' כא האם בעיא בדיקה בכדי להתירה.

החומרה שבוסת הקפיצות
הטור הוסיף כאן את דברי הרשב"א "חומר בוסת הקפיצות
מבשאר וסתות"  -וכוונתו שבעלת וסת הקפיצות חוששת
לבינונית ולוסתה ,ובשאר וסתות חוששת רק לוסתה.
ובסוף סי' קפד בסעי' יב  -מובא מחלוקת האם בעלת וסת
הגוף חוששת לעונה בינונית -
דעת הב"י והשו"ע נראה שחוששת,
אך הש"ך חלק עליהם ,וסבר שחוששת רק לוסתה,
אך שאר הפוסקים נחלצו ליישב את פסק השו"ע ,דמיירי
בוסת אכילות וקפיצות התלוי במעשה (ש"ך ,תוה"ש) או
שמיירי בוסת הגוף המורכב עם יום ,אלא שלא קבעתו
כסדרן [שאז חוששת אותו יום רק אם יארע לה בו מקרה
הגוף] ולכן חוששת כל חודש בקביעות לעונה בינונית
(חוו"ד)

ראתה ג"פ לוסת הגוף
אשה שראתה ג"פ עם וסת הגוף  -הרי זו קבעה וסת,
וחוששת לו עד שיעקר בג"פ שלא ראתה ,וצריכה בדיקה
להתירה.
ראתה ג"פ בוסת המורכב
אשה שראתה ג"פ בוסת המורכב  -חוששת לוסת הגוף לחוד
או ליום לחוד כוסת שאינו קבוע (לפי הב"י שהובא בט"ז לו),
ונעקר רק בג"פ שבאו יחד ולא ראתה (ובהם היתה צריכה
לפרוש כל העונה ,דלא כדעת הט"ז)
חוו"ד (חידושים)  -ואם ג"פ עבר היום הקבוע  -ולא פיהקה
בו ולא ראתה בו  -מכאן ולהבא אינה חוששת מתחילת
העונה [נ"ל הטעם  -שכל החשש משום שמא יארעו לה וסת

סעיף כז :חזקה ,תינוקת ,ותינוקת שהפסיקה ג' עונות
יאה
שלּ ֹא ִה ִּגיעָּׁ ה לִ ימֵּ י הַּ ְּּנעו ִּרים אֲ ִפלּ ּו הֵּ ִב ָּׁ
שלּ ֹא ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ּנ ָּּׁה לִ ְּראוֹ ת ,וְּ ִהיא ְּקטַּ ּנָּׁה ֶׁ
ִּתינֹקֶׁ ת ֶׁ
שעָּׁ רוֹ תִ ,היא
יאה ְּש ּ ֵּתי ְּ ׂ
שעָּׁ רוֹ ת ,וְּ כֵּ ן אֲ ִפלּ ּו ִה ִּגיעָּׁ ה לִ ימֵּ י הַּ ְּּנעו ִּרים ִאם ְּּב ָּׁדקוּהָּׁ וְּ לֹא הֵּ ִב ָּׁ
ְּש ּ ֵּתי ְּ ׂ
שלֹש ְּר ִאיּוֹ ת ִּב ְּש ָּׁאר הַּ ְּּוסָּׁ תוֹ ת ,ו ְּּב ַּא ְּר ּ ָּׁבעָּׁ ה ְּּבוֶׁסֶׁ ת הַּ הַּ ְּפלָּׁ גוֹ ת ,אֶׁ ּ ָּׁלא
ָּׁשים ְּּב ָּׁ
קוֹ בַּ עַּ ת וֶׁסֶׁ ת ִּכ ְּש ָּׁאר נ ִ
שהֻׁ ְּחז ְָּּׁקה רוֹ ָּׁאה וְּ ָּׁק ְּבעָּׁ ה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ תִ ,אם ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה ג' עוֹ נוֹ ת
ש ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ּיֵּש הֶׁ ְּפ ֵּרש ּ ֵּבינ ָּּׁה לִ גְּ דוֹ לָּׁ ה ֶׁ
ֶׁ
שת לַּ ּוֶׁסֶׁ ת הָּׁ ִראשוֹ ן ְּּכלָּׁ ל ,וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה לְּ ַּק ְּדמו ָּּׁת ּה.
ש ֶׁ
שהֵּ ם צ' יוֹ ם וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ּ ֵּבינוֹ נִ יוֹ ת ֶׁ
שת עַּ ד
ש ֶׁ
שהָּׁ יְּ ָּׁתה לְּ מו ָּּׁדה (פי' נְּ ה ּוגָּׁה) לִ ְּראוֹ ת ּ ָּׁבהֶׁ ןֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
וַּאֲ ִפלּ ּו חָּׁ ז ְָּּׁרה לִ ְּראוֹ ת ְּּבאוֹ ָּׁתן עוֹ נוֹ ת ֶׁ
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שדָּּׁ ִמים הָּׁ ִראשוֹ נִ ים ִמ ְּק ֶׁרה הָּׁ יָּׁה.
שאֵּ ינ ָּּׁה ּ ַּבת דָּּׁ ִמים וְּ נִ ְּת ּג ּ ַָּּׁלה ֶׁ
חזֹר וְּ ִת ְּק ּ ָּׁבעֶׁ ּנ ּו ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,לְּ ִפי ֶׁ
ש ּ ַּת ֲ
ֶׁ
ש ִּדלּ וּג הָּׁ ִראשוֹ ן אֵּ ינוֹ
ֲתה וְּ לֹא הוֹ ִת ָּׁירה ,נִ ְּת ּג ּ ַָּּׁלה ֶׁ
שלּ ֹא ּ ִפח ָּׁ
ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ְּר ִאיּוֹ ת ְּמג' עוֹ נוֹ ת ְּמכֻׁ ָּׁ ּונוֹ ת ֶׁ
ש ִּמ ּ ֶׁמ ּנָּׁה ִה ְּת ִחילָּׁ ה (לְּ ַּד ּלֵּג) ִמ ְּצטָּׁ ֶׁרפֶׁ ת לְּ ג'
ִסלּ וּק דָּּׁ ִמיםֶׁ ,א ּ ָּׁלא ִש ּנוּי וֶׁסֶׁ ת .לְּ ִפיכָּׁ ְּךְּ ,ר ִא ּיָּׁה ִראשוֹ נָּׁה ֶׁ
ֲתה אוֹ
ְּר ִאיּוֹ ת ַּאחֲרוֹ נוֹ ת ,וְּ נִ ְּמ ְּצא ּו ד' ְּר ִאיּוֹ ת וג' הַּ ְּפלָּׁ גוֹ ת ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ם ִמצ' לְּ צ' .אֲ בָּׁ ל ִאם ּ ִפח ָּׁ
ש ִּת ְּר ֶׁאה ד'
שר לָּׁ ִראשוֹ נוֹ ת לְּ ִה ְּצטָּׁ ֵּרף ,וְּ עַּ ד ֶׁ
שלּ ֹא הָּׁ י ּו הָּׁ ְּר ִאיּוֹ ת ְּמכֻׁ ָּׁ ּונוֹ תָּׁ ,אז ִאי אֶׁ ְּפ ָּׁ
הוֹ ִת ָּׁירהֶׁ ,
ְּר ִאיּוֹ ת ְּמכֻׁ ָּׁ ּונוֹ ת ֵּאינ ָּּׁה קוֹ בַּ עַּ ת וֶׁסֶׁ ת לְּ הַּ ְּפלָּׁ גוֹ ת.

סיפא דרישא  -א .פסקה ועברו עליה ג' עונות וראתה  -דיה
שעתה ,ב .ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה  -דיה שעתה ,ג.
ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה  -הרי היא ככל הנשים.
סיפא  -עוסקת בדין בוגרת  -אשה שהגיע זמנה לראות -
פ"א  -דיה שעתה ,שניה  -מטמאה מעת לעת ומפקידה
לפקידה.
סיפא דסיפא  -פסקה  -ואם עברו עליה ג' עונות וראתה -
דיה שעתה בראשונה.
הגמ' הקשתה  -לגבי תינוקת אחר שהפסיקה ג' עונות ,הדר
קחזיא בעונות קטנות [ולא ג' עונות]  -מאי? רב גידל תירץ
שבשלישית לבד מטמאה מעת לעת.
ושוב הקשתה ,אחר הפסקה שניה של ג' עונות ,הדר קחזיא
בעונות קטנות  -מאי? ותירץ שבשניה מטמאה מעת לעת.
ונחלקו הראשונים והאחרונים בביאור הסוגיה:

דין חזקה
ביבמות סג - :נחלקו התנאים בכמה הוי חזקה ,לפי רשב"ג
בעי' ג"פ ,ולפי רבי כבר בב"פ הוי חזקה295 .
ולהלכה ,הגמר' סיכמה שיש דברים שפוסקים בהם
להחזיקם כרבי ויש כרשב"ג ,לדוגמא ,בדין נישואין
ומלקויות  -כרבי ,ובדין וסתות ושור המועד  -כרשב"ג.
גדר תינוקת
כתב הרשב"א  -כל שלא הגיע לימי הנעורים או שלא הביאה
סימנים  -הרי זו בגדר תינוקת.
נדה ה" - .אימתי הגיע זמנה לראות? משהגיעו ימי
הנעורים" ,לאפוקי הביאה סימנים קודם לכן ,שיש לומר
דשומא נינהו ,וכן לאפוקי אם בדקוה אחר ימי הנעורים ולא
הביאה סימנים  -שאינה מוחזקת בגדלות ,וכ"פ השו"ע,
שצריך את גם שנים וגם סימנים בכדי להחשיבה כבוגרת.

שיטת רש"י
שיטת רש"י :דברייתא זו כרבי  -דסגי בב"פ ע"מ להחזיקה
בדמים ,ובשניה עצמה לא גזרו חכמים טומאה למפרע מעת
לעת ,אלא רק בראיה שאחריה (בשלישית) ,כדין מי שהגיע
זמנה (בתולת דמים) שאף בראשונה מתחזקת .ומ"מ רק
בראיה שניה היא מטמאה מעת לעת [הטעם  -י"ל שסבר
שחזקה יוצרת מציאות חדשה מכאן והילך (קהילות יעקב)]

תינוקת שראתה והפסיקה
296 -

ברייתא דתינוקת  -נדה ט:
רישא  -עוסקת בדין תינוקת " -ת"ר תנוקת שלא הגיע זמנה
לראות וראתה  -פ"א דיה שעתה ,ב"פ  -דיה שעתה ,ובפעם
השלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה"

מקור טוהר
 295יבמות סד" - .מתני' :נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי לבטל גירשה מותרת לינשא לאחר ורשאי השני
לשהות עמה י' שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה .":יבמות סד" - :גירשה מותרת וכו' :שני אין שלישי לא מתניתין מני רבי היא
דתניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ...א"ל רב יוסף
בריה דרבא לרבא בעי מיניה מרב יוסף הלכה כרבי ואמר לי אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ואמר לי אין אחוכי אחיך בי א"ל לא
סתמי היא ופשיט לך נישואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרבן שמעון בן גמליאל"  -דהיינו ,הגמ' מספרת שרב יוסף בנו של
רבא סיפר לאבי ו ,שהוא הלך לשאול מרב יוסף (רבו של אביו) שאלה ' -האם הלכה כרבי?' ,ואמר לי 'כן' ,ושוב שאל 'האם הלכה
כרשב"ג?' ,ואמר לי 'כן' ,אם כן הוא צחק עליי .ורבא הסביר לבנו שהוא לא צחק עליו ,אלא יש משניות הסתומות כרבי ,ויש משניות
הסתומות כרשב"ג ,כי יש דברים שפוסקים להחז יקם כרבי ויש כרשב"ג ,כי יש דברים שפוסקים להחזיקם כרבי ויש כרשב"ג ,לדוגמא
נישואין ומלקויות  -כרבי ,ווסתות ושור המועד  -כרשב"ג.
 296נדה ט" - :ת"ר תנוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה  -פעם ראשונה דיה שעתה ,שניה דיה שעתה ,שלישית הרי היא ככל הנשים
ומטמאה מעת לעת ומפק ידה לפקידה ,עברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה ,ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה,
ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה .וכשהגיע זמנה לראות  -פעם ראשונה
דיה שעתה ,שניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה ,עברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה .אמר מר 'עברו עליה שלש עונות
דיה שעתה' הדר קחזיא בעונות מאי? אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה ושניה דיה שעתה ,שלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה
לפקידה' .ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה דיה שעתה' הדר קחזיא בעונות מאי? אמר רב כהנא אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה
דיה שעתה ,שניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה".
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וכן כרבי אליעזר  -דסבר (כמשנה ז ):דכל אשה שעברו עליה
ג' עונות  -דיה שעתה ,דיש לה סילוק דמים.
ומיירי שפיהקה או הותירה (לא בשווה) ,ולא שכיוונה
ראיותיה בשווה [דסבר כרבי דוסא בדין זקנה ,דאם קבעה
וסת דיה שעתה ,וכאן נאמר שמטמאה מעת לעת ,לכן דוקא
שלא קבעה וסת] 297
וסיפא דרישא  -כיון שהיא אינה ראויה לראות ,והיא
הפסיקה ג' עונות (צ' יום) חשיב כחזרה לקדמותה ,ולא בעי'
ג' ראיות חדשות בכדי להחזיקה בדילוגים שווים מראייתה
האחרונה.
כגון - - - :א ב ג.
וכעת מוכח דשינוי הוסת הוא ולא סילוק דמים.
וסיפא  -היא כרבי אליעזר ,דכל אשה שפסקה ג' עונות דיה
שעתה ,בראשונה.

שיטת הרמב"ם
הרמב"ם הסביר את תירוצי רב גידל  -שאין הפרש בין אם
חזרה וראתה אותן ג' ראיות אחרונות בעונות מרוחקות ,ובין
אם ראתה אותם בעונות בינוניות ,לעולם עד שתראה עוד ג'
ראיות אחר שהפסיקה אינה מוחזקת אלא כדמעיקרא היא.
וסבר שהברייתא אתיא ככו"ע  -לרשב"ג פשוט דבעי' ג'
ראיות ,ולרבי גם בעי' ג' ראיות ,די"ל שהראשונה מקרה
היא ,ורק הרא יות הבאות מגלות ומחזקות את הראשונה
לראיה גמורה.
[שאי אפשר לומר שרק לרבי היא ,דא"כ לרשב"ג דבעי' ד'
ראיות ,קשה דא"כ הגמ' וכן השקלא וטריא שבה וכל
האמוראים דלא כהלכתא] [והבין הב"י בדבריו דבעי'
שתקבע וסת דוקא ,ע"מ להחזיקה בראיות ,דלא כרש"י] 298
הרשב"א לפי הבנת הב"י

הספק הראשון  -האם אחר שהפסיקה ג' עונות  -היא
נעשתה כמי שראויה לראות [כיון שהוחזקה לראות בג"פ
ראשונות] ,ואע"פ שלא הגיעה לגיל הראוי ,ולכן בראיה
השניה היא מטמאה מעת לעת ,כמי שראויה לראות בסיפא,
או שמא חזרה לקדמותה ,וצריכה ג' ראיות להחזיקה מחדש
כדין תינוקת ברישא [והברייתא העדיפה לנקוט בעונות
ארוכות  -לומר דאף אם קפצה ב"פ ג' עונות  -אין זה שינוי
וסת ,אלא צריכה חזקה חדשה ב  -ג' ראיות] ,ורב גידל תירץ
דחזרה לקדמותה ולכן צריך ג' ראיות.
כגון - - - :אבג.

הב"י הציג קושיות שעלו בדברי הרשב"א ,ולאחר מכן יישב
דבריו  ,299שלפי הרשב"א באמת בעי' שתקבענו ע"מ
להחזיקה בדמים ,ולא סתם ג' ראיות.
וברב גידל הראשון  -פעם ראשונה דאמר ,היינו ראיה
ראשונה של סוף עונה קטנה שאחר ההפסקה (או כוונתו
להפלגה ראשונה) [דכן הוא הלשון 'הדר קחזיא בעונות' -
שאחר ההפסקה חזרה לראות בעונה קטנה (ב"ח)]
כגון - - - - :אבג
וכך יוצא ג' ראיות עם ג' הפלגות (עם ראיה שאחר
ההפסקה) ולכן קובעת בהכי (ונקט כלשון רמז כזו ,כיון
שבשאר וסתות סגי ב  -ג' ראיות),
והסתפקה הגמ'  -דכיון שראיה שאחר הפסקה ראשונה לא
הצטרפה ,שמא גם ראיה שאחר הפסקה שניה לא תצטרף -
או שמא כמו שראינו בברייתא שאם רואה שוב בהפסקה
שלישית ,היא קובעת וסת שווה ,א"כ ה"ה אם היא תקרב
את הראיה השלישית שמא היא תצטרף.
ותירץ רב גידל בשנית  -דבראשונה דיה שעתה ,ובשניה
מטמאה מעת לעת ,וראשונה זו היינו אחר זו ששאלנו עליה
'הדר קחזיא בעונות' (או הכוונה להפלגה שניה) כך שנמצא
דהשניה היא השלישית שרואה לסוף עונה קצרה,
כגון - - - - - - :אב .ואה"נ דכל ראיה שהיא בסוף הפסקה
אינה ראויה להצטרף.

הספק השני  -האם אחר שהפסיקה ב"פ ג' עונות  -האם שוב
חזרה לקדמותה וצריכה להתחזק ב  -ג' ראיות ,או שמא רק
בהפסקה אחת אמרי' דחזרה לקדמותה ,וכעת דינה כמי
שהגיע זמנה לראות ,כבסיפא ולכן בשניה מטמאה מעת
לעת [ונקטה הברייתא שעברו עליה ג' עונות ולא בעונה
אחת  -ללמד שלא תאמר שכל ראיה שאחר הפסקת ג'
עונות  -דינה שדיה שעתה] ,ותירץ רב גידל שאחר הפסקה
שניה דינה כמי שהגיע זמנה ולכן מטמאה מעת לעת.
כגון - - - - :אב

מקור טוהר
[ 297ומ"מ נלע"ד דאף רש"י מודה שאם כיוונה לוסת קבוע  -היא מוחזקת בדמים ,אלא שרק דינה לגבי טומאה דיה שעתה ולא למפרע]
[ 298ונ"ל הטעם  -דכיון דזו מטבעה אינה ראויה לראות דם כלל ,לכן י"ל דכל ראיותיה מקרה ,אא"כ תקבע בלבד]
 299הב"י התקשה בדברי הרשב"א  -א .בברייתא  -לפי הרשב"א שהכל גם כרשב"ג ,ובעי' שתקבע וסת ע"מ להחזיקה ,והרי להפלגה
בעי' ד' ראיות ,ואיך הברייתא והגמ' אמרו דסגי ב  -ג' ראיות?
ב .בקושיות  -כיון שאמר שראיות ארוכות וקצרות מצטרפות ,א"כ מה ההבדל בין קושיה א' ל  -ב'?
ג .בתירוץ ב  -כיון שראיות ארוכות וקצרות מצטרפות ,א"כ ראיה זו (אותה שאחר הראיה שבסוף הפסקה שניה) היא שלישית וראויה
להחזיקה בדמים ,ומדוע טימא אותה מעת לעת רק בראיה שניה מזו ששאלנו עליה שהיא רביעית? לכן ביאר הב"י את דבריו אחרת.
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יו"ד סימן קפט
כך שיוצא ,שאם קובעת לעונות בינוניות  -צריך ג' ראיות
מלבד ראיה שאחר ההפסקה .ואם קובעת למרוחקות סגי ב
 ג' ראיות כולל זו שאחר ההפסקה ,דאפשר למנות אףמראיה האחרונה שהיתה קודם ההפסקה הראשונה,
כגון - - - :א ב ג.
וכל שלא נקבע לה וסת  -אינה חוששת לראיות כלל [הטעם
 כיון שמצד טבעה אינה ראויה לראות ,וכן זקנה ,משא"כמעוברת ויולדת דראויות לראות מצד הטבע אלא שמקרה
העיבור וההנקה מעכבתן]

שיעור ההפסקה
שיעור ההפסקה ,מתחלק:
בקטנה  -סגי ב  -ג' עונות בינוניות בכל גוונא (צ' יום) ,בין
שהיה וסתה קצר ונעקר אף קודם צ' יום ,בין שהוא ארוך
ויעקר רק אחר צ' יום.
דאם אחר שעקרה וסת של כ"ה יום אחר ע"ה יום  -ושוב
ראתה כוסתה  -הרי זו חוזרת לחוש לוסתה הקבוע (פרישה)
301

גדולה  -שונה דינה מקטנה ,ואצלה צריך שלא תראה
כשיעור וסתה ג"פ.

הרשב"א לפי הבנת הט"ז
הט"ז התקשה בביאור הב"י ,ולכן ביאר הט"ז בדעת הרשב"א
 - 300דחזרה לקדמותה (לדין תנוקת כבתחילה) אפשר לומר
רק אחר הפסקה אחת ,משא"כ אחר הפסקה שניה ,סגי' ב -
ג' ראיות בין ארוכות בין קצרות להצטרף להחזיקה כרואה
דם ,בין שאינן מכוונות בין מכוונות (ביום ידוע ג"פ או
בהפלגות קצרות ד"פ עם ראיה שאחר ההפסקה או
בהפלגות ארוכות עם ראיה שלפני ההפסקה).

ונחלקו האחרונים בלשון הטוש"ע שכתבו ד"אם פסקה ג'
עונות ולא ראתה  -אינה חוששת לוסת הראשון כלל...
ואפי' חזרה לראות באותן עונות" [בחודש  -בפעם אחת,
בהפלגה  -ב' פעמים (ש"ך)]:
דעת הדרישה (אות ט) והש"ך  -שכוונתם לאשה שלא
ראתה כלל ב  -ג' עונות.
הפרישה (אות פ') והב"ח (בקונט"א)  -סברו שכוונתם
לאשה שראתה שלא באותן עונות[ .טעמם  -דאם היא לא
ראתה כלל ,אז מה החידוש בקטנה ,הרי כל אשה שלא ראתה
ג' עונות אינה חוששת לשום וסת?] 302

שיטת נקוה"כ
לדעת נקודות הכסף ,אין הכי נמי ,שתינוקת אחר ג' ראיות
שאינן מכוונות  -הרי היא מטמאה מעת לעת ,ומ"מ אינה
חוששת להבא ,אך אם ג' ראיותיה היו מכוונות  -הרי זו
חוששת גם להבא ,לפרוש ולבדוק.

מקור טוהר
 300הט"ז התקשה בביאור הב"י  -א .לפי דבריו בהסבר רב גידל  -יוצא ששני התירוצים שווים ,דבעי' ד' ראיות ,א"כ מדוע בראשונה
נאמר שבשלישית מטמאה מעת לעת ,ובשניה נאמר שבשניה מטמאה מעת לעת? [ושמא אפשר לתרץ  -דבגמ' רק בשני נאמר "עברו
עליה ג' עונות "וראתה"  -משא"כ בראשון]
ב .לפי הרשב"א דבראשונה היא מקרה ובעי' ב' ראיות ע"מ לחזקה  -א"כ מה צורך ב  -ד' ראיות והלא כיון דראתה ג' פעמים כבר חיזקה
ראיה דבסוף הפסקה?
[ 301ודלא כדרישה (אות ט) דס"ל דלא תראה ג"פ כשיעור וסתה]
[ 302והש"ך דחה טעמם  -שיש חידוש ,א .דבקטנה בעי' דוקא צ' יום ,ואין זה תלוי באורך וסתה ,ב .בזקנה מוכח דרק בסיפא מדובר
בחזרה וראתה ,משמע שברישא לא ראתה כלל ,ודינם שווה]
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סעיף כח :זקנה
ש ִהז ְִּקי ָּׁנה ,וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,ה ֲֵּרי זוֹ ְּמסֻׁ ּ ֶׁל ֶׁקת ָּּׁד ִמים וְּ ֵּאינ ָּּׁה
שעָּׁ ְּבר ּו עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ָּׁשלֹש עוֹ נוֹ ת ִמ ּ ֶׁ
וְּ כֵּ ן זְּקֵּ נָּׁה ֶׁ
שם הָּׁ ַּר ְּש ָּּׁב"א)
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
קבוּעַּ ּ ֵּ
שאֵּ ינוֹ ָּׁ
שת לְּ וִ ְּס ּ ָּׁת ּה הָּׁ ִראשוֹ ן .ו ְּּקטַּ ּנָּׁה ּוזְּקֵּ נָּׁה אֵּ ינָּׁן חוֹ ְּששוֹ ת לְּ וֶׁסֶׁ ת ֶׁ
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ
.

חוששת לוסתה הראשון ,וכתב הרמ"א שקטנה וזקנה אינן
חוששות לוסת שאינו קבוע.

דין זקנה
נדה ז" - .מתני'  -רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן
בתולה מעוברת מניקה וזקינה ...איזוהי זקנה כל שעברו
עליה שלש עונות סמוך לזקנתה רבי אליעזר אומר כל אשה
שעברו עליה שלש עונות דיה שעתה"

חזרה לקדמותה
אך יש מקרים בהם הזקנה חוזרת לקדמותה ,כמוחזקת
בדמים ,כך שצריכה לחוש לראיות:
א .כאשר התחזקה מחדש .כבסעי' ל.
ב .או כאשר ראתה כוסתה הראשון .כבסעי' לא.

ולפי זה פסק השו"ע ,שזקנה שעברו עליה ג' עונות
משהזקינה ולא ראתה  -הרי זו מסולקת דמים ,ואינה

סעיף כט :גדר זקנה
ש ְּרא ּויָּׁה
שזְּּקֵּ נָּׁה ּ ָּׁכל ּ ָּׁכ ְּך ֶׁ
אֵּ יזוֹ ִהיא זְּקֵּ נָּׁהָּׁ ּ ,כל ֶׁ

(טוּר)

שקּ וֹ ִרין לָּׁ ּה ִא ּ ָּׁמא ְּּבפָּׁ נֶׁיהָּׁ מֵּ חֲמַּ ת ז ְִּקנו ָּּׁת ּה
ֶׁ

שת.
ש ֶׁ
וְּ אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ואינה מקפדת  -וכן הלכה כמאן דאמר שאינה מקפדת אפילו
שהיא בושה (רשב"א ,רמב"ם) [הטעם  -א .דזה מידי דרבנן
(וסתות) ,ואזלי' לקולא ,ב .בירושלמי נאמר רק שאינה
מקפדת (תוה"ש)]

המקור  -גמ' נדה ט" - .היכי דמי סמוך לזקנתה? אמר רב
יהודה כל שחברותיה אומרות עליה 'זקנה היא' ,ורבי שמעון
אומר כל שקורין לה 'אמא אמא' ואינה בושה[ .ונחלקו
האמוראים בדבריו] ר' זירא ור' שמואל בר רב יצחק חד אמר
כל שאינה מקפדת וחד אמר כל שאינה בושה ,מאי בינייהו?
איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת".
ירושלמי (פ"א ה"ד) " -ואינה בושה  -וכי בדעתה תלוי
הדבר? אלא כל שראוי לקרותה 'אמא' "  -ולפי דבריהם
למ"ד 'אינה מקפדת' היינו ש'אינה ראויה להקפיד' (תוס' ט:
ד"ה כל)
דהיינו ,מי זו הזקנה? כל שקורין ,לה זקנה ,בפניה ,ואינה
מקפדת ,ואפילו שראויה לכך.

והנה הטוש"ע כתבו "...ואינה חוששת"  -ונחלקו האחרונים
בכוונתם:
הט"ז סבר ד'אינה בושה' ,והיינו לחומרא ,דכל שלא נעקר
בושה אינה בגדר זקנה.
אך שאר הפוסקים חלקו עליו וסברו בדעת הטוש"ע ש'אינה
מקפדת' (גר"א ,תוה"ש) [דכן קיי"ל כדברי המקל בוסתות
דרבנן ,וכן נראה מהב"י ,וכ"כ הלבוש 'ואינה מקפדת']
בפניה  -ועוד יותר הקל הרמב"ם שנקט "בפניה" ,שהיא
מתביישת רק אם אומרים לה זאת בפניה .וכ"כ השו"ע.

כל שקורין  -ההלכה היא כר"ש ,שאמר "כל שקורין לה אמא
ואינה בושה" ולא שחברותיה קורות לה כך.
[הטעם  -א .דקיי"ל הלכה כר"ש לגבי ר"י (והט"ז דחה ראיה
זו ,דאיפכא קיי"ל ,דהלכה כר"י לגבי ר"ש ,וכן הוא בעירובין
מז ,ועוד שכאן זו גמרא ואלו האמוראים רב יהודה ורבי
שמעון בן לקיש] ,ב .משום שהמוראים נחלקו רק בדבריו
של ר"ש (ב"י) ,ג .כיון דרבא פסק כר"ש (ט"ז)]

זקנה  -כ"כ הרמב"ם שקורין לה "זקנה" ,ולא נקט "אמא".
ראויה  -וכל זה דוקא במי שראויה להקפיד ,ולא באשה
יוצאת דופן [הטעם  -דלאו בדידה תליא מילתא] (ב"י,
תוה"ש)
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סעיף ל :קביעת וסת חדש
שלּ ֹא ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ּנ ָּּׁה לִ ְּראוֹ ת.
חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ,דִּ ינ ָּּׁה ְּּכ ִדין ִּתינֹקֶׁ ת ֶׁ
בשלישית מטמאה מעת לעת ,ולא שכיוונה אלא שפיחתה
או הותירה ,דאם כיוונה קבעה וסת ודיה שעתה" ,וכן לפי
הרשב"א (בתנוקת בסעי' כז) הכא ככו"ע]

האפשרות הראשונה בה הזקנה חוזרת לחוש לראיותיה ,היא
כאשר היא התחזקה מחדש  -ולפי הב"י היינו ב  -ג' ראיות
שקבוע וסת (כדין תנוקת) וכ"פ השו"ע בסעי' ל[ 303 .הראיה
 -לפי הברייתא ד"זקנה שעברו עליה ג' עונות ,ועוד...

סעיף לא :חזרת הזקנה  -ראתה כוסתה הראשון
שהָּׁ יְּ ָּׁתה לְּ מו ָּּׁדה לִ ְּהיוֹ ת רוֹ אֶׁ ה ּ ָּׁבהֶׁ ן ,חָּׁ ז ְָּּׁרה לִ ְּק ִביעו ָּּׁת ּה הָּׁ ִראשוֹ ן.
חָּׁ ז ְָּּׁרה לִ ְּראוֹ ת ְּּבעוֹ נוֹ ת ְּקטַּ נּוֹ ת ֶׁ
שהָּׁ יְּ ָּׁתה לְּ מו ָּּׁדה ְּּת ִח ּ ָּׁלהִ ,אם
ִאם וֶׁסֶׁ ת הַּ הַּ ְּפלָּׁ גוֹ ת חָּׁ ז ְָּּׁרה לְּ קַּ ְּדמו ָּּׁת ּהִ ,אם ִּת ְּהיֶׁה הַּ הַּ ְּפלָּׁ גָּׁה ְּּכמוֹ ֶׁ
ש ִּדלּ וּג הָּׁ ִראשוֹ ן לֹא
שה ֲֵּרי נִ ְּת ּג ּ ַָּּׁלה ֶׁ
ִּב ְּש ָּׁאר הַּ ְּּוסָּׁ תוֹ ת ,אֲ ִפלּ ּו ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ ת חוֹ ז ֶֶׁׁרת לְּ קַּ ְּדמו ָּּׁת ּהֶׁ ,
שלּ ֹא ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ּ ָּׁנ ּה לִ ְּראוֹ ת.
ִסלּ וּק דָּּׁ מֶׁ יהָּׁ הָּׁ יָּׁה אֶׁ ּ ָּׁלא ִמ ְּק ֶׁרה .וּבָּׁ זֶׁה חָּׁ מוּר דִּ ין הַּ זְּּקֵּ נָּׁה ִמ ִּדין הַּ ְּ ּקטַּ ּנָּׁה ֶׁ
[הטעם  -דהגמ' שאלה רק בתנוקת "הדר קחזיא בעונות
מאי?" ולא בזקנה ,משמע שפשוט להם שבזקנה בחזרת
העונות כקדמותה חזרה לקדמותה (רשב"א)]

האפשרות השניה בה הזקנה חוזרת לחוש לראיותיה ,היא
כאשר היא ראתה כוסתה הראשון (ליום החודש  -פעם
אחת ,ולהפלגה  -ב"פ) [דלא כתנוקת שאינה חוששת לוסת
הקודם שהיה לה קודם שהפסיקה] וכ"פ השו"ע בסעי' לא.

סעיף לב :וסת בימי נדה וזיבה
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש,
שה קוֹ בַּ עַּ ת לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ְּּבתוֹ ְּך וֶׁסֶׁ תֵּ ּ .כיצַּ דָּׁ ,ראֲ ָּׁתה ָּׁ
שהָּׁ ִא ּ ָּׁ
ּ ְּפעָּׁ ִמים ֶׁ
ישית וּבַּ ּ ִש ּ ִשית ,ה ֲֵּרי ָּׁק ְּבעָּׁ ה ְּש ּ ֵּתי וְּ סָּׁ תוֹ ת.
ו ְּּר ִביעִ ית ְּּבב' לְּ ח ֶֹׁדש ו ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש וְּ כֵּ ן ּ ַּבח ֲִמ ִ

קביעת וסת בימי נדה וזיבה

וכן מצינו במשנה בנדה יא" - .אע"פ שאמרו דיה שעתה,
צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה"  -ומכאן נראה שאין
אשה קובעת וסת בימי נדה ,ולכן אין מצריכין אותה לבדוק
בהם.
מאידך גיסא ,מצינו לר"ל שסבר שאשה קובעת וסת בימי
זיבה ,ואינה קובעת וסת בימי נדה  -ולשיטתו ניחא דלא

עיקר הסוגיה של נדה לט :מובאת בפירוט ,בחבורה על סעי'
יד.
וכך נאמר במשנה בנדה לח" - :כל י"א יום  -בחזקת טהרה",
דהיינו ,בימי הזיבה האשה בחזקת טהרה ,ופירש שמואל,
דאין האשה קובעת וסת בימי זיבה304 .

מקור טוהר
[ 303בהפלגות צ'  -כולל ראיה אחרונה שלפני הפסקה או בהפלגה קצרה ד' ראיות עם ראיה ראשונה שאחר ההפסקה או בימי החודש
ב  -ג' ראיות שוות]
( 304והקשו עליו ,שהרי מצינו שא שה קובעת וסת ל  -ט"ו יום (שהם בימי זיבה) ,ותירצו  -ש  -ט"ו היינו לטבילתה ,שהם כ"ב יום
לראייתה ,שכך רואה אחר י"ח יום מראייתה (בכלות ימי הזיבה) ,ולכן אפשר לקבוע)
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וכ"פ הראב"ד  -שמונה ההפלגה מראייתה האחרונה ,ומ"מ
חוששת לוסת שבימי זיבה כוסת שאינו קבוע.
וכ"פ הרמב"ם ,אלא שהב"י הבין בדבריו שחוששת אפילו
לפעם אחת שראתה בימי זיבה כוסת שאינו קבוע.

בודקת ,אך לרבי יוחנן שסובר שאשה קובעת וסת אף בימי
נדתה ,קשה שהרי יש לה לבדוק בימי נדתה?
ותירצה הגמ' דר' יוחנן סובר דקובעת בימי נדה דוקא ממעין
סתום ,ולא ממעיין פתוח.
והראשונים הסבירו את הסוגיה [עפ"י השיטות במניין ימי
נדה וזיבה ,המובא בסי' קפג]:
לשיטת הרמב"ם ,שמונים ימי נדה וזיבה כסדרן ,אף שלא
ראתה בהם  -מעיין סתום ,היינו היכא דראתה בימי נדה או
זיבה קודם היום שהיתה למודה לראות בו.
לעומת זאת ,לשיטת רש"י והרמב"ן ,שמונים ימי נדה וזיבה
דוקא בסמיכות לימי נדה שראתה בהן  -הדוגמא למעיין
סתום היא ,א ,א ,כה ,א .דכך ראתה ב"פ ממעיין סתום,
ובשלישית שנראה שראתה בימי נדה  -י"ל דראיה של כ"ה
הם דמים יתרים שהתווספו בה.
וכתב הרשב"א ,דאף לר"ל דקובעת בימי זיבה ,היינו דוקא
ממעיין סתום ,כגון  -א ,א ,כ ,א[ ,והוא הסביר כך ,כדי שלא
תהיה מחלוקת בין ר"ל לר"י בימי זיבה ,דקובעת רק ממעיין
סתום ,וא"כ לא תהיה מח' עם שמואל דאמר דאין קובעת
בימי זיבה ,והיינו במעיין פתוח]

בזמן הזה
והנה ,האידנא בזמן הזה:
לדעת הרמב"ן ,והרשב"א  -בכל עת קובעת וסת [לפי
שהחמירו בנות ישראל על עצמן ,ואם תחלק בין ימי נדה
לזיבה ,נמצאת מצריכן ללמוד פתחי נדה וזיבה] וכ"כ ה"ה
ור' ירוחם.
אך הש"ך (עא) פסק שרק אומרים זאת לחומרא ,ולא
לקולא.
ומ"מ רבו הפוסקים שדחו את דברי הש"ך.
קביעת וסת בתוך וסת
[הסברנו לעיל ,שלר"י קובעת וסת בימי נדה רק ממעיין
סתום ,וכן בימי זיבה (לכו"ע) רק ממעיין סתום ,ולפי שיטת
הרמב"ן במניין ימי נדה וזיבה (דדוקא שראתה בתחילתן) זה
מצוי בימי נדה ,כגון  -א ,א ,כה ,א .וכן בימי זיבה ,כגון  -א,
א ,כ ,א].
וכתב הרמב"ן  -שבמקרה ובפעם השלישית הקדימה לראות
ראיה נוספת קודם  -כגון ,א ,א ,כה ,א .אף שקובעת וסת ל
 א' ,מ"מ יש לה לחוש ל  -כ' ,שמא קובעת וסת בתוך וסת.וכ"פ השו"ע שאפשר שתקבע וסת בתוך וסת,
כגון  -א ,א ,א ,ב ,א ,ב ,א ,ב.

חשש לוסת בימי זיבה  -הגמרא
בנדה לט  -רב פפא סובר שאף שאשה לא קובעת וסת בימי
זיבה ,מ"מ יש לה לחוש לו כוסת שאינו קבוע .והוא הביא
ראיה לכך  -מבעלת וסת קבוע להפלגה ,שהקדימה לראות
להפלגה קצרה ,שחוששת לוסתה הקבוע בתוך ימי זיבה של
ראיה אחרונה.
ואילו רב הונא בריה דרב יהושוע דחה ראייתו  -דסובר
שמונים הפלגה רק מראיה אחרונה ,ואין מונים מראיה
קודמת ,לכן אף שתכננה לחוש ביום מסויים ,אם ראתה
בינתיים יש לה למנות הפלגה מחדש.
והגמ' סיימה (בסוף הפרק) " -כי אתא רבין וכל נחותי ימא
אמרו הלכה כרב הונא בריה דרב יהושוע".

ויש מחלוקת בגירסת דבריו  -יש הגורסים א ,כ לחודש -
וכך יוצא חידוש שקובעת וסת בתוך ימי זיבתה (ראב"ד,
ש"ך),
לעומתם ,יש הגורסים א ,ב לחודש  -וכך מתחדש שאף
שהוא ממעיין פתוח ,חוששת לשניהם (ט"ז),
והנה ,הגר"א הסביר דהראב"ד כתב כן דסבר דהאידנא אין
האשה קובעת וסת בימי זיבה לכתחי' ,אך אנן קיי"ל
כהרמב"ן והרשב"א דהאידנא קובעת בכל גוונא.
ולכן הסביר הגר"א (דלא כהשו"ע דכתב המעשה ב  -ט'
ראיות) דהכא קובעת ב  -ו' ראיות שהוסתות רצו יחד ,כגון
 -א ,ב ,א ,ב ,א ,ב.

שיטות הראשונים
והראשונים נחלקו במסקנת הגמ':
הרמב"ן והרשב"א  -הבינו דרב פפא ורב הונא בריה דרב
יהושוע פליגי גם לעניין חשש לוסת בימי זיבה ,וגם למניין
הפלגה ,והלכה כרהבד"י בשניהם [הטעם  -א .לפי שוסתות
דרבנן ,ב .לפי שהגמ' סיימה דהלכה כרהבד"י],
ולכן אין לאשה לחוש לוסת שבימי זיבה ,וכן מונה הפלגתה
רק מראיה אחרונה.
אך המאירי והריטב"א  -הבינו שלכו"ע חוששת לוסת
שבימי זיבה ,כוסת שאינו קבוע ,כי רהבד"י רק חלק על
הראיה שסבר שמונה הפלגה מיום האחרון.

קודם שנקבע הוסת
בעלת וסת קבוע שמשנה לוסת החודש גם כן ,האם חוששת
לו אף קודם שנקבע (אחר פ"א או ב"פ)?
הנו"ב הסתפק  -דהרי הרמ"א בסעי' יג פסק שאם קובעת
וסת אחד אינה חוששת לשני  -ויש להסתפק  -האם בכל
גוונא שיש וסת קבוע אינה חוששת לחדש עד שתקבענו ,או
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אך החוו"ד (הובא בפת"ש יב) הסביר את הרמ"א  -דאינה
חוששת לשני  -היינו בין וסת הפלגה בין לוסת החודש,
שא"א שתקבע לשתי וסתות כאלו יחד ,משא"כ כששניהם
לוסת החודש (בין דילוג בין שווה)  -שאפשר שתקבעם יחד,
ה"ה דחוששת לו כוסת שאינו קבוע אף קודם שנקבע
(השני).

שמא רק אם בשינוי הראשון לא ראתה כוסתה כלל ,וכעת
ראתה שוב כוסתה הראשון אמרי' דחזר הקביעות למקומו,
ואינה חוששת לחדש .משא"כ אם ראתה גם בוסתה וגם
בשינוי  -יש לחוש אף לוסת החדש ,דכמו דכך ראתה בחודש
שעבר ביחד ,ה"ה בחודש הבא דתראה ביחד ל  -ב' וסתות,
ונשאר בצ"ע.

סעיף לג :גדר מניקה ומעוברת
יקה ּ ָּׁכל כ"ד ח ֶֹׁדש ַּאחַּ ר לֵּ ַּדת הַּ ָּׁ ּולָּׁ דֵּ ,אינ ָּּׁה
ֹשה ח ֳָּׁד ִשים לְּ עִ ּבו ָּּׁר ּה וּמֵּ ינִ ָּׁ
ֻׁב ֶׁרת ,לְּ ַּאחַּ ר ְּשל ָּׁ
ְּמע ּ ֶׁ
קוֹ בַּ עַּ ת וֶׁסֶׁ ת .אֲ ִפלּ ּו מֵּ ת הַּ ָּׁ ּולָּׁ ד אוֹ ְּּגמָּׁ לַּ ּתוּ ,דָּּׁ ִמים ְּמסֻׁ ּ ָּׁל ִקים מֵּ הֶׁ ן ּ ָּׁכל זְּמַּ ן עִ ּבו ָּּׁר ּה וְּ כָּׁ ל כ"ד ח ֶֹׁדש.
שאֵּ ינוֹ ָּׁקבוּעַּ .
שת לְּ וֶׁסֶׁ ת ֶׁ
ש ֶׁ
שחוֹ ֶׁ
ש ִּת ְּראֶׁ ה ְּּכ ֶׁד ֶׁר ְּך ֶׁ
שת לָּׁ ְּר ִא ּיָּׁה ֶׁ
ש ֶׁ
ו ִּמ ּ ָּׁכל מָּׁ קוֹ ם חוֹ ֶׁ

כ"ד חודש ,לפיכך אם היתה מניקתו ד' ו  -ה' שנים מטמאה
מעת לעת ומפקידה לפקידה".
הטעם  -דלפי חכמים אין הדבר תלוי ביניקת הולד ,אלא
מתוך צער לידה איבריה מתפרקים ודמה מסתלק ואינו חוזר
עד כ"ד חודש ,הילכך אפילו מת הולד נמי דיה שעתה
וכן פסקו הרמב"ם והרשב"א שהלכה כר"י ר"י ור"ש ,וכ"פ
השו"ע שמניקה כל כ"ד חודש אחר לידת הולד ,אינה קובעת
וסת אפילו אם מת הולד או שגמלתו ,לפי שהדמים
מסולקים מהן ,כל זמן עיבורן וכל כ"ד חודש".

מאימתי (מעוברת)
מאימתי מתחיל דין המעוברת -
נדה ז" - :מתני' ...איזוהי מעוברת? משיודע עוברה ...רבי
יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליהן שלש עונות דיין
שעתן ובמה אמר דיה שעתה בראייה ראשונה אבל בשניה
מטמאה מעת לעת ואם ראתה הראשונה מאונס אף השניה
דיה שעתה":
נדה ח - :גמ' " -וכמה הכרת העובר? סומכוס אומר משום
רבי מאיר שלשה חדשים".
הטעם  -שהרי זו כחולה ודמיה מסולקין ומשעה שהוכר
עוברה ראשה ואיבריה כבדים עליה.
וכ"פ הרמב"ם והרשב"א דאחר ג' חודשים דינה כמעוברת,
וכ"פ השו"ע.
[ואין הלכה כרבי יוסי במשנה ,שסבר שאחר שהוכר עוברה,
בעי' ג' חודשים שפסקה מדם]

מפלת
וה"ה אם הפילה נפל או רוח  -יש לה דין מניקה כל כ"ד
חודש( .פת"ש)
דין מניקה ומעוברת  -המקור
ישנן ב' מקורות לדין מניקה:
מקור א  -נדה יא" - .מתני' ...אע"פ שאמרו דיה שעתה
צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה והיושבת על דם טוהר"

עד מתי (סוף מינקת)
נדה ז" - :מתני' ...מניקה עד שתגמול את בנה"
נדה ט - :גמ' " -ת"ר מניקה שמת בנה בתוך כ"ד חודש הרי
היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה,
לפיכך אם היתה מניקתו והולכת ד' או ה' שנים דיה שעתה
דברי ר"מ ,ר' יהודה ר' יוסי ור"ש אומרים  -דיין שעתן כל
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הגמ' הבינה בהו"א  -שהכוונה לאשה ה'מבקשת לישב על
דם טוהר'  -ופירוש זה קשה ללוי דאמר שני מעיינות הם
(אחד נטמא ואחד טהור נפרדים וכשאחד פתוח השני סתום)
ולכן יש צורך בבדיקה בכדי להחזיקה שפסק המעיין הטמא,
וכעת מתחיל דם טוהר?.

מקור טוהר
 305נדה יא" - .והיושבת על דם טוהר :קס"ד מבקשת לישב על דם טוהר ,הניחא לרב דאמר מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה
טהרתו שפיר ,אלא ללוי דאמר שני מעינות הם תבדוק ,דילמא אכתי לא פסק ההוא מעין טמא ,אמר לך לוי הא מני בית שמאי היא
דאמרי מעין אחד הוא וסתם לן תנא כב"ש ,סתם ואחר כך מחלוקת הוא וכל סתם ואח"כ מחלוקת אין הלכה כסתם ,ואבע"א מי קתני
מבקשת לישב יושבת קתני ,אי יושבת מאי למימרא? מהו דתימא תיבדוק דדילמא קבעה לה וסת קמ"ל דמעין טהור למעין טמא לא
קבעה ,הניחא ללוי דאמר שני מעינות הם ,אלא לרב דאמר מעין אחד הוא תבדוק דילמא קבעה לה וסת אפילו הכי מימי טהרה לימי
טומאה לא קבעה":
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מי טוהר
לכן העמידה הגמ' שמדובר 'ביושבת ממש על דם טוהר' -
וקשה גם על זה ,שהרי בין כה היא צריכה בדיקה שמא תקבע
וסת?
ותירצה הגמ' שלכו"ע אינה קובעת  -ללוי  -אינה קובעת
ממעין טהור למעיין טמא ,ולרב (דסבר מעין אחד הוא
התורה טיהרתו והתורה טימאתו ,בזמן אחד ,והתורה
טיהרתו בזמן אחר)  -אינה קובעת אף מאותו מעיין מימי
טהרה לימי טומאה.

אלא שנחלקו הפוסקים האם חוששת לכך כוסת שאינו קבוע
או לא:
י"א שלפחות חוששת לו כוסת שאינו קבוע [כדין ימי זיבה,
שהראב"ד פסק בהן שאינה קובעת ומ"מ חוששת] (כ"פ
הראב"ד) וכתב הרשב"א שיש לחוש לדבריו.
וי"א שאינה חוששת כלל [במקור א הרשב"א גרס כמו
ההו"א "מבקשת לישב על דם טוהר" ,וכשם שאינה קובעת
בימי טוהר והנקה ה"ה שאינה חוששת] (סברת הרשב"א) 306

מקור ב  -נדה ז" - :מתני' ...ובמה אמרו דיה שעתה? בראיה
ראשונה ,אבל בשניה מטמאה מעת לעת".
נדה י - :גמ' " -במה אמרו דיה שעתה וכו' :אמר רב אכולהו
[על כל הנשים נאמר שדיין שעתן רק בראיות הראשונות],
ושמואל אמר ל"ש אלא בתולה וזקנה אבל מעוברת ומניקה
דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקותן [מעוברות ומניקות
דיין שעתן בכל ימי העיבור וההנקה] ,וכן אמר ר' שמעון בן
לקיש אכולהו ,ורבי יוחנן אמר לא שנו אלא בתולה וזקנה
אבל מעוברת ומניקה דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי
מניקותן[ .ומחלוקות אמוראים אלו זה מחלוקת תנאים]
כתנאי מעוברת ומניקה שהיו שופעות דם ובאות דיין כל ימי
עיבורן ודיין כל ימי מניקותן דברי ר"מ ,רבי יוסי ור' יהודה
ורבי שמעון אומרים לא אמרו דיין שעתן אלא בראייה
ראשונה אבל בשניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה":
דהיינו ,נחלקו התנאים והאמוראים ,האם כל ראיות מעוברת
ומניקה אומרים דיין שעתן או שרק בראיות הראשונות
שלהן.

להלכה
השו"ע פסק  -א .שאינה קובעת ,ב .ומ"מ חוששת לו כוסת
שאינו קבוע (כדעת הראב"ד)
א .אינה קובעת -
וה"ה באשה שהפילה רוח ונפל (פת"ש)
וכן כל זה לחומרא ,דאינה צריכה עקירה בג"פ ,אך לקולא כן
אמרי'  -דמהני קביעה לפוטרה מהחשש לסוג הוסת האחר,
לדוג' אם קבעה ג"פ לחודש  -אינה צריכה לחוש להפלגה
וכן להיפך (סד"ט) 307
ב .וחוששת לו כוסת שאינו קבוע -
ליום החודש והפלגה.
אך ישנה מחלוקת גבי עונה בינונית  -י"א שאינה צריכה
לחוש ,שהרי מניקה עדיפה מבעלת וסת שאינו קבוע
(סד"ט)
וי"א שצריכה לחוש ולבדוק בעונה בינונית (מהר"ם פדאווה,
חוו"ד ,הגר"ז)
ולהלכה ,בטה"ב (ח"א פה,פו) פסק להחמיר לחוש לעונה
בינונית ,אך המקל יש לו על מה שיסמוך.

דין מניקה ומעוברת  -הראשונים
ונחלקו הראשונים בדבר ,האם קובעת וסת בכלל בימי עיבור
והנקה?
י"א דקובעת בהן וסת (רא"ה ,רמב"ן) דאף שבימי טוהר לא
קובעת ,מ"מ בימי ההנקה  -קובעת ,ובזמן הזה אף בימי
טוהר קובעת וסת [מקורו  -לפי מקור א  -דדוקא שיושבת
על דם טוהר אינה בודקת וקובעת ,הא בימי הנקה  -קובעת]
(ה"ה בדעת הרמב"ן)
אך רוב הפוסקים סברי דאינה קובעת וסת [לפי מקור ב -
שפוסקים כשמואל ,ור' יוחנן כר"מ דדיין כל ימי עיבורן
ומניקתן ,ודיה שעתה מראה שראיותיה מקרה ואינן
מצטרפות לוסת],

ונחלקו הפסקים מתי יש לה לחוש לזה:
י"א דוקא אם קבעה וסת בג"פ יש לה לחוש לו כוסת שאינו
קבוע (מהרש"ל ,הג' דרישה בסי' קפד)
וי"א כל שראתה חוששת לו כוסת שאינו קבוע (סד"ט,
והש"ך לפי הפת"ש)

מקור טוהר
[ 306דעת הריטב"א  -הוא הביא את דעת הרמב"ן והראב"ד וסיים "וכן דעת רבותינו זצ"ל וכן המנהג"  -אלא שנחלקו האחרונים מה
הסדר בגירסא בדבריו ,את מי מהפוסקים הוא כתב אחרון וסיים שכמותו הלכה והמנהג]
 307וקשה ,מדוע פסק השו"ע נגד הרמב"ן ,דהרי הטור כתב אותו בכדי להחמיר כמוהו? (ב"ח)
אלא שיש כמה טעמים לכך שהשו"ע פסק כדעת הראב"ד בדוקא (ש"ך):
א .לפי הכלל ,דאילו הפוסקים היו רואים דברי אחד הראשונים ,שאינו מפורסם ,היו חוזרים בהם ,והכא הרשב"א חולק בהדיא על
הרמב"ן ,וידוע שלמחבר הטור לא היה את הספר תורת הבית הארוך .ב .הרמב"ן נמצא יחיד מול רבים ,ג .הריטב"א כתב שכן המנהג
(כנראה גרס בסוף דברי הריטב"א את שיטת הראב"ד) ,ד .וסתות דרבנן
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יו"ד סימן קפט
המקורות של הראשונים

והטעם הפשוט שאינה קובעת בימי הנקה  -שהרי כל הסיבה
שהגמ' נדחקה לומר "מבקשת לישב" למרות שזה פירוש
חורג מפשט הלשון "חוץ מן היושבת על דם טוהר"  -זה רק
בגלל שהיה פשוט לגמ' שאין חילוק בין ימי טוהר להנקה,
ובשניהם לא קובעת.
ולכן לא היה חידוש אם היא תכתוב "יושבת על דם טוהר",
שהרי זה חלק מימי הנקה ואותו דין ,לכן היא חיפשה לפרש
אחרת "מבקשת לישב"  -א"כ למאן דאמר "מבקשת לישב"
(כמו מה דקיי"ל למסקנה) פשוט שאין חילוק בין ימי טוהר
לימי הנקה308 .

הרמב"ן  -למד כן ממקור א ,נדה יא - .דדוקא 'יושבת על דם
טוהר' לא צריכה בדיקה ואינה קובעת וסת ,הא מניקה
קובעת וסת.
אך הרשב"א דחה ראייתו (דיוקו)  -א .כיון שבימי הנקה
ישנה מחלוקת תנאים אם קובעת .והמשנה נקטה ככו"ע,
"ימי טוהר" ,וממילא אין לדייק לימי הנקה.
ב .הדיוק של הרמב"ן זה רק למאן דאמר "יושבת על דם
טוהר ממש" ,אך לנו דקיי"ל כמאן דאמר "מבקשת לישב על
דם טוהר" פשוט שאינה קובעת אף בימי הנקה( .קיי"ל
כגירסא זו  -כיון שאנו פוסקים כרב ,דמעיין אחד הוא ,ולשן
זה הכי נח לדעת רב).

מקור טוהר
[ 308ואף שבסוף ,הגמ' סיימה  -שלרב מימי טהרה לימי טומאה לא קבעה ,דמשמע ,הא בימי הנקה כן קבעה ,היינו רק על צד שנאמר
"יושבת על דם טוהר" ,אך לא למסקנה ,דקיי"ל כרב שנאמר "מבקשת"]
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סעיף לד :מעוברת ומניקה
שת לַּ ּוֶׁסֶׁ ת הָּׁ ִראשוֹ ן .אֲ ִפלּ ּו הָּׁ ָּׁיה
ש ֶׁ
יקהָּׁ ּ ,כל כ"ד ח ֶֹׁדש ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ֻׁב ָּׁר ּה ,וּמֵּ ינִ ָּׁ
שהֻׁ ּ ַּכר ע ּ ָּׁ
ֻׁב ֶׁרתִ ,מ ּ ֶׁ
ְּמע ּ ֶׁ
ְּ
יקה וּמֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה .וַּאֲ ִפלּ ּו שוֹ ְּפעוֹ ת
לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ וְּ ִה ִּגיעַּ ּתוֹ ך הַּ זְּּמַּ ן הַּ זֶּׁה ,אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ְּּב ִד ָּׁ
שהֵּ ן לְּ מוּדוֹ ת לִ ְּראוֹ ת ּ ָּׁבהֶׁ ן ,אֵּ ינוֹ אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּב ִמ ְּק ֶׁרה .עָּׁ ְּבר ּו יְּ מֵּ י הָּׁ עִ ּבוּר
וְּ רוֹ אוֹ ת ָּּׁדם ְּּבאוֹ ָּׁתן עוֹ נוֹ ת ֶׁ
אשי
הנ ָָּּׁׁקה ,חוֹ זְּרוֹ ת לָּׁ חוּש לְּ וִ ְּס ּ ָּׁתן הָּׁ ִראשוֹ ןֵּ ּ .כיצַּ ד ,הָּׁ יָּׁה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לְּ י ִָּׁמיםִ ,אם לְּ מו ָּּׁדה לְּ ָּׁר ֵּ
וְּ הַּ ֲ
ש ִהיא ּפוֹ גַּעַּ ת ּבוֹ  .וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכל ּ ַּכיּוֹ צֵּ א ּ ָּׁבזֶׁה .וְּ כֵּ ן הַּ דִּ ין ִאם
שת לְּ רֹאש ח ֶֹׁדש ִראשוֹ ן ֶׁ
ש ֶׁ
ח ֳָּׁד ִשים ,חוֹ ֶׁ
שר לָּׁ חוּש עַּ ד
הָּׁ יָּׁה לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת הַּ גּ וּף אוֹ לִ זְּמַּ ן יָּׁדוּעַּ  ,אֲ בָּׁ ל ִאם הָּׁ יָּׁה וִ ְּס ּ ָּׁת ּה וֶׁסֶׁ ת הַּ הַּ ְּפלָּׁ גוֹ תִ ,אי ֶׁא ְּפ ָּׁ
שהָּׁ יְּ ָּׁתה לְּ מו ָּּׁדה
שת יוֹ ם הַּ הַּ ְּפלָּׁ גָּׁה ֶׁ
ש ֶׁ
חזֹר לִ ְּראוֹ ת .חָּׁ ז ְָּּׁרה לִ ְּראוֹ ת אֲ ִפלּ ּו ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת חוֹ ֶׁ
ש ּ ַּת ֲ
ֶׁ
לְּ הַּ ְּפלִ יג.

עיבור והנקה היה מחמת הגורם (העובר) ,והכא הסתלק
הגורם.
המקור  -א .נדה י - :ר"י ר"י ור"ש חלקו על ר"מ ואמרו
דבימי עיבור והנקה ,בראיה ראשונה דיה שעתה ובשניה
מטמאה מעת לעת ,ומשמע מהם ,הא אחר ההנקה לכו"ע
טמאה בראשונה מעת לעת ,אלמא וסת במקומו עומד
ודמים למקומם הם חוזרים] (ראב"ד)
וי"א שחוזרת לוסתה הקבוע מיד [ולוסת הפלגה בעי' ראיה
אחת שנשער ההפלגה ממנה] (רשב"א)
וי"א שחוזרת לוסתה רק אחר שתראה פעם אחת כוסתה -
שזה סימן שחזרה לקדמותה ,לוסתה הקבוע [ולוסת
ההפלגה בעי' ב' ראיות] (גדולי המורים)
וי"א שחוזרת לוסתה הקבוע אחר פעם אחת שתראה ,מתי
שתהיה ,דבעי' ראיה אחת רק בכדי להוציאה מחזקתה
שהיתה מסולקת דמים (רמב"ן) דשמא עדיין לא חזרו דמיה
למקומן (ראב"ד) [הטעם  -כמו בעלת וסת קבוע ל  -ט"ו
ששינתה ל  -כ' ,שחוזרת לחוש לוסתה בחודש הבא]

האם חוששת לוסתה הקבוע?
לדעת הרשב"א והשו"ע  -דין מעוברת מתחיל מיד משהוכר
עוברה (ג' עונות) ,דכל ראיותיה מקרה ולכן בהגיע וסתה
הקבוע  -אין האשה צריכה בדיקה ,ואפילו אם היא תראה
בעת וסתה שפע דם  -היא אינה צריכה לחוש להבא ,דאינו
אלא מקרה 309
אך הראב"ד סבר כר' יוסי ,דבעי' ג' עונות משהוכר עוברה
בכדי להחזיקה כמסולקת .ולכן אם היא ממשיכה לראות
כוסתה  -הרי זו חוששת לוסתה ואסורה לשמש ,אלא
שבדיעבד שלא בדקה אינה צריכה לבדוק אחר עבור העונה
(הראב"ד הובא בסוף הב"י ,ועיין בהערה קסג בב"י דכן
דעתו ,ולא דעת הרז"ה ,וכן ראינו בפנים בתורת הבית
ובראב"ד) 310
אחר ימי ההנקה
אחר שעברו ימי העיבור וההנקה  -נחלקו הפוסקים האם
חוששת לוסתה הראשון ,ואם כן ,מתי?
י"א שחוזרת לוסתה הראשון ובעי' עקירה ג"פ ,בין אם זה
וסת הימים ,המורכב ,או הגוף לחוד (ולדעת הטור אף
קפיצות לחוד) [אך לא לוסת שאינו קבוע שהיה לה  -שבזה
ודאי שאינה חוששת (נו"ב)] [הטעם  -כל סילוק דמיה בימי

להלכה ,השו"ע פסק בסיפא כהרשב"א ,דמיד חוששת
לוסתה הראשון [ולוסת הפלגה ,אחר ראיה ראשונה]

מקור טוהר
[ 309ראייתם  -א .נדה ט - .רבי יוחנן פשט לההוא סבא מדין נחבית במחבא לדין מעוברת ,דהיא מסולקת דמים ולא בעיא בדיקה ,ולפי
שאינה צריכה בדיקה משמע שעברו ג' חודשים סגי ואינה צריכה בדיקה נוספת.
ב .הרי למאן דאמר (ר' יוסי) דדוקא ג' עונות אחר שהוכר עוברה ,א"כ אם תחזור לראות  -הרי זו חזרה לקדמותה (כדין זקנה ותנוקת),
ואנן קיי"ל (נדה י ):כר"י ר"י ור"ש דדיין שעתן 'כל' ימי עיבורן.
ג .קיי"ל כר"י ר"י ור"ש (נדה י ):דדיין שעתן כל ימי עיבורן ומניקתן ,ואפילו בשופעות ורואות  -משמע שהיא מסולקת דמים לגמרי ,אז
כש"כ שלא נצריכנה בדיקה ב  -ג' עונות ראשונות].
[ 310דעת הרמב"ם  -כיון שהוא לא הזכיר דין זה ,ביאר הרב המגיד ,שתשובת ר' יוחנן לההוא סבא ,יש לפרש -
א .שהיינו לעניין טהרות ,אך לעניין פרישה צריכה ג"פ לעקור הוסת.
ב .או ד'לא בעיא בדיקה' היינו אחר הוסת ,אך בשעת הוסת עצמה צריכה בדיקה (ופרישה)]
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אך הש"ך פסק דרק אחר שתראה פעם אחת חוזרת היא
לחוש לוסתה הקבוע[ .טעמו  -א .דכן הסיק הטור ,וכ"פ
הראב"ד ,ב .דרבים נינהו ,ג .וסתות דרבנן ולקולא]
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יו"ד סימן קצ
סעיף א :כתם ודין אשה שהרגישה
ש ָּׁר ּה,
ש ּיָּׁצָּׁ א ָּּׁדם ִמ ְּּב ָּׁ ׂ
ש ּ ַּת ְּר ִּגיש ֶׁ
שה ִמ ּ ַּט ְּּמ ָּׁאה וְּ לֹא אֲ סו ָּּׁרה לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה עַּ ד ֶׁ
דְּּ בַּ ר ּתוֹ ָּׁרה אֵּ ין הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ש ִהיא ְּטמֵּ ָּׁאה ,וַּאֲ סו ָּּׁרה לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה אֲ ִפלּ ּו
ש ִּנ ְּמצָּׁ א ְּּבגוּפָּׁ ּה אוֹ ִּב ְּבג ֶָּׁׁדיהָּׁ ֶׁ ,
ַּוחֲכָּׁ ִמים ּ ָּׁגזְּר ּו עַּ ל ּ ֶׁכ ֶׁתם ֶׁ
ש ִּת ְּב ּדֹק עַּ ְּצמָּׁ ּה
ישה ,וַּאֲ ִפלּ ּו ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצמָּׁ ּה וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרה .ו ְּּצ ִריכָּׁ ה הֶׁ ְּפסֵּ ק טָּׁ ה ֳָּׁרהֶׁ ,
לֹא ִה ְּר ִּג ָּׁ
ְּ
ש ִ ּי ְּת ּ ָּׁב ֵּאר
יאה ְּּכ ִאלּ ּו ָּׁראֲ ָּׁתה ַּו ַּ ּדאי ,וּכְּ מוֹ ֶׁ
וְּ ִת ּ ָּׁמצֵּ א ְּטהוֹ ָּׁרה ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכך ִּת ְּמנֶׁה ִש ְּבעָּׁ ה נְּ ִק ִּיים ִמיּוֹ ם הַּ ְּּמ ִצ ָּׁ
ימן קצ"ו.
לְּ ַּק ּ ָּׁמן ִס ָּׁ

ש ִּנ ְּפ ּ ַּתח ְּמקוֹ ָּׁר ּה לְּ הוֹ ִציא דָּּׁ ם וּבָּׁ ְּד ָּׁקה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך וְּ לֹא ָּׁמ ְּצ ָּׁאה ְּּכלוּם,
ישה ֶׁ
וְּ ִאם ִה ְּר ִּג ָּׁ

ש ִהיא ְּטמֵּ ָּׁאה.
שאוֹ מֵּ ר ֶׁ
יֵּש ִמי ֶׁ

ולפי תוס' (נדה נח .ד"ה מודה) לכולי עלמא האשה טמאה,
גם במקרה שהיא ודאי לא הרגישה ,אלא שנחלקו
האמוראים האם יש דין כתם גם על דבר שאינו מקבל טומאה
 רבי ירמיה מטמא ,ורב אשי מטהר ,שהוא מצריך שיימצאדוקא על דבר שמקבל טומאה.

המקור בגמרא לכתם
נדה נז" - :גמ'  -אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה
עליה ומצאה דם עליה טהורה שנאמר (ויקרא טו  -ז/יט)
'בבשרה' עד שתרגיש בבשרה ,האי 'בבשרה' מיבעי ליה
שמטמאה בפנים כבחוץ ,א"כ לימא קרא 'בבשר' מאי
'בבשרה' שמע מינה עד שתרגיש בבשרה ,ואכתי מיבעי ליה
'בבשרה' ולא בשפיר ולא בחתיכה ,תרתי שמע מינה ...קתני
מיהת 'על בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא' ואע"ג דלא
הרגישה ,ועוד תנן 'הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה
טמאה' ואע"ג דלא הרגישה (וא"כ קשה על שמואל שאמר
שבכדי שתטמא צריך שתרגיש דוקא)?
אמר רב ירמיה מדפתי :מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן,
רב אשי אמר :שמואל הוא דאמר כר' נחמיה  ,311דתנן 'ר'
נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל
כתמים' "312

נדה נח - :מתני' ..." -מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע,
אמרה לו ראיתי כתם ,אמר לה שמא מכה היתה ביך ,אמרה
לו הן וחיתה ,אמר לה שמא יכולה להגלע ולהוציא דם,
אמרה לו הן ,וטיהרה ר"ע ,ראה תלמידיו מסתכלין זה בזה
אמר להם מה הדבר קשה בעיניכם ,שלא אמרו חכמים הדבר
להחמיר אלא להקל שנאמר (ויקרא טו  -יט) 'ואשה כי תהיה
זבה דם יהיה זובה בבשרה' דם ולא כתם"
נט - .גמ' " -והתניא 'לא אמרו חכמים את הדבר להקל אלא
להחמיר'? אמר רבינא לא להקל על דברי תורה אלא להחמיר
על דברי תורה ,וכתמים עצמן דרבנן" (לא להקל על דברי
תורה .האי דגזור רבנן בכתמים להחמיר על ד"ת שלא להקל
בנדה גמורה ומיהו כתמים עצמן דרבנן ואזלינן בהן לקולא
ותלינן בכל מידי .רש"י)

לפי רש"י המח' היא במקרה שודאי האשה לא הרגישה -
רבי ירמיה מטהר ,שחכמים טימאו כתמים רק משום 'דלמא
ארגשה ולאו אדעתה' כלשון רש"י ,ואילו רב אשי מטמא,
שחכמים טימאו לא משום ההרגשה ,והעיקר שהמראה
יימצא על דבר שמקבל טומאה.

מקור טוהר
 311טעמו של רבי נחמיה  -כיון שהדבר שעליו נמצא הדם טהור ,לא שייך לגזור טומאה על האשה( .תוס' נח .ד"ה כרבי)
אסמכתא לרבי נחמיה " -אמר רב מתנה מ"ט דרבי נחמיה? דכתיב "וְנִקָּּתָּה לָּאָּרֶׁץ תֵּשֵׁב( ":ישעיה ג,כו) כיון שישבה לארץ נקתה
(מטומאתה) [ופסוק זה הוא אסמכתא בעלמא ,שהרי כתמי ם מדרבנן ,ולא יתכן שלמדו זאת מהנביא ,ועוד שאין ראיה מהפסוק הזה
לשאר דברים שאינם מקבלים טומאה (חוץ מקרקע) (ערוך לנר נדה נח]).
 312קושיית הגמרא על ר' ירמיה ..." -בשלמא לרב אשי היינו דקאמר קרקע אלא לרב ירמיה מאי איריא קרקע אפילו גלימא נמי לא
מיבעיא קאמר לא מיבע יא גלימא דלא מבדק שפיר ואיכא למימר מעלמא אתא אלא אפילו קרקע דמבדק שפיר דאיכא למימר מגופה
אתיא טהור":
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דין הכתם

דין כתם בזמן הזה

מדין תורה האשה טמאה רק כאשר הדם יצא ממנה בהרגשה,
אלא שחכמים החמירו וגזרו לטמא את כתמי האשה אף
שבאו בלי הרגשה ,בין בכתם הנמצא על גופה ובין בכתם
הנמצא על בגדיה"[ .אמר רבינא לא להקל על דברי תורה
אלא להחמיר" (נדה נט ,).כיון שרוב דם היוצא מאשה שאין
לה מכה מגיע מהמקור ] 313
ואף אם היא תבדוק מיד אחר מציאת הכתם ותמצא מראה
טהור  -היא טמאה מחמת הכתם( .טור ,שו"ע)
אלא שדין כתמים עצמו ,כיון שהוא מדרבנן תולין בו לקולא
היכן שאפשר ["וכתמים עצמן דרבנן" (נדה נט314 ]).
ומ"מ דין כתמים הוא גם באשה מסולקת דמים (כזקנה,
מעוברת ומניקה) ( 315שו"ת הרשב"א ח"ה סי' נח ,סד"ט
316
צה ,פת"ש קצא סק"ב ,טה"ב ח"א שפב)

י"א שאין בזמן הזה דין כתמים ,שהרי חכמים גזרו בכתמים
משום טהרות ,וכשאין טהרות אין לגזור בכתמים (כן נראה
מהרי"ף ובה"ג שהשמיטו דיני כתמים)
וי"א שיש דיני כתמים אף כשאין טהרות [מדתניא (נדה נח):
"אמר רשב"ג לדברי אין קץ ,שאין לך אשה שטהורה
לבעלה "...וכן בנות ישראל החזיקו לנהוג איסור בכתמים]
(ראב"ד ,רמב"ן ,מאירי) וכ"פ בטה"ב (ח"א שפו)
כתם על בגד האיש
י"א שאין בבגד האיש דיני כתמים ,שחכמים גזרו דין כתמים
רק בבגדיה של האשה (שו"ת פנים מאירות)
וי"א שגם בבגדו יש דין כתם [הראיה  -תוספתא נדה פ"ו
"נמצאת על חלוק בנה השוכב בצדה  -ה"ז טמאה ,ולא על
בנה בלבד אמרו ,אלא על כל אדם ,אלא שדיברו חכמים
בהווה"] (ר' יחיאל העליר זצ"ל אב"ד דק"ק וואלקאוישק),
אך בקינוח שלאחר תשמיש  -לכו"ע הוי דאו' (פת"ש ב)

דין בדיקה בעד
אשה שבדקה עצמה בדיקה פנימית בעומק הרחם ,בעד
בדוק נקי  -טמאה בכל שהוא [ 317הטעם  -שהיא ספק
טמאה מהתורה ,שהרי חוששים שמא היא הרגישה וסברה
שזה הרגשת העד]
אא"כ היא נתנה דעתה מלפני הבדיקה הפנימית לשים לב
אם היא מרגישה ביציאת דם בעת הבדיקה  -שאם היא לא
הרגישה יש לזה דין כתם ,318
או שהיא רק קינחה בעד ,שבדקה בו רק מחוץ לפרוזדור -
שיש לזה דין כתם( .טה"ב ח"א תכט) 319

טהרה מכתם
אשה שמצאה כתם (לפי הגדרים שחז"ל נתנו) צריכה:
הפסק טהרה קודם שתתחיל למנות שבעה נקיים ,וכן שבעה
נקיים וטבילה ["מכלל דכתמים צריכים הפסק טהרה" (נדה
נג ,):בזמן הזה ש"בנות ישראל החמירו על עצמן ,שאפ'
רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים" ואין
הבדל בין ימי נדה לימי זיבה ,ה"ה שהחמירו גם בכתם (ב"י)]

מקור טוהר
[ 313ולכן אין לומר ספק ספיקא לטהר  -שמא הדם בא מעלמא ,ואת"ל ממנה ,שמא לא הגיע מהמקור .שיש לומר :א .שהרי רוב דם
היוצא מהאשה מן המקור וטמא הוא (ט"ז) ,ב .כאן הח מירו חכמים משום שזה איסור חמור ,ג .מאחר שאין לה דבר לתלות בו ,החמירו
כאילו הוא מגופה ודאי ,שהרי אין כאן אלא ספק אחד( .כסף משנה בהל' איסו"ב פ"ט) ,ואין חיוב לומר שרוב דמים באשה מן המקור,
שהרי רוב נשים מרגישות בעצמן כשרואות דם ,וזו לא הרגישה (תוה"ש א)]
 314והוס יף בטה"ב (ח"א תמד) את דברי מרן הכסף משנה (איסו"ב פ"ט) "וקשה דהא הוי ספק ספיקא ,שמא מגופה שמא מעלמא
אתי ,ואת"ל מגופה ,שמא מן העליה ,ויש לומר וכו' ועוד יש לומר מאחר שאין לה דבר לתלות בו החמירו חכמים לומר דהוי כאילו הוא
ודאי מגופה ,ומכל מקום הוא בספק שמא בן מ ן החדר" וכתב טה"ב 'ונראה שתירוץ זה האחרון עיקר ,ובפרט שסיים על זה" ,ואפשר
שלזה נתכוון רבינו" .הרי שאע"פ שאין שם מכה הדבר בספק שמא מן החדר בא או מן העליה ,והגם שהט"ז (ריש סימן קצ) דחה דבר
זה ,וכתב שאין זה ספק ,שרוב דמים מן המקור ,אנן בדידן מי לנו גדול ממרן שמימיו אנו שותים וסבירא ליה דחשיב ספק'
[ 315ראיה  -א .משנה (נדה ס" ):היו כולן מעוברות ,כולן מניקות ,כולן זקנות ...רואים אותן כאילו הן ראויות ופירש רש"י וכולן טמאות,
וכ"פ הטוש"ע .ב .שו"ע בסעי' מה "לבשה חלוק קודם שתהיה מעוברת וחזרה ולבשה אותו בלי בדיקה אחר שנתעברה ...תולה
בלבישתה בימים שלא היתה מעוברת" ,ג .נדה ה" - .כל הנשים ...דיין שעתן וכתמן כראייתן חוץ מתנקת שלא הגיע זמנה לראות"]
[ 316ודלא כשו"ת פנים מאירות ח"א סי' יב שטיהר את כתמי המסולקת דמים]
 317אא"כ יש לה במה לתלות  -כמו חתך באצבע ואף בג' ימים ראשונים (יבי" א ח"ז חיו"ד סי' יג אות ב) וכמו חולי טחורים שיש לה
והיא מסתפקת שמא היא נגעה במקום מכת הטחורים (יבי"א ח"י חיו"ד סי' נח בהערה לח"ג אות יא) (הובא בטה"ב ח"א תכט הערה
)31
 318והוסיף בהערה (טה"ב ח"א תכט " ) 31אולם בזמנינו נודע לנו שיש נשים רבות שלא מרגישות כלל בשעת וסתן ,ואינן יודעות
הרגשה מה היא ...ולאלה אי אפשר לסמוך כשאומרת ברי לי שלא הרגשתי ,לכן נכון להורות להן שיעשו שאלת חכם ,והיה ה' עם
השופט"
" 319ואין להקל אלא כשבדקה רק קצת לפנים מפי הבית החיצון" (אבנ"ש ח"א עמ' שלג)
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ליחה לבנה סמיכה ועבה וגם על הרגישה ולא מצאה כלום]
(שולחן גבוה סק"ה ,סד"ט ג)
ולהלכה ,רוב הפוסקים תפסו עיקר שמרן מחמיר כתרוה"ד
(טה"ב ח"א שנב)
ומ"מ אין האשה מברכת על הטבילה ,אף במקרה שהיא ודאי
הרגישה אך בדקה ולא מצאה כלום ,משום סב"ל (טה"ב ח"א
שנה ,שבט הלוי קסב :ובחדש קנח324 ):

(רשב"א ,רמב"ן ,סמ"ג ,תרומה ,והרב המגיד כתב "שכן ראוי
להורות ולהחמיר" ,וכן כתב הב"י "וכן פשט המנהג") 320
וכ"פ השו"ע שתמנה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה.
דין אשה שהרגישה (תרוה"ד)
תרומת הדשן (סי' רמו) כתב שהרגשת פתיחת פי מקור,
'סברא דאורייתא היא'  ,321ולכן רק אם היא מצאה מראה
טהור  -הרי היא טהורה ,שיש לתלות שההרגשה היתה
מחמת המראה הטהור .אך אם היא בדקה מיד אחר ההרגשה
הזו ולא מצאה כלום  -היא טמאה ,שודאי יצא לה טיפת דם
כחרדל ונתקנח או נימוק.
אך יש חולקים ומקלים ,שאחר שהאשה הרגישה פתיחת פי
מקור היא אסורה לבעלה עד שתבדוק ,אבל גם אם היא לא
מצאה כלום בבדיקה  -היא טהורה( 322 .שו"ת הרדב"ז ח"א
סי' קמט ,דרכ"מ ריש סי' קפח) ,ואף בשעת וסתה ( 323טה"ב
ח"א שנז לדעת שו"ת הרדב"ז).

סוג ההרגשה
נחלקו האחרונים מהי ההרגשה בה החמיר תרוה"ד כאשר
היא לא מצאה כלום בבדיקה:
י"א שחומרת תרוה"ד היא רק בהרגשת פתיחת פ"מ ,דאילו
בהרגשת זעזוע הגוף וזיבת דבר לח יש לתלות בסיבה אחרת,
ולכן בהם אם היא לא תמצא כלום  -היא טהורה [הטעם –
שכן בהרגשת זעזוע הגוך יש לתלותה בהרגשה אחרת ,ועוד
"הואיל ועיקר דין תרוה"ד אינו מוסכם ,ורבים לוחמים על
חומרא זאת ,הבו דלא להוסיף עלה להחמיר ביותר ממה
שדיבר בו ,דהיינו פתיחת פ"מ"] (טה"ב ח"א שנט ,שערי
טהרה החדש סי' ה)
וי"א שתרוה"ד החמיר רק בהרגשות מהתורה ,כפתיחת פי
מקור ,זעזוע הגוף ,והרגשת עקיצה כמו עקיצה שמרגישה
בעת שמט ילה מי רגלים ,אבל לא בזיבת דבר לח [הטעם -
שרק בהרגשות שהם מן התורה שייך להוציאה מחזקת
טהרה ,ואף לדעת הנו"ב הסובר שיש הרגשת זיבת ד"ל ,כיון
שהנשים רוב ימיהן מרגישות זיבת ד"ל ,ואינו דבר חידוש
אצלן ,והרי בין וסת לוסת היא בחזקת טהרה ,וא"כ היכן

השו"ע כתב את דין תרוה"ד " -ואם הרגישה שנפתח מקורה
להוציא דם ובדקה אח"כ ולא מצאה כלום יש מי שאומר
שהיא טמאה" ,אך כיון שהוא הביא דבריו בשם 'יש מי
שאומר' ,נחלקו מה השו"ע סובר למעשה:
י"א שפסק להחמיר כתרוה"ד [ומה שכתב בשם 'יש מי
שאומר' ,זו דרכו לכתוב כן כאשר הוא לא מצא פוסק אחר
מלבדו] (תוה"ש ב ,מסגרת השולחן)
וי"א שהציג זאת כמחלוקת ,ולכן נקט בשם 'יש מי שאומר'
[הטעם  -א .דקיי"ל דוסתות דרבנן ,ב .הב"י כתב על דין
תרוה"ד 'חומרות יתרות הן' וזה קאי על כל התשובה ,גם על

מקור טוהר
 320דלא כהרמב"ם (איסו"ב פי"א הי"א) שפסק שבכתם רגיל ,יום ההפסק עולה לימי השבעה וצריכה ששה נקיים והוא ,ובכתם שיש
בו חשש לזיבה גדולה כגון שיש בו דם כשלושה גריסים ויש בו חשש שזה בא משלושה ימים (כגון בגד שלבשה אותו ג' ימים)  -צריכה
שבעה נקיים ממש חוץ מיום ההפסק [טעמו של הרמב"ם ,מפני שסבר שתקנת רבי היא גם על כתמים ,ובגזירת רבי זירא בנות ישראל
החמירו על עצמן רק בהרגשה .ה"ה]
 321ראיית תרוה"ד שהרגשה זה מהתורה  -לפי הגמ' (נז ):שהקשתה על זוג ששימשו ומצאו דם לאחר זמן על העד שלה שהם פטורים
מלהביא קרבן "אי דארגישה (בזמן התשמיש ומצאו דם אחרי שיעור אותיום) אמאי פטורים (מקרבן)"  -משמע שזו הרגשה מדאו'
שחייבים עליה קרבן .וכיון שזה דאו' ,יש לדמות זאת למ"ד (טז ).וסתות דאורייתא הסובר שאפילו אם היא בדקה ומצאה טהורה -
היא טמאה( .תרוה"ד סי' רמו)
 322דחיית דין תרוה"ד  -אי אפשר לומר שהרגשה לחוד זה מדאו' :א .שהרי ישנו כלל שאין האשה מטמאה מן התורה עד שתרגיש
ותראה .ב .אם ראיית דם בלא הרגשה אינה מהתורה ,כש"כ בהרגשה בלא דם שלא תהיה מהתורה ,ג .וכי מאומדן דעתה תצטרך להביא
חולין לעזרה ,לכן יש לומר 'אי דארג שה אמאי פטורין' היינו דוקא במקרה הזה שמצאה דם על העד ,שתולים שמחמת ההרגשה הגיע
הדם ,אבל בלא נמצא דם כלל מניין לנו לטמא.
ואף אין לומר שהרגשה היא גזירה מדרבנן :א .שהרי א"א לגזור בהרגשה לחוד ,שהרי ישנן כמה מאורעות באשה המביאים להרגשה
בלי פתיחת הקבר ,ב .מצינו כאשר נמצא דם סתם ,תולין בהרגשות אחרות כהרגשת מי רגלים ,שמש או עד ,כש"כ כשישנה רק הרגשה
שיש לתלות בכל מה שאפשר לתלות( .שו"ת הרדב"ז ח"א סי' קמט) ועוד יש לדחות שהרי קיי"ל אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם,
וזה דוקא במקום ולד או חתיכה ,הא לאו הכי לכו"ע שרי ואין חשש לדם (שאילת יעב"ץ) ועוד ששמואל שחידש דין הרגשה הוא בא
להקל ,שבלי הרגשה היא טהורה מהתורה ומהיכי תיתי להוסיף חומרא בדבריו (שו"ת שב יעקב סי' לו דף מה .):ועוד שיש כאן ספק
ספיקא ,שמא לא ראתה ואת"ל ראתה שמא מראה טהור היה ,ובפרט שהיא בחזקת טהרה (טה"ב ח"א שנד)]
[ 323ודלא כמי נדה ,שסבר שכו"ע מודים לתרוה"ד בשעת וסתה ולא מצאה כלום]
[ 324דלא כדעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל הסובר שכל שחכמים חייבו את האשה בדיקה ,האשה חייבת בברכה ,כדין אמתלא בסי' קפה].
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חזקת טהרתה ,משא"כ פתיחת פ"מ וזעזוע איברים שהם
דברים שאינם מצויים] (שו"ת חת"ס סי' קנ ,שיירי טהרה
קצ,יט)
ולכל המקלים הנ"ל בזיבת דבר לח ,יש להקל אף בתוך
שבעה נקיים ,שהרי היא בחזקת טהרה מאז ההפסק בטהרה
(טה"ב ח"א שנח)
וי"א שחומרת תרוה"ד נאמרה רק כשיש פתיחת פ"מ וגם
זיבת דבר לח יחד ,אבל בהרגישה רק אחת מהן  -אם היא
בדקה ולא מצאה כלום היא טהורה ,שיש לתלות בהרגשת
מי רגלים וכד' [הראיה  -לפי לשון תרוה"ד והשו"ע שכתבו
שהרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ,והיינו עם הרגשת
זיבת דבר לח] (הגהת הנו"ב מבן המחבר תניינא חיו"ד סי'
קיט ,תפארת צבי במקור חיים קפח,ז)
אך יש לדחות דבריהם ,שכן משמע משאר הפוסקים שמיירי
בהרגשת פתיחת פ"מ בלבד (ב"ח ,שו"ת תפארת צבי ח"ב
סי' א אות ה) ,ומ"מ אפשר לצרף את סברתם להקל
בהרגישה זיבת ד"ל לחוד ובדקה ולא מצאה כלום שהיא
טהורה (טה"ב ח"א שנח)

הרגשת זיבת דבר לח
נחלקו האחרונים מה הדין בהרגשת זיבת דבר לח:
לדעת הנו"ב זיבת ד"ל הוי הרגשה דאו',
אך אם היא רגילה שיוצא ממנה ליחה לבנה בהרגשת זיבת
ד"ל  -היא טהורה בלי צורך בבדיקה (חכמ"א כלל קיג דין ג)
אך לדעת החת"ס (סי' קנ) זיבת דבר לח אינה הרגשה דאו',
ולכן אם היא הרגישה זיבת דבר לח אין זה מוציאה מחזקת
טהרה ולכן אינה צריכה לברר אם ראתה ,וכן אם היא בדקה
עצמה בעד שאינו בדוק ,יש לזה דין כתם אלא שהוא חמור
יותר שתולים להקל רק בשיעור מאכולת המצויה שם.
(פת"ש ו)
הרגשת מי רגלים
אשה שהתעטשה בחוזק והרגישה שניתז ממנה מלמטה -
י"א שאם היא סברה שמי רגלים ניתז ממנה  -אין זה נקרא
הרגשה ,ואף אם אח"כ היא תמצא מראה דם ,יש לו דין כתם
שצריך את תנאי הכתם בכדי לטמא [כיון שמצוי הרבה בין
הנשים שע"י עיטוש ניתזין ממנה מי רגלים ,ואחזוקי
איסורא לא מחזקינן] (שו"ת שב יעקב סי' מד)
אך אם היא עיטשה בחוזק ולא שיערה שמי רגלים ניתז
ממנה או שזה דם  -י"א שתולים הדם שיימצא בהרגשה,
שכעת אין לו דין כתם (תפארת צבי קפג סק"א)
וי"א שגם בזה יש רק דין כתם [שתרוה"ד החמיר כאשר לא
נמצא מראה טהור ,רק בהרגשת פתיחת פי מקור ,אך
כשניתז ממנה דבר מה ,יש לתלות במצוי שזה המי רגלים]
(סד"ט)
ולהלכה ,ודאי שיש להקל [הטעם  -שהרי להלכה בהרגשת
זיבת דבר לח אין להחמיר את חומרת תרוה"ד ,ועוד שיש
לתלות במצוי ולומר שהרגשת מי רגלים היא] (סד"ט ג,
חכמ"א קיג,ג ,טה"ב ח"א שסה)

ספק הרגישה
י"א שתרוה"ד הסובר שהרגשה 'סברא דאו' היא' כוונתו שזה
ספק דאו' והוא לחומרא [שאומרים שודאי יצא ממנה דם
אך ספק לנו איזה מראה זה היה] 325
ולכן אם האשה מסופקת אם היא הרגישה (כגון במקרה
שהיא הרגישה והתעוררה משנתה) והיא נמצאת בימי
טהרתה  -היא צריכה בדיקה ,ואינה טהורה בלי בדיקה
(טה"ב ח"א שנז) ,ומ"מ אם היא לא מצאה כלום בבדיקה -
היא טהורה [הטעם  -דהוי ספק ספיקא להקל ,שמא לא
הרגישה ,ואת"ל הרגישה שמא דם טהור היה ,ויש עוד ספק
שמא הלכה כהחולקים על דין תרוה"ד] ( 326שו"ת נו"ב
חיו"ד סי' קיט בתשובה הקודמת ,טה"ב ח"א שנה) ,ויש
להתיר זאת אף בתוך שבעה נקיים [לדידן דנקטי' כהרמב"ן,
הרשב"א והר"ן שאחר הפסק בטהרה היא בחזקת טהרה]
(טה"ב ח"א שנו) לכן רק באומרת באופן ודאי שהרגישה ולא
מצאה כלום  -טמאה (טה"ב ח"א שנו).

זמן הבדיקה
שיעור הזמן שבין ההרגשה לבדיקה ,שמקלים אם היא
מצאה מראה טהור -
החוו"ד כתב שרק אם היא בדקה בשיעור וסת מההרגשה
ניתן לטהר[ .הטעם  -שהרי תרוה"ד והשו"ע כתבו שאם
בדקה 'מיד' ומצאה מראות טהורים טהורה ]327

מקור טוהר
[ 325וכן כתבו הרבה פוסקים ,דלא כשו"ת עין הבדולח (סי' סב) שהבין שתרוה"ד טימא בתורת ודאי .ובפרט לדידן שמצאנו חולקים
על עיקר דין תרוה"ד ,שכעת הוי ספיקא דדינא (טה"ב ח"א שנה)]
 326וכתב בשבט הלוי (קסב ובחדש קנח) גם כשהנשים אומרות שהרגישו פתיחת פ"מ (ובבדיקה לא מצאו כלום) פעמים שהן טועות
ורואות רק מהרהורי לבן ,שסבורות שהוסת בא ושזוהי פתיחת פ"מ וג ם אינן יודעות להבחין בהרגשות.
[ 327והדחיה לדברי החוו"ד  -א .החזקה שכאן נמצא טהור אומרת שזה היה בעת ההרגשה וזה חזקה שמועילה וכש"כ שהיא בחזקת
טהרה ,ב .ועוד שיצאו עוררים על עיקר דין תרוה"ד ,ג .הסד"ט חקר עד מתי מיקרי מיד ,והנייח בצריך עיון ,ד .לשון תרוה"ד 'הלכה'
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מי טוהר
במה אפשר לתלות?
י"א כל שעיקר המראה טהור תולה בו ,ואף אם נמצאו בו
טיפות אדומות ,תולים את ההרגשה בעיקר שהוא הטהור,
ואת הטיפות במאכולת (שו"ת גבעת שאול)
וי"א שיש לתלות לטהר רק במראה שאנו יודעים שהוא ודאי
טהור ,לכן בין אם מצאה מראה שעיקרו טהור ובתוכו טיפות
אדומות ,ובין אם מצאה על עד שהוא ודאי מלוכלך ,ובין אם
נאבד מקצת העד  -האשה טמאה [הטעם  -שמיד שהרגישה
אבד לה חזקת טהרתה והיא בחזקת טומאה עד שתברר
שההרגשה היתה רק מחמת מראה טהור] (חוו"ד ,שו"ת
חת"ס סי' קנ)

וי"א שאפילו בדקה אחר שיעור וסת מהני (כו"פ סק"ג)
וי"א עד שתים או שלוש דקות ,שזה נקרא סמוך להרגשה
(שו"ת צ"צ חיו"ד קלג,ג)
וי"א עד חצי שעה (שבט הלוי קסג ובחדש קנח)
וי"א עד מעת לעת (ערוה"ש קצ,ח)
"ולעניין הלכה נראה ,שיש פנים להקל כשבדקה בתוך מעת
לעת ,ומצאה מראה טהור ,והכל לפי ראות עיני המורה"
(טה"ב ח"א שסד)
ומ"מ בזמנינו ,שלובשות מכנסיים או בגד שצמוד לגוף -
אינן צריכות לבדוק בכל פעם שמרגישות ,כיון שאפשר
שיתברר ע"י הבגד מאוחר יותר אם ראתה מראה טהור או
טמא [לפי שו"ת תפארת צבי ח"ב סי' א (הובא בדרכ"ת קצ
סוף ס"ק כא) שמחשיב בגד או צמר גפן הדחוק לאותו מקום
כבדיקה תמידית] (בדה"ש קפח ס"ק כב ,טה"ב ח"א שעא)

הרגישה ולא מצאה כלום
אשה שהרגישה ובדקה עצמה ולא מצאה כלום -
י"א שאין זה מועיל והאשה אינה טהורה ,כי את ההרגשה
אפשר לתלות רק במראה טהור (חוו"ד)
וי"א שזה מועיל בכל גוונא לטהרה ,אף שלא מצאה כלום
[הטעם  -שהם חלקו על דינו של תרוה"ד] (שו"ת הרדב"ז
ח"א סי' קמט ,שו"ת שאילת יעב"ץ ח"ב ס"ה)
וי"א שזה מועיל רק בבדיקה שנעשתה תוך שיעור וסת
מההרגשה ,אף אם לא תמצא כלום על העד[ .שהרי מיד
בדקה וא"כ אין חשש שנאבד או נימוק הדם ,וכן נראה
מהמקור בתרוה"ד שנשאל 'אשה שהרגישה שנפתח מקורה
"והלכה" ובדקה' ,משמע שזה אחר שיעור וסת] (כו"פ ס"ק
ג ,סד"ט ,פת"ש ה ,ובסוף ו ,שו"ת צ"צ חיו"ד קלג ,ב) 330
וי"א שזה מועיל רק באשה מסולקת דמים (מעוברת
ומניקה) [הטעם  -שבאשה מסולקת דמים יותר מסתבר
לתלות שיצא ממנה מראה טהור כליחה לבנה וכד' מאשר
לומר שיצא דם] (תוה"ש ,סד"ט) ,אך יש שחלקו על כך

סוג הבדיקה
י"א שרק קינוח חיצוני מועיל [הטעם  -בתוך הרחם המקום
לח תמיד ,ולכן אין הבדיקה מבפנים מועילה] (שו"ת דברי
יעקב שור סי' כז ,לפי שו"ת חת"ס סי' קסח)
וי"א שבהתחלה תקנח מבחוץ ,ואם לא תמצא כלום  -תעשה
בדיקה פנימית ( 328שו"ת תפארת צבי א,ו) וכ"פ בטה"ב
(ח"א שסה)
הרגישה ומצאה מראה טהור
אשה שהרגישה ובדקה עצמה ומצאה מראה טהור  -טהורה,
כגון שמצאה ליחה לבנה ,ירוקה או כמראה גע"ל ,שתולה
ההרגשה במראה הטהור( 329 .פת"ש ו) ואף בימי השבעה
נקיים יש להקל בזה (טה"ב ח"א שנו)
אשה שהרגישה ובדקה עצמה ומצאה מראה טהור לבן
ובתוכו טיפות אדומות  -י"א לטהר ,שתולים ההרגשה
בעיקר המראה ,וכאן עיקר המראה טהור הוא (שו"ת שב
יעקב)
וי"א לטמא ,שתולים ההרגשה לטהר רק במראה שכולו
טהור (סד"ט) (פת"ש א)

מקור טוהר
ובדקה עצמה מיד ,ה .שלא בשעת וסתה מסתבר לתלות בליחה לבנה יותר מאשר לתלות בדם ,ו .תרוה"ד והשו"ע שכתבו 'מיד' היינו
רק לעניין לכתחילה ,ז .מתרוה"ד משמע שכל שאפשר לתלות ההרגשה בדבר אחר תולים (טה"ב ח"א שסו  -ח)]
( 328וכן נראה מהחוו"ד שכתב רק בדיקה תוך שיעור וסת ,וזה אפשרי רק ע"י קינוח)
[ 329ואין לומר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם  -א .שדוקא בהפילה חתיכה גדולה אומרים זאת ,ולא כאשר היא לא מצאה כלום או
חתיכה קטנה (קפח,ג) (שו"ת שאילת יעב"ץ ח"ב סי' ה) ,ואף שגם לחתיכות קטנות נפתח הקבר ,אפילו הכי קים להו לחז"ל שבחתיכות
כאלו לא יוצא דם (מלבושי טהרה בבאר מים חיים נ ,):ב .שדוקא בפתיחת הקבר לדבר יבש אומרים זאת ,משא"כ בדבר לח ,ואף שיש
בו סמיכות (אור שמח) (טה"ב ח"א שסב)]
[ 330דלא כחוו"ד ,נו"ב תניינא חיו"ד סי' קיט ,ערוה"ש ,שהחמירו במקרה שבדקה תוך שיעור וסת ולא מצאה כלום (הביא דבריהם
בטה"ב ח"א שנט)]
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יו"ד סימן קצ
אם הרגישה ובדקה בעד שאינו בדוק ומצאה בו מראה טהור
וגם מראה טמא (פחות מכגריס) -
י"א שטהורה ,שאפשר לתלות ההרגשה במראה הטהור,
והדם במאכולת ( 332שו"ת פנים מאירות ח"ג סי' יג)
אך הפת"ש (ז) כתב שצ"ע בזה [שהרי זה גרוע יותר מאשר
לא מצאה כלום .ואולי לדעת המחמירים בלא מצאה כלום
יש להחמיר בזה אף במעוברת ומניקה]
וי"א שטמאה [הטעם  -א .שרוב פתיחות המקור הם
למראות טמאים ,ב .לא גרע מהרגישה ולא מצאה כלום,
כש"כ כשמצאה מראה טמא ,ואף שיש עמו מראה טהור]
(חוו"ד)
ויש שכתבו לחלק בין עד לכתונת  -שאם היא בדקה בעד
המלוכלך  -ומצאה מראה טהור עיקר ובתוכו טיפה אדומה
קטנה  -אינו נקרא בדיקה כלל ועדיין היא בחזקת טמאה,
ואף אם היא מצאה עליו רק מראה טהור צריך עיון אם אפשר
להקל ,אך אם היא בדקה בכתונת שאינה בדוקה  -ונמצא
עליה מראה טהור אפשר לתלות ההרגשה במראה הטהור
שעליה ,שהרי יותר מצוי שהמראות הם מגופה מאשר
מעלמא ( 333חת"ס סי' קפ)
ויש שכתבו לחלק בין כתם אדום עגול שטהורה ,לבין כתם
משוך שהיא טמאה (מלבושי טהרה קצ,ז)
וי"א שיש להקל בהרגשת זיבת ד"ל [לפי רוב האחרונים
שא ין זה נחשב להרגשה כלל ,ובפרט אם הרגישה זיבת דבר
לח שיוצא מהפרוזדור ולא מהמקור] (שו"ת חת"ס סי' קנו,
מהר"ם שיק חיו"ד קפו) 334
ולהלכה ,תלוי מה היתה ההרגשה ,אם הרגשת פתיחת פ"מ
וזעזוע אברים  -אפשר להקל ,והמחמיר תבוא עליו הברכה
(טה"ב ח"א שעט) ,ואם הרגשת זיבת דבר לח אפשר להקל
בשופי ( 335טה"ב ח"א שפא)

(חת"ס סי' קסח ,שו"ת בית לחם יהודה) ,ולהלכה בטה"ב
פסק להקל (ח"א שעג )331
וי"א שזה מועיל רק במי שבדקה תוך שיעור וסת ובחנה את
העד רק בבוקר ולא מצאה עליו כלום [שיותר יש לתלות
שהיה זה מראה טהור שהתייבש וכעת אינו ניכר ,מאשר
לומר שיצא לה דם ונימוק קודם שבדקה בעד ,שהרי זה היה
תוך שיעור וסת] (נו"ב תניינא חיו"ד סי' קיט)
וי"א שזה מועיל כאשר היא מסופקת אם היא בכלל הרגישה
(טה"ב ח"א שנו)
הרגישה ומצאה לחות
אשה שהרגישה פתיחת פי מקור ,ובדקה עצמה ומצאה על
העד לחות בלבד -
י"א שאין זה נחשב למראה טהור כלל [הטעם  -שהרי לעולם
תצא הבדיקה מלוכלכת מלחלוחי הגוף שבפנים] (שו"ת
חת"ס סי' קסח)
וי"א שבלחות עבה וסמיכה כדם יש לטהר [כי רק בראיה
עבה מסתבר לומר שעל ידו נפתח מקורה] (פתחא זוטא
קצ,ה בשם מהרש"ם ,שיירי טהרה קצ,יט)
וי"א שבכל לחות שהיא ממראה טהור יש לטהר [שהרי
העיקר הוא שאפשר לתלות ההרגשה במראה טהור] (שו"ת
תפארת צבי ח"ב א,ח)
ולהלכה ,פסק בטה"ב (ח"א שסה) שאחר ההרגשה תקנח
מבחוץ ,ואם לא מצאה כלום תבדוק מבפנים ,ואם נמצא
מראה לח במראה טהור  -טהורה [הואיל ויש חולקים על
עיקר דין תרוה"ד ,ובפרט שהיא בחזקת טהרה]
הרגישה ובדקה בעד שאינו בדוק
אם הרגישה ובדקה בעד שאינו בדוק ומצאה מראה טמא
קטן  -טמאה ,שזה גרוע יותר מאשר לא מצאה כלום (שו"ת
פנים מאירות ח"ג סי' יג ,נו"ב תניינא חיו"ד סי' קיט)

מקור טוהר
[ 331הטעם  -אף שכאן איתרע החזקה ,כיון שהרגישה פתיחת פ"מ ,מ"מ מצינו במסולקת דמים שאפילו למאן דאמר וסתות דאו' אינה
צריכה בדיקה ,ועוד שבמסולקת דמים מסתבר יותר לתלות את ההרגשה במראה טהור שנאבד ,ועוד שיש מערערים על חומרת
תרוה"ד ,ועוד שיש מסבירים שדינו של תרוה"ד הוא מספק ולא בתורת ודאי (טה"ב ח"א שעג  -שעו)]
[ 332הטעם  -א .כמו באשה שיש לה מכה שתולה במכתה ,ומוכח בתוס' (נדה טז ).שאפילו במרגישה מיירי .ב .כאן ההרגשה היתה
שלא בשעת וסתה ,שאז היא בחזקת מסולקת דמים ,ג .כאן שיש מראה טהור לפנינו יש לומר שההרגשה היתה מחמת המראה הטהור,
ורק בסתם אומרים שההרגשה היתה מחמת מראה טמא ,ד .ובפרט באשה שרגילה לראות מראות טהורות שלא בשעת וסתה ,ה .אף
בספק דאו' שנולד רעותא בדבר ,אם יש לפנינו דבר היתר לתלות בו מוקמינן בחזקת היתר (טה"ב ח"א שעה  -שעט)]
 333וסיים החת"ס 'על כן ,המיקל ל א הפסיד והמחמיר תע"ב' .ולפי טעם שטיהר בכתונת ,משמע שמה שהחמיר בעד היינו כי יש לומר
שהוא אינו בדוק מהבדיקה הקודמת שעשתה בעד באותו מקום ,ולכן מצוי הוא שנשארו עליו מראות טהורים .כנלע"ד.
[ 334דלא כחכמת אדם (קיג בבינת אדם טז) שהחמיר גם בזיבת דבר לח ,ודלא כשו"ת בית שלמה (ח"ב מיו"ד סי' לו) שכתב בזיבת
לבר לח בתוך שלושה ימים לספירתה קשה להקל ,ואחר שלושה ימים אפשר להקל בכתם עגול]
[ 335טעמו  -שזה ספק ספיקא ,שמא כהמקלים אף בפתיחת פי מקור ,ואת"ל כהאוסרים ,שמא זיבת דבר לח אינה נחשבת להרגשה
כלל]
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מי טוהר
וה"ה שיש להקל באשה שהרגישה ובדקה שלוש פעמים ולא
מצאה כלום ,שיש להקל לה [הטעם  -תרוה"ד החמיר באשה
שקרה לה כך פעם או פעמיים ,אבל אם אירע לה כן שלוש
פעמים ,זה הוי חזקה ,ולא תלינן במקרה ,ובפרט שיש כמה
מערערים על דין תרוה"ד] (שיירי טהרה קצ,ג ,שו"ת פאת
שדך סי' צח ,שו"ת לבושי מרדכי חיו"ד מהדו"ת סי' פח) וכן
פסק בטה"ב (ח"א שעב  -ג)

הוחזקה שאין בא דם בהרגשה
אשה שהרגישה הרגשה מסוימת שלוש פעמים ,ובדקה
עצמה בכל פעם ,ומצאה מראה טהור  -מכאן והלאה היא
מוחזקת לטהרה בהרגשה זו ,ואין היא צריכה בדיקה בשאר
פעמים שתרגיש הרגשה זו (חכמ"א (קיג,ג) גבי זיבת ד"ל,
שו" ת טוב טעם ודעת ח"ב סי' סד ,ערוה"ש סי' קצ,ט גבי
פתיחת פ"מ)  .336וכ"פ בטה"ב (ח"א שסו  -שעא)

סעיף ב :כתמים של קטנה
יאה ְּש ּ ֵּתי
ש ִהיא ּ ְּפחו ָּּׁת ּה ִמי"ב ,אֲ ִפלּ ּו הֵּ ִב ָּׁ
שלּ ֹא ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ּנ ָּּׁה לִ ְּראוֹ ת ,דְּּ הַּ יְּ נ ּו ֶׁ
לֹא ּ ָּׁגזְּר ּו ְּּב ִתינ ֶֹׁקת ֶׁ
ש ִהיא ְּּבתוּלָּׁ ה
שעָּׁ רוֹ תֵּ ּ ,בין ֶׁ
יאה ב' ְּ ׂ
שעָּׁ רוֹ ת ,וְּ כֵּ ן אֲ ִפלּ ּו הָּׁ יְּ ָּׁתה יְּ ֵּת ָּׁרה ִמי"ב ִאם ְּּב ָּׁדקוּהָּׁ וְּ לֹא הֵּ ִב ָּׁ
ְּ ׂ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ָּׁ
ש ִהיא ְּּבעוּלָּׁ ה ,וַּאֲ ִפלּ ּו ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּכ בָּׁ ר ב' ּ ְּפעָּׁ ִמים .אֲ בָּׁ ל לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
ּ ֵּבין ֶׁ
שת לְּ כֶׁ ֶׁתם.
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ

ואף אם הדם הגיע ודאי מגופה ,אך לא בהרגשה -
י"א שטהורה ,כיון שזה מדין כתם ובזה לא גזרו (רשב"א,
סד"ט סק"ז ,מאירי ,וכן משמע ברמב"ם איסו"ב פ"ט ה"ה,
ש"ך ,תוה"ש ג ,פת"ש ח)
וי"א שטמאה ,ורק כשיש במה לתלות מקלים בכתמה
(חוו"ד ,וכן נראה מרש"י (ריש נדה נח ).דכתב שעיקר הטעם
בכתם הוא משום 'דילמא הרגישה ולאו אדעתה' ,וכ"כ הצ"צ
בפסקי דינים ובקונטרס אחרון)
להלכה ,אין דין כתם בקטנה כלל ,ואף שודאי הדם בא מגופה
[הטעם  -בהגלות נגלות שהראשונים קיימי כהש"ך] (טה"ב
שפב)

המקור בגמרא לכתמי קטנה
נדה ה - .גמ' " -דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי
חנינא בן אנטיגנוס כל הנשים כתמן טמא למפרע ונשים
שאמרו חכמים דיין שעתן כתמן כראייתן חוץ מתינוקת שלא
הגיע זמנה לראות שאפילו סדינין שלה מלוכלכין בדם אין
חוששין לה"
ופירש רש"י "מלוכלכין בדם .ולא ידעה אי אתי מגופה אי
לא :אין חוששין לה .ואפילו אין לה במה לתלות דבשוק של
טבחים לא עברה איכא למימר עברה ולאו אדעתה ,דהא
בגופה אין לתלות כל עיקר ,דכתמין דרבנן נינהו וכי גזור רבנן
בהגיע זמנה דדם מצוי בה ,אבל בהא לא גזור הואיל ואין בה
דמים"...

וי"א שטמאה בכתם הנמצא על גופה [שהרי בש"ס נאמר
"שאפילו סדינין שלה מלוכלכין בדם" אבל בנמצא על גופה
יש לטמא] (ב"ח)
ויש מתירים [שהרי מרש"י ,רשב"א וטור משמע שחכמים
אל גזרו כלל בקטנה ,ואפילו בנמצא על גופה ,ומה שנאמר
בש"ס בסדינים זהו בדרך כלל] (ש"ך)

כתמי קטנה
חכמים שטימאו את הכתמים ,הם גזרו דוקא באשה שהגיע
זמנה לראות שהדם מצוי בה (רש"י) לכן בקטנה אין דין
כתמים (נדה ה337 ).

מקור טוהר
[ 336דלא כשו"ת בית שלמה (ח"ב מיו "ד סי' לו) שפסק שצריכה לבדוק בכל פעם ,כיון שרוב דמים באשה טמאים ,ולכן זה ספק דאו'
ולחומרא ,ובפרט למ"ד שרובא עדיף מחזקה (ראב"ד) .שיש לדחות דבריו ממה נפשך  -שהרי לפי מ"ד שדין תרוה"ד הוא חומרא
מדרבנן  -ודאי שיש להקל שזה ספק בדרבנן ולקולא ,ולפי מ"ד שדין תרוה"ד לא מתורת ודאי אלא מספק  -הכא הוי כעין ספק ספיקא
ולקולא .ואף למ"ד שדין תרוה"ד זה דאו'  -העיקר כדברי הפוסקים שאפילו באיסור דאו' מעמידים על חזקת היתר ,משום שיש לה
חזקה שבדקה ג"פ ומצאה טהור ,ועוד שההרגשה היתה שלא בשעת וסתה (טה"ב שסו  -ח)]
[ 337וקשה למה כתמה של קטנה טהור ,והרי היא קטנה ואינה נאמנת ,וא"כ יש חשש שהרגישה ,והוי ספק דאורייתא? ויש לתרץ :א.
הרי בכל כתם יש ספק ספיקא ,שמא מגופה או מעלמא ,ואת"ל מגופה ,שמא מהצדדים ,אלא שהחמירו בכתמי אשה כיון שרוב דמים
מן המקור (כסף משנה איסו"ב פ"ט ה"א) אך בקטנה שאין לה דמים נשאר הספק ספיקא .ב .ועוד שחזקת הטהרה של קטנה מועיל
אפילו כנגד ספק דאו' דשמא לא הרגישה]
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יו"ד סימן קצ
(רשב"א ,טור)  ,342ומ"מ אין צריך לבדוק אם הביאה ,דכיון
שהגיעה לכלל שנותיה ,חזקה הביאה סימנים (כרבא בנדה
מו ,.מח)343 :
אא"כ בדקו ומצאו שלא הביאה סימנים ,אין כתמה טמא
(רשב"א ,רמב"ם פ"ט ה"ה)
ופסק בשו"ע שיש לטמא כתמה רק אם הגיעה לכלל שנים
(י"ב שנים ויום) וסימנים (שערות)

קטנה שבדקה עצמה בעד שאינו בדוק והניחה אותו שמור
בתיבה ומצאה עליו דם כגריס ועוד  -טהורה [הטעם -
הסיבה שהשו"ע החמיר בזה לאשה רגילה היינו משום כתם,
א"כ בקטנה שעשתה זאת טהורה] (טה"ב ח"א שפה)
קטנה נשואה
חכמים הקלו בדין כתם בכל קטנה שהיא בתולת דמים ואף
אם היא נשואה [כמו שלענין דיה שעתה העיקר שהיא
בתולת דמים ,ואף אם היא נשואה (נדה ז ,).ה"ה לענין כתם]
וי"א שבזמן הזה יש דין כתמים בקטנה נשואה [הטעם -
הרש"ל  -שהרי אפי' בדם בתולים היא מונה ז' נקיים ,ואין
להקל מן המנהג ,ב"ח  -משום מנהג( ]338 .רש"ל ,ב"ח ,ט"ז
א)
וי"א מקלים גם בזמן הזה( 339 .ש"ך) 340

קטנה שהוחזקה לראות
נדה י" - .כתם שבין ראשונה לשניה  -טהור ,שבין שניה
לשלישית  -חזקיה אמר טמא ,ור' יוחנן אמר טהור .חזקיה
אמר טמא ,כיון דאילו חזאי מיטמאה ,כתמה נמי טמא .ור'
יוחנן אמר טהור ,כיון דלא איתחזקא בדם ,כתמה נמי לא
מיטמא"
והלכה כר' יוחנן שכתם שראתה אחר הראיה השניה טהור,
דכן פסקו שמעון בר' צדוק וכל נחותי ימא (רשב"א)
א"כ בראיה שבין שלישית לרביעית  -לכו"ע כתמה טמא.

דין נערה

ונחלקו הראשונים כדעת נחלקו חזקיה ור' יוחנן:
י"א כדעת רשב"ג ,שבשלושה הוי חזקה [כי אי אפשר לומר
שהם נשאו ונתנו כרבי ,שלא כהלכה] (ר"ח ,רמב"ם איסו"ב
פ"ט ה"ה ,רשב"א ]344
וי"א כדעת רבי ,בשתיים הוי חזקה ,והראיה הראשונה היתה
בג דר מקרה ,ואינה מצטרפת .ולפי דעתם ,לנו שסוברים
להלכה כרשב"ג ,ר' יוחנן מטמא כתם רק אחר ראיה רביעית.
(רש"י ט .ד"ה ה"ג ת"ר ,י .ד"ה חזקיה ,וד"ה ור' יוחנן ,וכן
תוס' ד"ה ברוב ,וד"ה ור' יוחנן ,וכן הרמב"ן)
ובשו"ע פסק כהרמב"ם ורשב"א ,שאחר ראיה שלישית
כתמה טמא.

נדה ה" - .רבי חנינא בן אנטיגנוס אמר נשים שאמרו חכמים
דיין שעתן ,כתמן כראייתן ,ותנוקת שהגיע זמנה לראות יש
לה כתם ,ושלא הגיע זמנה לראות אין לה כתם ,ואימתי הגיע
זמנה לראות? משהגיעו ימי הנעורים"
דין כתמים מתחיל באשה משתגיע לימי הנעורים ,משתגיע
לכלל שנים וסימנים :341
שנים  -היינו מגיל יב שנים ויום אחד (רשב"א) [אבל פחות
מי"ב ויום ,קיי"ל (נדה מו ).תוך הזמן כלפני הזמן (ואף
שהביאה שערות) ושומא בעלמא נינהו.
סימנים  -היינו שהביאה שערות [המקור  -תוספתא נדה
פ"א ה"ה "מאימתי ראויה לראות משהביאה שתי שערות"]

מקור טוהר
( 338הב"ח דחה את טעם הרש"ל ,שהרי דם בתולים שהחמירו בו שונה ,ששם הדם בתוך גופה ,ומ"מ כתב שאין להקל מהמנהג).
[ 339הש"ך דחה טעמם :את טעם הרש"ל  -משום אין ראיה מדם בתולים ,כי שם יש טעמים מיוחדים ,משום שבעילת מצוה לכל היא
מסורה ואין בקיאים בין ראתה ללא ראתה ובין קטנה לגדולה ,וכן משום שחתן יצרו תוקפו (כ"כ הפוסקים בקצג ,הרא"ש ,ב"י ,ב"ח,
דרישה)
ואת טעם הב"ח  -א .לפי המהרש "ל נראה שכתב שהמנהג היה בדם בתולים ולא בכתמי קטנה נשואה ,ב .אין שייך לקרוא מנהג בדבר
שאינו מצוי ,ג .אם היה מנהג כזה הרמ"א היה כותבו].
 340קטנה הנישאת  -אינה מברכת על טבילתה (טה"ב ח"א שפה עיי"ש הטעמים)
 341והוסיף ב"י בסוף דין קטנה ,שלפי הרשב"א כל שהגיע זמנה לראות ,אף אם היא לא ראתה ,הרי היא ככל הנשים ,וכתמה טמא .דלא
החולקים.
[ 342דלא כרש"י (נדה ה .ד"ה אין חוששין) שסבר שאין זה תלוי בסימנים כלל ,וכנראה הבין כן מכך שנאמר "משהגיעו ימי הנעורים"
משמע שהעיקר זה שנים ולא סימנים]
( 343המקור  -לענין מיאון (שנשואה שהגדילה יכו לה למאן לנישואיה שהיו בעודה קטנה) ,לגבי מקרה שהבעל קידשה לפני י"ב ויום,
ובא עליה רק אחר י"ב ויום ,אמר רב דימי מנהרדעא שאפילו אם בדקו אותה ולא מצאו שערות ,אמרי' שמא נשרו (והיא כבר בגדר
גדולה)  -והיינו בספק דאו' ,אך בספק דרבנן שקידשה ובא עליה תוך הזמן (קודם י"ב ויום) ובדקוה  -לא חוששים שמא נשרו ,אך אם
לא בדקו אומרים שחזקה שהיא הביאה סימנים (שערות) וה"ה בכתמים שזה ספק דרבנן)
( 344וכן משמע שסבר הרא"ש (פ"א סי' ג) שכתב ג' פעמים)
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מי טוהר
סעיף ג :קטנה המוחזקת בדמים
שהָּׁ יְּ ָּׁתה ְּמז ּ ֶַּׁלפֶׁ ת ִטיף ַּאחַּ ר ִטיף ְּּבלֹא הֶׁ ְּפסֵּ קֵּ ,אינוֹ ֶׁא ּ ָּׁלא ִּכ ְּר ִא ּיָּׁה
הָּׁ יְּ ָּׁתה שוֹ פַּ עַּ ת ּ ַּכ ּ ָּׁמה י ִָּׁמים ,אוֹ ֶׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים אֲ ִפלּ ּו ְּּביוֹ ם אֶׁ חָּׁ ד,
ש ּ ַּת ְּפ ִסיק .אֲ בָּׁ ל ִאם ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה ְּמעַּ ט ,וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ָּׁ
ַּאחַּ ת עַּ ד ֶׁ
שאֵּ ין ִּכ ְּת ָּׁמ ּה טָּׁ מֵּ א ֶׁא ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן ָּׁראֲ ָּׁתה
שאוֹ מֵּ ר ֶׁ
ה ֲֵּרי זוֹ מֻׁ ְּחזֶׁקֶׁ ת ְּּב ָּׁד ִמים וְּ ִכ ְּתמָּׁ ּה טָּׁ מֵּ א .וְּ יֵּש ִמי ֶׁ
ֹשה וְּ סָּׁ תוֹ ת .וְּ יֵּש לְּ הַּ ְּח ִמיר ּ ַּכ ְּּסבָּׁ ָּׁרא הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה( .הִ יא סְּ בָּׁ ַּרת ַּר ִש"י וְּ ַּר ְּש ָּּׁב"א וְּ הַּ ּטוּר).
דָּּׁ ם ְּשל ָּׁ
טיף אחר טיף הוי נחשב כראיה אחת רק אם היא לא פסקה.
[לפי קושיית הגמ' "מכלל דשופעת כי נהרא?" (וא"א להיות
שופעת כמעין כל שבעה וחיה .רש"י) ( ]345ב"ח)
וי"א ששופעת היינו בלי הפסק כלל ,שהפסקה נחשב
להפסקה בין בשופעת בין במדלפת( 346 .ט"ז ה בדעת הטור
והשו"ע)

המקור בגמרא
נדה ט" - :ת"ר תנוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ,פעם
ראשונה דיה שעתה ,פעם שניה דיה שעתה ,פעם שלישית
הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקדיה
לפקידה".
נדה י" - :אמר רב חלקיה בר טובי :תינוקת שלא הגיע זמנה
לראות אפילו שופעת כל ז' אינה אלא ראיה אחת אפילו
שופעת ולא מבעיא פוסקת אדרבה פוסקת הויא לה כשתי
ראיות ,אלא תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ושופעת כל ז'
אינה אלא ראיה אחת .אמר רב שימי בר חייא :מדלפת אינה
כרואה .והא קחזיא? אימא אינה כשופעת אלא כפוסקת,
מכלל דשופעת (נמי) כי נהרא? אלא אימא אינה אלא
כשופעת".
דהיינו בכדי להחזיק את הקטנה כמוחזקת בדמים צריך
שתראה שלוש פעמים .ולפי הגמרא ,שופעת או מדלפת
נחשבים כראיה אחת ,ואילו פוסקת נחשבת כשתי ראיות.

פוסקת
י"א שפסקה מעט נחשב להפסקה ,לכן בראיה אחת ארוכה
(ששפעה או דלפה) עם שתי הפסקות מעטות באמצע,
נחשב לה כשלוש ראיות ,והיא נחשבת למוחזקת בדמים,
שכתמה טמא ,ואפילו אם ההפסקות היו ביום אחד[ .לפי
שפירשו שמדלפת היינו טיף אחר טיף ברצף ,אך כל שיש
הפסק הרי היא כפוסקת] (רשב"א ,טור)
וי"א שרק בשלוש וסתות שונות נעשית מוחזקת בדמים ,כי
דוקא אם היא פסקה מאותו וסת זה נחשב להפסקה (רמב"ם
איסו"ב פ"ט ה"ה )347

שופעת שהפסיקה
י"א ששופעת לעולם נחשבת כראיה אחת ,ואף אם היא
תפסיק בינתיים הרבה פעמים ,הוי כראיה אחת ,אך מדלפת

סעיף ד :מוחזקת בדמים שחזרה לקטנותה
שלֹש עוֹ נוֹ ת,
שלּ ֹא ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ּנ ָּּׁה לִ ְּראוֹ ת וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ,וּפָּׁ ְּס ָּׁקה ִמ ִּל ְּראוֹ ת ִשעוּר ָּׁ
ִּתינ ֶֹׁקת ֶׁ
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים.
חזֹר וְּ ִת ְּר ֶׁאה ָּׁ
ש ּ ַּת ֲ
שהֵּ ם צ' יוֹ ם ,חוֹ ז ֶֶׁׁרת לְּ קַּ ְּדמו ָּּׁת ּה וְּ ִכ ְּתמָּׁ ּה טָּׁ הוֹ ר עַּ ד ֶׁ
ֶׁ

מקור טוהר
 345ויש לדחות דברי הב"ח  -א .שהרי הגמרא אמרה בפירוש "שופעת כראיה אחת ...ופוסקת כשתי ראיות" ,משמע שפוסקת היינו
מעין שופעת ,אלא שהפסיקה .ב .וכן קשה לחלק בין הפסקה של שופעת להפסקה של מדלפת( .ט"ז ה)
 346ואין זה קשה מהגמ' שאי אפשר שתהיה שופעת כנהר ותחיה ,משום שהגמרא מיירי על שופעת שבעה ימים ,אבל הטור והשו"ע
מיירי בשופעת "כמה ימים" דהיינו יומיים או שלוש( .ט"ז ה)
 347שכתב הרמב"ם שם" :בְּתוּלָּה שֶׁׁלֹּא רָּאֲתָּה דָּּם מִיָּּמֶׁיהָּ וַעֲדַיִן הִיא קְטַנָּּה כִּתְמָּהּ טָּהוֹר עַד שֶׁׁתִּרְאֶׁה דָּּם שָּׁלֹשׁ
וְסָּתוֹת ":משמע שצריך דוקא שלוש וסתות ,וכנראה מפרש שמדלפת היינו כל ראיה של וסת אחת( .ויש מקשים על כך שהרי בהלכות
מטמאי משכב ומושב פ"ד ה"ב לענין דיה שעתה כתב "ראתה דם ופסקה וחזרה וראתה הרי זה שתי פעמים" ,ומשמע שאפילו ביום
אחד (סד"ט ט ,הגוה"ע יא))
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המקור בגמרא

מוחזקת בדמים שפסקה

נדה ט" - :ת"ר תנוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה :פעם
ראשונה דיה שעתה ,שניה דיה שעתה ,שלישית הרי היא
ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה .עברו
עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה .ועוד עברו עליה שלש
עונות וראתה דיה שעתה .ועוד עברו עליה שלש עונות
וראתה הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה
לפקידה"
דהיינו ,אף קטנה שהוחזקה בדמים (אחר ג"פ שראתה) ,אם
היא הפסיקה ולא ראתה תשעים יום ,הרי היא חזרה
לקדמותה ,לדין קטנה ודינה דיה שעתה (ואינה מטמאה
מעת לעת או מפקידה לפקידה)

אף שהברייתא מיירי לעניין דיה שעתה ,הוא הדין לענין
כתמים ,שקטנה שהוחזקה בדמים ,ולא ראתה תשעים יום,
הרי חזר דינה כקטנה ,וכתמה טהור (רשב"א ,וכתב הרב
המגיד בפ"ט ה"ה "ואפשר שכן הוא" ,טור ,שו"ע)
פסקה וחזרה לראות
קטנה שהוחזקה בדמים ,והפסיקה תשעים יום ,וכעת שוב
חזרה לראות  -כל שהיא תראה שלוש פעמים ,בין בעונות
קטנות ובין בהפלגות של תשעים יום  -הרי היא שבה
לחזקת דמים (רשב"א ,טור ,ב"י ,שו"ע)
ואף אם היא תראה פעם או פעמיים כוסתה הקבוע  -דינה
כקטנה ,עד שתראה דוקא שלוש פעמים (ש"ך ה)
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מי טוהר
סעיף ה :גודל הכתם
לֹא ּ ָּׁגזְּר ּו עַּ ל הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן יֵּש ּבוֹ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד ,וְּ ִשעוּר הַּ ְּּג ִריס הוּא ְּּכט' ע ֲָּׁד ִשים
(תשוּבַּ ת מהרי"ו סִ ימָּׁ ן
א ָּׁדם ְּּ
של ָּׁ
שהֵּ ן ְּקבוּעוֹ ת ְּּבגוּפוֹ ֶׁ
שעָּׁ רוֹ ת ְּּכמוֹ ֶׁ
שהוּא ל"ו ְּ ׂ
שעָּׁ רוֹ ת (אָּׁ גוּר ְּּב ֵּשם מהרי"ל) ֶׁ
שה ְּּכד' ְּ ׂ
(טוּר) ,וְּ ִשעוּר ע ֲָּׁד ָּׁ

ג' עַּ ל ג'

שלּ ֹא הָּׁ ְּרגָּׁה
שאֵּ ין ּבוֹ ְּּכזֶׁה הַּ ּ ִשעוּר ָּׁאנ ּו ּתוֹ לִ ין לוֹ מַּ ר דַּּ ם ִּכ ּנָּׁה הוּאַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ס"ב)  .וְּ כָּׁ ל זְּמַּ ן ֶׁ
ש ּיֵּש ּבוֹ ְּּכזֶׁה הַּ ּ ִשעוּר אֵּ ין ּתוֹ לִ ין ְּּב ִכ ּנָּׁהֵּ ּ ,בין ִאם הוּא ְּמ ֻׁר ּ ָּׁבע אוֹ ִאם הוּא ָּׁארֹךְּ.
ִּכ ּנָּׁה .אֲ בָּׁ ל ְּּכ ֶׁ
שע ֲִרין ּבוֹ .
וְּ ִאם נִ זְּדַּּ ּ ֵּמן לָּׁ ּה ְּּג ִריס יוֹ ֵּתר ּגָּׁדוֹ ל ִמזֶּׁה הַּ ּ ִשעוּרְּ ,מ ַּ

תליה במאכולת

כגריס בדיוק

משנה נדה נח" - :הרגה מאכולת הרי זו תולה בה עד כמה
תולה רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר עד כגריס של פול ואף
ע"פ שלא הרגה"
גמרא נדה נח" - :הרגה אין לא הרגה לא  -מתני' מני רשב"ג
היא דתניא 'הרגה תולה לא הרגה אינה תולה דברי רשב"ג
וחכ"א בין כך ובין כך תולה ,אמר רשב"ג לדברי אין קץ
ולדברי חברי אין סוף ...אבל נראין דברי ר' חנינא בן
אנטיגנוס (שזו שיטה שלישית) מדברי ומדבריהם ,שהיה
אומר עד כמה היא תולה עד כגריס של פול ולדבריו אנו
מודים' ,ולרבנן דאמרי תולה עד כמה? אמר ר"נ בר יצחק
תולה בפשפש ועד כתורמוס" .דהיינו ,ישנן שלוש שיטות:
א .שיטת רשב"ג  -רק אם הרגה מאכולת תולה ,ורק עד
כגריס.
ב .שיטת חכמים  -תולה תמיד אף שלא הרגה ,ותולה
בפשפש ועד כתורמוס.
ג .שיטת רחב"א  -תולה תמיד אף שלא הרגה ,ותולה
במאכולת עד כגריס .וכן הלכה( .רשב"א ,שו"ע) 348

"אמר רב הונא גריס אינה תולה ,פחות מכגריס תולה ,ורב
חסדא אמר כגריס תולה ,יתר מכגריס אינה תולה"
והלכה כרב חסדא שדין כתם מתחיל רק בכגריס ועוד
(רשב"א ,רמב"ם איסו"ב פ"ט הכ"ג ,רא"ש פ"ח סי' ו ,סמ"ג,
טור ,ב"י ,שו"ע) 350
שיעור הגריס
שיעור הגריס שוה גם לשיעורים אחרים בהם ניתן לשער
הכתם:
א .מרובע תשע עדשות [ג' על ג'] (נגעים פ"ו מ"א ,רמב"ם,
שו"ת מהרי"ל)
ב .מרובע ל"ו שערות כמו שהן קבועות בגוף [דהיינו ו' על
ו' עם רווח שביניהן ,עם שטח מקום השערה [ ] 351כי כל
עדשה היא כריבוע ד' שערות] (מרדכי) וכ"פ השו"ע
י"א כמו שהן קבועות בראש (דרכ"מ א) וי"א כמו שקבועות
בגוף (רמ"א ,שו"ת מהרי"ו סי' סב) דהיינו כמו שהשערות
קבועות בזרוע ,בקטע שבין כף היד לבין הפרק (שו"ת מאיר
נתיבים ח"א סי' ט )352
י"א ששיעורו כמו פול הגדול (גרויסע באהנען) שבו מצוי
חרקים .כאשר חוצים אותו לשנים (גריס) ובחלק החיבור
דומה למרובע (שו"ת חכם צבי סי' סז ,שו"ת שאילת יעב"ץ
ח"א סי' סט ,וכתב עליו הכו"פ 'אם קבלה נקבל') 353

כתם ארוך
אין חילוק בין אם הוא עגול ובין אם הוא ארוך בין ביותר
מכגריס לטמא [נדה נט" - .ת"ר כתם ארוך מצטרף"] (טור,
ב"י) ובין עד כגריס לטהר ( 349סמ"ג ,תרומה ,מרדכי ,ב"י)
וכ"פ השו"ע

מקור טוהר
[ 348דלא כהאומרים שנשים החמירו על עצמן גם בכתם שהוא פחות מכגריס (שולחן גבוה קצ ,כג ,שו"ת רב פעלים ח"א חיו"ד סי' לו)
 שיש לדח ות דבריהם :שהרי זו חומרא המביאה לידי קולא ,א .שמברכות על הטבילה ברכה לבטלה ,ב .גורמות לבעליהן להתרחקמהן ולגרום להרהורי עבירה והשחתת זרע קודש ,ג .משום ביטול פריה ורביה (טה"ב ח"א שצא)]
 349ואף רבי אליעזר בר צדוק (נח ):שהחמיר במשוך לטמא בכלשהו ,זהו דוקא בעד בד יקה ,משא"כ בכתם פחות מכגריס שאפילו
משוך טהור.
[ 350דלא כספר התרומה שפסק כרב הונא ,שאף בכגריס טמאה]
 351קבועות  -לאפוקי כשהשערות דבוקות אחת לשניה( .ש"ך ח)
 352והוסיף שצריך גם שיעור חצי אוירן של השערות מסביב ,שהרי זה כולל את מקום יניקת השערה.
[ 353החכמת אדם (דין ו) כתב  -בנהוג בינינו לשער בדיטקע פרייסעש החדשה]
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וי"א ששיעורו כמו שעועית הגדולה (טערשיקי באהנען,
פאסוליש) שבה אין מצוי חרקים ,שבימינו היא גדולה יותר
מהפול [כי כל הטעם של החכם צבי כ'פול' משום שנפסק
שאם נמצא גריס גדול יותר משערין בו ,וכן מה שכתב
מרובע לאו דוקא] (שו"ת מאיר נתיבים סי' ט) 354

מאכולת לא סומכים להקל( 356 .יראים סי' קצב ,שו"ת רב
פעלים ח"א יו"ד סי' לו)
וי"א שאם הדם צבור במקום אחד הרבה יש לטמא [שאנו
דנים אותו כאילו התפשט] (סד"ט)
וי"א שאפשר לתלות רק במאכולת שבזמנינו ,שהיא קטנה
יותר (שיירי טהרה קצ תשובה יט)
וי"א שעד כגריס ועוד יש להקל בכל ענין [הטעם  -א .כך
עשו חכמים ולא חשו בדבר ,ב .כיון שיש מטהרים את כל
הכתמים בזמן הזה ,כמו הרי"ף ובה"ג ,ואף שאנו מחמירים,
מ"מ אין לנו אלא מה שאמרו חכמים כגריס ועוד (טה"ב ח"א
שפז) וכן מוכח מהשו"ע ג .אם פוסקים לפי יכולת
התפשטות הכתם ,בהתחלה החכם יטהר ,והאשה תשמש
עם בעלה ,ושוב יתפשט הכתם מחמת זיעה וכדו' ,וכי נצטרך
לאוסרה הרי אין זה דרכיה דרכי נעם (סד"ט)] (בשמים ראש
סי' קלה) וכ"פ טה"ב (ח"א שפט)
ואף כתם קטן שיש בו ריבוי דם עד שעבר הדם בשני בגדים
משני עבריהם ,כל שאין במקום אחד כגריס ועוד יש לטהר
( 357טה"ב ת  -תב)
וכן אפשר לתלות במאכולת בכל מקום ואף במקומות
הנקיים ממאכולות ( 358טה"ב ח"א שצ)
ומ"מ כתם שגופו כגריס ומטה ,אלא שהתפשט הכתם סביבו
מחמת זיעה ,ונצבע הבגד מגוף הכתם ,עד שיש בו יותר
מכגריס ועוד  -טמאה (סד"ט ,לחו"ש ס"ק כא ,טה"ב ח"א
תב)

שיעור כגריס במילימטרים
נחלקו האחרונים מהו שיעור כגריס ועוד במילימטרים -
י"א יד מילימטר (שו"ת מחשבות בעצה סי' יג),
וי"א חי מילימטר (בדה"ש ס"ק נג ,מסגה"ש סע' ה),
וי"א יט מילימטר (אמירה לבית יעקב פ"א סעי' ה ,דרכ"ת
ס"ק מ),
וי"א כ מילימטר (לחו"ש ,בירורי המידות והשיעורים ,שו"ע
הגר"ז ס"ק כב ,חזקת טהרה),
וי"א כא מילימטר (שיעורי תורה בשם חת"ס שטרח ויגע
ומצא ששיעורו של המעיל צדקה מכוון מאוד בדקדוק רב,
חזו"א) וכ"פ בטה"ב (ח"א שצ) שבעשרים מילימטר הכתם
טהור ,וביותר היא טמאה.
כשנמצא גריס גדול
אם הזדמן לה גריס גדול משיעור הגריס של  9עדשות ,יכולה
לתלות בו [שקיי"ל "כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ מגריס
של כתמים להקל" (נדה נח ):וכיון שחכמים לא נקטו גריס
של מקום מסוים ,וכן לא הגבילו ואמרו פול הבינוני ,לכן בכל
פול שיזדמן לנו תולים להקל ( ]355ראב"ד ,רמב"ן פ"ד ה"ד,
הגה"מ ,רשב"א ,שו"ע)

כתם שחור
י"א שהוא טמא אף בפחות מכגריס [שהרי א"א לתלותו
במאכולת שהרי דם מאכולת הוא אדום] (ראב"ד סוף שער
הכתמים ,אשכול סי' מא עמ' ק)

תליה במאכולת בזמן הזה
י"א שבזמנינו אין להקל אלא לפי שיקול הדעת ובענין
שהחכם רואה שראוי לתלות ,שכל שלא מוכח שהוא דם

מקור טוהר
[ 354הכו"פ כתב שהשיעור הזה גדול מידי ,שאין דם מאכולת כזו בזמן הזה .אך בשו"ת חת"ס סי' קנ וקפב כתב שבדק הרבה ומצא
שזה השיעור הנכון ,ואף שאין נמצא כזה בזמנינו מ"מ חז"ל גזרו בכתמים לבעלה משום טהרות (שזה חוכא שהאשה תהיה טמאה
לטהרות אך טהורה לבעלה) ,וכיון שבזמנינו בטל טעם טהרות אך הגזירה לא בטלה ,והכל משום הגזירה הראשונה ,לכן יש לטמא רק
בשיעור כתם שבזמניהם ,אף שבימינו אינה מצויה( .פת"ש י)]
 355וכתב הט"ז (ז) 'דאמרי' דאפשר דיש כזה (מאכולת) יותר גדולה'
 356הטעם  -כתב ביראים  -לפי שאין אנו בקיאין בשיעור הגריס .והבשמים ראש ביאר דבריו  -כיון שלא פירשו חז"ל מה עוביו של
הדם ,האם ניתן להקל בפחות מכגריס גם בדם סמיך ,ואף שאפשר לצבוע בו חלוק שלם.
[ 357הטעם  -א .כדין כתמים בשני מקומות בבגד שאינם מצטרפים יחד ,ב .לא יחלקו חכמים בין בגד דק לעבה ,וגם במעבר כתם בשני
בגדים דקים נידון ככתם בבגד אחד עב ,ג .לא ראינו ולא שמענו בדברי רבותינו הפוסקים חיוב לשער עובי ועומק הכתם ,אלא ארכו
ורוחבו בלבד (פחד יצחק ערך כתם שיעוריו ודיניו) ,ד .דין כתמים הוא גזירת חכמים ,והשוו חכמים מידותיהם ,הם אמרו והם אמרו ולא
נתנו דבריהם לשיעורים (שו"ת ברכת רצ"ה סימן מב ד"ה אולם) (טה"ב ח"א תא)]
[ 358הטעם  -לפי הטעם שהביא בשו"ת חת"ס (סי' קנ וקפב) שחז"ל גזרו בכתמים לבעלה משום טהרות (שזה חוכא שהאשה תהיה
טמאה לטהרות אך טהורה לבעלה) ,וכיון שבזמנינו בטל טעם טהרות אך הגזירה לא בטלה ,והכל משום הגזירה הראשונה ,לכן יש
לטמא רק בשיעור כתם שבזמניהם ,אף שבימינו אינה מצויה( .פת"ש י) וכן יש לומר לגבי מקום שאין מצויים בו מאכולות]
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מי טוהר
שבני ביתה כבסו אותו  -טהורה ,ואפילו אם המעשה היה
בתוך השבעה נקיים ,הואיל ועשתה הפסק בטהרה ,יצאה
מחזקת טומאה לחזקת טהרה [הטעם  -שאיסור כתמים הוא
מדרבנן ,והאשה בחזקת טהרה עומדת ,לפיכך אין להחמיר
בה מספק] (טה"ב ח"א תג  -ד)
וכן אם היא הסתפקה אם המראה טמא  -היא טהורה [הטעם
 א .שכתמים דרבנן וספק דרבנן לקולא ,ב .כיון שיש דםמהעליה שהוא טהור ,והיא קרובה יותר מן המקור ,נהי
דקיי"ל רוב וקרוב הרוב עדיף ,מ"מ בצירוף חזקת טהרה -
קורבא (של העליה) עדיפא מרובא (דרוב דמים באשה
טמאים ,לדעת הראב"ד) ,ג .דעת הרז"ה שאין רוב דמים
טמאים] (טה"ב ח"א תה)

וי"א שעד כגריס ועוד הוא טהור [שהרי הפוסקים היו
צריכים לכתוב זאת ( ]359שו"ת מעיל צדקה סוף סימן כ)
וי"א שהוא טמא בכל שהוא ,אא"כ במקום שמצוי פרעושים,
שהלכלוך שלהם שחור ,והכל לפי ראות עיני המורה (סד"ט)
וי"א שכתם שנוטה לשחור אך אינו שחור ממש יש להקל בו
(שו"ת מצח צדק פסקי דינים קצ סוף סעי' לא)
ולהלכה יש להקל [הטעם  -כן נראה לשון השו"ע ,ויש לצרף
שיטת הראשונים שדין כתמים רק לטהרות ולא לבעלה,
ובכתמים שומעים להקל] (טה"ב ח"א תנח)
כתם שאבד
אשה שראתה כתם שלא בהרגשה ,והסתפקה בו אם יש בו
כשיעור כגריס ועוד ,והניחה אותו בצד ,אך הבגד נזרק או

סעיף ו :גודל כתם שעל הבשר
ש ָּׁר ּה .וְּ יֵּש
חלו ָּּׁק ּה ּ ֵּבין ְּּבכֶׁ ֶׁתם הַּ ִּנ ְּמצָּׁ א עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
הָּׁ א ְּּדבָּׁ עֵּ ינָּׁן ִשעו ָּּׁראֵּ ּ ,בין ְּּבכֶׁ ֶׁתם הַּ ִּנ ְּמצָּׁ א עַּ ל ֲ
ש ָּׁר ּה ִּבלְּ בַּ ד,
שלּ ֹא ָּׁא ְּמר ּו אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּבכֶׁ ֶׁתם הַּ ִּנ ְּמצָּׁ א עַּ ל חֲלו ָּּׁק ּה ,אֲ בָּׁ ל ּ ֶׁכ ֶׁתם הַּ ִּנ ְּמצָּׁ א עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
שחוֹ ְּש ִשין לָּׁ הֶׁ ם ,אֵּ ין לוֹ ִשעוּר.
ּ ַּב ְּּמקוֹ מוֹ ת ֶׁ

שיעור כתם על הבשר

וכן נחלקו האחרונים:
השו"ע פסק בסתם כדעה המקלה ,שעל בשרה צריך כגריס
ועוד ,ובשם יש אומרים הביא את הדעה מחמירה.
מהר"א ברודא כתב "וכן יש להחמיר",
הסד"ט ותוה"ש פסקו שהמקל כהב"ח לא הפסיד.
וי"א שאפשר לתלות רק במאכולת המצויה בזמנינו (לחו"ש,
שבט הלוי קע ובחדש קסו)
וי"א שאפשר לתלות רק במקום שמצוי בו מאכולת (חזקת
טהרה ס"ק לה)
ובטה"ב פסק "והעיקר בזה להקל כדעת רוב הפוסקים ומרן
השו"ע ,והמחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים[ ".הטעם -

נחלקו הראשונים מהו שיעורו של כתם שעל הבשר:
י"א שמטמא רק בכגריס ועוד ,כדין כתם שעל חלוקה
(רשב"א ,ראב"ד ,ה"ה ,רמב"ן ,טור ,ב"ח)
וי"א שמטמא בכל שהוא [ 360והשיעור שנתנו חכמים היינו
על כתם הנמצא על חלוקה ,אך על בשרה אין לו שיעור.
הטעם  -א .שכל כתם הפחות מכגריס ועוד הוא ספק ,וקיי"ל
(נדה נח' ).על בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא' (ה"ה),
ב .מפני שכל הגוף בדוק הוא אצל מאכולת (הגה"מ אות א)
( ]361רמב"ם איסו"ב פ"ט ה"ו ,והב"י (עמ' צח ד"ה ומשמע)
כתב שכן דעת הרא"ש ,ועיין בהגוה"ע שם אות לד ,הגה"מ
בשם ר' שמחה  ,362ש"ך י)

מקור טוהר
 359הטעם  -א .שבכתם פחות מכגריס ועוד יש להקל בשחור ,כי יש לומר שמא הדם לקה כבר במקור( .שו"ת מלמד להועיל חיו"ד סי'
סו) ב .כל כתם פחות מכגריס חכמים לא גזרו כלל לטמאו (צפנת פענח איסו"ב פ"ד הי"ט) ג .אין דרך האשה לראות פחות משיעור
כגריס ועוד (לחו"ש בשם תוס' נדה נב( ):טה"ב ח"א תנז)
 360ומ"מ אם יש לתלות במשהו אחר חוץ ממאכולת תולה ,כמכה וכדו' (דרכ"מ ג)
[ 361ויש מקשים  -שהרי הג מ' הקשתה (נח' ).טיפין טיפין מהו ,כשיר כשורה מהו?' לעניין צירוף הטיפות לכגריס ,והיינו לגבי כתם
שעל בשרה ומשמע שעל בשרה צריך כגריס ועוד? (ראב"ד ,רי"ו) ויש לתרץ  -שקושיית הגמ' היינו לעניין אם הצורה מוכחת עליהם
שאינה מגופה (ה"ה) כי אם הגמ' התכוונה לעניין צירוף  ,למה היא הביאה ראיה מ'על בשרה ספק טמא ,ועל חלוקה ספק טהור' ,הרי
גם על החלוק כתם ארוך מצטרף (ש"ך י)]
[ 362התוס' (נדה נח .ד"ה כשורה) כתבו "דיש יותר לתלות בדם מאכולת על הבגד מעל בשרה" ,הב"י (בעמ' צח ד"ה ומשמע) כתב שזו
דעה אחרת ,אך הש"ך (י) כתב שנראה שדעתם כדעת הרמב"ם].
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יו"ד סימן קצ
וי"א שלכו"ע היא טמאה רק בכגריס ועוד ,ואף לדעת
הרמב"ם [ 364הטעם  -כיון שבחלוק מצויה מאכולת יש לומר
שמהחלוק הוטח דם המאכולת על גופה] (ה"ה ,ב"י ,סד"ט,
טה"ב ח"א ת)
ובזה יש מקלים אף אם הכתם שבבגד הוא לא כנגד הכתם
שעל הבשר ,כיון שדרך החלוק להתהפך הנה והנה (סד"ט,
פת"ש יד ,שו"ת צ"צ בפסקי דינים סי' ק סעי' ו)
ויש מקלים רק כאשר הכתם שבבגד מכוון כנגד הכתם
שבבשר ( 365שיירי טהרה לרבי שלמה קלוגער דף סה):

א .הכלל בשו"ע סתם ויש הלכה כסתם ,ב .בכתמים חכמים
פסקו להקל ,ג .יש להשוות דברי הרא"ש לדברי בנו הטור
שהוא נמשך אחריו בכל מקום ( ]363ח"א שצה  -ו)
שיעור כתם שעל הבשר והבגד
י"א שלדעת הרמב"ם גם כאשר הכתם על הבגד ועל הבשר,
טמאה בכל שהוא (חוו"ד בביאורים סק"ו ,ט"ז כד)

סעיף ז :תליה בפשפש
שהוּא
(פרוּש ִמין ִמ ִּמינֵּי הַּ ִק ְּטנִ יּוֹ ת ֶׁ
ִאם הָּׁ ְּרגָּׁה ּ ִפ ְּש ּ ֵּפש אוֹ הֵּ ִריחָּׁ ה ֵּריחוֹ ּ ,תוֹ לָּׁ ה ּבוֹ עַּ ד ְּּכ ֻׁת ְּרמוּס ּ ֵּ
מַּ ר ו ְּּבלַּ עַּ "ז לוֹ ִפינוֹ ) .

ב .שיטת חכמים  -תולה תמיד אף שלא הרגה ,ותולה
בפשפש ועד כתורמוס.
ג .שיטת רחב"א  -תולה תמיד אף שלא הרגה ,ותולה
במאכולת עד כגריס .וכן הלכה( .רשב"א)

המקור בגמרא
משנה נדה נח" - :הרגה מאכולת הרי זו תולה בה עד כמה
תולה רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר עד כגריס של פול ואף
ע"פ שלא הרגה"
גמרא נדה נח" - :הרגה אין לא הרגה לא  -מתני' מני רשב"ג
היא דתניא 'הרגה תולה לא הרגה אינה תולה דברי רשב"ג
וחכ"א בין כך ובין כך תולה ,אמר רשב"ג לדברי אין קץ
ולדברי חברי אין סוף 366 ...אבל נראין דברי ר' חנינא בן
אנטיגנוס (שזו שיטה שלישית) מדברי ומדבריהם ,שהיה
אומר עד כמה היא תולה עד כגריס של פול ולדבריו אנו
מודים' ,ולרבנן דאמרי תולה עד כמה? אמר ר"נ בר יצחק
תולה בפשפש ועד כתורמוס"
דהיינו ,ישנן שלוש שיטות:
א .שיטת רשב"ג  -רק אם הרגה מאכולת תולה ,ורק עד
כגריס.

הרגה או הריחה ריחו או באתרא דשכיח
בראשונים מצאנו מקרים בהם תולים אף בפשפש:
רא"ש (פ"ח סי' ו)  -אם הרגה פשפש או הריחה ריחו תולה
בו עד כתורמוס.
רשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ד טו - ):במקומות שהפשפש מצוי
תולה עד כתורמוס.
ונאמרו שתי שיטות בדבר ,האם הם חולקים מודים:
שיטה א  -יש מחלוקת ,לדעת הרא"ש תולה בפשפש רק אם
היא הרגה או הריחה 367
ולדעת הרשב"א תולה בכל מקום שמצויים מאוד פשפשים
368

מקור טוהר
 363וכתב טה"ב (ח"א שצו) לדחות את המחמירים  -כי לא משמע מהשו"ע והפוסקים חילוק בין בשר לבגד ,אלא תולה בכל גוונא עד
כשיעור גריס ועוד ,ואין לנו לחדש חומרות מדעתינו בדיני כתמים.
 364לשון הרמב"ם (איסו"ב פ"ט הכ"ג)" :נמצא הכתם על בגדיה ובשרה כאחד ,תולה בכל מה שיש לה לתלות ,ותולה במאכולת ,שמא
בעת שישבה נהרגה מאכולת ,ודם זה דם מאכולת הוא ,ועד כמה עד כגריס ,"...משמע ממנו שכל שנמצא גם על הבגד תולה במאכולת.
 365בכך הוא יישב את התמיהה על החוו"ד שהבין ברמב"ם שעל הבגד ועל הבשר טמאה בכל שהוא ,שהרי זה נגד פשט לשון הרמב"ם,
לכן הוא תירץ שהרמב"ם מיירי שהכתמים מכוונים זה כנגד זה ,והחוו"ד מיירי בכתם בבגד שאינו מכוון כנגד הכתם שעל הבשר( .טה"ב
ח"א ת)
..." 366לדברי אין קץ שאין לך אשה שטהורה לבעלה שאין לך כל מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דם מאכולת לדברי חברי אין סוף
שאין לך אשה שאי נה טהורה לבעלה שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דם"...
[ 367משום שזה כנתעסקה בכתמים ,והמח' בין חכמים לרחב"א בגמרא היא בסתם ואף באתרא דשכיח טובא (שלא הרגה ולא הריחה),
כי אף במקום שמצוי פשפש ,מ"מ לא מצוי שהפשפש יהיה (יימעך) סמוך לגוף והיא לא תריח]
[ 368והמח' בגמרא היא באתרא דשכיח קצת ,אך בשכיח הרבה לכו"ע תולה]
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מי טוהר
ויש מקלים אף במקום שמצויים הרבה פשפשים ( 373ט"ז ט,
ש"ך)

שיטה ב  -אין מחלוקת ,והרא"ש מודה שאפשר לתלות
במקום ששכיח הרבה 369
הרמב"ן והרמב"ם  -השמיטו דין תליה בפשפש  -ואפשר
להטות דעתם לשתי השיטות ,אלא שהרב המגיד טען
שלדעתם המחלוקת בגמ' בין חכמים לרחב"א היא אף
בשכיח טובא (כהרא"ש) והלכה כהרא"ש ,שרק אם הרגה או
הריחה תולה [הטעם  -כיון שריח הפשפש חזק מאוד ,א"א
לומר שהריחה ולאו אדעתה] 370
להלכה ,השו"ע פסק שאפשר לתלות אם הרגה או הריחה
עד כתורמוס ,אבל יותר מזה טמאה ( 371דהיינו כדעת
הרא"ש בלבד) 372

כתם שאין ארכו כרוחבו
כשתולים בפשפש אפשר לתלות אף כתם כתורמוס שאין
אורכו כרוחבו ( 374ב"י ,ט"ז ,טה"ב ח"א שצא)
שיעור תורמוס
תורמוס היינו מין קטנית עגולה ,רחבה כמעה קטנה (ט"ז)

סעיף ח :צירוף טיפות לכשיעור
ש ּיֵּש ָּׁשם ִט ּ ִפין הַּ ְּר ּ ֵּבה ְּסמו ִּכין זֶׁה לָּׁ זֶׁה
ִאם אֵּ ין ּ ַּב ּ ֶׁכ ֶׁתם ְּּבמָּׁ קוֹ ם אֶׁ חָּׁ ד ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ דַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ָּׁאנ ּו ּתוֹ לִ ין ּ ָּׁכל ִט ּ ָּׁפה וְּ ִט ּ ָּׁפה ְּּב ִכ ּנָּׁה עַּ ד
ש ִאם נְּ צָּׁ ְּרפָּׁ ם יֵּש ּ ָּׁבהֶׁ ם יוֹ ֵּתר ִמ ִּכגְּ ִריסְּ ,טהוֹ ָּׁרהֶׁ ,
עַּ ד ֶׁ
ש ִּנ ְּמ ְּצא ּו עַּ ל חֲלו ָּּׁק ּה ,אֲ בָּׁ ל ִאם
ש ְּּיהֵּ א ּבוֹ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד ְּּב ָּׁמקוֹ ם ֶׁאחָּׁ ד .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים דְּּ הָּׁ נֵּי ִמ ּ ֵּלי ְּּכ ֶׁ
ֶׁ
ש ָּׁר ּהִ ,מ ְּצטָּׁ ְּר ִפין לְּ ִכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד.
נִ ְּמ ְּצא ּו עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ

ומסביר הרשב"א שהשאלה לא הוכרעה ,שהרי זה רק דחיית
הראיה (שמא על בשרה היינו כשזה בצורת רצועה) ,ועוד
שזה נאמר בלשון 'דילמא' .ומאחר שהגמ' רצתה לפשוט

המקור בגמרא
נדה נח" - .בעי רבי ירמיה :כשיר (עגול כשרשרת) מהו?
כשורה מהו? טיפין טיפין מהו? 375לרוחב ירכה מהו? ת"ש
'על בשרה ספק טמא ספק טהור טמא' על בשרה מאי לאו
כי האי גוונא  -לא ,דלמא דעביד כרצועה".

מקור טוהר
[ 369והמח' בגמרא היא בשכיח קצת ובסתמא]
 370והם לא הזכירו זאת משום שזה כלול בדין נתעסקה ,ומ"מ היה להם להזכיר זאת לומר שיותר מכתורמוס אין להקל.
 371כתם יותר מתורמוס  -טמאה .ואין לתלותו בשני פשפשים ,ואף אם היא הריחה ולא יודעת כמה נמעכו על בגדה .כמו במאכולת,
שתולים עד כגריס ,אף שהרבה מאכולות נמעכות בסדינים ,בכל זאת אין תולין ביותר מכינה אחת ,ה"ה בפשפשים ,שאין לתלות ביותר
מאחד (ב"י).
אך צ"ע שמא יש להקל בכתורמוס וקצת ,שהרי השו"ע פסק בסעי' כו שאם התעסקה בכגריס ומצאה כתם ב' גריסין תולה ,ולפי זה
אם הרגה פשפש ומצאה כתורמוס ועוד אפשר לתלות את ה'כתורמוס' בפשפש ,ואת ה'עוד' במאכולת (סד"ט ,פת"ש טו)]
 372כתב בשבט הלוי (ח"ב חיו"ד סי' צט) חכמים גזרו במאכולת עד כגריס ועוד ,וא"כ בזמנינו אפשר ששיעור כגריס גדול יותר משיעור
פשפש ,ולפ י זה נמצא שהלכה זו של השו"ע אינה למעשה כלל .וצ"ע( .הביאו בטה"ב ח"א שצא)
[ 373טעם המקלים  -א .כן דעת הרשב"א ,ב .אפשר להסביר כן בדברי הרא"ש ,ג .כן דעת ר' ירוחם ,וידוע שרי"ו כתב ספרו עפ"י דברי
הרא"ש ,ד .בכתמים שומעים להקל (ט"ז ט) ,ה .אף שהפוסקים לא דברו בזה מ"מ אפשר שלענין הסברא הם מודים לתלות במקום
שמצוי הרבה פשפשים (ש"ך)]
[ 374ומה שנאמר (נדה נח" ):פשפש זה אורכו כרחבו"  -שמשמע שאם הכתם ארוך וצר אין לתלות  -יש לומר שזה לדעת חכמים ,אך
לרחב"א [שתולים רק היכן שהרגה או הריחה (כהרא"ש) או במקום שמצוי מאוד (כהרשב"א)] ,יש לטהר אף אם אין ארכו כרוחבו,
וכנראה זו הסיבה שהרשב"א השמיט 'ארכו כרחבו' (ב"י ,אשכול)]
 375לפי הרא"ש  -כשורה  -היינו טיפות שמסודרות בשורה .וטיפין טיפין  -היינו טיפות שעשויות בשינוי (שאינן מעורבבין).
אך לפי הרשב"ם  -כשורה  -היינו הרבה טיפות ארוכות עשויין כשורות .וטיפין טיפין  -היינו טיפות קטנות עשויים כשורה או כשיר.
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יו"ד סימן קצ
ובי"א את השיטה שיש צירוף טיפות בבשר בלבד (ראב"ד,
רבותינו הצרפתים ,תוס'  .)379וכ"פ הב"ח.

מהברייתא לאיסור ,לכן יש להחמיר במקרה כזה ,שנמצא
כשיר ,כשורה ,טיפין טיפין ,או לרוחב ירכה376 .
שיטות הראשונים

ולהלכה ,פסק בטה"ב שכן ראוי להחמיר ,שיש צירוף
לכגריס בטיפות שעל הבשר ( 380ח"א שצו  -ט) ומ"מ לא
תברך על טבילתה [משום שיש חולקים ולכן סב"ל] (הערה
 ,8וכן ח"ב תקמז)

הראשונים נחלקו בהסבר הספק 'טיפין טיפין מהו?'
שפוסקים בו לחומרא  ,377ולפי זה הם נחלקו להלכה:
דעת הראב"ד ורבותינו הצרפתים  -שלעולם בכתם צריך
כגריס ועוד ,אלא שטיפות שעל הבשר מצטרפות לכגריס
ועוד [שהספק לחומרא היינו לעניין צירוף טיפות על
הבשר] ,וטיפות שעל בגד לא מצטרפות [שהברייתא
המקלה עוסקת בצירוף טיפות שעל הבגד].
דעת הרשב"א ור' יונה  -שלעולם בכתם צריך כגריס ועוד,
ואף אם צורת הכתם מוכיחה שבא ממקום אחר יש להחמיר
[שהספק לחומרא היינו לעניין צורת הכתם  ,]378וטיפות
קטנות לא מצטרפות לכגריס ועוד כלל ,בין על הבשר בין על
הבגד [שהברייתא המקלה עוסקת בצירוף טיפות].
דעת הרא"ש והרמב"ם  -שלעולם על הבשר טמאה בכתם
כלשהוא ,ואף אם צורת הכתם מוכיחה שבא ממקום אחר יש
להחמיר [שהספק לחומרא היינו לעניין צורת כתם הנמצא
על הבשר] ,ועל הבגד טמאה רק בכגריס ועוד ,ואין טיפות
קטנ ות מצטרפות לשיעור כתם [שהברייתא המקלה עוסקת
לעניין צירוף טיפות על הבגד לכגריס ועוד]

צירוף טיפות רחוקות
צירוף טיפות שעל הבשר אך הן רחוקות זו מזו -
י"א שמצטרפים ואפילו אם נמצאת כל טיפה על רגל אחרת,
ודוקא במקומות שראוי שיגיע דם מהמקור (שו"ת טעם
ודעת תליתאה ח"א סי' רסג אות ה),
וי"א שאין מצטרפים [הטעם  -שכל הצירוף זהו דוקא כשיש
לומר שהוא כתם אחד ,וכן מוכח מהרשב"א שכתב הדין גבי
טיפין הסמוכין זה לזה ,וכן מהשו"ע שכתב את דין הצירוף
על הבשר אחרי המילים "אף על פי שיש שם טיפין הרבה
סמוכין זה לזה" ,אבל רחוקים אין מצטרפין] (חקר הלכה
אות נ ס"ק כג ,דף נח ע"ג) וכן הלכה (טה"ב ח"א שצט)
כתם שעל כפלי הבגד
צירוף כתם הנמצא על קיפולי הבגד (מקום הקמטים,
פליסי) ויש בו יותר מכגריס ועוד ,אולם כשמותחים את
הבגד הקמטים מתפשטים ואין בו כשיעור כגריס ועוד
במקום אחד  -י"א שאם הכפלים אינם תפורים  -אין צירוף
,ואם תפורים  -צ"ע (בינת אדם שער ב"ה סי' טו ,פת"ש טז)
וי"א שיש צירוף בכפלים [הטעם  -א .שמה שאמרו 'טיפין
טיפין אין מצטרפין' ,היינו משום הסברא שאם זה היה
מגופה היה נמצא כולו אחד ,שלא שכיח שיפול הדם טיפין
טיפין ,אבל כאן שהקמטים ביחד הם מחוברים ,יש לומר
שכך נפל מגופה בשעה שהיו מחוברים ,ב .אף שיש רווח

צירוף טיפות לשיעור כגריס
השו"ע בסעי' ו כתב בסתם שצריך כגריס ועוד גם בבשר,
ובי"א כתב את השיטה שבכתם שעל הבשר טמאה
בכלשהוא ,וממילא אין צירוף טיפות כלל (כדעת הרא"ש
והרמב"ם ,ש"ך יג)
ובסעי' ח כתב בסתם את השיטה שאין צירוף לטיפות כלל
וצריך כגריס ועוד במקום אחד ,כי כל טיפה אנו תולים
במאכולת (כדעת הרשב"א ,ר' יונה).

מקור טוהר
 376והרא"ש מביא ראיה  -מהברייתא "על בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא"  -לפי שהברייתא לא אמרה "על בשרה ספק  -טמא",
אלא האריכה ,זו ראיה שהברייתא רצתה לחדש הלכה מיוחדת ,לגבי צורת הכתם( .ב"י הביאו)
 377שהרי ישנה ברייתא העוסקת בטיפין טיפין ופוסקת לקולא (נדה נט" ).תא שמע כתם ארוך מצטרף ,טפין טפין אין מצטרפין" ,וכן
משמע ממנה שטיפות קטנות אינן מצטרפות אך אם יש במקום אחד כגריס ועוד ,הרי היא טמאה ולא משנה באיזה צורה .והגמרא לא
הביאה זאת להכריע את הספק ,לכן חייב לומר שזה שונה.
 378שהגמ' הסתפקה שמא דוקא בבגד אין להקל כאשר צורת הכתם שונה ,שהרי הבגד דרכו להתהפך הנה והנה ,מה שגורם לדם
היוצא ממנה להיתפס בכל מיני מקומות בבגד ,וממילא מצוי שהיא תמצא כתם משונה ,משא"כ בבשרה שבו אין תזוזת הגוף משפיע
משמעותית על נפילת הדם היוצא ממ נה במקומות שונים ,עד כדי כך שייווצר צורת כתם יוצאת דופן ,ולכן שמא יש להקל בכתם עם
צורה שונה הנמצא על הבשר .ובזה הגמ' לא הכריעה וקיי"ל להחמיר( .כן הסביר לי ר' דוד מזרחי הי"ו בדברי ר' יונה)
( 379התוס' (נדה נח .ד"ה כשורה) כתבו "דיש יותר לתלות בדם מאכולת על הבגד מעל בשרה" ,הב"י (בעמ' צח ד"ה ומשמע) כתב שזו
דעה אחרת ,אך הש"ך (י) כתב שנראה שדעתם כדעת הרמב"ם)
 380ואף שקיי"ל בדעת השו"ע סתם וי"א הלכה כסתם ,מ"מ זהו רק כשכתב בסתם בהדיא הדבר שחולקים עליו ,אבל אם מרן כתב
בסתם כדין הש"ס ,ואח"כ יש אומרים ,דעתו לפסוק כהיש אומרים (טה"ב ח"א שצז)

155

מי טוהר
מובדלים זה מזה ,ודמי לכשיר וכשורה שאפילו יש בהם
כגריס ועוד ,לדעת הסדרי טהרה אם הוא על חלוקה אינו
מצטרף ,שבגמ' (נדה נח ).שאמרו כשיר מצטרף ,היינו על
בשרה דוקא ,הא על חלוקה טהור] (שו"ת צ"צ חיו"ד סי'
קעד) 382
והסומך להקל לא הפסיד (טה"ב ח"א תב)

באמצע הכתם מ"מ ניכר שהכל הוא כתם אחד] (ערוה"ש
סעי' לח ,שו"ת שמחת כהן חלק ה ,פתחא זוטא ס"ק יד)
ולהלכה ,יש להחמיר ( 381שבט הלוי ח"ג סי' קיט אות ו,
טה"ב ח"א תג)
קו אדום שמחבר
צירוף טיפות המחוברות בקוים אדומים (הנמשכים מטיפה
לטיפה)  -י"א לטהר [הטעם  -כיון שניכר לעין שהם

סעיף ט :צורת הכתם
שהָּׁ יָּׁה א ֶֹׁר ְּך
שהָּׁ י ּו ִט ּ ִפין ִט ּ ִפין ,אוֹ ֶׁ
שהוּא ָּׁאר ְֹּך ִּכ ְּרצוּעָּׁ ה אוֹ עָּׁ גֹ ל ,אוֹ ֶׁ
ש ָּׁר ּהֶׁ ,
ּ ֶׁכ ֶׁתם הַּ ִּנ ְּמצָּׁ א עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
שהָּׁ יָּׁה נִ ְּראֶׁ ה ְּּכ ִאלּ ּו הוּא ִמ ּ ַּמ ּ ָּׁטה לְּ מַּ עְּ לָּׁ ה ,הוֹ ִאיל וְּ הוּא ְּּכ ֶׁנגֶׁד ּ ֵּבית
הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם עַּ ל רֹחַּ ב יְּ ֵּרכָּׁ ּה ,אוֹ ֶׁ
ּ ֻׁת ְּר ּ ָּׁפה (פי'ְּּ ,גנַּאי הוּא וְּ הוּא ִּכ ּנוּי לָּׁ ע ְֶּׁרוָּׁה)ְּ ,טמֵּ ָּׁאה ,וְּ ֵּאין אוֹ ְּמ ִרים ִאלּ ּו נָּׁטַּ ף ִמן הַּ גּ וּף לֹא הָּׁ יָּׁה ּ ָּׁכזֶׁה.

לרוחב הירך ,או שהיה עגול וחלול כטבעת ,או שהיו טיפין
טיפין ויש בהם כדי לצרפם לשיעור כגריס ועוד ,הרי זו
טמאה ,ואין אומרים אילו נטף מגופה לא היה נמצא בצורה
זו ,אלא כל דם הנמצא על בשרה כנגד בית התורף מחמירים
בו אף על פי שהוא ספק[ .והוא הדין אם נמצא כן על בגדה
 ,384זולת אם נמצא עליו כתם טיפין טיפין שאינה טמאה
אא"כ יש באחד מהם שיעור כגריס ועוד]"

צורת הכתם משונה
עיין במקור בגמרא ושיטות הראשונים המובא בסעי' ח.
השו"ע פסק שטמאה בכל צורת כתם שתהיה  -ארוך ,עגול,
טיפין טיפין ,לרוחב ירכה ,נראה כאילו הוא מלמטה למעלה
(רא"ש ,רשב"א) 383
וכ"כ בטה"ב (ח"א תו) וזה לשונו" :כתם שנמצא על בשרה,
והוא ארוך ודק כרצועה לאורך הירך ,או שהיה אורך הכתם

מקור טוהר
 381ולפי זה גם בכתם הנמצא על בשרה במקום שיש קמטים ,במקומות שראוי שיפול לשם הדם .וכ"ש לפי מה שנפסק שיש להחמיר
ולצרף טיפות שעל גבי הבשר ,כן נלע"ד.
[ 382ודלא כשו"ע הגר"ז שמשמע ממנו שגם על חלוקה אינו טהור אלא בפחות מכגריס ,ושמא בטיפין טיפין יש להקל יותר מכשיר,
ששם על כל פנים גוף אחד הוא .ע"כ .ואף שבשו"ת צ"צ רק נסתפק בזה ,מ"מ נראה באמת שהצמח צדק נוטה יותר להקל .והסומך
עליו לא הפסיד (טה"ב ח"א תב ,וכן בהערה  13שם)]
[ 383הב"ח הבין שיש סתירה בשו"ע -
שאם נפרש את הרמב"ם שבכתם על הבשר טמאה בכלשהו ,מדוע הוא כתב את לשון הרמב"ם בסתם בסעי' ט ,אחרי שבסעי' ח הוא
נקט שהדעה המחמירה היא שמצרפים טיפות שעל הבשר לכגריס והרי הרמב"ם מחמיר יותר ,ואיך הוא סתם כמוהו בסעי' ט.
וכן אם נפרש את הרמב"ם כהבנת הרשב"א ,שכתם שעל בשרה טמאה בכגריס ועוד ,ואין לצרף טיפות ,א"כ הרמב"ם מקל יותר מהיש
אומרים שבשו"ע.
והש"ך (יד) דחה דבריו :א .אין לדייק מדברי הרמב"ם  -מהרמב"ם אין שום משמעות שעל בשרה צריך כגריס ועוד ,שהרי כתב בהלכה
ו "כתם הנמצא על בשרה אין לו שיעור" ,ועוד שזה לשון הגמ' ולכן א י אפשר לחייב שכוונתו לכלשהו .ב .זו לא הבנת הב"י ברמב"ם -
הב"י כתב "ומשמע מלשון הרא"ש דסבירא ליה דכתם שעל בשרה אפילו פחות מכגריס טמאה וכדברי הרמב"ם שכתבתי לעיל,"..
הב"ח כנראה הבין שמדובר על הרמב"ם בהלכה ט לגבי צורת הכתם ,שמשמע מהלשון שטמאה בכלשהוא ,ולכן היה לו קשה איך הב"י
כתב את לשון הרמב"ם הזה בסעי' ט ,אך האמת היא שהב"י מתכוון לרמב"ם בהלכה ו ששם כתוב במפורש שטמאה בכלשהוא ("אין
לו שיעור") ,והשו"ע רק כתב את לשונו של הרמב"ם בסעי' ט שמדובר אך ורק גבי צורת הכתם .ג .זו לא הבנת הרשב"א ברמב"ם  -מה
שהרשב"א כתב שכן כתב הרמב"ם היינו לגבי קושיית הגמרא שהיא לגבי צורת הכתם ,אבל בדין גודל הכתם לפי הרמב"ם באמת
בכלשהוא טמאה].
( 384בספר בדה"ש (ציונים ס"ק קמט) העיר מדברי הסד"ט ס"ק נב שמשמע שדעתו להקל בבגדה בארוך כרצועה ,ובאורך הכתם על
רוחב בגדה ,וכן בכתם עגול .ומ"מ בדה"ש (ס"ק צ ה) כתב להחמיר בזה ,וכן שו"ת צ"צ (חיו"ד סי' קמד))
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יו"ד סימן קצ
סעיף י :הבסיס לכתם
שאֵּ ינוֹ ְּמקַּ ּ ֵּבל טֻׁ ְּמ ָּׁאה ,לֹא ּ ָּׁגזְּר ּו עָּׁ לָּׁ יוֵּ ּ .כיצַּ דָּׁ ּ ,ב ְּד ָּׁקה ַּק ְּרקַּ ע עוֹ לָּׁ ם
ש ִּנ ְּמצָּׁ א עַּ ל דָּּׁ בָּׁ ר ֶׁ
ּ ֶׁכ ֶׁתם ֶׁ
ש ֵּאינוֹ ְּמ ַּק ּ ֵּבל טֻׁ ְּמ ָּׁאה,
הַּ ִּכ ּ ֵּסא ֶׁ

שם סְּ מַּ "ג וּסְּ מַּ "ק)
(מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ה"נ ְּּב ֵּ

ָּׁשבָּׁ ה עָּׁ לָּׁ יו
שאֵּ ינוֹ ְּמ ַּק ּ ֵּבל טֻׁ ְּמ ָּׁאה ,וְּ י ְּ
אוֹ ּ ָּׁכל דָּּׁ בָּׁ ר ֶׁ

ש ּנ ְִּמצָּׁ א עַּ ל ּ ֶׁבגֶׁד צָּׁ בוּעַּ ְּ ,טהוֹ ָּׁרה.
ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתם ,וְּ כֵּ ן ּ ֶׁכ ֶׁתם ֶׁ
לְּ הַּ ִּצילָּׁ ּה ִמ ְּּכ ָּׁת ִמים

אוֹ ּ ֵּבית

שה ִּבגְּ ֵּדי צִ ְּבעוֹ ִניןְּּ ,כ ֵּדי
לְּ ִפיכָּׁ ְּךִּ ,תלְּ ּ ַּבש הָּׁ ִא ּ ָּׁ

שה) .
(הַּ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם וּבַּ ְּ ּג ָּׁמ ָּׁרא ּ ֶׁפ ֶׁרק הָּׁ ִא ּ ָּׁ

שמואל הוא דאמר כר' נחמיה דתנן 'ר' נחמיה אומר כל דבר
שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים' "
טעמו של רבי נחמיה  -כיון שהדבר שעליו נמצא הדם טהור,
לא שייך לגזור טומאה על האשה( .תוס' נח .ד"ה כרבי)

בסיס שאינו מקבל טומאה  -המקור בגמרא
נדה נט - :משנה "...ישבו על ספסל של אבן או על האיצטבא
של מרחץ רבי נחמיה מטהר שהיה רבי נחמיה אומר כל דבר
שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים"
נדה ס - :גמ' " -אמר רב מתנה :מ"ט דר' נחמיה דכתיב
{ישעיה ג  -כו} 'ונקתה לארץ תשב' כיון שישבה לארץ
נקתה ,אמר רב הונא אמר רבי חנינא :מטהר היה רבי נחמיה
אפילו באחורי כלי חרס ,פשיטא? מהו דתימא ליגזור גבו
אטו תוכו ,קמ"ל .אמר אביי :מטהר היה ר' נחמיה במטלניות
שאין בהן שלש על שלש דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים
[כלומר ,אע"פ שהוא ממין דבר המקבל טומאה אלא שחסר
לו שיעור בגד ,ועכשיו אינו מקבל טומאה .ב"י] .דרש רב
חייא בר רב מתנה משמיה דרב הלכה כר' נחמיה" 385 ...
נדה נז - :גמ' " -אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה
עליה ומצאה דם עליה טהורה שנאמר {ויקרא טו  -ז/יט}
'בבשרה' עד שתרגיש בבשרה ,האי בבשרה מיבעי ליה
שמטמאה בפנים כבחוץ א"כ לימא קרא בבשר מאי בבשרה
שמע מינה עד שתרגיש בבשרה[ ...נח ] - .רב אשי אמר

בסיס שאינו מקבל טומאה  -דוגמאות
רוב הראשונים פסקו כר' נחמיה ,שדין כתם נאמר רק אם
נמצא על בסיס המקבל טומאה[ .הטעם  -כיון שהדבר
שהכתם עליו טהור ,גם על האשה לא גזרו טומאה (תוס' נח.
ד"ה כרבי) ( ]386ר"ח ,רמב"ם ,רשב"א ,רא"ש)  387וכ"פ
השו"ע ,שדין כתם שייך רק בדבר המקבל טומאה( .טה"ב
ח"א תיט)
וכעת נביא דוגמאות של בסיס ,והאם יש בו דין כתם:
בסיס המחובר  -אינו מקבל טומאה ,כמו קרקע (שו"ע) ,או
אסלת בית הכסא (רמ"א) ( 388כו"פ ,סד"ט) [דלא כתוה"ש
רצה להחמיר בזה ,שהרי המחובר מקבל טומאת נגעים
והתוס' והרא"ש מטמאים בזה] וה"ה ברואה כתם על הצואה
שטהורה [הטעם  -א .יכולה לתלות הכתם בטחורים ,ב .אינו
מקבל טומאה] (סד"ט ס"ק צג ,טה"ב ח"א תכה)

מקור טוהר
..." 385אמר ליה רב נחמן אבא תני מעשה בא לפני חכמים וטמאום ואת אמרת הלכה כרבי נחמיה מאי היא דתניא שתי נשים שהיו
טוחנות ברחיים של יד ונמצא דם תחת הפנימית שתיהן טמאות תחת החיצונה החיצונה טמאה והפנימית טהורה בינתים שתיהן
טמאות ,היה מעשה ונמצא דם על שפתה של אמבטי ועל עלה של זית בשעה שמסיקות את התנור ובא מעשה לפני חכמים וטמאום
תנאי היא דתניא ר' יעקב מטמא ורבי נחמיה מטהר והורו חכמים כרבי נחמיה":
 386ביאור הטעם " -מכיון שדם נדה טמא הוא מן התורה על כל פנים ,ומטמא את האשה טומאת ערב מן התורה ,בעל כרחנו אנו
צריכים לטמא אותה טומאת ערב בראיית כתם משום ספק אחד של תורה ,שמא מגופה בא ,ונמצא שקבענו שהוא מן המקור מכח
ספיקא דאורייתא ,ושוב מוכרחים לטמא אותה טומאת שבעה נקיים משום נדה ,מדרבנן ,שאמרו שאף בלא הרגשה טמאה .ואף דלגבי
דידה אכ תי יש ספק ספיקא ,שמא מעלמא ושמא לא נגע הדם בבשרה אלא נטף ישר מן המקור לחוץ ,ומגע בית הסתרים אינו מטמא,
אולם הניחא לגבי טומאת האשה ,אבל הרי על כל פנים צריכים לטמא הבגד שעליו הכתמים משום מגע ,ונמצא שקבענו שיש בזה
ספק של תורה ,ולכן אנו מוכרחים לטמא גם את האשה משום נדה מדרבנן ,שאינה צריכה הרגשה מדרבנן ,וזה שייך בנמצא על דבר
המקבל טומאה ,אבל בדבר שאינו מקבל טומאה לא שייכא הסברא הנ"ל ,הילכך טהורה" (שו"ת נו"ב קמא חיו"ד סי' נב ,הביאו בטה"ב
ח"א תכג)
[ 387דלא כהראב"ד הסובר שאין הלכה כר' נחמיה ,והכתם מטמא אף אם נמצא על גבי בסיס שאינו מקבל טומאה( .טעמו  -משום
עובדא (נדה נח ).דההיא איתתא דאשתכח לה דמא במשתיתא (שהיתה מסכת טווי לאריג ונמצא דם על השתי) ,אתא לקמיה דרבי
ינאי ,ואמר לה תיזיל ותיתי (אמר לה שתלך ותשוב כדרך שעשתה עד כה ,ואם נזדמן שהטווי המוסך בא בין רגליה כנגד אותו מקום
טמאה) אבל כבר השיג עליו הרז"ה בסלע המחלקות (סי' ל) דמשתיתא היינו כלי אורג שהוא דבר המקבל טומאה (טה"ב ח"א תכ)]
 388ואף כלי שהיה ראוי לשימוש ,וכעת חיברו אותו לבית הכסא להיות מושב ,או שפתחו בו פתח רחב  -כבר דינו כמחובר ולא ככלי
(שו"ת נו"ב תניינא סי' קט ,פת"ש יט)
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מי טוהר
בסיס שאינו מ"ט המונח ע"ג בסיס המ"ט  -י"א שיש בו דין
כתם ,שהרי הבסיס התחתון נטמא משום טומאת משא
(שהרי דם הנדה מטמא במשא) ,וא"כ אף האשה טמאה.
ולפי זה אף אשה שקנחה בנייר שאינו מקבל טומאה ,ונמצא
עליו כתם יותר מכגריס ,כיון שהאשה ראויה לקבל טומאה,
לא מהני מה שהכתם נמצא על דבר שאינו ראוי לקבל
טומאה (סד"ט ס"ק צג ,פת"ש יז)
וי"א שאין בו דין כתם [הטעם  -א .הפוסקים לא כתבו זאת,
והיו צריכים להשמיענו זאת ,ב .רמב"ם (הל' טומאת מת
פ"א ה"ט) אין מתטמא בטומאת משא אלא האדם בלבד ולא
הכלים .ג .התוס' (נדה נח ):תירצו במשתיתא שהוא מקבל
טומאת נגעים ,וא"כ היה להם לתרץ בפשיטות ,ששם היו
חוטי השתי פרוסים ומסוכים במסכת האורגים ,והמסכת
מקבלת טומאת משא ,ד .רוב האחרונים מקלים בזה] (פרי
דעה בפתיחה שער ד ,מאורי אור בקן טהור עמ' קלח סע"ב,
טה"ב ח"א תלא)

בסיס שאין לו שיעור לקבל טומאה  -אינו מקבל טומאה
וכתם (ש"ך טו) .ולכן בצמר ופשתים כל שאין בה ג' על ג'
אצבעות ,ובשאר מיני בדים כל שאין בה ג' על ג' טפחים
(כ"ד ס"מ רבוע) ( 389לפי הרמב"ם הל' כלים פכ"ב ה"א ,ולפי
המאירי בשבת כו .ד"ה שבעה) (פרי דעה בפתיחה סוף שער
ג ,טה"ב ח"א תכא).
והיינו בקרעים מהבגדים ,אבל האורג בגד בפני עצמו כל
שהוא ,הרי זה מקבל שאר טומאות ,חוץ מטומאת מדרס
שאין מקבל אותה אלא הראוי למדרס (טה"ב ח"א תכ הערה
 23הרמב"ם שם והמאירי שם)
וכל עוד שאין בו השיעור הנ"ל אינו מקבל טומאה וכתמים
 ואף אם יש בו בכדי לרבע לשיעור הנ"ל ,אין לצרף האורךוהרוחב בכדי לרבע (כגון שגודלו ה' על ב') (טה"ב ח"א
תכא) ,ואף אם ייחדו לשימוש או הכינו לשימוש  -אין בו
קבלת טומאה (רמב"ם הל' כלים פכ"ב הכ"א) (טה"ב ח"א
תכא),
ואף שזה נקרע מבגד גדול שהיה ראוי לקבל טומאה (טה"ב
ח"א תכב).

נייר הנעשה מעלי אילנות וירקות או קליפת עצים  -אינו
מקבל טומאה ולכן אין בו דין כתם [ 390הטעם  -סתם נייר
אינו עשוי לקבל בו דבר ,כדי שיהיה ראוי לקבל טומאה
(וכדאיתא במשנה כלים פי"ז מט"ו) אלא עומד לכתיבה
ושאר צרכים ,לפיכך אינו ראוי לקבל טומאה] (כן הסביר
הנו"ב בדברי הרמב"ם הל' כלים פ"ב שכתב שנייר אינו מקבל
טומאה ,הובא בשו"ת שיבת ציון סי' לט ,הביאו בפת"ש יח)
נייר הנעשה מבלויי סחבות או מעשבים כתושים (שהוא
מעשה לבדים)  -י"א שיש בו דין כתם [הטעם  -דלא גרע
מלבדי ם שמקבלים טומאה ,שהרי זה נעשה באותו ייצור,
ולא מטעם שזה היה ארוג מקודם ,והנייר של זמן הגמ' היינו
עשוי מעלי האילנות או מקליפות עצים] (נו"ב תניינא סי'
קה ,שו"ת שיבת ציון סי' לט)
וי"א שאין בו דין כתם [הטעם  -אין לחלק בין נייר שלנו
לנייר של זמן הגמ' ,שזה גרע מלבדים ,שהלבדים הצמר או
הפשתים נראים וניכרים אלא שהם טרופים ושועים,
משא"כ הנייר שכולו נטחן ,ואין זכר למה שהיה קודם ,הרי
שפנים חדשות בא לכאן (שו"ת תשובה מאהבה ח"ג סי'
שסד דף מב ע"ג ,סד"ט) ,דכיון שנכתש היטב ונמס במים
ונהפך לפנים אחרות ועוד שדין צמר ופשתים נאמר על
דברים העומדים לבגד ואריג ,משא"כ נייר שעומד לצרכים
אחרים ככתיבה וכדו' (הוי מעשה עץ) (חת"ס) ,ועוד שעיקר
דין כתמים מדרבנן ,ובפרט שהנייר שלנו דק ואינו ראוי
לכבסו כדי להשתמש בו שנית ,בודאי שאינו ראוי לקבל

בסיס שמקבל טומאת נגעים בלבד  -י"א שיש בו דין כתם
(תוס' ריש נדה נח ,.רא"ש ,ש"ך טו)
בסיס שמקבל טומאה מדרבנן (פשוטי כלי עץ או כלי
זכוכית)  -י"א שיש בו דין כתמים [הטעם  -שאם נאמר
שאין דין כתמים בדבר המק"ט מדרבנן ,א"כ כלי שכבר נטמא
לא יקבל דין כתמים ,וא"כ בזמן הזה שכולנו טמאי מתים,
וטהרה אין לנו וכי תתבטל טומאת כתמים בנשים לגמרי,
אלא חכמים לא חילקו דבריהם] (נו"ב תניינא סי' קט) וי"א
שאין דין כתמים במק"ט מדרבנן [הטעם  -א .שהרי הוא
ספק דרבנן ולקולא ,דשמא מעלמא קאתי ,ב .הרמב"ם כתב
בהלכות איסו"ב (פ"ט ה"ז) שאין דין טומאת כתמים בכלי
חרס מגבו ,אע"פ שבהלכות אבות הטומאה (פ"ז ה"ג) כתב
שיש טומאה באחורי כלי חרס ,אלא ודאי שכיון שמדאו' אינו
מקבל טומאה ,אינו מקבל כתמים] (פרי דעה בפתיחה סוף
שער ד ,אור שמח איסו"ב פ"ט ה"ז ,דברי חיים ח"ב חיו"ד
סי' ב ,טהר"י סעי' מז ,שבט הלוי קעד ,ובחדש קע) וכן הלכה
להקל "ולכן אם ראתה כ תם על פשוטי כלי עץ רחב ,או על
כלי זכוכית ,אפילו יש בו יותר מכגריס ועוד טהורה" (טה"ב
ח"א תכה)

מקור טוהר
[ 389ואף הרמ"א באו"ח סי' ט שפסק שכל מיני בגדים חייבים בצצית מן התורה (כדברי תוס' ,רא"ש וסייעתם) נראה שיודה להקל
בנידון דידן ,משום שבכתמים שומעים להקל (טה"ב ח"א תכא)]
( 390כן מוכח במשנה ריש פ"ב מהלכות כלים וכ"כ ר"ש שם).
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טומאה ,שהרי הוא כקרוע ומושחת ולא ראוי לשום תשמיש
כלל (שו"ת אגרות משה ח"ג מיו"ד ס"ס נג) ,וכן רוב
האחרונים מקלים (טה"ב ח"א תכז)] (הגדול שהובא בשו"ת
שיבת ציון סי' לט ,סד"ט ,חכמ"א כלל קיג דין ח ,שו"ת
חת"ס ח"ו סי' פא)
ומ"מ בבדיקת נייר שאינו בדוק חלקם מחמירים (סד"ט,
שו"ת חת"ס ח"ו סי' פא)
ולהלכה ,נייר שלנו אינו מקבל טומאה כלל (טה"ב ח"א תכז)

בגד צבעוני  -המקור בגמרא
נדה סא" - :ת"ר בגד צבוע מטמא משום כתם ,רבי נתן בר
יוסף אומר אינו מטמא משום כתם ,שלא תקנו בגדי צבעונין
לאשה אלא להקל על כתמיהן" 394 ...
ונחלקו הראשונים  -הרמב"ן פסק כתנא קמא ,שיש דין כתם
בבסיס צבוע
הרא"ש והרמב"ם פסקו כרבי יונתן ,שאין דין כתם בבגד
צבוע כלל [ 395הטעם  -א .שלא אמרו כתמים להחמיר אלא
להקל ,ב .וכן דעת רוב הפוסקים ,ג .כן הלכה רווחת בכל
תפוצות ישראל] (רמב"ם איסו"ב פ"ט ה"ז ,רא"ש 'ובכתמים
שומעין להקל') וכן פסק השו"ע
הרשב"א כתב שהמחמיר תע"ב (כ"כ בתוה"ב הקצר ,אף
שבתוה"ב הארוך סמך על הרמב"ם)
ר' שמחה וראב"ן  396כתבו שהגמ' שמקלה בצבעוני היינו
לעניין טומאת הבגד ,אך האשה עצמה ודאי טמאה (הגה"מ
איסו"ב פ"ט ,הובא בפת"ש כא ,דגמ"ר "קשה להקל נגד
שלשה חמּורי עולם")

צמר גפן או פד  -אין בו דין כתם ,שהרי אינו מקבל טומאה,
ולכן מה שנשים נוהגות לתת על התחתונים נייר עב ספוגי
נגד אותו מקום ,לספוג ההפרשות שלהן ,אם נמצא עליו
כתם יותר מכגריס בלא הרגשה ,האשה טהורה [כיון שאינו
ארוג] ( 391טה"ב ח"א תכה)
ניילון  -רק דבר הגדל מן הארץ שייך בו טומאה ,ולא חיה
הגדלה בים ,בנהר ,בנחלים או בבורות [משנה כלים פי"ז
מי"ג "כל שבים טהור חוץ מכלב הים ,שבורח ליבשה ,דברי
רבי עקיבא" .וכן פסק הרמב"ם (הל' כלים פ"א ה"ג)] ולכן
ניילון שמיוצר מבארות נפט אינו מקבל טומאה( .שו"ת
אגרו"מ ח"ג מיו"ד סי' נג ,טה"ב ח"א תכז) 392
אך אם תפר מסביב הניילון בחוטי פשתן וכיו"ב  -יש
להחמיר ( 393טה"ב ח"א תכט)

וי"א שאם חצי הכתם על החלק הלבן שבבגד וחציו על
הצבוע  -יש לצרף החלק שעל הצבוע לכגריס ועוד [הטעם
 אף שרוב הפוסקים מטהרים כתם על בגד צבעוני ,מ"מ הםלא מטהרים באופן שנמצא גם על הלבן וניכר שהוא כתם
( ]397שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' קסג)

גומי  -שהוא שרף עץ ידוע ,אינו מקבל טומאה [הטעם -
אף שריבו שאר מיני בגדים חוץ מצמר ופשתים ,מ"מ נתרבו
דוקא אלו שהם בטוויה ואריגה ,אבל לא דברים הנימסים
וניתכים כגומי] (חזו"א מקואות קכו,ז)

מקור טוהר
 391ובשבט הלוי (קעד ובחדש קע) כתב של מעשה נראה להחמיר .וכן אמר לי הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א שדעת הרב מרדכי אליהו
זצ"ל שכל דבר שיש בו חשיבות מקבל טומאה ,ובכלל זה נייר טואלט וגם פד.
[ 392ודלא כהמחמירים בכלי ניילון [הטעם  -א .כיון שעושים ממנו תיקון לבגדים ונעליים ,וראוי למדרס ,ב .כי אין מציאות שיהיה איזה
בגד שהוא ,שראוי ללבשו על הגוף ולא יהיה מק"ט] (שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ב ,שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' קיח)
וכן דלא כהמחמירים בבגד ניילון [הטעם  -כל שהוא ארוג הוא בכלל בגד האמור בתורה ,אך כלי ניילון ופלסטיק לא ,כיון שאינם בכלל
שבעה מיני כלים שמקבלים טומאה מן התורה ,ואין אנו יכולים לגזור עליהם טומאה כל עוד אין להם בית קיבול] (חזקת טהרה קסו,.
בדה"ש סי' קצ ס"ק קז)]
[ 393הטעם  -לפי דברי הרמב"ם (כלים פ"א ה"ג) "חיבר מן הגדל בים עם הגדל בארץ ,אפילו חוט או משיחה ,וחיברם חיבור גמור...
הכל מקבל טומאה" וכ"כ הראב"ד בפירושו לתורת כהנים פרשה ו סי' י].
..." 394תקנו מאי תקנינהו? אלא שלא הותרו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן .הותרו מכלל דאסירי? אין דתנן 'בפולמוס
של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס בקשו לגזור על בגדי צבעונין אמרי הא עדיפא כדי להקל על כתמיהן' "
 395ומלשון ה רמב"ם שכתב "כלי צבעונים אין חוששים לכתם הנמצא בהם "..מוכח שאף בכלי צבעוני טהורה ,ולא רק בבגד צבעוני.
(טה"ב ח"א תטז)
 396וכתב בטה"ב (ח"א תז) "אכן לא נמצא כן בראב"ן ,ונראה שהוא טעות סופר וצריך לומר 'הרמב"ן' ,שכן לשון הרמב"ן כמו שהעתיק
הגה"מ בשם הראב"ן".
( 397וכן הביא ראיה ממסכת נגעים פי"א מ"ד)
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למחות [הטעם  -המחשבה לגזור היתה רק על בגד עליון,
ולא בכתונת שבזה אין מקום לגזור ,ונראה שזה משום שסבר
שיש דין כתם בבגד צבעוני הסמוך לבשר] (שו"ת חת"ס סי'
קסא ,פת"ש כא)
י"א שאין ללבוש בגדי צבעונים בימי השבעה נקיים [כי כל
היתר לבישת הצבעונים היינו בימי חזקת טהרה] (שו"ת
מראה יחזקאל סי' נ)
וי"א שמותר ללבוש בגדי צבעונים אפילו בימי ליבונה ואף
בג' ימים ראשונים [הטעם  -מה 'שאין מבטלין איסור
לכתחילה' ,היינו א .כשהאיסור ידוע בבירור ,אבל בכתמים
אין בהם משום קביעת וסת ,ובבגד צבעוני לא גזרו משום
כתמים כלל ,ב .ועוד שכאן עדין אין האיסור בעולם ,ובכהאי
גוונא מותר לבטל בידיים ,ומכ"ש באשה שאינה יכולה
להיטהר מחמת כתמים .ואין זה נחשב 'כמעלים עינו
מהאיסור' שהרי בצבעוני לא גזרו חכמים ,ובפרט שבשעת
הלבישה לא היו כתמים .וכל חומרת הג' ימים ראשונים
שכתב הרמ"א היא חומרא בעלמא ,ולדעת השו"ע אין
הפרש בין ג' ימים לשאר ימים ,לפיכך יש להקל ללבוש
צבעוני מיד אחר שפסקה בטהרה ,ועוד שהחומרא בג"י
ראשונים היא משום תליה וכאן הקולא משום שחכמים לא
גזרו כלל ,וכן הסכמת רוב האחרונים ,וכן יש ספק ספיקא -
שמא הלכה כהשו"ע שאין חילוק בין ג' ימים ראשונים
לשאר ימים ,ואת"ל שיש חילוק ,שמא הרמ"א יודה בבגדי
צבעונים או בדבר שאינו מ"ט] (שו"ת ברית יעקב חיו"ד סי'
נח ,שו"ת זכרון יעקב סי' טו ,שו"ת מהרש"ם ח"א סי' פא
פב ,בדה"ש קצו אות קמג ,טה"ב ח"א תיח  -תיט)
לכן "אשה שרגילה לראות כתמים בלי הרגשה ,תלבש תמיד
בגדי צבעונים ,ואם תראה עליהם כתמים תעלים עיניה מהם
ולא תחוש להם ,וכן אם רואה כתמים בימים מסויימים ,כגון
יום או יומיים אחר הטבילה ,תלבש באותם ימים בגדי
צבעונים להציל עצמה מטומאת כתמים ,ואפילו כשסופרת
שבעה נקיים יכולה ללבוש בגדי צבעונים ,וכן להציע
הסדינים שעל מטתה באופן שיהיו צבעונים ,ובזה תציל
עצמה מטומאת כתמים .ואמנם יש אחרונים שמחמירים
בזה בשלשת הימים הראשונים של ספירתה ,אולם

צבע שהדם ניכר בו
רש"י סתר את עצמו בזה ,אם בכל צבע אין דין כתם או לא
:398
יש המקלים בכל צבע שאינו לבן ,לומר שאין בו דין כתם
(רמב"ם איסו"ב פ"ד הט"ו ,רשב"א ,שו"ע הגר"ז סי' קצ ס"ק
כג) ואף בגד שמברייתו הוא צבוע אין בו דין כתמים (לחו"ש
טז ,טה"ב ח"א תי) 399
ויש מחמירים בכל בגד שהדם ניכר בו [עפ"י רש"י בנדה
סא( ]:תפארת צבי מקו"ח ס"ק מח),
ויש המחמירים דוקא בבגד צבעוני הדומה ללבן (כמראה
געל ,שעוה) שהדם ניכר בו (שו"ת שבט הלוי חיו"ד סי' פז)
אך דחו דבריהם,
ולהלכה רק בבגד בצבע לבן בלבד יש דין כתם ולא בצבעים
הבהירים כאדום או ורוד או צהוב ,ואף שניכר שזה דם
[הטעם  -א .שאין דבריהם מוכרחים ,שהרי לא חילקו חז"ל
בדבר ,ב .בזמנם היו בקיאים מאוד להבחין בין דם לדם,
ובבגדי צבעונים היה קשה להבחין ,ולכן לא גזרו עליהם דין
כתמים ,ג .כל המנהג לא ללבוש צבעונים היינו משום מנהג
המקום ותו לא ,ד .לפי שהרבה פוסקים סוברים שכתם
הנמצא על לבן ובאמצע פס צבעוני שאין הקטע שעל הצבע
מצטרף ,אף שידוע שהוא דם] (שו"ת אדני פז סי' כ ,שו"ת
חשב האפוד ח"ב ס"ס צב ,שו"ת מעיל צדקה סי' סב ,טה"ב
ח"א תי  -תיב)
תקנת לבישת צבעונים
הרמב"ם (איסו"ב פ"ט ה"ז) כתב שיש תקנה ללבוש בגדי
צבעונים 400
וכ"כ הרמ"א אך בשינוי לשון "לְ ִפיכָ ְךִ ,תלְ ַּבׁש ָה ִא ָׁשה ִבגְ ֵדי
ִצ ְבעֹונִ ין"
וי"א שתלבש בגדי צבעונים ,אך לא בימי ליבון ונדה ,דהיינו
בג' נקיים ראשונים [כיון שהוחזקה במעיין פתוח] (עמודי
כסף ,פת"ש כב ,שו"ת נהרי אפסמון חיו"ד סי' קנח)
חת"ס  -אין תקנת לבישת צבעונים ,ומ"מ אין למחות
בעושה כן ,אך בבגד הסמוך לבשר (כחלוק וכותונת) יש

מקור טוהר
 398דעת רש"י  -מצד אחד ,בנדה סא :כתב "להקל על כתמיהן .שאין הכתם ניכר בבגד צבוע כמראה דם גמור" ,משמע שדוקא בגד
אדום מציל מכתמים .ומאידך בנדה יז .כתב "בודקים אלא בעד לבן .שאין הדם ניכר יפה אלא בעד לבן" משמע שכל צבע שאינו לבן
מציל מכתמים.
[ 399דלא כהחכמ"א (כלל קיג סי' י) שכתב שעור הצבוע בידי שמים מקבל טומאת כתמים]
 400וזה לשונו"" :אֲבָּל כְּלֵי צִבְעוֹנִין אֵין חוֹשְׁשִׁין לְכֶׁתֶׁם הַנִּמְצָּא בָּּהֶׁן .לְפִיכָּךְ תִּקְּנוּ חֲכָּמִים שֶׁׁתִּלְבַּשׁ הָּאִשָּּׁה
בִּגְדֵי צִבְעוֹנִין כְּדֵי לְהַצִּילָּהּ מִדִּין הַכְּתָּמִים" ,וקשה  -שהרי הגמ' שאלה מי תיקן? הרי לא מצינו תקנה כזו? ,ותירצה שבפולמוס
(חיל) של אספסיינוס רצו לאסור בגדי צבעונים משום חורבן הבית כעין עטרות חתנים וכלי אירוס ,אלא שהבינו שעדיף להקל על
הנשים בדיני כתמים מאשר לאסור משום חורב ן הבית .ולפי זה איך הרמב"ם נקט לשון תיקנו? ויש לתרץ ,א .שגירסא אחרת היתה לו,
ב .שמא הגמ' הקשתה קודם שידעה שנשאו ונתנו בזה בפולמוס של אספסיינוס ,אך כעת שהיא ידעה זאת י"ל ששם לא רק שלא
אסור אלא גם תיקנו זאת( .ב"י)
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שו"ת תפארת צבי חיו"ד סי' כד ,שו"ת תשובה מאהבה ח"א
סו"ס קסג ,פת"ש כ ,וכן פסק בספר שבט הלוי עמ' קעה אות
ו ,ובחדש קעא)
וי"א שהצבע אינו מצטרף לשיעור כגריס ,אך הוא מצרף את
שני הקטעים לשיעור כגריס ועוד [כיון שניכר שהכל כתם
אחד הוא ,ובכתמים שומעים להקל ולכן אינו מצטרף].
(שו"ת מעיל צדקה סי' סב ,סד"ט כא ,חכמ"א כלל קיג סי'
י ,רעק"א אות י ,שו"ע הרב ס"ק כג)
וי"א שאין הצבע מצטרף ולא מצרף (לפי שו"ע הרב
שהשמיט את המשך דברי המעיל צדקה שהצבע כן מצרף,
צ"צ בפסקי דינים עמ' רנג ,שו"ת עמק שאלה חיו"ד סי' לז)
ולהלכה ,יש לפסוק כדעה האמצעית ,שזה רק מצרף אך לא
מצטרף [כי כן דעת רוב האחרונים] (טה"ב ח"א תיב  -תטו)
וכן מראה לבן שבא מגופה ונמצא מפסיק באמצע כתם אדום
 הרי הוא מצרף אותם לשיעור כגריס ועוד (שו"ת יבי"אח"ח חיו"ד סי' יז אות א ,הובא בטה"ב ח"א תיג הערה )19

הספרדים ועדות המזרח נוהגים להקל גם בימים אלו כדעת
מרן השולחן ערוך שקבלנו הוראותיו( ".טה"ב ח"א תטז)
בגד צבעוני הסמוך לבשר
האם יש דין כתם בבגד צבעוני הסמוך לבשר -
י"א שיש בו דין כתם [הטעם  -א .המחשבה לגזור היתה רק
על בגד עליון ,ולא בכתונת שבזה אין מקום לגזור ,ב .שהרי
ר' שמחה ראב"ן ורמב"ן מחמירים בעיקר דין צבעוני ,לכן די
להקל במה שכתב מרן השו"ע והרמ"א משא"כ בבגד תחתון
הסמוך לגוף] (שו"ת חת"ס סי' קסא)
וי"א שאין בו דין כתם ,וכן הלכה ,והמורה להחמיר בזה אינו
אלא מן המתמיהים [הדחיה  -א .כי דברי החת"ס מבוססים
על סברא ולא על ראיה ,והאמת היא שאין גזירה לחצאין ,ב.
דעת רוב האחרונים להקל בזה שכן מסתימת כל הפוסקים
הראשונים נראה שאין חילוק בין הבגדים ,ג" .לא אמרו
בכתמים להחמיר אלא להקל" וזה נאמר אפי' על מח' של
חכמים ודעה יחידאה ,כמו שפסקו רוב הפוסקים כר' נתן
ודלא חכמים לגבי בגד צבעוני .ד .כיון שאין האודם ניכר על
בגד צבעוני (טעם שהביא רש"י) אין לחלק בין עליון
לתחתון] (טה"ב ח"א תח  -תי ,חזו"א יו"ד פ"ט אות ד)

כתם אחרי ספק הרגשה
אשה שמצאה כתם אחר ששימשה מיטתה ,או אחר הטלת
מי רגלים  -י"א דהוי ספק דאו' דשמא הרגישה וסברה שזה
הרגשת שמש או מי רגלים ,ולכן טמאה אף אם נמצא ע"ג
דבר המקבל טומאה או צבעוני (סד"ט סס"ק לו ,פת"ש יח,
בדה"ש סי' קצ ס"ק קד ,וס"ק קי ,ובביאורים לסעיף לג)
וי"א שיש בזה דין כתם רגיל ,ואם נמצא ע"ג בסיס צבעוני
או שאינו מק"ט  -טהורה[ .הטעם  -א .הפוסקים לא הזכירו
שיש כתם שהוא ספק דאו' ,ב .וכן מעובדא דמשתיתא שלא
מקבלת טומאה ,ולא תירצו שמדובר אחר תשמיש או הטלת
מ"ר ,ג .כיון שהאשה בחזקת טהרה ,לא חוששים שהרגישה
וסברה שזה הרגשת שמש או מ"ר ,ד .רוב נשים אינן טועות
בהרגשתן ,ה .ובכתמים שומעים להקל] (פרד"ר יח ,.שו"ת
חמדת שלמה סי' כ ,טהר"י קצ מ ,טה"ב ח"א תלב)

בגד צבוע שצדו האחד לבן
בגד שצדו האחד לבן וצדו השני צבעוני  -יש בו דין כתם רק
בצד הלבן שבו ,ואין לגזור בו אטו הצד הצבעוני שבו [כיון
שכתמים מדרבנן אין לגזור גזירה לגזירה] (שו"ת ציץ
אליעזר ח"ו סי ' כג אות טז ,חזקת טהרה בדרך ישרה סוף
ס"ק יג ,טה"ב ח"א תטז)
ומ"מ אם הדם נפל על הצד הצבוע וחדר לצד הלבן  -יש בו
דין כתם ,ואם יש בו שיעור כגריס ועוד  -טמאה (טה"ב ח"א
תטז) ,והרוצה להקל בזה בבגד שאינו סמוך לבשר  -יש על
מה שיסמוך (שם הערה )401 20
פס צבעוני מפסיק

כתם שהגיע ודאי מגופה

בגד שיש בו קטעים לבנים וצבעוניים ,ונמצא כתם על שני
קטעים לבנים ,ופס צבעוני מפריד ביניהם -
י"א שהצבע אף מצטרף לשיעור כגריס עם הלבן [שהרי
הלבן הוכיח לנו שזה דם גמור ,ואף מה שעל הצבע] (חוו"ד,

דם שהגיע ודאי מגופה אך שלא בהרגשה  -יש לו דין כתם,
וצריך שימצא על בסיס המקבל טומאה ואינו צבעוני (סד"ט
סס"ק לו הובא בפת"ש יח .וכן שו"ת מעיל צדקה סי' כ הובא
בטה"ב ח"א תיב .וכן שו"ת ברית יעקב סי' נח ,חזו"א פט
אות ד הובאו בטה"ב תיג) 402

מקור טוהר
 401וזה לשון ההערה" :ואף שבשו"ת בצל החכמה (ח"ה סי' קמט) פסק להקל גם בזה (כשחדר לצד הלבן ויש בו שיעור כתם) לפי
עניות דעתי נראה שיש להחמיר בזה ,מכל שכן ממה שכתב להחמיר בשו"ת תשובה מאהבה (ח"א סוף סי' קמג) הובא לעיל במשמרת
הטהרה בתחילת האות .וע"ע בשו"ת יבי"א (ח"ח חיו"ד סי' יז אות ב) ושם העלה שבחלוק שאינו סמוך לבשרה ,הרוצה לסמוך להקל
על דברי הרב בצל החכמה ,יש לו על מה שיסמוך .וע"ע בח"ט (חיו"ד סי' יב אות א)" .עכ"ל.
[ 402ודלא כשו"ת באר משה ח"ד סי' סה שסבר שכתם הנראה שהוא דם ממש ויש בו סמיכות דם ,אין להתיר אף בבגד צבוע ואף
בבגד שאינו סמוך לבשר (ראייתו  -מדברי שמ ואל (נדה נז ):שאמר בדקה קרקע עולם וישבה עליו וראתה דם טהורה ,ואמר רב אשי
(נח ).ששמואל סבר כר' נחמיה שדוקא על דבר שאינו מקבל טומאה אין דין כתם ,וא"כ קשה שהרי אין לזה דין כתם משום שסתם
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מי טוהר
ובפרט אם היא רגילה לראות כתמים [הטעם  -א .שיותר
טוב שלא תבדוק ,שמא תקלקל עצמה ,ב .ועוד שאין לזה
מקור הלכה ובפוסקים ,בפרט שזה יסוד חשוב בדיני כתמים,
ג .כיון שאנו תולים שהכתם בא מעלמא ,א"כ אין סברא
להצריכה בדיקה] (טה"ב ח"א תכב 405 )404

ואף אם מצאה דם רב על בגד צבוע אין בו דין כתם כלל
[הטעם  -כיון שחכמים לא גזרו דין כתם על בסיס צבעוני]
(שו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי' כג סוף אות ב ,טה"ב ח"א תיג)
403

ואף אם היא מצאה כתם יותר מכגריס ועוד על בסיס צבוע
או שאינו מקבל טומאה  -נראה ש אינה צריכה לבדוק עצמה,

מקור טוהר
קרקע אינו לבן ,אלא ודאי שמדובר בכתם עם סמיכות דם ,שאף על דבר צבוע מטמא  -ודחיית ראייתו היא :א .שחכמים לא גזרו כתם
על צבוע כלל ולא חילקו ,ב .אנו רואים שיש במציאות קרקע לבנה ,ג .וכן אפשר שהקרקע מרוצפת ברצפה לבנה ,וכל שמחובר לקרקע
נחשב לקרקע עולם( .טה"ב ח"א תיג)) ]
[ 403דלא כחידושים וביאורים (הל' נדה סי' ט אות ג) שחידש שאין להקל בזה]
 404וסיים בטהרת הבית " -ונראה שאם הכתם שיותר מכגריס ועוד היה 'במקרה' (נלע"ד שאין דרכה בכתמים) טוב הדבר שתבדוק
עצמה ,ותו לא מידי" ,ובהערה ( ) 25הוסיף "והעיקר להקל בכל זה ואפילו ביותר מכגריס ועוד .וכן העלה בשו"ת חשב האפוד ח"ג (סימן
צט) .ועיקר .וע"ע במה שכת בתי בשו"ת יבי"א ח"ז (חיו"ד סי' יג אות א)"
[ 405דלא כהאומרים שהאשה חייבת לבדוק עצמה מיד (חידושים וביאורים להלכות נדה סי' ט ס"ק ג ,אילה שלוחה קלצקין סימן יט)
ודלא כהאומרים שאם נמצא כתם יותר ממאכולת שבזמנינו צריכה בדיקה (ספר שבט הלוי קסז ,:ובחדש קסג ,.שערי טהרה סימן כד
בשם הרב אלישיב זצ"ל)] (טה"ב ח"א תכב)

162

יו"ד סימן קצ
סעיף יא  -יב :מיקום הכתם
שם ִמן
ש ּ ָּׁבא ָּׁ
שר ֶׁ
ש ֶׁא ְּפ ָּׁ
שם ּ ֶׁכ ֶׁתם ְּטמֵּ ָּׁאה ,אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּב ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
ש ִּי ּ ָּׁמצֵּ א ָּׁ
סעיף יא  -לֹא ְּּבכָּׁ ל מָּׁ קוֹ ם ֶׁ
ְּ
נִמצָּׁ א עַּ ל עֲקֵּ בָּׁ ּהְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ כֵּ ן ִאם נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל ּ ָּׁכל א ֶֹׁרך שוֹ ָּׁק ּה וּפַּ ְּרסוֹ ֶׁתיהָּׁ
הַּ ּ ָּׁמקוֹ רֵּ ּ .כיצַּ דְּ ,
ש ּ ַּת ֲעמֹד ו ְּּת ַּד ּ ֵּבק ֶׁרגֶׁל ְּּב ֶׁרגֶׁל וְּ שוֹ ק ְּּבשוֹ ק,
ִמ ִּב ְּפנִ ים ,וְּ הֵּ ם הַּ ְּּמקוֹ מוֹ ת הַּ ִּנ ְּד ּ ָּׁב ִקים זֶׁה ּ ָּׁבזֶׁה ְּּבעֵּ ת ֶׁ
וְּ כֵּ ן ִאם נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל רֹאש גּ ו ָּּׁדל ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ

ש ּ ֵּכן עַּ ל ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ מַּ ּ ָּׁמש
וְּ כָּׁ ל ֶׁ

שם ַּר ְּש ּ ָּׁב"א),
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

וְּ כֵּ ן ִאם נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל

שמָּׁ א נָּׁגְּ ע ּו ְּּבאוֹ תוֹ ָּׁמקוֹ ם .אֲ בָּׁ ל ִאם
שהַּ ּי ַָּּׁדיִ ם עַּ ְּס ָּׁקנִ יּוֹ ת הֵּ ן וְּ ֶׁ
י ֶָּׁׁדיהָּׁ  ,אֲ ִפלּ ּו עַּ ל ִק ְּש ֵּרי ֶׁא ְּצ ְּּבעוֹ ֶׁתיהָּׁ ֶׁ ,
ְּ
נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל שוֹ קֶׁ יהָּׁ וְּ עַּ ל ּ ַּפ ְּרסוֹ ֶׁתיהָּׁ ִמ ַּ ּצד חוּץ ,אוֹ אֲ ִפלּ ּו מֵּ הַּ ְּּצ ָּׁד ִדין ,וְּ אֵּ ין צָּׁ ִריך לוֹ מַּ ר לְּ מַּ עְּ לָּׁ ה
ש ִּנזְּדַּּ ְּ ּק ָּׁרה וְּ ִהגְּ ִּביהָּׁ ה ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ לְּ מַּ עְּ לָּׁ הְּ ,טמֵּ ָּׁאה ְּּבכָּׁ ל ָּׁמקוֹ ם
מֵּ אוֹ תוֹ מָּׁ קוֹ םְּ ,טהוֹ ָּׁרה .וְּ ִאם יוֹ ַּדעַּ ת ֶׁ
של
ש ִּת ְּמצָּׁ אֶׁ נוּ ,אֲ ִפלּ ּו לְּ מַּ עְּ לָּׁ ה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ רֵּ ּ ,בין ִמ ְּּלפָּׁ נֶׁיהָּׁ ּ ֵּבין ִמ ְּּל ַּאח ֲֶׁריהָּׁ  ,אֲ ִפלּ ּו עָּׁ ְּב ָּׁרה ְּּבשוּק ֶׁ
ֶׁ
ש ָּׁר ּה
ש ָּׁר ּה לְּ בַּ ד ,אֲ בָּׁ ל ִאם נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
ש ִּנ ְּמצָּׁ א עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
טַּ ּ ָּׁב ִחים אוֹ נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ִּב ְּכ ָּׁת ִמים .וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ְּּכ ֶׁ
ש ִּנ ְּמצָּׁ א
של טַּ ּ ָּׁב ִחים אוֹ נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ִּב ְּכ ָּׁת ִמיםּ ,תוֹ לָּׁ ה ּבוֹ ּ ֵּבין ֶׁ
וְּ גַּם עַּ ל חֲלו ָּּׁק ּהִ ,אם עָּׁ ְּב ָּׁרה ְּּבשוּק ֶׁ
ש ִהגְּ ִּב יהָּׁ ה ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ וְּ נִ ְּמצָּׁ א לְּ מַּ עְּ לָּׁ ה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר
לְּ מַּ ּ ָּׁטה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר אוֹ ֶׁ

(הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ן וְּ הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א) .

ּ ַּב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים

ש ֵּאין לָּׁ ּה לִ ְּתלוֹ ת ֶׁא ּ ָּׁלא ְּּבעֵּ סֶׁ ק
ש ָּׁר ּה ִּבלְּ בַּ ד אֵּ ינ ָּּׁה ּתוֹ לָּׁ הְּּ ,כ ֶׁ
ש ִּנ ְּמצָּׁ א הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
ש ְּּכ ֶׁ
אֲ מו ִּריםֶׁ ,
שר
ש ֶׁא ְּפ ָּׁ
ש ְּּיכוֹ לָּׁ ה לִ ְּתלוֹ ת ּ ָּׁב ּהֶׁ ,
של טַּ ּ ָּׁב ִחים ,אֲ בָּׁ ל ִאם יֵּש מַּ ּ ָּׁכה ְּּבגוּפָּׁ ּה ֶׁ
הַּ ְּּכ ָּׁת ִמים אוֹ ְּּבשוּק ֶׁ
ש ִאי
ש ּ ָּׁבא הַּ ָּּׁדם ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁהּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה ,ו ְּּטהוֹ ָּׁרה .וְּ ִאם הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכה ִּב ְּכ ֵּתפָּׁ ּה וְּ הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם עַּ ל יְּ ֵּרכָּׁ ה ְּּב ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
ֶׁ
שר לָּׁ בֹא מֵּ הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכהְּ ,טמֵּ ָּׁאה.
אֶׁ ְּפ ָּׁ
חגוֹ ר ,אוֹ ִּב ְּמקוֹ ם הַּ חֲגוֹ ר עַּ ְּצמוֹ ְּ ,טמֵּ ָּׁאה .אֲ ִפלּ ּו
סעיף יב  -נִ ְּמצָּׁ א הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם עַּ ל חֲלו ָּּׁק ּה לְּ מַּ ּ ָּׁטה מֵּ הַּ ֲ
שהַּ ְּּבג ִָּׁדים חוֹ ז ְִּרין הֵּ ּ ָּׁנה וָּׁהֵּ ּנָּׁה
נִמצָּׁ א ּ ֶׁבחָּׁ לוּק לְּ פָּׁ נֶׁיהָּׁ אוֹ מֵּ ַּאחֲ ֶׁריהָּׁ אוֹ ִמן הַּ ְּּצ ָּׁד ִדיןִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
מצָּׁ א לְּ צַּ ד חוּץ .וְּ ֵּאין ִחלּ וּק ּ ֵּבין ְּ
נִ ְּ
של טַּ ּ ָּׁב ִחיםְּ ,טהוֹ ָּׁרה ,אֲ ִפלּ ּו נִ ְּמצָּׁ א לְּ צַּ ד
ּ ֵּ(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם הָּׁ ַּראֲ בָּׁ "ד בס' בעה"נ וְּ ַּר ְּש ָּּׁב"א בת"ה) .וְּ ִאם עָּׁ ְּב ָּׁרה ְּּבשוּק ֶׁ
ש ָּׁר ּה .וְּ ִאם נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל חֲלו ָּּׁק ּה ִּבלְּ בַּ ד ,מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר וּלְּ מַּ עְּ לָּׁ הְּ ,טהוֹ ָּׁרה אֲ ִפלּ ּו נִ ז ְַּּּד ְּ ּק ָּׁרה
ּ ְּפנִ ים וְּ עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
ש ִאלּ ּו ּ ָּׁבא ִמן הַּ ּ ָּׁמקוֹ ר הָּׁ יָּׁה נִ ְּמצָּׁ א ּגַּם
של טַּ ּ ָּׁב ִחיםֶׁ ,
וְּ ִהגְּ ִּביהָּׁ ה ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ  ,וַּאֲ ִפלּ ּו לֹא עָּׁ ְּב ָּׁרה ְּּבשוּק ֶׁ
ש ָּׁר ּה.
עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ

ע"י נגיעה וכדו' ,דקיי"ל (נדה נח" ):דאין מחזיקין טומאה
ממקום למקום" (ב"י ,ש"ך יט)

מקומות המועדים לדם מגופה
מבואר במשנה שיש תנאי הכרחי בדין כתם  -שרק במקום
שאפשר שבא לשם דם מהמקור  -יש דין כתם 406
לכן יש דין כתם בדם הנמצא על גוף האשה ,אך ורק
במקומות המועדים שיבוא עליהם דם מן המקור .וכ"פ
השו"ע
ודוקא שיבוא בצורה ישירה ,ולא חוששים למעבר הדם
שיצא מהמקור שיעבור למקום אחר שאינו בקירוב למקור,

עקב הרגל
כתם שנמצא על עקבה יש בו דין כתם [הטעם " -עביד דנגע
באותו מקום" ,בעת ישיבתה כדרך ישיבת הישמעאלים
שמניחים רגליהם תחת עגבותיהם (ישיבה מזרחית)
(פרישה ,ט"ז)] (נדה נז ,:נח ,.רשב"א ,שו"ע)

מקור טוהר
( 406המקור  -נדה נז" - :מתני' :הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה (אותו מקום) טמאה ,ושלא כנגד בית התורפה טהורה ,על
עקבה ועל ראש גודלה טמאה ,על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה ,מבחוץ טהורה ,ועל הצדדין מכאן ומכאן טהורה .ראתה על
חלוקה מן החגור ולמטה טמאה ,מן החגור ולמעלה טהורה")
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מי טוהר
לטמא רק במקום שהמקור יכול להתיז לשם דם] ,407
ולמעלה מאותו מקום טהורה ,אא"כ נזדקרה כדלקמן.
מבפנים היינו 'עד מקום החבק' ,אלא שנחלקו הראשונים
מהו חבק (מלשון חיבור)?
א .מקום מתיחת הגידים שמחברים את השוק והירך.
(רש"י)
ב .מקום חיבור הלולאות של האנפילאות ,שקושרת לפניה,
ומשערים כנגדו מעבר מאחור לרגלה( .ערוך ערך חבק)
ג .מקום החיבוק של השוק לירך ,כאשר מכופפת ומדביקה
את השוק על הירך (ערוך) 408
ד .מקום דיבוק רגליה בשעה שהיא עומדת ומצמידה רגליה,
מקום הדיבוק של הירך לירך ושל השוק לשוק ( 409רמב"ם
איסו"ב פ"ט ה"ח ,טור) וכ"פ השו"ע כשיטת הרמב"ם.

ואף במדינות שאין דרכן לישב בישיבה מזרחית ,טמאה
[הטעם  -א .לפי שהאחרונים לא חילקו בין מקומות שאין
דרכן לישב כך ,ב .אף בסגנון ישיבה שלנו מצוי שהיו רגליה
סמוכות על ספסל קטן ,והיו רגליה כנגד אותו מקום ,ג .לפי
המסקנא של ראש גודל 'בהדי דפסעא עביד דמתרמי' תחת
אותו מקום וה"ה בעקב] (ערוה"ש סי' מו ,חדרי דעה ,טה"ב
ח"א תלג)
ואם אומרת 'ברי לי שלא ישבתי בצורה הזאת' (שהיה עקבה
כנגד אותו מקום)  -נראה שיש להחמיר אא"כ יש עוד צד
להקל (טה"ב ח"א תלג)
ראש אגודל
כתם שנמצא על ראש האגודל הפנימי של הרגל או בגב
הרגל שכנגד האגודל  -יש בו דין כתם [הטעם " -דבהדי
דפסעה עביד דמתרמי" מתחת לאותו מקום ונוטף עליו
דם] (נדה נז ,:נח ,.רשב"א ,שו"ע)
על גב רגלה  -י"א שעל גב רגלה טמאה [לפי שהרשב"א
נקט "ואפילו בראש גודל טמאה" משמע כל שכן שאר הרגל
שטמאה] (ב"י ,רמ"א ,ט"ז יא ,ש"ך יז)
וי"א שטמאה רק בגב הרגל שכנגד האגודל ,אבל בשאר גב
הרגל טהורה וכ"ש בשאר ד' אצבעותיה [כל שכן משוקיה
ופרסותיה מבחוץ ,והרשב"א שכתב 'אפילו' היינו משום
ריבוי האגודל עצמו] (ב"ח)
שאר ד' אצבעות רגליה  -נחלקו בדעת המחמיר בגב רגלה
י"א שטהורה (ט"ז יא) וי"א שטמאה (דרישה ,ש"ך יז)

אצבעות היד וקשרי אצבעות
כתם הנמצא על אצבעות ידיה וכן על קשרי אצבעותיה  -יש
בו דין כתם [הטעם " -מפני שידים עסקניות הן...
דכולה עבידא דנגעה" שפעמים היא שוחה ונוגעת
באותו מקום עם גב ידה ]410
בסתמא  -י"א שגם בסתמא היא טמאה ,ואף שאין דרך
האשה ליגע באותו מקום שלא במתכוון ,מ"מ החשש הוא
שפעמים והיא נוגעת במקומות מסויימים בגוף שעלול
להנתז עליה דם מאותו מקום( 411 .הרב המגיד ,לפי
שהרמב"ן והרמב"ם לא חילקו בדבר) 412
וי"א שאין לטמא בסתמא ,אלא רק אחר שבדקה ולא נטלה
ידיה ,משום שהחשש הוא רק במקרה שנגעה באותו מקום,
ואין דרך האשה לגעת שם בלי לשים לב( .רבו של הרשב"א
(כנראה ר' יונה ,לפי הגוה"ע על הב"י הערה ל) ורבינו ירוחם)
וכן פסק השו"ע שבסתמא טהורה [שהרי נקט "שהידיים
עסקניות הן ושמא נגעו באותו מקום" ולא שמא נגעה בשאר

שוק ופרסות הרגל
כתם הנמצא על שוקה ופרסותיה ,לכל אורך הירך והשוק,
מבפנים  -טמאה ,אך מבחוץ וכן מהצדדים טהורה[ .שכן יש

מקור טוהר
( 407המקור  -נדה נח" - .על שוקה ועל פרסותיה מבפנים וכו' :מבפנים עד היכא? אמרי דבי רבי ינאי עד מקום חבק .איבעיא להו מקום
חבק כלפנים או כלחוץ? ת"ש דתני רב קטינא עד מקום חבק וחבק עצמו כלפנים ,רב חייא בריה דרב אויא מתני לה בהדיא אמרי דבי
רבי ינאי עד מקום חבק וחבק עצמו כלפנים")
[ 408וקשה ,שלפי דבריו רק ב' צדדים מותרים ,שהרי הפנימי בין ירך לירך טמא ,וכן האחורי שהוא מקום דיבוק השוק לירך טמא ,ואילו
במשנה (נז ):משמע ששלושה צדדים טהורים "מבחוץ טהורה ,ועל הצדדי ן מכאן ומכאן טהורה" ? אך מלשון הרשב"א שהציג את
פירוש הערוך ,נראה שאין קושיה שכן הוא הסביר "ומן החבק עצמו ולחוץ קרי צדדין וטהורה" ,דמשמע ששני צדדים טהורים ולא
שלושה (ב"י)]
[ 409ולפי דבריו 'מקום החבק' היינו מקום הדיבוק עצמו ,ו'חבק עצמו' היינו המקום הגבולי של הדיבוק מהצדדים ,ומ"מ תימה מדוע
הרמב"ם לא כתב בפירוש מהו 'חבק עצמו' (ב"י)]
( 410המקור  -נדה נח" - .נמצאת על קשרי אצבעותיה טמאה מפני שידים עסקניות הן ,מאי טעמא לאו משום דאמרינן בדקה בחד ידא
ונגעה באידך ידא? לא ,שאני ידה דכולה עבידא דנגעה)":
 411ודעת הדוחה לומר שז ו חששא רחוקה לחוש שמא ניתז עליה ולא הרגישה בו עד לאחר מכן( .טה"ב ח"א תלג)
 412ושיעור הכתם בסתמא  ,הוא רק מכגריס ועוד ,לכו"ע [כי אף המחמירים כהרמב"ם שכתם שעל בשרה טמא בכל שהוא ,מ"מ כיון
שהרשב"א סובר שרק אם יודעת שנגעה באותו מקום יש לטמא ,לכן דיינו שנאסור מכגריס ועוד] (סד"ט ,פת"ש כג) וכן דוקא שיימצא
כגריס ועוד במקום אחד ,ולא ע"י צירוף (חכמ"א כלל קיג יב)
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יו"ד סימן קצ
מקומות וניתז עליה] (לחו"ש ס"ק יט ,בדה"ש ס"ק קכח)
(דלא כדעת הש"ך והסד"ט שסברו שהשו"ע פסק כהרב
המגיד  ,)413ולפי זה כל אשה שאומרת 'ברי לי שלא נגעתי
באותו מקום'  -טהורה .ואף שיש חשש שנגעה בשאר
מקומות הקרובים לאותו מקום ( 414האשכול סי' מא עמוד
צט ,טה"ב ח"א תלג)

מבין רגליה] .אך אם אין במה לתלות (לא עברה בשוק) -
אף על חלוקה היא טמאה .ולפי זה יוצא:
על הבשר לבד  -תמיד טמאה ,ואין יכולה לתלות בדבר
חיצוני [ומ"מ יכולה לתלות במכה שבגופה ,אף שהתרפאה,
כל שיכולה להתגלע ולהוציא דם ( 417רשב"א ,רמב"ם)]
[הטעם " -דאי מעלמא אתאי על חלוקה מיבעי ליה
אשתכוחי" ,דכיון שנמצא בגופה לבד ,רגלים לדבר וחזקה
שהדם בא מגופה ,ולכן אין לתלות שניתז עליה מלטה או
שנקפלו בגדיה (רשב"א) ]418
על החלוק והבשר  -טמאה ,ומ"מ אפשר לתלות אף בדבר
חיצוני[ .כדין על החלוק לבד]
על החלוק לבד  -טמאה ,ומ"מ אפשר לתלות אף בדבר
חיצוני[ .הטעם  -כיון שיש במה לתלות אומרים "דאי
מגופה אתא על בשרה (לחוד) מיבעי ליה אשתכוחי"]

הברייתא מחלקת בין המקומות בהן נמצא הכתם ,שכתם
שעל בשרה טמא ,ואילו כתם שעל חלוקה (בגד) טהור,
והגמרא הביאה שתי הסברים במה מדובר ,בשני לישנות :415

ואין חילוק בין הצד הפנימי או החיצוני של החלוק:
כאשר מטמאים בנמצא על חלושה ,היינו אף אם נמצא בצד
החיצוני של החלוק ,שהרי אפשר שנקפל לצד פנים ונטף
שם מן המקור.
וכאשר מטהרים בנמצא על חלוקה משום שתולים בדבר
חיצוני היינו אף אם נמצא בצד הפנימי ,שהרי אפשר שניתז
עליה מבחוץ ,מבין רגליה (ב"י)

על גב היד למעלה מקשרי האצבעות  -יש מחמירים ,ומ"מ
בפס היד טהורה (סד"ט) אך כשיש עוד צד להקל ,וכ"ש
כאשר היא לא בדקה בסמוך או שבדקה ונטלה ידיה  -אף
לדעת המחמירים כהרב המגיד יש להקל (חכמ"א כלל קיג
יב ,פת"ש כג)
על החלוק או הבשר מהחגור ולמטה

א .לישנא קמא  -שמדובר בכתם הנמצא מהחגור  416ולמטה
ועברה בשוק של טבחים  -שאם הכתם על הבשר לבד -
טמא ,ואם על החלוק  -טהור ,כיון שיש לתלות שהכתם
הגיע מהשוק [ע"י שנקפלו בגדיה או שניתז עליה מלמטה

מקור טוהר
 413ואף לשיטתם ,אם אמרה 'ברי לי שלא נגעתי באותם מקומות'  -נאמנת וטהורה (סד"ט ,פת"ש כג)
כשיש לה בגד צמוד לגוף (תחתון)  -והיא אומרת שהיא לא הגביה בגדיה  -יש להקל אף לדעת המחמירים (חכמ"א כלל קיג יב)
[ 414הטעם  -א .קיי"ל כהשו"ע שפסק כרבו של הרשב"א ,ב .שמא הרב המגיד מודה כאשר היא אומרת ברי לי שלא נגעתי במקומות
אלו (סד"ט ס"ק כו) ,ג .ובפרט שבימינו יש תחתונים הצמודים לגוף אפשר שלכל הדעות אין להחמיר מן הסתם אלא ביודעת שנגעה
שם (שבט הלוי קעז ובחדש קעג)]
( 415נדה נז - :גמרא " -תא שמע :נמצאת אתה אומר ג' ספקות באשה :על בשרה ספק טמא ספק טהור  -טמא ,על חלוקה ספק טמא
ספק טהור  -טהור[ ,ובמגעות ובהיסטות ,הלך אחר הרוב ]...היכי דמי? אי מחגור ולמטה על חלוקה אמאי טהור והא תנן מן החגור
ולמטה טמא? ואי מחגור ולמעלה על בשרה אמאי טמא והתנן ראתה דם על בשרה שלא כנגד בית התורפה טהורה? אב"א מחגור
ולמטה ואב"א מחגור ולמעלה .אי בעית אימא מחגור ולמטה כגון שעברה בשוק של טבחים  -על בשרה מגופה אתאי דאי מעלמא
אתאי על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי ,על חלוקה מעלמא את א דאי מגופה אתא על בשרה מיבעי ליה אשתכוחי .ואיבעית אימא
מחגור ולמעלה כגון דאזדקרה  -על בשרה ודאי מגופה אתאי דאי מעלמא אתאי על חלוקה איבעי ליה אשתכוחי ,על חלוקה מעלמא
אתאי דאי מגופה אתאי על בשרה איבעי ליה אשתכוחי")
 416חגור  -היינו סינר שהיו לובשות הנשים לצני עות (רשב"א) ,ורש"י והברטנורא כתבו בריש פרק הרואה כתם שהוא כנגד בית התורפה
(ש"ך כא)
וההלכה מתייחסת בדין כתם בחלוק רק לגובה החלוק לפי מיקום החגור ,כי בכל הצדדים יש דין כתם ,שהרי החלוק עשוי להתהפך
לצדדים ,ופעמים מגיע כנגד בית התורפה (רשב"א ,ראב"ד)
וכן החלוק במקום החגור עצמו  -טמא ,שהרי פעמים שהיא מתכופפת מעט ,והוא מגיע כנגד בית התורפה (ראב"ד ,שו"ע)
וכן הדין הנ"ל הוא דוקא בחלוק הבדוק ,כדלקמן (ר' ירוחם ,ב"י ,ש"ך כז)
ספק אם הכתם למעלה מהחגור או למטה  -כגון שמצאה כתם וכיבסו הבגד בלי ידיעתה  -יש שהחמירו והמסקנה לטה ר (טה"ב ח"א
תלה)
[ 417הטעם שאפשר לתלות במכה שבגופה  -דדוקא "אי מעלמא אתא" על חלוקה מיבעי ליה אישתכוחי ,אך אם מגופה אתא ,אין
חובה שיימצא על חלוקה ,ואפשר שיימצא על בשרה לבד].
[ 418התוס' (נז :ד"ה על בשרה) נתנו טעם אחר ,פעמים ומגביה בגד עליון וכדו' ולכן נמצא על החלוק התחתון ,אך אין רגילות שתגביה
את כל בגדיה עד שימצא על הבשר  -והרשב"א דחה טעמם ,שהרי אפשר שניתז מבין רגליה מלמטה]
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יש מקלים בימינו בלבוש עליון ,כי טוענים שכל החשש
שיבוא דם מגופה הוא דוקא בחלוק תחתון שיכול להתהפך
[הטעם  -י"א משום שהמלבושים שלנו הם לכל האורך
(לבוש גמור) ,וי"א משום שהמלבושים שלנו סגורים ,ואינם
נפתחים מקדימה כבעבר] ( 419סד"ט ס"ק מה ,שו"ת פני"מ
ח"ב סי' קפג ,פת"ש כו)
"ונראה שבזמנינו שהולכות הנשים בתחתונים המהודקים
לגוף ,אם נמצא הכתם מצד חוץ ,אין לחוש שיתקפלו
ויתהפכו לצד פנים ,ולכן אם יודעת שלא בא הכתם עליהן
בשעת לבישה או בשעת פשיטת התחתונים ,הרי היא
טהורה" (לשון טה"ב ח"א תלד ,וכ"כ בדה"ש ס"ק קנב)

ועל החלוק לבד  -טהורה תמיד[ .הטעם " -דאי מגופה
אתאי (אף) על בשרה איבעי ליה אשתכוחי" ,שהרי
דם היוצא בעודה הפוכה דרכו להיות שותת ויורד ,ולכן
תולים שנתעסקה בכתמים בלי לשים לב או שנמעכו שם
כמה מאכולות שנעשו ליותר מכגריס (ראב"ד ,רשב"א)] 424
לשיטת הרמב"ם  - 425לישנא בתרא ,מדובר שעברה בשוק
של טבחים ,כעין לישנא קמא ,ולפי דבריו כהרשב"א אלא
שיש שינוי קטן :שעל החלוק לבד  -טהורה רק אם יש במה
לתלות ,אך בסתם היא טמאה.
לשיטת הראב"ד  -הלישנות חולקות ויש לפסוק כלישנא
בתרא ,ולפי דבריו:
על בשרה לבד  -טמאה ,ואפשר לתלות [כי הלישנא בתרא
מדובר כשאין במה לתלות ,אך אם יש במה לתלות  -טהורה]

על החלוק או הבשר  -מהחגור ולמעלה
ב .לישנא בתרא  -שמדובר בכתם הנמצא מהחגור ולמעלה
והיא הזדקרה ( 420התהפכה)  - 421שאם הכתם נמצא על
הבשר יש לטמא ,ואם על החלוק יש לטהר .ונחלקו
הראשונים בזה:
לשיטת הרמב"ן והרשב"א– אין התירוצים חולקים ,והתירוץ
השני בא לחדש שכתם מעל החגור כשהזדקרה ואין במה
לתלות שווה לכתם הנמצא מתחת החגור ויש במה לתלות
 ,422ויוצא מזה:
שעל הבשר לבד  -טמאה ,ואי אפשר לתלות בדבר חיצוני.
[הטעם  -שאין זה חולק על לישנא קמא ,האומרת שא"א
לתלות ,דכיון שנמצא על בשרה לבד ,חזקה שמגופה בא]
ועל החלוק והבשר  - 423טמאה ,ואפשר לתלות בדבר
חיצוני[ .כדין על הבשר בלישנא בתרא ,אך אפשר לתלות,
קל וחומר מלישנא קמא שמתחת החגור יכולה לתלות בדבר
חיצוני]

להלכה ,פסק בשו"ע כשיטת הרשב"א והרמב"ן  ,426בכתם
שלמטה מהחגור ובמקום החגור עצמו במקומות המועדים
או למעלה מהחגור והאשה הזדקרה ,בין מלפניה בין
מלאחריה ,בין מבפנים בין מבחוץ לבגד ,יש לטמא הכתמים,
ולכן:
על בשרה לבד  -טמאה ,וא"א לתלות בדבר חיצוני ,אך במכה
שבגופה שאפשר שיבוא הדם ממנו יכולה לתלות.
על בשרה וחלוקה  -טמאה ,ואפשר לתלות בדבר חיצוני.
ועל חלוקה לבד  -יש חילוק ,אם למטה מהחגור  -טמאה,
ויכולה לתלות בדבר חיצוני ,ואם למעלה מהחגור והזדקרה
 -טהורה.

מקור טוהר
 419והוסיף הסד"ט שכן הדין גם ב כרים (מזרנים) בימינו  ,שהם עשויים כגודל מסגרת המטה ,ואינם זזים ,ולכן יש דין טומאת כתם רק
במזרן עליו שכבה ,דלא כבעבר( .ונראה שיש לטהר אף בחלק המזרון שאינו קרוב לראשה ולפלג העליון של גופה .כנלע"ד)
 420הזדקרה  -היינו כגדי ,ראשה למטה ורגליה למעלה (רמב"ם רש"י ,רשב"א ,ש"ך כ)
 421אך מהחגור ולמעלה ולא הזדקרה  -אין שום טומאת כתם ,שאי אפשר שנטף שם דם מהמקור (רשב"א ,שו"ע)
וי"א שבסתמא יש לטהר בזה ,כל שהיא לא ידעה שהיא התכופפה הרבה (חכמ"א כלל קיג יז בשם הסד"ט ס"ק לא)
וי"א שרק בסתמא ויש לה חגור  -יש לטהר( .הסד"ט בס"ק לה ,הקשה על השו"ע בסעי' יא מסעי' יג ,שם פסק השו"ע שחוששים
בסתמא שמא שחתה הרבה ,ויישב הסד"ט שדוקא אם היא חוגרת חגור לא חוששים שהיא שחתה ,אך אם אין לה חגור ,כבסעי' יג,
חוששים שמא שחתה הרבה ,וסיים בצ"ע ,פת"ש כז)
( 422לשיטתם ,בלישנא קמא ' -על חלוקה' היינו אף על חלוקה ,ובלישנא בתרא 'על בשרה' היינו אף על בשרה .וראייתו לחלק בין
הלישנות בזה ,משום שהגמרא פירטה לכל 'איבעית אימא' הסבר נפרד ,ולא הביאה אותה בשורה אחת)
 423אנו אומרים שיש קשר בין הכתם שעל החלוק לכתם שעל בשרה ,ואף אם החלוק לא היה בדוק מקודם ויש חשש שהכתם שעליו
הגיע ממקום אחר ,וכן אף אם הם לא אחד כנגד השני ,שכן דרך החלוק להתהפך (סד"ט סוף ס"ק לו ,פת"ש כד)
[ 424דלא כהאומרים שעל החלוק לבד למעלה מהחגור ונזדקרה  -טמאה ,אא"כ יש במה לתלות ,כי סוברים שלמעלה מהחגור ונזדקרה
שווה לדינו של למטה מהחגור ,שאם אין במה לתלות היא טמאה .אך הרשב"א לא הסכים עם טענתם (ב"י עמ' צו ד"ה ויש אומרים)]
( 425לשיטתו ,בלישנא קמא ובלישנא בתרא ' -על חלוקה' היינו אף על חלוקה).
[ 426הטעם שפסק כמותם  -שכן פסקו הרשב"א ,הרמב"ן ,הרב המגיד ,רבינו ירוחם נכ"ו ח"ב ,ולכן הם רוב ,ועוד שבכתמים שומעים
להקל (ש"ך כו)]
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על בשר ידיה (ט"ז יד) ואף אם נמצא גם על בשר גופה
(פרישה ,סד"ט ,פת"ש כה ,חכמ"א) [הטעם  -א .כיון שנגעה
בדמים ויודעת שהתלכלכו ידיה ,וכן כעת נמצא גם כעת דם
על ידיה (סד"ט ) ב .כיון שדם נדבק בידיים ,ואפילו אם לא
ידעה שהתלכלכו ידיה (חכמ"א כלל קיג טו)]

תליה במכה שבגופה
מכה שבגוף אפשר לתלות בה ,בכל מקום שאפשר שהמכה
תביא לשם דם ,ואף אם המכה נתרפאה ,כל שהמכה יכולה
להתגלע ולהוציא דם  -תולים בה ,בין כתם שעל בשרה לבד,
ובין שעל בשרה וחלוקה [הטעם  -דדוקא "אי מעלמא
אתא" על חלוקה מיבעי ליה אישתכוחי ,אך אם
מגופה אתא ,אין חובה שיימצא על חלוקה,
ואפשר שיימצא על בשרה לבד .המקור  -נדה נח.
 "תניא היתה לה מכה בצוארה שתוכל לתלות -תולה ,על כתפה שאינה יכולה לתלות  -אינה
תולה ,ואין אומרים שמא בידה נטלתו והביאתו
לשם" ,ופי' רש"י  -שפעמים שמטה את צוארה
לפניה ונופל דם המכה על תחתית חלוקה]
(רשב"א ,רמב"ם)
הגמרא כתבה שאין תולה במכה שבכתפה ,אך כן תולה
במכה שבצוארה (ופי' רש"י  -שפעמים שמטה את צוארה
לפניה ונופל דם המכה על תחתית חלוקה( ).רמב"ן) וכ"פ
השו"ע
וגם בצוארה שתולה ,היינו רק במקום בצוארה שאפשר
שממנו ינטף הדם לאותו מקום ,משא"כ בצדדי הצואר שאי
אפשר לינטף משם על שוקה או ירכה( .ב"י  ,427ט"ז טו)

אין מחזיקים טומאה ממקום למקום
קיי"ל (נדה נח" ):דאין מחזיקין טומאה ממקום למקום" ,428
דהיינו ,שיש דין כתם רק במקומות המועדים ,שיכול לצאת
דם ישירות מהמקור וליפול עליו ,ואין לחוש שמא יצא
מהמקור דם והיא העבירה את הדם בידיה או בנפילה נוספת
ממקום למקום.
כמו כן" ,אין מחזיקין לתלות ממקום למקום"
דהיינו ,שאם יש לה מכה בכתפה ,שאין דם המכה יכול לבוא
משם למקומות המועדים  -אין תולים במכה ,ואין לתלות
להקל שמא יצא דם מהמכה והיא העבירה אותו בידה וכדו'
למקומות המועדים.
ומ"מ אם ודאי שידיה התלכלכו בדם וכעת נמצא דם גם על
ידיה וגם על הבשר  -תולה שאין החזקת טומאה ממקום
למקום אלא באותו מקום עצמו (סד"ט בפת"ש כה) וי"א
שכיון שיש מציאות שיימצא דם על ידיה (כגון בדם משום
שהוא דביק) ,אפילו היא לא ראתה שיש דם על ידיה  -תולה
(חכמ"א כלל קיג טו)

וכן אם נתעסקה בכתמים בידיה ממש (במכה שודאי מוציאה
דם או בבשר ודגים שהיה בהם דם)  -תולה ,אף אם נמצא

מקור טוהר
[ 427לפי שהרשב"א והטור כתבו שבצוארה אינה תולה ,ואילו בגמרא מפורש שבצוארה תולה  -לכן תירץ ,שרצה הרשב"א ללמד שלא
בכל מקום שיש לה מכה בצוארה תולה( .ב"י)]
( 428המקור  -נדה נח" - .בשלמא עקבה עביד דנגע באותו מקום ,ראש גודלה מאי טעמא וכי תימא זימנין דנגע בעקבה ומי מחזקינן
טומאה ממקום למקום והתניא היתה לה מכה בצוארה שתוכל לתלות תולה על כתפה שאינה יכולה לתלות אינה תולה ואין אומרים
שמא בידה נטלתו והביאתו לשם אלא שאני ראש גודלה דבהדי דפסעה עביד דמתרמי ולא מחזקינן טומאה ממקום למקום והתניא
נמצאת על קשרי אצבעותיה טמאה מפני שידים עסקניות הן מאי טעמא לאו משום דאמרינן בדקה בחד ידא ונגעה באידך ידא לא
שאני ידה דכולה עבידא דנגעה)":
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סעיף יג :כתם על השרוול
ש ִּנ ְּמצָּׁ א ּבוֹ הַּ דָּּׁ ם ְּּבבֵּ ית יָּׁד מַּ ִּגיעַּ עַּ ד ּ ֵּבית ּ ֻׁת ְּר ּ ָּׁפה,
של חֲלו ָּּׁק ּהִ ,אם הַּ ּ ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל ּ ֵּבית יָּׁד ֶׁ
שם
שם אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן ִּת ְּשחֶׁ ה הַּ ְּר ּ ֵּבה ,וְּ ִאם ֵּאינ ָּּׁה יְּ כוֹ לָּׁ ה לִ ּגֹעַּ ָּׁ
ְּטמֵּ ָּׁאה אֲ ִפלּ ּו אֵּ ינ ָּּׁה יְּ כוֹ לָּׁ ה לְּ הַּ ִּגיעַּ ָּׁ
ְּּכלָּׁ לְּ ,טהוֹ ָּׁרה.
שרוול שיש לו כפתורים או קשר ,שהיא מהדקת אותו לפס
ידה  -אין בו חשש להימתח ,ולכן תשער ע"י שתקשור אותו
ותתכופף עד שתגיע לפי הטבעת (שכן דרכה לקנח שם),
ויהיה לה דין כתם עד הקטע בשרוול שמגיע לשם (חכמ"א
כלל קיג יט ,פת"ש כח)

נדה נז - :משנה " -ראתה על בית יד של חלוקה  -אם מגיע
כנגד בית התורפה  -טמאה ,ואם לאו טהורה".
דהיינו ,רק החלק של השרוול שיכול להתפשט (להימתח)
מהיד ולהגיע עד כנגד בית התורפה ,בשעה שהיא מתכופפת
הרבה  -יש בו דיני כתמים( .רשב"א)
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סעיף יד :בגד שישנה בו

שהוּא חוֹ זֵּר הֵּ ילָּׁ ְּך
ש ִּי ּ ָּׁמצֵּ א ּבוֹ ְּ ,טמֵּ ָּׁאהִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
ש ְּט ּתוֹ ו ִּמ ְּת ּ ַּכסָּׁ ה ּבוֹ ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ הְּּ ,בכָּׁ ל מָּׁ קוֹ ם ֶׁ
הָּׁ יְּ ָּׁתה ּפוֹ ַּ
שחוֹ ג ֶֶׁׁרת ּבוֹ (רמב"ם) וְּ ִאם ָּׁק ְּש ָּׁרה ּבוֹ
ֹאש ּה אוֹ ֶׁ
ש ְּּמכַּ סָּׁ ה ר ָּׁ
וְּ הֵּ ילָּׁ ְּך .וְּ כֵּ ן הַּ דִּ ין ִאם נִ ְּמצָּׁ א ְּּבמַּ ֲעפ ֶֹׁרת ֶׁ
שת.
ש ֶׁ
ש ּנֵּעוֹ ָּׁרה ּגַּם ּ ֵּכן ְּמצָּׁ ָּׁאתוֹ ָּׁקשוּר יָּׁפֶׁ ה ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ֹאש ּה הֵּ יטֵּ ב ו ְּּכ ֶׁ
ר ָּׁ
(חגורה  -רמב"ם) ,וישנה בו  -יש בו דין כתם בכולו ,שהרי
דרכו להתהפך הנה והנה עד כנגד אותו מקום.
אא"כ היא קשרה אותו בקשר הדוק ,וקמה בבוקר וראתה
שלא השתנה מקומו  -אין בו דין כתם ,שהרי מבורר לנו
שהוא לא התהפך( .ב"י) וכ"פ בשו"ע.

נדה נז - :משנה " -היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה בכל
מקום שימצא בו דם טמא ,וכן באפליון (וי"ג בפוליוס)"
פירוש ,אשה שהלכה לישון וכיסתה גופה בחלוק אותה את
ראשה במטפחת ומעפורת (רשב"א) או את מותניה באזור

סעיף טו :לבוש משותף
ֹאשן ְּּבחָּׁ לוּק א'ְּ ,ש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּטמֵּ אוֹ ת .וְּ ִאם ַּאחַּ ת ִּכ ְּס ָּׁתה וְּ הָּׁ ַּאחֶׁ ֶׁרת לֹא ִּכ ְּס ָּׁתה,
ש ִּכס ּו ר ָּׁ
ָּׁשים ֶׁ
ְּש ּ ֵּתי נ ִ
ש ִּכ ְּס ָּׁתה ְּטמֵּ ָּׁאה,
נִמצָּׁ א הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם לְּ מַּ עְּ לָּׁ ה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר ,אוֹ ָּׁת ּה ֶׁ
ש ּ ְּש ּ ֵּתיהֶׁ ן לָּׁ ְּבש ּו הֶׁ חָּׁ לוּק ,וְּ ְּ
ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
וְּ הָּׁ ַּאחֶׁ ֶׁרת ְּטהוֹ ָּׁרה.
אך אם שתיהן חבשו את המטפחת או החלוק ביום ,אך רק
אחת מהן התכסתה בו בלילה ,ונמצא עליו כתם  -האשה
שהתכסתה בו בשינתה טמאה ,והאחרת טהורה( .רי"ו נכ"ו
ח"ב רכב ):וכ"פ השו"ע.

שתי נשים שהתכסו בלילה באותה מטפחת או חלוק ואחר
כך נמצא בו כתם  -שתיהן טמאות429 .

סעיף טז :בגד שישנה בו ויש לה מכה
שם
שר לִ גע ָּׁ
ש ִאי ֶׁא ְּפ ָּׁ
נִמצָּׁ א הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם ּ ֶׁבחָּׁ לוּק אֲ ִפלּ ּו לְּ מַּ ּ ָּׁטה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר ֶׁ
אר ּה וְּ ְּ
ִאם יֵּש לָּׁ ּה מַּ ּ ָּׁכה ְּּבצַּ ָּׁ ּו ָּׁ
ְּ
שם.
שאֲ נִ י אוֹ מֵּ ר נִ ְּתהַּ ּ ֵּפך וּבָּׁ א לוֹ ָּׁ
ש ְּט ּתוֹ ו ִּמ ְּת ּ ַּכסָּׁ ה ּבוֹ ּתוֹ לָּׁ ה ְּּבמַּ ּ ָּׁכ ָּׁת ּהֶׁ ,
מֵּ הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכהִ ,אם ּפוֹ ַּ
שהבגד התהפך במהלך השינה והגיע לאיזור המכה ,כשם
שבגד שהתכסתה בו יש בו דין כתמים בכל מקום שימצא בו
כתם ,לומר שבאו מהמקור ,לטמא .כש"כ שיכולה לתלות
במכתה בכל מקום בבגד לטהר ,כיון שכתמים דרבנן תולים
בהם להקל] (רשב"א ,שו"ע) 430

אשה שיש לה מכה בגופה  -אם היא התכסתה בבגד בשינה,
בכל מקום שימצא בו כתם ,יכולה לתלות במכתה ,אפילו
במקום בחלוקה שבדרך כלל אי אפשר שיגיע לשם דם המכה
(כגון שיש לה מכה בצידי צוארה (ש"ך כט) או בכתפה
והכתם נמצא על החלוק מהחגור ולמטה) [שיש לתלות

מקור טוהר
 429ודו קא כששתיהן קשרו אותו בקשר רופף ובבוקר מצאו שאין המטפחת נשארה במקומה ,אך אם אחת מהן קשרה אותו היטב,
ובבוקר מצאתו שהוא נשאר במקומו  -היא טהורה ,והאחרת טמאה ,כדלעיל סעי' יד .כנלע"ד.
 430ונ"ל שדוקא אם הבגד נקשר לפני השינה בקשר רופף (כגון חצאית וכדו') ,אך אם היא קשרה אותו היטב ובבוקר היא מצאה שלא
השתנה מקומו ,אין היא יכולה לתלות במכתה( .כגון מכנסיים כדו') .כנלע"ד.
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סעיף יז :תליית כתם בכתם
שאֲ נִ י
שלּ ֹא נִ ז ְַּּּד ְּ ּק ָּׁרה ְּ -טהוֹ ָּׁרהֶׁ ,
מָּׁ ְּצ ָּׁאה ּ ֶׁכ ֶׁתם לְּ מַּ עְּ לָּׁ ה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר וְּ כֶׁ ֶׁתם לְּ מַּ ּ ָּׁטה ִמ ּ ֶׁמ ּנוּ ,וְּ יוֹ ַּדעַּ ת ֶׁ
ש ּיֵּש ּ ָּׁבעֶׁ לְּ יוֹ ן
שהָּׁ עֶׁ לְּ יוֹ ן ּ ָּׁבא מֵּ עָּׁ לְּ מָּׁ א ּ ָּׁכ ְּך ּ ָּׁבא הַּ ּ ַּת ְּח ּתוֹ ןַּ ּ .ב ּ ֶׁמה ְּּדבָּׁ ִרים אֲ מו ִּרים ְּּכ ֶׁ
אוֹ מֵּ ר ְּּכמוֹ ֶׁ
שה ֲֵּרי אֵּ ין לִ ְּתלוֹ תוֹ ְּּב ִכ ּנָּׁה .אֲ בָּׁ ל ִאם אֵּ ין ּבוֹ
ש ּוַּדַּּ אי מֵּ עָּׁ לְּ מָּׁ א ּ ָּׁבאֶׁ ,
ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד ,אוֹ יוֹ ֵּתרֶׁ ,
ש ּ ָּׁמא דַּּ ם ִּכ ּנָּׁה הוּא .וְּ ִאם יֵּש ּ ַּב ּ ַּת ְּח ּתוֹ ן ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד,
ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד ,אֵּ ין ּתוֹ לִ ין אוֹ תוֹ מֵּ עָּׁ לְּ ָּׁמא ,דְּּ ֶׁ
שאֵּ ין לִ ְּתלוֹ ת ְּּב ִכ ּנָּׁהְּ ,טמֵּ ָּׁאה.
ֶׁ

ויש מצריכים תנאי נוסף  -ששני הכתמים יהיו באותו צבע,
אך אם התחתון הוא שחור ,והעליון הוא אדום  -אינה תולה
(סד"ט ,פת"ש ל)

תליית כתמים שעל החלוק
נדה נט" - :היו עליה טיפי דמים למטה (מן החגור) וטיפי
דמים למעלה (מן החגור)  -תולה בעליון עד כגריס"
פירוש ,כאשר נמצא כתם אחד ואנו תולים לומר שהוא הגיע
מעלמא[ ,כגון כתם שנמצא על חלוקה או על בשרה למעלה
מן החגור] ,אפשר לתלות גם הכתם הנוסף [שנמצא למטה
מהחגור] לומר שהגיע מעלמא ולא מגופה ,ואף שיש בו
כגריס ועוד( 431 .תוס' ד"ה היו ,רא"ש) וכ"פ השו"ע

תליית כתמים שעל הבשר והחלוק
אשה שמצאה כתם עליון על החלוק יותר מכגריס ועוד,
וכתם תחתון על הבשר  -יש להסתפק אם במקרה כזה
אפשר לתלות התחתון בעליון שהרי:
א .שמא על הבשר נידון בנפרד מעל החלוק  -ולכן טמאה,
שעל הבשר טמאה ואי אפשר לתלות (אא"כ יש לה מכה
בגופה).
ב .שמא הם נידונים כחלוק ובשר  -ולכן טמאה ,אך יכולה
לתלות אף בדבר חיצוני.
ג .שמא אפשר אף לתלות התחתון בעליון  -וטהורה ,אף
שאנו לא מוצאים במה לתלות ,משום הכתם העליון שנמצא
על החלוק לבד ,שמטהרים ואומרים שמסתמא עברה בשוק
של טבחים ולאו אדעתא (סד"ט ,פת"ש כט)

אך ישנם שני תנאים לכך ,שנוכל לתלות התחתון בעליון:
א .דוקא שיודעת שלא הזדקרה ,אך אם אינה יודעת אם
הזדקרה  -אינה יכולה לטהר התחתון משום העליון [שהרי
כעת ישנם שתי ריעותות לפנינו ,משא"כ במצאה כתם אחד
שאז בסתמא תולה שלא הזדקרה] (ש"ך ל לפי לשון השו"ע)
ב .ודוקא אם יש בעליון כגריס ועוד ,אך אם הכתם העליון
קטן מכגריס ,ואנו תולים אותו בכינה ,ולא בעלמא ,א"כ אי
אפשר לטהר הכתם התחתון שיש בו כגריס ועוד וטמאה
היא( .רא"ש ,ראב"ד הובא בב"י עמ' קד ,ב"י כאן) וכ"פ
בשו"ע

סעיף יח :אפשרויות התליה
שחֲטָּׁ ה ְּּבהֵּ ָּׁמה
ש ְּּיכוֹ לָּׁ ה לִ ְּתלוֹ תֵּ ּ .כיצַּ דָּׁ ,
ש ְּּכ ָּׁת ִמים דְּּ ַּר ּ ָּׁבנָּׁןְּ ,מ ִק ִּלין ּ ָּׁבהֶׁ ם וְּ תוֹ לָּׁ ה ְּּבכָּׁ ל ָּּׁדבָּׁ ר ֶׁ
ּ ֵּכיוָּׁ ן ֶׁ
שעָּׁ ְּב ָּׁרה ְּּבשוּק
ָּׁשבָּׁ ה ְּּבצַּ ד הַּ ִּמ ְּתעַּ ְּס ִקים ּ ָּׁבהֶׁ ם ,אוֹ ֶׁ
חַּ ּיָּׁה אוֹ עוֹ ף ,אוֹ נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ִּב ְּכ ָּׁת ִמים ,אוֹ י ְּ
שת ג' חֲלו ִּקים זֶׁה עַּ ל זֶׁה,
של טַּ ּ ָּׁב ִחים וְּ נִ ְּמצָּׁ א דָּּׁ ם ִּב ְּבג ֶָּׁׁדיהָּׁ ּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה ו ְּּטהוֹ ָּׁרה .אֲ ִפלּ ּו לוֹ בֶׁ ֶׁ
ֶׁ
ש ָּׁר ּה ,אֵּ ינ ָּּׁה ּתוֹ לָּׁ ה ֶׁא ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן יֵּש לָּׁ ּה
וְּ נִ ְּמצָּׁ א אֲ ִפלּ ּו ּ ַּב ּ ַּת ְּח ּתוֹ ןְּ ,טהוֹ ָּׁרה .אֲ בָּׁ ל ִאם נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
שם.
שר לַּ ָּּׁדם לִ נְּ טֹף ִמ ּ ָּׁ
ש ֶׁא ְּפ ָּׁ
ש ָּׁר ּה ִאם הוּא ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ
מַּ ּ ָּׁכה ְּּבגוּפָּׁ ּה ָּׁאז ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה ,אֲ ִפלּ ּו עַּ ל ְּּב ָּׁ ׂ
מקור טוהר
 431הראייה  -שכן יש תוספתא (נדה פ"ו הי"ב) מפורשת האומרת כן "היו עליה שני כתמים אחד למעלה ואחד למטה ,אע"פ שהתחתון
גדול והעליון קטן  -תולין התחתון בעליון עד כגריס ,שאני אומר ממקום שבא העליון בא התחתון"
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שר לָּׁ ּה לְּ ִה ְּת ּג ּ ַַּּלע וּלְּ הוֹ ִציא דָּּׁ ם עַּ ל יְּ ֵּדי ִח ּכו ְּּךּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה ,וְּ ַּאף עַּ ל ּ ִפי
וַּאֲ ִפלּ ּו נִ ְּת ַּר ּ ֵּפאתִ ,אם אֶׁ ְּפ ָּׁ
שו עָּׁ לָּׁ ה עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ְּקרוּם וְּ אֵּ ינ ָּּׁה ְּמטַּ ְּפטֶׁ פֶׁ ת
שעַּ ְּכ ָּׁ
ֶׁ

(ר ְּש ּ ָּׁב"א ו ָּּׁמ ְּר ְּּדכַּ י וְּ סה"ת וּסְּ מַּ "ג) .
ַּ

כתם על בשר ידיה [כיון דאיכא ידים מוכיחות שמעסק
הכתמים בא] (רשב"א ,ב"י בד"ה וכתב הרשב"א ,ט"ז יד)
ואף אם נמצא גם על בשר גופה ,ואף במקום שאין דרך הדם
לבוא לשם ,משום שידיים עסקניות הן (פרישה ,סד"ט,
פת"ש כה ,חכמ"א) [ואין בזה משום 'אין מחזיקין טומאה
ממקום למקום' ,הטעם  -א .כיון שנגעה בדמים ויודעת
שהתלכלכו ידיה ,וכן נמצא גם כעת דם על ידיה (סד"ט) ב.
כיון שהתעסקה בדבר שיש בו בודאי דם ,דבר ידוע הוא
שהדם נדבק בידיים ,ואפילו אם לא ידעה שהתלכלכו ידיה -
יכולה לתלות (חכמ"א כלל קיג טו)] ואף אם כעת אין על
ידיה רושם דם וכן פסק בטה"ב (ח"א תלו  -ח) שיכולה
לתלות בין אם היה דם על ידיה ודאי ובין אם התעסקה בדבר
שודאי יש בו דם.
ולכן נשי הקצבים יכולות לתלות כתמיהם ,בדם הבא על ידי
הבעלים (חמודי דניאל כ"י ,פת"ש לא)

תליה בדבר חיצוני (מעלמא)
אלו הדברים החיצונים שאפשר לתלות בהם :שחטה בהמה
חיה ועוף ,נתעסקה בכתמים או דמים ,ישבה בצד
המתעסקים בדמים [נדה נח - :משנה " -ותולה בכל דבר
שהיא יכולה לתלות :שחטה בהמה חיה ועוף ,נתעסקה
בכתמים (של נשים אחרות ,או בכתמי דם ממקומות אחרים
בגופה) ,או שישבה בצד העסוקין בהן"] וכן אם עברה בשוק
של טבחים (שוחטים) (ברייתא שם) 432
ויכולה לתלות בהם בכל בגדיה ,ואף אם לובשת כמה
חלוקים  ,433אך אינה יכולה לתלות בדבר חיצוני ,אם נמצא
הכתם על בשרה לבד [כמבואר בסעי' יא  -יב ,משום שאם
הגיע מעלמא ,היה צריך להמצא הכתם אף על חלוקה ,ועוד
שיש רגלים לדבר וחזקה שהגיע מגופה]
תליה במכה שבגופה

דוגמאות לתליה

מכה שבגוף האשה שאפשר שיצא ממנה דם ,אע"פ שעלה
עליה קרום וכעת אין מטפטף ממנה דם ,כל שאפשר שע"י
חיכוך הפצע יפתח ויוציא שוב דם  -אפשר לתלות בה הכתם
שנמצא באיזור שאפשר שיינטף עליו הדם ,שמא נפתחה
המכה והאשה לא שמה לב ( 434רשב"א ,מרדכי ,סמ"ג,
תרומה)

אשה שפעמים יוצא לה דם מהחוטם (אף) במכה קטנה,
צואת תרנגולים (שלפעמים הם אדומים) (חמודי דניאל כ"י)
טבאק שהיא שאפה או שבעלה רגיל לשאוף ושכב לידה
(כשנופל ליחה מהחוטם על הבגד ,הליחה נעשית אדום)
ליפפה את התינוק בבד אדום (ע"י המי רגלים של התינוק
זה מפליט צבע אדום)
לבשה מכנסיים אדומים (פעמים שהיא מזיעה וזה מפליט
צבע אדום) (סד"ט ס"ק נב ,פת"ש לא)
מוכת שחין (השחין והכיב שלה ודאי מוציא דם) (שו"ת
מהר"ם מרוטנבורג דפוס לבוב סי' קפה ,הביאו האורחות
חיים בהל' נדה סי' ב ,הביאם הב"י בסוף הסימן קצ בבדק
הבית)

ותולה הכתם במכה אפילו בשעת וסתה ,ואפילו שלא ידעה
אם מכתה מוציאה דם [שבכתמים תולים להקל משום
דכתמים דרבנן] (מרדכי)
וכן אם נתעסקה בכתמים בידיה ממש (במכה שודאי מוציאה
דם או בבשר ודגים שהיה בהם דם)  -תולה ,אף אם נמצא

מקור טוהר
 432ויש להקל בזה אף באשה שרוב ימיה טמאים [דלא כתוס' נדה נז :ד"ה ובמגעות שכתבו שאם רוב ימיה טמאה אינה תולה בשוק
של טבחים .שהרי זהו רק לגבי קדשים וטהרות שמחמירים בהם יותר מבעלה (רשב"א ,מאירי ,ריטב"א ,שו"ת שבט הלוי ח"ב חיו"ד
סי' צט ,טה"ב ח"א תסג)]
[ 433נדה נח" - :ת"ר :לבשה שלשה חלוקות הבדוקין לה ,אם יכולה לתלות תולה ואפילו בתחתון ,אין יכולה לתלות אינה תולה ואפי'
בעליון .כיצד? עברה בשוק של טבחים תולה אפילו בתחתון ,לא עברה בשוק של טבחים אף בעליון אינה תולה ,":שאנו אומרים שמא
ניתז עליה מלמטה מבין רגליה או שהתקפלו בגדה]
[ 434המקור  -נדה נח - :משנה ..." -אם יש בה מכה והיא יכולה להגלע ולהוציא דם  -הרי זו תולה .מעשה באשה אחת שבאת לפני
ר"ע ,אמרה לו 'ראיתי כתם' ,אמר לה 'שמא מכה היתה ביך?' אמרה לו 'הן וחיתה [שהתרפאה קצת ועלה עליה קרום]' אמר לה 'שמא
יכולה להגלע [להתגלות על ידי שיתקלף הקרום] ולהוציא דם?' ,אמרה לו 'הן' וטיהרה ר"ע .ראה תלמידיו מסתכלין זה בזה ,אמר להם
'מה הדבר קשה בעיניכם?! שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר אלא להקל שנאמר {ויקרא טו  -יט} ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה
בבשרה דם ולא כתם'].
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מי טוהר
שהוא טהור ,ויודעת בודאות שהירוק (צהוב וכד') הגיע
מהמקור ,וניכר שהכל כתם אחד -
י"א שאינה יכולה לתלות במכה ,כיון שהמראה הטהור
מוכיח שהמראה הטמא מקורו במקור ולא במכה( .ואם יש
בזה כגריס ועוד טמאה) (שו"ת הרמ"א סי' צו)
וי"א שטהורה ,כי אין הכרח לומר שהמראה הטמא יצא יחד
עם המר אה הטהור ,אא"כ ניכר לעין שהטמא הוא הקץ של
המראה הטהור ,כגון שנראה כעין קו אדום סביב המראה
הירוק ,שבזה אינה יכולה לתלות במכה (ט"ז ס"ק מא,
נקוה"כ שם ,סד"ט צג ,חוו"ד לז ,צ"צ בפסקי דינים סעי' ט)
וכן פסק בטה"ב (ח"א תמ) להקל ,שרק אם המראה הטמא
נראה סופו של המראה הטהור (קצוות אדומים) ,אין לתלות
במכה ,ורק אם יש במראה הטמא כגריס ועוד (בקצוות
עצמם) היא תהיה טמאה [אך אם המראה הטמא הוא עד
כגריס ,אפשר לתלות במאכולת שנמעכה שם ,ובעודו לח
הטבע דחה את החלק האדום לצדדים (שו"ת מעיל צדקה
סי ' כ) ,ודלא כהחוו"ד (ביאורים אות ט) ושיירי טהרה (קצ
תשובה כה) שהחמירו ,שמצרפים המראה הטהור לטמא,
ואם ביחד יש בהם כגריס ועוד טמאה .שהרי הרמ"א
והאחרונים פוסקים להקל ,ובכתמים שומעים להקל (שו"ת
חשב האפוד ח"ב סי' קלו ,טה"ב ח"א תמ)]

טחורים (חולי תחתוניות) ,תולה בו כל שאפשר להתגלע
ולהוציא דם ,ואם יש לה לכך וסת קבוע  -תולה בו רק בזמן
הוסת ,ואם אין לו זמן קבוע תולה בו בכל עת  ,435ותולה בזה
אפילו שהוא משונה מדם ראייתה [משום שלדם טחורים אין
מראה קבוע ,פעמים עכור ופעמים צלול ,פעמים אדום כהה
ופעמים קלוש] (שו"ת מהר"י פראג'י סי' פו ,טה"ב ח"א
תלו)
אמבטיה רפואית  -שהרופא נתן לה מיני עשבים לרחוץ בהם
בכדי להתרפא ,והעשבים גורמים למים להתאדם  -תולה
בה ,ואף אם מצאה כתם כנגד אותו מקום בלבד (שו"ת נטעי
נעמנים חיו"ד סי' כא ,טה"ב ח"א תלז)
תלית כתם הנמצא בשבעה נקיים
י"א שאפשר לתלות הכתם בדבר חיצוני ,דוקא כשהאשה
בחזקת טהרה ולדעתם זה אחר ג' נקיים (תרומה ,הגה"מ,
מרדכי ,תשב"ץ  )436ומ"מ עד כגריס יכולה לתלות במאכולת
[שהרי אין לך מטה שאין עליה כמה טיפי דמים] (תרוה"ד)
מראה טהור ליד טמא ,קצוות אדומים
אשה שמצאה כתם בלי הרגשה ,ויש לה מכה בגופה שאפשר
לתלות בה ,אלא שבסמוך לכתם ממש נמצא כתם ירוק,

סעיף יט :תליה במי שדרכו לגעת בה

ש ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה ּ ָּׁכ ְּך ּתוֹ לָּׁ ה ִּב ְּבנ ָּּׁה ו ְּּבבַּ עֲלָּׁ ּה ִאם נִ ְּתעַּ ְּסק ּו ִּב ְּכ ָּׁת ִמים אוֹ ִאם יֵּש ּ ָּׁבהֶׁ ם מַּ ּ ָּׁכה,
שם ֶׁ
ְּּכ ֵּ
שדַּּ ְּר ּ ָּׁכם לִ ּגֹעַּ ּ ָּׁב ּה .אֲ בָּׁ ל ִאם הָּׁ י ּו עֲסו ִּקים ְּּב ָּׁדם וְּ לֹא נִ ְּמצָּׁ א ּ ָּׁבהֶׁ ם ָּּׁדםֵּ ,אינ ָּּׁה ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁבהֶׁ ם
לְּ ִפי ֶׁ
שדַּּ ְּר ּכוֹ לִ ּנ ֵָּּׁתז ְּּכגוֹ ן ְּש ִחיטָּׁ ה וְּ כַּ יּוֹ צֵּ א בָּׁ ּה.
אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן הָּׁ י ּו עֲסו ִּקים ְּּב ָּׁדבָּׁ ר ֶׁ
ש ּיֵּש לָּׁ הֶׁ ם מַּ ּכוֹ ת ְּּבגוּפָּׁ ןּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁבהֶׁ ן ְּּכמוֹ ִּב ְּבנ ָּּׁה וּבַּ עֲלָּׁ ּה
ָּׁשים ֶׁ
ְּּב ִמ ּ ָּׁטה עִ ם נ ִ

ש ְּכבָּׁ ה
הגה :וְּ הוּא הַּ ִּדין ִאם ָּׁ

(מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ה"נ וּבש"ד) .

נדה נח - :משנה ..." -ותולה בבנה או בבעלה"
דהיינו ,האשה שראתה כתם ,יכולה לתלות בכל מי שדרכו
לגעת בה (כגון בנה או בעלה) (ש"ך לד) ,במקרה שהם
התעסקו בכתמים (רמב"ם איסו"ב פ"ט הכ"ד) או שיש להם

מקור טוהר
[ 435בשו"ת הרשב"א ח"ה סי' נח כתב שרק בזמן ידוע תולה ,ושו"ת תפא"צ חיו"ד סי' ל כתב שתולה בו בכל עת ,ויישבו דבריהם
שהאחד מיירי באשה שיש לה לכך וסת קבוע ,והשני מיירי שאין לה וסת קבוע לכך (טה"ב ח"א תלו)]
 436התשב"ץ הובא בסוף הסימן בבדק הבית.
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יו"ד סימן קצ
(רמב"ן) ואז זה נחשב לתליה בדבר חיצוני ,ולכן יכולה
לתלות בו רק אם נמצא גם על חלוקה ,אך על בשרה לבד לא
תוכל לתלות בזה( .פרישה ,סד"ט ,פת"ש לב ,צ"צ בפסקי
דינים ,חכמ"א קיג טז ,בדה"ש ס"ק רכה) וכן פסק בטה"ב
(ח"א תמא)

מכה בגופם (רשב"א) ואף במכה שדרכה להתגלע ולהוציא
דם  ,437משום שדרכם לגעת בה (ב"י)438 .
וכל זה רק בשתי האפשרויות הבאות:
א .נמצא גם על גופם דם [הטעם  -כי אם אין עליהם דם,
איך נתלה את הדם שעליה בהם] ,וכן אם ידוע שהיה על
גופם דם מקודם ,אפילו שכעת אין דם עליהם (כן משמע
מהרמב"ן ,ש"ך לג ,חכמ"א קיג טז)  ,439ואז זה נחשב לתליה
בדבר עצמי ,ולכן יכולה לתלות אף כתם שעל הבשר לבד 440
ב .או שהיו עסוקים בדבר שדרכו להתיז דם (כגון שחיטה),
שאז מסתבר שימצא עליה דם אע"פ שלא יימצא עליהם

וכן הדין באשה ששכבה לידה ,שאפשר לתלות בה הכתם,
אם התעסקה בכתמים או שיש לה מכה ,ונמצא עליה דם או
שדרכו להתיז (דרכ"מ ה ,רמ"א) וכן פסק בטה"ב (ח"א תמ)
441

סעיף כ :תליה בדם שבפי האמה
שה ָּּׁדםּ ,תוֹ לָּׁ ה
ש ָּׁרגִ יל לָּׁ צֵּ את ִמ ּ ֶׁמ ּנ ּו דָּּׁ ם ֶׁ ּד ֶׁר ְּך ּ ִפי הָּׁ ַּא ּ ָּׁמה ,ו ִּב ְּשעַּ ת ּ ַּת ְּש ִמיש נִ ְּמצָּׁ א ְּּבעֵּ ד הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ִמי ֶׁ
ְּּבבַּ עֲלָּׁ ּה.
ה"ב " -שכבת זרע אדומה טהורה ,והאשה תולה בה"]
(שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קסא ,החדשות מכת"י סי' צב) וכן
פסק השו"ע וטה"ב (ח"א תמא) 443
ובכתם יכולה לתלות בבעלה אף אחר פעם אחת שיצא ממנו
דם דרך פי האמה (טה"ב ח"א תמב) 444

אשה שלבעלה יש רגילות שיוצא דם דרך פי האמה (רגילות
היינו פעמיים או יותר .טה"ב ח"א תמב) בלי הרגשה גם
שלא בשעת הטלת מי רגלים  - 442יכולה לתלות בו את הדם
שתראה שאחר תשמיש בעד בדיקה שלה או בקינוח של
בעלה ,וכ"ש אם היא מסולקת דמים [הראיה  -א .נדה סו- .
"ואם יש לה מכה תולה במכתה" ,ב .תוספתא דזבים פ"ב

מקור טוהר
[ 437כן משמע מל שון השו"ע ,ואף שמהרמב"ם נראה שאין לבנה ובעלה את הדין כמו מכתה שעשויה להתגלע (וכן נראה מסידור
המשנה שנקטה את דין בנה ובעלה ואח"כ הוסיפה את דין תליה במכה שעשויה להתגלע ,שהיה לה לכתוב את התליה בבנה או בבעלה
אחרי תליה במכה והיינו יודעים שה"ה בבנה או בעלה ,קמ"ל שלא ,שהרי יש בזה שתי קולות ,לתלות באדם אחר וגם במכה העשויה
להתגלע .מי נדה קלה ע"ג) ,מ"מ מבואר כן בדברי רוב הפוסקים ,רשב"א ,סמ"ג ,תרומה ,מרדכי ,סמ"ק ,רי"ו ,וגם מדברי הש"ס יש
הכרח לזה ,וקרוב לפרש כן בדברי הרמב"ם והרמב"ן הסתומים בזה שיסכימו עם דברי הרוב הפוסקים המפורשים בזה דכתמים דרבנן
(שו"ת חת"ס סי' קפו ,פת"ש לב) ,וכן מלשון הטוש"ע שכתבו "כשם שתולה בה כך תולה בבנה ובבעלה" ,משמע שדינם שווה ואף
במכה העשויה להתגלע ,וכן דין זה מפורש בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ,יראים ,אגודה (שבט הלוי קפד ובחדש קפ ,טה"ב ח"א תלט)]
 438אך בבן הגדול  -אינה תולה ,שהרי אינו מקורב לה כל כך (ערוה"ש סעי' עא ,טה"ב ח"א תלט) ,וכן אשה נדה שהיא בהרחקה מבעלה
אינה יכולה לתלות בבעלה .כנלע"ד.
[ודלא כהסמ"ג והתרומה שכתבו "תולה בבנה או בעלה ששכבו עמה" משמע שיש לתלות בהם רק אם היתה שכיבה על אותה מטה,
ואין לתלות בנגיעתם].
 439ולדעת המאירי אפשר לתלות בהם ,אף אם לא נמצא עליהם דם[ .ואפשר שאף המאירי מיירי באופן שידוע שהיה עליהם דם
מתחילה ,וכדברי האחרונים הנ"ל בדעת הרמב"ן .טה"ב ח"א תמא]
[ 440דלא כהחוו"ד ,מלבושי טהרה (סעי' מ) ,טהר"י (סעי' קא) שהחמירו בזה ,שצריך שיימצא גם על חלוקה]
 441ולכן יש להקל בחברה לעבודה ,כגון גננת שדרכן לעשות יצירות ,הפעלות ובישולים יחד ,שנראה שדרכה לגעת בה .וצ"ע .כנלע"ד.
 442אך אם יוצא ממנו דם רק בשעת הטלת מ"ר  -מסתמא יש לו מכה בכליות ,ואינה יכולה לתלות בו (שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קסא,
שו"ת נו"ב תניינ א סי' פז) [דלא כשו"ת עמק שאלה חיו"ד סי' לה שהקל בזה]
[ 443ודלא כתפארת צבי במקור חיים ס"ק קד ,שהבין בדברי הרשב"א ,שהאשה יכולה לתלות בעד הבדיקה שלה רק אם יימצא כתם
גם על עד הקינוח של בעלה .שהרי לפי דבריו אין את דין המהרימ"ט להקל עד שלושה ימים וכל האחרונים הביאו דבריו להלכה ,וכן
השו"ע הקל לתלות בבדיקת האשה בלי קשר לבדיקת הבעל (טה"ב ח"א תמב)]
[ 444ולא קשה קושיית הלחו"ש מהתוספתא נדה פ"ו הי"ב " -נמצא על חמיה ובנה יושב בצדה הרי זו טמאה ,מפני שמתהפך ,ולא על
בנה בלבד אמרו אלא על כל אדם ,אלא שדיברו חכמים בהווה"  -לפי שיש להסביר את התוספתא :א .שהסיפא הנ"ל מיירי בנמצא
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מי טוהר
ראתה דם בבדיקת עד בימים שאחר התשמיש -
י"א שאם דרכה לפלוט הזרע אחר התשמיש יומיים או
שלוש היא יכולה לתלות בו (שו"ת מהרי"ט ח"ב סי' ל ,צ"צ
בפסקי דינים סוף סעי' כ)
ויש מחלקים ,שרק בכתם אפשר לתלות בבעלה עד שלושה
ימים ,אך בעד בדיקה אפשר לתלות עד שלוש עונות [שהרי
יש הרבה פוסקים החוששים לפליטת שכבת זרע רק שלוש
עונות ,ובפרט שלפי הרמב"ן אם הלכה ברגליה אין לחוש
לפליטתה ,שכבר נפלט כל הזרע ממנה] (סד"ט ס"ק מו)
ולהלכה ,טוב להחמיר לתלות בעד הבדיקה רק עד שלוש
עונות ,זולת במקום צורך (טה"ב ח"א תמב)

בגד בעלה
אשה שנמצא כתם בבגד בעלה  -טהורה [מסתמא מעלמא
אתי ,שהרי לא גזרו בבגדו ,ותולים בכל מה שאפשר לתלות,
שדין כתמים מדרבנן ,ויש לתלות שעבר בשוק של טבחים
ושכח או לא שם לב  ,445או שנמעכו בבגדו כמה מאכולות,
או שיצא ממנו דרך פי האמה או מנחיריו ,ואף על פי שאינו
רגיל בכך  ,446ואומרים שהגבר לא שם לב לכך לפי שאין זה
מוטל עליו כמו האשה (פני"מ ח"ב סי' קכז ,סד"ט ס"ק סא)
ומ"מ אם ישבה על בגד בעלה שהיה בדוק לפני כן ,ויודעת
שלא היה שם כתם כלל וכעת מצאה עליו כתם  -יש בזה דין
כתם ( 447טה"ב ח"א תנ}

סעיף כא :תליית כתם שבחלוק במכה שבגופה
שר,
הֵּ יכָּׁ א דְּּ ִא ְּש ּ ַּת ּ ַּכח ּ ֶׁכ ֶׁתם ְּּב ִש ּפוּלָּׁ ּה מֵּ אֲ חוֹ ָּׁר ּה ,וּמַּ ּ ָּׁכה ִא ּ ָּׁכא ִמ ַּּק ּ ָּׁמאַּ ּ ,תלְּ יָּׁא ּ ָּׁב ּהְּּ ,ד ֶׁא ְּפ ָּׁ
ַּאדְּּ י ְָּּׁתבָּׁ א ,הַּ ְּך דְּּ בַּ ְּת ָּׁרא אֲ ָּׁתא לְּ קַּ ּ ָּׁמ ּה וְּ נ ְָּּׁטפָּׁ ה ּ ָּׁב ּה מֵּ הַּ ִהיא מַּ ּ ָּׁכה.
הצד האחורי לקדימה ונטף עליו דם מהמכה שמקדימה
(ראב"ד בבעלי הנפש שער הכתמים עא) וכ"פ השו"ע

אשה שיש לה מכה מקדימה ,יכולה לתלות בו הכתם שנמצא
מאחור באותו אזור ,משום שתולים שבזמן שישבה הגיע

מקור טוהר
כתם על חלוקה או בשרה ,שברישא נאמר שאם מצאה כתם על חלוקה היא יכולה לתלות בחבירתה ששומרת יום ראשון או יושבת
על דם טוהר ,ובסיפא נאמר שכמו כן היא יכולה לתלות בבנה או חמיה אם נמצא גם עליהם כתם ,אבל בכתם הנמצא על בגד האיש
לבד לא גזרו כלל (שו"ת בית שערים חיו"ד סי' רנ  -רנא) ,ב .התוספתא מיירי כשהיה בגדו בדוק קודם שישב אצלה ,ורק אחר שישב
אצלה בא הכתם (שו"ת חמדת משה חיו"ד סי' נג) ,ג .התוספתא מיירי במקרה שהיא יודעת ודאי שבנה לא עבר בשוק של טבחים
(שו"ת פרי השדה ח"ג סי' קסד ) ,ד .התוספתא מיירי שבנה שוכב בצדה דוקא (שו"ת אמרי יושר ח"א סיק קסד) (ויש מבארים שהיתה
לו גירסה אחרת בה כתוב 'בנה' בלי חמיה ,וכתוב 'שוכב' ולא יושב ,ה .כיון שהתוספתא לא הובאה בש"ס דידן לא נקטינן הכי (שו"ת
שואל ונשאל ח"ד חיו"ד סי' סה) ובפרט שלדעת הרי"ף בזמן הזה אין דיני כתמים ,וכן שבכתמים שומעים להקל]
 445בגבר בסתמא אפשר לתלות משא"כ באשה  -א .לפי שזו מצוה שאינה מוטלת עליו אלא עליה ,לכן הוא שוכח אם היה בשוק או
התעסק בדמים וכדו' ,ב .כיון שכל כבודה בת מלך פנימה ,משא"כ האיש שהוא בחוץ ,ג .י"ל שאם מגופה בא הכתם ,היה צריך להמצא
על גופה או על חלוקה.
 446ומה שמצינו שיהא רגיל בכך הוא רק אם נמצא על בשרה או בעד בדיקה .ועוד שיש ספק ספיקא ,שמא מהבעל ,ואת"ל מהאשה,
שמא מן העליה או מהצדדים (שו"ת תרומת כסף חיו"ד סי' ה) ,ובפרט שהיא בחזקת טהרה .ואין זה נחשב לספק ספיקא בשני גופים,
שלא עושים ,שהרי כאן הספק בגוף אחד ,שמא אין הדם מהאשה ,ואת"ל שהוא מהאשה ,שמא אינו מהמקור( .טה"ב ח"א תמה)
[ 447הראיה  -מלשון השו"ע בסעי' לט "אין האשה טמאה משום כתם שמצאה בחלוקה אא"כ היה בדוק לה קודם שלבשתו ,אבל אם
אינו בדוק לה קודם שלבשתו ,ולבשה אותו בלי בדיקה ומצאה בו כתם טהורה"]
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יו"ד סימן קצ
סעיף כב :עיר של טבחים
ָּׁשבָּׁ ה ְּּבצַּ ד הַּ ִּמ ְּתעַּ ְּס ִקים ִּב ְּכ ָּׁת ִמיםֵּ ,אינ ָּּׁה ּתוֹ לָּׁ ה
של טַּ ּ ָּׁב ִחים אוֹ ִאם י ְּ
סָּׁ פֵּ ק ִאם עָּׁ ְּב ָּׁרה ְּּבשוּק ֶׁ
שהַּ ּ ַּט ּ ָּׁב ִחים אוֹ הַּ ִּמ ְּתעַּ ְּס ִקים ִּב ְּכ ָּׁת ִמים יוֹ ְּש ִבים ְּּב ָּׁמקוֹ ם
ּ ָּׁבהֶׁ םַּ ּ .ב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםְּּ ,בעִ יר ֶׁ
ש ּ ָּׁמא נִ ְּתעַּ ְּסק ּו ּ ַּב ּ ָּׁמקוֹ ם
יָּׁד ּועַּ  ,אֲ בָּׁ ל ִאם דַּּ ְּר ּ ָּׁכם לְּ ִה ְּתעַּ סֵּ ק ּ ָּׁכאן וְּ כָּׁ אןּ ,תוֹ לִ ין אֲ ִפלּ ּו ִמסָּׁ פֵּ קֶׁ ,
ישה.
שעָּׁ ְּב ָּׁרה ,וְּ לֹא ִה ְּר ִּג ָּׁ
ֶׁ

ספק עברה בשוק של טבחים ,ועיר של טבחים

עיר שיש בה חזירים

נדה נח - :גמרא " -דת"ר עברה בשוק של טבחים ספק ניתז
עליה ספק לא ניתז עליה  -תולה ,ספק עברה ספק לא עברה
 טמאה"דהיינו ,כל שהיא יודעת שהיא ודאי עברה בשוק של טבחים
וכד' תולה ,אך אם היא מסופקת בזה ,אם עברה בשוק של
טבחים או אם התעסקה בכתמים  -אין לה לתלות448 .
(רמב"ם איסו"ב פ"ט הכ"ז ,טור ,ב"י) וכ"פ השו"ע וטה"ב
(ח"א תנ)
ודוקא בעיר שיש מקום קבוע לשחיטה ,שם צריך לוודא
שעברה בשוק טבחים ,אך בעיר שאין מקום קבוע לשחיטה
או להתעסקות בכתמים ,שכל פעם הם עושים זאת במקום
אחר ברחבי העיר  -היא יכולה לתלות אפילו אם לא יודעת
שהיא עברה לידם ,ותולה כל שהיא יצאה לרחבי העיר ,449
כי אפשר ששחטו במקום שהיא עברה בלי ידיעתה ,וניתז
עליה דם[ 450 .הטעם  -כי כל העיר יש לה דין של שוק של
טבחים .ט"ז] (רשב"א ,טור ,ב"י) וכ"פ השו"ע וטה"ב (ח"א
תנ)

נדה נח" - :אמר רב אשי עיר שיש בה חזירים אין חוששין
לכתמים "...הטעם הוא ,שמצויים חזירים שמהלכים בשוק,
וכן יש נבלות בשוק באשפה שיש בהם דם (רש"י) והחשש
הוא  -י"א שמא נגע בה החזיר (רשב"א) ,וי"א שמא התיז
עליה דם (תוס')
המקרים שאין לתלות:
לפיכך ,אם אין נבלות ושרצים מוטלים בשוק  -אינה תולה
בהם (תוס' ,ב"י)
וכן אם אין דרך החזירים להלך בשווקים (כגון שהיהודים
גרים בשכונה משלהם)  -יש דין כתם ,אא"כ היא הלכה
לשכונת הגוים או שדרך החזירים להיכנס לשכונתה (ב"י)
אם האשה אומרת 'ברי לי שלא נגע בי חזיר'  -לפי טעם
הרשב"א (שהחשש הוא משום נגיעה של החזיר באשה) -
יש להקל (ה"ה) ,אך לפי טעם התוס' (שהחשש הוא משום
התזה)  -אין להקל.
אם נמצא הדם על בשרה לבד  -אין להקל ,כבסעי' יא" ,דאי
451
מעלמא אתי על חלוקה איבעי ליה אשתכוחי" (ב"י)

מקור טוהר
 448הראיה  -כן יש לדייק מהמשנה (נח" - ):בכל דבר שהיא יכולה לתלות שחטה בהמה חיה ועוף נתעסקה בכתמים או שישבה בצד
העסוקין בהן" (ב"י)
הטעם  -א .שאלו שתי ספקות לחומרא ,שמא לא עברה ,ואת"ל עברה ,שמא לא ניתז עליה (או"ז סי' שנא) .ואף אם בעלמא ספק
ספיקא בדרבנן יש להקל ,מ"מ כאן זה גרוע יותר שהרי כאן זה ספק רחוק ,כי ספק בכלל אם עברה בשוק של טבחים ,וכולי האי לא
תלינן ,לומר שודאי עברה וגם ניתז עליה .משא"כ בנתעסקה באדום ואינה יודעת מה השיעור שתולה בכל שיעור ,שהרי זה ספק ספיקא
דרבנן פשוט ,כי כאן בודאי היא התעסקה ,אלא שספק ניתז עליה ,ספק היה בו שיעור.
ב .אם נאמר שעברה בשוק של טבחים ולאו אדעתה ,יותר יש לומר שמא הרגישה ולאו אדעתה (טה"ב ח"א תנ  -תנב)
 449אבל אם ברי לה שהיא נשארה בבית ולא מצאה  -ודאי שיש לה דין כתם .כנלע"ד.
 450הראיה שהביא הרשב"א  -נדה נח.. ." - :אמר ר"נ בר יצחק והא דדוקרת כעיר שיש בה חזירים דמיא" דהיינו ,דוקרת היא עיר שיש
בה הרבה טבחים ,ששוחטים בכל רחבי העיר ,ואשפות ושקצים מצויים בה (רש"י)
 451ונראה לע"ד ,כי לפי טעמו של הרשב"א שהחשש משום נגיעה ,ממילא אף על בשרה לבד ניתן לתלות.
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מי טוהר
סעיף כג  -כד :תליה בגוון העסק
שחֹר אוֹ ִא ּ ְּפכָּׁ אֵּ ,אין ּתוֹ לִ ין ּבוֹ ַּ ּ .ב ּ ֶׁמה
סעיף כג  -נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ְּּב ָּׁדבָּׁ ר ָּׁאדֹם וְּ נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ּ ֶׁכ ֶׁתם ָּׁ
שחֹר ,אֲ ִפלּ ּו ִאם ֵּאינוֹ
שחֹר ְּּב ָּׁ
שחֹר ְּּב ָּׁאדֹם ,אֲ בָּׁ ל ָּׁאדֹם ְּּב ָּׁאדֹם וְּ ָּׁ
שחֹר וְּ ָּׁ
דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםָּׁ ,אדֹם ְּּב ָּׁ
שר אוֹ ְּּב ִקילוֹ ר ָּׁאדֹם
ש ִּנ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ְּּבמֵּ י ִּתלְּ ּ ָּׁתן אוֹ ְּּבמֵּ י ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
שדּ וֹ מֶׁ ה לוֹ ּ ,תוֹ לָּׁ ה ּבוֹ ְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
נִ ּ ָּׁכר מַּ ּ ָּׁמש ֶׁ
ְּקצָּׁ תּ ,תוֹ לָּׁ ה ּבוֹ הָּׁ ָּׁאדֹם.
ש ַּּדם ְּש ִחיטָּׁ ָּׁת ּה ָּׁאדֹם,
שחֹר וְּ כַּ ְּר ּכ ִֻּׁמי ,לְּ ִפי ֶׁ
סעיף כד  -נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ְּּב ַּת ְּרנְּ גוֹ לֶׁ תּ ,תוֹ לָּׁ ה ּבוֹ ָּׁאדֹם וְּ ָּׁ
שחֹר ,וְּ ַּדם ְּּבנֵּי מֵּ עֶׁ יהָּׁ ּ ַּכ ְּר ּ ֻׁכ ִּמי.
וְּ ַּדם אֵּ בָּׁ ֶׁריהָּׁ ָּׁ

בו רק את הכתמים שהם מאותו גוון 453 .וכ"פ הרשב"א
והראב"ד ,שבסתם  -תולה בכל גוון ,אא"כ התעסקה.
ולפי התירוץ השני ' -דאעסקה בתרנגולתא' ,אפשר
לתלות כתם בכתם רק אם הוא באותו גוון .אך היא התעסקה
בתרנגולת תולה כמעט בכל גוון (אדום ,שחור ,כקרן כרכום)
וכ"פ ר"ח ,רמב"ן ,רמב"ם ,רא"ש454 .
ולהלכה ,השו"ע פסק להחמיר (בסעי' כד) ,שאין לתלות
בגוון אחר ,אא"כ התעסקה בתרנגולת.

תליה בגוון אחר
נדה נט" - .אמר רבא נמצא עליה מין אחד תולה בו כמה
מינין .מיתיבי ' -נתעסקה באדום אין תולה בו שחור'?
נתעסקה שאני .איכא דאמרי ,אמר רבא נתעסקה במין אחד
תולה בו כמה מינין ,מיתיבי ' -נתעסקה באדום אין תולה בו
שחור'? כי קאמר רבא דאתעסקה בתרנגולת דאית בה כמה
מיני דמא (דם שחיטה אדום ,דם אבריה שחור ודם בני מעיה
כקרן כרכום .ר"ח)"
דהיינו ,שני תירוצים נאמרו:
לפי התירוץ הראשון ' -נתעסקה שאני' ,משמע שאם מצאנו
כתם אחד ותולים שהוא בא מעלמא (כגון למעלה מהחגור),
אפשר לתלות אף שאר כתמים (שלמטה מהחגור) שהגיעו
מעלמא ואף שצבעם שונה ממנו (רש"י  ,)452אך אם היא
התעסקה במשהו מסויים ,ותולה בו כתם ,היא יכולה לתלות

תליה באותו גוון
כאשר האשה צריכה לתלות באותו גוון דווקא [לפי לישנא
קמא ,כאשר היא התעסקה ,ולפי לישנא בתרא בכל הכתמים
חוץ משהתעסקה בתרנגולת שכך פסק השו"ע להלכה] -
אפשר לתלות בו ואף על פי שלא ניכר ממש שהוא דומה לו,
אא"כ הוא ודאי שונה ממנו ,כאדום ושחור 455 .וכך פסק
השו"ע להלכה (בסעי' כג) 456

מקור טוהר
( 452לשון רש"י ' -כי ה יכי דניתז עליה האי מין בלא ידיעה הכי נמי הוה עליה מינה אחרינא ולא ידעה')
 453הרשב"א ביאר את התירוץ אחרת  -שאם ניתז עליה צבע והיא לא בדקה את שאר החלוק ,ולא הקפידה לבדוק כמה גודלו ובאיזה
מקום הוא ניתז עליה ,ואחר כך מצאה כתם  -הרי היא טהורה .כי כך גילינו שאין דעתה על כך.
 454הטעם שפסקו כלישנא בתרא  -א .לישנא בתרא חולקת על לישנא קמא ,ולישנא בתרא עיקר .ב .סברת רש"י (כמו שהכתם
הראשון בא מעלמא בלי ידיעתה כך הכתם השני בא מעלמא בלי ידיעתה) אינו נכון ,כי לפי דבריו בכל לכלוך שהיא תמצא על הבגד
היא יכולה לתלות ולומר כשם שהל כלוך בא מעלמא בלי ידיעתה כך הגיע הכתם מעלמא בלי ידיעתה ,ולהקל .ואין זה מתקבל על
הדעת.
 455הראיה  -נדה נח" - :דת"ר מעשה ותלה ר"מ בקילור ורבי תלה ב שרף שקמה" ,ולא מצינו שהם הקיפום ,לבדוק שצבע הכתם כגוון
הקילור או השרף( .רשב"א ,ר' ירוחם) ואף אם התעסקה ב מימי תלתן או מי בשר צלי תולה בו שאר כתמים ,שהרי יש להם גוון אדום
שהרי ת"ק החמיר לתלות טהרות בגלל מראה כזה (רשב"א ,טור)
הטעם שאין לתלות כתם שחור באדום  -א .שזה שתי תליות ,תליה בדבר שנתעסקה בו ותליה שהאדום לקה ,ואין להקל .ב .שכמו
שהשני לקה ,היה לראשון ללקות ולהשחיר( .טה"ב ח"א תס)
 456והקשה הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל ,שלכאורה אין להקל לתלות בדבר אחר ,אפילו שצבע הכתם והעסק זהה ,כיון שאפשר לברר
ע"י בדיקת שבעה סמנים .ולפי זה ,בימינו שאין בקיאים בבדיקת שבעה סמנים ,הרי זה ספק מחמת חסרון ידיעה ולכן אי אפשר לתלות
כלל בכדי לטהר .והביא את המנח"י שכתב כדבריו ,ולכן נשאר בצ"ע.
והנה בטה"ב (ח"א תסא) דחה דבריו  -א .שהרי המנח"י לא החליט להחמיר בזה ,ולכן בעצמו הוא ציין למה שכתב בספרו תורת החטאת,
שהביא את הט"ז שספק חסרון ידיעה לכל העולם הוי ספק .ב .ועוד שיש כאן ספק ספיקא ,שמא הכתם מהצבע שהתעסקה בו ,ואת"ל
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יו"ד סימן קצ
סעיף כה :שתי נשים שהתעסקו בעסק אחד
שאֵּ ין ּבוֹ דָּּׁ ם אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּכסֶׁ לַּ ע ,וְּ נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל ּ ָּׁכל ַּאחַּ ת ְּּכסֶׁ לַּ ע,
ש ִּנ ְּתעַּ ְּסק ּו ְּּב ִצ ּפוֹ ר ַּאחַּ ת ֶׁ
ָּׁשים ֶׁ
ְּש ּ ֵּתי נ ִ
טמֵּ אוֹ ת.
ְּש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּ

המקור בגמרא

נשים שבאו לשאול זו אחר זו

נדה נח" - :תניא שתי נשים שנתעסקו בצפור אחד ואין בו
אלא כסלע דם ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו שתיהן
טמאות ...דאיכא סלע יתירה"
דהיינו ,שתי נשים שהתעסקו בשחיטת ציפור שכמות דמו
כשיעור סלע ,ואחר כך נמצא על כל אחת מהן כשיעור סלע,
שתיהן טמאות ,משום שיש רק כסלע אחד שניתן לתלות בו,
'ומה ראית לתלות בזו יותר מבזו?!'  -וכי איך אפשר לתלות
להקל לאחת על פני האחרת ,א"כ לא תולים להן בכלל
(רש"י ,תוס' ד"ה מאי) וכ"פ הטור והשו"ע

נחלקו הפוסקים ,מה הדין כאשר שתי הנשים הללו באות
בנפרד אצל החכם ,לשאול מה דינן:
י"א שאם הן באות לשאול זו אחר זו ,שתיהן טהורות [כדין
ב' שבילין (פסחים י( ]457 ).תוס' ,רמב"ן ,ב"ח  ,458נקוה"כ,
וכן דעת הרמב"ן)
וי"א שהן טמאות ,שהרי הדיין יודע כעת ששתי הנשים
התעסקו יחד [שדין זה חמור מדין ב' שבילין ,הטעם :א .כיון
שכאן אין במה לתלות ( 459ט"ז) ,ב .כיון שכאן זה דין דאו'
(דרישה)  ,460ג .כאן יש לתלות שרק חצי מדם הציפור נמצא

מקור טוהר
שמגופה שמא אינו מהמקור ,וכש"כ בכתמים דרבנן ובאשה שהיא בחזקת טהרה ,ג .וזה כלשון הראב"ד (בעלי הנפש עמ' סב) "אבל
מי שאינה יודעת בדמיונות או שהלך "הצבע" מכנגד פניה ואינה יכולה לדמות תולה כל כתמיה מן הסתם כל מיני אדום באדום "...וכן
מוכח מלשון הרשב"א.
 457הסוגיה של ב' שבילין  -פסחים י" - .צבור אחד של חמץ ולפניו ב' בתים בדוקין ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן אי להאי על (נכנס)
אי להאי על ,היינו שני שבילין ,דתנן שני שבילין א' טמא (קבר מוטל בו לרחבו וממלא את כולו ואין עובר בו שלא יאהיל .רש"י) וא'
טהור והלך באחד מהן ועשה טהרות (נגע בטהרות אח"כ) ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות ,רבי יהודה אומר אם נשאלו זה בפני
עצמו וזה בפני עצמו טהורין ,שניהן בבת אחת טמאין ,רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין .אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן בבת אחת -
דברי הכל טמאין ,בזה אחר זה  -דברי הכל טהורין ,לא נחלקו אלא בבא להשאל עליו ועל חבירו  -רבי יוסי מדמי ליה לבת אחת ורבי
יהודה מדמי ליה לזה אחר זה (רבי יוסי סבר  -אע"פ שאין שניהן לפניך צריך אתה הוראה אחת לשניהן או טמאין אתם או טהורין אתם
והרי אין אתה יכול לומר טהורין אתם .ורבי יהודה סבר  -הואיל ואין כאן שואל אלא אחד משיבין לו טהור אתה שהרי ספק ביאה הוא
ומעצמו יבין שאף חבירו כמוהו אבל כששניהן שואלין בתוך כדי דיבור צריך אתה להשיב לשניהן כאחד)"
דהיינו ,במקרה שיש ודאי טומאה או איסור אך לא ידוע למי ,אם זו שאלה אחת על השניים ,אז ממה נפשך יש לטמא ,אא"כ יש עדיפות
לאחד מהם ,ואם השאלה היא נפרדת ניתן לפסוק לכל אחד לעצמו לקולא.
ולפי הב"ח ,הדין זהה גם גבי כתם כסלע לנשים שהתעסקו בדם ציפור ,שאם הם באות לשאול בנפרד יש לטהר להן הכתם ,ואם באות
לשאול יחד ,יש לטמא לשתיהן ,אא"כ יש עדיפות לאחת מהן.
 458כתב הב"ח "ונראה דאתא לאשמועינן אפילו היכא דלא נתעסקו בציפור כאחת אלא זו אחר זו ,ואם היתה נשאלת הראשונה היינו
מטהרים אותה הואיל ונתעסקה ,אפילו הכי כיון שבאין לשאול כאחת  -שתיהן טמאות ,והכי משמע בתוספות על שם רבינו תם"
והט"ז הקשה עליו  -א .שהרי הגמרא והפוסקים לא הבי או חילוק בין שאלו בנפרד או כאחת ,ב .וכן התוספות לא דיברו על שואלות
כאחת ,אלא רק בהתעסקו בנפרד.
ויישב נקוה"כ  -שאין הכי נמי ,הב"ח שכתב 'והכי משמע בתוס' ' היינו על הרישא ,שהתעסקו זו אחר זו.
 459ביאור טעם הט"ז  -בעכבר שנכנס עם פת לבית ולא ידוע איזה ,מקלים ,משום שכל הבית בחזקת נקי ,וספק אם העכבר נכנס לבית
זה או לא .וכן בשני שבילין שאדם נכנס לאחד משני שבילים שאחד מהן טמא ,מקלים ,משום שהאדם בחזקת טהור ,ויש כאן ספק.
משא"כ בדין כתם ,שנמצא ודאי כתם על הנשים (וספקו טמא) ,ואפשר להקל בו רק אם יש במה לתלות ,וכאן אין סברא לתלות באחת
יותר מבחברתה ,ולכן זה נחשב כאילו אין כאן ספק כלל( .ט"ז)
 460אך הט"ז דחה טעם זה  -א .שהרי דין כתם הוא מדרבנן ,ולא מדאו' ,שהרי לא הרגישה בבוא הדם.
ב .ועוד ,שאף בדיני תורה ,תולים להקל ,כדין שני שבילים שזה לעניין טומאת טהרות ,וכן להיתר אשה לבעלה.
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מי טוהר
על כל אחת ,ולא כסלע ,וא"כ שאר הדם מהמקור (דרישה)
( ]461רשב"א תוה"ב קעח ע"ב ,ט"ז יז ,דרישה)

הרמב"ם איסו"ב פ"ט ה"ב)] ,ומ"מ יש להחמיר כאשר באו
לשאול בבת אחת 462

ובטה"ב (ח"א תפד  -ה) פסק שיש להקל כאשר באו לשאול
בזו אחר זו [כיון שעיקר דין כתמים בלא הרגשה מדרבנן,
וספק שמא דם זה בא מן המקור או מהעליה (כסף משנה על

ומכל מקום ,לכולי עלמא ,אם האחת שואלת ואין הדיין יודע
שהשניה התעסקה ,היא יכולה לתלות (ט"ז)

סעיף כו  -כז :תליה בשיעור העסק
ש ִּי ְּהיֶׁה ִמ ּ ֶׁמ ּנ ּו ּ ֶׁכ ֶׁתם אֶׁ ּ ָּׁלא ִּכגְּ ִריס ,וְּ נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ִּכ ְּשנֵּי
שר ֶׁ
ש ִאי אֶׁ ְּפ ָּׁ
סעיף כו  -נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ְּּב ָּׁדם ֶׁ
ש ִּנ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ּבוֹ וְּ ִכגְּ ִריס ְּּבמַּ אֲ כֹלֶׁ ת אֲ בָּׁ ל ִאם נִ ְּמצָּׁ א הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם
יסין ,ה ֲֵּרי זֶׁה ּתוֹ לָּׁ ה ִּכגְּ ִריס ּ ַּבדָּּׁ ם ֶׁ
ְּּג ִר ִ
יסיןְּ ,טמֵּ ָּׁאה.
יוֹ ֵּתר ִמ ִּכ ְּשנֵּי ְּּג ִר ִ

ַּ(ר ְּמ ַּּב"ם פ"ט וְּ ַּר ְּש ָּּׁב" א וְּ רא"ה בב" ה וְּ ה"ה) וְּ יֵּש מַּ ְּח ִמ ִירין ו ְּּמטַּ ְּּמ ִאין ְּּבכָּׁ ל זֶׁה( ,הָּׁ רֹא"ש וְּ הַּ ּטוּר)  .ו ִּמ ּ ָּׁכ ל

מָּׁ קוֹ ם ִנ ְּראֶׁ ה ְּּדיֵּש לִ סְּ מ ְֹּך ַּא ְּּמ ִק ִּליןְּּ ,ד ִבכְּ ָּׁת ִמים שוֹ ְּמעִ ין לְּ הָּׁ קֵּ ל.

שאֲ נִ י אוֹ מֵּ ר ּ ֶׁכ ֶׁתם
סעיף כז  -נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ְּּבפָּׁ חוֹ ת ִמ ִּכ גְּ ִריס ,וְּ נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ דְּ ,טהוֹ ָּׁרהֶׁ .
שם דָּּׁ ם מַּ אֲ כֹלֶׁת
זֶׁה מֵּ עֵּ סֶׁ ק הַּ ְּּכ ָּׁת ִמים הוּא ו ְּּכבָּׁ ר הָּׁ יָּׁה ָּׁ

שחָּׁ זַּר לְּ יוֹ ֵּתר ִמ ִּכגְּ ִריס.
ש ּנִצְּ טָּׁ ֵּרף אֵּ לָּׁ יו עַּ ד ֶׁ
(פרוּשּ ַּ ,דם ִּכ ּנָּׁה) ֶׁ
ּ ֵּ

נִמצָּׁ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ִּכ ְּשנֵּי ְּּג ִריסִ יןְּ ,טהוֹ ָּׁרה .הגה :וְּ יֵּש מַּ ְּח ִמ ִירין ו ְּּמטַּ ְּּמ ִאין .ו ִּמ ּ ָּׁכל ָּׁמקוֹ ם ִאם נ ְִּתעַּ ְּּסקָּׁ ה
נִתעַּ ְּּס ָּׁקה ְּּבפָּׁ חוֹ ת ִמ ִּכגְּ ִריס ,וְּ ְּ
וְּ כֵּ ן ִאם ְּ
שהָּׁ יָּׁה ּ ַּבדָּּׁ ם ְּּכ ִשעוּר הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם,
ְּּב ָּׁדם וְּ אֵּ ינ ָּּׁה יוֹ ַּדעַּ ת ְּּבכַּ ּ ָּׁמהַּ ,אזְּלִ ינָּׁן לְּ קֻׁ ּ ָּׁלא וְּ ַּא ְּמ ִרינָּׁן ֶׁ

(בית יוֹ סֵּ ף וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכ ַּתב הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א וְּ רֹא"ש וְּ ט וּר וּבל" ח ּ ָּׁכ ַּתב ְּּד ַּדעַּ ת
ּ ֵּ

הָּׁ ַּרב ְּּדהָּׁ כָּׁ א מַּ ְּח ִמ ִירין ּכ ּ ֵֻּׁלי עָּׁ לְּ מָּׁ א וּכמ"ש בס" ק ל"ז) .

בין שני הכתמים הללו ,וחיברם לכתם אחד ,נמצא שהכתם
שלפנינו ביסודו הוא שלשה כתמים נפרדים) קמ"ל"

המקור בגמרא
נדה נט - .גמרא " -בעי רבי ירמיה :נתעסקה בכגריס ונמצא
עליה כגריס ועוד מהו? ...תא שמע 'נתעסקה באדום אין
תולה בה שחור( ,התעסקה) במועט אין תולה בו (כתם)
מרובה' היכי דמי לאו כי האי גוונא? לא כגון דנתעסקה
בכגריס ונמצא עליה שני גריסין ועוד ,אי הכי מאי למימרא
מהו דתימא שקול כגריס צפור שדי בי מצעי זיל הכא ליכא
שיעורא זיל הכא ליכא שיעורא (תטיל את שיעור העסק בין
שני גריסי הדם האחרים ,ונאמר שהיו בה ב' כתמים נפרדים
שאין בכל אחד מהם שיעור גריס ואחר כך נפל דם הציפור

שיעור דם העסק ידוע
י"א שאם שיעור הכתם גדול משיעור מה שהתעסקה בו -
אינה תולה בעסק [כי אפשר לתלות בעסק רק אם נמצא
כשיעור העסק ,אבל ביותר מכך ,נראה שאין זה דם העסק].

מקור טוהר
וה נה נקוה"כ השיב על דברי הט"ז הללו ,לומר שרק בדין דרבנן אפשר להקל ,וכל המקרים שהובאו בגמרא הם בדרבנן ,שכן גבי עכבר
 פירש רש"י 'דבדיקת חמץ דרבנן תלינן לקולא' כי מדאו' בביטול בעלמא סגי ,וכן גבי שני שבילין  -קיי"ל שספק טומאה ברשותהרבים טהור ,וכן גבי היתר אשה לבעלה  -היינו בשבויה ,שהקלו בה הרבה.
 461אך הט"ז דחה טעם זה  -א .שהרי התוס' כתבו שהטעם הוא משום 'מאי חזית לתלות באחת יותר מבחברתה' ,ב .ועוד שבכל דבר
שתולים להקל ,תולים בכולו ולא במקצתו.
"( 462ואפשר שמה שהחמירו כאן בבאו להשאל בבת אחת ,היינו טעמא כמו שכתב שם המשנה למלך שם ,דשאני ההיא דכתובות
(כז ).גבי כהנות בעיר שכבשוה כרקום ,שלענין איסור נשים לכהונה צריכים לומר שנעשה בהן מעשה של איסור בעילה לעכו"ם ,ומשום
הכי תלינן להקל ,שלא נעשה מעשה ולא נטמאה אחת בהן ,אבל כאן שנמצא דם על החלוק או הספסל הויא טומאה דממילא ,לפיכך
החמירו בבאו להשאל בבת אחת ,אע"פ שעיקר דין טומאת כתמים אינה אלא מספק .ועיין עוד בפני יהושע (פסחים י ).שחילק עוד
דשאני ההיא דכתובות (כז ).שאם נטמא את כולן הויא חומרא גדולה כיון שאין להן תקנה כלל ,משא"כ בבדיקת חמץ שאף שיש לומר
שמא אין כאן חמץ כלל כיון דסמי ב ידיה הצריכו לבדוק כשבאו להשאל בבת אחת ,והכא נמי סמי בידה לספור שבעה נקיים ולטבול,
אבל בזו אחר זו יש לומר שלא החמירו כיון דאיכא ספק ספיקא להיתרא( ".טה"ב ח"א תפה))
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( 463רא"ש ,טור) ולשיטתם אם היא התעסקה בשיעור
כגריס ,ונמצא עליה כגריס ועוד או כשני גריסים טמאה ,וכן
אם התעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד
טמאה.
וי"א שבכל כתם שנמצא ,יש לחסר את שיעור העסק ,ואת
הנשאר במאכולת ,ואם אין בנשאר כגריס ועוד טהורה
[שאנו תולים לומר שכבר היה שם דם מאכולת ,וכעת
הצטרף אליו דם העסק] ( 464רמב"ם איסו"ב פ"ט הכ"ו,
הרשב"א בתו רת הבית הקצר דף קפ ,:הרא"ה ,האשכול)
ולשיטתם כשם שאם התעסקה בכגריס ונמצא עליה כגריס
ועוד תולה ,הוא הדין כאשר התעסקה בפחות מכגריס ונמצא
עליה כגריס ועוד (כאשר ה'ועוד' שווה לפחות מכגריס
שהתעסקה בו .פשוט ,וכ"כ הש"ך)
וי"א שבכל כתם שנמצא ,גם מחסרים את שיעור העסק ,וגם
מטילים את שיעור העסק באמצע הכתם ,ומשערים אם
יישאר כגריס ועוד בנשאר בצדדים ,אבל אפשר להטיל
באמצע רק עד כתם בשיעור ב' גריסים .דהיינו ,שבכל כתם
שנמצא מחסירים את שיעור העסק ,ואח"כ מחלקים
לשניים ,ורק אם יישאר כגריס ועוד טמאה( 465 .ב"י לפי
גרסתו בטור בדעת הרמב"ן)

ולכן ,המקל כדעת מרן לתלות במקום צורך ,במקרה
שהתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה ב' גריסים  -יש על
מה שיסמוך (טה"ב ח"א תסב)
אין ידוע שיעור העסק
כאשר האשה התעסקה בעסק שיכול להביא לכתמים ,ואין
היא יודעת את שיעור הכתם  -הרי זו תולה בו בכל שיעור

להלכה ,כל הפוסקים מודים שאפשר להקל לחסר את
שיעור העסק מהכתם ,וכן הלכה (שו"ע בסעי' כו וברישא
דסעי' כז ,רמ"א ,טה"ב ח"א תסב)
אלא שהשו"ע (בסיפא דסעי' כז) פסק להקל מאוד כגירסתו
בטור ,שגם מחסרים את שיעור העסק וגם מטילים את
שיעור העסק באמצע.
והנה ישנם אחרונים החולקים על הב"י והשו"ע ,והתפשרו
להקל בכך שרק ניתן לחסר את שיעור העסק ( 466רמ"א,
מעד"מ ,דרישה ,ב"ח ,ט"ז ,ש"ך ,מסגרת השולחן)
אך ישנם שסוברים שיש להקל כדעת השו"ע (כו"פ ס"ק טז)

מקור טוהר
 463לשיטתם ,הספק של ר' ירמיה ,הוא כל שנמצא כתם שהוא גדול משיעור העסק ,ונראה לחומרא שאין לסמוך על דחיית הגמרא,
שהרי ודאי שאין להטיל דם העסק ביניהם ,ולכן הברייתא של 'מועט אין תולה בו מרובה' היינו כפשט הלשון ,שכל עסק ששיעורו
מועט ,אין תולה בו כתם שנמצא מרובה ממנו ,ואפילו במשהו יותר ממנו .כי זה מוכיח שאין זה דם העסק( .רא"ש)
 464כמסקנת הגמרא ,שקושיית ר' ירמ יה נפסקה לקולא ,שמחסרים את שיעור העסק מהכתם הנמצא ,ו'מועט אין תולה בו מרובה'
היינו רק שאין להטיל את דם העסק באמצע הכתם בכדי לשער רק את מה שנשאר בצדדים .והיינו דוקא במרובה מאוד ממה
שהתעסקה ,כגון שהתעסקה בכגריס ונמצא עליה כשני גריסים ועוד(.רשב"א)
 465הראיה  -א  .כמסקנת הגמרא שקושיית ר' ירמיה נפסקה לקולא ,ש'מועט אין תולה בו מרובה' היינו שאין להטיל את שיעור העסק
באמצע הכתם ,במקרה שהתעסקה ונמצא עליה ב' גריסים ועוד ,ודוקא בזה ,אך אם נמצא עליה ב' גריסים ,יכולה להטיל באמצע,
ואפילו אם שיעור העסק פחות מכגריס ,יכולה להטי ל אותו בכתם ששיעורו ב' גריסים ,וממילא היא טהורה .ב .וכן יש לדייק ברשב"א
 שהרי בהתחלה כתב "התעסקה בכגריס ונמצא עליה כשני גריסים ועוד טמאה" ואח"כ כתב "התעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליהכגריס ועוד טהורה ...אבל כשיש שם ב' גריסים ועוד ...טמאה" משמע שגם באחרון (בפחות מכגריס) רק בנמצא עליה שני גריסים
ועוד טמאה ,אבל בפחות מכן טהורה (ב"י דייק כן ברשב"א)
 466דחיית קולת הב"י  -א .מסקנת הגמ' שאין להטיל את שיעור העסק באמצע הוא בכל המקרים ,ולא מצאנו חילוק בין פחות משני
גריסים ועוד ליותר .ב .גירסת הב"י בטור היא גירסה מוטעית שהזדמנה לו .ג .הדיוק בדברי הרשב"א אין נכונים( .ש"ך לז)
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שיהיה [ 467כתמים מדרבנן ושומעים בהם להקל ]468
(ראב"ד ,רשב"א ,ב"י) וכ"פ הרמ"א וכן הלכה (טה"ב ח"א
תסב)

סעיף כח :כינה מעוכה בכתם
שהַּ ְּּג ִריס הָּׁ א' ו ַַּּּדאי ִמ ִּכ ּ ָּׁנה
יסין וְּ ִכ ּנָּׁה ְּמעוּכָּׁ ה ּבוֹ ְּ ,טהוֹ ָּׁרהֶׁ .
ש ּ ָּׁמ ְּצ ָּׁאה עַּ ל חֲלו ָּּׁק ּה ִּכ ְּשנֵּי ְּּג ִר ִ
שה ֶׁ
הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ש ֵּאין ּבוֹ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד.
שנִ י ָּׁאנ ּו ּתוֹ לִ ין אוֹ תוֹ ְּּב ִכ ּנָּׁה ַּאחֶׁ ֶׁרתֵּ ּ ,כיוָּׁ ן ֶׁ
הַּ ְּּמעוּכָּׁ ה ּבוֹ  ,וְּ הַּ ְּּג ִריס הַּ ּ ֵּ

י"א שהכתם טמא [שהתליה בכתם ששיעורו עד כגריס
במאכולת ,זה רק במאכולת אחת ,או שהיא איננה או שהיא
זו שמעוכה לפנינו] (רמב"ם ,שפסק כרבי חנינא להחמיר)
וי"א שהכתם טהור ,ולכן עד כתם ששיעורו ב' גריסים ניתן
לטהר [כגריס אחד לתלות במאכולת שלפנינו ,וכגריס שני
במאכולת שאיננה] (רא"ש רמב"ן ,רשב"א שפסקו כרבי
ינאי להקל ,שהרי בשל סופרים הלך אחר המקל ובפרט
בכתמים)  470וכ"פ השו"ע להקל

המקור בגמרא
כאשר נמצא על האשה כתם ,שגודלו כגריס ועוד ,אלא
שהיתה רצופה (מעוכה) עליו מאכולת ,נחלקו האמוראים
האם היא טמאה או לא ,דהיינו האם גם במקרה כזה ניתן
לומר שהיתה כאן מאכולת נוספת שנמעכה וכעת איננה או
לא  ,469והראשונים נחלקו כמי הלכה:

סעיף כט :תליה בפשפש
ש ָּׁאנ ּו ּתוֹ לִ ין ּבוֹ עַּ ד ְּּכ ֻׁת ְּרמוּס ,חָּׁ זַּר ְּּכ ֻׁת ְּרמוּס לְּ ִשעוּר הַּ ְּּג ִריס לְּ כָּׁ ל הַּ ִּדינִ ים
הָּׁ ְּרגָּׁה ּ ִפ ְּש ּ ֵּפש ֶׁ
ש ָּׁאמַּ ְּרנ ּו.
ֶׁ
כל דיני התליה במאכולת שאמרנו עד כגריס ,לכל הפרטים
והאפשרויות ,שווים הם כאשר אפשר לתלות גם בפשפש,
עד כתורמוס( .טור ,שו"ע)
מקור טוהר
 467מה שנאמר (נדה נט' ).מועט אין תולה בו מרובה' היינו דוקא ביודעת בבירור מה שיעור העסק ,אך אם היא לא יודעת מה שיעור
העסק ,תולה בכל עניין.
ואף אלו שפוסקים כלישנא קמא בסעי' כג ,כד ,גבי 'מין אחד תולה בו כמה מינים' לחומרא ,שתולה רק באותו גוון של העסק חוץ
מכאשר התעסקה בתרנגולת שתולה בה כמה מיני דמים ,מ"מ מודים הם לגבי שיעור הכתם ,שאם היא מסופקת בשיעור העסק ,היא
יכולה לתלות בכל עניין( .ב"י)
 468ולא אומרים בזה ספק ספיקא להחמיר ,שמא לא היה בעסק כשיעור הנ"ל ,ואת"ל שכן ,שמא לא ניתז עליה .שהרי :א .בכתמים
שומעים להקל אפילו בספק ספיקא להחמיר ,שלא אמרו חכמים בכתמים להחמיר אלא להקל .ב .לפי הכסף משנה (איסו"ב ריש פרק
ט) יש כנגדו ספק ספיקא להקל ,שמא מעלמא ושמא מהצדדים ,אלא שחכמים החמירו בכל כתם משום שאין לה במה לתלות .ובצירוף
חזקת טהרה ,פוסקים לקולא( .טה"ב ח"א תנא ,תסב)
 469המקור בגמרא  -נדה נט - .גמרא " -נמצא עליה כגריס ועוד ואותו עוד רצופה בו מאכולת  -ר' חנינא אומר טמאה ,ר' ינאי אומר
טהורה .רבי חנינא אומר טמאה  -כי תליא בכגריס ,בכגריס ועוד לא תליא (מה שהקלו חכמים לתלות במאכולת ,היינו עד כגריס ,בין
אם נמצא עליו המאכולת בין אם לא) .רבי ינאי אומר טהורה  -הני מילי היכא דלא רצופה בו מאכולת אבל היכא דרצופה בו מאכולת
מוכחא מילתא דהאי ועוד דם מאכולת הוא ,פש ליה כגריס ,כיון דבעלמא תליא הכא נמי תליא( .מה שהקלו חכמים לתלות במאכולת
היינו שתמיד יכולה לתלות שהיתה כאן מאכולת ואיננה ,וא"כ כאשר נמצא עליה מאכולת ,היא יכולה לתלות גם בזו שנמצאת וגם בזו
שאיננה ,שתולים תמיד").
 470בגלל שמצינו מאכולת רצופה בה ,תולה בה כגריס נוסף ואף שלא התעסקה בכתמים (ב"י ,ש"ך)
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סעיף ל :השוואת הכתם לדבר שתולה בו
אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לְּ הַּ ִ ּקיף
שחֹר וְּ זֶׁה ָּׁאדֹם.
שזֶּׁה ָּׁ
ש ּ ֵּת ַּדע ֶׁ
הַּ ְּס ָּׁתם עַּ ד ֶׁ

(פי' עִ נְּ יַּן הַּ קָּׁ פָּׁ ה הוּא לְּ ַּד ּמוֹ ת דָּּׁ בָּׁ ר לְּ ָּׁדבָּׁ ר)

ש ִהיא ּתוֹ לָּׁ ה ּבוֹ  ,אֶׁ ּ ָּׁלא ּתוֹ לָּׁ ה ִמן
הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם לַּ דָּּׁ בָּׁ ר ֶׁ

להתגלע ,מבלי להשוות הכתם לדם מכתה (נדה נח]):
(ראב"ד ,רמב"ן ,רשב"א ,אשכול סי' מא עמ' ק ,טור ,שו"ע)
 472ועיין בסעי' כג ששם נפסק בדרך זהה.
ואף בצבע הקרוב זה לזה תולה ,אך כאשר המרחק בין
הצבעים גדול מאוד ,אינה תולה בו להקל אף שהוא מאותו
גוון( .טה"ב ח"א תס)

כאשר האשה תולה את הכתם שנמצא עליה ,אין היא צריכה
להשוות את צבע הכתם לצבע דבר העסק שתולה בו ,471
אלא אם כן הבחינה שאין צבעם שווה ,או שצבעם שונה
ממש ,כגון אדום או שחור ,אבל אדום באדום או שחור
בשחור תולה ,אף שאינו דומה לו ממש[ .הראיה  -שהרי רבי
עקיבא הקל לאותה אשה שסיפרה לו שיש לה מכה שיכולה

מקור טוהר
 471ואף אם שניהם לפנינו אין צורך להשוותם ,משא"כ ברמ"ת ששם יש אומרים (ט"ז קפז,ט ,ערוה"ש שם סג) שכאשר הם לפניה היא
צריכה להשוות ,כי בכתמים יש להקל יותר (סד"ט נ ,פרישה) (טה"ב ח"א תנט)
[ 472דלא כהאומרים שבזמן הזה אין תולים את הכתמים בעסקי האשה .טעמם  -כשם שבזמן הזה אין בקיאין בחמשה מיני דמים,
ולכן לא מטהרים את המראות האדומים שאינם מחמשת מיני הדמים הטמאים ,ה"ה שאין לתלות את הכתמים בעסקי האשה ,משום
שגם בזה אין יודעים לדמותם( .דעתם הובאה ברשב"א ובטור)
ראייתם  -מהגמ' (נדה יט ):האומרת שדם אדום ,היינו כדם מאכולת של ראש בלבד ,ורק בו אפשר לתל ות הכתם .וכן שיכולה לתלות
בבנה ובבעלה רק אם הם פחותים מעשרים וטרם נישאו  -ויש לדחות הראיה ,שהרי שם מיירי במקרה שהיא יודעת שהכתם משונה
מדם התליה (המאכולת ,הבן או הבעל) ,אבל מי שאינה יודעת לדמות או שמראה הדם השתנה תולה כל כתמיה בעסק ,אא"כ ברור לה
שאינו דומה( .רשב"א ,ב"י)]
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סעיף לא :ספק דם או צבע
סֻׁפק ִאם הוּא ָּּׁדם אוֹ צֶׁ בַּ ע ,מַּ עֲבֶׁ ֶׁרת עָּׁ לָּׁ יו ז'
מָּׁ ְּצ ָּׁאה ּ ֶׁכ ֶׁתם וְּ אֵּ ין לָּׁ ּה ּ ַּב ּ ֶׁמה לִ ְּתלוֹ ת ,וְּ הַּ דָּּׁ בָּׁ ר ְּמ ּ ָּׁ
סַּ ּ ָּׁמנִ ים ִאם עָּׁ מַּ ד ְּּבעֵּ ינָּׁיו ה ֲֵּרי זֶׁה צֶׁ בַּ ע ו ְּּטהוֹ ָּׁרה ,וְּ ִאם ֵּאינ ָּּׁה מַּ עֲבֶׁ ֶׁרת עָּׁ לָּׁ יוְּ ,טמֵּ ָּׁאה ִמסָּׁ פֵּ ק.
יאים ִּב ְּקצָּׁ ת ִמ ּ ְּשמוֹ ָּׁתם.
שאֵּ ין ָּׁאנ ּו ְּּב ִק ִ
שו ֵּאין לָּׁ נ ּו הַּ עֲבָּׁ ַּרת ז' סַּ ּ ָּׁמנִ יםִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
וְּ עַּ ְּכ ָּׁ

בדיקת שבעה סמנים

בזמן הזה

מובא בגמרא  473שישנה בדיקת סמנים ,שבאמצעותה
בודקים אם הכתם הוא דם או לא ,וכאשר יש ספק אם זה דם
יש לעשותה.
אופן הבדיקה:
הבדיקה נעשית ע"י שבעה סמנים שמניחים אל הכתם ,ואלו
הן :רוק תפל ,מי גריסין ,מי רגלים שהחמיצו ,נתר בורית,
קימוניא ואשלג.
והבדיקה צריכה להעשות דוקא כסדר הנ"ל.
ואם הכתם עבר או כהה מראיתו  -הרי זה בחזקת דם וטמאה,
ואם נשאר כמות שהוא  -הרי זה בחזקת צבע וטהורה.
(רמב"ם)
י"א שבדיקת הסמנים מעכבת [בדיקת הסמנים נאמרה אף
לענין בעלה ,ואין האשה חוששת לכתם עד שתבדוק]
(רמב"ם איסו"ב פ"ט הל"ו לפי הבנת הרשב"א )474
וי"א שהכתם טמא ,ואין לבדקו ,אך בדיעבד הבדיקה מועילה
לטהר הכתם אם הדם לא עבר[ .בדיקת סמנים נאמרה לענין
טהרות ,ובסתמא היא חוששת לכתם עד שייודע שהוא צבע
( ]475רשב"א ,הרמב"ם לפי הבנת הרב המגיד והב"י ,וכן
מסקנת הרב המגיד) ובשו"ע הביא שיטתם (טה"ב ח"א תנב)
וי"א שהכתם טמא ,ואף בדיעבד לא מועילה הבדיקה.
[בדיקת הסמנים נאמרה רק לענין טהרות ואין זה מועיל כלל
לבעלה] (רמב"ן בחידושים נדה סא ,:ראב"ד)

בזמן הזה ,לכל השיטות אף בדיעבד לא מועיל העברת
שבעה סמנים ,כי כעת אין מבורר לנו שמות השבעה סמנים,
מה הם בזמנינו (ב"י) וכך פסק בשו"ע.
ואין לסמוך על העברת רוק על הכתם אפילו לסניף בעלמא.
(טה"ב ח"א תנו)
ולכן כל שהאשה מסופקת אם זה דם או צבע ,הרי זה ספק
טמא ,ולכן -
י"א לטמא הכתם [הטעם  -כיון שבספק מחמת חסרון ידיעה
יש להחמיר ,ובפרט שרוב דמים מצויים באשה] (לבוש,
שו"ע הגר"ז ס"ק נח ,שו"ת צמח צדק פסקי דינים דף רנז):
וי"א לטהר הכתם [הטעם  -בזמנם שהיה אפשר לברר לא
הקלו מספק ,אך עכשיו שאי אפשר לברר הוי ספק דרבנן
להקל ,ועוד שהיא בחזקת טהרה ,ובפרט שלא שכיח שהיא
תראה כתם דם שלא בשעת וסתה ,ועוד שהיא בחזקת טהרה

מקור טוהר
 473המקור  -נדה סא" - :מתני' :שבעה סמנין מעבירין על הכתם :רוק תפל ,ומי גריסין ,ומי רגלים ,ונתר ,ובורית ,קמוניא ,ואשלג .הטבילו
ועשה על גביו טהרות ,העביר עליו שבעה סמנין ולא עבר הרי זה צבע ,הטהרות טהורות ואינו צריך להטביל ,עבר או שדיהה הרי זה
כת ם והטהרות טמאות וצריך להטביל .איזהו רוק תפל? כל שלא טעם כלום ,מי גריסין לעיסת גריסין של פול חלוקת נפש ,מי רגלים
שהחמיצו וצריך לכסכס שלש פעמים לכל אחד ואחד העבירן שלא כסדרן או שהעביר שבעה סמנין כאחת לא עשה ולא כלום":
 474הרמב"ם כתב "כל כתם שנמצא על הבגד שאין לו במה יתלה ,אין מטמא ,עד שיוודע שהוא דם ,ואם נסתפק להם שמא הוא דם
או צבע אדום ,מעבירין עליו שבעה סמנים אלו על הסדר ,אם עבר או כהה עינו הרי זה כתם דם וטמאה ,ואם עמד כמות שהוא הרי זה
צבע וטהורה",
ולגבי מה שכתב 'שאינו מטמא עד שיוודע שהוא דם' הסביר הרב המגיד בדבריו  -שכל שהיא מסופקת אם זה דם ,צריכה היא לבדוק
בשבעה סמנים ,ואם אינה בודקת היא טמאה מספק ,שהרי בידה לבדוק ,ומה שכתב שאינו מטמא היינו שאינו טומאה ודאית.
אבל הראב"ד והרשב"א הבינו בדבריו שכל שלא בדקה אין הכתם מטמא כלל .ולכן הם חלקו על הרמב"ם בזה ,וסברו שהכתם טמא
אא"כ היא בדקה בשבעה סמנים ולא עבר הדם( .ב"י)
 475כי הגמרא השוותה בעלה לטהרות ,ובטהרות מצינו שבסתמא היא טמאה (נדה סב" - .העביר עליו ששה סמנין ולא עבר ,העביר
עליו צפון ועבר  -טהרותיו טמאות ,שאם העביר סם שביעי מתחילה שמא עבר")
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( ]476שו"ת באר יצחק חיו"ד סי' יז ,שו"ת מהרש"ם ח"א סי'
כג) וכן עיקר להקל ( 477טה"ב ח"א תנה ,שבט הלוי קצא

ובחדש קפז ,משכיל לאיתן בהגהות יד אברהם סי' לא הובא
בטה"ב ח"א תסא)

סעיף לב :הבדיקה שאפשר שהכתם ממנה
שהָּׁ יָּׁה ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה
שעָּׁ ְּב ָּׁרה עַּ ל ָּּׁדבָּׁ ר ֶׁ
נִמצָּׁ א דָּּׁ ם ּ ַּב ּ ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
אכ ּ ָּׁת ּה ,וְּ ְּ
שהָּׁ יְּ ָּׁתה עוֹ סֶׁ ֶׁקת ִּב ְּמלָּׁ ְּ
שה ֶׁ
הָּׁ ִא ּ ָּׁ
חזֹר לְּ ִה ְּתעַּ סֵּ ק ְּּכמוֹ
ִמ ְּּת ִח ּ ָּׁלה וְּ הוּא ְּמ ַּק ּ ֵּבל טֻׁ ְּמ ָּׁאה (ד"ע בד"מ וכ"ה ְּּברֹא"ש ּ ֶׁפ ֶׁרק הָּׁ ִא ּ ָּׁשה וְּ ַּר ְּש ָּּׁב"א סוֹ ף ַּשעַּר ד' וְּ תוֹ סָּׁ פוֹ ת ֵּריש ַּ ּדף נ"ח)ַּ ּ ,ת ֲ
ש ִּנ ְּמצָּׁ א ּבוֹ הַּ ָּּׁדםְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ ִאם לָּׁ אוְּ ,טהוֹ ָּׁרה
ש ּ ַּת ֲעבֹר עַּ ל הַּ ּ ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
ש ָּׁתהִ ,אם יִ זְּדַּּ ּ ֵּמן ֶׁ
שעָּׁ ְּ ׂ
ֶׁ
כנגד בין רגליה (פרישה ,ט"ז ,ש"ך) .ואם לא ,היא טהורה.
וכ"פ השו"ע
ודוקא שתמצא על דבר שהיה בדוק לה מתחילה (רשב"א,
שו"ע)
ודוקא על גבי דבר שמקבל טומאה [כי חכמים לא גזרו דיני
כתמים אלא על דבר המקבל טומאה] (דרכ"מ ,רמ"א ,ש"ך
לט)

בדיני כתמים ,ישנו תנאי מחייב ,שבלעדיו אין דין כתם
לטמא ,והוא  -שאפשר שהדם בא מהאשה  .478כי אם לא,
אין בזה דיני כתם.
ולכן אשה שהתעסקה בדבר מסוים ואחר כך מצאה דם עליו,
ואינה יודעת אם זה יכל לבוא ממנה ,יש להורות לה שתשוב
ותתעסק בו כבתחילה ,וכעת נבדוק אם יזדמן מקום הכתם

סעיף לג :עד הבדוק
נִמצָּׁ א
עַּצמָּׁ ּה ְּּבעֵּ ד ּ ֵּפרוּש סְּ מַּ ְּרטוּט מֵּ עִ נְּ יַּן ו ְּּכבֶׁ גֶׁד עִ ִּדים ּ ָּׁכל ִצ ְּדק ֵֹּתינ ּו ( ְּי ַּשעְּ יָּׁה סד ,ה) הַּ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה ,וְּ ְּ
ש ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ְּ
שה ֶׁ
הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ְּ
עָּׁ לָּׁ יו אֲ ִפלּ ּו ִט ּ ָּׁפה ְּּכחַּ ְּרדָּּׁ לֵּ ּ ,בין עָּׁ גֹ ל ּ ֵּבין מָּׁ שוּךְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ לֹא עוֹ דֶׁ ,א ּ ָּׁלא אֲ ִפלּ ּו נִ ְּמצָּׁ א עַּ ל הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם
שעָּׁ ה ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה אוֹ תוֹ
ש ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ּבוֹ וְּ ִה ִּניחָּׁ תוֹ ְּּבקֻׁ ְּפסָּׁ א ,וְּ ַּאחַּ ר ָּׁ
מַּ אֲ כֹלֶׁ ת ְּמעוּכָּׁ הְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ כֵּ ן הַּ דִּ ין ְּּכ ֶׁ
ְּ
שהוּאֵּ ּ ,בין מָּׁ שוּך ּ ֵּבין עָּׁ גֹלְּ ,טמֵּ ָּׁאה.
וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה עָּׁ לָּׁ יו דָּּׁ ם ּ ָּׁכל ֶׁ

מקור טוהר
 476ואין זה בגדר חסרון ידיע ה ,כיון שאין עתה שום חכם שיודע לבדוק .וספק חסרון ידיעה לכל העולם חשיב ספק (מנחת יעקב סי'
פה ס"ק מח בשם הט"ז) ולכן בכתמים שהקלו בהם אפשר לצרפו לספק נוסף ,ולהקל בספק ספיקא ולכן פסק השוע" בסעי' ל ש"אינה
צריכה להקיף הכתם לדבר שהיא תולה בו( "...טה"ב ח"א תנד)
 477ושיעורי שבט הלוי (עמ' קפו ובחדש קפא ,סוף אות ג) הוסיף ,שאף על פי שבזמנינו אפשר כתם לבדוק ע"י מיקרוסקופ ולברר
בודאי אם הוא צבע או דם ,מכל מקום אין חייבים ללכת ולבדוק ,ותולים הדבר להקל (טה"ב ח"א תסא)
 478המקור  -נדה נח" - .ההיא איתתא דאשתכח לה דמא במשתיתא אתאי לקמיה דרבי ינאי אמר לה תיזיל ותיתי והתניא אין שונין
בטהרות כי אמרינן אין שונין לקולא אבל לחומרא שונין"
פירוש ,אותה אשה שהיתה מסיכה את חוטי השתי ואורגת את האריג ,ובשעת האריגה היתה נעה הנה והנה ,ונמצא הדם על חוטי
השתי בלבד .ושאלה זאת מרבי ינאי .והורה לה ,שת לך ותסיך שוב את חוטי השתי ותארוג ותנוע הנה והנה כדרך שעשתה קודם .ואם
יתברר שמגיעים חוטי השתי בין רגליה כנגד אותו מקום ,הרי היא טמאה .והגמרא שאלה והרי בטהרות אין חוזרים על אותו מעשה
פעם נוספת ובודקים את התוצאות ,כדי להכריע הספק בטהרות שאין ידוע אם נטמאו ,שחוששים שמא לא תעשה בפעם השניה
במדויק כבפעם הראשונה .ותירצה הגמרא שלחומרא כן שונים ,ובסוגיתנו חומרא היא ,כי הרי לא נמצא הכתם לא על בשרה ולא על
בגדה ויש להניח שהדם לא הגיע ממנה ,ובלא הבדיקה היתה טהורה ,והבדיקה יכולה רק להחמיר בדינה ולטמא אם ימצאו החוטים
כנגד אותו מקום.
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מי טוהר
בדיקה פנימית

עד בדוק והניחתו מגולה

בכל בדיקה פנימית בעד בדוק האשה טמאה ,בכל דם
שיימצא בין עגול בין משוך ואפילו כל שהוא ,ואף אם יימצא
עליו מאכולת מעוכה[ .הטעם  -משום שבבדיקה פנימית
אין לתלות במאכולת כלל ,כי קיי"ל שאותו מקום בדוק הוא
אצל מאכולת ( 479ב"י) ,ועוד שהעד היה בדוק (ט"ז כ)]
(רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ד יח ,.ר' ירוחם  ,480הרב המגיד )481
וכ"פ השו"ע

אשה שבדקה עצמה בעד הבדוק ,ואחר הבדיקה הניחתו
מגולה  -הרי דינו כעד הבדוק ,וטמאה בכל עניין( .ב"י ,ט"ז
כא [ )483ועיין בביאור ר"ח לטחתו בירכה]
כתם כטבעת (עגול ובתוכו עיגול פנימי חלק)  -אין לטהר
(דרכ"מ אות ז) 484
כתם על החלוק  -אין לחלק בין עגול למשוך ,אלא טמאה
רק בכגריס ועוד (תוה"ק ב"זש ש"ד יח ,.רא"ש פ"ח סי' ח)

עד בדוק והניחתו בקופסא

עד חצי בדוק

אשה שבדקה עצמה בעד הבדוק והניחה אותו למשמרת
במקום המשתמר מכתמים (כקופסא) ,הרי היא טמאה בכל
עניין ,כדין עד הבדוק שבדקה בו ,בין עגול בין משוך ואפילו
בכל שהוא( 482 .רמב"ם איסו"ב פ"ד הל' יז  -יט שכתב שהיא
טמאה ולא חילק ,רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ד יח ).וכ"פ השו"ע

אשה שבדקה את חצי העד בלבד ומצאה אותו נקי ,ואחר כך
בדקה עצמה בחצי העד הזה הבדוק ,ומצאה עליו כחצי גריס,
והיא מסתפקת שמא זה ניתז מהצד שאינו בדוק לצד הבדוק
 י"א שנראה להקל ,ואם היא בדקה עצמה בהעברה בעלמאודאי שיש להקל[ .ואין לחוש שמא ניתז עליה מהצד שאינו
בדוק] (ר' דניאל הובא בפת"ש לה)

מקור טוהר
 479המקור  -נדה יד - .מתני' "נמצא על שלו טמאין וחייבין קרבן נמצא על שלה אותיום טמאין וחייבין בקרבן"
גמ' " -וניחוש דלמא דם מאכולת הוא? (ומדוע מטמאים את התרומה בודאי ושורפין אותה ,ומחייבים קרבן חטאת ולא אשם תלוי
כדין ספק?) ,אמר רבי זירא אותו מקום בדוק הוא אצל מאכולת ,ואיכא דאמרי דחוק הוא אצל מאכולת .מאי בינייהו איכא בינייהו
דאשתכח מאכולת רצופה (על עד הבדיקה) ,להך לישנא דאמר בדוק הוא  -הא מעלמא אתאי (נמעך במקום אחר וכעת נפל בעד
וטמאה) ,להך לישנא דאמר דחוק הוא אימא שמש רצפה (נמעך ע"י השמש באותו מקום וטהורה)" דהיינו ,ללישנא קמא 'בדוק הוא',
אם נמצא דם מאכולת על עד הבדיקה האשה טמאה ,כי תולים שהמאכולת נמעכה במקום אחר והדם שלה נשאר שם ,וכעת רק הגופה
שלה הגיעה לעד ,וא"כ הדם מהאשה ,והיא טמאה .וללישנא בתרא 'דחוק הוא' ,אם נמצא מאכולת על העד ,תולים שהמאכולת נמעכה
ע"י השמש באותו מקום ,כך שהדם הוא של המאכולת ולכן האשה טהורה.
 480ומה שכתב ר' ירוחם ברישא ,שבעד הבדוק לה וקינחה עצמה שאם מצאה עליו מאכולת טהורה  -יש ליישב א .שהרישא מיירי
בעד שאינו בדוק (ב"י) ,ב .שהרישא בקינוח חיצוני [אך יש לדחות זאת ,שהרי הב"י לא חילק בין לשון בדיקה לקינוח ,וכן נראה מלשונו
בד"ה ומ"ש ואדוני אבי ז"ל בעמ' קח ,ועוד שרבינו ירוחם כתב ברישא שאין לתלות במאכולת ,והרי הדין בקינוח שיש לו דין כתם
שתולה במאכולת].
 481מרש"י נראה שלשתי הלישנות יש לטמא כאשר נמצא מאכולת על עד הבדיקה ,כי כל הנפקא מינה בגמרא הוא לעניין טומאת
ודאי ,לשריפת תרומה והבאת קרבן ,אך לעניין טומאת האשה לכו"ע היא טמאה מספק ,משום שהאשה בדקה עצמה וראתה ,קרוב
לודאי שהדם בא מגופה (וכן מה שפירש רש"י שהמאכולת צרופה רחוקה מהכתם ,היינו גם כן לעניין שריפת התרומה והבאת קרבן,
ואין הכי נמי שאם המאכולת נמצאה על הכתם ממש טמאה) (ב"י)
 482הראיה  -נדה יד" - .תניא בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם רבי אומר טמאה משום נדה ורבי
חייא אמר טמאה משום כתם"  -וכל זה דוקא בעד שאינו בדוק ,אך בעד הבדוק והניחתו בקופסא ,לכולי עלמא טמאה בכל שהוא (ב"י
לדברי הטור)
 483הטור כתב שעד הבדוק שבדקה בו ולמחר ראתה בו דם טמאה ,ואחר כך כתב 'או שהניחה בקופסא טמאה'  -והפוסקים ניסו ליישב
כפל דבריו:
א .הב"י ביאר  -שנקט בדרך של 'לא זו אף זו' ,שהיא טמאה בעד בדוק ואף אם הניחתו מגולה ,ואצ"ל אם היא הניחתו בקופסא[ .אך
הט"ז (כא) דחה זאת  -שהרי ברישא לא נאמר היכן הניחה את העד ,שכעת נאמר עליו' ,אף שהניחתו בקופסא'].
ב .הפרישה ביאר  -שהסיפא 'הניחתו בקופסא' היינו בעד שאינו בדוק [אך הט"ז (כא) והש"ך (מא) דחו זאת  -שהרי אפילו המחמיר
בעד שאינו בדוק ,מטמא רק בכגריס ועוד]
ג .הט"ז (כא) ביאר  -שיש לגרוס את המילה 'ולמחר' בסיפא' ,או שהניחתו בקופסא ולמחר '...וכך יובן מדוע בדין עד שאינו בדוק הטור
לא חילק בין מחר להניחתו בקופסא כמו בעד הבדוק.
 484נלע"ד הטעם שנראה שנמעך הכנה ,והדם נמרך יצא לצדדי הכנה ,וכעת נפלה הכנה ,ולכן נשאר חלק עגול באמצע.
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יו"ד סימן קצ
לפי הביאור הראשון ,נראה שיש ספק דאו' רק אם היא
אומרת שהיא הרגישה ,אך אם היא לא הרגישה או לא שמה
לב ליציאת הדם ,הדם הנמצא דינו ככתם ,לטמא מדרבנן
בלבד.
אך לפי הביאור השני ,נראה שאף בסתמא בכל בדיקה
אומרים שודאי היתה הרגשה ,ולכן כל בדיקה פנימית נידון
כספק דאו'.

וי"א שיש להחמיר ,שהחלק הזה נחשב לבדוק ממש (דרכי
תשובה ס"ק קמב ,לבנון נטע ס"ק כו שכן מוכח מהב"ח)
ובטה"ב הביא דבריהם ולא הכריע (טה"ב ח"א תע)
עד בדוק שמצאה בו טיפות קטנות מאוד
אשה שבדקה עצמה בעד הבדוק ומצאה בו טיפה או טיפות
קטנות מאוד  -אם נראה שלא מסתבר שהיא יכלה להבחין
בהם בעת שבדקה את העד קודם הבדיקה ,יש להקל [הטעם
 כדין עד שאינו בדוק ,ובפרט כעד המלוכלך שנראה שלאנבדק כלל( ].שו"ת זית רענן ח"א הל' נדה סי' א ,דף עט סוף
ע"א ,שו"ת שואל ונשאל ח"ב חיו"ד סי' כד ,שערי טוהר
שער ב סי' יח ,טה"ב ח"א תע)

יש פוסקים שזה ספק דאו' [ 485הטעם  -כיון שהיא בדקה
חזקה שהיא ראתה בהרגשה ,ומה שאומרת שלא הרגישה
היינו משום שסברה הרגשת עד הוא] (רבי גבריאל אב"ד
מיץ ,סד"ט קפג,ב ,שו"ת רעק"א סי' סב ,שו"ע הגר"ז סי'
קפג קונ"א סוף ס"ק ב ד"ה והנה)
ויש פוסקים שזה מדרבנן ,ולכן כל שלא הרגישה ביציאת
הדם בשעת הבדיקה בעד הוי מדרבנן ,ובפרט שאומרת
בבירור שלא הרגישה [ 486הטעם  -לא חוששים שמא רגישה
וטעתה וסבה הרגשת עד הוה] (שב יעקב ,הגה"מ באיסו"ב
פ"ד אות כ בשם מהר"ם ,שו"ת נטע שעשועים חיו"ד סי כא
טו ע"ד ,שו"ת שערי ציון ח"א סי' כו ענף א)
והלחו"ש (קפג ,ב וקצ,ב) כתב שאם היא התרכזה בשעת
הבדיקה ויודעת בבירור שלא הרגישה ,אינה טמאה אלא
מדרבנן ,כדין כתם.
ומ"מ גם בבדיקה היכן שאפשר לתלות תולים (ב"י סי' קצ,
ט"ז קצ,כג ,סד"ט קצ,א ,חוו"ד קצ,א)
ולהלכה פסק בטה"ב  -שאם האשה בדקה עצמה בעומק
הרחם בסמוך לפרוזדור ,אע"פ שהיא לא הרגישה ,חוששים
שמא הרגישה וסברא שזו הרגשת עד ,והרי היא כספק
טמאה מהתורה ,אבל בקינוח חיצוני שבדקה עצמה מחוץ
לפרוזדור ,טמאה מדרבנן ככתם ,כל שבדיקת העד היתה
רחוקה מהמקור אין מקום לטעות בזה .ומ"מ אם היא בדקה
פנימה ואמרה ברי לי שלא הרגשתי ביציאת הדם  -הרי זו
טמאה מדין כתם( .ח"א יח) אך בזמנינו ,נשים שלא
מרג ישות כלל בשעת וסתן ,ואינן יודעות מה היא הרגשה
בכלל ,אי אפשר לסמוך עליהן באמירת ברי לי שלא
הרגשתי ,ולכן יעשו שאלת חכם (שם הערה )20

עד ספק בדוק
אשה שבדקה עצמה ,וכעת מסתפקת אם העד היה בדוק לה
קודם הבדיקה  -סתם עדים דרכם להיות בדוקים אצל כל
אשה הבודקת עצמה ולכן דינו כעד הבדוק (שו"ת מהר"ם
מלובלין סי' קג ,כנסת הגדולה סי' קפו ,הגהות בית יוסף
אות ט ,שו"ת זבח"צ שם ס"ק ו ,טה"ב ח"א תע)
בדיקה בעד  -דאו' או דרבנן
הגמרא מסיקה שיש שלושה מקרים בהם אומרים שהאשה
טעתה בהרגשה ,כלשון הגמרא" ,לעולם דארגישה
(בפתיחת פי מקור) ואימור הרגשת מי רגלים או הרגשת עד
או הרגשת שמש הוה" .וישנם שני באורים אפשריים לכך:
א .שהיא אומרת שהיא הרגישה ביציאת הדם ,ואנו טוענים
שבאמת הרגשה אחרת היתה.
ב( .היא לא אומרת שהרגישה אלא) אנו אומרים שמסתמא
היא הרגישה ביציאת הדם ,והיא טוענת שדוקא הרגשה
אחרת היתה לה.
הנ"מ בין הבאורים זה אם האשה טמאה מהתורה:

מקור טוהר
 485הראיה שזה ספק דאו'  -א .דאל"כ יש להקל בעד שאינו מקבל טומאה ,והרי עיקר הבדיקה היא בצמר גפו שאינו מקבל טומאה
(נדה יז ,).ואף בצמר צריך שיהיה טווי ,ואף בפשתן דוקא שיש בו ג' על ג' .ב .דאל"כ מדוע יש חילוק בין עגול למשוך ,הרי בכתם אף
המשוך טמא רק בכגריס ועוד .ג .רק בכתמי עד הבדוק קובעים או עוקרים וסת (ב"י בשם ראב"ד ס"ס קצ) וכל זה שלא בהרגשה ,שאם
בהרגשה אף בכתמים קובעת וסת.
 486הראיה  -הביאור הראשון עיקר ,שכן נראה לשון הש"ס "דארגישה ואימור הרגשת עד הוה" ,כי אם אנו אומרים שהיא הרגישה יש
לכתוב "כסבורה הרגשת עד הוא" ,וכן משמע מרש"י שכתב "ועגול להכי טהור ,דאימור הרגשת עד הוא" ,וכן פשט דברי הרמב"ם
(איסו"ב פ"ט ה"א)
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מי טוהר
סעיף לד :עד הבדוק שהונח תחת הכר
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ְּּבעֵּ ד הַּ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה וְּ ִה ִּניחָּׁ תוֹ ּ ַּתחַּ ת הַּ ּ ַּכר אוֹ ּ ַּתחַּ ת הַּ ּ ֶׁכסֶׁ ת ,וּלְּ ָּׁמחָּׁ ר נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לָּׁ יו ָּּׁדם,
ש ֵּאין זֶׁה ֶׁא ּ ָּׁלא
שחֶׁ ז ְָּּׁקתוֹ מֵּ הַּ ִ ּק ּנוּחַּ  .וְּ ִאם עָּׁ גֹל ,וְּ אֵּ ין ּבוֹ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ דְּ ,טהוֹ ָּׁרהֶׁ ,
ִאם מָּׁ שו ְּּךְּ ,טמֵּ ָּׁאהֶׁ ,
ש ּנֶׁהֶׁ ְּרגָּׁה ּ ַּתחַּ ת הַּ ּ ַּכר.
דָּּׁ ם מַּ אֲ כֹלֶׁ ת ֶׁ

ש ִּנ ְּת ָּּׁב ֵּאר לְּ עֵּיל
הגה :וְּ הוּא הַּ דִּ ין ִאם הוּא יוֹ ֵּתר ִמ ִּכגְּ ִריס ,וְּ יֵּש ָּׁמקוֹ ם לִ ְּתלוֹ ת ּבוֹ ְּּ ,כמוֹ ֶׁ

(בית יוֹ סֵּ ף).
ְּ ּב ֵּאיזֶׁה דָּּׁ בָּׁ ר ּ ָּׁתלִ ינָּׁן ּ ֶׁכ ֶׁתםֵּ ּ .

אך בכתם שנמצא משוך  -יכולה לתלות רק בעסק הנגרם
מחמת הבדיקה עצמה ,כגון אשה שדרכה שיוצא לה דם
מבית הרעי ( 490ט"ז כג)

עד שהונח תחת הכר
אשה שבדקה עצמה בעד בדוק ,ואחר כך הניחה אותו תחת
הכר ,ולמחרת [או בסמוך (שו"ת מאיר נתיבים סי' נז ,פת"ש
לז)] בדקה אותו ומצאה עליו דם - 487
אם הכתם עגול ,היא טמאה רק בכגריס ועוד ,כי תולים שמא
מאכולת נמעכה תחת הכר או הכסת (ט"ז כב) ,כי אם הדם
מגופה הוא היה נמצא משוך.
ואם הכתם משוך ,טמאה בכל שהוא ,ואין לתלות במאכולת
כיון שהעד בדוק אצלה( .רשב"א תוה"ק יח ,.תוה"א יח,:
רמב"ם איסו"ב פ"ד יז  -יט שכתב שאם זה משוך טמאה,
וגבי עגול מתבאר מדבריו בפ"ט ה"ו שם טימא בכתם שיש
בו כגריס ועוד ,רמב"ן פ"ד המ"ו)
וכן הלכה ,שאם בדקה בעד והניחה אותו תחת הכר ,אם
הכתם עגול היא טמאה רק בכגריס ועוד  ,488ואם הוא משוך
היא טמאה בכל שהוא (שו"ע).
[וכל זה בבדיקה ,אך בכתם הנמצא על החלוק האשה טמאה
רק בכגריס ועוד ,בין במשוך בין בעגול (רא"ש פ"ח סי' ח,
ב"י ,ש"ך מב)

ונחלקו הפוסקים מתי אפשר לתלות להקל:
י"א דוקא שלא בשעת וסתה (ט"ז)
וי"א אף בשעת וסתה (חוו"ד)
וי"א רק בזמן טהרתה ,אחר הטבילה (רב אחד שהובא בשו"ת
מאיר נתיבים)
וי"א רק אחר ג' נקיים ראשונים (לפי הש"ך בסי' קצו) (כל
זה הובא בפת"ש לט)

עד שהונח תחת הכר ויש במה לתלות
אם האשה התעסקה בכתמים בסמיכות למקום העד  -היא
יכולה לתלות בעסק אף ביותר מכגריס ,כיון שהיא לא
הרגישה ביציאת הדם ,ודוקא אם הדם נמצא עגול( 489 .ב"י,
רמ"א)

מקור טוהר
 487המקור  -נדה נח" - :עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם עגול טהור משוך טמא דברי ר"א ברבי צדוק" דהיינו ,אשה שבדקה
עצמה ,ולא בדקה העד ,והניחה אותו תחת כר ,ואחר כך בדקה אותו ונמצא עליו דם ,אם הכתם נמצא משוך טמאה ,שיש לתלותו
בבדיקת האשה ,אך אם עגול טהורה שיש לתלותו במיעוך המאכולת.
וכן הוא בתוספתא (פ"ז ה"ד) "אם עגול טהור ,שהוא דם מאכולת ,אם משוך טמא ,שהוא דם קינוח" וכן הלכה כרבי אליעזר ברבי צדוק,
אך בכתם אף אם הדם משוך בעינן כגריס ועוד (רא"ש פ"ח סי' ח ,ב"י)
 488ובג' נקיים ראשונים  -יש מחמירים בעגול אף בפחות מכגריס ,דאינו ככתם ,שהרי כאן היה לה להיזהר (דגמ"ר ,סד"ט) ויש מקלים
(שו"ת מעיל צדקה סי' נט) (הובא בפת"ש לח)
 489הראיה  -מהגמ' נדה יד .שאם היא בדקה עצמה לא תולים במאכולת ,כי המקום בדוק או דחוק אצל מאכולת ,משמע הא לאו הכי
אפשר לתלות בדבר אחר (רשב"א תוה"א יח):
[ 490ודלא כמי שהחמיר בדבר]
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יו"ד סימן קצ
סעיף לה :עד הבדוק שניגבה בירכה

ירכָּׁ ּה ,וּלְּ מָּׁ חָּׁ ר נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לָּׁ יו דָּּׁ םִ ,אם ָּׁמשו ְּּךְּ ,טמֵּ ָּׁאה
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבעֵּ ד הַּ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה וְּ טַּ ְּח ּתוֹ ִּב ֵּ
ש ַּאף עָּׁ גֹל טָּׁ מֵּ א
שהוּא ,וְּ ִאם עָּׁ גֹלְּ ,טהוֹ ָּׁרהִ ,אם אֵּ ין ּבוֹ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
אֲ ִפלּ ּו ְּּבכָּׁ ל ֶׁ
שהוּא.
ְּּבכָּׁ ל ֶׁ

הגה :וְּ כֵּ ן עִ ָּּׁקר.

הראיה  -כאן הגמרא לא חילקה בין עגול למשוך בין גדול
מכגריס או פחות ,כמו שחילקה גבי הניחתו תחת הכר ,לכן
נראה שבכל עניין טמאה .ה"ה הי"ח] (רמב"ם איסו"ב פ"ד
הל' יז  -יט ,ר' ירוחם נכ"ו ח"ב רכא ע"ג ,וכן הרב המגיד
(הי"ח) שראוי להחמיר ,וכן דעת הרא"ש  ,493ב"ח) 494
וי"א שדינו כעד הבדוק שהניחה תחת הכר ,שאם הכתם עגול
היא טמאה רק בכגריס ועוד ,ואם הכתם משוך היא טמאה
בכל שהוא ,וכן אם התעסקה בכתמים היא יכולה לתלות

אשה שבדקה עצמה בעד הבדוק לה ,ואחר כך היא טחה אותו
בירך שלה ,ואחר כך בדקה אותו ומצאה עליו דם 491
י"א שהיא טמאה בכל עניין ,בכל צורת כתם ובכל גודל.
[הטעם  -כיון שהיא בדקה עצמה ,רגלים לדבר שמאותו
מקום בא הדם ,ובפרט לפי הרמב"ם הסובר שכתם שעל
הבשר מטמא בכל שהוא ,היא טמאה ממה נפשך ,בין אם
הדם היה על הבשר ובין על העד (ט"ז כד)  492ועוד שבירכה
אין דרך למאכולות משא"כ על הכר והכסת (ש"ך מג),

מקור טוהר
 491המקור  -נדה יד" - .אתמר :בדקה בעד הבדוק לה וטחתו בירכה (שלאחר הבדיקה לא עיינה בעד אלא הטיחה אותו בירכה) ולמחר
מצאה עליה דם  -אמר רב טמאה נדה (כיון שבדקה עצמה בעד בדוק ,ודאי יצא הדם מגופה על עד הבדיקה ,ומשם הוטח על ירכה),
א"ל רב שימי בר חייא והא חוששת אמרת לן?! (השאלה נשארה ללא מענה ,כי רב ידע שבעבר הוא אמר "חוששת" אלא שהוא חזר
בו לאחר מכן וטימאה בתורת ודאי  -ריטב"א) ,איתמר נמי אמר שמוא ל טמאה נדה ,וכן מורין בי מדרשא טמאה נדה"
ונחלקו הראשונים בביאור הספק ועל מה נמצא הדם -
יש מפרשים שהדם נמצא על הירך בלבד (רש"י כתב על הירך ,וכן הבינו בדבריו התוס' ד"ה ולמחר) ודוקא שנאבד העד ואי אפשר
לבדקו ,או שהעד לפנינו ונמצא עליו דם במקום שהוטח בירך[ ,כי אם העד לפנינו והוא נקי היא טהורה ,שאם הדם הגיע מהעד היה לו
להמצא אף על העד ,וכן אם הכתם נמצא במקום אחר על העד שלא במקום שטחה אותו בירך היא טמאה] ודוקא שיש בו כגריס ועוד
[כי בפחות מכן תולים במאכולת] ודוקא שטחתו על הירך במקום שאין דרך הדם לבוא שם מהמקור [כי במקום שדרך לבוא שם ,אין
קולא לתלות בירך] (תוס' ד"ה וטחתו) ודוקא שבדקה בעד הבדוק לה [כי אם אינו בדוק ,הרי ישנם שתי ספקות לטהר ,א .שמא מהירך,
ב .שמא הדם היה על העד קודם הבדיקה] (רש"י ד"ה טמאה ,וד"ה ולמחר  -השני),
ויש מפרשים שנמצא דם אף על הירך ואף על העד (ר שב"א ,ריטב"א ,ר"ן) [כי אם נמצא רק על העד ודאי טמאה ,ולא אומרים שנתקנח
הדם מהירך לגמרי ונקלט על העד כולו],
ויש מפרשים שנמצא דם על העד בלבד (רבינו חננאל הובא בתוס' ובראשונים) טחתו בירכה היינו כל שהניחה העד בגלוי אחר הבדיקה
(תוס' ד"ה וטחתו) [כי גם אם היא טחתו בירכה ממש ,אין חוששים שמא הגיע הדם מהירך על העד ונתקנח מהירך לגמרי (תוס' רא"ש
ד"ה טחתו) ואין חוששים למאכולת שהיתה בירך ולכן בכל שהוא היא טמאה (ריטב"א ,ר"ן)]
לפי רש"י נראה שהדם נמצא על העד ועל הירך יחד ,והיא טמאה רק בכגריס ועוד (והחידוש הוא שאין לתלות הדם רק בירך)
 492נלע"ד ,לפי הטעם הזה של הט"ז בדעת הרמב"ם ,מוכח שכל הסוגיא של טיחה בירך היא במקום בבשר שיש דרך לבוא לשם דם
מהמקור ,ולכן יש ממה נפשך שהרמב"ם מטמא בכל שהוא ,אלא שהתוס' (ד"ה וטחתו) ביארו שהסוגיא היא בטחה אותו בירך במקום
שאין דרך לבוא לשם דם מהמקור .ואם כן ,אפשר שאין המחלוקת גדולה כל כך ,כי יש לומר שהרמב"ם יודה שאם היא טחה את העד
במקום שאין דרך לבוא לשם דם מהמקור ,היא טמאה בעגול רק בכגריס ועוד ובמשוך בכל שהוא ,ואם היא טחה את העד במקום שיש
דרך לבוא לשם דם ,שמא התוס' יודו שיש להחמיר יותר ואף בכלשהוא.
 493שיטת הרא"ש  -הוא כתב "וטמאה משום נדה" ,ורוב הפוסקים הבינו בדבריו שהוא מטמא בכל עניין ,כיון שהיא קינחה בו יותר
מסתבר שהדם בא מהמקור ,מאשר שנתלה הדם בטיחת הירך (ר' ירוחם ,טור ,דרכ"מ אות ז)
[הב"י פתח וצידד שאין הכרעה לכך מדבריו ,שהרי א .הרא"ש רק העתיק את לש ון הגמרא" ,אמר רב טמאה (משום) נדה" ,ב .אם זה
מחמת גירסתו בגמרא ,שהגורסים 'טמאה משום נדה' מחמירים והמקלים גורסים רק 'טמאה'  -היה לו לגרוס ואדוני אבי ז"ל גרס ,ג.
גם המקלים (הרשב"א ותוס') שמחלקים (שדוקא משוך או כגריס ועוד) גורסים 'טמאה (משום) נדה' ,אך סיים הב"י שאפשר להכריע
מדברי הרא"ש להחמיר מתוך שלא חילק בדבריו וסתם "טמאה משום נדה" וכן הט"ז (כד) הכריע כן בדברי הרא"ש שהרי 'טמאה
משום נדה' זה עניין לזמן התלמוד לעניין טומאה וטהרה ,משא"כ הרא"ש שפוסק לזמנינו ,וכנראה הוא נקט כן לומר שטמאה בכל
שהוא].
 494שיטת התוס'  -י"א שהם מחלקים (ב"י) וי"א שטמאה בכל עניין (ר' ירוחם) ,וכתב הב"י שאפשר שתוס' אחרים הזדמנו לו.
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מי טוהר
ולהלכה ,השו"ע פסק בסתם כדעה המקלה ,שטמאה במשוך
בכל שהוא ובעגול בכגריס ועוד [לפי שבכתמים שומעים
להקל]( ,וכן דעת הרמ"א )495

בעגול אף יותר מכגריס ועוד [הטעם  -שהרי יש רגלים
לדבר שדם קינוח הוא ,כי הרמב"ן והרשב"א השוו דין טחתו
בירכה לדין הניחתו תחת הכר או הכסת (ה"ה הי"ח) .בכתם
עגול תולים שמא מאכולת נתמעכה תחת הכר או הכסת או
בירכה ,כי אם הדם מגופה הוא היה נמצא משוך ,ובפרט
שהיא לא הרגישה ביציאת הדם הרי רגלים לדבר שאין הדם
מגופה ותולים במה שאפשר ,אך כיון קינחה ומצאה כגריס
ועוד טמאה בתורת ודאי (ב"י)] (רשב"א תוה"ק יח ,.ותוה"א
יח ,:רמב"ן פ"ד המ"ו ,מאירי נדה יד .עמ' נו)

אבד העד וספק אם היה עגול או משוך
כאשר אבד עד בדוק שנגבה בירכה ,וספק אם היה עגול או
משוך  -טהורה ( 496טה"ב ח"א תעד)

מקור טוהר
 495בטה"ב (ח"א תעד) כתב את דעת השו"ע והוסיף "וכן דעת הרמ"א" .ולכאורה בספרים שלנו אנו רואים שהרמ"א הגיה להחמיר?
אלא שישנם ספרים שאין בהם את ההגהה הנ"ל ,והבין הרב עובד יה שמתוך שהרמ"א לא הגיה ,משמע שהוא מודה לשו"ע .ולכן כתב
וכן 'דעת' הרמ"א ,ולא וכן 'פסק' הרמ"א .וכן נראה מדברי הב"ח והש"ך ושאר אחרונים שהחמירו כדעת היש אומרים ,ולא הזכירו כלל
לדברי הרמ"א ,נראה שלא היתה לפניהם גירסא זו ,וכנדפס בשאר דפוסים .כל זה הובא בטה"ב שם בהערה .62
 496ואין להחמיר משום שיש כאן ספק ספיקא להחמיר ,שמא היה משוך שלכולי עלמא מטמאה ,ושמא היה עגול ולדעת הרמב"ם
טמאה  -שהרי לא מהני ספק ספיקא בדרבנן להחמיר ,ועוד כיון שלא הרגישה רגלים לדבר שהדם לא בא מגופה ,ובפרט שיש לאשה
חזקת טהרה ולכן תולים שהיה עגול.
וכן אין להחמיר משום שבכל מקרה שבדקה צריך הוכחה להתיר ,ואם כן בספק עגול אין הוכחה להתיר (רעק"א בתשובה שבסוף דרוש
וחידוש)  -כי הואיל ולא הרגישה רגלים לדבר שלא מגופה בא הדם ,וחזקת טהרה מכריעה להקל ,לתלות שעגול היה וממאכולת בא
(טה"ב ח"א תעד  -ה)
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סעיף לו :עד שאינו בדוק
שמוּר ְּּב ֵּתבָּׁ ָּׁת ּה ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה עָּׁ לָּׁ יו ָּּׁדם,
שאֵּ ינוֹ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה ,אֲ ִפלּ ּו ִה ִּניחָּׁ תוֹ ָּׁ
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבעֵּ ד ֶׁ
ש ֵּאין
ְּטמֵּ ָּׁאה אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם יֵּש ּבוֹ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד (טוּר ְּּב ֵּשם הָּׁ רֹא"ש וְּ עוֹ ד ּפוֹ סְּ ִקים)  .הגה :וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ְּּבעֵּ ד ּ ֵּבינוֹ נִ יְּּ ,דהַּ יְּ נ ּו ֶׁ
ש ּ ָּׁל ְּקחָּׁ ה
שחֶׁ ז ְָּּׁקתוֹ ְּמל ְֻּׁכלָּׁ ְּךְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
חֶׁ ז ְָּּׁקתוֹ ּ ָּׁבדוּק וְּ לֹא ְּמל ְֻּׁכלָּׁ ְּך (ד"ע) ,אֲ בָּׁ ל ִאם ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבעֵּ ד ֶׁ
ֵּאינ ָּּׁה

ש ְּּכבָּׁ ר הָּׁ י ּו ּבוֹ ְּּכ ָּׁת ִמים ,וּבָּׁ ְּד ָּׁקה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ּבוֹ וְּ נִ ְּמצָּׁ א
שחֶׁ ז ְָּּׁקתוֹ ֶׁ
שםֶׁ ,
שדָּּׁ ִמים ְּמצוּיִ ין ָּׁ
עֵּ ד ִמ ּ ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
שהֵּ בִ יא הַּ ּ ֵּבית יוֹ סֵּ ף) .
(כן מַּ ְּשמָּׁ ע מֵּ הריטב"א ֶׁ
כגְּ ִריסֵּ ּ ,
עָּׁ לָּׁ יו ּ ֶׁכ ֶׁתםְּ ,טהוֹ ָּׁרה אֲ ִפלּ ּו יוֹ ֵּתר ִמ ִּ
המקור בגמרא

שיטות הראשונים

נידונים497 ,

הגמרא הציגה שתי
הנידון הראשון ,גבי אשה שבדקה עצמה בעד שאינו בדוק -
שטמאה רק מכגריס ועוד (בכדי להוכיח שאין לתלות
במאכולת) ,אלא שלפי רבי היא טמאה ודאי ('משום נדה'),
ולפי רבי חייא היא טמאה מספק ('משום כתם') ,ואילו רבי
יוסי מטהר ,יש מפרשים שטיהר לגמרי (תוס' ד"ה ורבי
סבר) ויש מפרשים שטיהר מטומאת ודאי אך טימא מספק
(ר"ח) 498
והנידון השני ,גבי האשה שעשתה צרכיה וראתה דם במי
רגלים  -רבי מאיר מטמא בעומדת ,כיון שהיא עושה צרכיה
בכח ,אומרים הדור (חזרו) מי רגלים למקור והביאו דם .ורבי
יוסי מטהר בכל גווני.
והגמרא השוותה הסוגיות ,שרבי סובר כרבי מאיר ,שהיא
טמאה משום נדה ,ויש להחמיר ,ואין להסתפק שמא היה דם
על העד שאינו בדוק ,וכן אין להסתפק שמא הדם בא מחמת
מכה שבמקום מי הרגלים .ואילו רבי יוסי טוען שיש לתלות,
ולהקל.

י"א שבעד שאינו בדוק יש להחמיר ולטמא בכגריס ועוד ,499
ואילו בדם הנמצא במי רגלים יש להקל [הראיה  -שיש
לפסוק כרבי גבי עד שאינו בדוק ,שהרי רבי חייא סובר
כמוהו שטמאה בכגריס ועוד ,ולפי שהגמרא נשאה ונתנה
אליבא דרבי חייא משמע שהלכה כמוהו ,הטעם  -כיון שהיא
בדקה יש ידיים מוכיחות שהדם בא מהמקור (ראב"ד)]
(רמב"ם פ"ד הי"ט ופ"ה הי"ז ,ראב"ד ,ר' ירוחם נכ"ו ח"ב
רכא ע"ג)
וי"א שיש להקל ולטהר בין בעד שאינו בדוק ובין בדם
הנמצא במי רגלים [הראיה  -שיש לפסוק כרבי יוסי ,כיון
שהגמרא השוותה הסוגיות להדדי ,ופסקה כרבי יוסי גבי דם
במי רגלים ,לכן אף בעד שאינו בדוק יש לפסוק כמוהו
וטהורה .הטעם  -כיון שהאשה בחזקת טהרה עומדת ,והעד
אינו בדוק ,לכן אין לטמאה מספק (רשב"א)] לכן עד שאינו
בדוק אינו נחשב לבדיקה כלל וטהורה אף אם נמצא עליו
כגריס ועוד ,ואף אם הוא משוך( .רשב"א תוה"א ב"ז ש"ד
יט ,.רז"ה בהשגות לבעה"נ שעה"כ אות ג ,רמב"ן פ"ד המ"ז)

מקור טוהר
 497המקור  -נדה יד..." - .תניא בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם  -רבי אומר טמאה משום נדה ורבי
חייא אמר טמאה משום כתם .אמר לו ר' חייא :אי אתה מודה שצריכה כגריס ועוד? א"ל (רבי לרבי חייא) :אבל (נכון ,גם אני מחלק
בזה) ,אמר לו :א"כ אף אתה עשיתו כתם?! ( א"כ במה אתה חולק עליי ,למה נקטת משום נדה) ,ורבי סבר בעינן כגריס ועוד לאפוקי
מדם מאכולת וכיון דנפק לה מדם מאכולת ודאי מגופה אתא ...בעא מיניה (רבי חמא בר ביסא מרבי ישמעאל ברבי יוסי) בדקה בעד
שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם מהו? אמר לו :כדברי אבא (ר' יוסי) אימא לך או כדברי רבי אימא לך? ...מאי
רבי ומאי רבי יוסי ,אמר רב אדא בר מתנא תנא 'רבי מטמא ורבי יוסי מטהר' .ואמר רבי זירא כשטימא רבי כר"מ וכשטיהר רבי יוסי
לעצמו טיהר ,דתניא האשה שהיתה עושה צרכיה וראתה דם  -ר"מ אומר אם עומדת טמאה אם יושבת טהורה ,רבי יוסי אומר בין כך
ובין כך טהורה .א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי והא א"ר יוסי בר' חנינא כשטימא ר"מ לא טימא אלא משום כתם ואילו רבי משום
נדה קאמר א"ל אנן הכי קאמרינן כי איתמר ההיא 'משום נדה' איתמר".
 498הראיה שרבי יוסי טיהר לגמרי  -מנדה נט :שרבי יוסי שטיהר אשה שעושה צרכיה אפילו לכתחילה טיהר.
והראיה שרבי יוסי מטמא מספק  -כיון שרבי מאיר טימא משום נדה ,א"כ רבי יוסי שחולק עליו ומטהר היינו משום נדה ,אך טמאה
משום כתם (רשב"א)
 499ואין להקשות ,שהרי אנו פוסקים כרב חסדא שטמאה רק בכגריס ועוד ,ואומרים עד ועוד בכלל ,היינו בכתמים להקל ,אך בבדיקה
שיש חשש הרגשה וסברה הרגשת עד הוא  -יש לטמא מכגריס? א .שהרי יש כאן ספק ספיקא ,שמא היתה הרגשת עד בלבד ,ושמא
אמרינן עד ועד בכלל ,ב .ועוד לפי דברי החוו"ד שביאר שבבדיקה שאין לתלות שהדם בא מעלמא  -תולים שהרגישה וסברה שהרגשת
עד היתה ,ואם יש לתלות שהדם בא מעלמא  -תולים שלא הרגישה כלל ,אא"כ במקרה שודאי יצא הדם מגופה ,שאז מסייעת החזקה
שהדם בא בהרגשה .ולפי דבריו יש ללמוד שגם בעד שאינו בדוק ,שיש לתלות שהדם בא מעלמא קודם הבדיקה ,אין לחוש לספק
הרגשה ,והוי כדין כתם ,שצריך בו כגריס ועוד( .טה"ב ח"א תסט)
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מי טוהר
אך עד שחזקתו מלוכלך (כגון שלקחתו ממקום שמצויים
שם דמים או שהיא בדקה עצמה באותו העד בעבר והיה עליו
כתם)  -יש להקל בכל עניין (רמ"א) ,ואף בעל נפש לא
יחמיר בזה (טה"ב ח"א תסח) [ 502ויש מי שהחמיר בשעת
וסתה לטמא גם בעד המלוכלך (שו"ת בית אפרים חיו"ד סי'
מה ,פת"ש מא)]

והרב המגיד פסק שיש להחמיר [הטעם  -שהרי הרמב"ם
והראב"ד מחמירים בזה ,ועוד שהרמב"ן והרשב"א סיימו
שהמחמיר תבוא עליו ברכה]
ולהלכה ,השו"ע פסק להחמיר שטמאה רק בכגריס ועוד בין
עגול בין משוך 500 .וכן הלכה (טה"ב ח"א שצג ,תסח) 501
הגדרת עד שאינו בדוק
עד שאינו בדוק  -היינו עד בינוני ,שאין חזקתו בדוק או
מלוכלך ,אף על פי שהיה מונח במקום מוצנע בארון (טה"ב
ח"א תסח)

סעיף לז :עד שאינו בדוק שניגבה בירכה
ירכָּׁ ּה ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לָּׁ יו ָּּׁדם ,אֲ ִפלּ ּו ִּכגְּ ִריס
שאֵּ ינוֹ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה ,וְּ טַּ ְּח ּתוֹ ִּב ֵּ
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבעֵּ ד ֶׁ
וְּ עוֹ דְּ ,טהוֹ ָּׁרה.

הגה:

ש ּיֵּש לִ ְּתלוֹ ת הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתםְּּ ,דטָּׁ הוֹ ר אֲ ִפלּ ּו ְּ ּביוֹ ֵּתר ִמ ִּכגְּ ִריס (ד"ע וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף),
יקה ְּּב ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
ש ּ ֵּכן ִאם ִה ִּניחָּׁ תוֹ ַּאחַּ ר הַּ ְּּב ִד ָּׁ
וְּ כָּׁ ל ֶׁ

ש ִכיחַּ ְּ ,טמֵּ ָּׁאהִ ,אם הוּא יוֹ ֵּתר ִמ ִּכגְּ ִריס.
שאֵּ ין ָּּׁדם ָּׁ
אֲ בָּׁ ל הִ ִּניחָּׁ תוֹ ְּּב ָּׁמקוֹ ם ֶׁ

הלכה לטהר ודוקא בנמצא על ירכה שלא כנגד אותו מקום
(טה"ב ח"א תעא)

כאשר האשה בדקה עצמה בעד שאינו בדוק ,ואחר כך היא
הוסיפה וטחתו בירכה  -אין זה נחשב לבדיקה כלל והאשה
טהורה בכל עניין ,ואף אם נמצא דם על העד [הטעם  -שיש
בזה שתי ספקות להקל ,שמא הדם מהירך ,וכן שמא הדם
היה על העד קודם שבדקה בו] (רש"י יד .ד"ה טמאה וכן ד"ה
ולמחר  -השני ,ט"ז כו ,ב"י ,מעד"מ) וכן פסק השו"ע ,וכן

אך הש"ך (מה) החמיר וחילק בזה,
שאם נמצא דם על העד ,דינו כדין עד שאינו בדוק שהניחה
בקופסא ,שטמאה בכגריס ועוד [הטעם  -שאין זה נחשב

מקור טוהר
[ 500ודלא כהמחמירים במשוך (הרז"ה בסלע המחלקות אות לא ,שו"ת בית שלמה סי' לו ,הגר"ז) ,כי קיי"ל כשו"ע ורמ"א שסבירא להו
להקל ,ובפרט בכתמים דרבנן ,ואף אם יש תרתי לרעותא ,שהדם משוך ויש בו יותר משיעור מאכולת של זמנינו ,בכל זאת יש להקל
(טה"ב ח"א תעא) ]
[ודלא כשו"ת שבט הלוי (ח"ה סי' קט אות ו) שהחמיר בתרתי לרעותא  -כי קיי"ל שבדרבנן אף כשיש ספק ספיקא להחמיר אזלינן
לקולא (טה"ב ח"א תעא)]
(והש"ך (מד) הבין שרבי יוסי בעצמו סובר שיש לטמא משום כתם ,וכן הביא ראיה מירושלמי ריש פרק כל היד "אמר ליה אבא (רבי
יוסי) אמר כתם)"...
[ 501ודלא כשו"ת חת"ס (סי' קנ) שכתב שבזמנינו יש לטהר רק עד שיעור של מאכולת המצויה בזמנינו ,שהוא קטן יותר (או כשיעור
פשפש אם הו א מצוי באותו מקום) (פת"ש מ ,וכן בשו"ת שבט הלוי ח"ג חיו"ד סי' קיט אות ד הסכים למעשה להחמיר ,כיון שהעיד
התשורת שי ח"א סי' קסו שהמנהג כהחת"ס .וכן הסכים הרב אלישיב זצ"ל)
אך נדחו דבריו ,מכמה טעמים :א .לפי ביאור החוו"ד שבבדיקה כאשר לא מצינו לתלות שהדם בא מעלמא  -תולים שהרגישה וסברה
שהרגשת עד היתה ,אך אם בדקה ואפשר לתלות שהדם בא מעלמא  -תולים שלא הרגישה כלל ,אא"כ במקרה שודאי יצא הדם
מגופה ,שאז מסייעת החזקה שהדם בא בהרגשה .ואם כן לפי דבריו ,גם כאן ,בעד שאינו בדוק ,יש לתלות שהדם בא מעלמא  -אין
לחוש לספק הרגשה כלל ,ולכן דינו ככתם ,והשיעור הוא כגריס ועוד כשיעור דם מאכולת שבזמן חכמי הש"ס .ב .החת"ס יחיד נגד רוב
הפוסקים וביניהם הסד"ט המעיל צדקה והדגמ"ר .וכן עיקר( .טה"ב ח"א תסט)
ג .אם הלכה כהחת"ס ,אם כן גם בכתם שנמצא אחר הטלת מ"ר או אחר תשמיש יש להחמיר ולשער בשיעור מאכולת של זמנינו,
שהוא שיעור קטן מאוד ,והרי כל אשה שמוצאת כתם מסתמא הטילה מ"ר כמה פעמים באותו יום ,וא"כ בכל הכתמים נצטרך לשער
לחומרא ,אלא ודאי שאין הלכה כהחת"ס ,ד .לא מצאנו חילוק בראשונים בין שיעורי הכתם ,והלכה כרבי חייא שעד שאינו בדוק מטמא
משום כתם ,ואין להוסיף חומרות מדעתנו ,ה .כן מוכח מסתמות הפוסקים ומרן השו"ע ,ו .בכתמים שומעים להקל ,ז .ובמקומינו לא
ראינו ולא שמענו שיש איזה מנהג להחמיר בזה (טה"ב ח"א שצג) ]
[ 502ודלא כרבינו זלמן (ס"ק עב) שהבין בדעת הראב"ד שיש להחמיר בזה ,כיון שהיא בדקה עצמה ,רגלים לדבר הוא ,ורוב דמים
מצויים באשה ,ולכן בעל נפש יחמיר לעצמו בכגריס ועוד  -כי אין זו ההבנה המכריעה בדבריו ,ואפשר להשוות את דברי הראב"ד לשאר
הפוסקים להקל]
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יו"ד סימן קצ
והנה ,בשבט הלוי (קצט ובחדש קצה) סיים שלמעשה אין
הוא מקל בעד שאינו בדוק (בינוני) שיש עליו כתם של דם
ממש ,וכ"ש כשהוא טרי וריחו דם נדה [ואפשר שהקלו בזה
רק בזמנם ,שהבתים שלהם היו מועדים ללכלוך],
אך בטה"ב (טה"ב ח"א תעג) פסק להקל כדעת השו"ע
והאחרונים ,לטהר בכל עניין בין עגול בין משוך504 .

לספק ספיקא ,אלא כיון שמצאה על העד ,הוי ספק משם
אחד ,שמא הדם בא מהקינוח מן המקור או שהיה על העד
קודם ,ולכן הוי ספק דאו' וטמאה ,ודינה כסעי' לו כדין בדקה
בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא ,וכ"ש לפי המחמיר
בסעי' לה שבדקה בעד הבדוק וטחתו בירכה שטמאה בכל
שהוא ,הסובר שההטחה בירך אינה גורעת מרמת הבדיקה]
503

עד שאינו בדוק והונח במקום המועד

וכל שכן אם היא נמצא גם על העד ,וגם על הירך כגריס ועוד
 שהיא טמאה לכו"ע [הטעם  -שבזה אין לתלות במאכולתכלל] (ש"ך שאף תוס' ורשב"א מודים בזה)
אך אם היא מצאה דם רק על הירך  -טהורה לכו"ע (ש"ך מה
בסופו)

אשה שבדקה עצמה בעד שאינו בדוק ואחר כך הניחה אותו
במקום שיש בו חשש לכתמים  -היא טהורה בכל עניין
(רמ"א ,ט"ז כז)

סעיף לח :הגדרת עד הבדוק
ש ִּנ ְּכנַּס ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתם ,וְּ לֹא
ש ְּּב ַּד ְּק ּתוֹ ֵּ ּ ,בין ִהיא ּ ֵּבין חֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה ,וְּ לֹא נוֹ ַּדע ֶׁ
אֵּ יזֶׁה ּו עֵּ ד הַּ ּ ָּׁבדוּקָּׁ ּ ,כל ֶׁ
של טַּ ּ ָּׁב ִחים ,וְּ לֹא ְּּבצַּ ד הַּ ִּמ ְּתעַּ ְּס ִקים ִּב ְּכ ָּׁת ִמים ,ה ֲֵּרי זֶׁה ְּּבחֶׁ ז ְַּּקת ּ ָּׁבדוּק.
הֶׁ ע ֱִב ָּׁירתוֹ ְּּבשוּק ֶׁ
נחלקו הראשונים מהו הגדר של :עד הבדוק ,עד שאינו בדוק,
עד ועד המלוכלך:
שיטת התוס' (נדה יד :ד"ה בעד שאינו בדוק) הרמב"ן (נדה
יד ).והרא"ה (בדק הבית)  -שעד בדוק היינו דוקא אם היא
מקור טוהר
 503דחיית הש"ך  -על המימרא "אתמר בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם" כתב רש"י 'ולמחר מצאה
עליו דם .על העד ,ואיכא לספוקי דלמא מקמי הכי הוה ביה ,להכי לא נקט הכא טחתו בירכה ,דא"כ הוו להו תרי ספיקי לקולא ,חדא
דלמא לאו מן העד הוטח על ירכה ,ואפילו את"ל מן העד אתא דלמא כיון דאינו בדוק מקמי הכי הוה ':ומכאן הבין הב"י שכאשר זה עד
שאינו בדוק וגם טחה על ירכה הוי ספק ספיקא וודאי טהורה.
אך הש"ך (מה) דחה ,וטען שאין ראיה מדברי רש"י הנ"ל לטהר בזה  -א .שמא רש"י סבר שבספק ספיקא הנ"ל אינה טהורה לגמרי
אלא שרבי יודה שטמאה רק משום כתם ,ב .אף אם רש"י יסבור שטהורה לגמרי ,שמא הוא סובר כהרשב"א הפוסק כרבי יוסי ולא
כרבי ,ג .שמ א הספק ספיקא שמציג רש"י להקל הוא רק כדבריו (בד"ה ולמחר מצאה עליה דם .על הירך) והיינו על מקום שאין דרך
לבוא דם מן המקור לשם (תוס' ד"ה ולמחר) ,אבל אם היא מצאה דם על העד ממילא לא הוי ספק ספיקא (דלא כהעט"ז ומעד"מ)
לומר שמא מן הירך ,ושמא מקודם לכן היה ,שהרי מיד יש לומר שמא מן הירך שמא מן המקור ,ואת"ל מהמקור אם כן אין עוד ספק
כלל ,והכל ספק אחד הוא .דהיינו אין זה ספק ספיקא המתהפך.
אך נדחו דבריו ,אם זה מצד שאין כאן ספק ספיקא  -א .יש כאן ספק ספיקא ,כי מתחילה צריכים לדון מהיכן בא הדם ,דשמא היה העד
מלוכלך קודם שנטלתו  ,ואחר כך יש לדון דשמא התלכלך מירך האשה( .תוה"ש לז) וכן לפי הש"ך עצמו בכללי ספק ספיקא סי' קי
ס"ק טו מוכח שזה נחשב לספק ספיקא (שבט הלוי קצט ובחדש קצה)
ב .דעת מרן ,הרמ"א ,לבוש ,לחם חמודות ודמשק אליעזר ,שיש להקל בספק ספיקא אע"פ שאינו מתהפך( .עפ"י כנה"ג יו"ד סי' מט
הגהות ב"י אות ד ,שלחן גבוה בכללים אות פח)
וכן נדחו דבריו ,אם זה מצד שזה רק ספק אחד (שהרי שם אונס אחד הוא ,דמה לי אם הדם בא מעלמא או שבא מהירך)  -א .שהרי
יש נפקא מינה בין שתי הספיקות ,אם התליה היא בירך אם כן בעגול טהורה ,אך במשוך טמאה ,ואם התליה היא מעלמא האשה
טהורה אף במשוך כמו עד שאינו בדוק ,ומכיון שספק אחד מתיר יותר מחברו ,שפיר חשיב ספק ספיקא (כו"פ ס"ק יט) ,ב .בדרבנן
שפיר מהני ספק ספיקא משם אחד (שו"ת עין יצחק חאו"ח סי' א אות יט) ,ג .עפ"י דעת גדולי האחרונים בגדר ספק ספיקא משם
אחד ,בנידון דידן לא חשי ב משם אחד ,וכ"כ הגר"ז (ס"ק עג) כיון שיש שני צדדים להקל.
 504והוסיף בטה"ב שם :עיין בשו"ת שואל ונשאל (ח"ו חיו"ד סי' קנז) שכתב ,שאם היה עד בדוק ונתנתו תחת הכר ,ולא נבדק בשעת
תשמיש ,ולמחר נמצא בו כתם פחות מכגריס ,והוא משוך ,תולים להקל שהיתה מאכולת תחת הכר ,וכשקינחה נעשה הכתם משוך
ע"י לחלוחית של התשמיש .ע"ש.
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מי טוהר
ועד המלוכלך  -היינו שלקחתו מהשוק ואינה יודעת ממי,
אם מישראלית טהורה או נדה או נוכרית ,או שמצאה עד
המזדמן לה בבית וקנחה בו
להלכה' ,בגדר עד הבדוק'  -השו"ע (לח) והרמ"א (לז) פסקו
כהרשב"א ,שעד הבדוק היינו כל שבדקה העד והניחה אותו
במקום שלא הורע חזקתו.
ומכל מקום כאשר יש צירוף נוסף להקל ,יש לסמוך על
שיטת התוס' הרמב"ן והרא"ה להקל( .טה"ב ח"א תסח)
ואילו 'בדין עד שאינו בדוק' הם פסקו כהרא"ש ,שאם בדקה
עצמה בעד שאינו בדוק ,היא טמאה מכגריס ועוד( .דלא
כהרשב"א שפסק כרבי יוסי שטיהר בעד הבדוק בכל עניין)
(ש"ך כה)
ובעד שאינו בדוק כלל ,שחזקתו מלוכלך  -יש להקל בכל
עניין ,ואף בעל נפש לא יחמיר בזה (טה"ב ח"א תסח) 507
[ויש מי שהחמיר בשעת וסתה לטמא גם בעד המלוכלך
(שו"ת בית אפרים חיו"ד סי' מה ,פת"ש מא)]

בדקה העד ומיד בסמוך היא בדקה עצמה בו מבלי להניח
העד [כי אם היא הניחה אותו יש חשש שנכתם מבלי
ידיעתה] 505
ועד שאינו בדוק ,בינוני  -היינו עד שבדקה אותו והניחה
אותו ,ורק אחר כך בדקה עצמה בו,
ועד המלוכלך (שאינו בדוק כלל)  -היינו כל שלא בדקה אותו
כלל ,ובזה גם רבי ורבי חייא מטהרים.
אך שיטת הרשב"א (תו"ב קעח ):הריטב"א (יד ).המאירי
(עמ' נו) הרב המגיד (איסו"ב פ"ד הי"ט) והטור היא  -שעד
בדוק  -היינו שהיא בדקה העד והניחה אותו ,ולא יצא
מחזקתו ,דהיינו שלא ידוע לנו שהוא נכתם ,אף שלא נבדק
בסמוך לבדיקה (כגון שלא העבירה אותו בשוק של טבחים
או בצד המתעסקים בדמים) [שלעולם אין לתלות במקרה
שאינו ידוע] 506
ועד שאינו בדוק  -היינו שנטלה אותו ממקום המוצנע,
שדרך נשים להצניע שם העדים ,ולא העבירה אותו בשוק
של טבחים או בצד המתעסקים בדמים,

סעיף לט :הגדרת חלוק הבדוק
ש ְּּלבַּ ְּש ּתוֹ .
ש ּ ָּׁמ ְּצ ָּׁאה ּ ַּבחֲלו ָּּׁק ּה ,אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן הָּׁ יָּׁה ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה ק ֶֹׁדם ֶׁ
שה ְּטמֵּ ָּׁאה ִמ ּשוּם ּ ֶׁכ ֶׁתם ֶׁ
אֵּ ין הָּׁ ִא ּ ָּׁ
יקה וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתםְּ ,טהוֹ ָּׁרה.
ש ְּּלבָּׁ ְּש ּתוֹ  ,וּלְּ בַּ ְּש ּתוֹ ְּּבלֹא ְּּב ִד ָּׁ
אֲ בָּׁ ל ִאם אֵּ ינוֹ ּ ָּׁבדוּק ק ֶֹׁדם ֶׁ
אך שאר חלוק שלא בדקה אותו כלל ,שחזקתו שאינו בדוק
או שהוא בחזקת מלוכלך  -כל הכתמים טהורים ,ואף אם יש

כל דיני החלוק והבגדים הכתובים בזה הסימן שנמצא עליהם
כתם ,הם דוקא בבדוק( 508 .הרב המגיד איסו"ב פ"ט הכ"ט)
וגדר חלוק הבדוק  -היינו כל שנבדק הבגד קודם שלבשה
אותו ,ולא יצא מחזקתו עד שנמצא בו הכתם (רשב"א
תוה"א ב"ז ש"ד כ).

מקור טוהר
( 505ולשיטתם שעד הבדוק היינו רק שנבדק בסמוך לבדיקה ,קשה מדין מכמה סוגיות בגמרא שהאשה טמאה ,ובהם לא מסתבר לומר
שבדקה מיד בסמוך  -ג' נשים שלבשו חלוק א' ,נמצא על בית יד של חלוקה ,פשטתו ומתכסה בו ,אנפליון.
אמנם הם התוס' רא"ש מיישב שאין קושיה  -מדין שלוש נשים שלבשו חלוק אחד ונמצא עליו כתם שכולן טמאות (נדה נט ,):כי יש
לתרץ ,שבאמת היה צריך לטהר הנשים משום שאין הבגד בדוק ,אלא שכולן תלויות ,כדין ב' שבילים ,כיון שאין לתלות באחת יותר
מבחברתה[ .הרשב"א דחה יישוב זה ,שהרי בדי ן שלנו כולן טמאות ואף אם הן שאלו בזו אחר זו ,או שאחת מהן לא שאלה כלל ,משא"כ
בדין ב' שבילים שיש לטהר].
ולשיטת הרשב"א אין קושיה כלל מדינים אלו ,שהרי כל שנבדק מתי שהוא ומאז לא ידוע שהעד נכנס למקום דמים וכתמים ,ונשאר
בחזקת בדוק מהני להחשיבו כעד הבדוק.
 506הראיה  -מהדינים של :ג' נשים שלבשו חלוק אחד ,נמצא על בית יד של חלוקה ,פושטתו ומתכסה בו ,אנפליון ,מוכח שאין לומר
שהיא בדקה אותו מיד ובסמוך למציאת הכתם ,וכי עיניה בבגד כל זמן לבישתו?! ,אלא ודאי שהיא בדקה אותם קודם הלבישה ולא
יצאו מחזקתם.
[ 507ודלא כרבינו זלמן (ס"ק עב ) שהבין בדעת הראב"ד שיש להחמיר בזה ,כיון שהיא בדקה עצמה ,רגלים לדבר הוא ,ורוב דמים
מצויים באשה ,ולכן בעל נפש יחמיר לעצמו בכגריס ועוד  -כי אין זו ההבנה המכריעה בדבריו ,ואפשר להשוות את דברי הראב"ד לשאר
הפוסקים להקל]
 508הראיה  -זה נלמד מדין השאילה חלוקה לנדה ,וכן משאר הדינים שבפרק הגמרא.

192

יו"ד סימן קצ
בו כגריס ועוד [ 509הטעם  -כיון שלא היה בדוק לה ,יש
לתלות שהכתם הזה כבר היה לפני כן ,שהכתמים מדברי
סופרים ,והולכים בהם להקל]  510וכן פסקו הטור והשו"ע
וכן הלכה (טה"ב ח"א תסד)

לה מקודם ,תולים להקל ,וכן עיקר להלכה [הטעם -
שבכתמים שומעים להקל ,ככל ספק דרבנן לקולא] (טה"ב
ח"א תע ,פרדס שמחה סי' קצ מעין טהור אות צח)
חלוק שהונח בכביסה המלוכלכת

חלוק ספק בדוק

בגד לבשה אותו והשליכה אותו אל תוך ערימת בגדים
העומדים לכביסה  -אין בו דין כתם כלל [הטעם  -א .שדינו
שווה לעד המזדמן לה בבית ולקחה אותו וקנחה עצמה בו,
שהרשב"א מטהר אותה (שו"ת פני"מ סי' קע) ב .כאשר
פושטים את הבגד אחר הלבישה אין מקפידים עליו שלא
יתלכלך עוד ,והדרך להניחו במקום התורפה ,וי"ל
שהתלכלכה משאר הבגדים המלוכלכים שבכביסה (סד"ט
סא)] (טה"ב ח"א תסו  -ז)

לגבי עד שהוא ספק בדוק  -כתבו הפוסקים שדינו כבדוק,
כי סתם עדים דרכם להיות בדוקים אצל כל אשה הבודקת
עצמה (שו"ת מהר"ם מלובלין סי' קג ,כנסת הגדולה סי'
קפו ,הגהות בית יוסף אות ט ,שו"ת זבח"צ שם ס"ק ו)
ולפי דבריהם משמע שאין חילוק בין נמצא ע"י בדיקה לבין
ע"י כתם,
אך הסד"ט (ס"ק סא) כתב שמוכח מדברי המהר"ם שדוקא
ע"י בדיקה יש להחמיר אך בכתם הנמצא וספק אם היה בדוק

סעיף מ :חלוק שנבדק בין לבישת שתי נשים
ש ְּטתוֹ וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרה ,וְּ ִה ְּש ִאילָּׁ ה לַּ חֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה ,וּלְּ בַּ ְּש ּ ָּׁת ּה ,ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתם,
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה חֲלו ָּּׁק ּה ו ְּּפ ַּ
הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ְּטהוֹ ָּׁרה ,וְּ הַּ ְּשנִ ּיָּׁה ְּטמֵּ ָּׁאה.

דהיינו ,לעניין כיבוס הבגד  -השניה יכולה לטעון ,המוציא
מחברו עליו הראיה ,ולכן אין אני מאמינה לה ולכן אין היא
חייבת לכבס את הבגד.
אך לעניין טומאה ,מצד הכתם שנמצא בבגד  -בדיקת
הראשונה מועילה לטהר את עצמה ,ואף להחשיב את הבגד
כבדוק בכדי לטמא את השניה( .רשב"א ,ב"י ,דרכ"מ ז**)

בדיקה שבינתיים
נדה נח - :גמ' " -בדקה חלוקה  511והשאילתו לחבירתה היא
טהורה וחבירתה תולה בה ,אמר רב ששת ולענין דינא תנן,
אבל לענין טומאה היא טהורה וחבירתה טמאה"

מקור טוהר
 509ואין דינו כדין עד שאינו בדוק שטמאה מכגריס ועוד (סעי' לו)  -כי שם הדין חמור יותר ,כיון שהיא בדקה בו הוי ידים מוכיחות
(ראב"ד בעלי הנפש שער הכתמים עמ' ס ,ש"ך מז ,ב"ח).
[ 510דלא כהט"ז (כט) שהחמיר בדין חלוק שנלקח ממקום המוצנע ,שהכתם טמא בו מכגריס ועוד ,כי לשיטתו בין עד בין חלוק הנלקח
ממקום המוצנע  -טמאה בכגריס ועוד ,וכן אם זה נלקח מהשוק בין עד בין חלוק  -טהורה בכל עניין.
טעמו  -משום שיש תמיהה בדברי השו"ע ,שהרי בסעי' לו הוא החמיר בעד שאינו בדוק שטמאה בכגריס ועוד ,והכא בסעי' לט הוא
הק ל בחלוק שאינו בדוק שטהורה בכל עניין ,ויישב הט"ז שיש חילוק ברמת הבידוק ' -אינו בדוק' דסעי' לו שנפסק לחומרא היינו
בלקחתו ממקום מוצנע ובזה נחלקו התנאים בגמרא בדינו ולכן טמאה בכגריס ועוד ,ואילו 'אינו בדוק' דסעי' לט שנפסק לקולא היינו
בלקחתו מהשוק ,וכן מדויק מהש ו"ע שנקט "אא"כ היה בדוק לה" ולא כתב "אא"כ בדקה אותו" ,להורות שכל שהעד נכנס ל'גדר בדוק
קצת' אף אם היא לא בדקה אותו בעצמה בידיים בבירור ,אלא שהיה בחזקת בדוק כי הוא היה מונח במקום מוצנע ,כבר דינו לטמא
בכגריס ועוד.
אך הפוסקים דחו דבריו וסברו כהב"ח ,שהרי דעת הר שב"א שאפילו עד שנלקח ממקום מוצנע ,ולא בדקתו לעולם ,אינו חשיב לבדוק
כלל וטהורה אף ביותר מכגריס ועוד ,ואף להרא"ש והשו"ע (סעי' לו) שמחמירים היינו דוקא בעד שבדקה בו אבל לא בכתם( .סד"ט
ס"ק סז ,הגר"ז ס"ק עו ,כו"פ ,לחו"ש ס"ק קכ ,טה"ב ח"א תסד)]
[וכן דלא כשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' קיט אות ה) שהחמיר שאם זה כתם טרי שנראה שהוא דם גמור ,שודאי לנו שיצא מגופה ,והלב
יודע שבזמן הזה מן הסתם אין כמעט מקום לתלות בדירות הנקיות שלנו  -ונדחו דבריו ,כי אין לנו אלא דברי רבותינו הפוסקים שלא
חילקו ,ואין לנו לבדות סברות להחמיר על פי רגשות הלב ,היפך מה שמבואר בפוסקים הראשונים והאחרונים (טה"ב ח"א תסה)]
 511הרשב"א והב"י גרסו "בדקה עצמה וחלוקה" לומר שבדקה את את החלוק בכדי לוודא את טהרתה ,ולא בדיקה של עיון בעלמא
(הגו"ע קלו ,סד"ט)
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קודם שלבשה' ,הרי אם היא לא בדקה קודם ,שתיהן
טהורות ,שהרי אין זה חלוק הבדוק( .ש"ך מז)]
ולפי הט"ז (ל)  -חייב את הבדיקה הראשונה ,בכדי שהחלוק
יחשב בדוק והכתם יטמא האשה  ,513ולכן הבדיקה השניה
שהיא עושה אחר פשיטת הבגד היא בדיקה מעולה ,משא"כ
אם היא לא בדקה בהתחלה ,הרי זה חלוק שאינו בדוק כלל,
וא"כ אין הבגד יכול לטמא כלל ,ולכן הבדיקה השניה שאחר
הפשיטה היא בדיקה בהעברה בעלמא ,כי 'מילתא דלא רמיא
עליה דאיניש לאו אדעתיה' וכנראה היא לא בודקת יפה ,ואין
זה מחזיק הבגד כבדוק לטמא את האשה שניה514 .
וי"א שהבדיקה הראשונה של החלוק ,והשניה של עצמה -
וכיון שהראשונה בדקה החלוק מקודם ללבישה ,וכן אחר
הפשיטה בדקה עצמה ומצאה טהורה ,א"כ אומרים הכתם
כאן נמצא כאן היה ,בשניה ,ולכן הראשונה טהורה (דרישה)
[ונדחו דבריו  -שהרי כאשר שתי הנשים שוות ,שתיהן
טמאות ולא מצינו שאומרים שיש לתלות דוקא באחרונה.
(ט"ז ,ש"ך)]

וכן נפסק להלכה ,שבדיקת הראשונה אחר פשיטת הבגד,
מועילה לטהר את עצמה וכן להחשיב את הבגד כבדוק
לטמא השניה ,אם יימצא בה כתם( .שו"ע)
בדיקה שקודם לבישה
הרשב"א ,הטור והשו"ע נקטו שיש כאן ב' בדיקות" ,בדקה
חלוקה (א) ופשטתו ומצאה טהורה (ב)" אחת קודם לבישת
הראשונה והשני אחר פשיטת הבגד .ונחלקו מה כוונתם?
י"א ששתי הבדיקות הם של החלוק512 .
ולפי הב"ח  -הבדיקה הראשונה נכתבה לדיוק ,שדוקא
בדיקה ראשונה היא שמועילה לטהר האשה הראשונה,
ובלעדיה גם היא טמאה ,ואף שהיא בדקה קודם שלבשה
הבגד ,אין זה מועיל לטהר הראשונה[ .ונדחו דבריו  -א.
שהרי זה דין פשוט ,ואין צורך להוסיף מילים בכדי לדייק
זאת (ט"ז ל ,ש"ך מז) ,ב .מדוע אמר לדייק 'ואף שבדקה

מקור טוהר
[ 512אך קשה ,אם כן מה הצורך בבדיקה הראשונה ,הרי הבדיקה השניה שמצאה נקי מספיקה בכדי לטהר עצמה? ולכן נשאר הדרישה
בצ"ע ,אך ההב"ח והט"ז תירצו זאת]
 513נלע"ד שלדעת הט"ז גם הבדיקה הראשונה צריכה להעשות בכוונה ולא בעלמא[ .הטעם  -כמו שלאשה השניה צריכה שהבדיקה
השניה נעשתה בכוונה בכדי להחזיק את הבגד כבדוק ,ה"ה שבכדי שתהיה אפשרות לטמא הראשונה צריך שהבדיקה תהיה מעולה
ומכוונת .ומה שהט"ז לא ביאר זאת ,כי פשוט הוא שאשה קודם שלובשת בגד ,היא בודקת את הבגד שלא יימצא עליו שום כתם,
משא"כ בבדיקה שאחר הפשיטה ,אין דרכה של האשה לבדוק את הבגד בדקדוק].
 514והסד"ט (ס"ק סח) כתב עליו שאין זה מוכרח ,ואף בהעבר ה בעלמא מועילה בדיקתה להחשיבו כבדוק.
ובספר פרי דעה (טורי כסף סק"ל) השווה זאת למחלוקת האם בדיקה לשם נקיות לראות אם פסק דם המקור בלבד מועילה בדיעבד
לבדיקת הפסק טהרה .בעל עבודת הגרשוני סובר שבדיקה זאת מועילה ,ואף שלא רמיא עליה דאיניש ,אא"כ היא לא התכוונה בזה
לשום דבר .ולדעת חמיו שו"ת צמח צדק סי' סה ,אין זה נחשב לבדיקה והפסק טהרה ,שהרי כיון שלא היה לה נפקא מינה בבדיקתה
הוי מילתא דלא רמיא עלה ,ואימור לא בדקה יפה.
וסיים בטה"ב (ח"א תעו) שבאמת גם הט"ז כתב שדוקא בהעברה בעלמא לא מקרי בדיקה ,אך אם היא בדקה טוב ,אפשר להחשיב
זאת כבדיקה ואף שאין לה שום נפקא מינה בזה ,וממילא חברתה תהיה טמאה.
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יו"ד סימן קצ
סעיף מא :תליה בנדה או נכרית
ש ִה ִּגיעַּ
ש ְּראֵּ לִ ית נִ דָּּׁ ה אוֹ לַּ עֲבוֹ ַּדת ּכוֹ כָּׁ ִבים ֶׁ
ש ְּטתוֹ  ,וְּ ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לְּ יִ ְּ ׂ
שה חֲלוּק הַּ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה ,ו ְּּפ ַּ
לָּׁ ְּב ָּׁ
שאֵּ ינ ָּּׁה רוֹ ָּׁאה ִּבימֵּ י הַּ ְּש ָּׁאלַּ ת הֶׁ חָּׁ לוּק ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכךְּ
זְּמַּ ּנ ָּּׁה לִ ְּראוֹ ת וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ּ ַּפעַּ ם א'ַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
נִ ְּמצָּׁ א ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתםּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁבהֶׁ ן ו ְּּטהוֹ ָּׁרה .וְּ הוּא הַּ ִּדין ִאם ְּּב ַּד ְּק ּתוֹ וְּ ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לָּׁ הֶׁ ן ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך

ש ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁבהֶׁ ן
לְּ בַּ ְּש ּתוֹ ִהיא ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתםֶׁ ,
של ז' נְּ ִק ִ ּיים ֵּאין ְּמ ִק ִּלין ִּב ְּכ ָּׁת ִמים לִ ְּתלוֹ ת ְּּב ָּׁדבָּׁ ר ַּאחֵּ ר.
נְּ ִק ִּיים .וְּ ע"ל סי' קצ"ו ,דבג' י ִָּׁמים הָּׁ ִראשוֹ נִ ים ֶׁ
(זֶׁה ּו פי' רש"י וְּ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם וְּ טוּר)

ירת ִש ְּבעָּׁ ה
וַּאֲ ִפלּ ּו ִהיא ִּב ְּס ִפ ַּ

נדה והיא בימי ספירה ,הרי זו תולה בחברתה .וכל חלוק
שלבשה היא עצמה בימי נדתה ולא בדקתו כשפשטה אותו,
ולבשתו בימי ספירה או בימי טהרתה ,ומצאה בו כתם ,תולה
הכתם בימי נדתה וטהורה" (הובא בטה"ב ח"א תפ)

הכלל לדין תליה בנשים אחרות
כאשר נמצא כתם בבגד או בחלוק הבדוק  515שהשתמשו בו
שתי נשים או יותר ,והבגד לא נבדק בין לבישת האחת
לשניה  -אם הנשים שוות  -שתיהן טמאות ואין לתלות
באחת מהן יותר מחברתה (ואף שזה ספק דרבנן בלבד ,מ"מ
"דכיון דאי תליא בה מקלקלה לה מאי חזית דמקלקלה לה
להך טפי מהך" כך כתב רש"י ג"פ בנדה נט ,.וכן ס ,.וכן ס,:
רשב"א ,שאר פוסקים ,ש"ך נח)
ולפי טעם זה ,אפשר לתלות הכתם באחת מהן ,במקרים
הבאים ,בהם מתבטלת טענת 'מאי חזית' :516
א .כאשר דמים מצויים באחת מהן יותר מהאחרת.
ב .כאשר אחת מהן טמאה כבר (וממילא אין לה קלקול,
ותולים הקלקלה במקולקל)
ג .כאשר אם נתלה באחת מהן היא בין כה תהיה טהורה (כי
בכך נוכל לטהר את השניה) 517

המקור לתליה בנדה או נכרית
נדה נט - :משנה " -תנן השאילה חלוקה לנכרית או לנדה
הרי זו תולה בה"
גמרא " -אמר רב בנכרית הרואה"
הטעם  -משום שהן מקולקלות כבר ,לכן עדיף לתלות בהן
הכתם ,כדי שלא נקלקל את הטהורה (ט"ז לא)
וכן פסק השו"ע ,שאשה טהורה ,תולה את הכתם בנדה או
בנכרית שהגיע זמנה לראות ,ולא משנה מי לבשה את
החלוק קודם518 .
פרסה נדה אחר שהוחזר החלוק
אם פרסה נדה אחר שהוחזר החלוק לבעלת החלוק  -אין
לתלות בה הכתם ושתיהן טמאות ( 519טה"ב ח"א תעה)

הכלל של דיני תלית כתם בחברתה ,מובא בספר האשכול
(עמ' קד) ,ז"ל" :וחזי לן דלאו דוקא טהורה תולה בטמאה,
אלא כל שחברתה עלולה יותר לראות ,כגון שחברתה בימי

מקור טוהר
 515כי אם החלוק לא היה בדוק קודם לבישת הראשונה ,יש לתלות שהכתם היה על החלוק קודם שלבשה אותו הראשונה (טה"ב ח"א
תעה)
 516שהרי כל דין זה הוא מדרבנן בלבד ,וכאן רק אשה אחת אמורה להיות טמאה ,והאחרת טהורה ,אלא שישנה טענת 'מאי חזית'
לתלות בזו יותר מבזו ,וכי איך אפשר לטהר אחת מהן על חשבון האחרת ,אבל אה"נ כאשר יש צד לתלות (ואפילו קטן) באחת יותר
מבאחרת ,תולים[ .ונ"ל שאפשר לתלות באחרת ,לא גרע מסתם כתם שתולים בסדין המלוכלך או דברים חיצונים ,כ"ש שניתן לתלות
באשה שאחרת שהרי רוב דמים באשה מאותו מקום הם].
 517ואף במקרה שמדינא היא אמורה להיות טהורה ,אך בפועל נהגו שהיא טמאה  -אפשר לתלות בה( .לפי ביאור הב"י בדין יושבת
על דם טוהר בזמן הזה ,בסעי' מב)
 518ולגבי נדה  -י"א שתולים בה רק עד שלושה ימים לספירתה [הטעם  -שאחר שלושה ימים מוחזק מעיינה לסתום ,לפי הרמ"א בסי'
קצו,י] (לחו"ש מד)
א ך להלכה ,תולים בה הכתם ,ואפילו אם היא בימי הספירה האחרונים (בדה"ש ס"ק שסז ,טה"ב ח"א תפ)
 519הראיה  -בסימו קיא,ו נפסק שאם היו שתי קדרות של היתר ,ונפל איסור לתוך אחת מהן ,ואין ידוע לאיזו נפל ,ואח"כ נפל איסור
לתוך אחת מהן וידוע לאיזו נפל ,שתיהן אסורות .וכתב הש" ך שם ,שאין אומרים למקום שנפל האיסור האחרון נפל גם הראשון ,אלא
דינו כדין נפל איסור לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו נפל ,ששתיהן אסורות ,כמו שנתבאר לעיל סעי' ה' .וכן מבואר ברמב"ם (הלכות
תרומות פי"ד הט"ו) וכ"פ בשו"ת רב פעלים (ח"א חיו"ד סי' ל)
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כתמים לתלות בדבר אחר ,כיון שעדיין מוחזק מעיינה פתוח.
אא"כ חז"ל לא גזרו בזה ,ככתם פחות מכגריס (ש"ך נב) 521
]
להלכה ,בני ספרד פוסקים כדברי מרן השו"ע להקל ,שאף
בשלושה ימים ראשונים ניתן לתלות (חיד"א בשו"ת חיים
שאל ח"א סי' טו ,שו"ת שואל ונשאל ח"ד סי' צ ,טה"ב ח"א
תעו  -ז)

גדר נכרית
נכרית שתולים בה הכתם  -היינו שהגיע זמנה לראות וראתה
(מגיל יב שנים ויום אחד .ט"ז לא ,ש"ך מט) ,למעט נכרית
שטרם ראתה או שטרם הגיע זמנה לראות [הטעם  -דאם
לא כן ,מה החידוש בנכרית על הישראלית ,והדימוי בגמרא
'נכרית דומיא דנדה' היינו נכרית כל שהגיע זמנה לראות
וראתה תולה בה כנדה הרואה בשעת השאלה] (רשב"א
תוה"ב ב"ז ש"ד כ ,:וכן הרמב"ם לפי הסבר הרב המגיד )520
וכן פסק השו"ע.

כתם לח
הרב עובדיה יוסף זצ"ל חידש בטה"ב (ח"א תפג  -ד) שבכתם
שהוא נמצא לח ,על גבי בגד שלבשו אותו שלוש נשים זו
אחר זו  -יש לטמא רק את האחרונה ,ודוקא בכתם שהוא
נמצא יבש ,יש לטמא את כל הנשים שלבשו הבגד עד עכשיו
[הטעם  -שבכתם לח וטרי יש לומר השתא הוא דאתרע,
ולכן יש להשאיר את הראשונות שלבשו את הבגד מקודם
על חזקת טהרה שלהן].

גדר טהורה
כל אשה שהיא בחזקת טהורה ,יכולה לתלות במקולקלת,
בין שהטהורה טהורה לגמרי ,ובין שהיא בספירת שבעה
נקיים ,דהיינו כל שהיא בחזקת טהרה (רמב"ן בהלכות נדה
פ"ד אות ל ,רשב"א בתוה"ב קעט ע"ב ,ב"י ,שו"ע)
אך לדעת הרמ"א רק אחר ג' ימים נקיים ראשונים [הטעם -
לדעת הרמ"א (קצו,י) בג' ימים ראשונים אין להקל בדיני

סעיף מב :תליה בכלה ,ביולדת או בטובלת
שחָּׁ יְּ ָּׁתה
ש ִּנ ְּבעֲלָּׁ ה קֹ ֶׁדם ֶׁ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה מֵּ עוֹ לָּׁ ם ,וּלְּ בַּ ְּש ּתוֹ ְּקטַּ ּנָּׁה זוֹ לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לִ ְּקטַּ ּנָּׁהֶׁ ,
ְּ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,וּלְּ בַּ ְּש ּתוֹ ּתוֹ ך ַּא ְּר ּ ָּׁבעָּׁ ה לֵּ ילוֹ ת לִ ְּבעִ ילָּׁ ָּׁת ּה ,אוֹ
ש ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לְּ ַּנע ֲָּׁרה ֶׁ
הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכה ,אוֹ ֶׁ
שם י"א וְּ ה"ה וְּ ר' יְּרוּחָּׁ ם לְּ ַּדעַּ ת
(ראֲ בָּׁ "ד וְּ טוּר ְּּב ֵּ
בזְּּמַּ ן הַּ זֶּׁה ַּ
שבֶׁ ת עַּ ל דַּּ ם טֹהַּ רּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁבהֶׁ ן וַּאֲ ִפלּ ּו ּ ַּ
ש ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לְּ יוֹ ֶׁ
ֶׁ
שלּ ֹא טָּׁ ְּבלָּׁ הּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה וּבַּ עֲלַּ ת הֶׁ חָּׁ לוּק ְּטהוֹ ָּׁרה,
ַּר ְּמ ַּּב"ם וְּ רא"ה ְּּבב"ה)  .וְּ כֵּ ן ִאם ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לְּ סוֹ פֶׁ ֶׁרת ז' ֶׁ
ש ּ ְּש ָּׁאלְּ תוֹ ְּמקֻׁ לְּ ֶּׁקלֶׁ ת.
ַּוחֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה ֶׁ

מקור טוהר
 520כתב הרמב"ם (איסו"ב פ"ט הכ"ט) " -האשה שהשאילה חלוקה לנדה בין גויה בין ישראלית , "...ונחלקו בדעתו ,מהי הנכרית שתולין
בה:
א .כל שהגיע זמנה לראות וראתה .וא"כ הרמב"ם סובר כהרשב"א (הרב המגיד)
ב .כל שראתה ,הרי היא נדה ,שהרי אינה נטהרת ,בין קטנה בין גדולה ,ומקל יותר מהרשב"א (הבנת הב"י לפי הרב המגיד בדעת
הרמב"ם) [וקשה על פירוש זה  -א .מדוע לא לפרש את דברי הרמב"ם שלא כפשטן ,ולגרום מחלוקת על הרשב"א ומשמעות פירוש
רש"י ,ב .לפי דבריו אפשר לתלות בכל ישראלית שלא טבלה .וזה קשה( .אף שלמעשה מקלים בנכרית גם שלא ראתה בשעת השאלה,
היינו משום שהנכ ריות אין דרכן להקפיד על דמים וכתמים ,וחוששים שמא יתלכלך בשרה ובגדה מחמת דמיה הראשונים .משא"כ
בנות ישראל שרגילות להתנקות מהדמים( ).ב"י)]
ג .דוקא כשרואה בשעת השאלת הבגד ,ומחמיר יותר מהרשב"א[ .הראיה  -פשט דברי רב שאמר נכרית דומיא דנדה ,ממש ,ונקראת
בשם 'נכרית' משום שאינה טמאה משום נדה כישראלית( ].הבנת הב"י בדעת הרמב"ם)
 521ובסעי' מד שתולה בעצמה במה שלבשה הבגד בימי נדתה ,שם הרמ"א לא הגיה  -א .משום שסבר ששם יש להקל אף בתוך ג'
נקיים ראשונים ,כי ימי נדתה ודאי נחשבים כמכה שיכולה לתלות .ב .גם שם הרמ"א חולק ,שתולה בימי נדתה רק אחר ג' ימים נקיים
ראשונים( .ש"ך נד)
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יו"ד סימן קצ
רשב"ץ) ,ב .אף שבנות ישראל שהחמירו על עצמן שלא
לבעול על דם טוהר ,מ"מ הן לא החמירו כאשר אפשר להציל
חברה מטומאה ,ולכן תולים בה והיא מתקלקלת וטמאה
(ראב"ד ,ש"ך נד) ,ג .לפי הרמב"ם (פ"ד ה"ה  -ה"ז) שכתב
שדין ימי טוהר תלוי במנהג ,א"כ ישנם מקומות שמותר
להיבעל על דם טוהר ,וא"כ רואים שאף בזמן הזה יש דין דם
טוהר ,ולכן תולים בה ,כי מדינא היא לא מתקלקלת ,ולכן
אפשר לתלות בה ,וכן כתב הרמב"ם (פ"ט הכ"ט  )525בדיני
תליה ,בסתם שתולה ביושבת על דם טוהר (ב"י ,ש"ך נד)]
(ראב"ד ריש בעלי הנפש ריש עמ' סה ,רמב"ם איסו"ב פ"ט
הכ"ט ,ה"ה פ"ט הכ"ט ,רי"ו נכ"ו ח"ב רכב ע"ד ,מאירי נדה
עמ' רנ)
וכן פסק השו"ע שאף בזמן הזה אפשר לתלות את הכתם
ביושבת על דם טוהר .וכן הלכה (שו"ת רב פעלים ח"א חיו"ד
סי' ל ,ערוה"ש ס"ק קיב ,טה"ב ח"א תפא)

המקור בגמרא
נדה ס - .גמרא " -ת"ר תולה בשומרת יום כנגד יום בשני
שלה ,ובסופרת שבעה שלא טבלה ,לפיכך היא מתוקנת
וחברתה מקולקלת דברי רשב"ג ,רבי אומר אינה תולה,
לפיכך שתיהן מקולקלות .ושוין שתולה בשומרת יום כנגד
יום בראשון שלה ,וביושבת על דם טוהר ,ובבתולה שדמיה
טהורין"
יולדת  -יושבת על דם טוהר
שתי נשים שנמצא כתם על חלוק ששתיהן לבשו ,הטהורה
שבהן יכולה לתלות את הכתם בזו שיושבת על דם טוהר,
אחר הלידה ["ושוין שתולה ...וביושבת על דם טוהר" (נדה
ס ,).הטעם  -לפי שאם תתלה שהדם ממנה ,ממילא היא לא
תתקלקל .לפי שתולים הקלקלה במקולקל( 522 ].רשב"א,
ש"ך נג)
והנה בזמן הזה קיי"ל שאין בועלים על דם טוהר  ,523ולכן
נחלקו הראשונים אם אפשר לתלות בה:
י"א שאין תולים בה [הטעם  -כיון שאם תראה דם היא
טמאה ,לכן אם תתלה בה אתה מקלקלה ,ועוד שאין דמים
מצויים בה (וחוזרת הטענה של 'מה ראית לתלות בזו יותר
מבזו')] לכן הרי היא ככל הנשים ,וגם היא וגם האשה
הטהורה טמאות( 524 .רמב"ן)
וי"א שאפשר לתלות בה הכתם [הטעם  -א .דמים מצויים
בה ביושבת על דם טוהר (ר"ן בחידושיו לנדה ס .ד"ה ושוין,
לבוש סי' קצד ,ש"ך בסי' קצד סק"א ,הגו"ע אות קמג,

כלה
שתי נשים שנמצא כתם על חלוק ששתיהן לבשו ,הטהורה
שבהן יכולה לתלות את הכתם בקטנה או נערה שלא ראתה
מעולם  526שנבעלה בעילת מצוה"[ ,ושוין שתולה...
ובבתולה שדמיה טהורין" (נדה ס]).
עד מתי אפשר לתלות בהן?
בקטנה ,עד שתחיה המכה מבעילת המצוה,
ובנערה ,ד' לילות אחר בעילת המצוה( .נדה סד)527 :
[הטעם  -אף שבזמן הזה אין מקלים להן להשאר טהורות

מקור טוהר
 522הראיה " -שְׁתֵּי קֻפּוֹת ,אַחַת שֶׁׁל תְּרוּמָּה וְאַחַת שֶׁׁל חֻלִּין ,שֶׁׁנָּּפְלָּה סְאָּה תְרוּמָּה לְתוֹךְ אַחַת מֵהֶׁן וְאֵין יָּדוּעַ
לְאֵיזוֹ מֵהֶׁן נָּפְלָּה ,הֲרֵי אֲנִי אוֹמֵר ,לְתוֹךְ שֶׁׁל תְּרוּמָּה נָּפְלָּה" [וְ שֶׁׁל חֻלִּין מֻתֶּׁרֶׁת .וְדַוְקָּא בִּשְׁתֵּי קֻפּוֹת אַחַת שֶׁׁל
חֻלִּין וְאַחַת שֶׁׁל תְּרוּמָּה ,תָּּלִינַן תְּרוּמָּה לְתוֹךְ תְּרוּמָּה נָּפְלָּה ,שֶׁׁיֵּשׁ הֶׁתֵּר לִשְׁתֵּי הַקֻּפּוֹת .אֲבָּל אַחַת חֻלִּין וְאַחַת
טֶׁבֶׁל אוֹ מַעֲש ֵר רִאשׁוֹן וְכַיּוֹצֵא בָּזֶׁה ,לֹ א תָּלִינַן שֶׁׁנָּּפְלָּה הַתְּרוּמָּה לַטֶּׁבֶׁל כְּדֵי לְהַתִּיר הַחֻלִּין ,מֵאַחַר שֶׁׁהַטֶּׁבֶׁל
נִדְמַע וְנֶׁאֱסַר ,דְּמַאי חָּזֵית לֶׁאֱסֹר קֻפָּּה זוֹ יוֹתֵר מִזּוֹ .וְכֵן טְמֵאָּה וּטְהוֹרָּה תָּּלִינַן בַּטְּמֵאָּה ,אוֹ מְדֻמַּעַת וְשֶׁׁאֵינָּהּ
מְדֻמַּעַת תָּּלִינַ ן בַּמְּדֻמַּעַת .כְּלָּלָּא דְמִלְּתָּא ,כָּּל הֵיכָּא דְּאַחַת אֵינָּהּ מִתְקַלְקֶׁלֶׁת ,תָּּלִינַן בָּּהּ .רע"ב] (תרומות פ"ז מ"ה)
וכן נפסק ביו"ד סי' קיא,א בחתיכת איסור דרבנן ,ולפניה היו שתי קדרות ,אחת של היתר ואחת של איסור ,ונפלה לאחת מהן ,ואין ידוע
לאיזו נפלה ,ת ולים להקל שנפלה לתוך קדרת האיסור ,מטעם שתולים הקלקלה במקולקלת (טה"ב ח"א תעה)
 523יו"ד קצד ,א  -רמ"א " -אַף עַל גַּב דְּמִדְּאוֹרַיְתָּא דָּּם טָּהוֹר הוּא ,כְּבַר פָּּשַׁט הַמִּנְהָּג בְּכָּל יִש ְרָּאֵל שֶׁׁאֵין בּוֹעֲלִין
עַל דָּּם טָּהוֹר"
 524ומ"מ בכלה ,מודה הרמב"ן שנותנים לה עד שתחיה המכה או ד' לילות ,משום שבהן הדמים מצויים.
 525וזה לשון הרמב"ם (איסו"ב פ"ט הכ"ט)" :הָּאִשָּּׁה שֶׁׁהִשְׁאִילָּה חֲלוּקָּהּ לְנִדָּּה בֵּין עַכּוּ"ם בֵּין יִש ְרְאֵלִית וְחָּזְרָּה
וְלָּבְשָּׁה אוֹתוֹ קֹדֶׁם בְּדִיקָּה וּמָּצְאָּה עָּלָּיו כֶּׁתֶׁם הֲרֵי זוֹ תּוֹלָּה בַּנִּדָּּה שֶׁׁלָּּבְשָּׁה אוֹתוֹ .הִשְׁאִילָּה אוֹתוֹ לְזָּבָּה קְטַנָּּה
בַּיּוֹם הַטָּּמֵא שֶׁׁלָּּהּ אוֹ לַיּוֹשֶׁׁבֶׁת עַל דַּם טֹהַר אוֹ לִבְתוּלָּה שֶׁׁדָּּמֶׁיהָּ טְהוֹרִין הֲרֵי זוֹ תּוֹלָּה בָּּהּ .אֲבָּל אִם הִשְׁאִילָּה
אוֹתוֹ לְזָּבָּה קְטַנָּּה בַּיּוֹם הַשָּּׁ מוּר אוֹ לְזָּבָּה גְּדוֹלָּה בְּשִׁבְעָּה יָּמִים נְקִיִּים וְחָּזְרָּה וְלָּבְשָּׁה אוֹתוֹ קֹדֶׁם בְּדִיקָּה וְנִמְצָּא
עָּלָּיו כֶּׁתֶׁם שְׁתֵּיהֶׁן מְקֻלְקָּלוֹת הַשּׁוֹאֶׁלֶׁת וְהַמַּשְׁאֶׁלֶׁת אוֹתָּהּ שֶׁׁמָּּא מִזּוֹ שֶׁׁמָּּא מִזּוֹ .הִשְׁאִילָּה אוֹתוֹ לְיוֹשֶׁׁבֶׁת
עַל הַ כֶּׁתֶׁם אֵינָּהּ תּוֹלָּה בָּּהּ שֶׁׁאֵין תּוֹלִין כֶּׁתֶׁם בְּכֶׁתֶׁם"
 526אך הדגמ"ר סובר שבקטנה אפילו אם היא ראתה ,מקלים לתלות בה עד שתחיה המכה ,משום שלא הגיע זמנה לראות (פת"ש מב)
וכן הוא הבין מהמקור שהוא הרשב"א שהביאו הב"י.
 527נדה סד - :מתני' " -תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וניסת  -ב"ש אומרים נותנין לה ארבע לילות ,וב"ה אומרים עד שתחיה המכה.
הגיע זמנה לראות וניסת  -ב"ש אומרים נותנין לה לילה הראשון וב"ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות"
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מי טוהר
עד שתחיה המכה או עד ד' לילות אלא בועל בעילת מצוה
ופורש ,מ"מ לפי שדמים מצויים בה תולים בה] (רשב"א,
ט"ז לב ,ש"ך נד) וכ"פ השו"ע 528

שומרת יום כנגד יום  -ביום הראשון
אשה שראתה כזבה קטנה ,יום או יומיים רצופים ,ביום
הראשון שבו ראתה ,ודאי שאפשר לתלות בה הכתם ["ושוין
שתולה בשומרת יום כנגד יום בראשון שלה" (נדה ס]).
אך בזמן הזה ,בכל מראה החמירו שדינן כזבות גדולות.

סופרת שבעה שלא טבלה
או שומרת יום כנגד יום  -ביום השני

ספרה שבעה נקיים וטרם טבלה

אשה שסופרת יום כנגד יום ,והיא כעת ביום הספירה ,שבו
היא יכולה לטבול אלא שבעילתה תלויה (שמא תראה
ותסתור ותתחייב בקרבן) -
התנאים נחלקו בדינה (נדה ס ,)529 .לדעת רשב"ג יש לתלות
בה הכתם ,שהרי היה בידה לטבול והיא לא טבלה.
ולדעת רבי אין לתלות בה ,שהרי מצד הדין היא יכולה
לטבול ,הרי היא כטהורה.
ואחריהם ,אף הראשונים נחלקו בדינה,
י"א שיש להחמיר ,ואין לתלות בה [הטעם  -דהלכה כרבי
מחברו] (הרמב"ם איסו"ב פ"ט הכ"ט)
וי"א שיש להקל לתלות בה [הטעם  -שכתמים דרבנן,
והלכה כרשב"ג המקל ,ועוד שהלכה כרבי מחברו היינו לגבי
חברו ולא לגבי אביו ורבו] (ראב"ד ,רמב"ן ,רא"ש נדה פ"ט
ס"ב)
וכ"פ השו"ע להקל לתלות באשה שהיא באמצע ספירת ז'
נקיים שטרם טבלה .ולכן סתרה כל מה שספרה ,ומתחילה
לספור שוב (ש"ך נה) [הטעם  -כן דעת רוב הפוסקים,
ובכתמים שומעים להקל] (טה"ב ח"א תעז  -ח)

י"א שיש לתלות בה הכתם ,שכל זמן שהיא לא טבלה עדיין
טומאה ראשונה רובצת עליה ,אף שספרה כבר שבעה נקיים,
שהרי תולים הקלקלה במקולקל (לבוש ,תפאל"מ לד סע"ב,
לחו"ש ס"ק מח)
וי"א שאין לתלות בה הכתם ,שהרי הסתיימו שבעה נקיים
של ימי הזיבה ,וכעת הטבילה היא דין אחר ,ולכן אין להביא
עליה טומאה מחודשת( .משנה למלך איסו"ב פ"ט דין כט,
ספר האשכול ,ב"י  ,530הגר"ז ס"ק פה ,סד"ט עח)
וכן עיקר להלכה להחמיר (טה"ב ח"א תעט)
פנויה טמאה
פנויות שבימינו ,שאינן בודקות עצמן ואינן טובלות עד ערב
החופה  -האשה הנשואה הטהורה יכולה לתלות בהן הכתם.
[הטעם  -שכן יוצא לפי כל הדעות ,שצריך לפחות שהיא
תסיים לספור ספירת שבעה נקיים ,אך אם היא לא ספרה
כלל (או שהיא באמצע הספירה .השו"ע) ,יש לתלות בה
הכתם] (שו"ת רעק"א סי' סג ,פת"ש מג ,ערוה"ש ס"ק קיח,
טה"ב ח"א תעט)

ספרה שבעה נקיים וטבלה ביום השביעי
אם האשה עברה וטבלה ביום השביעי לספירתה ,במקום
במוצאי השביעי ,אע"פ שעשתה שלא כהוגן ,כיון דבדיעבד
עלתה לה הטבילה ,אין לתלות בה ,כיון שאינה מחוסרת
מעשה (כן מדויק מלשון השו"ע שכתב "לסופרת שבעה
נקיים שלא טבלה" ,וכן מבואר ברשב"א בתוה"ב קעט ריש
ע"ב ,רשב"ץ בפסקיו לנדה ס ,.משנה למלך איסו"ב פ"ט
בד"ה והנראה אצלי ,ספר האשכול עמ' קד ,סד"ט ,טה"ב
ח"א תעח)

מעוברת או מניקה שהיא נדה
י"א שאין הטהורה יכולה לתלות הכתם במי שהיא נדה ,אם
היא בימי עיבור והנקה [הטעם  -שהרי לכל אחת יש צד
לתלו ת הכתם בה (משנה למלך איסו"ב פ"ט בד"ה ומה
שהקשה מרן)
וי"א שניתן לתלות הכתם באשה נדה על אף שהיא בימי
עיבור והנקה [הטעם  -א .שהרי מעיינה פתוח ,ב .אם תולים
ביושבת על דם טוהר (מניקה) אף שלא ראתה ,כ"ש שתולים
במניקה נדה שכבר ראתה ,ג .כיון שעכשיו היא טמאה תולים
הקלקלה במקולקל ,ד .בכתמים שומעים להקל] (סד"ט קע,

מקור טוהר
 528ולפי תוה"ש (ס"ק מא) דין זה של קטנה מיירי ג"כ באותן שתי דרכים שנתבארו בסעי' מא ,שבדקתה תחילה ולבשתה קודם חברתה
 529המקור  -נדה ס - .גמרא " -ת"ר תולה בשומרת יום כנגד יום בשני שלה ,ובסופרת שבעה שלא טבלה ,לפיכך היא מתוקנת וחברתה
מקולקלת דברי רשב"ג ,רבי אומר אינה תולה ,לפיכך שתיהן מקולקלות"...
 530הב"י בד"ה בדקה חלוקה חלק על הסבר הרב המגיד בדברי הרמב"ם ,וכתב בין הדברים שבאשה ישראלית אין לתלות בדמיה
הראשונים שהיו לפני זמן" ,שהרי בנות ישראל רגילות לנקות בשרן ובגדיהן מדמים וכתמים אע"פ שאין בדעתן לטבול" ,מבואר שהוא
סובר ,שבישראלית שעבר זמן רב מיום ראייתה ולא טבלה ,אין תולים בה ,כדעת המשנה למלך והאשכול.
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יו"ד סימן קצ
(משנה למלך איסו"ב פ"ט בד"ה ודע שהתוס' ,גר"ז ס"ק פב,
טה"ב ח"א תפ)
ולפי זה ,אם רק אחת התחילה לספור השבעה נקיים
והאחרת לא  -זו שסופרת תולה הכתם באחרת (שו"ת
מהר"ם שיק חיו"ד סי' קפג אות ג ,בד"ה ועל כל פנים ,טה"ב
ח"א תפ)
ואם אחת בימי הספירה ,והאחרת כבר סיימה לספור (ביום
השמיני והלאה)  -ניתן לתלות בזו הסופרת ,משום שאם
נתלה בה ,אצלה אין זה טומאה מחודשת ,ולזו שסיימה
לספור אצלה זו טומאה מחודשת (צמח צדק בפסקי דינים
רנט ע"א ,טה"ב ח"א תפ)

חזו"א יו"ד סי' פט סק"ו ,צמח צדק בפסקי דינים רנח ע"ב,
שו"ת רעק"א סי' נו)
וי"א שתולים בה רק עד שלושה ימים לספירתה [הטעם -
שאחר שלושה ימים מוחזק מעיינה לסתום ,לפי הרמ"א
בסי' קצו,י] (לחו"ש מד)
להלכה ,תולים בה הכתם ,ואפילו אם היא בימי הספירה
האחרונים (בדה"ש ס"ק שסז ,טה"ב ח"א תפ)
שתיהן בימי שבעה נקיים
אם שתיהן התחילו לספור השבעה נקיים  -שתיהן טמאות,
ואין חילוק במספר הימים שכל אחת הספיקה לספור.

סעיף מג :תליה בטמאה לכתם או בטהורה
ש ָּׁראֲ ָּׁתה
שבֶׁ ת ְּּכבַּ ר עַּ ל הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתם ק ֶֹׁדם ְּש ֵּאלָּׁ ה ּ ֵּבין ֶׁ
שהָּׁ יְּ ָּׁתה יוֹ ֶׁ
ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לְּ בַּ עֲלַּ ת הַּ ּ ֶׁכ ֶׁתםֵּ ּ ,בין ֶׁ
ּש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּצ ִריכוֹ ת
שאֲ לָּׁ ה אֶׁ ת זֶׁה ,אֵּ ין ּתוֹ לוֹ ת זוֹ ְּּבזוֹ וְּ לֹא זוֹ ְּּבזוֹ ו ְּ
ש ּ ָּׁ
ּ ֶׁכ ֶׁתם ְּּבחָּׁ לוּק ַּאחֵּ ר לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
ש ּ ְּש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּצ ִריכוֹ ת לָּׁ חוּש
ש ּ ֵּכן ִאם ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לִ ְּטהוֹ ָּׁרה ,וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה וּלְּ בַּ ְּש ּתוֹ ֶׁ ,
לָּׁ חוּש .וְּ כָּׁ ל ֶׁ

(טוּר וְּ כֵּ ן מוֹ ִרים

ש"ס וּפוֹ סְּ ִקים טוּבֵּ י ז ְִּמנֵּי) .
ִּבפְּ ִשיטוּת ְּּב ַּ

טמאה טומאת כתם

אשה טהורה

נדה ס" - :בעא מיניה רבי יוחנן מרבי יהודה בר לואי ,מהו
לתלות כתם בכתם? ...א"ל אין תולין .מאי טעמא? לפי
שאין תולין"
הטעם הוא  -כיון שלא ברור לה שהכתם בא ודאי מגופה,
א"כ שמא מעלמא בה( .רשב"א תוה"א סוף דף קעט ,וכן
נראה מרש"י ,תוס' ריש ס ,:טור ,ט"ז לד)
וכ"פ השו"ע שאין הטהורה יכולה לתלות את הכתם שמצאה
בטמאה מחמת כתם ,בין אם היא נטמאה מחמת כתם קודם
השאלת החלוק ובין אחר השאלת החלוק( .טה"ב ח"א תפא)
וה"ה שאינה יכולה לתלות בעצמה בימים שהיתה טמאה
משום טומאת כתם ( 531טה"ב ח"א תפב)
ומ"מ לפי הטעם הזה ,אם היא יודעת בבירור שממנה בא
הכתם אלא שהיה בלי הרגשה או כגון שהיא בדקה עצמה
בעד ולא הרגישה  -יש לתלות בה הכתם שנמצא כעת ,שהרי
אף המקולקלת באיסור דרבנן (כתם) נחשבת למקולקלת,
ולכן תולים הקלקלה במקולקל] (בדה"ש ס"ק ת ,שו"ת
שבט הלוי ח"ג סי' קיט אות י ,טה"ב ח"א תפא  -ב)

זהו הדין הפשוט עליו מתבססים כל הפוסקים ,שאם שתיהן
שוות  -שתיהן טמאות [ואף שזה ספק דרבנן בלבד ,מ"מ
"דכיון דאי תליא בה מקלקלה לה מאי חזית דמקלקלה לה
להך טפי מהך" כך כתב רש"י בשלושה מקומות נדה נט ,.ס,.

מקור טוהר
 531דלא כרבי שלמה קלוגר זצ"ל (בספר שיירי טהרה סי' קצ תשובה יד ,וכן בשו"ת קנאת סופרים בהשמטות לשיירי טהרה סימן מט)
שפסק שדוקא באחרת אין להקל לתלות בכתם ,שזו קולא גדולה מאוד ,אך בעצמה ניתן לתלות בטומאת כתם שהיתה לה[ ,הראיה -
מרש"י שפירש מהו לתלות בכתם ,דהיינ ו בהשאילתו לבעלת כתם ,כי ברור לו שבעצמה יכולה לתלות]  -ומ"מ נדחו דבריו ,שהרי יש
לחלק בין נדה שנוטף דם ממנה ,לבין כתם בעלמא ,ועוד שלא מצינו חילוק בדבר (שו"ת שבט הלוי ח"ה סי' קי אות ד ,שבט הלוי הל'
נדה עמ' רי ובחדש עמ' רה)
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מי טוהר
ס( ] :הגה"מ ,רמב"ן) וכ"פ השו"ע שאם בעלת הבגד חזרה
ולבשה את הבגד אחר השאלה שתיהן טמאות 532

סעיף מד :תליה בעצמה בימי הנידות
ש ִּמימֵּ י
שה חָּׁ לוּק ִּבימֵּ י נִ דָּּׁ ָּׁת ּה וְּ לֹא ְּּב ַּד ְּק ּתוֹ  ,וּלְּ בַּ ְּש ּתוֹ ִּבימֵּ י טָּׁ ה ֳָּׁר ָּׁת ּה וְּ נִ ְּמצָּׁ א ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתםּ ,תוֹ לָּׁ ה ֶׁ
לָּׁ ְּב ָּׁ
נִ דּ ו ָּּׁת ּה הוּא.
אשה טהורה שמצאה כתם על חלוק הבדוק  533שלבשה אותו
גם בימי נדותה ,ולא נבדק בינתיים  -הרי היא תולה את
הכתם בימי נדותה ,והיא טהורה כעת[ .הטעם  -כשם
שתולה בחברתה ,כך תולה בעצמה (ב"י)] (רא"ש סי' ב,
רשב"א ,הגה"מ ,רמב"ן ,רי"ו ,ה"ה פ"ט הכ"ט)

וכן הלכה ,שאשה טהורה וכן אם היא בימי השבעה נקיים
יכולה לתלות הכתם בימים שלבשתו בעצמה בימי נדתה
(טה"ב ח"א תסה  -ו)
וספק אם לדעת הרמ"א אשה הנמצאת בג' נקיים ראשונים
יכולה לתלות בימי נדתה (ש"ך נד)

סעיף מה :תליה בימי עיבור או הנקה או קודם זיקנה
יקה ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה עָּׁ לָּׁ יו
ש ִּנ ְּתעַּ ְּּב ָּׁרה לְּ בַּ ְּש ּתוֹ ְּּבלֹא ְּּב ִד ָּׁ
ֻׁב ֶׁרת ,וְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
שהָּׁ יְּ ָּׁתה ְּמע ּ ֶׁ
שה חָּׁ לוּק ק ֶֹׁדם ֶׁ
לָּׁ ְּב ָּׁ
יקהּ ,תוֹ לָּׁ ה ְּּבעַּ ְּצ ָּׁמ ּה ְּּכמוֹ
ֻׁב ֶׁרת .וְּ כֵּ ן הַּ ּ ֵּמינִ ָּׁ
שלּ ֹא הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּמע ּ ֶׁ
ישת הַּ ּי ִָּׁמים ֶׁ
ּ ֶׁכ ֶׁתםּ ,תוֹ לָּׁ ה ִּבלְּ ִב ַּ
ש ּתוֹ לָּׁ ה ּ ַּבחֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה.
ֶׁ

שם הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
שלּ ֹא הָּׁ יְּ ָּׁתה ז ְֵּּקנָּׁהֵּ ּ ,
וְּ כֵּ ן ז ְֵּּקנָּׁה ּתוֹ לָּׁ ה ְּּבעַּ ְּצ ָּׁמ ּה ַּּב ּי ִָּׁמים ֶׁ

אשה טהורה שמצאה כתם על חלוק הבדוק  534שלבשה אותו
גם בימי עיבור או הנקה ,ולא נבדק בינתיים  -הרי היא תולה
את הכתם בימי עיבור או הנקה ,והיא טהורה כעת (רשב"א,
ב"י ,שו"ע) וכן הלכה (טה"ב ח"א תסה)

ומ"מ לגבי מניקה בזמן הזה ,הדין תלוי בטבעה ,אם דרכה
שלא לראות דם בימי הנקה  -יש לתלות הכתם בימים
הקודמים ,ואם דרכה לראות דם אף בימי הנקה  -אין להקל
לה( .טה"ב ח"א תסו)
ואף זקנה תולה בעצמה בימים שלא היתה זקנה (רמ"א)
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סעיף מו :בגד שהתכבס
יקה,
ש ִהיא ְּטהוֹ ָּׁרה ְּּבלֹא ְּּב ִד ָּׁ
נִת ּ ַּכ ּ ֵּבס ,וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה וּלְּ בַּ ְּש ּתוֹ ּ ַּבזְּּמַּ ן ֶׁ
ש ְּּלבַּ ְּש ּתוֹ ִּבימֵּ י נִ דָּּׁ ָּׁת ּה וְּ ְּ
חָּׁ לוּק ֶׁ
חז ָָּּׁׁקה ְּּב ַּד ְּק ּתוֹ ִּב ְּשעַּ ת ִּכ ּבוּס ,וְּ אֵּ ינ ָּּׁה
ש ְּראֵּ לִ ית וְּ אֵּ ינ ָּּׁה ְּּבפָּׁ נֵּינ ּו לִ ְּשאֹלֲ ,
ִאם נִ ְּת ּ ַּכ ּ ֵּבס עַּ ל יְּ ֵּדי יִ ְּ ׂ
ש ִּמ ְּּת ִח ּ ָּׁלה הָּׁ יָּׁה וְּ לֹא עָּׁ בַּ ר
שלּ ֹא ְּּב ַּד ְּק ּתוֹ ּ ,תוֹ לָּׁ ה לוֹ מַּ ר ֶׁ
ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁבה .וְּ ִאם ִהיא ְּּבפָּׁ נֵּינ ּו וְּ אוֹ מֶׁ ֶׁרת ֶׁ
עַּ ל יְּ ֵּדי הַּ ִּכ ּבוּס .וְּ ִאם נִ ְּת ּ ַּכ ּ ֵּבס עַּ ל יְּ ֵּדי ִש ְּפחָּׁ ה אוֹ עוֹ בֶׁ ֶׁדת ּכוֹ כָּׁ ִבים ,אֲ ִפלּ ּו ֵּאינ ָּּׁה לְּ פָּׁ נֵּינוּּ ,תוֹ לָּׁ ה

מקור טוהר
 532וכתב השו"ע 'וחזרה ולבשתו' :א .משו ם שרצה לחדש ,שאף שהראשונה לבשה את החלוק לפני ואחרי השניה ,עדיין שתיהן טמאות
ואין לתלות את הכתם רק בראשונה .ב .כאן מדובר שהראשונה בדקה את הבגד אחר שפשטה אותו לפני שנתנה את החלוק לשניה
ללבוש ,ולכן צריך שהראשונה תלבשנו שוב בכדי שנוכל לייחס את הכתם הנמצא גם לה( .ש"ך נז)
 533שבדקה אותו קודם ימי נדותה או עיבורה או מניקתה ,דאל"כ איהנ טמאה כלל (ש"ך ס)
 534שבדקה אותו קודם ימי נדותה או עיבורה או מניקתה ,דאל"כ איהנ טמאה כלל (ש"ך ס)
 535וקצת קשה איך נתלה בזמן שקודם שהוכר עוברה ,הרי בזמן הזה ,אף בשלושה חדשים ראשונים של ההריון אין האשה רואה דם?
ועיין במשנה למלך איסו"ב פ"ט הכ"ט ,וכן שבט הלוי סוף עמ' רי ובחדש עמ' רו (טה"ב ח"א תסו)
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יו"ד סימן קצ
ש ּ ַּמ ּ ֶׁכ ֶׁרת ְּּבמַּ ְּר ִאיתוֹ ִ ,אם מַּ ְּק ִּדיר
שר לַּ ֲעמֹד עַּ ל הַּ ּ ֵּברוּרְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ש ִּמ ְּּת ִח ּ ָּׁלה הָּׁ יָּׁה .וְּ ִאם אֶׁ ְּפ ָּׁ
לוֹ מַּ ר ֶׁ
ש ֵּאינוֹ נִ ְּכנָּׁס לְּ תוֹ ךְּ
ְּ
שקּ ֶֹׁדם ִּכ ּבוּס הָּׁ יָּׁה .וְּ ִאם מַּ גְּ לִ ידְּּ ,דהַּ יְּ נ ּו ֶׁ
ש ִּנ ְּכנַּס לְּ תוֹ ך הַּ ּ ֶׁבגֶׁדְּּ ,ביָּׁדוּעַּ ֶׁ
דְּּ הַּ יְּ נ ּו ֶׁ
שת לְּ הַּ ְּח ִמיר
ש ֶׁ
יאה ְּּבכָּׁ ְּך ,חוֹ ֶׁ
ש ַּאחַּ ר ִּכ ּבוּס הָּׁ יָּׁה .וְּ ִאם אֵּ ינ ָּּׁה ְּּב ִק ָּׁ
הַּ ּ ֶׁבגֶׁדְּּ ,ביָּׁדוּעַּ ֶׁ

(ד ַּעת הָּׁ ַּראֲ בָּׁ "ד) .
ַּ ּ

וסומכים על החזקה רק כאשר אבד או נתכבס הבגד או
הכתם( .ש"ך סא )538
דהיינו ,השו"ע מקל ,שקודם כל סומכים על החזקה להקל,
ואם אי אפשר (כגון שאומרת שלא בדקה או שהיא נכרית)
אז יש לאבחן את הכתם אם הוא מקדיר או מגליד.
לעומת זאת ,הש"ך מחמיר ,שקודם כל מנסים לאבחן את
הכתם (ואם לא בקיאים באבחנה  -יש לטמא הכתם) ,ואם
אי אפשר (כגון שאבד או התכבס) אז סומכים על החזקה.

בגד שנבדק או התכבס
בגד שנמצא בו כתם ,דין הכתם רובץ על כל מי שלבשה את
הבגד בעבר או בכל התקופות של האשה שלבשה את הבגד,
עד הפעם האחרונה שהבגד נבדק (ונמצא נקי) או עד
הכביסה האחרונה536 .
בגד שהתכבס
שעת הכביסה מחשיבה את הבגד כבדוק רק מחמת הבדיקה
הנעשית באותה שעה537 .
ולכן בסתמא פוסקים כרבי מאיר ,וסומכים על החזקה
שבנות ישראל בודקות הבגד בשעת הכיבוס.
ונחלקו הפוסקים מתי פוסקים כרבי ,שצריך לאבחן הכתם
אם הוא מגדיר או מגליד  -י"א רק כאשר אין הבגד לא נבדק
בשעת כיבוס ,כגון שכבסתו שפחה או ישראלית שאומרת
שלא בדקה( .תוה"ש מו בדעת הרשב"א והשו"ע ,שהרי רבי
ורבי חייא מיירי במקרה שלא בדקתו)
וי"א שכל שאפשר לברר את המציאות ,לפי סוג הכתם  -יש
לפסוק כרבי ,ולאבחן את הכתם אם הוא מקדיר או מגליד,

חזקת בדיקה
לדעת השו"ע ,קודם כל ,יש לסמוך על החזקה שבנות
ישראל בודקות הבגדים בשעת הכיבוס [ 539הטעם -
דכתמים דרבנן הולכים בהם להקל ,וסומכים על דברי רבי
מאיר],
ולכן אם ישראלית כיבסה ,גם בסתם שהכובסת אינה לפנינו
 חזקה שהיא בדקה את החלוק בשעת כיבוס והחלוקבחזקת בדוק ונקי היה.
אך אם היא אומרת שהיא לא בדקה  -אין לתלות שהבגד
התכבס והתנקה מחמת הכביסה עצמה.

מקור טוהר
 536המקור  -נדה נו - .משנה " -כתם שנמצא בחלוק מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את החלוק הזה ולא היה בו כתם או עד שעת
הכבוס"
 537נדה נו - :גמרא " -איבעיא להו עד שע ת כבוס חזקתו בדוק או דלמא חזקתו מתכבס? למאי נפקא מינה ,דאמר כיבס ולא בדק אי
אמרת חזקתו בדוק הא לא בדק אי אמרת חזקתו מתכבס הא מתכבס ,אי נמי דאשתכחה בסטרא (צידי הבגד שיש שם קמטים
ותפירות ,והרשב"א גרס באימרא) אי אמרת חזקתו בדוק מאן דבדק בסטרא נמי בדיק אי אמרת חזקתו מתכבס בסטרא לא מתכבס.
מאי? תא שמע דתניא א"ר מאיר ...ומפני מה אמרו כתם שנמצא בחלוק מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את החלוק ולא היה בו כתם
או עד שעת הכבוס מפני שחזקת בנות ישראל בודקות חלוקיהן בשעת כבוסיהן ואם לא בדקו הפסידו למפרע ,ר' אחא אמר תחזור
ותכבסנו אם נדחה מראיתו בידוע שלאחר כבוס ואם לאו בידוע שלפני הכבוס ,רבי אומר אינו דומה כתם שלאחר הכבוס לכתם שלפני
הכבוס שזה מקדיר וזה מגליד ,שמע מינה חזקתו בדוק שמע מינה"
הגמרא ניסתה לברר ,מה מחזיק את הבגד כנקי בשעת כיבוס  -האם פעולת הכביסה עצמה או שהבדיקה שנעשית ע"י האשה בשעת
הכיבוס ,למסקנה ,רק הבדיקה היא שנותנת לבגד חזקת בדוק .ולא הכביסה עצמה .ולכן יש נפקא מינה כאשר הבגד התכבס אך לא
נבדק ,אך אין נ"מ כאשר הכתם נמצא בצד הבגד.
דהיינו ,לדעת רבי מאיר רק הבדיקה בשעת הכביסה היא שמחזיקה את החלוק כבדוק ,וישנה חזקה בבנות ישראל שבודקות הבגד.
ולדעת רבי אחא אין לתלות בחזקה ,אלא יש לבדוק זאת ע"י כיבוס הבגד שוב ,ובכך לראות אם דהה מראית הכתם ,ולדעת רבי אפשר
לבדוק כעת את מראית הכתם ,אם מקדיר או מגליד.
 538כגון :שהחלוק או הכתם אבד או התכבס .שהרי במקרה כזה אי אפשר למיקם עלה דמלתא ,והוי ספק דרבנן לקולא ,וסומכים על
החזקה בלבד( .הרא"ה בב"ה דף קעט ע"ב ,וכן משמע ברשב"א שכתב שאף הראב"ד יודה בזה והובא בב"י ,פרישה ס"ק עא ,וכ"פ
הש"ך סא וכן סד)
 539בין שכבסה את בגדיה וכעת היא יודעת שאין הוא בדוק או שהיא תכבס אותו שוב.
ובין שכבסה את בגדי חברתה  ,כי גם אם היא תמצא כתם בבגדי חברתה היא תגיד לה שנמצא כתם בבגד (ש"ך סב)
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מי טוהר
לפי השו"ע (תוה"ש מו) קודם כל ,סומכים על החזקה
שהבגד נבדק בימי נדותה ,ולכן היא טמאה.
ואם לא ניתן לסמוך על החזקה (כגון שהכובסת אומרת שלא
בדקה ,או שהכובסת היתה גויה) אז ניתן להקל באמצעות
אבחון הכתם ,אם הוא לפנינו ורואים שהוא מגליד ,מסתמא
הוא אחר הכיבוס ,ולכן היא טמאה ,ואם הוא מקדיר מסתמא
הוא היה לפני הכיבוס ,ולכן תולים בימי נדותה וכעת היא
טהורה.

וכן אם שפחה או נכרית כיבסו את הבגד  -אין חזקתו בדוק,
שהרי רק בנות ישראל מקפידות בכתמים ודמים( .רשב"א,
שו"ע) ואפילו אם היא לפנינו ואומרת שהיא בדקה אותו,
אין לסמוך על דבריה בין להקל בין להחמיר (ב"ח ,ש"ך סג)
אבחנת הכתם
לדעת השו"ע כאשר אין חזקה ,ניתן לאבחן את הכתם
[הטעם  -כדעת רבי ,שהרי אפשר למיקם עלה דמלתא
(לעמוד על הדבר) ,ואין לתלות להקל כאשר אפשר לברר
הדבר] (ראב"ד ,רמב"ן ,רשב"א) 540
ולכן יש לבחון את מראה הכתם ,אם הוא מקדיר  -שהמראה
נראה כבלוע בתוך הבגד ,יש לתלות שהיה הכתם קודם
הכיבוס .ואם הוא מגליד  -שנמצא על גבי הבד ,ולא נכנס
בתוכו ,יש לתלות שאחר הכיבוס הגיע הכתם.
ואם המראה לפנינו אך האשה או בעלה אינם בקיאים בכך -
יש להם להחמיר ולטמא המראה [הטעם  -שהרי אפשר
לברר הדבר ,אלא שלהם זה ספק מחמת חסרון ידיעה ,ואין
חסרון ידיעה כזה נחשב לספק ,שהרי הרבה אנשים יכולים
לבחון הכתם ,ואם הוא לא יודע לבחון הכתם ,אחרים
יודעים .וא"כ הספק נולד מחמת חוסר ידע ולא מחמת
המציאות (רשב"א ,ב"י ,ט"ז לה) ודעת שוטים לאו כלום היא
(ב"ח)] (ראב"ד ,רמב"ן ,והרשב"א סיים שיש לחוש
לדבריהם) וכ"פ השו"ע להחמיר.

בזמן הזה
מצד אחד בזמן הזה אין חזקת בדיקה בשעת כיבוס ,שהרי
אנו רואים שאין דרך בנות ישראל לבדוק הבגד בשעת
כיבוס( .ש"ך סב)
אך מ"מ בימינו הכיבוס עצמו הוא שמחשיב את הבגד כבדוק
ללא צורך בבדיקה ,משום שבזמן הזה הדרך לכבס במים,
בורית וחומרי ניקוי ,כיבוס גמור ,ואנו רואים שכל הבגדים
המכובסים בדוקים יפה ,ולכן אין הבדל בין מכבסת יהודיה
או נכרית (הגר"ז ס"ק צג ,בית מאיר סעי' לט ,תוס' נו :ד"ה
בודקות שכתבו שע"י כיבוס טוב רואים שהולך הכתם בלי
סממנים ,ערוה"ש סעיף קיט ,טה"ב ח"א תסה ובהערה )52
ודוקא בבגד שכובס והונח המקום מוצנע ,כגון בארון בגדים
או בתיבה סגורה .אך אם הוא הונח בחוץ ,אין חזקתו בדוק,
כי יש לתלות שבני הבית התעסקו בכתמים או בצבעים
(הגר"ז ס"ק עו ,טה"ב ח"א תסו) ובפרט אם הונח על חבלי
הכביסה [הטעם  -מחשש א .חלודה שמצויה בחבלי
הכביסה ,ב .הציפורים עושות צרכיהן על הכביסה] (דרכ"ט)

לבשתו בנדותה והתכבס
בגד שהאשה לבשה אותו בימי נדותה ,וכיבסתו ,ואחר כך
לבשתו שוב ,אך כעת היא מצאה עליו כתם.

סעיף מז :בגד שהתכבס והשאילתו
ש ְּט ּתוֹ וְּ ִכ ּ ַּב ְּס ּתוֹ וְּ ִה ְּש ִאילָּׁ תוֹ לַּ חֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה ,וְּ נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לָּׁ יו ּ ֶׁכ ֶׁתםִ ,אם
שה חָּׁ לוּק הַּ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה ,ו ְּּפ ַּ
לָּׁ ְּב ָּׁ
ש ּ ֵּמהַּ ּ ְּשנִ ּיָּׁה ִהיא וְּ ִהיא ְּטמֵּ ָּׁאה וְּ הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ְּטהוֹ ָּׁרה .וְּ ִאם הוּא מַּ ְּק ִּדירְּּ ,ביָּׁדוּעַּ
מַּ גְּ לִ ידְּּ ,ביָּׁדוּעַּ ֶׁ
שמֵּ הָּׁ ִראשוֹ נָּׁה ִהיא ,וְּ ִהיא ְּטמֵּ ָּׁאה וְּ הַּ ּ ְּשנִ ּיָּׁה ְּטהוֹ ָּׁרה.
ֶׁ
לפי השו"ע (תוה"ש מו) קודם כל ,סומכים על החזקה ,ואם
לא ניתן לסמוך על החזקה (כגון שהכובסת אומרת שלא
בדקה ,או שהכובסת היתה גויה) אז ניתן להקל באמצעות
אבחון הכתם ,אם הוא לפנינו ורואים שהוא מגליד ,מסתמא
הוא אחר הכיבוס ,ואם הוא מקדיר מסתמא הוא היה לפני
הכיבוס.

כנלמד בסעיף מו ,כל בגד שנמצא עליו כתם ,תולים את
הכתם בכל מי שלבשו בתקופה האחרונה ,עד זמן שנבדק
בעבר או התכבס ,שהרי ישנה חזקת שבנות ישראל בודקות
החלוקים בשעת כיבוס.

מקור טוהר
[ 540דלא כהרמב"ם שפסק רק כרבי מאיר ,שהכל תלוי רק בבדיקה בשעת הכיבוס ,ולא הזכיר בדיקת הכתם .בין אם הכתם לפנינו ובין
אם לא( .ב"י)]
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ואם לא ניתן לאבחן את הכתם ,כגון שאבד או התכבס,
שתיהן טמאות[ .הטעם  -שהרי אין לתלות באחת יותר
מחברתה ,שהרי 'מאי חזית( ]542 '...ש"ך סו)

ולכן בגד שנמצא עליו כתם ושתי נשים לבשו אותו ,וידוע
לנו שהכובסת לא בדקה אותו או שהיא גויה ,ניתן לאבחן את
הכתם  -אם הכתם מגליד ,הרי זה אחר הכיבוס בא ולכן
השניה טמאה ,ואם הוא מקדיר ,בידוע שלפני הכיבוס היה,
ולכן הראשונה טמאה541 .

מקור טוהר
 541אך לפי הש"ך (סא) קודם כל יש לאבחן את הכתם ,ואם הכתם אינו לפנינו ,יש לסמוך על החזקה ,אם אפשר( .ש"ך סה)
( 542ודלא כהעט"ז שכתב 'היינו טעמא דטמאות מספק ,דלא שייך כאן למיזל לקולא מטעמא דלעיל' ,והטעם דלעיל הוא  -ספק שהוא
משום חסרון ידיעה לא חשיב ספק' .וזה אינו .ש"ך סו)
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מי טוהר
סעיף מח :חלוק שלבשה גבוהה ונמוכה
ש ּ ָּׁל ְּבש ּו חָּׁ לוּק אֶׁ חָּׁ ד ּ ָּׁבדוּק וְּ נִ ְּמצָּׁ א ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתםִ ,אם הוּא מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר וּלְּ מַּ ּ ָּׁטה לִ ְּש ּ ֵּתיהֶׁ ן,
ָּׁשים ֶׁ
ְּש ּ ֵּתי נ ִ
ְּש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּטמֵּ אוֹ ת .וְּ ִאם הוּא לְּ מַּ עְּ לָּׁ ה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר לִ ְּש ּ ֵּתיהֶׁ ןְּ ,ש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּטהוֹ רוֹ ת .הָּׁ יְּ ָּׁתה ַּאחַּ ת אֲ ֻׁר ּ ָּׁכה
שהוּא לַּ ְּ ּקצָּׁ ָּׁרהְּ ,ש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּטמֵּ אוֹ ת .וְּ ִאם
שם ֶׁ
וְּ ַּאחַּ ת ְּקצָּׁ ָּׁרהִ ,אם הוּא מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר וּלְּ מַּ ּ ָּׁטה לָּׁ אֲ ֻׁר ּ ָּׁכה ְּּכ ֵּ
הוּא מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר וּלְּ מַּ ּ ָּׁטה לַּ ְּ ּקצָּׁ ָּׁרה ,וּלְּ מַּ עְּ לָּׁ ה מֵּ הֶׁ חָּׁ גוֹ ר לָּׁ אֲ ֻׁר ּ ָּׁכהָּׁ ,ק ְּצ ָּׁרה ְּטמֵּ ָּׁאה ,וַּאֲ ֻׁר ּ ָּׁכה ְּטהוֹ ָּׁרה.
ֹאשן ,אֲ בָּׁ ל ִאם ִּכס ּו ּבוֹ
שלּ ֹא ּ ָּׁפ ְּשט ּו אוֹ תוֹ ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה לְּ כַּ סוֹ ת ּבוֹ אֶׁ ת ר ָּׁ
ּ ַּב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםְּּ ,כ ֶׁ
ש ִּכ ְּס ָּׁתה ֶׁאת
ֹאש ּה וְּ לֹא הַּ ּ ְּשנִ ּיָּׁה ,אוֹ ָּׁת ּה ֶׁ
ֹאשןְּ ,ש ּ ֵּתיהֶׁ ן ְּטמֵּ אוֹ תִּ .כ ְּס ָּׁתה ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ן אֶׁ ת ר ָּׁ
אֶׁ ת ר ָּׁ
ֹאש ּה ְּטמֵּ ָּׁאהַּ ,וחֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה ְּטהוֹ ָּׁרה.
ר ָּׁ

הנמוכה ,שהר י פלג גופה העליון של הנמוכה קצר יותר ,ולכן
המיקום הזה נמצא כלפיה יותר למטה.
אם מהחגור ולמטה לנמוכה בלבד  -הנמוכה טמאה ,והגבוהה
טהורה[ .הטעם  -כמו שנפסק בסעי' יא,יב ,שכתם הנמצא
מהחגור ולמעלה אינו מטמא את האשה ,שהרי אין מסתבר
שהדם יבוא ממנה] (ה"ה פ"ט הל"א ,רשב"א ,טור ,ב"י) וכ"פ
השו"ע
אך אם אחת מהן כיסתה בחלוק את ראשה בלילה וישנה בו
 הרי היא טמאה ,אף אם בעת לבישת הבגד הכתם נמצאמהחגור ולמעלה[ .הטעם  -כמו שנפסק בסעי' יד ,שאם
כיסתה ראשה בבגד ,יש בכולו דין כתם ,אא"כ קשרה אותו
יפה ובבוקר מצאה שהוא לא זז ממקומו] (רשב"א ,ב"י)
וכ"פ השו"ע

חלוק ספק בדוק
נדה נח" - .ת"ר ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה ,וקצרה
שלבשה חלוקה של ארוכה (ונמצא כתם על החלוק)  -אם
מגיע כנגד בית התורפה של ארוכה שתיהן טמאות ואם לאו
ארוכה טהורה וקצרה טמאה"
דהיינו ,חלוק שהיה בדוק ולבשו אותו שתי נשים ,ונמצא
עליו כתם ,אלא שגובהן שונה ,הכל תלוי במיקום הכתם לכל
אחת:
אם מהחגור ולמעלה לשתיהן  -שתיהן טהורות.
אם מהחגור ולמטה לשתיהן  -שתיהן טמאות ,וכן אם נמצא
לארוכה מהחגור ולמטה ,כ"ש שזה מהחגור ולמטה גבי

סעיף מט :נשים שלבשו חלוק אחד
ְּ
ָּׁשב ּו עַּ ל סַּ ְּפסָּׁ ל אֶׁ חָּׁ ד זוֹ ַּאחַּ ר זוֹ  ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכך נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לָּׁ יו
ש ּי ְּ
ש ּ ָּׁל ְּבש ּו חָּׁ לוּק אֶׁ חָּׁ ד ,אוֹ ֶׁ
ָּׁשים ֶׁ
שלֹש נ ִ
ָּׁ
ש ְּּיהֵּ א הַּ סַּ ְּפסָּׁ ל ִמדָּּׁ בָּׁ ר הַּ ְּמקַּ ּ ֵּבל טֻׁ ְּמ ָּׁאהַּ ּ .ב ּ ֶׁמה ְּּדבָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםִּ ,בזְּמַּ ן
ּ ֶׁכ ֶׁתםֻׁ ּ ,כ ּ ָּׁלן ְּטמֵּ אוֹ ת וְּ הוּא ֶׁ
ש ִהיא ז ְֵּּקנָּׁה
שווֹ ת .אֲ בָּׁ ל ִאם הָּׁ יְּ ָּׁתה ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ן ְּרא ּויָּׁה לִ ְּראוֹ ת יוֹ ֵּתר מֵּ חֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּהְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ש ּ ֻׁכ ּ ָּׁלן ָּׁ
ֶׁ
ש ֵּאינ ָּּׁה ְּרא ּויָּׁה
ש ְּּנשׂ ו ָּּׁאה ,אוֹ ָּׁת ּה ֶׁ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה דָּּׁ ם ִמ ּיָּׁמֶׁ יהָּׁ ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
יקה אוֹ ֶׁ
ֻׁב ֶׁרת אוֹ מֵּ ינִ ָּׁ
אוֹ ְּמע ּ ֶׁ
לִ ְּראוֹ ת ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ְּרא ּויָּׁה.
מטהר ,שהיה רבי נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה
אינו מקבל כתמים".
דהיינו ,שלוש נשים שלבשו חלוק אחד זו אחר זו או שישבו
על ספסל זו אחר זו  - 543כולן טמאות.

נדה נט - :משנה " -ג' נשים שלבשו חלוק אחד או שישבו
על ספסל אחד ,ונמצא עליו דם  -כולן טמאות .ישבו על
ספסל של אבן או על האיצטבא של מרחץ  -רבי נחמיה

מקור טוהר
 543דוקא זו אחר זו ,דומיא דחלוק (רשב"א בשם הראב"ד ,ב"י)
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יו"ד סימן קצ
אבל בתנאי ש :א .שהחלוק היה בדוק קודם לבישתן ,544
ב .החלוק לא נבדק בין אחת לאחת ( 545רשב"א),
ג .כולן שוות בדינן ,ואין אחת שיותר ראויה לראות
מחברתה( .טור ,ראב"ד ,ב"י)
ד .ודוקא על ספסל המקבל טומאה ( .546ב"י)
וכ"פ השו"ע שצריך את כל התנאים הנ"ל.

שלוש נשים שלבשו חלוק אחד ראוי להחמיר כדעת רוב
האחרונים ,ומכל מקום הרוצה להקל גם בזה  547אין מזניחים
אותו ,שיש לו על מה שיסמוך" ( 548טה"ב ח"א תפז)
ואף במקרה שישנו שלוש נשים במטה אחת ,ואחת מהן
השכימה לקום מקודם להן ופירשה מהמטה ,ואחר כך נמצא
הכתם  -כולן טמאות ,ואין להקל לשלישית משום 'כל
דפריש מרובה פריש' (שו"ת שם אריה חיו"ד סי' מד ,טה"ב
ח"א תפז)

"ולהלכה נראה ,דבההיא דסעיף כה בנשים שנתעסקו
בציפור ,יש להורות להקל כשבאו לשאול בזו אחר זו .ובדין

מקור טוהר
 544כי אם אין החלוק בדוק אין בו דין כתם כלל (סעי' לט)
 545שהרי אם נבדק ביניהן ,ונמצא עליו דם תמיד ,פשוט שכולן טמאות ,ואין שום חידוש בשמנה הזו.
ואם נבדק ביניהן ולא נמצא עליו דם  -פשוט שכולן טהורות (ב"י)
 546שכן נפסק בסעי' י ,כרבי נחמיה שבסיס שאינו מקבל טומאה אין בו דין כתם ,וכן פסקו הרא"ש והרשב"א .ודלא כהראב"ד שהסכים
עם החולקים( .ב"י)
( 547נלע"ד דוקא כשבאו לשאול בזו אחר זו)
 548הטעם לחלק בין הסעיפים  -בשתי נשים שנתעסקו בציפור יש להקל בבאו לשאול בזו אחר זו ,כי כל אחת אומרת נתעסקתי
בציפור שיש בו דם כסלע ,וראי תי דם כסלע ,ואין אני יודעת אם חברתי גם כן ראתה או לא ,אם כן הוי כשני שבילין שכל אחד אומר
אני הלכתי בשביל אחד ,ומה ענין הליכת חברי להליכתי ,וכיון שבאים לשאול בזה אחר זה ,שניהם טהורים ,והוא הדין כאן ששתיהן
טהורות .אבל בדין שלוש נשים שלבשו חלוק אחד ,ובאה אחת ואומרת מצאתי בו כתם ,לולא שתתלה בחברתה אין לה טענה להיטהר
כלל ,אלא שתאמר לא ממני בא הכתם רק מחברתי ,הרי שבשעה ששואלת תולה בחברתה ,וזה הוי כבאו להשאל בבת אחת ,דמה לי
אם חברתה לפנינו או לא ,סוף כל סוף לא נוכל לטהרה אלא רק על ידי תלייתה בחברתה ,ומאי חזית לתלות בחברתה יותר ממנה (כו"פ
ס"ק יג ,טה"ב ח"א תפו)
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מי טוהר
סעיף נ :נשים הישנות במטה אחת
ש ּ ָּׁלבוֹ ת,
שנוֹ ת ְּּב ִמ ּ ָּׁטה ַּאחַּ ת ו ְּּמ ֻׁ
ש ְּּי ֵּ
ָּׁשים ֶׁ
שלֹש נ ִ
ָּׁ

(פי' ְּּתכוּפוֹ ת ו ְּּדבוּקוֹ ת יַּחַּ ד ִּכ ְּשלִ יבוֹ ת הַּ סֻׁ ּלָּׁם),

ש ַּרגְּ לֵּ יהֶׁ ן ְּמעוּרוֹ ת
ֶׁ

ש ּ ָּׁלבוֹ ת זוֹ ְּּבזוֹ וְּ נִ ְּמצָּׁ א ָּּׁדם ּ ַּתחַּ ת
זוֹ ְּּבזוֹ וְּ נִ ְּמצָּׁ א דָּּׁ ם ּ ַּתחַּ ת ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ןֻׁ ּ ,כ ּ ָּׁלן ְּטמֵּ אוֹ ת .וְּ ִאם אֵּ ינָּׁן ְּמ ֻׁ
ימיתִ ,היא וְּ אֶׁ ְּמצָּׁ עִ ית ְּטמֵּ ָּׁאה ,וְּ הַּ ִחיצוֹ נָּׁה ְּטהוֹ ָּׁרה.
נִמצָּׁ א ּ ַּתחַּ ת הַּ ּ ְּפנִ ִ
הָּׁ אֶׁ ְּמצָּׁ עִ יתֻׁ ּ ,כ ּ ָּׁלן ְּטמֵּ אוֹ תְּ .
ימית ְּטהוֹ ָּׁרהַּ ּ .ב ּ ֶׁמה ְּּדבָּׁ ִרים אֲ מו ִּרים,
נִ ְּמצָּׁ א ּ ַּתחַּ ת הַּ ִחיצוֹ נָּׁהִ ,היא וְּ הָּׁ אֶׁ ְּמצָּׁ עִ ית ְּטמֵּ ָּׁאה ,וְּ הַּ ּ ְּפנִ ִ
שאוּלַּ י ֶׁ ּד ֶׁר ְּך עֲבָּׁ ָּׁר ָּׁת ּה
שעָּׁ ל ּו ֶׁ ּד ֶׁר ְּך מַּ ְּר ְּּגלוֹ ת הַּ ִּמ ּ ָּׁטה ,אֲ בָּׁ ל ִאם עָּׁ ל ּו ֶׁ ּד ֶׁר ְּך הַּ ִחיצוֹ נָּׁהֻׁ ּ ,כ ּ ָּׁלן ְּטמֵּ אוֹ תֶׁ ,
ְּּכ ֶׁ

אֲ בָּׁ ל ִאם נִ ְּמצָּׁ א ּבוֹ ֵּ ּ ,בין ּ ָּׁכ ְּך

שם הָּׁ רֹא"ש),
מצָּׁ א עַּ ל סָּׁ ִדין הָּׁ עֶׁ לְּ יוֹ ן (טוּר ְּּב ֵּ
שלּ ֹא נִ ְּ
נָּׁטַּ ף ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה .וְּ הָּׁ נֵּי ִמ ּ ֵּלי ְּּכ ֶׁ
שהוּא עָּׁ שׂ וּי לְּ ִה ְּתהַּ ּ ֵּפ ְּך אֵּ ילָּׁ ְּך וָּׁ אֵּ ילָּׁ ךְּ.
וּבֵּ ין ּ ָּׁכ ְּך ּ ֻׁכ ּ ָּׁלם ְּטמֵּ אוֹ תִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ

ג .מיקום הכתם קובע לטמא את הנשים לפי המיקום ,היינו
דוקא בכתם הנמצא על הכר (מזרן) עצמו (שאין דרכו
להתהפך) (ט"ז לז),
אך בכתם הנמצא על הסדין העליון (השמיכה .ש"ך סז) כולן
טמאות בכל מקום שנמצא הכתם ,שהרי דרכו להתהפך
[כדין פליון וחלוק שמתכסה בו בלילה (רשב"א)] (ראב"ד)
וי"א שאף בסדין התחתון (הציפית של המטה) טמאות כולן
בכל מקום שיימצא בו הכתם ,שכן עינינו רואות שהסדין
התחתון נמשך לצדדים ומתהפך (רא"ש ,רש"ל ,ב"ח ,ש"ך
סז)
אשה אחת ישנה
במקרה שרק אשה אחת ישנה על המטה ונמצא בו כתם ,הרי
היא טמאה ואין חילוק ,במיקום שכיבתה במטה ,אא"כ היה
מונע (קרש או כרית גדולה מפסיקה ,או שהיא נכה שאינה
זזה בלי עזרה כלל) [הטעם  -שהרי המטה כולה נחשבת
למקומה ,ועוד דם זה מהיכן בא] (רשב"א ,ב"י ,ש"ך סח)
בדיקת סוג דם
בדיקת סוג דם ( )blood typingמועילה בכדי לברר למי
שייך הכתם ,ולטהר את האחרות [הטעם  -כיון שהרופאים
משתמשים בבדיקה זו ,מעשים שבכל יום בכדי להזריק
לחולה את הדם שהוא צריך ,ובפרט שטומאת כתמים דרבנן]
(טה"ב ח"א תפב הערה )66

שלוש נשים שהיו במטה אחת ונמצא עליו כתם ,יש כמה
מקרים שונים ,ולהם דינים שונים:
ישנות ורגליהן משולבות
המקרה שכולן טמאות הוא549 :
א .אם הן היו ישנות [הטעם  -שמתוך שינה הן דוחקות זו
את זו וחוששים שמא דחקה אחת ונכנסה למקום חברתה,
אך אם הן היו ערות כך ונמצא הכתם  -כל אחת יכולה לטעון
שברי לה שלא הגיעה למקום הכתם].
ב .ורגליהן היו משולבות זו בזו  -כולן טמאות (רא"ש ,טור,
ב"י)[ .הטעם  -כי אם רגליהן לא היו משולבות  -אז זה תלוי
היכן נמצא הכתם ,כך תירץ רב אמי בגמרא( .ראב"ד,
רא"ש)]
ישנות ואין רגליהן משולבות
המקרה בו רק הסמוכות למקום הכתם הן שטמאות ,הוא550 :
א .אם רגליהן לא היו משולבות [הטעם  -כי אם היו
משולבות כולם טמאות .ואין חוששים שמא בשעת שינה הן
שילבו רגליהן ,מפני שכתמים דרבנן (רשב"א)]
ב .והן עלו למטה מצד רגלי המטה ולא מהצד של המטה.
[הטעם  -כי אם הן עלו למטה מהצד ,מכיוון הכתם ,יש
לתלות את הכתם גם ברחוקה ,כי שמא בעת עלייתה למטה
נפל ממנה הדם (רש"י)]

מקור טוהר
 549המקור  -נדה ס - :משנה " -שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן  -כולן טמאות"...
נדה סא - .גמרא " -מאי שנא רישא (המשנה בדף ס ):דלא מפליג ומאי שנא סיפא (המשנה בדף סא ).דקמפליג (בין נמצא באמצע או
תחת החיצונית או הפנימית)? אמר רבי אמי במשולבות[ .פירש רש"י  -תכופות ודבוקות יחד ,הלכך אפילו נמצא תחת הפנימית איכא
לספוקי נמי בחיצונה ,וכן פירש הרשב"א  -היו משולבות זו בזו כשליבות הסולם שרגליהן מעורות זו בזו]"
 550המקור  -נדה סא - .משנה " -שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית  -כולן טמאות ,תחת הפנימית -
שתים הפנימיות טמאות והחיצונה טהורה ,תחת החיצונה  -שתים החיצונות טמאות והפנימית טהורה ,אימתי בזמן שעברו דרך מרגלות
המטה אבל אם עברו דרך עליה כולן טמאות"...
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יו"ד סימן קצ
סעיף נא :בדקו בסמוך למציאת הכתם
ש ּ ָּׁב ְּדק ּו ְּשל ְֹּש ּ ָּׁתן וּמָּׁ ְּצא ּו ְּטהוֹ רוֹ ת ,אֲ בָּׁ ל ִאם
שלּ ֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה שוּם ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ן ,אוֹ ֶׁ
ּ ָּׁכל זֶׁה מַּ יְּ ֵּרי ֶׁ
שלּ ֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקהְּ ,טמֵּ ָּׁאה .וְּ ִאם
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ַּאחַּ ת אוֹ ְּש ּ ַּתיִ ם ו ָּּׁמ ְּצא ּו ְּטהוֹ רוֹ ת ,הֵּ ן ְּטהוֹ רוֹ ת וְּ הָּׁ ַּאחֶׁ ֶׁרת ֶׁ
ישית ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרהֻׁ ּ ,כ ּ ָּׁלן ְּטמֵּ אוֹ ת .וְּ ִאם ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ַּאחַּ ת ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה ְּטמֵּ ָּׁאה,
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ּגַּם הַּ ּ ְּשלִ ִ
שלּ ֹא ּ ָּׁב ְּדק ּו ּתוֹ לוֹ ת ּ ָּׁב ּה ,וְּ הֵּ ן ְּטהוֹ רוֹ תָּׁ ּ .ב ְּדק ּו ְּש ּ ַּתיִ ם וּמָּׁ ְּצא ּו ְּטמֵּ אוֹ ת ,הֵּ ן ְּטמֵּ אוֹ ת,
הָּׁ אֲ חֵּ רוֹ ת ֶׁ
ש ּ ָּׁמ ְּצ ָּׁאה ְּטמֵּ ָּׁאה ,לְּ טַּ הֵּ ר
ש ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁבהֶׁ ן .וְּ הָּׁ א דְּּ ָּׁתלִ ינָּׁן ְּּבאוֹ ָּׁת ּה ֶׁ
ישית ְּטהוֹ ָּׁרהִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
וְּ הַּ ּ ְּשלִ ִ
ש ְּּבי ָָּּׁׁד ּה
ש ִ ּק ּנְּחָּׁ ה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ְּּבעֵּ ד ֶׁ
ש ּ ָּׁמ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרה ,דַּּ וְּ ָּׁקא ֶׁ
הָּׁ ַּאחֶׁ ֶׁרת ,וְּ כֵּ ן הָּׁ א דִּ ְּמטַּ ה ֲִרינָּׁן לְּ אוֹ ָּׁת ּה ֶׁ
ש ְּּתקַּ ּנַּח ּ ַּבח ִֹרין
יקהְּּ ,דהַּ יְּ נ ּו ְּּכ ֵּדי ֶׁ
שה ֲָּׁתה ְּּכ ֵּדי ִשעוּר ְּּב ִד ָּׁ
יאת הַּ דָּּׁ ם ,אֲ בָּׁ ל ִאם ָּׁ
ִמ ּיָּׁד ּ ֵּתכֶׁ ף לִ ְּמ ִצ ַּ
יקה מוֹ עֶׁ לֶׁ ת לִ ְּטמֵּ ָּׁאה לְּ טַּ הֵּ ר הָּׁ ַּאחֶׁ ֶׁרת ,וְּ לֹא לִ ְּטהוֹ ָּׁרה לְּ טַּ הֵּ ר עַּ ְּצ ָּׁמ ּה.
וּבַּ ְּס ָּׁד ִקים ,אֵּ ין הַּ ְּּב ִד ָּׁ
הכלל הוא" :כל שהאחת עלולה לראות יותר מהאחרת -
תולים בה את הכתם" (האשכול עמ' קד ,טה"ב ח"א תפ ,וכן
דעת כל הפוסקים) ,משום שתולים הקלקלה במקולקל.
ולכן :אם היו כמה נשים שסביבן נמצא הכתם ,וחלקן בדקו
עצמן ,יש לסמוך על הבדיקה להכריע את מי לטמא או לטהר
כל מי שבדקה עצמה ומצאה טהור  -הרי היא טהורה,
והאחרת שלא בדקה טמאה ,כי יותר מסתבר לתלות בה
הכתם551 .
אך אם כולן בדקו ומצאו טהור  -כולן טמאות ,שהרי כולן
שוות ואין אחת שעלולה לראות יותר מחברתה.
וכן כל מי שבדקה עצמה ומצאה טמא  -הרי היא טמאה
והשאר שלא בדקו טהורות ,שכן יותר מסתבר לתלות בה
הכתם מאשר בזו שלא מצאנו שום קלקול אצלה552 .
אך אם כולן בדקו עצמן ומצאו טמא  -כולן טמאות ,שהרי
כולן שוות ,ואין אחת גרועה יותר מחברתה.
וככל הנ"ל פסק השו"ע.

זמן הבדיקה
נחלקו הפוסקים איזו בדיקה מיוחסת לכתם ,ומועילה
להשפיע על דין הכתם במי לתלותו (שאם תמצא טהור
האחרות טמאות ,ואם תמצא טמא האחרות טהורות) - 553
י"א שרק בדיקה הנעשית 'כשיעור וסת' ,דהיינו קינוח
הנעשה מיד אחר מציאת הכתם  554הוא שמתייחס לכתם
הנמצא ,בין על בגד ובין על ספסל [הטעם  -לפי הבנתו

מקור טוהר
 551המקור  -נדה סא - .משנה " -בדקה אחת מהן ונמצאת טהורה  -היא טהורה ושתים טמאות ,בדקו שתים ומצאו טהורות  -הן
טהורות ושלישית טמאה ,שלשתן ומצאו טהורות  -כולן טמאות"
 552המקור  -נדה ס - :משנה " -שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן כולן טמאות בדקה אחת מהן ונמצאת
טמאה היא טמאה ושתיהן טהורות ותולות זו בזו"
 553המקור  -נדה ס - :גמרא " -אמר רב יהודה אמר רב והוא שבדקה עצמה בשיעור וסת ,סבר לה כבר פדא ,דאמר (ששיעור דם
הנמצא אחר נגיעת האשה בטהרות ,שווה לשיעור דם הנמצא אחר תשמיש) כל שבעלה בחטאת (שנמצא דם בשיעור וסת אחר
התשמיש) טהרותיה טמאות (וטעונות שריפה) ,בעלה באשם תלוי טהרותיה תלויות ,בעלה פטור טהרותיה טהורות .ורבי אושעיא אמר
אפילו בעלה בחטאת טהרותיה תלויות (ומסביר טעמו) בשלמא התם (בדם הנמצא אחר התשמיש) אימר שמש עכביה לדם [אבל]
הכא אם איתא דהוי דם מאן עכביה"
דהיינו ,לפי רב פדא בדיקה הנעשית כשיעור וסת ,הרי היא מתייחסת למעשה שהיה קודם בסמוך ,בין אם זה מיד אחר התשמיש או
הנגיעה בטהרות או מציאת כתם.
 554בדיקה הנעשית כשיעור וסת ,היינו קינוח בלבד ,ולא בדיקת חורים וסדקים( .מסקנת הגמ' בנדה יב ,.תוס' נדה ס :ד"ה והוא ,רשב"א)
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מי טוהר
בגמרא ,המשנה כדברי רב פדא  ,555שרק בדיקה הנעשית
כשיעור וסת אחר מציאת הכתם ,מתייחסת לכתם] ,556
ולכן בדיקת חורים וסדקים  -אינה מועילה (רמב"ן ,רשב"א,
ר' ירוחם ,וכן נראה מהרמב"ם) וכ"פ השו"ע.
והקינוח צריך להיות בשיעור וסת סמוך לשימוש בבסיס
לכתם ,אך אם עבר זמן מהשימוש אין הבדיקה מצלת  -כגון
אם נמצא הכתם רק אחר שהנשים קמו והלכו מהמטה  -אין
הבדיקה מועילה לתליית הכתם ,שכבר היה מקודם (הגה"מ
בשם הרמב"ן) ,וכן אם נמצא על בגד שלבשו זו אחר זו  -אין
הנשים שלבשו ראשונות את הבגד יכולות להציל (רשב"א
 ,)557אך לפי הרמב"ם (שם הל"ב ,וכן דעת הטור) כל בדיקה
שהיא כשיעור וסת למציאת הכתם ,אף שעבר זמן
מהשימוש בבסיס לכתם (בגד או ספסל) הקינוח מציל.

וי"א שאף בדיקה שלא נעשתה מיד ,מתייחסת לכתם
ומועילה ,בין אם מצאה טמא (טור) ובין אם מצאה טהור
(ב"י [ .)558הטעם  -לפי הבנתו בגמרא ,המשנה כדברי רבי
אושעיא  ,559שבדיקה הנעשית בשיעור וסת ואפילו יותר
מאוחר יש ספק אם היא מתייחסת למעשה הקודם ,ובפרט
שבכתמים שומעים להקל ( ]560רא"ש)
וי"א שיש לחלק ,אם היא מצאה טהורה ,אפילו בדקה אחר
זמן ,הרי זה מועיל לעניין תליית הכתם ,להציל עצמה
ולטמא חברותיה ,אך אם היא מצאה טמאה ,רק בדיקה
שנעשתה כשיעור וסת ,מועילה להציל חברותיה ולטמא
עצמה [הטעם  -שהרי דברי רב יהודה אמר רב שצריך שיעור
וסת ,נאמרו על המשנה של "בדקה אחת מהן ונמצאת
טמאה" בלבד ( ]561הרז"ה) 562

סעיף נב :אשה שאינה ראויה לראות ,ומיקום הכתם במטה
שאֵּ ינ ָּּׁה
שווֹ ת .אֲ בָּׁ ל ִאם ַּאחַּ ת ְּרא ּויָּׁה לִ ְּראוֹ ת יוֹ ֵּתר מֵּ חֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּהֶׁ ,
ש ּ ֻׁכ ּ ָּׁלן ָּׁ
ּ ַּב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםְּּ ,כ ֶׁ
ֹשה עוֹ נוֹ ת וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,וְּ ַּאחַּ ת
שעָּׁ ְּבר ּו עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ְּשל ָּׁ
ְּרא ּויָּׁה ּתוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ְּרא ּויָּׁהֵּ ּ .כיצַּ דַּ ,אחַּ ת זְּקֵּ נָּׁה ֶׁ
ֻׁב ֶׁרת,
ש ֵּאינ ָּּׁה ְּמע ּ ֶׁ
ֻׁב ָּׁר ּה ,וְּ ַּאחַּ ת ֶׁ
שהֻׁ ּ ַּכר ע ּ ָּׁ
ֻׁב ֶׁרת ֶׁ
יָּׁלְּ ָּׁדה ,זְּקֵּ נָּׁה ְּטהוֹ ָּׁרה ,וְּ יָּׁלְּ ָּׁדה ְּטמֵּ ָּׁאהַּ .אחַּ ת ְּמע ּ ֶׁ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה מֵּ עוֹ לָּׁ ם ,וְּ ַּאחַּ ת
ֻׁב ֶׁרתְּ ,טמֵּ ָּׁאהַּ .אחַּ ת ְּּבתוּלַּ ת דָּּׁ ִמים ֶׁ
שאֵּ ינ ָּּׁה ְּמע ּ ֶׁ
ֻׁב ֶׁרת ְּטהוֹ ָּׁרה ,וְּ ֶׁ
ְּמע ּ ֶׁ
מקור טוהר
 555הבנת הרמב"ן בגמרא " -סבר לה כרב פדא" היינו שהתנא של המשנה סובר כרב פדא ,שרק בדיקה בשיעור וסת מועילה לתליית
כתם (הגהו"ע אות קנה) ,ואילו רבי אושעיא סובר שהבדיקה בשיעור וסת מתייחסת רק לתשמיש שנעשה קודם ,כי השמש מנע בעד
הדם מלצאת ,משא"כ בשאר המקרים שהדם היה צריך לצאת ממנה קודם שהרי אין מונע מיציאת הדם,ואם הוא לא יצא מקודם ,זה
אומר שרק עכשיו הוא יצא ,בשעת הבדיקה .ולכן אין הלכה כרבי אושעיא ,שהרי לפי המשנה בדיקה הנעשית בשיעור וסת מתייחסת
למציאת כתם שהיתה ,ותולים בה הכתם( .ב"י)
 556ומה שתולים הקלקלה במקולקל ,היינו רק במי שהיה מקולקל בשעת הספק ,ולא בקלקול הנמצא לאחר מכן.
 557ולפי זה ,בכתם הנמצא בחלוק שלבשו שלוש נשים זו אחר זו ,רק בדיקת האחרונה יכולה להציל ,לפי שיכולה לקנח בשיעור וסת
ממציאת הכתם ,משא"כ הראשונה או השניה בדיקתן ודאי אחרי שיעור וסת ,ואינה מתייחסת לשעת לבישתן את הבגד .אך בכתם
הנמצא על ספסל שישב ו עליו שלוש נשים יחד ,בזה ,הקינוח של כולן תוך שיעור וסת מתייחסת לכתם הנמצא ויכול להציל (רשב"א
הובא בב"י עמ' קיט)
 558שהרי הטעם זהה בשניהם ,ובכתמים שומעים להקל (ב"י)
 559הבנת הרא"ש בגמרא " -סבר לה כרב פדא" היינו שרב יודה אמר רב סבר כרב פדא ,אך התנא של המשנה ,סובר כרבי אושעיא ואין
לחלק בין בדיקה הנעשית כשיעור וסת לבדיקה הנעשית לאחר מכן ,אלא שניהם ספק ,ולכן גם אם האשה בדקה תוך שיעור וסת או
מאוחר יותר הבדיקה מתייחסת לנגיעה בטהרות מספק ולכן יש לתלותן ,וכן לעניין תליית הכתם באשה ,גם אם היא בדקה אחר שיעור
וסת ,מספק יש לתלות בה הכתם.
 560ועוד שמא גם רב פדא יודה לתנא של המשנה ,שהרי אין לדמות את דין תליית הכתם לדין נגיעה בטהרות ,משום שבדיקה הנעשית
בשיעור וסת מיד אחר התעסקות בטהרות ,אם נמצא שהיא טמאה ,א"כ ודאי שהיא התעסקה בעודה טמאה ,משא"כ בדיקה הנעשית
אחר מציאת הכתם ,גם אם היא בשיעור וסת ,היינו ל'מציאת' הכתם ,אך שמא יציאת דם הכתם היתה קודם לכן ,ואם סומכים על
הבדיקה בדין תליית הכתם ,ודאי שיש לסמוך עליה גם היא נעשתה אחרי שיעור וסת ,שהרי אין שום שיעור וסת ידוע ליציאת הדם.
 561וכן ראיה  -מקידושין עג" - :אמר רב חסדא שלשה נאמנים לאלתר ,אסופי וחיה ופוטרת חברותיה" ,דהיינו שנמצא כתם המתייחס
לכמה נשים ,ואחת מהן בדקה ומצאה טמאה ,וממילא חברותיה טהורות ,והיינו דוקא לאלתר ,לעומת זאת אם היא מחייבת חברותיה,
דהיינו שהיא מצאה טהורה בבדיקה ,משמע שאין צורך בלאלתר ,אלא אף לאחר מכן.
 562כעין זה כתב רעק"א ,וזה לשונו " -ודוקא שקנחה עצמה בעד .נראה דזהו רק במצאה טמאה אם בדקה דלמא לא בא הדם מיש
ממש ומש"ה בעי' דוקא קנחה ,אבל לענין בדקה ומצאה טהורה גם בדקה מהני כיון דמצאה טהורה ידוע דמתחילת הבדיקה שהיה מיד
היא טהורה"...
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יו"ד סימן קצ
יקה,
ש ֵּאינ ָּּׁה מֵּ ינִ ָּׁ
יקה וְּ ַּאחַּ ת ֶׁ
ש ָּׁראֲ ָּׁתהְּ ,טמֵּ ָּׁאהַּ .אחַּ ת מֵּ ינִ ָּׁ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתהְּ ,טהוֹ ָּׁרה .וְּ ֶׁ
ש ָּׁראֲ ָּׁתהֶׁ ,
ֶׁ
ְּ
ש ּתוֹ לָּׁ ה ּ ַּבחֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה ּ ָּׁכך ּתוֹ לָּׁ ה ְּּבעַּ ְּצמָּׁ ּה,
שם ֶׁ
יקהְּ ,טמֵּ ָּׁאה .ו ְּּכ ֵּ
שאֵּ ינ ָּּׁה מֵּ ינִ ָּׁ
יקהְּ ,טהוֹ ָּׁרה ,וְּ ֶׁ
מֵּ ינִ ָּׁ
ְּ
נִמצָּׁ א
ֻׁב ֶׁרת ,וְּ ְּ
ש ִהיא ְּמע ּ ֶׁ
ֻׁב ֶׁרת ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכך לְּ בַּ ְּש ּתוֹ ִּבזְּמַּ ן ֶׁ
שאֵּ ינ ָּּׁה ְּמע ּ ֶׁ
שה חָּׁ לוּק ִּבזְּמַּ ן ֶׁ
ש ִאם לָּׁ ְּב ָּׁ
ֶׁ
יקה ּוז ְֵּּקנָּׁה ,ו ְּּטהוֹ ָּׁרה .וְּ ִאם
ֻׁב ֶׁרת ,וְּ כֵּ ן מֵּ ינִ ָּׁ
שלּ ֹא הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּמע ּ ֶׁ
עָּׁ לָּׁ יו ָּּׁדםּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ַּב ּי ִָּׁמים הָּׁ ִראשוֹ נִ ים ֶׁ
יקהֵּ ,אין ּתוֹ לוֹ ת זוֹ ְּּבזוֹ  .הָּׁ י ּו
שווֹ ת מֵּ ינִ יקוֹ ת אוֹ זְּקֵּ נוֹ ת אוֹ ַּאחַּ ת זְּקֵּ נָּׁה וְּ ַּאחַּ ת מֵּ ינִ ָּׁ
הָּׁ י ּו ּ ֻׁכ ּ ָּׁלן ָּׁ
נִמצָּׁ א ָּּׁדם ּ ַּתחַּ ת ַּאחַּ ת
ְּשל ְֹּש ּ ָּׁתן עֵּ רוֹ ת וְּ שוֹ ְּכבוֹ ת עַּ ל הַּ ִּמ ּ ָּׁטה אוֹ יוֹ ְּשבוֹ ת עַּ ל הַּ סַּ ְּפסָּׁ ל ְּּכ ַּאחַּ ת ,וְּ ְּ
שלּ ֹא
ש ּתֹאמַּ רָּׁ ּ :ב ִרי לִ י ֶׁ
ש ּ ָּׁכל ַּאחַּ ת מַּ ּ ֶׁכ ֶׁרת ְּמקוֹ מָּׁ ּה אוֹ ָּׁת ּה ֶׁ
מֵּ הֶׁ ן ,אֲ ִפלּ ּו ּ ַּתחַּ ת הָּׁ אֶׁ ְּמצָּׁ עִ יתֵּ ּ ,כיוָּׁ ן ֶׁ
ש ִּנ ְּמצָּׁ א ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ן ְּטמֵּ אוֹ ת,
ש ִּנ ְּמצָּׁ א הַּ דָּּׁ םְּ ,טהוֹ ָּׁרה .וְּ ִאם נִ ְּמצָּׁ א ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ן ,הַּ ּ ְּש ּ ַּתיִ ם ֶׁ
אתי לַּ ּ ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
ּ ָּׁב ִ
ְּ
וְּ הָּׁ ַּאחֶׁ ֶׁרת ְּטהוֹ ָּׁרה .וְּ ִאם עָּׁ ל ּו ֶׁ ּד ֶׁרך הַּ ִחיצוֹ נָּׁה וְּ נִ ְּמצָּׁ א ּ ַּתחַּ ת הַּ ִחיצוֹ נָּׁהֻׁ ּ ,כ ּ ָּׁלן ְּטמֵּ אוֹ תַּ ּ .תחַּ ת
ימיתִ ,היא לְּ בַּ ָּּׁד ּה
ימית ְּטמֵּ אוֹ ת ,וְּ הַּ ִחיצוֹ נָּׁה ְּטהוֹ ָּׁרהַּ ּ .תחַּ ת הַּ ּ ְּפנִ ִ
הָּׁ ֶׁא ְּמצָּׁ עִ ית ,אֶׁ ְּמצָּׁ עִ ית ו ְּּפנִ ִ
ש ַּּד ְּר ּ ָּׁכן לִ ְּק ָּׁרב לַּ ַּ ּצד
ּש ּ ַּתיִ ם הַּ ִחיצוֹ נוֹ ת ְּטהוֹ רוֹ ת .וְּ ִאם הָּׁ יָּׁה לָּׁ הֶׁ ן עֵּ סֶׁ ק לְּ צַּ ד ּ ְּפנִ ים ֶׁ
ְּטמֵּ ָּׁאה ,ו ְּ
ימיּוֹ ת ְּטמֵּ אוֹ ת,
ימיתְּ ,ש ּ ַּתיִ ם הַּ ּ ְּפנִ ִ
שהֵּ ן טוֹ חֲנוֹ ת ּ ַּב ֵּרחַּ יִ ם ,וְּ נִ ְּמצָּׁ א ָּּׁדם ּ ַּתחַּ ת הַּ ּ ְּפנִ ִ
ימיְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
הַּ ּ ְּפנִ ִ
ימית ּדוֹ חֶׁ ֶׁקת לָּׁ בוֹ א לְּ צַּ ד
ש ֵּאין ּ ְּפנִ ִ
ימית ְּטהוֹ ָּׁרהֶׁ ,
וְּ ִאם נִ ְּמצָּׁ א ּ ַּתחַּ ת הַּ ִחיצוֹ נָּׁהִ ,היא ְּטמֵּ ָּׁאה ו ְּּפנִ ִ
הַּ ִחיצוֹ נָּׁה.
[משום "מאי חזית( ]"...בגמרא נדה ס ,)568 :ואף אם שתיהן
במצב שונה ,אך אינן עלולות לראות ,כמו שאחת מניקה
ואחת מעוברת ,אחת זקנה ואחת בתולה .וכ"פ השו"ע.

ד' נשים שאינן ראויות לראות
הכלל הוא" :כל שהאחת עלולה לראות יותר מהאחרת -
תולים בה את הכתם" (האשכול עמ' קד ,טה"ב ח"א תפ ,וכן
דעת כל הפוסקים) ,משום שתולים הקלקלה במקולקל.
לכן ,אם היו כמה נשים שסביבן נמצא הכתם ,ואחת מהן היא
אשה שאינה ראויה ועלולה לראות דם ,הרי שיש לה מעלה,
ותולה את הכתם באשה שראויה לראות ,והעלולה לראות
טמאה  ,563ושאינה עלולה טהורה( .משנה בנדה ס,564 :
רמב"ם איסו"ב פ"ט הל' לב  -לג ,רשב"א)
והגמרא  565מונה את ד' הנשים שלא עלולות לראות ,ואלו
הן :מעוברת ,מניקה ,זקנה  ,566בתולה (היינו בתולת דמים
שלא ראתה דם מימיה ואפי' היא נשואה .רש"י)
אך אם שתי הנ שים שוות ,ששתיהן עלולות לראות או
שתיהן אינן עלולות לראות  - 567הרי ששתיהן טמאות

תליה בעצמה
אשה שכעת היא אינה עלולה לראות ,יכולה לתלות את
הכתם בתקופה שהיתה עלולה לראות בה לבשה את הבגד,
ותולה שאז היה הכתם ,וא"כ כעת היא טהורה[ .הטעם -
כשם שתולה בחברתה כך תולה בעצמה] (רשב"א ,ר' ירוחם)
וכ"פ השו"ע.
אשה שאינה בתקופת הוסת
הקולא היא רק ב  -ד' נשים שהגמרא הביאה שאינן עלולות
לראות ,אך אין זה תלוי בתקופות הוסת של האשה ,שאין זה

מקור טוהר
 563אף שהיא בעלת וסת קבוע וכעת אין זה זמן וסתה ,הרי היא טמאה ,שאין תקופות הוסת נחשבות למעלה לעניין תליית כתם.
(פרישה ,ש"ך עא)
 564המקור  -נדה ס - :משנה " -שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן ...ותולות זו בזו ,ואם לא היו ראויין
לראות רואין אותן כאילו הן ראויות"
 565המקור  -נדה ס - :גמרא " -ת"ר כיצד תולות זו בזו? עוברה ושאינה עוברה  -תולה עוברה בשאינה עוברה ,מניקה ושאינה מניקה -
תולה מניקה בשאינה מניקה ,זקנה ושאינה זקנה  -תולה זקנה בשאינה זקנה ,בתולה ושאינה בתולה  -תולה בתולה בשאינה בתולה"
 566גדר זקנה  -כל שקורין לה 'אמא' בפניה ואינה חוששת ,כמבואר בסי' קפט( .רשב"א)
 567כגון :שאחת זקנה ואחת מניקה (שו"ע) או אחת זקנה ואחת בתולת דמים (רשב"א ,ב"י) או אחת זקנה ואחת מעוברת ,וה"ה לכל
הצרופים מד' נשים (ש"ך עג)
 568המקור  -נדה ס - :גמרא ..." -היו שתיהן עוברות ,שתיהן מניקות ,שתיהן זקנות ,שתיהן בתולות  -זו היא ששנינו 'לא היו ראויות
לראות רואין כאילו הן ראויות' "
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מי טוהר
טמאות ,לדוגמא :אם נמצא תחת חיצונה  -חיצונה ואמצעית
טמאות ,אם נמצא תחת אמצעית  -כולן טמאות ,ואם נמצא
תחת הפנימית  -פנימית ואמצעית טמאות( .סעי' נ)
ואילו בנשים שהיו מתעסקות ,דרכן להדחק דוקא לכיוון
העסק ,ולכן זו שנמצא הכתם תחתיה טמאה ,וכן זו שסמוכה
לה ממש ונדחקת לכיוונה טמאה [ולא השלישית ,שכן אין
דרך לדחוק שתי מקומות ,אלא רק למקום הסמוך].
לדוגמא ,אם היה עיסוקן לצד הפנימית  -ונמצא הכתם תחת
הפנימית  -הפנימית והאמצעית טמאות ,ואם נמצא תחת
האמצעית  -האמצעית והחיצונית טמאות ,כי הפנימית אין
ללה סיבה להדחק לכיוונה (פרישה אות פט ,בדה"ש ס"ק
תצז) ,ואם תחת החיצונית  -רק החיצונית טמאה .ומ"מ אם
נמצא בין שתי נשים  -שתיהן טמאות (טור) וכ"פ השו"ע

נחשב למעלה בתליית הכתם ,שכן הן עלולים להשתנות בכל
עת ,כי הרבה פעמים משתנה הוסת.
לכן ,אשה שיש לה וסת אינה תולה הכתם באשה שאין לה
וסת.
וכן אשה שיש לה וסת וכעת לא הגיע זמן וסתה אינה תולה
הכתם באשה שיש לה וסת והגיע זמן וסתה( .תוס' נדה ס:
ד"ה עוברה ,הגה"מ פ"ט אות ע ,ב"י ,ט"ז לט ,ש"ך סט)
ישנות ואין רגליהן משולבות
המקרה בו רק הסמוכות למקום הכתם או אותן שיש חשש
שהן שמטו ומקום הכתם  -הן שטמאות ,הוא569 :
א .שרגליהן לא היו משולבות [הטעם  -כי אם היו משולבות
כולן טמאות (סעי' נ) ,ואין חוששים שמא בשעת שינה הן
שילבו רגליהן ,מפני שכתמים דרבנן (רשב"א)]
ב .והן עלו למטה מצד רגלי המטה ולא מהצד של המטה.
[הטעם  -כי אם הן עלו למטה מהצד ,מכיוון הכתם ,יש
לתלות את הכתם ברחוקה ,כי שמא בעת עלייתה למטה נפל
ממנה הדם (רש"י)]
ג .שנמצא הכתם על הכר (מזרן) עצמו ולא על הסדין
(ראב"ד) וי"א אף שנמצא על הסדין התחתון (רא"ש)
[הטעם  -שהרי הסדין עשוי להתהפך ,כדין פליון וחלוק
שמתכסה בו בלילה (רשב"א)]
ד .דוקא שהנשים היו ישנות במטה [שמתוך שינה הן
דוחקות זו את זו ואחת נכנסת למקום חברתה] ,או שהיה
להן צורך להדחק למקום מסויים ,לטחון או לקרוא בספר
וכד' [ 570שמתוך דוחק אחת נכנסת למקום חברתה]
(ראב"ד ,רשב"א) אבל אם הן היו ערות ,כל אחת שברי לה
שלא זזה ממקומה  -יכולה לטעון ברי לי שלא הגעתי למקום
הכתם ,ורק מי שנמצא תחתיה תהיה טמאה.

ערות על המטה או הספסל
אבל אם הן היו ערות ,בין יושבות ובין שוכבות ,אין חשש
שהן ישמטו אחת למקום חברתה ,כי כל אחת יודעת את
מקומה ,שלא הגיעה למקום הכתם ,ואם תאמר ברי לי שלא
באתי למקום הכתם  -טהורה ( 571ראב"ד ,רשב"א ,ב"י) לכן
אותה שנמצא הכתם תחת מקום מושבה היא שטמאה ,וכן
אם נמצא הכתם בין שתי נשים שתיהן טמאות והאחרת
טהורה[ .ודוקא שהן עלו דרך מרגלות המטה] (רשב"א)
וכ"פ השו"ע
אא"כ הן עלו לספסל או למטה דרך מקום החיצונה:
ונמצא הכתם תחת החיצונה  -כולן טמאות ,שהרי לכל אחת
יש קשר למקום הכתם.
ואם נמצא תחת האמצעית  -האמצעית והפנימית טמאות,
שהרי לשתיהן יש קשר למקום הכתם.
ואם נמצא תחת הפנימית  -היא לבדה טמאה( .רשב"א ,טור)
וכ"פ השו"ע

מיקום הכתם
בנשים ישנות ,דרכן להדחק לכל צד ,ולהכנס למקום חברתה
שבכל צד  -ולכן כל הסמוכות למקום הכתם במקום אחד

מקור טוהר
 569המקור  -נדה סא - .משנה " -שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית  -כולן טמאות ,תחת הפנימית -
שתים הפנימיות טמאות והחיצונה טהורה ,תחת החיצונה  -שתים החיצונות טמאות והפנימית טהורה ,אימתי בזמן שעברו דרך מרגלות
המטה אבל אם עברו דרך עליה כולן טמאות"...
 570המקור  -נדה ס" - :תניא שתי נשים שהיו טוחנות ברחיים של יד  -ונמצא דם תחת הפנימית  -שתיהן טמאות ,תחת החיצונה -
החיצונה טמאה והפנימית טהורה ,בינתים  -שתיהן טמאות .היה מעשה ונמצא דם על שפתה של אמבטי ועל עלה של זית בשעה
שמסיקות את התנור ובא מעשה לפני חכמים וטמאום"
[ 571וקצת קשה  -הרי 'מילתא דלא רמיא אאיניש לאו אדעתיה'? ,ושמא אשה זו נכנסה למקום הפנימית אלא דלאו אדעתה? (כמו
שמצינו בח"מ עט,יא " -אָּמַר לוֹ :מָּנֶׁה הִלְוִיתִיךָּ בְּצַד עַמּוּד פְּלוֹנִי ,הֵשִׁיבוֹ :לֹא עָּבַרְתִּי בְּצַד עַמּוּד פְּלוֹנִי מֵעוֹלָּם ,וּבָּאוּ
עֵדִים שֶׁׁעָּבַר בְּצִדּוֹ ,אֲבָּל לֹא רָּאוּ שֶׁׁהִלְוָּהוּ ,לֹא הֻחְזַק כַּפְרָּן ,דְּמִלְּתָּא דְלָּא רַמְיָּא עֲלֵהּ אָּמַר וְלָּאו אַדַּעְתֵּהּ )".ויש
לתרץ :א .כיון שהוא זמן קרוב ,יש לסמוך על דבריו ,ואף אם אין זה מוטל עליו ,כי אין חשש שיטעה בזמן קצר ,ועוד שבכתמים שומעים
להקל( .ט"ז מ ,תוה"ש נז) ב .כיון שהיא אומרת ברי לי ,אין אנו חושדים בה שהיא משקרת (נקוה"כ ,תוה"ש נז)]
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יו"ד סימן קצ
סעיף נג :אחת מהנשים התעסקה בכתמים
נִמצָּׁ א דָּּׁ ם ְּּבחָּׁ לוּק אוֹ ִמ ּ ָּׁטה אוֹ סַּ ְּפסָּׁ ל ּ ֻׁכ ּ ָּׁלן ְּטמֵּ אוֹ תִ ,אם נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ַּאחַּ ת
הָּׁ א דְּּ ָּׁא ְּמ ִרינַּןְּ :
ש ּ ֻׁכ ּ ָּׁלן ּתוֹ לוֹ ת ּ ָּׁב ּה וְּ ִהיא ּתוֹ לָּׁ ה ּ ַּב ְּּכ ָּׁת ִמים.
ִּב ְּכ ָּׁת ִמיםֻׁ ּ ,כ ּ ָּׁלן ְּטהוֹ רוֹ תֶׁ ,
טהורות ,שיש לתלות את הכתם בעסק הכתמים של אשה
זו( .ראב"ד ,רשב"א ,ה"ה פ"ט הל"ב) וכ"פ השו"ע

אם ידוע שאחת מהנשים ,שישבו על הספסל או המטה או
לבשו הבגד שנמצא עליו הכתם ,התעסקה בכתמים  -כולן

סעיף נד :אין קביעת וסת לכתמים
שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ,לֹא ְּקבַּ עֲתוֹ
אֵּ ין ּ ַּב ְּּכ ָּׁת ִמים ִמ ּשוּם וֶׁסֶׁ תֵּ ּ .כיצַּ ד ,מָּׁ ְּצ ָּׁאה ּ ֶׁכ ֶׁתם ְּּברֹאש ח ֶֹׁדש ,אֲ ִפלּ ּו ָּׁ
שהֵּ ןַּ ,וה ֲֵּרי הֵּ ן ִּכ ְּר ִאיּוֹ ת לְּ כָּׁ ל
שהֵּ ם ְּמטַּ ְּּמ ִאים ְּּבכָּׁ ל ֶׁ
וְּ לֹא עוֹ קַּ ְּר ּתוֹ  .חוּץ ִמ ִּכ ְּתמֵּ י עֵּ ד הַּ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּהֶׁ ,
דָּּׁ בָּׁ ר.

וסברה הרגשת עד היא (שו"ע הגר"ז ס"ק קכב)] (ראב"ד,
טור) וכ"פ השו"ע ובטה"ב (ח"א תפח)
ואם היא ראתה פעם אחת בבדיקת עד הבדוק  -אין לה לחוש
לו כוסת שאינו קבוע [הטעם  -שחומרת הראב"ד והשו"ע
בעד הבדוק היינו רק בשלוש פעמים ,שאז מעמידים דבר על
חזקתו ,ואף אם נאמר שהיתה כאן חשש הרגשה מ"מ דין
פרישה סמוך לוסת הוא מדרבנן ,והו"ל ספיקא דרבנן
ולקולא ,ואף למ"ד שפרישה הסמוכה לוסת היא מדאו',
מ"מ זה דוקא בוסת הקבוע ,אבל בשאינו קבוע לכו"ע הוא
מדרבנן ,וא"כ די להחמיר בראיה ממש ולא בבדיקת עד
הבדוק ,ועוד שכן מנהג העולם דלא כפשט השו"ע] (שו"ת
הרי בשמים ח"א סי' צח ,שבט הלוי עמ' רכב ובחדש רטז,
טה"ב ח"א תפט  -תצ) 574

בכתמים
בכתמים  -אין משום קביעת וסת ,בין לעניין קביעה ,כגון
אם תראה כתם באופן קבוע ומסודר ,ובין לעניין עקירת וסת
שהיה קבוע לראיות ממש( .ראב"ד ,טור ,שו"ע) ואף אם
ידוע שהכתם יצא ודאי מגופה ,אך היה בלי הרגשה [כיון
שהוא בכגריס ועוד ,ואינו מטמא בכל שהוא כעד הבדוק,
ואינו קובע וסת ,ועיקר דין פרישה סמוך לוסת מדרבנן ,אין
לאסור בכתם שהוא מדרבנן] (טה"ב ח"א תפח) 572
ואף אם ראתה כתם ואחר כך קבלה וסת גמור ( 573טה"ב ח"א
תצ)
בעד הבדוק
אך בעד הבדוק שמצאה עליו טמא  -יש משום קביעות וסת,
כי דינם כראיות לכל דבר[ .הטעם  -שחכמים החמירו לטמא
כתמים ו תו לא ,משא"כ בעד הבדוק המטמא בכל שהוא
שדינו כדין ראייה ממש ,שכן הגמרא אומרת על זה שטמאה
משום נדה ,שהרי זה לפחות ספק דאו' דשמא הרגישה

בעד שאינו בדוק
בעד שאינו בדוק  -אין משום קביעת וסת [הטעם  -שהרי
הוא ספק טומאה ,כדין כתם] (כן מוכח מלשון הראב"ד
והשו"ע ,וכ"כ ט"ז מא ,טה"ב ח"א תצ)

מקור טוהר
"[ 572ואע"פ שמדברי הלבוש בעטרת זהב (ס"ס קצ) לא משמע כן ,וע"ע בחזון איש (סי' פ ס"ק טז)" (טה"ב ח"א תפח)]
 573בין אם ראתה וסת יום או יומיים אחר הכתם [שמדברי הראב"ד והשו"ע משמע שאין לחוש] ,ובין אם ראתה וסת בפחות מעת
לעת ממציאת הכתם [לרוב הראשונ ים אין לחוש בזה ,אך לדעת רש"י כפי שהבין המאירי בדבריו יש להחמיר ,אבל לדעת הר"מ שהובא
בהרא"ש גם רש"י לא החמיר אלא כשמצאה הכתם ביום וסתה .ועכ"פ כיון שכל הראשונים חולקים על רש"י וס"ל להקל הכי נקטינן]
(שו"ת שבט הלוי ח"ג חיו"ד סי' קיח ,שיעורי שבט הלוי עמ' רכב ובחדש ריז ,טה"ב ח"א תצ)
[ 574דלא כשו"ת בית שלמה (ח"ב מיו"ד סי' ז בהגהה אות ב) שהחמיר לחוש כבר שפעם אחת ,כדין ראיה ממש ,שכן פשט מרן השו"ע.
וכן פסק בשו"ת אגרות משה (ח"ב מיו"ד סי' סח) אלא שהקל כאשר מצאה על עד הבדוק מראה שהוא ספק טמא].
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מי טוהר
ממנו ,ודוקא שיש במראה האדום כגריס ועוד( 575טה"ב ח"א
תלט  -תמ)

בקינוח
בקינוח  -אין משום קביעת וסת [הטעם  -שרק בבדיקה
בעומק הרחם ,יש לחוש להרגשה מהמקור ,אבל קינוח אין
בו חשש הרגשה דאו' ולכן אין בו משום קביעת וסת ,אפילו
בשלוש פעמים] (טה"ב ח"א תצ)

כתם בעת השינה
כתם שנמצא אחר השינה ,אין בו חשש שמא הרגישה ,שהרי
קיי"ל "ישנה נמי אגב צערא מיתערא" ,ואם היתה מרגישה
היתה מתעוררת .ואף אם היא לקחה כדורי שינה ,יש להקל.
( 576טה"ב ח"א תפח)

בסמוך למראה שודאי מהמקור
מראה אדום כשלצידו מראה שודאי יצא מהמקור  -אין
לתלות המראה האדום באחר ,אא"כ הוא ניכר שהוא חלק

מקור טוהר
 575בשו"ת הרמ"א (סי' צו) דן ג בי אשה שמצאה כתם אדום בלא הרגשה יותר מכגריס ,ואפשר לה לתלות במכה שבגופה ,אלא שסמוך
לו ממש נמצא כתם ירוק ,שהוא טהור וניכרכ שהכל כתם אחד הוא ,ויודעת בבירור שהכתם הירוק בא מהמקור ,שכן דרכה לראות
כתמים ירוקים מן המקור ,ורגילה היא בכך:
הרמ"א פסק שיש להחמיר בזה  ,ואין לה לתלות את הכתם האדום במכתה ,כיון שידוע לה שהכתם הירוק מן המקור ,ודאי שהאדום
גם כן מהמקור ,שהרי ניכר שהכל כתם אחד הוא .ואפילו אם היה ספק אם הכל כתם א' ג"כ אזלינן לחומרא .והביא ראיות לדבריו.
ואילו הט"ז (מא) פסק להקל בזה ,לתלות האדום במכה ,שכן אין ח יוב לתלות את האדום בירוק .והאריך בראיות לטהר ,אא"כ נראה
לעין שהאודם הוא קץ של מראה הטהור ,כגון שנראה כעין קו אדום סביב המראה הירוק ,אז ודאי טמאה ,אבל בלא"ה אלא שהמראה
הטהור הוא הולך על מראה האודם ואפשר לתלות האודם במידי ודאי לא יצא מדין שאר כתם ואמרינן דהאודם היה כבר ממידי אחרינא
וטהורה( .אמנם בנקוה"כ דחה את הראיות של הט"ז ,אך למעשה הוא פסק כמוהו .וכ"פ סד"ט (צג) ,החוו"ד (לז) ועוד) ,ודוקא שיש
במראה האדום שבקצוות שיעור כגריס ועוד [דאל"כ יש חשש שמא מאכולת התמעכה והטבע דחה את האודם לצדדים] (כן מבואר
בשו"ת הרמ"א שם ,ובשו"ת מעיל צדקה (סי' כ)) (טה"ב ח"א תלט  -תמ)
[ודלא כהחוו"ד (ביאורים אות ט) שסבר שאם כתם שיש בו כגריס ועוד שחציו מראה טמא וחציו מראה טהור ,וניכר שהכל כתם אחד
הוא טמאה .וכן דלא כמהר"ש קלוגר (שיירי טהרה סי' קצ תשובה כה) שהחמיר בקצוות אדומים ,אפילו בפחות מכגריס כיון שהכל
נראה ככתם אחד  -כי יש לדחותם ,שהרי אינם כהרמ"א הנ"ל ודלא כהאחרונים שהקלו בדבר ,ובפרט שבכתמים שומעים להקל( .טה"ב
ח"א תלט  -תמ)
(וכתב בבאר היטב" :אשה שהיה לה שברון ומאותו זמן שבא לה השברון כשבודקת עצמה מוצאת תמיד כתמים ומראיהן ירוק רק
כשי תייבשו יתאדמו קצות הכתם סביביו ולפעמים נשאר ירוק כבתחלה ויש לה וסת קבוע ובלא שעת וסתה נוהגת זה הסדר גם כשהיא
מעוברת או מניקה והאשה מרגשת כאב בתוך גופה ותולה את כל אלה מחמת השבירה תולין במכתה .אבל אם אין לה וסת קבוע וג"כ
אינה מעוברת ואינה מניקה אז אין תולין במכתה .תשו' ב"ח סי' פ"ד ע"ש"):
 576ודלא כשו"ת שבט הלוי (חיו"ד מה"ת סי' קיט אות ז) שפסק שאין להקל בכתמן של הלוקחות כדור שינה ,משום שיש לחוש
שהיתה שקועה בשינה ולא הרגישה ביציאת הדם - .כי אין דבריו מוכרחים ,שהרי כשצריכות להטיל מי רגלים מתעוררות מתרדמתן,
ומסתמא הוא הדין לגבי הרגשת דם ,שאם היה להן הרגשת יציאת דם היו מתעוררות ,ואפילו אם תמצא לומר שלא יצא הדבר מכלל
ספק ,הואיל ודין פרישה סמן לוסת אינו אלא מדרבנן יש להקל בספקו ,וכמו שכתב בשו"ת אגרות משה (ח"ב מיו"ד סי' סח) (טה"ב
ח"א תפח)
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יו"ד סימן קצא
סעיף א :דם הנמצא במי רגלים
ש ִה ְּש ִּתינָּׁה וְּ ִהיא
ש ִה ְּש ִּתינָּׁה מַּ יִ ם וְּ יָּׁצָּׁ א דָּּׁ ם עִ ם מֵּ י ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ ֵּ ּ ,בין ֶׁש ִה ְּש ִּתינָּׁה וְּ ִהיא עוֹ מֶׁ ֶׁדתֵּ ּ ,בין ֶׁ
שה ֶׁ
הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ָּׁשת מֵּ י ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ
שהַּ ְּר ּג ַּ
שתֶׁ ,
ש ֶׁ
ישה גּ וּפָּׁ ּה וְּ נִ זְּדַּּ עְּ זְּעָּׁ הֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
שבֶׁ ת ,ה ֲֵּרי זוֹ ְּטהוֹ ָּׁרה .וַּאֲ ִפלּ ּו ִה ְּר ִּג ָּׁ
יוֹ ֶׁ
כוּלְּ יָּׁא .הגה :וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים
שאֵּ ין מֵּ י ַּרגְּ לַּ יִ ם ִמן הַּ חֶׁ ֶׁדר ,וְּ ָּׁדם זֶׁה ַּּדם מַּ ּ ָּׁכה הוּא ּ ַּבחַּ לְּ חֹלֶׁ ת אוֹ ּ ַּב ּ
ִהיא זוֹ ֶׁ
שפַּ ת הַּ ּ ֵּספֶׁ ל
שם ָּּׁד םְּ ,טהוֹ ָּׁרה .אֲ בָּׁ ל ִאם שוֹ ֵּת ִתין עַּ ל ְּ ׂ
שבֶׁ ת וְּ ִה ְּש ִּתינָּׁה ,אֲ בָּׁ ל ְּּבעוֹ מֶׁ ֶׁדתִ ,אם ְּמ ַּק ּ ַּלחַּ ת לְּ תוֹ ְּך הַּ ּ ֵּספֶׁ ל וְּ נִ ְּמצָּׁ א ָּׁ
יר ּה ֶׁא ּ ָּׁלא ְּּביוֹ ֶׁ
דְּּ ֵּאין לְּ הַּ ִּת ָּׁ
שבֶׁ ת ֵּאין לְּ הַּ ִּתיר אֶׁ ּ ָּׁלא
(הַּטוּר ְּּב ֵּשם הָּׁ רֹא"ש) .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ַּּדאֲ ִפיל ּו ְּּביוֹ ֶׁ
ּ
יאים ָּּׁדם,
שם ָּּׁדםְּ ,טמֵּ ָּׁאה ,דְּּ הוֹ ִאיל וְּ הַּ ָּּׁמקוֹ ם צַּ ר חוֹ ז ְִּרין לַּ ָּּׁמקוֹ ר ו ְּּמ ִב ִ
וְּ נִ ְּמצָּׁ א ָּׁ
שם הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ יְּ מוֹ נִ י וְּ ש"ד וּב" ז
ספֶׁ לְּ ,טמֵּ ָּׁאה .ו ְּּבעוֹ מֶׁ ֶׁדתּ ְּ ,בכָּׁ ל עִ נְּ יָּׁןְּ ,טמֵּ ָּׁאה( .מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ה"נ וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
שפַּ ת הַּ ּ ֵּ
ִּב ְּמ ַּק ּ ַּלחַּ ת וְּ נִ ְּמצָּׁ א הַּ דָּּׁ ם ּתוֹ ְּך הַּ ּ ֵּספֶׁ ל ,אֲ בָּׁ ל עַּ ל ְּ ׂ
שהִ יא
ש ִּנ ְּמצָּׁ א הַּ ָּּׁדם ַּּב ּ ֵּספֶׁ ל ֶׁ
ּבות ִסימָּׁ ן תר"ל וַּ אֲ ג ָּׁ ֻּׁדה וְּ הַּ ּגָּׁהַּ ת ש"ד ְּּב ֵּשם מהר"ט) ,וְּ הָּׁ ִכי נָּׁהוּג .וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ְּּכ ֶׁ
סִ ימָּׁ ן ק"צ וְּ כֵּ ן מַּ ְּשמָּׁ ע ִמ ְּּתשו ַּּבת הָּׁ ַּר"ן וּמַּ ה ֲַּר" ם ִּב ְּתשו ֹ
שם מַּ יִ םְּ ,טהוֹ ָּׁרה ְּּבכָּׁ ל עִ נְּ יָּׁן (טוּר וּפוֹ סְּ ִקים מֵּ הַּ ּ ָּׁש"ס)  .וְּ כָּׁ ל זֶׁה
שה ְּמ ִטילִ ין ָּׁ
ש ִאיש וְּ ִא ּ ָּׁ
שהוּא ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה ,אֲ בָּׁ ל ִאם נִ ְּמצָּׁ א ְּּבסֵּ פֶׁ ל ֶׁ
שם לְּ חוּד ,דְּּ יָּׁדוּעַּ ֶׁ
מַּ ְּש ּ ֶׁתנֶׁת ָּׁ
ש ּ ַּמ ּ ֶׁטלֶׁת מַּ יִ ם ְּּכגוֹ ן הַּ חֹלִ י ֶׁש ּקוֹ ִרין הארי"ן וינ"ד ,נִ ְּר ֶׁאה
שעָּׁ ה ֶׁ
ֶׁשת ְּּכאֵּ ב ְּּב ָּׁ
ש ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ָּּׁדם ְּּבמֵּ י ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ וּמַּ ְּר ּג ֶׁ
שה ֶׁ
ִאם נִ ְּמצָּׁ א דָּּׁ ם ְּּב ִמ ְּק ֶׁרה ,אֲ בָּׁ ל ִא ּ ָּׁ
ש ּיֵּש לָּׁ ּה מַּ ּ ָּׁכה הַּ ּ ַּמ ְּכ ִאיב אוֹ ָּׁת ּה ְּּבהַּ ּ ָּׁטלַּ ת מֵּ י ַּרגְּ לַּ יִ ם ו ִּמ ּ ֶׁמ ּנ ּו הַּ ָּּׁדם יוֹ צֵּ א .וַּאֲ ִפלּ ּו ִאם מָּׁ ְּצ ָּׁאה דָּּׁ ם
ְּּדיֵּש לְּ הַּ ִּתיר ְּּבכָּׁ ל עִ נְּ יָּׁן ,דְּּ הָּׁ א ִא ּ ָּׁכא י ַָּּׁדיִ ם מוֹ ִכיחוֹ ת ֶׁ
ֶׁש ת ְּּכ ֵּאב וְּ ֵּאינ ָּּׁה מוֹ ְּצ ָּׁאה ָּּׁדם ַּרק ַּאחַּ ר הַּ ּ ָּׁטלַּ ת מֵּ י ַּרגְּ לַּ יִ ם ,וַּדַּּ אי ַּּדם מַּ ּ ָּׁכה הוּא,
ש ְּּמ ַּק ּנַּחַּ ת עַּ ְּצמָּׁ ּהְּ ,טהוֹ ָּׁרהְּּ ,דמֵּ אַּ חַּ ר ְּּדמַּ ְּר ּג ֶׁ
ַּאחַּ ר הַּ ּ ָּׁטלַּ ת מֵּ י ַּרגְּ לַּ יִ םְּּ ,כ ֶׁ
שלּ ֹא לְּ הַּ ִּתיר ַּרק
(בהַּ ּגָּׁהַּ ת ש"ד ְּּב ֵּשם מהרי"ל וְּ הוּא ִּב ְּתשוּבַּ ת מהרי"ל סִ ימָּׁ ן קע"ג שכ"כ ְּּב ֵּשם מהר"ש וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם ָּׁאגוּר ְּּב ֵּשם מהר"ש)ַּ .א ְּך יֵּש מַּ ְּח ִמ ִירין ֶׁ
ְּּ
ש ּ ַּת ְּש ִּתיןִּ ,ת ְּב ּדֹק עַּ ְּצ ָּׁמ ּה הֵּ יטֵּ ב ַּּבח ִֹרין וּבַּ ְּּס ָּׁד ִקין וְּ ִאם לֹא ִּת ְּמצָּׁ א ָּּׁדם ּ ַּת ְּכנִ יס
יקה (דַּּ עַּ ת מהרי"ל ָּׁשם) ,דְּּ הַּ יְּ נ ּו ק ֶֹׁדם ֶׁ
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת לְּ הַּ ְּצ ִריכָּׁ ּה ְּּב ִד ָּׁ
שה ֶׁ
ְּּב ִא ּ ָּׁ
(שם
מי ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ וְּ תוֹ ִציא הַּ ּמוֹ ְּךִ ,אם נְּ ִק ּיָּׁה ִהיא הוֹ כָּׁ חָּׁ ה ְּּגדוֹ לָּׁ ה דְּּ אֵּ ין הַּ ָּּׁדם ִמן הַּ ּ ָּׁמקוֹ רָּׁ ,
מוֹ ְּך נ ִָּׁקי עַּ ל הַּ ָּּׁמקוֹ ר ִּב ְּפנִ ים ,וְּ ַּת ְּש ִּתין ו ְּּת ַּק ּנַּח עַּ ְּצ ָּׁמ ּה יָּׁפֶׁ ה ִמ ּ ֵּ

חז ָָּּׁׁקה
שלּ ֹא ִּב ְּשעַּ ת וִ ְּס ּ ָּׁת ּה ,דַּּ ֲ
יקה ֶׁ
וּבְּ מהרי"ו) ,וְּ הָּׁ ִכי נָּׁהוּג .וְּ ִאם ָּּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ג' ּ ְּפעָּׁ ִמים ִּב ְּכהַּ אי ּגַּוְּ נֵּי ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה הַּ ּמוֹ ְּך נ ִָּׁקי ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ְּּבלֹא ְּּב ִד ָּׁ
ֶׁשת ְּּכ ֵּאב
ֶׁשת ְּּכ ֵּאב עִ ם מֵּ י ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ  ,אֲ בָּׁ ל ִאם אֵּ ינ ָּּׁה מַּ ְּר ּג ֶׁ
ש ּ ַּמ ְּר ּג ֶׁ
שהִ ְּש ִּתינָּׁה .וְּ כָּׁ ל זֶׁה דַּּ וְּ ָּׁקא ֶׁ
שאֵּ ינ ָּּׁה מוֹ ְּצ ָּׁאה אוֹ תוֹ ַּרק ַּאחַּ ר ֶׁ
דְּּ ַּדם מַּ ּ ָּׁכה הוּא מֵּ אַּ חַּ ר ֶׁ
(כן מַּ ְּש ָּׁמע ָּׁשם וּבְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ יְּ מוֹ ִני ו ְּּבמָּׁ ְּר ְּּדכַּ י ָּׁשם) .אֲ בָּׁ ל ִאם
טלַּ ת מַּ יִ ם וּמוֹ ְּצ ָּׁאה ָּּׁדםִ ,אם לֹא ָּׁמ ְּצ ָּׁאה ָּּׁד ם ְּ ּבמֵּ י ַּרגְּ ֶׁליהָּׁ ו ַַּּּדאי ְּטמֵּ ָּׁאהֵּ ּ ,
וּבוֹ ֶׁד ֶׁקת עַּ ְּצמָּׁ ּה ַּאחַּ ר הַּ ּ ָּׁ
(מ ְּר ְּּדכַּ י ה"נ).
ש ִ ּנ ְּמצָּׁ א ּתוֹ ְּך מֵּ י ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ ָּׁ ,
ש ָּּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצמָּׁ ּה ּבוֹ  ,יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ְּּד ִהיא ְּטמֵּ ָּׁאה ,דְּּ לֹא ִה ִּתיר ּו ַּרק ָּּׁדם ֶׁ
מָּׁ ְּצ ָּׁאה ָּּׁדם ּתוֹ ְּך מֵּ י ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ וְּ גַּם עַּ ל הָּׁ עֵּד ֶׁ

(בית יוֹ סֵּ ף ִמ ּ ַּמ ְּשמָּׁ עוּת הָּׁ רֹא"ש וְּ הָּׁ ַּר"ן) (ולפענ" ד לֹא מַּ ְּשמַּ ע מֵּ הָּׁ רֹא" ש
ש ַּאר ִמ ּ ַּת ְּמ ִצית מֵּ י ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ ֵּ ּ ,
שע ֲַּדיִ ן נִ ְּ
ש ִּנ ְּמצָּׁ א ּתוֹ לִ ין ֶׁ
ש ִהיא ְּטהוֹ ָּׁרה ְּּד ָּׁדם ֶׁ
וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ

שלֹש ּ ְּפעָּׁ ִמים ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרה ,שוּב
ִמ ִידי) .וְּ יֵּש לְּ הַּ ְּח ִמירִ ,מיה ּו אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּב ּדֹק אַּ חַּ ר זֶׁה .וַּאֲ ִפלּ ּו ִאם הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּרגִילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ִאם ָּּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ָּׁ
שוֶׁה ּ ֵּבין וֶׁסֶׁ ת דִּ לּ וּגִ ין
(שם ְּּבמָּׁ ְּרדְּּ כַּ י) .וְּ ִאם אֵּ ינ ָּּׁה ְּרגִ ילָּׁ ה לִ ְּראוֹ ת ַּרק לִ ְּפ ָּׁר ִקים ,קוֹ בַּ עַּ ת לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ִאם הוּא ְּּב ֶׁד ֶׁר ְּך ֶׁקבַּ עֵּ ּ ,בין וֶׁסֶׁ ת ָּׁ
יקהָּׁ ,
אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ְּּב ִד ָּׁ

ש ּבוֹ ֶׁד ֶׁקת עַּ ְּצמָּׁ ּהַּ ,רק ָּׁק ְּר ִטין ָּׁק ְּר ִטין ְּּכמוֹ חוֹ ל וְּ חָּׁ צָּׁ ץ ָּׁאדֹם ,וְּ נִ ְּמצָּׁ א ּ ָּׁכזֶׁה ּגַּם ּ ֵּכן ְּּבמֵּ י ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ ו ִּב ְּשעַּ ת וִ סְּ ּ ָּׁת ּה,
(שם) .וְּ ִאם ֵּאינ ָּּׁה מוֹ ְּצ ָּׁאה ָּּׁדם אַּ חַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ְּּכ ֶׁ
ָּׁ
שדַּּ ְּר ּכוֹ לְּ ִה ָּׁ ּולֵּד
ָּׁשים ,וְּ אֵּ ינ ָּּׁה מוֹ צֵּ את אוֹ תוֹ חוֹ ל ַּרק ַּאחַּ ר מֵּ י ַּרגְּ לֶׁיהָּׁ ְּ ,טהוֹ ָּׁרהְּּ ,ד ֵּאינוֹ ָּּׁדם ַּרק חוֹ ל ֶׁ
אוֹ לִ ְּפעָּׁ ִמים אֲ חֵּ ִרים רוֹ ָּׁאה דָּּׁ ם מַּ ָּּׁמש ִּכ ְּש ָּׁאר נ ִ
שם ְּּתשוּבַּ ת הָּׁ ַּר"ן) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ַּב ְּּכלָּׁ יוֹ תֵּ ּ ,

האשה" .דהיינו ,התנאים נחלקו מה דין האשה הרואה דם
במי רגלים:
רבי מאיר  -מטהר ,דוקא ביושבת שהיא מזנקת (שמי
הרגלים יוצאים בקילוח) [שכך אין חשש שיגיעו מי הרגלים
למקור ויביאו דם .ודוקא ביושבת על שפת הספל ומצאה דם
בתוך הספל  .577ואם היא עומדת  -היא טמאה בכל עניין .578
אלא שנחלקו האמוראים מה דעתו בספק ספיקא ,ריש
לקיש סובר שדעתו לטמא  ,579ורבי יוחנן סובר שדעתו

המקור בגמרא
נדה נט - :מתני' " -האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם
רבי מאיר אומר אם עומדת טמאה ואם יושבת טהורה ר' יוסי
אומר בין כך ובין כך טהורה איש ואשה שעשו צרכיהן לתוך
הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מטהר ורבי שמעון
מטמא שאין דרך האיש להוציא דם אלא שחזקת דמים מן

מקור טוהר
[ 577הטעם  -שכך אין חשש שאחר שהפ סיק הקילוח ,והתחיל לצאת מי רגלים שותתין ,שהגיעו מי רגלים למקור והביאו דם (תוס'
ד"ה דלמא) או משום שלא היה דם קודם ואחר מי הרגלים ,ואין דרך דם לצאת מן המקור בשעת קילוח ,משום שמחמת לחץ הזינוק
נסתם מעיין הדם (תוס' ד"ה דלמא שמיישבים את שיטת רש"י)]
[ 578הטעם  -י"א משום שעומדת אי אפשר לה לזנק (לקלח) (רש"י) ,וי"א שעומדת אפשר לה לזנק ,אלא שרבי מאיר מצריך תרתי
לטיבותא ,דוקא יושבת שכך רחמה נפתח ,דהיינו איזור השפתיים פשוט ,ודוקא מזנקת (תוס' ד"ה האשה)]
[ 579הראיה  -מכך שלא נאמר בסיפא ,שר"מ ורבי יוסי מטהרים ,מכאן שר"מ מטמא ,והחידוש ברישא הוא להודיע כוחו של רבי יוסי
שמטהר אף בספק אחד ,ועדיף להשמיע זאת משום כוחא דהיתרא עדיף]

213

מי טוהר
י"א שהיא טהורה בכל עניין ,בין עומדת בין יושבת ,בין
מקלחת בין שותתת ,ואפילו אם נמצא דם על שפת הספל
( 581רמב"ם איסו"ב פ"ה הי"ז ,רמב"ן פ"ג ה"ט ,רש"י,
רשב"א) ואף אם היא הרגישה ,יש לומר שזו היתה הרגשת
מי רגלים וכ"פ השו"ע ["שכדאי הם הרמב"ם והרשב"א
לסמוך עליהם להתיר בכל גווני" (ב"י)] 582
וי"א שהיא טהורה רק כשיש טיבותא אחת  -כגון יושבת
בכל עניין או עומדת ומקלחת לתוך הספל ( 583תוס' ד"ה
מ"ש עומדת ,רא"ש פ"ט סי' א) והרמ"א הביא את הדעה הזו
.584
וי"א שהיא טהורה דוקא ביושבת שהיא מזנקת לתוך הספל
( 585תלתא לטיבותא) ( 586מהר"ם מרוטנבורג ,הגה"מ פ"ה
אות

לטהר ,וכן ישנה ברייתא שנכתב בה כרבי יוחנן ,שר"מ
מטהר.
רבי יוסי  -מטהר בכל עניין ,אף בעומדת (שיש בו ספק
אחד) ,וכש"כ באיש ואשה עומדין (שיש בזה ספק ספיקא).
והגמרא פסקה כמוהו (שמואל ורבי אבא) ,אלא שנחלקו
הראשונים בביאור דבריו ,י"א שהוא מטהר לגמרי (רש"י)
וי"א שבספק אחד (כגון עומדת) הוא מטהר רק בדיעבד
לעניין טהרות שנגעה בהן ( 580ר"ח)
רבי שמעון  -מטמא בכל עניין ,ואף באיש ואשה יושבין,
שיש בזה ספק ספיקא[ .הטעם  -משום חזקת דמים מן
האשה]
שיטות הראשונים להלכה
להלכה נפסק כדעה המקלה ,כדעת רבי יוסי ,אלא שנחלקו
הראשונים בביאור דבריו:

מקור טוהר
[ 580המקור לדברי ר"ח  -הגמרא הקשתה מדוע התנא כפל את דברי רבי יוסי בין ברישא בין בסיפא ,הרי אם הוא הקל ברישא בספק
אחד כ"ש שדעתו להקל בספק ספיקא שבסיפא ,ותירצה  ,שהתנא רצה להשמיענו שדעת רבי יוסי לטהר לכתחילה .רש"י הבין שאף
ברישא הוא הקל לכתחי' ,אך ר"ח הבין שרק בסיפא שיש ספק ספיקא הוא הקל לכתחי'.
הראשונים (רמב"ן ,חי' הר"ן) כתבו שקושיא זו היא רק אליבא דרבי יוחנן הסובר שר"מ מקל כרבי יוסי ,אך לפי ריש לקיש שר"מ חולק
על רבי יוסי ,מובן שהתנא כפל דבריו בסיפא להשמיענו שרבי יוסי הוא היחיד שמטהר בספק ספיקא].
[ 581הראיה  -הם סוברים שעומדת אי אפשר לה לזנק (לקלח) ,ולפי זה עומדת שטימא ר"מ היינו אף שהיתה שותתת ,וא"כ רבי יוסי
שטיהר בעומדת היינו אף בשותתת ,ואם כך כש"כ שרבי יוסי יטהר ביושבת ושותתת (הגוה"ע של ב"י שירת דבורה אות ג) ,הטעם -
כיון שבשעת צרכיה בא הדם ,חזקה שהדם בא עם מי הרגלים ,וכל השקלא וטריא היא אליבא דרבי מאיר (רשב"א תוה"ב הארוך ב"ז
ש"ד כב ,:וכ"כ בקצר) ויש לומר שדם זה הוא דם מכה מהחלחולת או הכוליא (רמב"ם איסו"ב פ"ה הי"ז)]
 582וכתב הנשמת אברהם (סי' קצא ס"ק ב)" :וכרופא קשה לי להבין איך יתכן דבר במציאות ,שזרם מי רגלים שיוצא מהשופכן יכול
להתקפל ולהיכנס דרך צואר הרחם לתוך חלל הרחם .ואפילו אם נאמר שכוונת חז"ל היא שמקור הוא נרתיק ,עדיין קשה לי שזרם מי
רגלים יגיע פנימה מפתח הנר תיק .ואפילו אם כן מגיע ,למה תהיה טמאה הלא אין הדם מהמקור אלא מהנרתיק" ,ואיל ד"ר צחנה
לזרוביץ' (רופאה המתמחה ברפואת נשים) כתבה" :רציתי להציע מתוך היכרותי עם התחום ,כי בעולם העתיק הרבה נשים לאחר לידות
קשות סבלו מחיבור לא תקין (המכונה פיסטולה) בין הנרתיק לבין שלפוחית השתן ,מה שיכול להסביר את יציאת מי הרגליים דרך
הנרתיק [ללא שליטה] ,בליווי דם שייתכן ומגיע מהמקור" (כל הנ"ל הובא בספר שירת הים הל' נדה עמ' )179
[ 583הראיה  -הם סוברים שעומדת אפשר לה לזנק ,והגמרא הקשתה על ר"מ ,למה האשה טמאה בעומדת ומזנקת ,שיש בזה טיבותא
אחת ,ואילו ביושבת ושותתת ,שגם בזה יש טיבותא אחת ,היא טמאה? ותירצה הגמ' ,שר"מ טיהר דוקא ביושבת ומזנקת ,שיש בה
תרתי לטיבותא ,ולפי זה ר"מ שטימא בעומדת היינו דוקא במזנקת ,וא"כ רבי יוסי טיהר מה שטימא ר"מ ,דהיינו עומדת ומזנקת .ומה
שהגמ' הצריכה שתהא יושבת על שפת הספל ותמצא דם בתוך הספל ,היינו רק לר"מ ,שמחמיר שצריך שני תנאים (יושבת ומזנקת),
אז יש להחמיר עד שיהא דם רק בתוך הספל [מחשש שמא בתר דתמו מיא (אחר הזינוק) ,יצא דם בלי גבורה ,שזה כמו שותתת]
משא"כ לר"מ שלדעתו מספיק טיבותא אחת].
 584הרמ"א כתב עומדת ומקלחת ' לתוך הספל' טהורה ,ויושבת ושותתת 'על שפת הספל' טמאה ,והתקשו בדבריו ,מדוע הוסיף 'תוך
הספל' לטהר ,וכן 'על שפת הספל' לטמא ,והרי לדעת הרא"ש מספיק בטיבותא אחת (יושבת או מקלחת) בכדי לטהר? ותירץ הט"ז
(א) שהרמ"א נקט כך ,משום שזה הדרך במציאות ,מי שמקלחת בנחת ,היא יכ ולה לפסוק רגליה ולקלח לתוך הספל שנמצא תחתיה,
משא"כ מי ששותתת מחמת לחץ ,היא מסמיכה רגליה זו לזו ,ולכן היא מציבה את הספל קצת מאחריה ,ולכן מקום יציאת מי הרגלים
מכוון כנגד שפת הספל .ולפי דבריו מובן מדוע הש"ך (ב) כתב שאם היא שותתת בעמידה על שפת הספל טמאה 'וקל וחומר אם
שותת תוך הספל' ,שכן אם הדם בא ממי הרגלים כשהיא שותתת ,יש לו להימצא דוקא על שפת הספל ולא בתוכו[ .אך תוה"ש (א)
תירץ וכתב שאין בזה קל וחומר ,ויותר יש לטהר בתוך הספל משפת הספל ,וכן כתב שמה שכתב הש"ך ,אין אלו דברי הב"ח והפרישה]
 585היינו שהיא יושבת על שפת הספל ומקלחת לתוך הספל ,אך אם היא יושבת באמצע הספל ונמצא תוך הספל אין לטהר אותה
(ש"ך ד)
[ 586הראיה  -לפי הגמ' ר"מ טיהר דוקא ב  -ג' לטיבותא ,ביושבת ומזנקת לתוך הספל ,ורבי יוסי מודה לו ביושבת ,א"כ היינו דוקא
באותו סוג ,יושבת ומזנקת לתוך הספל (הגה"מ פ"ה אות ב) ועוד ששמואל ורבי אבא הפ שהעמידו שמדובר דוקא במזנקת לתוך
הספל ,והם שפסקו כרבי יוסי (ר"ן בתשובה מ"ט)]
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יו"ד סימן קצא
ב) ולכן אם נמצא דם על שפת הספל טמאה ,וכן העומדת
וראתה דם במי רגלים  -טמאה בכל עניין ( 587ר"ח  ,588וכן
הבין המרדכי (דף של ע"ד) בדעת מהר"ם )589
וכן פסק הרמ"א להחמיר וכתב שכן המנהג ,וכ"פ הש"ך
מעיקר הדין (ס"ק ג וס"ק ח ,שכן הוא הבין ששיטת ר"ח היא
פשט הסוגיא בגמ'  ,)590ואף לשיטת האוסרים יש המקלים
בזקנה שוסתה פסק ,בכל עניין בין יושבת בין עומדת 591
(שו"ת פנים מאירות ח"א סי' יב).
הרב עובדיה יוסף זצ"ל פסק להקל כדעת השו"ע (שו"ת
יבי"א ח"ו יו"ד סי' ט אות ד )592
אך בדרכ"ט (פ"ד סעי' יד ,עמ'  )63שבימינו אפשר לברר
בצורה על ידי בדיקות רפואיות ,ולכן בכל דם הנמצא בשתן
או בקינוח בבגד אחר ההשתנה ,תפנה לרופא שיגיד לה מהו
מקור הדם ,ועם תשובת הרופא תשאל שאלת לחכם593 .

נמצא דם על שפת הספל ובתוך הספל
לפוסקים הסוברים בדעת רבי יוסי שצריך את התנאי
שיימצא הדם דוקא בתוך הספל ,ישנה מחלוקת מה הדין
כאשר נמצא דם על שפת הספל ובתוך הספל:
י"א שהיא טהורה [הטעם  -שכן רבי יוסי מטהר בכך ,שהרי
הוא אינו חושש למיעוטא ,וכל שאין הוכחה לאיסור -
הא שה טהורה ,שהרי מצינו שהיה דם במי רגלים שבתוך
הספל ,ויש לומר שכמו ששתתו מי רגלים בסופן ,כך שתת
עמהם דם ,ולכן נמצא דם על שפת הספל] (ר"ן בתשובה
מט)
וי"א שהיא טמאה (מרדכי דף ש"ל עמ' ל ,דרכ"מ אות א,
ש"ך ד)
איש ואשה שהטילו מי רגלים לספל אחד
אם נמצא דם בספל שאיש ואשה התפנו שם ,נחלקו בזה רבי
יוסי ורבי שמעון ,והלכה כרבי יוסי לטהר את האשה
לכתחילה לבעלה ,בין עומדת ,בין יושבת ,בין שותתת ,בין

מקור טוהר
[ 587ראיה א  -ר' יוסי טיהר ברישא בספק אחד ,וכן טיהר בסיפא בספק ספיקא ,והגמ' הקשתה מדוע המשנה שנתה את רבי יוסי גם
בסיפא הרי זה קל וחומר ,ותירצה הגמ' שהייתי אומ ר שר' יוסי טיהר בדיעבד (לעניין טהרות שנגעה בהן קמ"ל שהוא טיהר גם לכתחי'.
ולפי ההוה אמינא ,משמע שרבי יוסי שטיהר היינו לטהרות בלבד ,ולמסקנה אף לכתחילה ,אך לבעלה לא טיהר רבי יוסי .ראיה ב  -לפי
הגמ' בדף יד .רבי מאיר טימא משום נדה ,וא"כ רבי יוסי שחולק עליו ,יטמ א לפחות משום כתם ,כי אין לומר שרבי יוסי יטהר והם
יחלקו במחלקות קיצונית כל כך ,וכן רבי חייא החולק על רבי יטמא משום כתם גם באשה שעושה צריכה ,ומסתמא רבי חייא סובר
כרבי יוסי ,מאשר לומר שבאשה העושה צרכיה ישנה מחלוקת משולשת שלא הוזכרה במשנה או בברייתא (ב"י עמ' קכג עמודה
שמאלית ,וסיים "דאיכא לדחויי ומ"מ אין לדחות דבריו לגמרי ולומר דאין להם על מה שיסמוכו")]
(ורבי רפאל גז שליט"א ,הביא ראיה לדעת ר"ח ,מדיוק לשון המשנה ,שברישא נאמר רבי יוסי אומר' ...טהורה' ,ובסיפא נאמר שרבי
יוסי 'מטהר')
 588ישנם פוסקים שטענו שאין אלו דברי ר"ח  -הר"ן (תשובה מט) כתב שהשמועה שכתבו הפוסקים בשם רבינו חננאל" ,אין אלו אלא
דברי נביאות ואין להם על מה שיסמוכו ,ולאו ר"ח ז"ל חתים עליה" וכן הרב המגיד (פי"א הי"ג) כתב שלכולי עלמא טהורה.
אך שאר הפוסקים כן הביאו דבריו  -רשב"א (תוה"ב הארוך שער הכתמים יט ).תוס' (נדה יד :ד"ה ורבי יוסי) רא"ש (סי' ב)( .ב"י)
 589אך בהגוה"ע (טור שירת דבורה אות ג) משמע שלפי ההגה"מ בשם מהר"ם יש לטהר בעומדת ומזנקת לתוך הספל.
[ 590ראיות לשיטת רבינו חננאל  -שכן מבואר בש"ס בבלי (יד ).וירושלמי ,שרבי יוסי מטמא בעד שאינו בדוק משום כתם ,ודין עד
שאינו בדוק שווה לדין אשה שעושה צרכיה ,ולכן רבי יוסי שטיהר לכתחילה בעושה צרכיה היינו רק בסיפא שיש ספק ספיקא ,אך
ברישא שישנו רק ספק אחד ,רבי יוסי מטמא לכתחי' לטהרות ולבעלה ,ומטהר בדיעבד לעניין טהרות (וכן הבינו התוס' ,מרדכי פ"ב
דשבועות ,אגודה בפרק האשה ,ה גהת שערי דורא סי' ג ,וכן מוכח ברש"י שכתב שממשנה יתירא בסיפא מובן שלכתחי' קאמר) .וכן
לפי דברי ר"ח אין קושיא מדוע שמואל ורבי אבא שפסקו כר' יוסי דנו בדברי רבי מאיר ,כיון שרבי יוסי מטהר לכתחי' מה שרבי מאיר
טיהר בדיעבד ,ורבי יוסי טיהר בדיעבד מה שרבי מאיר טיהר ל כתחי' ,וא"כ רבי מאיר שטיהר יושבת שמזנקת לתוך הספל היינו בדיעבד
לעניין טהרות ,ובא רבי יוסי להתיר לכתחי' יושבת ומזנקת לתוך הספל בין לטהרות בין לבעלה .וכן הש"ך חיזק את דברי רבינו חננאל
שדבריו דברי קבלה הן ,כמובא בטור סי' קפו)
 591הטעם  -משום שעיקר החומרא היא מש ום כתם ,ובזקנה הקלו שאין לה דין כתם ,וק"ו בדין זה שהוא קל יותר מדין כתם ,וספרט
שאפשר לסמוך על הרמב"ם הרשב"א והשו"ע שהקלו בעל אשה בכל עניין( .שו"ת פנים מאירות ח"א סי' יב) אך תמהו עליו הפוסקים,
שהרי בסי' קצ סעי' ב כתוב רק על קטנה שאין לה דין כתם ,ובפרט שבסעי' מה וסעי' נב נפסק שזקנה תולה בעצמה בימים קודם
שהזקינה (פת"ש ב ,סד"ט סי' קצ באמצע ס"ק צה)
( 592וזה לשונו" :פעם נשאלתי על אשה שראתה דם במי רגלים ,והתרתי כדעת מרן השו"ע (סי' קצא סעי' א) שהתיר בזה בין שהשתינה
מעומד או מיושב").
 593וכתב שיעורי שבט הלוי (סיכום ההלכ ות סק"ו)" :בזמננו יש אפשרות לברר ע"י בדיקת שתן אם יש מחלה או חיידק הגורם דלקת
והוא סימן למכה ,ובדיקה זו מהניא גם אם אין לה וסת ,וגם אם אין הרגשת כאבים גמורים ,אך יש אומדנא דמוכח שאינו דם נדות.
וסגי בבדיקה אחת ,ואינה צריכה ג' פעמים ,אך טוב לבדוק ב  -ב' מקומות"
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מי טוהר
מהר"י מולין (שו"ת מהר"יל סיק קעג) ,מרדכי (פ"ב
דשבועות סי' תשלה דף א ע"ג))
ויש מי שמטהר רק אם נתלווה לזה שתי סימנים שאין זה
מהמקור :כגון שכאב לה בשעת הטלת מ"ר וגם ראתה דם
במ"ר בתוך הספל,
או כגון שכאב לה הרבה בשעת הטלת מ"ר וגם עשתה את
בדיקת המהרי"ל (שהכניסה מוך בעת ההשתנה ולא ראתה
דם במוך) (שו"ת שמח צדק סי' צב ,ולפי הסד"ט יש לטהר
בזה אף שכאב לה מיד אחר ההשתנה ,פת"ש ג)
אך יש המחמירים ומטהרים כאשר ראתה בכאב ,ורק ע"י
בדיקה שהיא מכניסה מוך למקור בשעת הטלת מ"ר ,והוא
יצא נקי ורק באשה שיש לה וסת (תשובת מהרי"ל סי' קעג
 ,595הגהות שערי דורא הל' נדה אות ו ,מהר"י וייל סי' כה,
דרכ"מ אות ו ,רמ"א) דהיינו באשה שרואה וסת ודם גם שלא
בשעת צרכיה ,כל שיש לה תקופה שבה ודאי אינה רואה וסת
597
( 596ש"ך ז)
598
וכך היא תהיה מותרת לעולם (נו"ב חיו"ד מסי' מג עד סי'
מו ,פת"ש ד)

מזנקת ,שהרי יש בזה ספק ספיקא [שמא הדם מהאיש,
ואת"ל מהאשה ,שמא ממקום מכה בא הדם] (טור ,ופשוט
הוא בין לרמב"ם בין לרא"ש ,ב"י) וכ"פ הרמ"א 594
דם במי רגלים בכאב
אשה שרגילה לראות דם במי רגלים בכאב:
יש המטהרים אשה הרואה דם במי רגלים ,אם כואב לה
באותו פעם שהיא רואה דם ,ובפרט שאין לזה מראה של דם
אלא של מוגלה (אגור סי' אלף שסח בשם רבינו שלום וי"ג
רבינו שמריה)
דם בבדיקה אחר הטלת מ"ר ובדיקת המהרי"ל
ויותר מזה ,יש המטהרים גם אם היא רואה דם בבדיקה אחר
שעשתה צרכיה ,אם יש לה כאב ,שהרי זה דם מכה [כי אם
אין לה כאב ,אין לטהר אותה כיון שהדם לא בא ממש עם מי
הרגלים] (הגה"מ פ"ה אות ב ,אגור (סי' אלף שסח) בשם

מקור טוהר
 594אם נמצא דם על שפת הספל  -דעת הש"ך (ו) לטמא [הראיה  -מכך שכתוב במשנה באיש ואשה שנמצא דם בתוך הספל ,הטעם
 שהרי האיש לעולם דרכו לקלח ,והאשה גם שותתת ,לכן אם נמצא על שפת הספל יש לומר שהדם ממנה ,ולכן היא טמאה ].אךדעת תוה"ש (ג) לטהר [דחיית הראיה  -שהרי ד יוק מהמשנה ,כי היא דברה בהווה ,שבדרך כלל נמצא הדם בתוך המי רגלים ,דחיית
הטעם  -שהרי פעמים שגם האיש אין מטיל מי רגלים לרחוק כל כך ,ועוד שהשו"ע מטהר אפילו באשה המשתנת לבד בספל בכל
עניין]
 595וזה תמצית תשובת מהרי"ל סימן קעג ..." :אשר נשאלתי לשאול ...על אודות האשה שאין לה וסת קבוע מימיה אך בכל פעם
שראתה ,ראתה לסימנים ...ועתה נתקלקלה אותה אשה שבשעה שישבה על הספל לעשות צרכיה מאוד היא מצטערת שהנשים קורין
אותה האר"ן ווינד"א (נ"ל שהוא חולי שתמיד צריכה להטלת מ"ר מעט מעט ואין מ"ר שלה כלין בבת אחת ,חכמ"א כלל קיד סי' ה
בש ם סד"ט סי' קצא ס"ק ה) ולאחר שעמדה מצרכיה בודקת עצמה בעד ומצאה לרוב פעמים על העד דם ,ואינו אדום ממש ,אך הוא
דיהה כמו מוגלא "...עכ"ל השאלה ,ובתשובה הוא הביא כמה פוסקים :א .מרדכי בשם מהר"ם החמיר בעניין זה ,כיון שמצאה דם
בבדיקת עד ,ב .ר' שמריה בשם מהר"ם הקל במ כה שבודאי מוציאה דם ,ג .ר' שמריה בשם מהר"י הלוי מערפור"ט בשם מהר"ם שאם
תמיד כואב לה בשעת השתנה  -היא טהורה ,כמו שהיא נאמנת לומר מכה יש לי במקור שממנה הדם יוצא ,ודוקא שיש לה וסת ,ד.
מה"ר מנחם התיר ,וכן יש לשאול את האשה שהיא יודעת שבעת ההשתנה יוצא לה רק ממקו ם מ"ר ולא מהמקור ,ה .מה"ר אליעזר
התיר אם יש לה כאב בשעת הטלת מ"ר ,ובפרט שיודעת שהכל יוצא ממקום מ"ר ,ולכן סיים המהרי"ל שלפי שיש לוודא שהדם אינו
מהמקור ,לכן יש לבדוק ע"י הכנסת מוך לתוך המקור בשעת הטלת מ"ר ,ואם המוך נקי זו הוכחה שאין הדם מהמקור ,ודוקא לנשים
ש אין להן וסת ושלא בשעת וסתן ,וכן לנשים שאין להן וסת קבוע אך יש להן זמן משוער בו אמור לבוא הוסת ,שיש להתיר להן לבדוק
בין עונה לעונה (שהרי יש המקלים שלא בשעת הוסת אפילו אם אינה מרגשת כאב ,שבא הדם מחמת מכה) ,ועוד הקל לה לפי שאין
האודם שראתה דומה לדם ממש אלא למ וגלא .והוסיף שאף לפי המהר"ם שמחמיר ,מ"מ הוא כתב שאם היא בדקה עצמה ג"פ ולא
מצאה דם ,יותר אין לחוש לזה ,ואינה צריכה לבדוק עצמה אחר הטלת מ"ר דכל לבעלה לא בעיא בדיקה .וכן כתב המהר"ם שאם היא
רגילה לראות את הדם הנ"ל רק לפרקים שווים בקביעות או בדילוג  -קבעה וסת.
 596הש"ך (ז) הקשה  -מדוע המהר"יל אינו סומך על הבדיקה באשה שאין לה וסת? ותירץ שהמהרי"ל מסופק אם הבדיקה נחשבת
לבדיקה מעולה,
וכן הקשה על הטעם שלא סומכים על הבדיקה באשה שאין לה וסת קבוע מהטעם 'וכי לעולם לא תראה' ,שהרי היא תהיה טמאה
כאשר תראה דם בבדיקה על המוך? ותירץ שכנראה מדובר באשה שהתקלקלה ,ורואה דם רק בשעת צרכיה ,ולכן אין לסמוך על
בדיקה לאשה זו ,אלא רק באשה שרואה וסת גם שלא בשעת צרכיה ,ובין עונה לעונה[ .ובפרט שהמהרי"ו הקל יותר ,וסמך על בדיקת
המהרי"ל שהיא בדיקה מעולה ,ולא חילק בין יש לה וסת לאין לה וסת].
 597אך באשה שאין לה וסת אין להקל אף בבדיקה [מהטעם 'וכי לעולם לא תראה' ,ועוד שיש פוסקים שוסתות דאו' ,ועוד שאין לה
מכה מבוררת] (כן כתב במהרי"ל ,ומ"מ הוא המשיך שם שבאשה שאין לה וסת קבוע אך יש לה זמן מוגדר לפי תקופות שבהן לא
רואה ,יכולה לבדוק]
[ 598הטעם  -הנו"ב סובר שבדיקה זו מעולה היא ,אלא שהצריכו תנאי של כאב וכן של בעלת וסת קבוע ומסודר ,בכדי שנוכל להקל
לאשה זו ולתלות לעולם במכה ,בכדי שיהא מוכיחה קיים ,וכאשר המצב ישתנה ויחסר אחד מהם יש לחוש לדם].
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יו"ד סימן קצא
וכן פסק הרמ"א וכתב שכן המנהג.
ויש מקלים כאשר אומרת שהדם ודאי יצא מהנקב של מי
הרגלים (מהרי"ו הביאו בדרכ"מ אות ו)

אך החוו"ד סובר שאין לסמוך על בדיקת המהרי"ל כאשר
נמצא דם בפרוזדור ,אא"כ יש לה כאב או מכה שאינה יודעת
שמוציאה דם ,ורק ע"י שתבדוק עצמה הרבה פעמים ותמצא
דם במקום אחד (פת"ש ד)

סדר הבדיקה כך הוא  -בדיקת חורים וסדקים ,הכנסת מוך
למקור  ,599הטלת מ"ר ,שטיפה או ניקוי של המקומות
שלשם מגיעים מ"ר ,הוצאת המוך ובדיקתו( .שו"ת מהרי"ל
סי' קעג ,דרכ"מ אות ו)

הרואה בימי ספירת שבעה נקיים  -אשה שעשתה בדיקת
מהרי"ל ונמצאה טהורה ,אינה חוששת לדם שהיא רואה
במ"ר ,ואף אם תראה בימי השבעה נקיים במ"ר [כי תולים
שהדם הוא מהכליות ,שהרי עשתה בדיקת מהרי"ל ולא נולד
ריעותא לומר שכעת הוא מהמקור] (שו"ת חת"ס סי' קעז)

בדיקת המהרי"ל

נחלקו הפוסקים כמה בדיקות מועילות  -במהרי"ל כתב
בשם המהר"ם שצריך ג' בדיקות (וכ"כ הרמ"א) ,אך
הפוסקים תמהו וחילקו  -שדוקא אם היא לא מצאה דם כלל
אז צריך ג' בדיקות ,אך אם היא מצאה דם מבחוץ ולא במוך
אזי מספיק בבדיקה אחת (דגו"מ ,שו"ת נו"ב קמא חיו"ד סי'
מח ,נו"ב תניינא סי' צ ,פת"ש ה)

הרואה דם רק במ"ר  -אשה שאין לה וסת היוצא כדרכו אלא
היא רואה דם רק במ"ר ,יש לטמא את הדם שהיא רואה
במ"ר ביום הוסת או בעונה בינונית שלה ,ואת ההפסק
בטהרה היא תוכל לבצע רק אחר שהיא לא תראה פעם אחת
דם במ"ר [כי הבדיקה הפנימית לבד אינה מועילה להחזיק
את מעיינה סתום ,כיון שהיא רגילה לראות רק במ"ר] ,ואם
לעולם היא רואה דם במ"ר בלי הפסק  -יש לה לברר שאין
זה דם מהמקור ,ע"י בדיקת מהרי"ל( .שו"ת חת"ס סי' קעז
בהסבר האבני מילואים ח"ב בתשובה ס"ס כג) ולא יועיל לה
הפסק ע"י ריכוז ,שבשעת צרכיה אין דם היוצא מהמקור
[שהרי כאן יש הרגשת מ"ר שמטעה אותה ,וכן כיון שכאן
אפשר לברר ע"י בדיקת המהרי"ל] (פת"ש ו)

נחלקו הפוסקים האם בדיקה זו מעולה היא  -י"א שבדיקה
זו ספק נחשבת למעולה ,ולכן המהרי"ל מצריך עוד ב'
תנאים בכדי להתיר את הרואה דם בבדיקה אחר מ"ר( .ש"ך
ז)
וי"א שבדיקה זו נחשבת למעולה (מהרי"ו שהובא בש"ך
ס"ק ז ,נו"ב חיו"ד מסי' מג עד סי' מו ,פת"ש ד) 600
ולכן לשיטתם יש לסמוך על בדיקה זו בין ברואה דם אחר
צרכיה ,בין ברואה בקינוח ,ובין ברואה בבדיקה -
הרואה בקינוח  -אשה המוצאת בבדיקה (קינוח) כתמים
במקום אחד למטה ,ואינה יודעת אם הכתמים מהמקור או
לא  -יכולה להכניס את המוך למקור (כבדיקת המהרי"ל),
ולבצע את הבדיקה (קינוח) ובכך לוודא שאין הכתמים
מהמקור( .נו"ב חיו"ד מסי' מג עד סי' מו ,פת"ש ד)
ואף הרואה בבדיקה פנימית  -אשה המוצאת תמיד בבדיקה
קורט (חתיכת) דם יבש כחודה של מחט  -יכולה לבדוק את
בדיקת המהרי"ל ,ואינה צריכה תנאי נוסף שיהא מוכיחה
קיים ,שהרי כאן כשתסור הסיבה המפריעה ,היא לא תראה
עוד חתיכה זו( .נו"ב תניינא חיו"ד סי' קא וסי' קב ,פת"ש ד)

דם בבדיקה שאחר המי רגלים
אשה שרגילה לראות דם בבדיקה אחר שעושה צרכיה
(שלכו"ע היא טמאה ,או דם במ"ר לדעת המחמירים):
אם היא ראתה ג"פ ברצף  -הרי היא אסורה לבעלה ,עד
שהיא תעקור זאת (תשתין ולא תראה דם על המוך) ,601
ויותר אינה חוששת ,ואף אינה צריכה בדיקה אחר שתעשה
צרכיה.
אך אם היא ראתה לפרקים שוים בקביעות או בדילוג  -הרי
היא קבעה וסת (מרדכי פ"ב דשבועות סי' תשלה דף א ע"ג,
נדפס בשו"ת המהר"ם דפוס לבוב סי' תג ,תשובת מהרי"ל
סי' קעג בשם מהר"ם) וכ"פ הרמ"א
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 599בתשובת מהר" וייל סי' כה מבואר שיש לאשה שתי נקבים" ,אחד ליציאת השתן והוא למטה סמוך ליציאה והאחר שיוצא ממנו
דם נדות שהוא למעלה בעומק הרבה לתוך הגוף" (הביאו הדרכ"מ אות ו וכן הט" ז ס"ק ג) ולפי המציאות (שיציאת השתן למעלה
והמקור למטה ,ופי הטבעת הכי למטה) יש להסביר בדבריו ,שיציאת השתן (שהיא העליונה מבין היציאות) היא נמצאת הכי סמוכה
לפתח הגוף ,משא"כ יציאת דם הנדות (שהיא מתחת ליציאת השתן) היא נמצאת בפנים עמוק למעלה ,ברחוק מפתח הגוף ,שהרי
המקור הוא פנימי יותר .וכן הסכימו כל חברי הכולל "תפארת אליהו" ,ה' עליהם יחיו ,שזה הפשט בדבריו.
 600אך הנו"ב הסתפק אם בדיקה זו מעולה כל כך ,שבדיקה שעשת ה בימי הנקה תועיל גם לאחר ימי ההנקה ,ולכן הוא הצריך שבעבור
ימי ההנקה היא תבדוק שוב את בדיקת המהרי"ל( .פת"ש ד)
 601העקירה  -הב"י כתב ג' פעמים ,אך בהמשך תשובת המרדכי כתב שזהו וסת מחמת אונס ולכן מספיק בפעם אחת בכדי לעקור
הוסת (הגוה"ע על טור שירת דבורה אות טז)
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מיעוט שאינו מצוי מודה רבי מאיר שאין לחוש (פרק בנות
כותים לב ,).וכאן זה מיעוטא דמיעוטא דלא שכיח ,שהרי
כאן זה אין זה דם אלא כמין חצץ אדום שדרכו להיווצר
בכליות ואינו יוצא עם דם נידות ויש לה כאב בכליות ,ועוד
שאשה זו דרכה לראות דם בשעת וסתה ולא מסתבר שמי
הרגלים יביאו דם מהמקור ,ג .ובפרט כאשר נשים בקיאות
בדקו אותה ( 603ואף הראב"ד (בסי' קפז) מודה שבדיעבד יש
לסמוך על הבדיקה ,וכן הרמב"ן (בסי' קפז) מודה שאין
בקיאים רק בין דם בתולים או דם מכה ,אך בחתיכות חצץ
שאינן יוצאים עם דם בקיאים) (הר"ן בתשובה מט) ,ד .כיון
שידוע לרופאים שדרך חצץ אדום להוולד רק בכליות  -יש
לתלות בזה ואין לחוש אף כאשר לא מרגישה כאב וכדו'604 .
(ב"י)] (הר"ן בתשובה מט )605
ואף אין צריך להטיל למים את החתיכות (דרכ"מ ,ש"ך יא)

דם במי רגלים וגם בבדיקה שאחר מ"ר
אשה שרגילה לראות דם במי רגלים ובבדיקה שאחר מ"ר:
י"א שאם היה דם במי רגלים וכעת מצאה בבדיקה  -היא
טהורה [לפוסקים המטהרים ביושבת בכל עניין (רא"ש) ,יש
לומר שהדם שזה תמצית הדם שיצא עם מי רגלים] ,אך אם
היא ראתה רק בבדיקה שאחר שעשתה מי רגלים  -היא
טמאה [משום שהדם לא נראה כחלק מההשתנה] (ב"י
הביאו הרמ"א)
וי"א שהיא טמאה ,משום שהתירו רק דם הנמצא בתוך
המ"ר (מרדכי)
הרמ"א פסק שיש להחמיר בזה ,ואפילו במקרה שהיא
יושבת ומקלחת [כיון שנמצא דם על העד  -היא טמאה
(ש"ך ח)] 602
וכן פסק הש"ך (ח) מעיקר הדין [שכן לדעתו דברי ר"ח היא
פשט הסוגיא]

606

ואף אם אפשר למעך את החצץ או הקרטין בין האצבעות והן
יעשו דם  -טהורה [כמו שדם ממש היוצא עם מ"ר ,שתולים
במכה שבכליות ,כש"כ בחתיכות] (ב"ח ,ט"ז ד)
ומכל מקום אם היא מוצאת דם ממש בבדיקה שעושה אחר
הטלת מ"ר  -ה יא טמאה (מרדכי פ"ב דשבועות סי' תשלה

חצץ אדום במי רגלים
חצץ אדום הנמצא עם מי הרגלים ואחר מי הרגלים ע"י
בדיקה  -טהורה [א .שדינו כדין דם הנמצא בתוך הספל ועל
שפת הספל ,שהוא תמצית דם שיצא עם מי רגלים ,ורבי
יוסי מטהר ,ב .אפילו רבי מאיר שחושש למיעוט ,כאן שזה
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 602ונחלקו האחרונים בדעת הרמ"א ,האם בדיעבד תועיל בדיקת המהרי"ל לטהרה :סד"ט (סק"ז ד"ה והנה) וכן החוו"ד (סק"ט בתירוץ
השני) כתבו שאין זה יועיל ,שהרי היא לא מרגישה כאב ,ואילו בשו"ת צמח צדק (סי' קמו) ע"פ דעת שו"ע הרב (סקי"ב) ופרדס רימונים
(פתיחה לקצא ,ח"ב חקירה ב אות ב) פסקו שמועילה בדיקת המהרי"ל אף בזה (שירת הים עמ' )181
 603כנראה בבדיקת המהרי"ל ,שבודקת עצמה בחורים ובסדקים ,ומכניסה מוך לתוך המקור ,ואחר כך עושה צרכיה (הגוה"ע טור שירת
דבורה אות יז)
 604הראיה  -כמו הגמרא גבי אשה המפלת כמין קליפות אדומות או כמין שערות אדומות ,שתולים הרופאים שזה מחמת מכה
שבמעיה ,אע"פ שאינה מרגישה בכאב ,במכה או בשומא (נדה כב):
הדרכ"מ (אות ד) העיר ,שטעם זה של הב"י אינו חזק ,שהרי לא סומכים על דברי הרופאים לבד ,אלא צריך להשרות הקליפות מעת
לעת (וכן הב"י הוסיף בבדק הבית) ,לכן ראיה זו מועילה בצירוף לשאר הטעמים שהביא הר"ן ,בכדי שנטהר אשה זו בלי בדיקה ובלי
שתרגיש כאב.
 605וזו תמצית דברי הר"ן בתשובה מט :השאלה היא לגבי אשה שהמטילה מים ונמצא חצץ אדום עם מי רגליה,וגם אחר כך כשהיא
בודקת את עצמה .והתשובה היא :האשה מותרת ,והר"ן ביאר את הסוגיא ,שקים להו לרבנן שאין דרך דם במקור לצאת עם מימי
רגליה .ורבי מאיר סובר שיש לחוש למיעוטא ,שאם היא עומדת שדח יק לה עלמא יש לחוש שמא הדור מי רגלים למקור והביאו דם,
וזה מיעטו המצוי ,אך למיעוט שאינו שכיח רבי מאיר מודה שאין לחוש (נדה לב ,).כגון יושבת שאינה דחוקה ,ואילו לרבי יוסי אין
חוששים למיעוטא .והגמרא הסתפקה לפי רבי מאיר החושש למיעוט ,אם כן יש לחוש ביושבת שהיא שותתת ,גם כן היא שמא דחקה
עצמה ואינה יכולה לעצור עצמה ולכן הדור מי רגלים למקור ואייתו דם .וכן אף אם היא יושבת ומזנקת ,שמא בתר דתמו מיא בא הדם,
וא"כ גם לזה יש לחוש .ולכן כל השקלא וטריא היא אליבא דרבי מאיר .והר"ן הסכים עם המהר"ם מרוטנבורג שרבי יוסי מודה לטמא
ב יושבת על שפת הספל ונמצא דם על שפת הספל ,מחמת התמיהה ,איך שמואל ורבי אבא שפסקו כרבי יוסי ,שקלו וטרו אליבא דרבי
מאיר דלא כהלכתא ,ולכן יש לומר שרבי יוסי מודה בנמצא דם על שפת הספל שהיא טמאה .וכאשר נמצא דם בתוך הספל ועל שפת
הספל ,בזה גם כן נחלקו ,שרבי מאיר מטמא שהרי לא מוכח הדבר להיתר ,ורבי יוסי מטהר שהרי לא מוכח הדבר לטמא ,שהרי שמא
דם זה בא מחמת הדם הנמצא בתוך הספל שבא במ"ר .ונידון דידן ,של חצץ אדום הנמצא במ"ר ולאחר מכן ,הוא כדין דם הנמצא בתוך
הספל ועל שפת הספל ,שהרי בשניהם יש לומר שהוא מתמצית הדם שבא עם המ"ר ,ולכן גם בזה מטהר רבי יוסי .ומה שפסק רבינו
משולם כרבי מאיר ,משום שהגמרא משווה את דין עד שאינו בדוק לדין עושה צרכיה ,וקיי"ל הלכה כרבי מחברו .יש לדחות ,שהרי
את הכללים אומרים כאשר אין פסק מוחלט בגמרא ,אך כאן הגמרא קבעה הלכה כרב יוסי ,ויותר מזה ,שלפי ההשוואה יש לפסוק גם
בעד שאינו בדוק כרבי יוסי( .והר"ן האריך עוד בדבריו).
[ 606דלא כדעת הב"י ,שכתב בבדק הבית "והוא שישרם בפושרים מעת לעת ולא ימחו כמו שנתבאר בסי' קפח (סעי' ד) "]
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דף א ע"ג ,ש"ך י)  ,607ומ"מ רבינו שלום (וי"ג רבינו שמריה)
הקל אם כואב לה באותו פעם שהיא רואה דם ,ובפרט שאין
לזה מראה של דם אלא של מוגלה (אגור סי' אלף שסח)

התרפאו אך הכאב עבר ,ב .לאשה זו יש כאב מעל אותו
מקום.
ואם היא מרגישה כאב ,גם שלא בשעת הטלת מ"ר  -תולים
את כל הדם שרואה במ"ר במכה ,ואף אם בעת הטלת מ"ר
לא הרגישה כאב (שיש לומר שזה מתמצית דם שיצא בעת
הכאב) ,שהרי המכה חוזרת ונפתחת תמיד והכל מחמת
הכאב ,וכש"כ אם היא מוצאת קרטין ולא דם ממש.
ואם היא מרגישה כאב רק בעת הטלת מ"ר  -יש להקל לה
רק בדם הנמצא בהטלת מ"ר שהרגישה בה כאב ,ואם לא היה
לה כאב היא טמאה( .ולזה התכוון האגור שהובא בב"י
וטימא כשלא היה כאב ,באשה שמרגישה כאב רק בעת
הטלת מ"ר) (ט"ז ד)

חצץ אדום בבדיקה
אשה הבודקת עצמה שלא בשעת וסתה ומוצאת חתיכות
אדו מות קטנטנות ,וכן בשעת וסתה אחר שפע הוסת יוצא
ממנה כמי שריית בשר עם אותן חתיכות אדומות קטנטנות.
ואשה זו הרבה פעמים הרגישה כאב במקום הכליות,
ובתקופה האחרונה לא הרגישה בזה ,ומ"מ היא מרגישה
תמיד כאב בבטן מעל אותו מקום ,ומרגישה שמשהו זז שם.
וכשיוצאים החתיכות מרגישה כאב בשעת יציאתן או אחר
כך.
הט"ז (ד) פסק לטהר  -משום החתיכות  ,608ומשום הכאב
 .609ובפרט שהקרטין יוצאים רק אחר וסתה ,מוכח שאינן
חלק מהוסת כלל.
ואף אם הכאב בכליות הפסיק לה ,עדיין אפשר להקל :א .אף
בכאב שהפסיק ,אפשר לתלות ,שהרי ישנן מכות שטרם

ומ"מ ישנם הרבה פוסקים האוסרים בזה (שו"ת חכם צבי סי'
עג  ,610שו"ת עבודת הגרשוני סי' כב ,ועוד פוסקים המובאים
בפת"ש ז)
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 607ואף שהמרדכי החמיר לטמא גם במקרה שהיא מוצאת 'כעין' חצץ או חול ,כי לדבריו הר"ן הקל רק בחצץ או חול ממש( .ב"י)
מ"מ הדרכ"מ (אות ה) הקל בזה ,שהרי גם הר"ן כתב 'כמין חצץ אדום' ,ועוד שאנו לא נוכל להבחין בין חצץ לכעין חצץ ,אא"כ ע"י
בדיקה של שריה במים מעת לעת ,והר"ן טיהר בזה בלי בדיקה.
וכן הט"ז (ד) תירץ שכל מה שהמרדכי דן לטמ א היינו משום הדם ממש שנמצא אחר המ"ר ,ולא מדין החתיכות( .ולכן הב"י חיפש
תירוץ ליישב את המרדכי שלא יחלוק על הר"ן) .כי אפילו דם ממש הנמצא בתוך המ"ר טהורה ,והנידון הוא רק גבי דם הנמצא אחר
כך .ואילו הר"ן בתשובה דן לטמא מצד הקרטין (חתיכות) עצמן ,שאין עליהם שם דם כלל (ואפילו רבי מאיר המטמא בדם הנמצא
במ"ר מתיר בקרטין)
 608שהרי בתשובת הר"ן הקל בקרטין ,שהם כעין חול ,שדרכם להיוולד בכליות [ועוד שאין דם ממש יוצא עם החתיכות (דרכ"מ) ,ודלא
כהמרדכי שהחמיר ב'כעין חול' והקל רק בחול],
ואף אם נחשוש שמא אין הקרטין של אשה זו דומה לקרטין שהתיר הר"ן ,מ"מ יש להתיר משום הכאב.
 609שהרי תרוה"ד (סי' מז) הקל לתלות במכה ,באשה שיש לה וסת והיא מוצאת שלא בשעת וסתה ,ויש לה כאב.
 610ואלו דחיות החכם צבי בשו"ת סי' עג לשיטת הט"ז  -א .מה שהסתמך על תשובת הר"ן לענין הקרטין  -הרי הר"ן התיר רק אם היה
לה כא ב .ב .מה שהביא ראיה מדברי הר"ן והשוואת הב"י לדברי המרדכי  -הרי שם מדובר שהדם יוצא במ"ר ,ג .לפי דבריו שהיא מוצאת
את הקרטין אחר שפע הוסת ,הרי אין דרך המקור ומקוה המי שתן להפתח יחד ,וכיון שאנו יודעים שהדם שיוצא ממנו ודאי מהמקור,
א"כ הדבר ברור שהקרטין היוצאין עמו מהמקור הם יוצאין .ד .מה שהבין בר"ן שמצד הקרטין עצמם אין דין דם כלל  -אין זה נכון,
שהרי הר"ן לא יחלוק על משנה מפורשת "כמין עפר תטיל למים" ,וודאי שצריך בדיקה והטלה למים ,ויותר מזה ,אם לא היה ברור
שהחצץ יוצא רק במ"ר ,גם רבי מאיר היה מטמא בזה .ה .מה שהסתמך על תשובת מהרא"י בסי' מז  -הרי שם מדובר שמוצאת בבדיקה
כתמים ושערות רק במקום אחד מן הצד ,וא"כ יש הוכחה שאינו מן החדר ,ובפרט שכאן יוצא החצץ בסמוך לדם היוצא מהמקור,
ומוכח שמקורו במקור ולא מן הצדדים .ו .מניין לו שכאב נידון כמכה ,הרי לא כל מקום שכואב זה מכה ,ז .מה שהקל גם כאשר הלך
לו הכאב ,משום שהמקום טרם התרפא  -הרי וכי אין מכה שעשויה להתרפא לעולם .ח .כל מה שהתירו היינו בסמוך להטלת מ"ר,
משא"כ אחר שעה מההטלה לכו"ע היא טמאה .ט .בנידון שלו מדובר שהחצץ לא נמצא עם השתן אלא אחר הוסת ,וא"כ מוכח שאינו
ממ"ר אלא מהמקור ,כמו העפר שדרכו להוולד במקור שיש להטילו למים .וסיים החכם צבי "סוף דבר ,דברי תשובה זו ,אין להם על
מה שיסמוכו ,והסומך עליה מתיר איסור כרת" ויותר מזה הוא כתב על הט"ז בתחילת התשובה "דאגב חורפיה אפילו בב"י לא עיין".
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סעיף א :תבעוה להינשא וטהרתה
ישב ִש ְּבעָּׁ ה נְּ ִק ִּייםֵּ ּ ,בין ְּּגדוֹ לָּׁ ה ּ ֵּבין ְּקטַּ ּנָּׁה ,וַּאֲ ִפלּ ּו ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה
נִת ּ ַּפ ְּּיסָּׁ הְּ ,צ ִריכָּׁ ה לֵּ ֵּ
ָּׁשא וְּ ְּ
ְּּתבָּׁ עוּהָּׁ לִ ּנ ֵּׂ
ש ּ ָּׁמא מֵּ חֲמַּ ת ִח ּמוּד ָּׁראֲ ָּׁתה ִט ּ ַּפת ָּּׁדם ְּּכחַּ ְּרדָּּׁ ל וְּ לֹא
עַּ ְּצמָּׁ ּה ִּב ְּשעַּ ת ְּּת ִביעָּׁ ה ו ָּּׁמ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרהֶׁ ,
שלּ ֹא
ש ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ישה ּבוֹ  .וּמוֹ נָּׁה ז' ִמ ּ ָּׁמח ֳָּׁרת יוֹ ם הַּ ְּּת ִביעָּׁ ה ,וְּ אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה הֶׁ ְּפסֵּ ק טָּׁ ה ֳָּׁרהֶׁ ,
ִה ְּר ִּג ָּׁ
יקה
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ְּּביוֹ ם הַּ ְּּת ִביעָּׁ ה לְּ הַּ ְּפ ִסיק ְּּבטָּׁ ה ֳָּׁרה ,מוֹ נָּׁה ִמיּוֹ ם הַּ ּ ָּׁמח ֳָּׁרת ז' נְּ ִק ִּיים .ו ִּמיה ּו ְּצ ִריכָּׁ ה ְּּב ִד ָּׁ
ּ ְּ
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם הָּׁ רֹא"ש וּב"ח ֶׁש ּגַּם ּ ֵּכן דַּּ עַּ ת ַּר ְּמ ַּּב"ן)ִ ,מיה ּו ְּּב ִדיעֲבַּ ד ִאם לֹא ּ ָּׁב ְּדקָּׁ ה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ַּרק ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת
תוֹ ך ז' ּ ָּׁכל יוֹ ם לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה ּ ֵּ

(בית יוֹ סֵּ ף וְּ הָּׁ אַּ חֲרוֹ נִ ים) .
ּתוֹ ְּך ז' סָּׁ גֵּי ּ ֵּ

טעם ב  -ככל שיום החופה מתקרב כך לבה הומה ומשתאה,
ולכן בכל יום יש חשש שתראה( 612 .רא"ש) 613
הרב המגיד (איסו"ב פי"א) כתב שכל זה רק גזירה מדרבנן.
[שהרי מהתורה טמאה רק כאשר ראתה בהרגשה ,וחכמים
הם שגזרו בכתם ,וכאן היא לא הרגישה ,ואף לא ראתה]

המקור בגמרא
נדה נט" - :אמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב
שבעה נקיים .רבינא איעסק ליה לבריה (לחתן את בנו עם
בתו של) בי רב חנינא ,א"ל סבר ליה מר למכתב כתובה
לארבעה יום ,א"ל אין .כי מטא לארבעה נטר עד ארבעה
אחרינא איעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא (התעכב ארבעה
ימים ממה שקבעו ,כך שבסך הכל התאחר שבעה ימים
מהיום שנקבע) .א"ל מאי האי? א"ל לא סבר לה מר להא
דרבא ,דאמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב
שבעה נקיים? א"ל אימר דאמר רבא בגדולה דקחזיא דמא,
אבל בקטנה דלא חזיא דמא מי אמר?! א"ל בפירוש אמר
רבא ל"ש גדולה לא שנא קטנה .גדולה טעמא מאי? משום
דמחמדא ,קטנה נמי מחמדא" 611
ונחלקו הראשונים בסיבה שהאשה רואה מחמת התביעה:
טעם א  -שמא מחמת תאות חימוד ראתה דם ,בעת התביעה
(רש"י) [ולאו אדעתה (ראבי"ה)]

שיטות הראשונים
נחלקו הראשונים בהבנת הגמרא ולהלכה:
י"א שצריכה שבעה נקיים בלבד כל שלא הרגישה בדם הם
נקראים נקיים לאשה זו [ואינה צריכה בדיקות  -שהרי יש
רק חשש ,ואינה רואה ודאי שהוחזק מעיינה פתוח ,וכן אינה
צריכה הפסק טהרה משום שודאי דם חימוד מועט ומיד הוא
פוסק] ( 614רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ב הארוך ה :והקצר ד):
וי"א שצריכה שבעה נקיים עם בדיקות אך בלי הפסק טהרה
[ 615צריכה בדיקות  -לפי הטעם השני של תביעה  -שככל
שיום החופה מתקרב כך לבה הומה ומשתאה ,ולכן בכל יום
יש חשש שתראה] ,לדעת הרמב"ן מספיק בבדיקה אחת,

מקור טוהר
 611ישנה גירסא אחרת בספרי אשכנז (הובאה ברא"ש) " :א"ל לכתוב כתובה ,א"ל לינטר מר עד ד' אחרינא ,א"ל אמאי? ,א"ל לא סבירא
ליה מר להא דרבא תבעוה לינשא וכו' " ולפי גירסא זו רבינא הודיע לרב חביבא שקטנה צריכה שבעה נקיים אף קודם החתונה ,וכן
הצריך רב חביבא את בתו לעשות.
 612ולפי טעם זה ,מובן שהצריך רבא שבעה נקיים ,בל י קשר לחומרא דרבי זירא (שבנות ישראל החמירו על עצמן אפילו רואות טיפת
דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים) ,שהרי לא מחמת טיפת דם חימוד אחת רבא מצריך שבעה נקיים ,אלא מחמת החשש שבכל
יום תראה( .רא"ש פ"י סי' ד בסופו)
 613הדחיה לטעם זה  -שאם כן אין לדבר סוף (ריטב"א נדה סו).
 614הראיה  -לפי שרב חביבא רק אחר השבעה ימים הבין מרבינא שגם בתו הקטנה צריכה לישב שבעה נקיים ,ואעפ"כ הוא חיתן אותה
מיד ולא המתין שוב שבעה נקיים עם בדיקות.
הדחיה  -אמנם עברו שבעה ימים ,אך אין זה נחשב להמתנת שבעה כלל ,ומה התועלת בשעה ימים הללו ,שהרי רב חביבא כלל לא
חשב להצריך שבעה ימי המתנה( .רא"ש פ"י סי' ד)
 615הדחיה  -הרשב"א דחה סברא זו ממה נפשך ,שהרי אם היא צריכה שבעה בבדיקות ומתייחסים אליה כרואה ממש  -א"כ יש גם
להצריכה להפסיק בטהרה .ואם היא לא צריכה הפסק טהרה ,ומתייחסים אליה שודאי הפסיק דמה או שחשש חימוד הוא רק בשעת
החימוד  -א"כ אין להצריכה אף שבעה נקיים בבדיקות .ואם משום שלא חילקו חכמים בין שבעה נקיים בבדיקות או בלי  -א"כ אף אין
לוותר על ההפסק בטהרה( .רשב"א)

220

יו"ד סימן קצב
ולדעת הרא"ש בודקת בכל יום ,ובדיעבד מספיק רק בדיקה
אחת [קל וחומר מרואה ודאית] (ב"י)[ .ואינה צריכה הפסק
טהרה שהרי ודאי פסקה ,כי כמות דם החימוד הוא מועט
ובודאי שהפסיקה ( 616ר"ן) ,וכן לא ודאי שהיא ראתה בכלל
(ט"ז ב)] (ראב"ד בעה"נ שער הספירה ,רמב"ן פ"ג הי"ב,
רא"ש פ"י סי' ד ,וכן סיים הרשב"א שצריך לחוש לדבריהם)
וי"א שצריכה שבעה נקיים עם בדיקות והפסק טהרה ( 617כן
משמע מהר"ן בשבועות פ"ב ד :ד"ה תבעוה)

אע"פ שאין לה בדיקת חורים וסדקים] (סד"ט קצו סק"ג,
חזו"א יו"ד סי' צב אות כא ,טה"ב ח"א תצב)
המתנת ארבעה ימים או חמישה  -אינה צריכה ,ואף לדעת
הרמ"א שגזר לא שימשה אטו שימשה ,כאן היא לא שימשה
מעולם ואין לגזור בה ,וה"ה אם היא פירסה נדה מיד אחר
החופה לפי שהתקרב אליה ,הדין כן (ט"ז קצו סק"ז)
אמנם הש"ך (קצו) כתב שנהגו להחמיר ,ורק בשעת הדחק
אפשר להקל .וכן הסד"ט (קצו ס"ק לט) כתב שבמקום
שנהגו להחמיר יש להחמיר ,ובמקום שלא נהגו אין להחמיר
כלל .וכתב בטה"ב (ח"א תצג) שאצלנו אין מנהג כזה כלל.

שבעה נקיים  -השו"ע והרמ"א פסקו שצריך שבעה נקיים
עם בדיקה ,ומונה אותם ממחרת יום התביעה [שהרי יום
התביעה אינו נקי] (רשב"א ,טור ,ב"י)
מספר הבדיקות  -הרמ"א כתב שלכתחילה יש לה לבדוק
בכל יום ,ובדיעבד מספיק בבדיקה אחת( 618 .ש"ך א)
וכתב בטה"ב (ח"א תצא) שיש לה לבדוק עצמה בכל יום
ולפחות ביום הראשון והשביעי.

בדקה עצמה בשעת תביעה

להלכה

אשה שבדקה עצמה בעת התביעה ממש ,ולא ראתה דם -
י"א שהיא יכולה להנשא מיד[ .הטעם  -כי החשש הוא שמא
ראתה דם חימוד בעת התביעה בדיוק ולאו אדעתה]
(ראבי"ה מס' נדה סי' קפג ,הובא בהגה"מ ד' קושטא פי"א
ה"ט ובתשובה מיימוניות בסוף איסו"ב סי' א)
אך י"א שהיא חייבת בשבעה נקיים [לפי שרבא נקט
שצריכה לישב שבעה נקיים ,משמע שחייבת שבעה נקיים
(ב"י בהתחלה) ,ועוד שהפוסקים לא חילקו בכך ,ולפי
הטעם השני יש חשש שבכל יום שמתקרב לחופה
יש חשש שתראה (ב"י בסיפא)] (רשב"א ,ב"י) וכ"פ
השו"ע

הפסק טהרה
אף שהשו"ע פסק שאין צורך בהפסק טהרה ,מ"מ המהרש"ל
פסק שהמנהג להפסיק בטהרה ( 619ב"ח ,ש"ך א) וכן פסק
בטה"ב (ח"א תצא) שיש לה להפסיק בטהרה .מיד לאחר
סיום הוסת ואין היא צריכה להמתין ארבעה או חמישה ימים
קודם הספירה.
אופן ההפסק  -בתולה אינה יכולה לעשות בדיקת חורים
וסדקים כשאר נשים ,לכן יש לה להכניס את העד עד מקום
שידה מגעת ,אך קינוח בלבד אינו מועיל [הטעם  -מדאו'
אין צורך בבדיקת חורים וסדקים ורק מדרבנן יש צורך ,ורק
היכן שאפשר ,אבל כאן שאי אפשר די בבדיקה קלה
שמועילה מהתורה ,הראיה  -שבתולה מביאה קרבן זיבה

מעשה תמר ורות
קשה ,מדוע היו צדיקים שלא חששו לדם חימוד ,כגון תמר
שנבעלה ליהודה  ,620ורות שנבעלה לבועז ?
א .כל דין דם חימוד זו היא גזרה של חכמים [שהרי לא
הרגישה ולא ראתה ודאי] ,וכנראה היא התחדשה עם גזירת
כתמים לטמא ראיה בלי הרגשה( .ט"ז א)
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[ 616הראיה  -שכן מצינו ברב חביבא שבתו לא הפסיקה בטהרה ואעפ"כ הוא לא הצריך אותה שבעה נקיים שוב ,דחיה  -מ"מ אפשר
לבאר ,שרב חביבא הצריכה שוב שבעה נקיים מחמת שלא הפסיקה בטהרה ,והגמרא לא חשה לפרש זאת (ר"ן)]
 617וכן רב חביבא הצריך את בתו ,למנות שוב ,אלא שהגמרא לא חשה לפרש זאת( .ר"ן)
 618הטעם  -קל וחומר מרואה ודאית .ואף שברואה ודאית גם בדיעבד צריך בדיקה בראשון ושביעי ,מ"מ כאן שהיא לא ודאי ראתה,
סומכים על הרא"ש שסובר שאפילו ברואה ודאית מועילה בדיקה אחת( .ש"ך ב)
 619הטעם  -כי יש לומר שרק בזמן הראשונים שהיו טובלות בעודן פנויות ,מכיון שהיא טהורה ,החשש הוא רק משום דם חימוד,
משא"כ בזמן הזה שהעומדות להנשא כמעט כולן בוגרות ,שקבלו וסת פעמים רבות ,והן נדו ת גמורות מהתורה ,לכן בודאי הן צריכות
הפסק טהרה וז"נ בבדיקות (תוה"ש ס"ק ג ,טה"ב ח"א תצא)
[ונלע"ד שלדעת המהרש"ל אף הפסק טהרה אין זה מעכב ,שהרי כתב הב"ח אחרי שהביא את חומרת המהרש"ל בימינו שמצריכים
הפסק טהרה וכן בדיקות כל שבעה" ,מי הו בדיעבד אפילו לא בדקה אלא פעם אחת תוך ז' סגי" ,ונראה שזה קאי על כל החומרא בין
על בדיקת הפסק טהרה ובין על בדיקות שבעה ,שהרי לשאר הפוסקים ודאי אין צורך בכלל בהפסק טהרה .וכן הסכים עמי הרב רפאל
חיים גז שליט"א].
 620סוטה י" - .ותשב בפתח עינים .א"ר אלכסנדרי מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו ,מקום שכל עינים צופות לראותו,
ר' חנין א"ר מקום הוא ששמו עינים ,וכן הוא אומר {יהושע טו  -לד} 'תפוח והעינם' ,ר' שמואל בר נחמני אמר שנתנה עינים לדבריה,
כשתבעה (יהודה) אמר לה שמא נכרית את? אמרה ליה גיורת אני ,שמא אשת איש את? אמרה ליה פנויה אני ,שמא קיבל בך אביך
קידושין? אמרה ליה יתומה אני ,שמא טמאה את? אמרה ליה טהורה אני":
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ב .אין חשש לדם חימוד כאשר מיד אחרי הפיוס הם יהיו
במטה ,כדין מי שיש לו פת בסלו (ט"ז א) 621
ג .כל דם חימוד הוא רק כאשר יש נישואין ,משא"כ ברות
ותמר שלא היה נישואין (חוו"ד ,פת"ש ג)

וי"א שהחימוד נגרם מחיבת ביאה לגוף מסויים ,ולכן רק
כשהיא תראה אותו יוולד חימוד חדש ,ולא יועיל לה ז"נ
קודם שתראנו ( 625דעת השואל בתשובת החת"ס הנ"ל)
ולהלכה ,יש להקל (שכן רוב האחרונים הקלו) ופשוט שאם
היא ראתה את התמונה של החתן לפני כן ,שיש להקל בזה
לכל הדעות (טה"ב ח"א תקג  -ה)

שבעה נקיים לא יועילו באשה שהיתה תחת רשות גבר אחד,
והחליטה להנשא לגבר אחר .בין שהיא נשואה לגבר אחד
ורוצה להנשא לאחר ,ובין אם היא יבמה שהיא קשורה לאח
בעלה ,ורצונה להנשא לגבר אחר ,והיא מתכוונת שאחי
בעלה יבצע חליצה ,ובינתיים היא מונה שבעה נקיים לגבר
האחר[ 622 .הטעם  -משום שאינה סומכת דעתה ( ]623שו"ת
שער אפרים סי' עה ,פת"ש א)

תביעה לאשה מסולקת דמים

תביעה מאיש אחד בעודה תחת אחר

אף באשה שהיא מסולקת דמים יש חשש לדם חימוד בעת
התביעה ,כגון זקנה (שו"ת גבע"ש סי' סה),
וכן קטנה [הטעם  -י"א משום לא פלוג (מי נדה לר' שלמה
קלוגער) ,וי"א משום שהן חומדות (גר"ז מרגליות
בתשובה)] (תוה"ש ס"ס קצב ,טה"ב ח"א תקג),
וכן מעוברת [שנשאת לנואף שמחמתו נתעברה] [הטעם -
דאדרבה יש לחוש יותר לחימוד כיון שהיא מכירה אותו יפה
וזוכרת המעשים שבינו לבינה ומהרהרת בו] (שו"ת הרדב"ז
ח"ג סי' תכג אות ג ,מקום שמואל סי' לג) (פת"ש ב) וכ"פ
בטה"ב (ח"א תצד)
וכן זוג חילונים שחיו חיי אישות בלי חופה וקידושין וכעת
רצונם להנשא כדת ,שצריכה ז"נ ואפילו אם היא מעוברת
[הטעם  -לפי הרדב"ז הנ"ל שמחמיר במעוברת דכיון שבא
עליה יש יותר חשש לחימוד ,שהרי מכירה בו .ולפי דבריו
אין לחלק אם רגילה עמו מספר פעמים או יותר ,ומה לי
שחיו חיי אישות במשך זמן ממושך] (טה"ב ח"א תצח) 626

תביעה בשעה שהיתה שוטה
אשה שתבעוה בזמן שהיתה שוטה (וספרה ז"נ ע"י נשים
אחרות) וכעת היא החלימה  -יש מסתפקים אם עלו לה
הז"נ ,שהרי כעת היא מרוכזת ויש לה חימוד (ב"ש סי' קיט)
וי"א שיש להקל (חת"ס סי' קפד)
תביעה קודם שראתה את החתן
נחלקו הפוסקים האם ראיית החתן היא הגורם המרכזי של
החימוד או לא ,נפקא מינה באשה שמיועדת להנשא עם חתן
שהיא תראה אותו רק בחופה ,האם יש לחוש שייולד לה
חימוד חדש -
י"א שאין לה חימוד חדש [הטעם  -החימוד באשה זו
שהחליטה להנשא טרם שראתה את החתן ,נובע מחיבת
ביאה עצמה ולא מחמת אדם מסויים ,ולכן מועיל ז"נ
לתביעה קודם שתראנו (שו"ת חת"ס סי' קפד ,פת"ש א)
]624

תביעה קודם לכתיבת תנאים (וורט)
כתיבת התנאים ,הוא מרכיב מכריע לעניין הנישואין ,אם זה
יצא לפועל ,ולכן זה מעכב את החימוד .וכל שלא נסגרו
התנאים אין האשה סומכת דעתה להנשא (חמודי דניאל כ"י,
פת"ש א)

מקור טוהר
 621החוו"ד דחה סברא זו ,שהרי זה דחוק לומר שיש חילוק בין זמן מועט למרובה (פת"ש ג)
 622בין אם באותו מקום המנהג ליבם ,ובין אם באותו מקום דרכם לחלוץ.
 623סמכה דעתה היינו כבסעי' ב ,שצריך שהיא תסמוך דעתה להנשא ,שבטוח לה שהיא הולכת להנשא ושהיא התחילה את ההכנות
לחופה.
 624ואין להקשות מהא דרב ורב נחמן שאמרו מאן הויא ליומא ,ומשני דאודועי מודעי להו (ששליח מודיע לנשים קודם שהחכמים באו
לשאת אותן) (יומא יח ,:יבמות לז ):וא"כ אין הן ספרו ז"נ קודם שראו אותם? כי יש לומר שהם היו רגילים לבוא לשם ,והיו מכירים
אותם (שו"ת אמרי אש חיו"ד סי' יז) .ויש שדוחים זאת ,שהרי אין לומר שכל הנשים בערים ההם היו מכירים אותם מקודם .ודחוק הוא
לומא שהם היו נושאים דוקא את אותן נשים שהכירו אותם.
 625ראיה  -במס' סוטה נאמר "אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות .ולכן זו ראיה שהיא תחמוד אותו בעת ראייתו ולא קודם.
דחיה  -הכוונה היא לעניין הרהורי הגבר ,שאם ראה גוף אחד ,אין הוא מהרהר על גוף אחר ,וכן אשה שנשאת על דעת גבר שראתה
אותו והחליטה להנאש לו ,חמדתה עליו ממש ,משא"כ אשה שלא ראתה כלל את הגבר והסכימה להנשא בכל זאת ,עיקר חמדתה היא
לעניין הביאה עצמה ולא משנה לה הגוף ומראהו ,אף אם היא תראה אותו רק בחופה עצמה (חת"ס שם)
[ 626דלא כשבט הלוי (עמ' רמ) שהקל בזוג שחיו חי אישות שאין ח שש לחימוד ואין צורך בז"נ ,אלא להטהר לנדתה בלבד .ומ"מ שבט
הלוי בעצמו במהדורה החדשה (תשנח עמ' רלה) חזר בו קצת והשאיר את הדבר בצריך עיון (טה"ב ח"א תצט הערה )10
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יו"ד סימן קצב
תביעה בתוך חדשי הבחנה
גרושה שצריכה להמתין ג' חודשי הבחנה אחר גירושיה,
קודם שנשאת לגבר אחר ,אם תבעוה בתוך חדשי ההבחנה,
יכולה היא למנות שבעה נקיים בתוך החדשים ולטבול מיד
בתום החדשים ולהנשא [הטעם  -כיון שהדבר הזה תלוי
בדעת האשה בלבד ,כיון שהיא יכולה להנשא מיד כעבור
בזמן ,וזמן ממילא קאתי ,ולכן היא סומכת דעתה .וכן היא
סומכת דעתה כי על הרוב אין האשה מעוברת ,ובפרט
שבדרך כלל האשה יודעת ומרגישה בעצמה שהיא מעוברת.
בשונה מכאשר היא היתה מחכה לחליצה ,ששם אין הדבר
תלוי בה ,ואינה סומכת דעתה .וכן עשו מעשה כמה גדולים]
(שבט הלוי על יו"ד עמ' רלד ,ובחדש רכט ,טה"ב ח"א תצט
 תקא)תביעה מזקן שאין לו גבורת אנשים
אשה הנשאת לזקן שאין לו גבורת אנשים ,ואינה מתכוננת
לביאה של נישואין אלא לשמשו בלבד  -אין היא מחמדת
ולכן מותר לכונסה מיד [הטעם  -לפי התירוץ השני ביבמות
לז ,:ייחודי בעלמא הוו מייחדי ,ופירשו התוס' "וכיון
שפעמים לא בא עליה ,לא מיחמדא ולא חזיא" וכאן הוא
ודאי לא יבוא עליה] (טה"ב ח"א תקא)
תביעה בימי האבל
כלה שהיתה בתוך שבעה ימי אבל על מות אחד מקרוביה,
נחלקו הפוסקים אם מועיל למנות בתוכם שבעה נקיים
לתביעה -
י"א שאין מועיל ( 627שו"ת קנאת סופרים ,שו"ת רב פעלים
ח"ד חיו"ד סי' לח)
וי"א שמועיל (שו"ת תרשיש שהם חיו"ד סי' מא דף כו,.
מהרש"ם בדעת תורה עג).
ולהלכה ,יש להקל ,הואיל ועיקר דין חימוד הוא חומרא
יתירה מדרבנן ,לכן אין להוסיף חומרא שלא נכתבה
בראשונים (טה"ב ח"א תקה  -ו)

סעיף ב :זמן החימוד
ש ִהיא סוֹ מֶׁ כֶׁ ת ְּּב ַּדעְּ ּ ָּׁת ּה ו ְּּמ ִכינָּׁה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה לַּ חֻׁ ּ ָּׁפהַּ ,אף
שעָּׁ ה ֶׁ
ִש ְּבעַּ ת י ִָּׁמים הַּ ּ ָּׁלל ּו מוֹ נִ ים אוֹ ָּׁתם ִמ ּ ָּׁ
ְּ
ְּ
ְּ
(כך מַּ ְּש ָּׁמע ְּּב ָּׁמ ְּרדְּּ כַּ י ְּּב ֵּשם
שרָּׁ ּ ,
שה ע ֲַּדיִ ן .הגה :וְּ יֵּש לִ ְּסמֹך הַּ ְּּט ִבילָּׁ ה סָּׁ מוּך לִ ְּבעִ ילַּ ת ִמ ְּצוָּׁה ְּּבכָּׁ ל מַּ ה ְּּדאֶׁ ְּפ ָּׁ
שלּ ֹא נִ ְּת ַּק ְּּד ָּׁ
עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
שלּ ֹא ִּת ָּּׁבעֵּל ק ֶֹׁדם מוֹ צָּׁ ֵּאי
שם ָּׁא ִביו וְּ ַּרבּ וֹ ָּׁתיו ו ְּּבהַּ ּגָּׁהַּ ת מַּ יְּ מוֹ נִ י פי"א ְּּדהִ לְּ כוֹ ת א"ב) ,וְּ הַּ ִּמנְּ הָּׁ ג לִ ְּט ּבֹל הַּ ּ ַּכ ּ ָּׁלה לֵּיל ד' אַּ ף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ַּר ְּש ָּּׁב"ם וְּ ר"מ וְּ רוֹ ֵּקחַּ ְּּב ֵּ
ש ָּּׁבת ,יֵּש לָּׁ ּה לִ ְּב ּדֹק עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ְּּבכָּׁ ל יוֹ ם עַּ ד ְּּבעִ ילַּ ת
שם) ,אֲ בָּׁ ל אֵּ ין לְּ הַּ ְּר ִחיק הַּ ְּּט ִבילָּׁ ה ִמן הַּ ְּּבעִ ילָּׁ ה יוֹ ֵּתר ִמזֶּׁה .וְּ ִאם לֹא ִּת ָּּׁבעֵּל ְּּבמוֹ צָּׁ ֵּאי ַּ
(מ ְּר ְּּדכַּ י ָּׁ
ש ָּּׁבת ָּׁ
ַּ

מקור טוהר
 627הראיה  -רש"י בכתובות ד - :כתב שאינה מחמדת לתשמיש בתוך ימי אבלה.
ויש דוחים  -שהרי רש"י מיירי שאם בעלה יתבענה לתשמיש היא לא תשמע לו לדבר עבירה ,אך גבי הכנה לנישואין אדרבה הניא
מהרהרת בהכנתה לדבר מצוה וודאי שהיא חומדת.
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מי טוהר
(בית יוֹ סֵּ ף)
(שם ו ְּּבהַּ ּגָּׁה ו ְּּבתוֹ סָּׁ פוֹ ת פ"ק ְּּדיוֹ מָּׁ א ַּּדף י"ח) ,וְּ ַּדוְּ ָּׁקא לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה ,אֲ בָּׁ ל ְּּב ִדיעֲבַּ ד ֵּאין לְּ הַּ ְּח ִמיר ִאם ָּּׁב ְּד ָּׁקה ַּרק ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת ּתוֹ ְּך ז' ּ ֵּ
ִמ ְּצוָּׁהָּׁ ,
ש ְּמ ָּׁרה ז' נְּ ִק ִ ּיים( ,הג"ה ש"ד) .
ש ִ ּי ּגַּע ָּּׁב ּהִ ,אם ָּׁ
 .וְּ כָּׁ ל חָּׁ ָּׁתן יִ ְּש ַּאל לַּ ּ ַּכ ּ ָּׁלה ק ֶֹׁדם ֶׁ

עצמה בכל יום עד יום החופה ,ובדיעבד מספיק רק בדיקה
אחת בתוך הז"נ.

זמן החימוד ושבעה נקיים
י"א שהחימוד מגיע משעה שהאשה מחליטה להנשא
ומתחילה מזמן ההכנות לחופה ,ורק בשעה זו יש חשש
חימוד ,ומועיל השבעה נקיים [ 628כי החימוד הוא בעת
התביעה בלבד ,כטעם הראשון לחימוד (ט"ז ג,ה)]  629ומאז
יכולה היא לישב ז"נ ,ואין צריך שהז"נ יהיו סמוכים לחופה
(דרכ"מ א ,ט"ז ג) וכן אין צריך בדיקות אחר הטבילה עד
לבעילת מצוה [כי אפילו בתוך הז"נ מקל הרשב"א שא"צ
לבדוק (ט"ז ג)] (רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ב קצר ה .וארוך ו,.
ה"ה איסו"ב פי"א ה"ט ,ר"ן שבועות ד :ד"ה תבעוה) וכ"כ
השו"ע
וי"א ששבעה נקיים צריכים להיות דוקא סמוך לבעילת
מצוה ,ולכן אם מתעכב הזמן בין הטבילה לבעילת מצוה ,הרי
היא צריכה לבדוק עצמה בכל יום [הטעם  -שיש חשש
חימוד עד שהיא תנשא ,שהרי לבה הומה ומשתאה ,כטעם
השני לדם חימוד (ט"ז ה)] (רשב"ם הובא בהגה"מ פי"א אות
ה ,רוקח סי' שיז) וכ"פ הרמ"א ,ומ"מ הוא הקל שאין צריך
בדיקה בין הטבילה לבעילת מצוה עד ד' לילות [שכן המנהג
להנשא בליל ד ,ולבעול במוצ"ש] ומ"מ בדיעבד אין
הבדיקות מעכבות אלא רק בדיקה אחת בימי הז"נ (ב"י,
רמ"א)
וי"א שחשש חימוד הוא רק כאשר יש זמן קצר מאוד בין
הקיד ושין לנישואין ,אך אם היה קידושין ורק אחר שבוע
רוצים להנשא ,אין האשה חומדת ,כיון שהיא מכינה עצמה
נפשית (ריב"א הובא בהגה"מ פי"א ה"ט ,ובתשובה מיימו'
איסו"ב סי' א)
השו"ע כתב להקל כדעת הרשב"א ,אלא שבסעי' א הוא
החמיר לחוש לטעם השני ,והצריך בדיקה בימי הז"נ ,ולפי
זה לדעתו יש להחמיר גם בזה ,ולבדוק בכל יום בין הטבילה
לבעילת מצוה ,אחר ד' לילות (ט"ז ה)
וכן פסק בטה"ב (ח"א תצא) שיש להסמיך ולקרב הטבילה
סמוך לנישואין עד כמה שאפשר .וגם לאחר הטבילה תבדוק

חובת החתן לברר אם ספרה
קודם הנישואין וקודם שהחתן בא עליה ,החתן צריך לשאול
את הכלה אם היא ספרה ז"נ וטבלה (הג' שערי דורא הל' נדה
סי' א ,דרכ"מ ב* ,רמ"א) אלא שבזמנינו השושבינים הם
שמודיעים לחתן (ש"ך ד)
בעילת מצוה ביום
נחלקו הפוסקים האם לחתן מותר לבעול את בעילת המצוה
(הראשונה) ביום או לא -
י"א שאסור לו ,אף בבית אפל (שו"ת אבן שהם סי' טז)
וי"א שמותר לחתן כשם שמותר לכל אדם (או"ח סי' רמ)
(נו"ב תניינא חיו"ד סי' קיז) (פת"ש ד)
חיבוק ונישוק קודם החופה
אסור לחתן לחבק ולנשק הכלה קודם הנישואין [הטעם -
בגדולה ,משום "לא תקרב" כל קרבה במשמע .ובקטנה,
משום גירוי יצר הרע וחשש שכבת זרע לבטלה (של"ה דף
ק ,.הובא בבאר הגולה ז*)]
כמו כן ,יש להזהר שלא להשכיב החתן אצל הכלה ( 630שם)
ומ"מ אין חובה להוכיחם על כך ,שאין זה איסור המפורש
בתורה ,וכן אסור להוכיחם כאשר ידוע למוכיח שהם לא
ישמעו לו ולא יקבלו ממנו ,שמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו
מזידין( .שו"ת מעיל צדקה סי' יט ,פת"ש ה)
לימוד ענין ביאה
בנות צנועות שאינן יודעות ענין ביאה כלל ,ורק לפני ימים
אחדים קודם החופה ,מסבירות להן הנשים ענין ביאה  -יש
ללמד אותן את זה קודם שתספור ז"נ ,כיון שלא היה שייך

מקור טוהר
 628הנפקא מינה  -אם החליטו להנשא עוד שנה ,וישבה שבעה נקיים ,ופתאום היא רוצה להנשא תוך שבוע  -שאין הז"נ עלו לה ,כיון
שהיא לא חמדה בתביעה הראשונה .אך אם הם החליטו להנשא בסמוך בזמן שהם מתחילים את ההכנות לחופה (בערך חודש לפני),
וישבה שבעה נקיים ,ופתאום הם החליטו להנשא קודם לתאריך שקבעו  -מועיל ,וא"צ שוב שבעה נקיים [דלא כהבנת הדרישה ,שהבין
שלדעת הרשב"א ,שצריך שבעה נקיים דוקא סמוך לחופה] (ט"ז ג)
( 629כלשון הר"ן " -משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה" .וכלשון הרשב"א " -בשעה שמכינים צרכי חופה ,מכי רמו
שערי באסיתנא" ופירש הפרישה (ג) " -שזורעים שעורים בעציץ ,לומר פרו ורבו כשעורים הללו ,ורש"י (כתובות ח .ד"ה מכי רמו)
פירש לישנא אחרינא ,עריבות ששורין בהן שעורים לעשות שיכר).
 630נלע"ד דהיינו ,שהחתן לא ישכב בבית אחד עם הכלה ,כנהוג בביקורי השבתות קודם החתונה
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וי"א שאינה צריכה לבדוק אחר הנישואין [הטעם  -כי עיקר
החימוד בחיבת נישואין זה במה שנקרא עליה שם נשואה,
כי יותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה להנשא
(כתובות פו( ]).טה"ב ח"א תקה)
ולהלכה יש להקל [לפי שמהרא"י בלקט יושר דחה את דברי
המחמירים ,וכן נראה מדברי הרשב"א וסייעתו להקל בזה]
(טה"ב ח"א תצה ,תקה  -ו)

בהן ענין חימוד עד הלימוד (שו"ת יבי"א ח"ח ס" טז ,טה"ב
ח"א תצא הערה )1
נשאת ולא נבעלה מיד
אשה שנטהרה לדם חימוד והיא נשאת ,אך היא לא נבעלה
מיד -
י"א שהיא צריכה לבדוק עצמה עד שתבעל [הטעם  -א .כי
עיקר החימוד הוא לתשמיש ראשון של החתן ,ב .כן מוכח
מיומא יח :שכתבו "עד שתבעל"]
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מי טוהר
סעיף ג :שינוי מועד הנישואין או החתן
ישב ז'
חזֹר וְּ לֵּ ֵּ
ָּׁשבָּׁ ה ז' נְּ ִק ִּיים ְּצ ִריכָּׁ ה לַּ ֲ
ש ּי ְּ
ִאם דָּּׁ ח ּו הַּ ִּנשּׂ ו ִּאין מֵּ חֲמַּ ת אֵּ יזֶׁה ִס ּ ָּׁבה ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
(מ ְּרדְּּ כַּ י
ש ּ ֵּבינְּ ַּתיִ ם ,לֹא מֵּ הָּׁ נֵּיָּׁ ,
ש ָּּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ּ ָּׁת ִמיד ַּּב ּי ִָּׁמים ֶׁ
ּאיןַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ִּי ְּת ּ ַּפ ּ ְּשר ּו לַּ עֲשׂ וֹ ת הַּ ִּנשּׂ ו ִ
נְּ ִק ִּיים וְּ לִ ְּט ּבֹל ְּּכ ֶׁ
ה"נ ובמהרי"ק ש ֶֹׁרש קנ"ט) .

וכ"ש אם הם ביטלו את הנישואין מחמת ריב וכדו'  -היא
צריכה ז"נ [כי יש לחוש שכעת זה תביעה חדשה ,והיא
תראה דם חימוד] 632
אך אם הם רק דחו את המועד ,ובאותו מעמד הם קבעו מועד
חדש לנישואין  -אין שום חשש ,ואין צריך שוב ז"נ( .ב"ח
ד"ה כתב המרדכי) 633

נדחה מועד נישואין
כתב המרדכי (פ"ד דשבועות סי' תשמ) בשם הר"ם
(בתשובה דפוס לבוב סי' קטו) שדקדק מלשון הרשב"ם
במעשה דרבינא (נדה סו" ).אם דחו הנישואין כגון שאין
יכולים להתפשר יחד אבי החתן ואבי הכלה או מחמת
הנדוניא או מחמת הוצאות הנישואין ,אע"פ שישבה ז"נ
צריכה חזור ולישב ז"נ כשיתפשרו וישלימו יחד ודעתן
לעשות הנישואין"
ונחלקו הפוסקים בהבנת דבריו ,מתי המרדכי הצריך ז"נ
מחדש:

וי"א שרק אם ביטלו את הנישואין ("נדחו בבירור") ודוקא
בהסכמת שני הצדדים  -אז צריכה ז"נ  ,634כיון שהיא לא
בודקת כראוי .אך אם הדחיה היתה מחמת ויכוחים בעניין
הנדוניא ,אך הם לא החליטו לבטל ,וכן אם רק החתן סירב
לשאת אותה  -הכלה סומכת דעתה תמיד ,וממתינה עד
שיתפשרו צד החתן [כי אם נאמר שגם בדחיית מועד או
סירוב צד החתן בלבד יש חימוד חדש ,וצריך ז"נ ,ולא ראינו
מי שמצריך ז"נ מחדש במה שמצוי שמתעכבת החתונה כמה
שעות .כי מה לי יום או יומיים ,מה לי כמה שעות] (ט"ז ו)

י"א שאם נדחה מועד הנישואין ,והיא לא בדקה  -היא צריכה
ז"נ ,משא"כ אם היא המשיכה לבדוק( .דעה שניה במהרי"ק)
וי"א שבכל שינוי במועד הנישואין ,ואף אם היא הקפידה
לבדוק  -היא צריכה ז"נ[ .הטעם  -כי אין היא נזהרת לבדוק
יפה ,כי עד שהם יתפשרו יש חשש כל שעה שמא היא תראה
דם חימוד ,כי צריך שהיא תתן דעתה ומסקא טובא (דעה
ראשונה במהרי"ק) ,וי"א משום שמתעורר חימוד חדש
לתאריך אחר (לבוש ,חוו"ד בביאורים סק"ו) ( ]631מהרי"ק
שורש קנט ,משא"ב סי' מב) וכ"פ הרמ"א

החתן הגיע למחרת מועד החתונה
חתן שלא הגיע במועד החתונה ,אלא איחר יום או יומיים,
נחלקו בזה הפוסקים האם צריך שבעה נקיים מחדש:
י"א שצריך ז"נ ,שהרי הכלה חוששת שמא החתן מסרב,
ושמא קרה לו אונס בדרך ,שהרי הדרכים בחזקת סכנה ,ויש
בזה חימוד חדש (ט"ז ו)
וי"א שאין צריך ז"נ ,שהרי היא מבינה שכנראה היה לו אונס
שמעכב אותו זמנית ,והוא יגיע והיא לא התייאשה (משא"ב
סי' מב) ובתנאי שלא עברו עליה ז' ימים בלי בדיקה [הטעם

וי"א שרק אם הם דחו את מועד הנישואין ,בלי לקבוע באותו
מעמד מועד חדש  -היא צריכה ז"נ [כי יש חשש שמא בכל
שעה היא תראה דם ,והיא לא נתנה דעתה],

מקור טוהר
[ 631דחיה  -גם המחמיר (המהרי"ק) החמיר רק מטעם דילמא חזיא לאו אדעתה ,כיון שנדחו הנישואין ,וכאן היא יודעת את הזמן הבא,
ולכן אין היא מסחת דעתה .וכן א ם צד החתן מתנגדים כיון שזה מקובל שקורה כך מתפשרים אין היא מסיחה דעתה (ט"ז ו) וכ"כ
הש"ך (ו) שהלבוש החמיר מסברתו בלי ראיה]
 632וכן אם הרחיקו את מועד הנישואין כל כך ,עד שהיה צריך הכנות חדשות לנישואין  -ודאי שהיא צריכה ז"נ מחדש ,מתחילת זמן
ההכנות (חוו"ד ,פת"ש ו) וכ"פ בטה"ב (ח"א תקו  -ז)
 633וכן אם הם ביטלו הנישואין ,אך זה היה בין זמני הבדיקות ,שחרית וערבית אין היא צריכה ז"נ ,שהרי שעת הבדיקות היא ודאי בדקה
עצמה יפה (שו"ת ב"ח סי' קיח ,שו"ת מהריט"ץ סי' מז ,פת"ש ו)
 634ואם צד הכלה סירב לנישואין ,וכעת הם התפשרו  -י"א שכעת זה כתביעה חדשה (ערוה"ש סעי' יג) ,וי"א שאין זה כתביעה חדשה,
ורק אם שתי הצדדים סירבו הוי כתביעה חדשה (חוו"ד בחידושים סק"ו) וכן הלכה ,שהרי הרבה פעמים שצד הכלה מתנגד אך הכלה
עצמה רוצה בשידוך ולא מסיחה דעתה ,ואף אם היא מתנגדת מ"מ היא מקוה שהם יתפשרו ,שהרי יותר משהאיש רוצה לישא ,האשה
רוצה להנשא (טה"ב ח"א תקז)
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 כי אין להחמיר בדינים אלו ,הרי בין כה להרבה פוסקים איןצריך בדיקות בשבעה נקיים של חימוד ,וגם למצריכים
בדיקות מספיק בדיקה אחת ,ובפרט שכל הדין הזה
מדבריהם ,ואפילו בזמנינו שיש טלפונים ,יש לומר שבזמן
קצר כזה ישנה אפשרות שהוא לא מצא טלפון או דואר
ליצור קשר (טה"ב ח"א תקח)] (ש"ך ז)
וכן הלכה ,שאין היא צריכה ז"נ מחדש ,אך נכון שמיד עם
בוא השליח לבשר שהחתן עומד לבוא בקרוב ,תבדוק הכלה
את עצמה אם טהורה היא [כדי לצרף את סברת הראבי"ה
המקל בזה] (טה"ב תקח)

וכן אם היא מחכה לשליח שיודיע לה על הקדמת הנישואין,
התביעה נחשבת רק משיבוא השליח ,ורק אז היא יכולה
למנות ז"נ ,כיון שעד שהוא לא בא היא מסופקת.
ומ"מ אם אבי החתן אמר שהוא שולח שליח לשאול את
אשתו אם אפשר להקדים ולדעתו היא בודאי תסכים  -צ"ע,
כיון שדעתו תלויה באחרים (ש"ת נו"ב תניינא חיו"ד סי'
קטו ,פת"ש ח)
אך בדיעבד ,שהקדימו את המועד והחתן כבר בא עליה  -אין
להפרישם [דחשש חימוד מדרבנן בלבד] (ט"ז ח)
אך י"א שאינה צריכה שבעה נקיים [הטעם  -דין תבעוה
להנשא מחומרא דרבנן ,כי מהתורה היא בחזקת טהרה ,ומה
שמצינו שהחמירו בשינוי תאריך ,היינו היכן שהתייאשו,
משא"כ בהקדמת יום או יומיים] (שו"ת שערי דעה ח"ב סי'
רמה ,טה"ב ח"א תקז)
ואין לחוש שיתעורר חימוד חדש ,כיון שהיא התכוונה לגוף
אדם הזה עצמו (שו"ת קנאת סופרים)
ולהלכה ,יש להקל ,וטוב הדבר שבשעה שיתברר לה יום
הנישואין ,תבדוק עצמה מיד להסיר כל ספק ,ואז היא
תסמוך על השבעה נקיים שעשתה (טה"ב ח"א תקט ,סד"ט
ס"ק יב)

הקדמת מועד הנישואין

התעורר ספק בהיתר הנישואין

אם הוקדם מועד הנישואין  -י"א שהכלה צריכה ז"נ מחדש,
כי יש כאן תביעה חדשה.
ואף אם החתן הודיע לה בשעת קביעת המועד הראשון
שיכול להיות שהוא יקדים את המועד  -היא צריכה ז"נ מעת
ההודעה הברורה על המועד החדש[ .כיון שלא היה ברור לה
התאריך החדש ,ורק כעת נודע לה בבירור ,לכן הוי כתביעה
חדשה] (ט"ז ח)

אשה שתבעוה להנשא וספרה שבעה נקיים ,ושוב נודע שיש
ספק בהיתר הנישואין שלה ,משום דין קטלנית ,ואחר העיון
בית הדין פסקו לה להיתר  -אין היא צריכה שוב ז"נ [כמו
שמצינו שכאשר יש ספק בענין החימוד המנהג להקל (ב"ה,
ש"ך סד"ט) א"כ ה"ה כאן]
וכן הדין בכל ספק שהתעורר מחמת דין פסולי קהל או ספק
יהדות או שמא היתה מקודשת לאיש אחר ,ובית דין פסק
לה להיתר  -אינה צריכה ז"נ מחדש (בדה"ש ביאורים עמ'
רלח ,טה"ב ח"א תקט)

התחלף החתן
אם ביטלו את הנישואין ,והכלה החליטה באותו מעמד
להנשא לאחר  -הרי היא צריכה ז"נ ,כי יש בזה תביעה
חדשה ,ויש חשש שעכשיו חמדה וראתה (ב"ח ד"ה כתב
המרדכי ,לבוש ,מעד"מ ,ש"ך ו) ,ואף אם היא התרצתה שוב
לחתן הראשון (ט"ז ו)
אף אם לא היתה שום קטטה [כיון שהחימוד היה על גוף
אחד וכעת החימוד על גוף אחר ,ואין יצר הרע שולט אלא
במה שעיניו רואות] (שו"ת חת"ס ס"ס קפד ,פת"ש ו)

סעיף ד :איסור ייחוד בכלה שאינה טהורה

ש ּ ָּׁבא עָּׁ לֶׁ יהָּׁ  ,לֹא יִ ְּתיַּחֵּ ד עִ ּ ָּׁמ ּה,
ש ּ ֵּפ ְּרסָּׁ ה ּ ַּכ ּ ָּׁלתוֹ נִ דָּּׁ ה ק ֶֹׁדם ֶׁ
עָּׁ בַּ ר ו ְּּכנָּׁסָּׁ ּה ּתוֹ ְּך זְּמַּ ן זֶׁה ,וְּ כֵּ ן חָּׁ ָּׁתן ֶׁ
ִשאת וְּ לֹא
ש ּנ ֵּׂ
ָּׁשים .הגה :יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ִאם הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּטהוֹ ָּׁרה ְּּכ ֶׁ
שנָּׁה ּ ֵּבין הַּ ּנ ִ
ָּׁשים וְּ ִהיא יְּ ֵּ
ָּׁשן ּ ֵּבין הָּׁ אֲ נ ִ
ֶׁא ּ ָּׁלא הוּא י ֵּ

ּ ָּׁבא עָּׁ לֶׁ יהָּׁ  ,וּפֵּ ְּרסָּׁ ה נִ דָּּׁ ה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּךֵּ ,אין צָּׁ ִר ְּ
שם)
מ ְּח ִמיר ּ ָּׁתבוֹ א עָּׁ לָּׁ יו ְּּב ָּׁרכָּׁ ה (ת"ה ָּׁ
ימן רנ"ג וְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת ַּאלְּ פָּׁ ִסי) ,וְּ הַּ ּ ַּ
ש ּמוּר עוֹ ד( ,ת"ה ִס ָּׁ
יך ִ

שאֲ סו ָּּׁרה לְּ יַּחֵּ ד עִ ּמוֹ ּ ַּביּוֹ םְּּ ,כמוֹ
 .וְּ ֵּאין לְּ חַּ ּלֵּק ּ ָּׁבזֶׁה ּ ֵּבין ּ ָּׁבחוּר לְּ ַּאלְּ מוֹ ן אוֹ ְּּבתוּלָּׁ ה לְּ ַּאלְּ ָּׁמנָּׁה(ַּ ,ר ּ ֵּבנ ּו יְּ רוּחָּׁ ם נ ִָּׁתיב כ"ו)  .יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה ,וְּ אֵּ ין צָּׁ ִר ְּ
ש ִנים
ָּׁשים (טוּר ְּּב ֵּשם הָּׁ רֹא"ש)  .וְּ ִאם אֵּ ינָּׁם יְּ ֵּ
ָּׁשים אוֹ הִ יא ּ ֵּבין הַּ ּנ ִ
יך לִ הְּ יוֹ ת ְּש ּ ֵּתי ְּש ִמירוֹ תַּ ,רק הוּא ּ ֵּבין הָּׁ אֲ נ ִ
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם הָּׁ ַּר ְּש ָּּׁב"א)  .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים דְּּ בַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה צָּׁ ִר ְּ
יך ְּש ּ ֵּתי ְּש ִמירוֹ ת ,וּבַּ יּוֹ ם מֻׁ ּ ָּׁתר לְּ ִה ְּתיַּחֵּ ד,
ש ּמוּר ְּּכלָּׁ לֵּ ּ ,
יכים ִ
ְּּבחֶׁ ֶׁדר א' ֵּאינָּׁן ְּצ ִר ִ
(הָּׁ ַּראֲ בָּׁ "ד)  .וְּ הַּ ִּמ ְּנהָּׁ ג לִ ַּּקח ָּׁקטָּׁ ן אֵּ צֶׁ ל הֶׁ חָּׁ ָּׁתן ו ְּּקטַּ ּנָּׁה ֵּאצֶׁ ל הַּ ּ ַּכ ּ ָּׁלה ,וְּ ֵּאין ִמ ְּתיַּחֲ ִדין ּ ַּביּוֹ ם ְּּבלֹא קָּׁ טָּׁ ן אוֹ ְּקטַּ ּנָּׁה.
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מי טוהר
הסבר ג  -שחכמים היו מייחדים אותן בלי לישון איתן
לעולם ,אלא רק בכדי לשבור את היצר ,אך ייחוד ממש
אסור( .רשב"א ראב"ד בהשגות שם)
הסבר ד  -חכמים היו נושאים אותן אף שהן לא נטהרו ,אך
ייחוד אסור גם לת"ח ולכן הוא צריך שמירה  ,638והחידוש
הוא שבת"ח אין חשש הוא יבוא עליה בין המשמרות (דעת
הרמב"ם לפי דעת הב"י )639
הסבר ה  -חכמים כאלו שמבקשים אשה לימים ספורים רק
באותו מקום ,לא בטוח שהם יבואו על הנשים הללו ,אלא
אם כן החכם ירצה ,לכן היא לא חומדת ולא חוששים לדם
חימוד (תוס' ד"ה ייחודי)
יוצא איפוא ,שלפי תירוצים ב  -ה אין היתר ייחוד לת"ח,
בכלה שיש חשש חימוד (וכן נראה מהרי"ף א .וכן מהרא"ש
סי' ז ,שלא כתבו גמרא זו דרבי אליעזר בן יעקב ,וכנראה
הסיבה היא משום שהם היו מסופקים איזה מהתירוצים הוא
עיקרי ,וממילא הייחוד אסור אף לת"ח .ב"י) כ"פ בשו"ע
ולא חילק בין תלמיד חכם לעם הארץ.

כלה שטרם טבלה לחימוד
אם החתן כנס את הכלה קודם שהכלה טבלה לתביעה
ולחימוד  -אסור לו להתייחד עמה ,בכדי שגזירת דם חימוד
תקבל תוקף ,משום שזה ספק שמא ראתה ,ויש חשש גדול
ליצרו תוקפו (רשב"א תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ד ,:ובארוך ז,.
ב"י) ובפרט שהוא לא בא עליה מעולם (תרומה סי' קט)
וכ"פ השו"ע 635
ייחוד לתלמיד חכם
בגמרא נאמר ( 636בתירוץ השני) ,שתלמידי חכמים היו
מייחדים להם נשים טרם שהן ספרו וטבלו לדם חימוד,
ונחלקו הראשונים מהו הייחוד שהיו עושים:
הסבר א  -חכמים היו מתייחדים עמן ממש בבית ,אף טרם
שסיימה ז"נ ,משום שת"ח יודע שהיא אסורה ונזהר ,לכן
התירו לו[ .הטעם  -א .מצד זהירות  -ת"ח רגיל בדברי
חכמים וגזירותם ,אבל עם הארץ כיון שהוא יודע שלא
ראתה ,אם נאמר לו לפרוש משום חשש שמא ראתה מחמת
חימוד ,הדברים לא יכנסו באזניו ,שהרי אינם רגילים בדברי
חכמים וגזירותם .ב .משום ידיעת הגזירה  -כל ת"ח ודאי
יודע מגזירה זו ,וסתם כל אדם אינו יודע ,ואין לחלק בין
יודעים ללא יודעים (ב"י)] (רמב"ם פי"א ה"י לפי הבנת
הראב"ד הרשב"א והרב המגיד) 637
הסבר ב  -חכמים היו רק מייחדים אותם לנישואין ,וכשהיו
באים לעיר ,אז היא היתה מונה ז"נ ואחר כך נישאים ,אך
ייחוד ממש אסור גם לת"ח.

פירסה נדה קודם שבעל
אם הכלה פירסה נדה קודם שהחתן בעל אותה  -הרי הם
צריכים שמירה [כתובות ד" - .וכן מי שפירסה אשתו נדה
הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים( ]"...וכ"פ
הרמב"ם פכ"ב ה"א) וכ"פ השו"ע
בין אלמנה בין בתולה בין בחור בין אלמן [ואין לומר שאלמן
אין יצרו תוקפו כל כך (ש"ך יב)] (רי"ו נכ"ו ח"ד רכד640 ):
איסור ייחוד בכלה שפירסה נדה  -דאו' או דרבנן -

מקור טוהר
 635ומ"מ במחזיר גרושתו ,אין איסור ייחוד אם טרם טבלה (ט"ז ח)
 636יבמות לז" - :אמר ר' אליעזר בן יעקב לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה לזה ונמצא
אח נושא את אחותו איני והא רב כי איק לע לדרדשיר [מכריז] ואמר מאן הויא ליומא [מי רוצה להינשא לו רק לזמן שהותו בעיר זו]
ורב נחמן כי איקלע לשכנציב [מכריז] ואמר מאן הויא ליומא ,שאני רבנן דפקיע שמייהו [שמתפרסם הדבר,ואין חשש שבניו ינשאו
אחד לשניה] ,והאמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקי ים? רבנן שלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו [היו משלחים
שליח קודם בואם והאשה היתה מונה ז"נ וטובלת טרם בואו] ,ואיבעית אימא לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו ,דאמר מר אינו
דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו" [ועיין בטה"ב ח"א תקא ,שהאריך לדון ,האם יש לפסוק בדרבנן כלישנא בתרא או
כדעה המקלה ועוד]
 637דחיה  -אם הגמרא התירה ייחוד בחשש דם חימוד שהוא קל ,א"כ יש להתיר ייחוד בפרסה נדה ממש ,שהרי איסורא חמור יותר
ות"ח יזהר יותר? ואין לתרץ שאה"נ לפי הרמב"ם יש להתיר לתלמיד חכם גם ייחוד בפרסה נדה ,שהרי היה לו לפרש ולכתוב זאת
בפירוש (ב"י)
 638אך בפירסה נדה לא הקלו לת"ח לשאת אותה וסמוך על המשמרות (אפילו שאיסורה חמור יותר והוא יזהר)  -לפי שדם חימוד אינו
מהתורה ,משא"כ נדה שזה דאו' לא הקלו לת"ח בייחוד (ב"י)
 639הסביר הב"י ,שההיתר שניתן לתלמיד חכם יותר מם הארץ הוא לשאת אשה נדה ,כי בעם הארץ יש חשש שגם אם יהיו להם
שומרים ,והוא יישן בין האנשים והיא תישן בין הנשים ,שמא לא יזהרו בשעה מהמשמרות ,והוא יבוא עליה ,שכן מלשונו רואים שהוא
התיר רק לשאת אותה ולא להתייחד ,וזה לשונו" :ואם נשאת (נדה) לת"ח מותר לינשא מיד ,ותספור מאחר שנישאת ותטבול ,שת"ח
יודע שהיא אסורה (ולא יחפש לבוא עליה בין המשמרות) ונזהר מזה ולא יקרב לה עד שתטבול"
[ 640דלא כדעת התוס' (יומא יח :ד"ה ייחודי) שכתבו שבאלמן אין לחוש (דרכ"מ ג)]
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יו"ד סימן קצב
נראה דעת שאר הפוסקים שלא חילקו בדבר ,וכ"פ הטור,
ש"ך ט ויא ,וכן המנהג) 641
אלא שהמורה יכול להחמיר בזה בחתן וכלה קלי דעת
המתנהגים בשחוק מוקלות ראש ,ויש לחוש פן יבואו
לאיסור ,ישתדלו לעשות להם סדרי שמירה ,בכדי לעשות
סייג לתורה ( 642טה"ב ח"א תקיח)
ומכל מקום ,יש להחמיר בכל ההרחקות בזה כאשה נדה,
ומותר להסתכל (טה"ב ח"א תקיח)

מהרמב"ם (איסו"ב פכ"ב ה"א) והר"ן (שבת יג ).משמע
שאסור מדאו',
אך משאר הפוסקים משמע שאסור רק מדרבנן ,שכן התוס'
(סוטה ז ).כתבו שתורה אסרה ייחוד דומיא דאם עם בנה,
שאין להם היתר ,משא"כ כשיש היתר כנדה לבעלה ,ורק
חכמים הם שאסרו בכלה שפירסה נדה קודם שהחתן בעל,
משום שיצרו תקפו (טה"ב ח"א תקי) וכן אם זה היה מדאו'
הראב"ד לא היה מתיר אותם להיות בבית אחד ביום בלי
שמירה (חזו"א סי' צא אות ג)
הנפקא מינה  -שאם יש עוד צירוף להקל ,סומכים להתיר
ייחוד (טה"ב ח"א תקיג)

פירסה נדה אחר כמה לילות
בחור שנשא בתולה והיתה טהורה ,ושהה עמה כמה לילות
מבלי לבוא עליה ,ואז היא פירסה נדה  -י"א שהם אסורים
בייחוד [הואיל ותקיף יצרו ,כיון שעדיין לא בעל אותה] וי"א
שמותרים בייחוד [כיון שראינו אין יצרו תקיף שהרי יכל
לבעול ולא בעל עד עכשיו  ]643ומ"מ המחמיר תבוא עליו
ברכה (תרוה"ד סי' רנג ,ב"י) וכ"כ הרמ"א,
אך הט"ז (ז) פסק שאסור להם להתייחד מעיקר הדין ,644
ובפרט הנוהגים (מנהג שטות ויש לבטלו) לבעול רק אחר ב'
או ג' לילות ,שאסורים להתייחד [כי הוא לא בעל מחמת
המנהג ,ולא משום שאין יצרו תקיף] (ש"ך יא) 645
ומ"מ יש שהקלו במקרה שהחתן מעצמו לא בעל (נקוה"כ,
חכמ"א כלל קטו סי' ט ,מהרש"ם בדעת תורה)
ויש שהקלו יותר ,אף כאשר הבעל רצה לבעול אך לא
הצליח ,מחמת שהיא התעייפה וכדו' ,וכעתהיא פירסה נדה,
שמותר להם להתייחד בלי שמירה [כי לא מסתבר שתרוה"ד

פירסה נדה אחר שבעל
אם הכלה פירסה נדה אחר שהחתן בעל אותה  -הם מותרים
בייחוד ,והיא יכולה לישון עמו בחדר אחד בלי שמירה ,וכן
המנהג [המקור  -כתובות ד" - .דרש רב יוסף בריה דרבא
משמיה דרבא לא שנא אלא שלא בעל אבל בעל אשתו ישנה
עמו" .הטעם  -דכיון שהוא בעל אין יצרו תוקפו כל כך,
והואיל והיא עתידה להטהר ויש לו פת בסלו מותר ייחוד בלי
שמירה] ואף בבתולה שאחר הבעילה היא אסורה רק משום
דם בתולים ,מותר הייחוד ואין חשש שיבוא עליה [הטעם -
שעיקר דין ייחוד באופן שהוא לא בעל ,הוא מדרבנן ,לכן יש
מקום לסמוך על הסברא האומרת שכיון שהערה שוב אין
יצרו תקיף (שו"ת ציץ אליעזר ,חזקת טהרה ,טה"ב ח"א
תקטו] (ש"ך יג) (רבינו ירוחם ,רא"ש כתובות סי' ט ,וכן
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[ 641דלא כהרמ"ה שסבר שלפי משנה אחרונה שבועל בעילת מצוה ופורש צריך שמירה לו ולה (רא"ש שם),
וכן דלא כמהרש"ל (פ"ק דכתובות סי' ו) שגרס "אבל בעל בעילת מצוה אשתו ישנה עמו" ,ודייק שדוקא אם גמר בעילה גמורה ,אך
בהעראה לא מועיל לאסור ,וכן פסק להחמיר בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סי' קכ)  -שהרי הגירסא אצלנו היא "אבל בעל  -אשתו ישנה
עמו" (טה"ב ח"א תקיד)]
[ 642המקור  -בספר עוד יוסף חי (פרשת שופטים סעי' א) כתב שמנהג בגדד שאחר ביאה ראשונה והיא פירסה נדה ,אין הבעל מתייחד
עמה עד שתטבול פעם שנית ,ואז רשאי להתייחד עמה ככל איש ואשה נדה  -אלא שאנו פוסקים כמרן השו"ע ,ולכן יש מקום להחמיר
בחתן וכלה קלי דעת ,שיכולים לפרץ הגדר( .טה"ב ח"א תקיח)] והוסיף בטה"ב (שם) "והנה ,חדשים מקרוב באו שתיכף ומיד לאחר
החופה ,החתן והכלה יוצאים לטיול ונוסעים מעיר לעיר הלוך ונסוע במשך כל שבעת ימי המשתה ,נדדו הלכו לדלג על ההרים לקפץ
על הגבעות ,ועל ידי כך בטלים משמחת החופה ,וכמו שאמרו (סוכה כה ):אין שמחה אלא בחופה ,וכן מברכת חתנים שתקנו חז"ל
(כתובות ז ):לאמרם בסעודות בכל ימי המשתה ...ומה גם שתקנו חז"ל (ברכות נד ):שהחתן והכלה צריכים שימור מן המזיקים ,ונכלל
בזה השימור שלא י חטאו באיסור קריבות לאחר שנאסרה עליו בדם בתולים ...והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר .ישמע חכם ויוסף
לקח"
 643ו'בעל' שכתוב בגמרא היינו ראוי לבעול ,וכן ראייתו משור מועד שראה שוורים שלוש פעמים ולא נגח שחוזר לתמותו( .ט"ז ז)
 644דחיית הדעה המקלה  -אין ראיה משור המועד שחזר לתמותו ,כי סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ,ואינם נוגחים לכן קל להחזירו
לתמותו ,משא"כ סתם אדם יצרו תקיף עליו והוא לא עוצר את עצמו (תוס' פ"ק דכתובות ט ד"ה מאי לאו) ועוד שכאן הוא התייחד
עמה ואין אדם מעמיד עצמו בזה ,ולכן גם אם מצינו שהאדם הוחזק ל'תם' כלפי האשה ,מ"מ אין לך בו אלא חידושו ואין ללמוד משעה
אחת שעמד ביצרו שיעמוד כל הזמן בחוזק מולו ,ומסתמא יש לומר שיחזור האדם לטבעו כמו רוב העולם ,וכן מצינו ביבמה שעד
שלושים יום מוקי אנפשי ותו לא" כי אח"כ תוקף יצרו והוא לא מעמיד עצמו ,לכן רק אם הוא בעל ממש יש היתר להתייחד ,ולכן
מעיקר הדין אסור להם להתייחד (ט"ז ז) ,ובנקוה"כ דחה דבריו  -שהרי סתם בני אדם בחזקת כשרות עומדים ,ואין לחוש שיבעלנה
בנדתה.
 645ואין זה כמנהג שכתב הרמ"א בסעי' ב ,ששם זה מחמת חומרא הלכתית ,שבני עניים נושאים בערב שבת ,ובשבת הוא לא בועל
לחוש לדעה האוסר ת לבעול לכתחילה בשבת ,ולכן הוא בועל במוצ"ש( .סד"ט)

229

מי טוהר
אך י"א שאין זה מנהג טוב לסמוך על שומרים קטנים ,ובפרט
אם השומרת היא אם הכלה (החמות) שזה איסור גמור
(שו"ת באר שבע קונטרס באר מים חיים סי' טו ,פת"ש ז)

מקל רק במקרה שהחתן דחה מעצמו את בעילת המצוה,
ללא כל סיבה ,דאטו בשופטני עסקינן ,אלא ודאי שהקל
אפילו במקרה שהחתן לא בא עליה מחמת כל סיבה שהיא
ואפילו סיבה קלה] (שו"ת חשב האפוד ח"ב סי' קמו)
ולהלכה" ,הכל לפי ראות עיני המורה הוראה ,ואם יראה
שהחתן והכלה יראי שמים ואין חשש כ"כ שיבואו לידי
איסור ח"ו ,וגם יש טירחא בסידור השמירה ,יוכל לסמוך על
דברי הרב חשב האפוד להקל" (טה"ב ח"א תקטז)

חופת נדה
הגמרא (כתובות נו 647 ).העוסקת בעניין תוספת כתובה
פשטה שחיבת חופה קונה התוספת ,אלא שהיא הסתפקה
האם צריך חופה הראויה לביאה או לא ,והיא נשארה בתיקו,
ובזה נחלקו הראשונים האם חופת נדה קונה אשה:
י"א שאי חופת נדה קונה בכלל [הגמרא הסתפקה גבי חופת
נדה וכיון שהיא סיימה בתיקו לכן חופת נדה אין זה חופה
כלל ,בין לתוספת כתובה ,בין לקנין האשה בין לירושה בין
להטמא לאשה .ועוד דשמא חבית ביאה קונה (ר"ח)]
(רמב"ם הל' אישות פ"י ה"ב  ,648וכן נראה מהרי"ף בכתובות
כב ,:וכן רבינו חננאל היה מחמיר)
וי"א שחופת נדה קונה [חופה שאינה ראויה לביאה אינה
חופה זה רק לעניין תוספת כתובה בלבד ,אבל לשאר דברים
היא קונה ,ובפרט שיש חשש שמא יקדמנו אחר] (רא"ש
כתובות פ"ה סי' ו ,הר"ן בכתובות כב ,:וכן פסק הגה"מ
איסו"ב פי"א ה"י בשם הגהת סמ"ק מצוה קפג הגהה ח עמ'
קלז ,וכן הביאו הכלבו סי' עה דף מג ע"ג) וכן המנהג (אבה"ע
ס"ס סא ,ש"ך ח)

השמירה
ההיתרים הם כדלהלן ,וכן הביאם הרמ"א:
א .שתי שמירות ,הוא בין האנשים והיא בין הנשים ,אם הם
בבית אחד ,לפי רא"ש (פ"ק דכתובות סי' ה) די בשמירה על
אחד מהם ,אך לפי הראב"ד (בעה"נ שער הפרישה)
והרשב"א והשו"ע בסימן שמב צריך שתי שמירות עליו
ועליה.
ב .או שיהיו בבית אחר (ב"י בשם הרשב"א) הינו בשתי
דירות נפרדות שצריך לצאת מהדירה לחצר או לרה"ר או
לחדר המדרגות בכדי להגיע לדירה שלה ,ואע"פ שהוא
יחידי בדירתו והיא יחידה בדירתה (חזו"א יו"ד סי' צא סק"ה,
וכן באבה"ע סי' לד סק"ה ,טה"ב ח"א תקטז)
ג .או ביום  -י"א שאינם צריכים שמירה כלל (ראב"ד ,רמב"ן
בתורת האדם נח ,).וי"א צריך שמירה ,ולשיטתו לעולם
בשמירה אחת מספיק (רא"ש מו"ק פ"ג סי' לו).
ולהלכה ,יש להקל ( 646טה"ב ח"א תקיז)
ד .ויש מנהג לקחת קטן אצל החתן וקטנה אצל הכלה
(שיודעים טעם ביאה ושאין מוסרים עצמם לביאה .ב"ח,
ש"ך יד) ,וגם ביום מתייחדים רק עם הקטנים.

טיסה ביחד
חתן וכלה הרוצים לטוס יחד ולהנשא בישראל עם בני
משפחתם  -רשאים לטוס ,בתנאי שלא יתייחדו יחד עד
שהיא תטבול ,ומכיון שהם נוסעים לבד ויש חשש שיתייחדו
טוב להשביע את החתן שלא יתייחד עמה עד שתטהר ,וכן

מקור טוהר
[ 646ראיה  -ירושלמי בפרק מקום שנהגו ,נאמר שהיו כמה מקומות שמדליקים נר בכיפור בכדי שלא לשמש ,משום שהיו מקפידים
שלא לשמש לאור הנר ,ויש שנהגו שלא להדליק בכדי שלא להתאוות ממראה האשה ,ומסכמת הגמרא שאלו שנהגו להדליק
מושבחים יותר ,שהרי האיש צנוע ואינו משמש לאור הנר  -ומכאן משמע שסברת הראב"ד עיקר]
 647כתובות נו" - .בעי רבין :נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו  -חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה? [לפי רבי אלעזר בן עזריה שהלכה
כמותו ,הסובר שלאלמנה מהאירוסין אין לה תוספת כיון שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה ,האם כתב לה את התוספת על דעת
חופה או ביאה] תא שמע דתני רב יוסף שלא כתב לה אלא על 'חיבת לילה הראשון' ,אי אמרת בשלמא חיבת חופה קונה היינו דאמר
לילה הראשון אלא אי אמרת חיבת ביאה קונה ביאה בלילה הראשון איתא מכאן ואילך ליתא [וכי אין אדם בועל אחר הלילה הראשון],
ואלא מאי חופה חופה בלילה איתא ביממא ליתא [וכי לא עורכים חופות ביום] ,ולטעמיך ביאה בלילה איתא ביממא ליתא הא אמר
רבא אם היה בבית אפל מותר  -הא לא קשיא אורח ארעא קא משמע לן דביאה בלילה ,אלא חופה קשיא [למה נאמר דוקא בלילה] -
חופה נמי לא קשיא כיון דסתם חופה לביאה קיימא אורח ארעא קא משמע לן דבלילה .בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נידה מהו?
אם תימצי לומר חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אבל חופה דלא חזיא לביאה לא או דלמא לא שנא? תיקו !"
 648לשון הרמב"ם " -וְלֹא תִּנָּּש ֵא נִדָּּה עַד שֶׁׁתִּטְהַר .וְאֵין מְבָּרְכִין לָּהּ בִּרְכַּת חֲתָּנִים עַד שֶׁׁתִּטְהַר .וְאִם עָּבַר וְנָּש ָּא
וּבֵרֵךְ אֵינוֹ חוֹזֵר וּמְבָּרֵךְ"
ראיה לרמב"ם  -א .כתובות ב" - .חלה הוא או היא או פירסה נדה אינו מעלה לה מזונות" משמע שאם היא פירסה נדה אין הוא יכול
לנושאה כמו כאשר היא חלתה ,ב .נדה סו - .רבינא שרצה להשיא את בנו עם בתו של רב חביבא ,והוא אמר לו "לא סבר לה מר להא
דרבא ,תבעוה להנשא לנתפייסה צריכה ז' נקיים" שמשמע שאפילו בספק נדה אין אסור לכנוס.
והרא"ש דחה  -א .שהרי אין אלו ראיות שחופת נדה מעכבת ,ב .מעשים בכל יום שמקדשים נדה ,ואין חוששים לברך ברכת חתנים
לכלה נדה
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יו"ד סימן קצב
וי"א שלתלמיד חכם מותר להאפיל בטליתו לאור הנר כשם
שמותר לו להאפיל לאור היום ( 649עולת תמיד סי' רמ
סק"ה ,שו"ת עולת שמואל ח"א סי' לט ,ואף הראב"ד שאסר
אפשר שמיירי באינו תלמיד חכם ,כה"ח סי' רמ ס"ק עא)
(הכל מובא בטה"ב ח"א תקיז)

עשה מעשה הרב עובדיה (שו"ת יבי"א חי"א חיו"ד סי' טו,
טה"ב ח"א תקי הערה )19
תשמיש המטה לאור הנר
י"א שאסור לשמש לאור הנר בכל אופן (חינא וחסדא ח" T
מז ,.וכן מוכח בראב"ד שער הפרישה ,פסקי הרשב"ץ פ"ב
דנדה)

סעיף ה :מחזיר גרושתו
ישב ִש ְּבעָּׁ ה נְּ ִק ִּיים:
ּשתוֹ ְּצ ִריכָּׁ ה לֵּ ֵּ
חזִיר ְּּגרו ָּׁ
מַּ ֲ

האם יכול לשאת אותה קודם שטבלה  -י"א שיחזיר רק אחר
שבעה נקיים וטבילה (וכן נראה מהט"ז סק"ח שכתב 'עבר
וכנס')
וי"א שמותר להחזירה מיד אף בתוך השבעה נקיים [כיון
שאין איסור ייחוד בינתיים במחזיר גרושתו ,כי אין יצרו
תוקפו ,ואפשר שהשו"ע יודה בכך ,לפי שכתב דין זה בסעי'
ה בסוף הסימן ,ולא כתב בהתחלה ואחר כתב עליו את סעיף
ד שעבר וכנסה] (שו"ת מקור ישראל בורלא חאה"ע סי' כח)
וכן הלכה להקל ,כיון שיש עניין להשכין שלום בין איש
לאשתו ,ואם ישהו הנישואין עד לאחר שבעה נקיים יש
לחוש שמא יתחרט אחד מהם ותהיה רוח אחרת עמו ,ומ"מ
יבוא עליה רק אחר ז"נ וטבילה (טה"ב ח"א תצו)

דם חימוד
במחזיר גרושתו  -יש דין של דם חימוד ( 650כן כתב הרשב"ץ
ש"כן נמצא בגליוני הצרפתים ...והוא מובן מדברי קדמונינו
ז"ל" ,ב"י) וכ"פ השו"ע וטה"ב (ח"א תצה)
איסור ייחוד
אך אין איסור ייחוד קודם שהיא ספרה וטבלה ,ולכן אין הם
צריכים שמירה ,אם הוא עבר וכנס אותה קודם שטבלה
[שהרי אין יצרו תקיף כל כך ,שהרי בא עליה כבר וכן יש לו
פת בסלו ,שהרי היא עתידה להטהר] (ט"ז ח ,טה"ב ח"א
תקיג)
בעל שהודיע שיחזיר אשתו אחר הגירושין

מחזיר גרושתו והיא זקנה או מניקה

גבר שהודיע לאשה שהוא מגרש אותה מחמת שבועה
שנשבע ,ומיד אחר הגירושין הוא יחזיר אותה -
האם יש חשש חימוד  -יש ספק חוששים לחימוד .כיון שאין
כאן חימוד ,כי דעתה עליו מהתחלה ,ולכן אין זה כתביעה או
שמא חכמים שגזרו בדם חימוד לא חילקו בדבר (רדב"ז ח"א
סי' רסג ,פת"ש ח)

אע"פ שיש תרתי לטיבותא ,שהיא רק גרושה החוזרת
לבעלה הראשון ,והיא גם מניקה או זקנה  -היא צריכה ז"נ
(טה"ב ח"א תצה)
מחזיר גרושתו והיא מעוברת
המחזיר גרושתו והיא מעוברת ,נחלק ובזה הפוסקים:
י"א שאינה צריכה ז"נ ( 651מהריק"ש בשו"ת אהלי יעקב סי'
קכה)

מקור טוהר
 649הראיה  -זוהר (ח"א בהקדמה דף יד" ):דמשמי ערסייהו בגילויא דגופא לנהורא דבוצינא" מוכח שעל כל פנים בהאפלת טלית מותר
לאור הנר
 650הטעם  -ומה אשה חדשה שאינה מכרת אותו ואינה מהרהרת בו חיישינן שמא תראה דם מחמת חימוד ,זו שרגילה בו ומכירה אותו
יפה ,וזוכרת המעשים שבינה לבינו ,לא כל שכן שתראה מחמת חימוד (שו"ת רדב"ז ח"ד סי' רסג)
 651נ [הטעם  -כי יש כמה הצירופים להקל  -א .כיון שדרך מעוברת לתעב המשגל ,וא"כ היא לא חומדת ,ב .וכן יש לצרף תשובה
מיימונית (איסו"ב סי' א) שכתב שאם אומרת ברי לי שלא ר איתי טיפת דם ,וגם בעת התביעה בדקתי עצמי יפה בחורים וסדקים ולא
היתה שום טיפת דם  -אינה צריכה ז"נ ,ג .דין מחזיר גרושתו לא נזכר בתלמוד כלל ,ואפשר שלא תקיך יצריה כל כך ,ג .מעוברת היא
מסולקת דמים ואין חוששים אפילו לוסת קבוע ,ד .אם נחמיר יש לחוש שמא הם יתחרטו ולא ישלימו]
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מי טוהר
להחזירה  -אינה צריכה ז"נ [הטעם  -א .כיון אין דין מחזיר
גרושתו כתוב בש"ס ,ב .כאן היא לא הסיחה דעתה ממנו
בבירור ,ג .ובפרט אם היא מעוברת ובמסולקת דמים
בהצטרף סברת ראבי"ה להקל כשבדקה עצמה ביום התביעה
ולא ראתה ,ד .לפי הרדב"ז שהקל במחזיר גרושתו אחר
שהודיעה שיגרשה ויחזירה] (רבי שלמה קלוגער בספר מי
נדה בקונטרס אחרון סי' קצב אות ז ,דך לו ע"א ,טה"ב ח"א
תצח)

וי"א שהיא צריכה ז"נ [הטעם  -לא גרע מקטנה שצריכה
(שקטנה עדיפה ממעוברת בנלמד בס"ס קפט) ,ועוד שיש
מעוברות שרואות דם ,כיון שהיא מכירה את החתן היא
חומדת יותר] (שו"ת רדב"ז ח"ג תכג רבו של המהריק"ש
שכנראה לא ראה תשובת רבו) וכן הלכה (טה"ב ח"א תצז -
ח)
גירש אשתו בעל כרחה והחזירה
גבר שגירש אשתו בעל כרחה ,נגד חרם דרבינו גרשום ,והיא
רודפת אותו על ידי השלטונות עד שהוצרך הבעל להסכים
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יו"ד סימן קצג

יו"ד סימן קצג
סעיף א :דם בתולים
שלּ ֹא
יאתוֹ וּפוֹ ֵּרש ִמ ּיָּׁד .אֲ ִפלּ ּו ִהיא ְּקטַּ ּנָּׁה ֶׁ
הַּ ּכוֹ נֵּס אֶׁ ת הַּ ְּּבתוּלָּׁ הּ ,בוֹ עֵּ ל ְּּבעִ ילַּ ת ִמ ְּצוָּׁ ה וְּ גוֹ מֵּ ר ִּב ָּׁ
ש ּ ָּׁמא ָּׁראֲ ָּׁתה ִט ּ ַּפת ָּּׁדם
ִה ִּגיעַּ זְּמַּ ּנ ָּּׁה לִ ְּראוֹ ת וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ,וַּאֲ ִפלּ ּו ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה וְּ לֹא מָּׁ ְּצ ָּׁאה דָּּׁ םְּ ,טמֵּ ָּׁאה ֶׁ
שם ִאי ּ ָּׁכא מ"ד) ; וְּ ָּׁנהֲג ּו לְּ הָּׁ ֵּקל
אֲתה ָּׁ ּדם( ,הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ יְּ מוֹ נִ י ְּּב ֵּ
ש ְּכבַּ ת ז ֶַּׁרע .הגה :וְּ יֵּש ְּמ ִק ִּלין ִאם לֹא ָּׁר ָּׁ
ְּּכחַּ ְּרדָּּׁ ל וְּ ִח ּ ָּׁפה ּו ִ
יאה מַּ ּ ָּׁמש ,צָּׁ ִר ְּ
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה
יך לִ ְּפרֹש ִמ ּ ֶׁמ ּ ָּׁנ ּה ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
יאה ַּרק הֶׁ ע ֱָּׁרה ּ ָּׁב ּה וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדם; אֲ בָּׁ ל ִאם ּ ָּׁבא עָּׁ לֶׁיהָּׁ ִּב ָּׁ
ִאם לֹא ּגָּׁמַּ ר ִּב ָּׁ
שם רֹב הַּ ּפוֹ סְּ ִקים)  .וּבַּ עַּ ל נֶׁפֶׁ ש יָּׁחוּש לְּ עַּ ְּצמוֹ
ָּּׁדם (טוּר וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ

ש ִּת ְּפסֹק ְּּבטָּׁ ה ֳָּׁרה
ֶׁשלּ ֹא לִ ְּ ׂשחֹק ְּּב ִתינוֹ קוֹ ת .ו ְּּצ ִריכָּׁ ה ֶׁ

ש ּה .וְּ נוֹ הֵּ ג עִ ּ ָּׁמ ּה ְּּככָּׁ ל ִּדינֵּי נִ ָּּׁדה
וְּ ִת ְּבדּ ֹק ּ ָּׁכל ִש ְּבעָּׁ ה ,וְּ לֹא ּ ַּת ְּת ִחיל לִ ְּמנוֹ ת עַּ ד יוֹ ם ה' לְּ ִש ּמ ּו ָּׁ
ש ֵּאינ ָּּׁה ּ ַּב ִּמ ּ ָּׁטה ,וְּ זוֹ
ישן עַּ ל ִמ ּ ָּׁט ָּׁת ּה אֲ ִפלּ ּו ְּּכ ֶׁ
ש ִּנדָּּׁ ה ְּּגמו ָּּׁרהָּׁ ,אסוּר לוֹ לִ ַּ
לְּ עִ נְּ יַּן הַּ ְּרחָּׁ ָּׁקה; אֶׁ ּ ָּׁלא ֶׁ
שהַּ ָּּׁדם עָּׁ לָּׁ יו.
שעָּׁ ְּמ ָּׁדה מֵּ אֶׁ ְּצלוֹ  ,וַּאֲ ִפלּ ּו ְּּבסָּׁ ִדין ֶׁ
ישן ְּּבאוֹ ָּׁת ּה ִמ ּ ָּׁטה ,לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
מֻׁ ּ ָּׁתר לוֹ לִ ַּ

יוצא באבק שברגליו בלבד .כמו כן הם לא היו פוסקים מכח
משנתנו שבפרק זה כלום ,אלא] ומסיימי בה הכי בועל
בעילת מצוה ופורש .א"ל ר' אבא לרב אשי אלא מעתה בעל
נפש לא יגמור ביאתו א"ל א"כ לבו נוקפו ופורש"
וכן יש ירושלמי (ברכות פ"ב ה"ו) "כל הני הלכתא דריש
פירקא אחרינא דנדה להלכה אבל לא למעשה ,רבי ינאי ערק
אפילו מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה" [פירוש
 א .רבי ינאי היה בורח מלהורות היתר בתינוקת ,ב .רביינאי נשא תינוקת וברח ממנה ,דהיינו בעל אותה בעילת
מצוה ופרש (ב"י ד"ה ומאחר]

המקור בגמרא
ריש פרק תינוקת  -נדה סד" - :מתני'  -תינוקת שלא הגיע
זמנה לראות וניסת ב"ש אומרים נותנין לה ארבע לילות
וב"ה אומרים עד שתחיה המכה ,הגיע זמנה לראות וניסת
ב" ש אומרים נותנין לה לילה הראשון וב"ה אומרים עד
מוצאי שבת ארבע לילות ,ראתה ועודה בבית אביה ב"ש
אומרים נותנין לה בעילת מצוה וב"ה אומרים כל הלילה
כולה":
גמרא ..." -אמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון וה"מ
שלא ראתה אבל ראתה אין לה אלא בעילת מצוה ותו לא,
מתיבי מעשה ונתן לה רבי ארבע לילות מתוך י"ב חדש"
[ שנבעלה בשנה הראשונה לנשואיה רק ארבע פעמים,
בהפרש של כמה חדשים בין ביאה לביאה ,ובכולן ראתה דם,
ובכל זאת התיר רבי לתלות בדם בתולים...].
רב ושמואל דאמרי תרוייהו הלכה בועל בעילת מצוה ופורש,
מתיב רב חסדא מעשה ונתן לה רבי ד' לילות מתוך י"ב
חדש? א" ל רבא הדורי אפירכא למה לי אותיב ממתני' הוא,
סבר מעשה רב ,מ"מ לרב ושמואל קשיא ,אינהו דעבדו
כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה
ופורש .אמר עולא כי הוו בה ר' יוחנן ור"ל בתינוקת לא הוו
מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא [משל הוא :כמו
שועל הנכנס למקום חרוש שאינו מוציא משם כלום אלא

הטעם לאיסור דם בתולים
מן התורה דם בתולים טהור ,אלא שהחמירו חכמים עליה
אחר גמר ביאה (תוה"ב הארוך קסה ע"ב ,יבי"א ח"א יו"ד סי'
יד ,יחו"ד סי' י ,טה"ב תקכא) ואין הם מקלים בו כדין מכה,
אף שאין לך מכה גדולה מזו ,מהטעמים הללו :652
א .בבעילת מצוה יש לחוש לשמואל שאמר יכולני לבעול
כמה בעילות בלא דם,
ב .במכה שאשה נאסרת לבעלה לעולם (כרמ"ת) יש להקל
משא"כ בבעילת מצוה שזה לשעתה ופעם אחת בלבד
(שו"ת הרשבא ח"ז סי' קסא),
ג .בעילת מצוה לכל היא מסורה ,ויש חשש שיקלו גם
653
בבוגרת

מקור טוהר
 652הנפקא מינה בין הטעמים :שהנולד מביאת איסור דם בתולים ,אינו פגום כבן הנדה ,שבאיסור דרבנן אין חשש פגם בולד (טה"ב
ח"א תקכג)
[ 653ואף שבוגרת תולה במכה ,מ"מ נראה שהרא"ש מודה שחכמים חששו שמא יצא דם מהמקור עם דם בתולים (טה"ב תקכ)]
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מי טוהר
655

וי"א שעיקר הדין כדעת בית הלל במשנה ,אלא שהמנהג
להחמיר לפחות בבתולה שראתה  -שמתירים לה בעילת
מצוה בלבד  ,656ויש מחמירים יותר (כגון ארץ ישראל או
חלק ממנה  )657אף בקטנה לתת לה רק בעילת מצוה בלבד
(אך בבבל הקלו בקטנה) (רמב"ם איסו"ב פ"ה הי"ט  ,658רי"ף
שבועות פ"ב ד .לפי דעת הב"י )659
וי"א שבימינו מעיקר הדין יש לתת רק בעילת מצוה ואף
בתנוקת ( 660ראב"ד פ"ה הכ"ה)

ד .חתן יצרו תוקפו .ולכן מחמת הטעמים הנ"ל נותנים להם
חומרא גדולה כבוגרת שראתה ,שמתירים אותה לבעילת
המצוה בלבד( .רא"ש פ"י סי' א)
ה .חששו חכמים שמא משום תשמיש ראשון נפתח המקור
ויצא טיפת דם חימוד עם דם בתולים ,ולדם חימוד חוששים
אפילו בתנוקת שלא הגיע זמנה לראות (ספר האשכול עמ'
קיב)
ו .דם בתולים גורם לדם נדה שיצא עמו מחמת חלחלה
ורעדה של ביאה ראשונה ,ובזמן שמתחלחלת היא מפרסת
נדה ,כעין אסתר שנאמר 'ותתחלחל המלכה' מלמד שפירסה
נדה (שו"ת הגאונים שערי תשובה סי' קסח ,וכ"כ הפרדס
הגדול בסי' רעו שאי אפשר לדם בתולים בלא צחצוחי זיבה,
טה"ב ח"א תקכא)

להלכה
השו"ע פסק שגם בקטנה בועל בעילת מצוה ופורש ,ופורץ
גדר ישכנו נחש (לפי שהרא"ש והרשב"א כדעת הראב"ד,
ואף לרי"ף ורמב"ם שתלו החומרא במנהג מ"מ בזמן הזה
פשט האיסור בדם בתולים)
ואף בבוגרת שכלו בתוליה  -מותרת רק בעילת מצוה בלבד,
ואף אם לא נמצא לה דם כלל [הטעם  -משום שיש מקצת
בוגרות שיש להן דם בתולים לכן לא חילקו ביניהן] (רא"ש

שיטות הראשונים
י"א שבכל בתולה בועל בעילת מצוה ופורש ואף בתינוקת
( 654רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ב ה).

מקור טוהר
 654הראיה  -ר' יוחנן וריש לקיש כי הוו בתינוקת  -היינו בכל חילוקי הבתולות שבפרק תינוקת הם החמירו בשווה.
וכן רב ושמואל  -רש"י פירש אף שלא הגיע זמנה לראות (רא"ש פ"י סי' א) ,וכן מכך שבעל הגמרא הקשה על רב ושמואל ממעשה
דרבי ,שנתן לה ד' לילות בי"ב חודש ששם מדובר בקטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה.
וכן ראיה מהירושלמי ורבי ינאי שנראה להחמיר בכל הבתולות ואף בקטנה( .ר"ן שבועות פ"ב ד :ד"ה ומסתברא)
ואין לומר שרבי יוחנן וריש לקיש כי הוו בתנוקת ,היינו שהם החמירו רק בבוגרת או ברואה ועודה בבית אביה ,כי אם כן לא היה לו
לומר ס תם בתנוקת .והירושלמי מגלה את הסתום שאין הלכה כמו כל פרק תנוקת ,וכן ר"י ור"ל אמרו אליבא דרבי ינאי רבם שערק
מתנוקת ,ופוק חזי מאי עמא דבר( .רשב"א)
 655התקופה בה התחדש המנהג  -א .לפי הראיה מהירושלמי נראה שהוא מימי האמוראים ,ב .אך אפשר לדייק ברמב"ם שהמנהג
הוחל בי מי האמוראים אך הוא התפשט והתקבל בימי הגאונים (ב"י ד"ה ומנהג)
 656הראיה  -רבותינו שנמנו וגמרו להתיר בעילת מצוה בלבד היינו רק בהגיע זמנה לראות וראתה,
רבי יוחנן וריש לקיש כי הוו בתינוקת  -היינו א .בתינוקת שהגיע זמנה לראות בלבד ,ב .או כמנהג ארץ ישראל שמחמירים אף בתינוקת.
רב ושמואל (שהיו בבבל ששם מחמירים בבתולה)  -היינו בהגיע זמנה לראות וראתה ,וכן בעל הגמרא כתב את דבריהם על הפסקא
של ראתה ועודה בבית אביה[ .והקושיא מהוראת רבי ,אינם ראיה להחמיר ,כי הסבר הקושיא הוא כך  -א .אם בראתה ועודה בבית
אביה מחמירים להתיר בעילת מצוה בלבד ,א"כ איך אפשר להקל לכלה שלא ראתה לתת לה ד' ימים מתוך י"ב חודש .ב .לפי שרבי
נתן לזו שלא ראתה ד' לילות ,א"כ נראה שהוא פוסק כבית הלל ,ומדוע א"כ בראתה ועודה בבית אביה הוא החמיר להתירה רק לבעילת
מצוה ,הרי בית הל פוסקים שכל הלילה הראשון טהורה? ועל ה ה גמרא תירצה שנימנו וגמרו להחמיר בנערה שראתה להתיר לה בעילת
מצוה בלבד אטו בוגרת ,אך בלא ראתה העמידו את הדין על תילו ,לתת לה ד' לילות ,ובה אין לגזור משום בוגרת שלא ראתה ,לפי
שחכמים לא ראו להחמיר הרבה גם במקום שלא ראתה ,ועוד שדוקא בראתה יש חשש שדם הנדות התערב עם דם הבתולים ,משא"כ
בלא הגיע זמנה לראות] (ב"י)
 657הראיה שבארץ ישראל החמירו  -לפי שבירושלמי אמרו על פרק תינוקת שזה להלכה אבל לא למעשה ,וכן נאמר על רבי ינאי
שערק מתינוקת ,והחידוש בזה משום שהרבה חכמים לא נהגו להחמיר בזה ,ואפשר שלא בכל ארץ ישראל פשט המנהג להחמיר (ב"י)
 658לפי שהרמב"ם כתב (איסו"ב פ"ב) את דין המשנה והגמרא ופסק כבית הלל ,אך החמיר בהגיע זמנה לראות וראתה ,ששם הוא
פסק כרב ושמואל .ואח"כ (איסו"ב פי"א הל' ה  -ח) הוא פסק שיש מנהג להחמיר בדם בתולים אף בקטנה שלא הגיע זמנה לראות
להתיר אותה רק בעילת מצוה.
 659ל פי שהרי"ף כתב את המשנה והגמרא שמחלקים בין סוגי הבתולות ,ובהמשך כתב את רב ושמואל ,רבי יוחנן וריש לקיש ,וכן
הירושלמי שמשמע מכולם שכל הבתולות מותרות רק לבעילת המצוה בלבד .ולפי דבריו לא מובן מה הוא פוסק למעשה .ולכן הב"י
ביאר בדבריו ,שהוא מודה לרמב"ם ,שאם היא ר אתה יש להחמיר ובתינוקת זה תלוי במנהג .ולכן הוא הביא את המשנה לומר שכן
עיקר הדין ,ואח"כ את ר"י ור"ל וכן את רב ושמואל לומר שהחמירו בבתולה שהגיע זמנה לראות ,וכן את הירושלמי לומר שבארץ
ישראל החמירו אף בתינוקת ,ולכן אין לתמוה על המקלים ביותר ,ולא על המחמירים ביותר ,כבארץ ישראל.
 660ולכן הוא הקשה על הרמב"ם מדוע פירט את החילוקים המובאים בגמרא (ב"י)
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יו"ד סימן קצג
אך אם הוא בעל ולא מצא דם והיא אומרת שהבעל הראשון
לא גמר ביאתו ,נחלקו בזה הפוסקים ,ולהלכה אין צריך
לפרוש (טה"ב תקכד)

פרק תנוקת סי' א ,רשב"א תוה"ב הארוך וקצר ב"ז ש"ב ה,.
ב"י)
פרישה באבר חי

קריעת הבתולים ע"י רופא או באצבע

י"א שגומר ביאתו וממתין ויוצא באבר מת [כדין המשמש
עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ,אבל אין צורך שינעץ
צפרניו בקרקע] (ראב"ד בעה"נ סוף שער הפרישה עמ' כה)

חתן שלא יכל לקיים בעילת מצוה ,מחמת עובי הבתולים
וכדו' ,והרופא חתך בכלי את קרום הבתולים ויצא דם  -הרי
היא טהורה ואינה צריכה ז"נ וטבילה [הטעם  -כי האיסור
בדם בתולים הוא מחמת חימוד תשמיש ראשון ,ושמא
תראה דם נדה מהמקור עם דם הבתולים (אשכול עמ' קיב,
ראב"ן סי' שיט ושלו) ולכן כאשר אין ביאה אין לחוש
לחימוד ותאוה ,אלא אדרבה יש כאן צער ויש לכך דין מכה
( ]662שו"ת אגרו"מ חיו"ד סי' פז ,שו"ת יבי"א ח"ד חיו"ד סי'
י ,נשמת אברהם יו"ד עמ' צו בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל,
טה"ב ח"א תקמב  -ג) 663

661

וי"א שאחר גמר הביאה יוצא באבר חי ,ואפילו בעל נפש לא
יחמיר בזה [ראיה  -נדה סה" :א"ל ר' אבא לרב אשי אלא
מעתה [דכל כך יש לחשוש בדין דם בתולים] בעל נפש לא
יגמור ביאתו ,א"ל א"כ לבו נוקפו ופורש"  -דהיינו לבו נוקפו
ופורש ואפילו קודם השרת בתולים או שמא יפרוש לגמרי
ולא יבעול כלל ,ולכן נתנו לו ביאה זו בלי חשש להנאת
יציאתו] (רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ב ה ,.רז"ה בהשגות שם אות
ו ,הרב המגיד פי"א ה"ח ,רא"ש בפרק תנוקת סי' א ,ועוד
ראשונים ,ב"י) ואף אם היא רואה דם תוך כדי התשמיש,
יגמור ביאתו ויפרוש באיבר חי (ט"ז א ,ש"ך א)
וכן הלכה (טה"ב תקכב)
ואם מת האבר באמצע בעילת המצוה ,בעודו בפנים  -מותר
להמתין עד שהאבר יתקשה שוב ,כל שלא פרש לגמרי,
ומותר לעשות הביאה בכמה כוחות (טה"ב תקכג)

בדקה עצמה ולא מצאה דם
בדקה עצמה ולא מצאה דם:
י"א שאין צריך לפרוש [הטעם  -א .דם בתולים מדרבנן ,ולא
חוששים שמא נאבד או חיפהו שכבת זרע ,ב .משום ספק
ספיקא  -שמא לא היה דם ,ואת"ל שהיה ,שמא לא יצא עמו
דם מהמקור] (רוקח סי' שיז עמ' קצו בשם רוב הרבנים,
ראב"ד בעה"נ עמ' כט ,הביאם הרמ"א) 664
וי"א שצריך לפרוש [הטעם  -שאנו חוששים שמא ראתה
טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע  665או נאבד  ,666כיון
דרוב נשים יש להן דם בתולים ואי אפשר לחבורה בלא דם.
ואין לתלות בהטיה כיון שזה לא מצוי ,ואף בבוגרות יש
לאסור כיון שיש בוגרות שיש להן דם בתולים ולא חילקו]
( 667רא"ש פרק תנוקת סי' א ,רשב"א תוה"ב הארוך ב"ז

אלמנה וגרושה
אשה שנבעלה מקודם ,כגון אלמנה וגרושה מן הנישואין -
אינה צריכה לפרוש [כיון שלא נזכר זאת בגמרא ובפוסקים
(לחו"ש סק"א) ובבתולה שיש לה בתולים יש חשש
לחלחלה שמביאה דם נדות ,משא"כ באלמנה] (טה"ב ח"א
תקכד) ,ומ"מ אם מצא שהיא עדין בתולה והבעל הראשון
לא גמר ביאתו  -צריך לפרוש ממנה אחר בעילת מצוה

מקור טוהר
[ 661דחיה  -א .אשה זו דמיה טהורים ,ואסרוה רק אחר גמר ביאה ,אך התירו לו לגמור ביאתו (להזריע) וכל שכן שיהא מותר לו לפרוש
באבר חי ,ב .לפי דבריך אם אתה משווה אותו למשמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ,א"כ עדין יש את החשש של לבו נוקפו ,ג.
ובפרט לפי גרסת הרא"ש "נותנין לו בעילת מצוה" שמשמע שמאפשרים לו שיהנה ,ולא שמחמירים עליו]
 662ואין חשש שהרופא מכניס את הכלי לעומק הרחם ,כי הרופא קורע רק את עור וגידי הבתולים בפתח הרחם .וכן אין חשש שהאשה
תתחלחל ותראה דם  -כי אם כן בכל ניתוח יהיה חשש והיא תהיה אסורה( .טה"ב שם)
[ 663דלא כמהרש"ם (בתשובה ח"א סי' רי) ושבט הלוי (עמ' רמא ,ובחדש עמ' רלו) שהצריכו ז"נ וטבילה]
 664הגה"מ (איסו"ב פי"א אות ג) כתב שלשיטה זו המקלה ,יש צורך בבדיקה במוך ובצמר נקי ,אולם לפי הט"ז סק"ג נראה שדי לראות
בסדין שתחתיה אם יש עליו דם (טה"ב ח"א תקכח)
 665כאן החשש הוא שחיפהו שכבת זרע :א .כיון שכאן הם במטה ואפשר לבדוק הדבר בזמן אמת אם נמצא באזור המטה ובבגדים
דם .ואילו בסי' קצב לעניין חימוד החשש הוא שמא לא הרגישה ,כיון ששם היא מתעסקת בדברים במשך היום ואי אפשר בכלל
להוכיח אם היא הרגישה או לא( .ט"ז ג)
ב .שם בדם חימוד אינו יוצא כל כך לחוץ כמו בדם בתולים (פרישה סק"ה)
ג .בדם בתולים יש ספק ספיקא ,שמא לא יצא ,ואת"ל שיצא ,שמא דם בתולים בלבד הוא ,ולכן אין תולים בחיפהו שכבת זרע (תוה"ש)
 666ולכן אפילו שהבעל לא פלט שכבת זרע ,היא אסורה ,כיון שבגמר ביאה אסורה לו (טה"ב ח"א תקכח)
[ 667ומה שנאמר בנדה סד" :בעל ולא מצא דם ,וחזר ובעל ומצא דם"  -היינו בדורות ראשונים שהיו בקיאים בדמים ,משא"כ בזמן הזה]
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מי טוהר
ש"ז ה ,:ר"ן פ"ב דשבועות ד ,:רמב"ן ,מהר"ם)
הטור והשו"ע

668

וגם אם לא בדקה עצמה כלל אלא הסתכלה על הסדינים
שלה ולא מצאה דם  -טהורה (טה"ב ח"א תקכח)

וכ"פ

גדר העראה וגמר ביאה

שלא לשחוק בתנוקות

לפי הרמב"ם (איסו"ב פ"א ה"י) העראה היינו הכנסת
העטרה ,וגמר ביאה היינו הכנסת כל האיבר.
ולפי הנו"ב (תניינא חאה"ע סי' כג) העראה היינו חדירה אל
הנקב האמצעי שבאמצע הפרוזדור ,ולא רק הכניסה בשפתי
הרחם ,וכן הסכים החת"ס (ח"ב מאה"ע סי' צה)

כתב הרמ"א "ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק
בתנוקות" ,ופירוש דבריו הוא  -שיחוש שלא יתכוון לעשות
העראה בלבד ,בכדי שהיא לא תיאסר עליו ,אלא יש לו
לגמור ביא תו מיד כמה שאפשר (סד"ט ,לחו"ש) כי החשש
הוא שמא החתן יבעל ממש ולא ימצא דם ,וימשיך לבעול,
שלא כהלכה ,שהרי יש חשש שמא חיפהו שכבת זרע או
נאבד (כו"פ ,מחה"ש) (טה"ב ח"א תקכה בהערה) 669

אם הבעל לא גמר ביאתו [דהיינו שהוא לא הכניס את כל
האיבר] והיא לא ראתה דם  -י"א שיש להקל וכן המנהג
[הטעם  -שאין הוצאת בתולים אלא בגמר ביאה ,שהיא
הכנסת האיבר .ועוד שאיסור בתולים מדרבנן ,ויש מקלים
בלא ראתה דם ,לכן בהעראה בלבד מיהא יש להקל ,כי יש
לתלות בהטיה .וכן החשש שמא נאבד הדם או חיפהו שכבת
זרע הוא מיעוט שאינו מצוי ,ועוד שרוב הנשואות בזמנינו
הן בוגרות ,ועוד שיש בוגרות בתולות שהן צנועות ולא
נמצא להן בתולים כלל והוא מיעוט המצוי] (רמ"א ,ב"ח,
חכמ"א כלל קטו סי' טו ,בא"ח שנה ב פר' צו אות יט)
וי"א שיש להחמיר ,ולאוסרה בהעראה בלבד [הטעם  -כיון
שקשה להבחין בין העראה לגמר ביאה] (שו"ת בית שלמה
חיו"ד ס"ס עו ,ערוך השולחן סי' קצג סע' ט)
ולהלכה ,יש להקל [הטעם  -משום שעיקר דם בתולים
מדרבנן ,ויש כמה ספיקות להקל בדבר ,בפרט שזו חומרא
הבאה לידי קולא ,שאם תאסר בהעראה בלבד יהא לבו נוקפו
ופורש ויעבור הרבה זמן עד שיוכל לבעול בעילה גמורה,
ובינתיים הוא ישאר בהרהורי עבירה הקשים מעבירה ,וגם
יתבטל ממצות פו"ר] (בדה"ש סי' קצג ס"ק יט ,טה"ב ח"א
תקכז ,יבי"א ח"ו חיו"ד סי' יז)
ומ"מ יש לה לבדוק לכתחילה ,קודם שתרד מהמטה ,ואף אם
ירדה מהמטה והלכה ברגליה די שתבדוק עצמה,

הפסק טהרה

לא גמר ביאתו

כלה שנבעלה ,צריכה הפסק טהרה ושבעה נקיים בבדיקות
(רשב"א תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ה ,.רא"ש פרק תנוקת סי' ב,
רמב"ם איסו"ב פי"א ה"ח כתב שצריכה ז"נ) וכ"פ הטור
והשו"ע
וצריכה היא לבדוק כל הימים ,ובדיעבד בבדיקה אחת של
יום ראשון או שביעי מספיק [ואף שהשו"ע פסק בסי' קצו
שגם בדיעבד צריך לפחות ב' בדיקות  ,670מ"מ בדם בתולים
שזה מדרבנן יש להקל] (מי נדה בקונטרס אחרון ,לחו"ש
סק"י ,טה"ב ח"א תקלא) 671
המתנת ארבעה או חמישה ימים
י"א שהיא יכולה למנות ז"נ מיד [הראיה  -שהרמב"ם כתב
"ואחר שיפסוק הדם סופרת שבעה ימים נקיים" ,משמע
שמונה מיד בסוף הראיה ואין היא ממתינה( 672 .ב"י) וכן אין
דין שפולטת שכבת זרע סותרת אלא בפולטת מבית פנימי
אבל הפולטת מבית החיצון אין בה דין פולטת לראיה
וליטמא בפנים ,אלא ראשון ,דמגע שכבת זרע הוי (שו"ת

מקור טוהר
 668הט"ז (ב) ביאר את סדר השו"ע  -שרצה ללמדנו ,א .שאף שזה ודאי דם בתולים  -אסור (שלא יבואו לטעות בין דם לדם) ,כגון
קטנה שלא הגיע זמנה לראות ,ב .ואף שיש ספק אם יש כאן דם בתולים  -אסור (שמא ראתה והוא לא יודע מזה) ,כגון בוגרת שמא
כלו בתוליה ,ג .ואף אם ברור שהיא לא ראתה שום דם  -אסור (מחשש שמא חיפהו שכבת זרע) ,כגון שבדקה עצמה.
[ 669ודלא כהגהות יד שאול שכתב שכוונת הרמ"א ,שאף במקרה שרק הערה ולא גמר ביאתו ולא ראתה דם ,בעל נפש יחוש ויפרוש,
כי שמא הוא לא יבין אם גמר ביאתו או לא]
[ 670מרן השו"ע בסי' קצו סעי' ד לענין בדיקות בז"נ בדיעבד ,כתב בסתם שמועיל בדיקה אחת או בראשון או בשביעי ,ובשם יש
אומרים כתב שצריל דוקא שתי בדיקות לפחות ,בראשון ובשביעי ,אך סיים שאין להקל ,וכיון שמרן בב"י סיים שאין להלק בדבר שהוא
ספק איסור כרת ,ועוד שסיים בשו"ע 'ואין להקל' ,י"ל שפסק להחמיר שבדיעבד מועיל רק שתי בדיקות (מהר"ש ענגיל ח"ד ס"ג,
טה"ב ח"א תקלא) [ודלא כשו" ת שואל ונשאל (ח"ג סי' שלב) סבר שיש להקל ,שכן הלכה כסתם ואין להוכיח מהסיום שכתב 'ואין
להקל' כלום מ"מ)]
[ 671ודלא כשבט הלוי (סי' קצג סק"י) שפסק להחמיר  -לפי שאין דבריו מוכרחים]
[ 672הדחיה  -הרמב"ם רצה בסך הכל להשמיע שדינה כדין אשה נדה ,כי אם כן היה לו לחלק בדינה (ב"י)]
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יו"ד סימן קצג
מרחשת חיו"ד סי' לו אות יז בהערה ,טה"ב ח"א תקל) ]673
(שו"ת הרשב"ש סי' תלז ,וכן נראה מדברי הרמב"ם והרמב"ן
פ"ג ל' י  -יא)
וי"א שהיא צריכה להמתין ארבעה ימים קודם שתעשה
הפסק טהרה [מחשש שמא היא תפלוט שכבת זרע ותסתור
את ימי הנקיים ,כמבואר בסי' קצו ,לא תספור עד יום חמישי
לשימושה] (האשכול עמ' קיב ,תרומה סי' צו ,סמ"ג לאוין
קיא דף לז ע"ד) וכ"פ הטור והשו"ע ,ולכן היא מונה מהיום
674
החמישי לתשמיש
ואם יש לחוש שע"י ההמתנה יגיע הוסת  -יכולה האשה
לקנח יפה יפה באותו מקום במוך או בבגד כדי להפליט את
כל הזרע ,או שתרחץ במים חמים והם יפליטו את כל הזרע
(כדין השו"ע בס'י קצו) [ואף לדעת הרמ"א שכתב שאין אנו
בקיאים בזה ,מ"מ בדם בתולים שיש מחלוקת אם צריכה
להמתין ,יש להקל לכולי עלמא] (טה"ב ח"א תקל)

וי"א שצריך הרחקה לגמרי [הטעם  -כדי שלא יהא הרגל
דבר] (ראבי"ה ח"א סיק קפג ,ראב"ד בעה"נ סוף שער
הפרישה ,רא"ש פרק תנוקת סי' ב) וכן הלכה (טור ,שו"ע)
ולפיכך אף אסורים לאכול בקערה אחת (תוה"ש סס"ק א,
סד"ט סק"ו ,צמח צדק בפסקי דינים ,טה"ב ח"א תקכג)
ביאה שניה
ביאה שניה שבא עליה אחר שנטהרה מבעילת מצוה  -יש
להקל להמשיך לבעול כל שלא ראתה דם ,ואף שהיא
מרגישה כאב וצער [הטעם  -כי יש מקלים אפילו בבעילה
ראשונה כל שלא ראתה דם ,ויש לתלות שכלו בתוליה
בביאה ראשונה] (שו"ת צמח צדק מליואוויטש חיו"ד סי'
קנד אות א ,שו"ת מהר"ש ענגיל ח"ה סי' מ ,ערוה"ש סעי'
יא)
ואף אם בביאה הראשונה הוא רק הערה ,ולא גמר ביאתו,
וראתה טיפת דם  -יש להקל להמשיך לבעול בביאה שניה
כל שלא ראתה דם [שהרי בוגרת דמיה מועטים] ואפילו
בנערה יש להקל (שו"ת אגרו"מ חיו"ד סי' פה)
ואחר ביאה שניה אין האשה צריכה לבדוק ולברר אם היה דם
על ה סדין או העד ורשאי להמשיך לבוא עליה שוב [הטעם
 כיון שיש לה חזקת טהרה ,ויש ס"ס להקל ,שמא לא ראתהדם ,ואת"ל שראתה ,שמא לא היה עמו דם מהמקור ,ובפרט
שדם בתולים מדרבנן ,וכאן זה ס"ס במקום שלא נולדה
רעותא ,וי"א שדם בתולים טעמו משום דם חימוד ,וא"כ
חימוד שייך דוקא בביאה ראשונה ,וכן עיקר החשש
לבתולים הוא משום שזה לשעה אחת ופעם אחת ,ולא
בביאה שניה] (טה"ב ח"א תקלג) 676
ואם הרגישה צער וכאב  -יש הצריכים בדיקה ,כיון שנולדה
רעותא ,ונכון להחמיר אפילו בבדיקה שטחית ואף שלא
לאור הנר (שו"ת יגל יעקב חיו"ד סי' נד ,טה"ב ח"א תקלג,
ת קלה) ומ"מ אם בביאה ראשונה הוא לא גמר ביאתו  -יש
להחמיר לבדוק לאור הנר לאחר שגמר הביאה השניה (חזקת
טהרה ,שו"ת באר משה ח"ד סי' קמד ,טה"ב ח"א תקלו)

ישיבה במטתה
להלכה דין ההרחקות באשה זו כדין נדה גמורה ,אלא שמותר
לו לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו ואפילו באותו
סדין שהדם עליו [כן דייק הראב"ד (בעה"נ סוף שער
הפרישה) מדברי רבינו האי גאון (הובא ברא"ש סי' ב) שכתב
"אלא שאין אנו מטמאין משכב שתחתיה בשעת בעילה
משום דלאו נדה ודאי היא אלא ספק" ,שהרי אי אפשר לומר
שהרא"ש דיבר מעניין טומאה וטהרה שאינו נוהג בזמן הזה,
וכתב הראב"ד "ואע"פ שאין זה מן ההלכה הרי הם דברים
שהדעת מכרעת עליהם" (ב"י)] וכ"פ הטור והשו"ע 675
הרחקה
י"א שיכולים לישון במטה אחת לבושים בבגדים [הטעם -
משום כבוד חתנות לא רצו להחמיר יותר אבל סופרת ז"נ
כזבה גמורה] (פרדס גדול סי' רעו בשם רשב"ם ,מחזור
ויטרי סי' תסו עמ' תקפה ,או"ז ח"א סי' שמב)

מקור טוהר
 673טעם נוסף הוא שי"א שפליטת ש"ז סותרת לטהרות בלבד אבל אינה סותרת את טהרתה לבעלה (שו"ת מהריק"ו החדשות סי' מט
עמ' רמו ,שו"ת לב שלמה ס"ג דף כד ע"ב ,שכן הם הבינו בדעת הרמב"ם)
 674ויש נהגו למנות חמשה ימים אחר דם בתולים (זכור לאברהם ח"ג מערכת נדה דף פט ע"א ,בא"ח פר' צו אות ז  -ח) אך אנו פוסקים
כמרן שכתב שמונה אחר ארבעה ימים [הטעם  -כי בכלה לא גזרו משום בין השמשות ,כיון שדם בתולים מדרבנן (ט"ז קצו סק"ה) ועוד
שבין השמשות לא מצוי בכלה (ל חו"ש סק"ד)] (ט"ז ד בשם המהר"ל מפראג) וכך צריכים לנהוג כל העולים לארץ ישראל ארעא דמרן
השו"ע ,אף שהם החמירו בהיותם בחו"ל (טה"ב ח"א תקלא)
ואף שנהוג למנות מהיום השישי ,כמבואר בסי' קצו ,מ"מ במתחילה למנות אחר הבתולים מונה מיום חמישי (ט"ז ד)
 675ואע"פ שעתה זכינו לתשובת הגאונים (שערי תשובה סי' ה) ומבואר שם שהפשט בדברי רבינו האי הוא שבימי הגאונים נהגו
להתרחק ממשכב ומושב של נדה כדי שלא תשתכח תורת טהרה ,ולא לחלק בין כלה לאשה נדה לעניין שכיבה על מטתה (שו"ת בנין
ציון סי' סט)  -מ"מ לענין הלכה אין לזוז מדברי הראשונים כיון שכתב הראב"ד שהם דברים שהדעת מכרעת עליהם (טה"ב ח"א תקכג)
[ 676דלא כערוה"ש (סעי' יא) שהחמיר לבדוק ,כיון שיש נשים שממשיכות לראות דם בביאה שניה]
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שמא השיר בתוליה אחר ביאה ראשונה ולא הרגיש וחזר ובא
עליה ,ורק על פי רוב אינה מתעברת מביאה ראשונה (נו"ב
קמא אבה"ע סי' כב) וכן המנהג שלא להקל לבעול לאור הנר
אף בבעילה ראשונה (שו"ת הרמז סי' כז ,ים של שלמה ביצה
סי' ל ,הגר"י וועלץ בהערה שבספר אוצר הפוסקים סי' כה
ס"ק יט ,שו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' יג)
ולהלכה ,מקום שנהגו להקל בזה אין למחות בידם ,כיון שיש
להם על מה שיסמכו ,אך המנהג ברוב המקומות להחמיר
שלא יהיה אור המאיר להדיא בחדר הייחוד .אבל כשהנר
בחדר אחר ,ובדרך עקיפה נכנס האור לחדר הייחוד  -מותר
(טה"ב ח"א תקלו  -תקלח)

דם בביאה שניה
אם האשה ראתה דם בביאה שניה  -יש לפרוש ממנה כמו
בפעם הראשונה ,כי הדבר ידוע שאצל הרבה נשים אין
הבת ולים כלים בביאה ראשונה ,ולכן תפסיק בטהרה ותמנה
מיום חמישי לשימושה (אף למנהג האשכנזים) (שו"ת קנאת
סופרים ,מכתב מהחזו"א שהובא בתחילת ספר טהרת בת
ישראל ,טה"ב ח"א תקלב)
ואם ראתה דם אחר ביאה שניה על הסדין ,ודוקא שביאה
ראשונה היתה ביאה גמורה  -יש לזה דין כתם [שיש להקל
בפחות מכגריס ועוד ,וכן על בגד צבעוני] [הטעם  -עיקר
איסור דם בתולים מדרבנן ,לכן כל שאפשר לתלות
במאכולת תולים ,וחכמים טימאו בדם בתולים ודאי (שו"ת
צמח צדק מליובאוויטש חיו"ד סי' קנד) 677
אא"כ הדם נמצא על הסדין שתחתיה מיד אחר הביאה
השניה  -שיש להחמיר אפילו בפחות מכגריס ועוד (ערוה"ש
סעי' יא) וכ"ש אם קינחה בעד
ואם הסדין לא לפנינו או התכבס ואין ראיה שהיה דם  -אין
להחמיר אפילו אם הרגישה כאב וצער [כיון שיש לה חזקת
טהרה ,וגם ס"ס להקל בדרבנן] (שו"ת מנח"י ח"ה סי' סא,
טה"ב תקלג)

ביאה ראשונה בשבת
הנושא את הבתולה מותר לו לבוא עליה בראשונה בשבת,
ואין בזה משום איסור חובל בשבת [הטעם  -אין זה פסיק
רישיה ,שהרי אפשר שיזדמן לו לבעול בהטיה ,ואפילו את"ל
שזה פ"ר ,י"ל שזה פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן שמותר לדעת
הערוך ,ואף לדעת התוס' שאוסרים ,י"ל שהם יודו כאן שזה
במקום מצוה .והבא להחמיר בזה יצא שכרו בהפסדו ,שיכול
לבוא לידי איסור שז"ל] (טה"ב ח"א תקלח  -תקמא)
וכן מותר להציע סדינים לבנים תחתיה  ,678ואין בזה משום
איסור צובע בשבת [הטעם  -כיון שאינו מתכוון ,ואין דרך
צביעה בכך] ( 679טה"ב ח"א תקמא)

תשמיש לאור הנר בבעילת מצוה
נחלקו הפוסקים האם לחתן וכלה יש להתיר בעילת מצוה
לאור הנר או לא:
י"א שמותר ,והמנהג לשמש באור ואף לחכם וחסיד [הטעם
 שאין האשה מתעברת מביאה ראשונה (יבמות לד ).ואיןבזה עונש בנים נכפים (פסחים קיב ):ואין ביאה זו אלא
לעשותה כלי ,שאין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה
כלי ,ש נאמר בועלייך עושייך (סנהדרין כב ,):וכיון שאין
הריון אין החיצונים מתגרים בהם ,ואין חשש שמא תתגנה
כיון שהוא צריך לראות דם בתוליה שלא יהא לבו נוקפו
ופורש ,מחשש שמא אין לה בתולים והיא מרמה אותו
ומביאה דם עוף (בא"ח ש"ב סוף פרשת וירא ,שו"ת תורה
לשמה סי' קד)
וי"א שאסור לשמש לאור הנר אף בבעילת מצוה [הטעם -
שמא יראה בה דבר מגונה (נדה טז ):וכתבו האחרונים בשם
האר"י ז"ל שאיסור זה נוהג אף בימי עיבור (דברי ישראל
חיו"ד עמ' קמב) ועוד שאפשר להתעבר מביאה ראשונה,

ברכת בתולים
החתן אחר בעילת מצוה ,אחר שמצא דם בתולים
י"א שירחץ ידיו ויברך בשם ומלכות ברכת בתולים ["ברוך
אשר צג אגוז בגן עדן שושנת עמקים בל ימשול זר במעין
חתום ,על כן אילת אהבים שמרה בטהרה וחוק לא הפרה,
ברוך הבוחר בזרעו של אברהם"] (רא"ש כתובות פ"ק סי' טו
בשם בה"ג ,א"ז ח"א ס"ס שמא ,ועוד ,וכן הביאו הטור
והשו"ע באבה"ע סי' סג)
וי"א שלא נהגו לברך ברכה זו [הרמב"ם (בשו"ת פאר הדור
סי' קכט) כתב שזו ברכה לבטלה ,והוא לא יודע למה יסדוה,
ועוד שאין לך דבר מגונה מזה .ומי שהוא בר דעת אל יתראה
בחברה כגון זו .וכן יש לומר שאם השו"ע היה רוה תשובה זו
של הרמב"ם הוא לא היה מביא את הנוסח הזה בשם
ומלכות ,שהרי סב"ל .ובפרט שהמהרש"ל כתב שלא נהגו

מקור טוהר
 677ואע"פ שהכתם נמצא אחר תשמיש ויש לחוש שמא הרגישה וסברא הרגשת שמש היא  -מ"מ רוב נשים אינן טועות בזה ,ולכן
תולים במאכולת (פרד"ר בפתחי נדה אות יב דף יח ע"א)
 678כדי לראות את דם הבתולים בכדי להוכיח שהיא בתולה (חכם צבי בהוספות וליקוטים סי' א)
[ 679הראיה  -בשו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' קלא) כתב שהאוכל תותים ושאר פרות הצובעים מותר לו לנגב ידיו במפה ,שזה דרך לכלוך והוי
מקלקל ,וכיון שאינו מתכוון לצביעה אין לחוש .ואף שהשו"ע (או"ח סי' שכ סעי' ב ,וכן או"ח סי' שכח סעי' מח) הזהיר על זה ,מ"מ
במקום מצוה דדם בתולים אין לחוש]
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לרך ברכה זו כלל .ואף שהב"ח וחכמ"א (כלל קטו סי' חי)
כתבו שיש לאומרה בלי שם ומלכות ,כך שאין בעיה של
נשיאת שם שמים לבטלה ,מ"מ כיון שהרמב"ם אמר שאין
לך דבר מגונה מזה  ,לכן שב ואל תעשה עדיף (בית ובד רא):
ולהלכה ,אין צריך לברך ברכה זו ,אך רשאי לאומרה בהצנע
בלי שם ומלכות [שכן סיים הרמב"ם שהקפידא היא על
המברך ברבים ,שאין לך מידה יפה מהצניעות] (טה"ב ח"א
תקמג  -ה)
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יו"ד סימן קצד
סעיף א :דיני לידה ודם טוהר
יוֹ לֶׁ ֶׁדת ,אֲפִ ּלּו ל ֹא ָראֲתָ ה דָ םְ ,טמֵ אָ ה כְ נִ דָ ה; ּ ֵּבין יָלְ דָ ה חַּ יֵּ ּ ,בין יַּלְּ דָּּׁ ה מֵּ ת וַּאֲ ִפלּ ּו נֵּפֶׁ ל .וְּ כַּ ּ ָּׁמה הֵּ ם
שו ּ ַּבזְּּמַּ ן הַּ זֶּׁה ּ ָּׁכל הַּ יּוֹ לְּ דוֹ ת חֲשוּבוֹ ת יוֹ לְּ דוֹ ת ְּּבזוֹ ב ו ְּּצ ִריכוֹ ת לִ ְּס ּפֹר ִש ְּבעָּׁ ה
יְּ מֵּ י טֻׁ ְּמ ָּׁא ָּׁת ּה ,עַּ ְּכ ָּׁ
שבֶׁ ת ז' לַּ ּ ֵּל ָּׁדה וְּ ז' לִ נְּ ִק ִּיים לְּ זִיבָּׁ ה ,וְּ הַּ יּוֹ לֶׁ ֶׁדת נְּ קֵּ בָּׁ ה
שיּוֹ לֶׁ ֶׁדת זָּׁכָּׁ ר יוֹ ֶׁ
את אוֹ מֵּ ר ֶׁ
נְּ ִק ִּיים; נִ ְּמצֵּ ָּׁ
שהֵּ ם ז' לְּ זָּׁכָּׁ ר וְּ י"ד לִ נְּ ֵּקבָּׁ הִ ,אם לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה
שבֶׁ ת ְּשבוּעַּ יִ ם לַּ ּ ֵּל ָּׁדה וְּ ז' נְּ ִק ִּיים לְּ זִיבָּׁ ה .יְּ מֵּ י לֵּ ָּׁדהֶׁ ,
יוֹ ֶׁ
ְּ
שלְּ מ ּו ז' נְּ ִק ִּיים ְּּבתוֹ ך י"ד לִ נְּ ֵּקבָּׁ ה ,ה ֲֵּרי זוֹ אֲ סו ָּּׁרה עַּ ד לֵּ יל
ירת ִזיבָּׁ ָּׁת ּה; וְּ ִאם ָּׁ
ּ ָּׁבהֶׁ ן עוֹ לִ ים לִ ְּס ִפ ַּ
ט ִבילָּׁ ה .הגה :וּלְּ ַּאחַּ ר ז' לְּ זָּׁכָּׁ ר וְּ י"ד לִ נְּקֵּ בָּׁ ה ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה ִמ ּיָּׁד,
ט"ו; וְּ ִאם טָּׁ ְּבלָּׁ ה ק ֶֹׁדם לָּׁ כֵּ ן ,לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּ
ְּ
(בית יוֹ סֵּ ף
ְּקבָּׁ הֵּ ּ ,
ש ֵּאין טוֹ ְּבלִ ין ּתוֹ ך מ' לְּ זָּׁכָּׁ ר ו ְּּשמוֹ ִנים לִ נ ֵּ
שנּוֹ הֲגִ ין ֶׁ
נְּק ִּיים וְּ לֹא חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתהִ .מיה ּו יֵּש ְּמקוֹ מוֹ ת ֶׁ
ש ּ ָּׁס ְּפ ָּׁרה ז' ִ
מֵּ ַּאחַּ ר ֶׁ
שאֵּ ין ִמנְּהָּׁ ג ,אֵּ ין לְּ הַּ ְּח ִמיר
אֲ בָּׁ ל ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ

מיר (ריב"ש) ;
ש ּ ָּׁנהֲג ּו לְּ הַּ ְּח ִ
ְּּב ֵּשם מהרי"ק ֶׁשהֵּ בִ יא הַּ ּ ַּתנְּ יָּׁא וּבַּ אֲ גֻׁדָּּׁ ה ּ ֶׁפ ֶׁרק ע"פ ובמהרי"ל) ,וְּ אֵּ ין לְּ הַּ ִּתיר ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ
נְּקבָּׁ ה וְּ סָּׁ ְּפ ָּׁרה ז' נ ְִּק ִּיים ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה (ת"ה סִ ימָּׁ ן רנ"ה)  .אֲ בָּׁ ל ִאם חָּׁ ז ְָּּׁרה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה,
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה דָּּׁ ם ַּאחַּ ר ז' לְּ זָּׁכָּׁ ר וְּ י"ד לִ ֵּ
ְּּכלָּׁ ל ַּרק ִמ ּיָּׁד ֶׁ
ש ֵּאין ּבוֹ עֲלִ ין עַּ ל ָּּׁדם
ש ָּׁראֵּ ל ֶׁ
שט הַּ ִּמנְּ הָּׁ ג ְּּבכָּׁ ל יִ ְּ ׂ
אֲ ִפלּ ּו ִט ּ ַּפת דָּּׁ ם ְּּכחַּ ְּרדָּּׁ לְּ ,טמֵּ ָּׁאה ַּאף עַּ ל ּגַּב ְּּד ִמדְּּ אוֹ ַּריְּ ָּׁתא דָּּׁ ם טָּׁ הוֹ ר הוּא ְּּכבַּ ר ּ ָּׁפ ַּ

טָּׁ הוֹ ר

שם הַּ ְּּגאוֹ נִ ים),
(בית יוֹ סֵּ ף וְּ אָּׁ גוּר וְּ טוּר וּפוֹ סְּ ִקים ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

וְּ ִדינוֹ ִּכ ְּש ָּׁאר דָּּׁ ם לְּ כָּׁ ל דָּּׁ בָּׁ ר.

טומאת לידה

דין יולדת

ויקרא יב ,א  -ו" :וַיְדַ בֵ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה לֵאמֹר{ :ב} דַ בֵ ר אֶ ל
בְ נֵי יִ ְש ָּׁראֵ ל לֵאמֹר ִאשָּׁ ה כִ י תַ ז ְִרי ַע וְ יָּׁלְ דָּׁ ה ָזכָר ,וְ טָּׁ מְ אָּׁ ה
ִשבְ עַת יָּׁמִ ים כִ ימֵ י נִדַ ת דְ ֹותָּׁ ּה ִתטְ מָּׁ א{ :ג} ּובַ ּיֹום הַ ְשמִ ינִי
ּושֹלשֶ ת יָּׁמִ ים תֵ שֵ ב
ֹלשים יֹום ְ
ּוש ִ
יִּמֹול בְ שַ ר ע ְָּׁרלָּׁתֹו{ :ד} ְ
בִ דְ מֵ י טָּׁ ה ֳָּׁרה בְ כָּׁל קֹדֶ ש ל ֹא ִתגָּׁע וְ אֶ ל הַ ּמִ קְ דָּׁ ש ל ֹא תָּׁ ב ֹא עַד
מְ ל ֹאת יְמֵ י טָּׁ ה ֳָּׁרּה{ :ה} וְ ִאם נְקֵ בָ ה תֵ לֵד וְ טָּׁ מְ אָּׁ ה ְש ֻבעַיִם
כְ נִדָּׁ תָּׁ ּה וְ ִש ִשים יֹום וְ שֵ שֶ ת יָּׁמִ ים תֵ שֵ ב עַל דְ מֵ י טָּׁ ה ֳָּׁרה":
דהיינו ,מדין תורה ,היולדת זכר ,טמאה שבוע ,ואחר שבוע
יש לה דין דם טוהר שלושים ושלושה יום ,שזה עד ארבעים
יום מהלידה.
והיולדת נקבה ,טמאה שבועיים ,ואחר שבועיים יש לה דין
דם טוהר ששים וששה יום ,שזה עד שמונים יום מהלידה.
ולכן טובלת כעבור ימי הטומאה שלה  -לזכר בליל שמיני,
ולנקבה בליל טו[ .כיון שדין טבילתה כדין טבילת הנדה
(יומא פח( ]).טור ,ב"י) וכ"פ השו"ע

אף היולדת נפל טמאה טומאת לידה ,אע"פ שילדה אותו
נפל מת [המקור  -ספרא תזריע פרשה א אות ה " -אשה כי
תזריע וילדה זכר ...מנין ליוצא מת שיטמא את אמו טומאת
לידה? ...תלמוד לומר "זכר" ,לרבות את המת"] וכ"פ
השו"ע
ודוקא אחר שעברו מ' יום מתחילת עיבורה 680
ודוקא שיצא דרך פי המקור ,כי היולדת יוצא דופן  -אינה
טמאה לידה ( 681וכ"פ הרמב"ם איסו"ב פ"י ה"ה ,ב"י)
טומאת נדה או זיבה
ימי הטומאה של יולדת מדין תורה ,אינם שווים בין כל
היולדות שהרי -
היולדת בימי נדתה ,או בימי זיבתה ולא ראתה דם יותר
משלושה ימים  -מונה רק שבע ימים ,ואף שהם מלוכלכים,
ולכן היא יכולה לטבול אחר ז' לזכר וי"ד לנקבה.

מקור טוהר
[ 680המקור  -נדה ל - .מתני' " -המפלת ליום מ' אינה חוששת לולד ,ליום מ"א תשב לזכר ולנקבה ולנדה .רבי ישמעאל אומר יום מ"א
תשב לזכר ולנדה ,יום פ"א תשב לזכר ולנקבה ולנדה ,שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"א .וחכמים אומרים אחד בריית הזכר ואחד בריית
הנקבה זה וזה מ"א]":
[ 681המקור  -נדה מ - .מתני' " -יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה ואין חייבין עליו קרבן ."...גמ' " -א"ר מני בר פטיש
מאי טעמייהו דרבנן אמר קרא {ויקרא יב  -ב} אשה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד במקום שהיא מזרעת"]
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יו"ד סימן קצד
ולכן בזמן הזה ,שהחמירו הנשים לשבת ז' נקיים על כל
מראה ,ממילא כל יולדת צריכה ז' נקיים וימי טומאת לידה
שלא ראתה בהם עולים לה (רא"ש פ"ד סי' א  -ב ,רמב"ן
בהלכות הל' טז  -יח) ודין זה תקף לכולם ,ואף לאלו
המחמירים שלא לבעול על דם טוהר (רשב"א תוה"א ב"ז
ש"ו כט ,:ב"י) וכ"פ השו"ע (טה"ב ח"ב א) 683

ואם היא ילדה באמצע ספירת שבעה נקיים  -אין הלידה
סותרת אלא היא רק צריכה להשלים ימים נקיים.
ואם היא ילדה בימי זוב וראתה מחמת לידתה שלושה ימים
רצופים [בין בסמוך ללידה ,בין בימים שאחרי הלידה] -
כעת היא צריכה למנות ז' נקיים( .ב"י בעמ' קלח)
ומ"מ בזמן הזה כל היולדות צריכות שבעה נקיים [הטעם -
כיון שקיי"ל שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,וכן שבנות
ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל
יושבות עליו שבעה נקיים ,לכן כל היולדת בלידה טבעית
צריכה שבעה נקיים] (טור ,ב"י) ומ"מ אין הן יכולות לטבול
אלא כעבור ימי הטומאה ,אחר ז' לזכר ואחר י"ד לנקבה,
וכ"פ השו"ע (טה"ב ח"ב א)

ימי לידה שרואה בהם אינו סותר ספירת ז' נקיים
נחלקו הראשונים בדינה של זבה ,שילדה נקבה והיה לה
שבעה נקיים בתחילת ימי הלידה ,אך ראתה דם בשבוע השני
ללידתה ,האם הנקיים נסתרו :684
י"א שהנקיים נסתרו ולכן היא צריכה מחדש ז"נ (רמב"ן
בהלכות פ"ז הל' טז  -יח ,ורא"ם הובא בהגה"מ פ"ז ה"ח אות
א)
וי"א שאין ימי הלידה סותרים ,והנקיים קיימים ,ולכן היא
יכולה לטבול בעבור ימי לידתה ,ולדעת המתירים לבעול על
דם טוהר ,היא יכולה לטבול מיד במוצאי ה  -יד יום ,ואף אם
היא המשיכה לראות דם ( 685תוס' נדה לו ,.רא"ש פ"ד סי' א
 -ב)

ימי לידה נקיים עולים לספירת ז' נקיים
נדה לז " - .תניא רבי מרינוס אומר אין לידה סותרת בזיבה
[אשה שהיתה באמצע ספירת ז' נקיים ,וילדה ,אין הספירה
מתבטלת] .איבעיא להו מהו שתעלה [האם ימי טומאת
לידה ז' או י"ד ,שאינה רואה בהם יכולים לעלות לה לז'
נקיים]? אביי אמר אינה סותרת ואינה עולה ,רבא אמר אינה
סותרת ועולה"
ונחלקו הראשונים הלכה כמי:
י "א שהלכה כאביי ,ולכן היא מונה את המשך הז' נקיים רק
אחר ימי טומאת הלידה[ .הטעם  -שהרי זהו ל' (לידה) של
יע"ל קג"ם שהלכה כמותו] (ר"ת הובא בתוס' נדה לז .ד"ה
אביי ,וכן בספר הישר חי' סי' קפא)
וי"א שהלכה כרבא ,ולכן היא יכולה למנות את המשך הז'
נקיים בימי טומאת לידה שלא ראתה בהם [הטעם  -שהלכה
כרבא בכל מקום חוץ מיע"ל קג"ם ,וה  -ל' הוא של לחי
העומד מאליו (רי"ף עירובין ד ,.רש"י בקידושין נב .וכן ב"מ
כב :בד"ה יעל קגם) ( ]682רש"י בספר הפרדס סי' עב ,תוס'
נדה לז .ד"ה אביי ,וכן נראה מהרמב"ם איסו"ב פ"ז ה"ח)

בזמן הזה  -י"א שרק לנוהגים לבעול על דם טוהר ,דם בימי
לידה אינו סותר ספירת שבעה נקיים [הטעם  -לשיטתם של
הבועלים על דם טוהר ,החומרא דרבי זירא ,להצריך ז' נקיים
על כל דם ,אינה בימי הלידה והטוהר ,בימים שאחר שספרה
שבעה נקיים  ,]686אך לאלו המחמירים שלא לבעול על דם
טוהר ,צריך שבעה נקיים על כל דם [הטעם  -אם החמירו
בדם טוהר שהוא טהור מדינא ,קל וחומר שיחמירו בדם טמא
בשבוע שני של ימי לידה] (ר' ירוחם נכ"ו ח"ג דף רכג ע"ד,
ב"י ,ט"ז א)
וי"א שדם בימי לידה אינו סותר שבעה נקיים לכל המנהגים,
אף למחמירים בדם טוהר[ .הטעם  -כי ראיית דם בימים אלו
אינה גורמת לטומאת נידה או זיבה] (ב"ח)

מקור טוהר
 682טעם נוסף  -ובפרט שרש"י כתב (בתשובה המובאת בספר התרומה סי' צח) שאביי ורבא חולקים בדעת רבי מרינוס .א"כ אפשר
לומר שלהלכה הם סוברים כמסקנת הגמ' (נד ):שאפילו 'עולים' (רא"ש ,ב"י)
 683וי"א שלפי דעת ר"ת המצריך שתי טבילות ,אחר ימי הלידה ואחר ז' נקיים ,ניתן לספור שבעה נקיים רק אחר שתטבול כעבור ימי
הלידה .ואין ימי לידה עולים לנקיים ,וכל הימים נקראים ימי לידה עד שתטבול (הגה"מ איסו"ב פ"ז אות ב בשם סמ"ג בלאוין קיא לח,.
תרומה סי' צט ,מרדכי שבועות סי' תשלח ,ב).
 684המקור  -נדה לו - .גמ' " -ת"ש יולדת בזוב שספרה ולא טבלה וראתה (ספרה ז"נ ולפני שטבלה ראתה דם) ...הלכו ב"ה לשיטתן
(שטמאה בלח ויבש) ...אלא ללוי דאמר שני מעיינות הן ,אמאי מטמא לח ויבש (שהרי נסתם המעיין הטמא ,ונתפח המעיין הטהור,
א"כ מד וע היא טמאה ,הרי התחילו ימי דם טוהר)? ...ואי בעית אימא בשופעת .והא ספרה קתני? הכא ביולדת נקבה בזוב עסקינן,
דשבוע קמא פסקה ,שבוע בתרא לא פסקה( ,ולכן היא טמאה למרות שספרה שבעה נקיים) ,וקסבר ימי לידתה שאינה רואה בהן עולין
לה לספירת זיבתה".
 685ולפי שיטה זו ,הוא הדין שאין ימי נדה סותרים את ספירת הז"נ ,ולכן אחר שספרה שבעה נקיים ,וטרם טבלה ,אף אם היא נכנסה
לימי הנדה וראתה בהם ,אין זו ראיה הסותרת ,אלא זו ראיה של ימי נדה ,שהעיקר שהיא מונה ז' ימים ,ואף אם הם מלוכלכים - .אלא
שאין בזה נפקא מינה בימינו (רא"ש שם)
 686הב" ח הקשה על טעם זה ,שהרי אין קשר בין החומרא שלא לבעול על דם טוהר ,לבין ראיית דם בשבוע שני ללידתה.
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מי טוהר
טומאה] ומתוך ארבעים לאחר ארבעים ,ומתוך שמנים
לאחר שמנים .לרב  -רישא לקולא וסיפא לחומרא ,ללוי -
רישא לחומרא וסיפא לקולא "...לו..." - .והלכתא כרב בין
לחומרא בין לקולא"
והלכה כרב ,בין לחומרא בין לקולא (נדה לו ,.טור ,ב"י)

והנה בטה"ב (ח"ב ג) גן בזה ונראה שנוטה להחמיר
ימי טוהר שרואה בהם אינו סותר ספירת ז'
נקיים
אשה שבאמצע ספירת ז"נ ,וראתה דם בימי טוהר  -הדם
סותר ,שהרי אין אלו ימים נקיים (הגה"מ איסו"ב פ"ז אות
א ,ב"י עמ' קמ ד"ה ומה שכתבו)
אשה שספרה ז' נקיים ללידתה ,אלא שטרם טבלה וכעת
נכנסה לימי טוהר וראתה בהם דם -
י"א שדם בימי טוהר קודם שטבלה אינו סותר ז"נ [ראיה -
אם ימי לידה שראתה בהם אינם סותרים ז"נ אע"פ שזה דם
טמא ,כל שכן שימי טוהר שראתה בהם שאינם טמאים
מדינא שאינם סותרים (ר"ת) ,ועוד לפי שאין ימי טוהר
ראויים לא לנדה ולא לזיבה (רמב"ם)] (רמב"ם איסו"ב פ"ז
ה"ח ,וכתב הגה"מ אות א שכן נראה לפי ר"ת בתוס' לו .ד"ה
שבוע ,וס פר הישר חי' סי' קפא ,תרומה ריש סי' צט ,סמ"ג
לאוין קיא לז ע"ד ,סמ"ק סי' רצג עמ' שכב)
וי"א שדם בימי טוהר סותר ז"נ [הטעם  -לשיטת הרי"ף -
כל עוד האשה לא טבלה מטומאת לידתה הדם בימי טוהר
טמא ,לשיטת הראב"ד והרמב"ן  -כי דם טוהר הוא בכלל
חומרא דרבי זירא] (רא"ם ,רי"ף ,ראב"ד בעה"נ שער
הפרישה ,רמב"ן פ"ז ה"כ)

ימי דם טוהר  -בזמן הזה
י"א שגם בזמן הזה נוהגים היתר בדם טוהר כדין תורה (בה"ג
סי' מב ,רב אחא בשאילתות תזריע שאילתא פה ,מהר"ם)
וי"א שתלוי במנהג המקום ,ובמקום שנהגו לבעול על דם
טוהר מותר ( 687ר"ת בספר הישר חי' סי' קפא ,תרומה ריש
סי' צז וריש סי' צח ,סמ"ג לאוין קיא לז ע"ד ,רמב"ם איסו"ב
פי"א הלכה ה  -ז ,הר"מ מכת"י אמסטרדם ח"ב סי' נד הבין
כן בדעת הרי"ף שכל שיש לטמא דם טוהר עד שתטבול
מהז"נ ,אבל אחרי שתטבול דם טוהר טהור)
המקומות :הרמב"ם כתב שנער (בבל) ,ספרד ,ארץ הצבי
(ישראל) ,מערב .אך בצרפת הקלו בימי טוהר .אשכנז
וצרפת  -הב"י כתב שבזמן הזה פשט האיסור גם אצלם ,אלא
שהאגור (ס"ס אלף שעד) והדרכ"מ (ב) כתבו שבאשכנז
בועלים על דם טוהר.
וי"א שאסור לבעול על דם טוהר [הטעם  -א .דם טוהר הוא
מכלל חומרא דר' זירא שבנות ישראל החמירו על עצמן
שמא יטעו בין ימי נדה לזיבה ,הן גם החמירו בדם בימי טוהר
שמא יטעו בין ימי טוהר לימים שאחרי ימי הטוהר ,וחומרא
זו התקבלה בכל ישראל (רשב"א וב"י בשם הרמב"ן בתירוץ
שני)  ,688ב .שמא אותן שהן ספק יולדות ,שמחמירים לתת
עליהן ימי טומאת לידה ,יבואו להקל לעצמן ימי דם טוהר
(רמב"ן בתירוץ ראשון) ,ג .כיון שהחמרנו בדם בתולים אף
אם לא ראתה דם ,ואף בקטנה שאינה ראויה לראות ,אע"פ
שאין לך מכה גדולה מזו ,כש"כ שיש להחמיר ברואה דם
ממש בימי טוהר ,ועוד שיש חשש שמא הן יטעו בחשבון
באיזה יום הן נמצאות ללידתן (ראב"ד) ,ד .מפני שבימינו
אינן בקיאות מתי נולד הולד ,לפני שקיעה או אחרי
(רשב"א)] (שו"ת הרי"ף סי' ה ,רוקח סי' שיז ד"ה יולדת וסי'
שיח  -ט ,ראב"ד בעה"נ שער הפרישה ,רמב"ן פ"ז ה"כ)

טבילה
האשה יכולה לטבול רק אחר כלות ימי הלידה ,ואין טבילה
בימי הלידה מועילה לה לטהרה אפילו בדיעבד [הטעם -
שהרי בימים אלו היא טמאה כנדה ,שנאמר ביולדת נקבה
"וטמאה שבועיים כנדתה"] (ב"י עמ' קמ הבין כן מהרמב"ם
איסו"ב פ"ז הי"א ,וכן ב"י בעמ' קמו) וכ"פ שו"ע (טה"ב ח"ב
ד)
ימי דם טוהר  -ההתחלה והסוף
נדה לה" - :איתמר :רב אמר מעין אחד הוא התורה טמאתו
[בימי טומאת לידה נדה או זבה] והתורה טהרתו [בימי ימי
טוהר] ,ולוי אמר שני מעינות הם [ברחמה של האשה]
נסתם הטמא נפתח הטהור נסתם הטהור נפתח הטמא .מאי
בינייהו? איכא בינייהו [דם הנמשך מימי טומאה לתוך ימי
טהרה] שופעת מתוך שבעה לאחר שבעה ,ומתוך ארבעה
עשר לאחר ארבעה עשר[ ,וכן דם הנמשך מימי טהרה לימי

מקור טוהר
 687הרמב"ם כתב שחומרא זו אינה מחומרא דרבי זירא ,שהיא בטיפת דם בימי זיבה שמא תהא זבה גדולה ,ולא בימי טוהר .אלא זהו
מנהג שהתחדש בימי הגאונים.
 688אך המתירים טוענים :א  .שאין דם טוהר בכלל חומרא דרבי זירא( .ב"י ריש עמ' קמא) ,ב .שהרי אף בימי חכמי התלמוד שהיתה
חומרא דרבי זירא ,לא טימאו דם טוהר( .רשב"א) אך הב"י (עמ' קמא סוף ד"ה כתב הרמב"ן) דחה זאת ,שהרי שמא היתה חומרא דרבי
זירא אלא שהיא לא התפשטה בימי התלמוד ,אבל אחר שפשטה החומרא אפשר שהיו נוהגים גם באיסור בימי טוהרקי
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יו"ד סימן קצד
להלכה ,הדמים בימי הטוהר טמאים הם ,כן נראה מהשו"ע
 ,689וכ"כ הרמ"א

פרישה כל ימי הטוהר
יש הנוהגים שלא לטבול ולשמש כל ימי הטוהר ,עד מ' יום
לזכר ועד פ' יום לנקבה ,ואע"פ שלא ראתה דם אלא בימי
הלידה.
692
וי"א שזה מנהג טעות ודרך מינות  ,ומקורו מהצדוקים,
ולכן מצוה לבטל מנהג זה ולכופן שיטבלו ( 693רמב"ם פי"א
הט"ו)
וי"א שאין למחות ביד הנוהגים כן מתורת חומרא ,מאחר
שיש להם את בעל התניא שהם סומכים עליו [לשיטתו,
טעם הטועים הוא  -א .שמא החכמים שלהם מצאו פירצה
בדור וגדרו אותה בגזירה זו( .מהרי"ק ,אגודה בערבי פסחים
סי' צו) ,ב .מפני נקיות ,כי באותם ימים שאחר הלידה הדמים
מצויים ,ושמא תראה דם ולא תשים לב (ריב"ש סי' מ )694
 ,695ג .כדי שלא ישתכח ליל מא או ליל פא שאסורה בהן על
בעלה לדעת הבה"ג (אגודה)  ,696ד .מחמת שיטת ר"ת
הסובר שאין ימי לידה נקיים עולים לז' נקיים ,וימי לידה
נקראים עד שתטבול ,ולכן צריך שתי טבילות ,אחת בסוף
ימי טומאת לידה ז' או יד ,ואחת אחר שבעה נקיים ,לכן נהגו
הנשים שלא לטבול עד אחר כל ימי הלידה מ' או פ' (דרכ"מ
ג) ( ]697מהרי"ק שורש קמד)
וי "א שיש להתיר חומרא זו רק באותם מקומות שכבר נהגו
כן ,משא"כ בשאר מקומות שלא נהגו יש לכופן על כך ,ומ"מ
אם גדולי הדור רואים שבני הדור מזלזלים באיסור נדה ,ואין

פרישה בסוף ימי טוהר
פסחים קיג" - :והיושבת על דם טהור אסורה לשמש ,עד
כמה? אמר רב עונה" רש"י פירש  -לילה ויום ,והרשב"ם
פירש  -עונה אחת ,יום או לילה.
י"א מכאן שהבועלים על דם טוהר ,יפרשו מנשותיהן בליל
סיום ימי הטוהר (ליל מ"א לזכר וליל פ"א לנקבה) [הטעם -
משום גזירה ,כיון ששימשה על הדמים כל ימי הטוהר,
חיישינן שמא אף אחר ימי הטוהר תראה דם ולאו אדעתה]
(רא"ש פרק המפלת סי' ה ,ראב"ד בעה"נ סוף שער תיקון
הוסתות ,סמ"ג לאוין קיט לז ע"ד ,תרומה סי' צז) 690
וי"א שכולם ,אף אלו שמחמירים בדם טוהר ,צריכים לפרוש
בליל סיום ימי הטוהר [הטעם  -משום שעת וסתה ,כיון
שיוצאת מימי טהרה לימי טומאה ,נחשב לה כשעת וסתה
( ]691בה"ג סי' מב)
להלכה ,אין לחוש לזה [כיון שרוב פוסקים סוברים שהטעם
הוא משום גזירה ,לכן אין צריך לפרוש בלילה זה ,ולכן
השו"ע לא פסק זאת] (ט"ז ב ,וכן הביא הט"ז סס"ק ג בשם
שו"ת הרמ"א סי' צד ,טה"ב ח"ב יב)

מקור טוהר
 689כיון שהוא לא כתב לטהר את הדמים בימי הטוהר ,מכאן מוכח שסובר שיש להחמיר ולטמא דם טוהר ,ובפרט אחרי שפסק בסי'
קפג שכל דם היוצא מהאשה טמא ,ואם דם זה היה שונה היה לו לחלק בדבר( .שירת הים עמ'  )198ועוד שהרי הוא כתב בב"י "והאידנא
פשט איסור זה בכל ישראל ,ואפילו באשכנזים ובצרפתים"
 690דעת הסמ"ק  -הסמ"ק (סי' רפז עמ' שיט) כתב בסתם שיש לפרוש ולא חילק ,ויש שני צדדים לבאר דעתו :א .שהוא סובר כבה"ג,
שכולם צריכים לפרוש ,ב .שהוא סובר כהרא"ש ,שרק המקלים צריכים לפרוש ,אלא שהוא לא חילק כי הוא סמך על שאר הפוסקים
שחילקו וביארו שזה דוקא לאלו המקלים ,או שמא במקומו נהגו להקל( .ב"י עמ' קלז)
 691הראיה שזה הטעם  -לפי שיש גורסים (רוקח סי' שיט) בגמרא "וכמה ,אמר רב עונה ,מאי טעמא ,הואיל והוחזק מעיינה פתוח"
 692לשיטתו ,טעם הטועים " -תשב בדמי טהרה" (וי קרא יב,ד) הם פירשו ,שיש לאשה להמתין ולא לטבול כל ימי הטהר ואפילו אם
היא לא רואה דם .ולכן "...בכל קודש לא תגע" - .אך האמת לפי חז"ל היא שאחר שטבלה אין טומאה בדם טוהר ,והאשה יכולה לשבת
טהורה ,אך ביום הראיה דינה כטבול יום ,שבכל קודש לא תגע עד הערב שמש .והרמב"ם לא תלה מנהגם משום פירצה שהיתה בדור,
כיון שהוא דבר רחוק שיהיו כל כך פרוצות עד שיצטרכו לגדור גזירה כזו ,ולכן סבר שזה מנהג טעות ולכן יש להודיע לכל שטעות הוא.
(ב"י)
 693והוסיף הנו"ב (בשו"ת נו"ב חיו"ד סי' נד) שאם לא מצאו שזקני העיר תקנו זאת ,וזה רק בגדר מנהג ,א"כ אפשר לבטלו שבמקום
שיש לחוש למכשול עבירה (הרהורים ושז"ל) לא שייך לומר אי אתה רשאי להתיר בפניהם .ובפרט הנוהגים מה לזכר וסה לנקבה שזהו
מנהג בורות (הובא פת"ש א)
 694והוסיף הריב"ש שאם לא נודע טעם לדבר ,יש לכוף אותם לבטל המנהג ,שכנראה יצא מהצדוקים.
 695ויש דוחים טעם זה ,שהרי זו חששה רקוחה ובין כה הדם טהור הוא( .עט"ז הובא בש"ך א)
 696ויש דוחים טעם זה ,שהרי אין חוששים לפרוש ליל מא או פא ,כי זו דעה יחידאה (ט"ז ג)
 697ובפרט שבזמנינו שלא נוהגים בב' טבילות א"כ היא לא יכולה לספור שבעה נקיים עד כלות כל ימי הלידה ,אך אחר מ' או פ' יום
אף אם היא לא טבלה אין לה דין ימי לידה (ש"ך א)
ויש דוחים טעם זה  -א .כל הפוסקים מקלים כרבא שימי לידה עולים לז' נקיים ,וכן פסק השו"ע בזה הסעיף ,ב .כיון שהיא לא טבלה
עד עכשיו אם כן עדיין אלו נקראים ימי לידה ,א"כ מה זה משנה תוך מ יום או אחריהם ,ג .וב פרט שהרמ"א כתב שאין טעם זה עיקר,
ולכן כתב שרק במקומות שנהגו בכך ינהגו( .ט"ז ג)
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מי טוהר
ולהלכה ,פסק בטה"ב (ח"ב טו) שאין לברך על טבילה לדם
בימי טוהר ,שהרי קיי"ל ספק ברכות להקל.

חשש שינהגו כצדוקים יכולים הם לגזור עליהם זאת (ב"י
הבין כן בדעת המהרי"ק ,תרוה"ד סי' רנה ,ט"ז ג ודוקא
'במקום שהוא מוסכם בין כולם להחמיר בדבר' ,שו"ת
הרמ"א סי' צד)
וי"א שלכתחילה יש לנהוג מנהג זה ,והמתיר עובר על איסור
'אל תיטוש' ,והפורץ גדר ישכנו נחש ( 698מהרי"ל הל' נדה
וטבילה פב ,:ב"ח אות ג) 699
הרמ"א פסק שאין להתיר זאת במקום שנהגו חומרא זאת 700

אשה שנטמאה באמצע תשמיש
י"א שמותר לו לגמור ביאתו לצאת באיבר חי [הטעם -
שהחומרא לטמא דם טוהר ,אין לך בו אלא חידושו ,וכן קל
וחומר מדם בתולים שפורש באיבר חי] (שו"ת נו"ב חיו"ד
ס"ס צו ,פת"ש ב)
ולהלכה ,לא יגמור ביאתו אלא יפרוש באבר מת ,אך בדיעבד
שגמר ביאתו ופירש באבר חי אינו צריך כפרה (טה"ב ח"ב
טו)

ברכה על טבילה מדם טוהר
אשה שנטהרה מלידתה ,ובימי הטוהר ראתה דם ,שהחמירו
בו מדין מנהג ,נחלקו הפוסקים האם תברך על טבילתה -
יש שהסתפקו בדבר [הטעם  -מדין המנהג לא ראוי לברך,
כדין ערבה ,ומלשון הרמ"א שכתב שדינו כשאר דם לכל דבר
משמע שטעון ברכה] (שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' סח,
וכן ענה לו הגאון הנודע ביהודה באין ולאו ורפיא בידיה)
וכן יש להסתפק בכל הכתמים שבהם החכם החמיר והצריך
את האשה טבילה מספק ,כגון שהסתפק בצבע או גודל
הכתם אם יש לברך על הטבילה (פת"ש סס"ק ב)
וי"א שיש לברך על טבילה לדם טוהר [הטעם  -שהרי קיי"ל
שיש לברך על המנהג ,כהלל ,יו"ט שני של גלויות ,אכילת
מרור ,הדלקת נר ביו"ט שני ובכיפור ,ובפרט שזהו מנהג
בשב ואל תעשה שלא לבעול על דם טוהר ,יש בזה משום
'אל תטוש' ,א"כ הטבילה היא מצד הדין ויש לברך עליה,
ובפרט שזהו מעשה גדול כחומרא דרבי זירא שסופרים
מברכים וטובלים אפילו על טיפת דם כחרדל ,וכן המנהג
לברך על טבילה זו] (שו"ת חת"ס קצא)

מספר קולות בימי טוהר
בדיקת ראשון ושביעי  -יש להקל לאשה שראתה דם בימי
טוהר וצריכה ז"נ ,שאם היא בדקה רק ראשון או אחרון מימי
הנקיים  -יכולה היא לטבול [רוב פוסקים סוברים שבכל ז"נ
די באחד מהם ,ודי לנו להחמיר בשאר ימים או בשאר נשים,
אבל בימי טוהר שאין כאן סרך של איסור מין הדין כלל ,אין
להחמיר בזה] (שו"ת יבי"א ח"ה חיו"ד סי' טז ,טה"ב ח"ב ח)
הרחקות  -אשה שראתה דם בימי טוהר ,אחר שנטהרה
מלידתה  -ראוי להחמיר בכל דיני הרחקות (טה"ב ח"ב יג)
המתנה לפליטת זרע  -נראה להחמיר ,ונכון שקודם ההפסק,
ביום שרואה דם טוהר ,תשב בתוך אמבטיה במים חמים
ותנקה עצמה היטב ,ותספור שבעה נקיים מיד (טה"ב ח"ב
טו)

סעיף ב :המפילה ולד
ש ִאי
הַ מַ ֶּפלֶּת ְבתֹוְך מ' אֵ ינָּה חֹושֶּ שֶּ ת לְ ָולָד אֲבָ ל חֹושֶּ שֶּ ת ִמ ּשוּם נִ ָּּׁדה ,אֲ ִפלּ ּו לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה .הגהִ :מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
ש ּ ָּׁס ְּפ ָּׁרה ז' נְּ ִק ִּיים מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת וְּ אֵּ ינ ָּּׁה
שר לִ ְּפ ִתיחַּ ת הַּ ֶּׁקבֶׁ ר ְּּבלֹא ָּּׁדם ,וְּ נ ְָּּׁפ ָּׁקא ִמינ ָּּׁה דְּּ ִמ ּיָּׁד לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
אֶׁ ְּפ ָּׁ
שת לַּ ָּׁ ּולָּׁ ד
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ

(ד"ע) .

מקור טוהר
 698ויש שכתבו שרק אם מנהג כל אנשי המקום להחמיר  -הרי זה פורץ גדר (כן הבין הפת"ש א מהט"ז ג)
ויש שכתבו שרק כאשר ידוע שהמנהג נעשה בהנהגת זקני העיר יש בזה פורץ גדר ,ואם לא  -האיסור הוא רק מדין 'דברים המותרים
ואחרים נהגו בהם איסור' (שו"ת נו"ב חיו"ד סי' נד)
 699ויש דוחים דבריהם  -א .כיון שהרמב"ם וסיעתו כתבו שיש לבטל מנהג זה ,ב .הריב"ש כתב שרק יש ללמוד זכות על אלו הנוהגים
זאת ,ג .רוב הנשים נוהגות להקל בזה ,בין יולדות בין מפילות .ד .וכן הט"ז ראה גדול אחד שציוה לאשתו שתטבול תוך פ ,כיון שאין
הוא נוהג פרישה בליל מא או פא( .ט"ז ג)
 700אמנם הוא כתב "אין להתיר במקום שנהגו להחמיר" ,משמע שאיסור זה רובץ על כל בני המקום .משא"כ במקור לדבריו בדברי
הריב"ש עצמו נאמר "ראוי להניחם על מנהגם ואין מתירים אותם בפניהם" ,משמע מלשונו שזה מותר אלא שאין להורות זאת ברבים
להיתר .כנלע"ד.
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המפילה אחר מ"א יום לטבילה
המפילה בתוך מ' יום לטבילה מחמת כתם

אשה שהפילה אחר שנגמר צורת הולד טמאה לנדה (דהיינו
ז' נקיים) וללידה (י"ד ימים שאינה יכולה לטבול בהם ,שמא
זה היה ולד נקבה).
701
דהיינו ,רק אם הפילה אחר מ"א יום מהטבילה  ,כי יצירת
הולד היא מ' יום בין לזכר בין לנקבה ( 702רמב"ם איסו"ב פ"י
ה"א ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ו כח ,:רמב"ן פ"ז ה"ב  ,703ש"ך
ב)

י"א שצריך עיון אם אפשר למנות לטבילה מחמת כתם
(שו"ת עבודת הגרשוני שאלה כא ,הובא בבאה"ט ד)
וי"א שאין למנות לטבילה מחמת כתם ,אלא רק לטבילה
מחמת ראיה גמורה [הטעם  -א .שהרי כתמים הם להחמיר
על דברי תורה ולא להקל (נדה נט) ,ואם תמנה מ' יום לזה
א"כ נמצא שהכתם מקל על התורה ,ב .שהרי במעוברת יש
אפשרות שתראה דמים בימי עיבורה ,כמו שיכולה לקבוע
וסת בתחילת ימי עיבורה] (שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי'
ע ,חוו"ד ,שו"ת חת"ס סי' קסט ,פת"ש ג)

המפילה בתוך מ' יום לטבילה
אשה שהפילה ולא עברו ארבעים יום מהטבילה ,אין היא
טמאה לידה ,אך נחלקו הפוסקים האם היא טמאה נדה ,אף
כאשר לא היה דם ,משום פתיחת הקבר -
י"א שהיא טהורה [ 704הטעם  -כל שהוא פחות ממ"א יום
הולד בגדר סתם מים ,ואינו גורם לפתיחת הקבר] (רשב"א
תוה"א ב"ז ש"ו כח ,:הרז"ה בהשגות לבעה"נ שער הפרישה
אות ב)
וי"א שהאשה טמאה נדה [הטעם  -ודאי יש פתיחת הקבר,
דלא גרע מחתיכה שמטמא רבי יהודה משום פתיחת הקבר
(נדה כא ).ועוד שנינו "קשתה שנים ולשלישי הפילה ואינה
יודעת מה הפילה הרי זו ספק זיבה ספק לידה" משמע שאף
במפלת רוח אומרים אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם]
(ראב"ד בעה"נ שער הפרישה)
להלכה ,יש להחמיר וכל שיודעת שלא עברו מ' יום
מטבילתה ,אינה חוששת ללידה אך כן חוששת לנדה ,ולכן
צריכה ז' נקיים בלבד ויכולה לטבול מיד בסיומם ,ואין לה
להמתין י"ד ימי טומאת לידה שאינה יכולה לטבול בהם
(רמב"ן פ"ז הט"ז ,ב"י ,שו"ע ,רמ"א)

אם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
בגמרא  705ישנה מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה האם אפשר
לפתיחת הקבר בלא דם [האם בכל פתיחת פי המקור ,ודאי
שיוצא דם ,ואם כן יש לטמא את האשה אפילו אם לא נמצא
דם] ואחריהם נחלקו הראשונים בדבר זה -
י"א שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם (רא"ש פ"ג סי' א,
רמב"ן בהלכות פ"ג ה"ז ,רשב"א)
וי"א שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם (רמב"ם איסו"ב פ"ה
הי"ג ,וכן הט"ו)
גם לאלו האומרים שאין פתיחת הקבר בלא דם -
היינו דוקא כאשר נפתח פי המקור הפנימי.
והדין כך בכל הנשים ,ילדה ,זקנה ,מעוברת ,מניקה.

מקור טוהר
[ 701הטעם  -שאם היא היתה מעוברת היא לא היתה רואה דם או כתם] כן כתב בשו"ת עבודת הגרשוני (שאלה כא) הובא (בבאה"ט
סק"ד)
 702המקור  -נדה לו" - .מתני'  -המפלת ליום מ' [המפלת שליה ליום הארבעים מתחילת ההריון ,דהיינו מהטבילה]  -אינה חוששת
לולד ,ליום מ"א  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה [דשמא נרקמו אבריו ,ואין ידוע אי הווי זכר או נקבה .ומאידך ,שמא אינו ולד כלל ,ואין לה
ימי טוהר אלא הרי היא נדה רגילה] .רבי ישמעאל אומר יום מ"א  -תשב לזכר ולנדה ,יום פ"א  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה ,שהזכר נגמר
למ"א והנקבה לפ"א .וחכמים אומרים אחד בריית הזכר ואחד בריית הנקבה זה וזה מ"א ...:חכמים היינו ת"ק ,וכי תימא למסתמא רישא
כרבנן ויחיד ורבים הלכה כרבים  -פשיטא [ידוע הוא שכל תנא קמא שיש עליו חולק בשם יחידי ,התנא קמא הוא דעת רבים] ,מהו
דתימא מסתברא טעמא דרבי ישמעאל דקמסייע ליה קראי  -קמ"ל".
 703ואף שהטור כתב שלדעת הרמב"ן לנקבה מונים פ' יום מהטבילה כרבן גמליאל  -כתב הב"י שספר מוטעה הזדמן לו.
 704הראיה  -שאילתות בפרשת תזריע סימן פה " -קמ"ל דהיכא אמרינן אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,היכא דגמר צורתיה לוולד
דמיפתח טפי ,אבל הכא כיון דלא גמר צורתיה דוולד לא מיפתח טפי ואיפשר לפתחית הקבר בלא דם" (כן הביאו בהגוה"ע טור שירת
דבורה אות לו)  -ויש דוחים שאין בזה ראיה ,שהרי זה רק תירוץ ,ואין סומכים על תירוצים להלכה( .ראב"ד שם)
 705המקור  -נדה כא" - .מתני'  -המפלת חתיכה  -אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה ,ר' יהודה אומר בין כך ובין כך טמאה.
המפלת כמין קליפה כמין שערה כמין עפר כמין יבחושין אדומים  -תטיל למים אם נמוחו טמאה ואם לאו טהורה .המפלת כמין דגים
חגבים שקצים ורמשים  -אם יש עמהם דם טמאה ואם לאו טהורה .המפלת מ ין בהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין  -אם זכר תשב
לזכר ,ואם נקבה תשב לנקבה ,ואם אין ידוע תשב לזכר ולנקבה דברי רבי מאיר ,וחכמים אומרים כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד"
ובגמ' " -אמר רב נחמן בר יצחק באפשר לפתיחת הקבר בלא דם קמיפלגי"
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מי טוהר
א .דוקא שהוא דבר גוש  -כמו ולד או חתיכה ,אך רוח או
נוזל אינו גורם לפתיחת הקבר.
ב .דוקא שהוא עבה יותר משפופרת הדקה  -אך אם הוא דק
כקש ,אין זה גורם לפתיחת הקבר( .שו"ת תשובה מאהבה
ח"א סי' קטז ,פת"ש ד)

בין אם גורם הפתיחה הוא דבר פנימי שיצא מתוך הגוף כגון
ולד חתיכה וכדו' ,ובין אם גורם הפתיחה הוא דבר חיצוני כגון
כלים של רפואה וכדו' ( 706נו"ב תניינא חיו"ד ס"ס קכ)
ומ"מ צריך דוקא שגורם הפתיחה יעמוד בשני תנאים:

סעיף ג :המפילה צורת חיה
שים ,וְּ כָּׁ ל צו ַּּרת וָּׁ לָּׁ ד ,אוֹ
ּש ָּׁק ִצים ו ְּּר ָּׁמ ִ ׂ
חג ִָּׁבים ו ְּ
הַּ ּ ַּמ ּ ֶׁפלֶׁ ת ְּּכ ִמין ְּּבהֵּ מָּׁ ה חַּ ּיָּׁה וָּׁ עוֹ ף אוֹ ְּּכ ִמין דָּּׁ גִ ים ַּו ֲ
יאין ְּּבצוּרוֹ ת,
ש ֵּאין ָּׁאנ ּו ְּּב ִק ִ
שיו ֶׁ
ש ְּ ּק ָּׁרעוּהָּׁ וְּ יֵּש ּ ָּׁב ּה עֶׁ צֶׁ ם עַּ ְּכ ָּׁ
ש ִפיר אוֹ ִשלְּ יָּׁא אוֹ ח ֲִתיכָּׁ ה ֶׁ
ָּׁ
ְּ
נְּק ִּיים ְּּבתוֹ ך י"ד יוֹ םִ ,אם טָּׁ ְּבלָּׁ ה ק ֶֹׁדם לֵּ יל ט"ו לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה
שת לְּ וָּׁ לָּׁ ד; וְּ ִאם ּ ָּׁכל ּו ז' ִ
ש ֶׁ
חוֹ ֶׁ
ְּט ִבילָּׁ ה.

בגמרא מובא  707שישנם כמה איברים בפנים המזהים שזה
אדם ,והם :מצח ,גבינים ,עינים ,לסתות ,גבות זקן .ורק
כשיש את כולן בחתיכה ,הרי האשה טמאה טומאת ולד.
אלא שישנה מחלוקת האם צריך את הסימנים הנ"ל בכל
הפנים או אפילו בצד אחד של הפנים -
י"א שצריך בכל הפנים [כרבי יוחנן] (רמב"ם פ"י ה"ט)
וי"א שמספיק שיהיו בצד אחד [כדעת חסא] (רשב"א
תוה"ק ב"ז ש"ב כז).

זיהוי הולד
האשה טמאה לידה ,רק כאשר זיהינו שיש בחתיכה שנפלה
צורת אדם [נדה כא..." - .וחכמים אומרים כל שאין בו
מצורת אדם אינו ולד"] ,לכן יש כמה תנאים שחייבים
שיימצאו בחתיכה שהם קובעים אם זה ולד ,כגון:
א .צורת הולד ואיברים שחז"ל קבעו שהם מזהים,
ב .וכן דוקא אם יש בחתיכה עצם,
ג .ודוקא אם הולד היה ראוי לחיות.
אא"כ הפילה שליה או שפיר.

ודוקא ,איברים אלו ,אך שאר האיברים שבפנים ,אינם
מהווים זיהוי בין להוסיף בין לגרוע (רמב"ם פ"י ה"ט)

א .צורת הולד
השלב הראשון לזיהוי הולד הוא ע"י צורת הולד ואיבריו,
וחכמים הם שקבעו אלו איברים הם הקובעים:

צורת גופו  -אינה מהווה סימן זיהוי בין להוסיף בין לגרוע
["גופו אדם ופניו תיש ולא כלום" (נדה כג( ]):רמב"ם
איסו"ב פ"י ה"ט)

חצי צורת פנים
עין כשל נחש  -י"א שטמאה ,משום שגלגל עינו דומה לשל
אדם ( 708רמב"ם פ"י ה"ט)
מקור טוהר
 706הנו"ב (חיו"ד ס"ס קכ) כתב "אין חילוק בין גרם הפתיחה מבפנים ובין מבחוץ ,כגון שהרופא הכניס אצבעו או איזה כלי ופתח פי
המקור" ,וכתב עליו תלמידו בספר בינת אדם (סימן כג) שהדוגמא של הכנסת האצבע בכדי לפתוח פי המקור אינה נכונה ,שהרי אי
אפשר להגיע לשם באצבע ע"י הטבע ,ועוד שא"כ איך אשה בודקת עצמה בבדיקת חורים וסדקים בהפסק טהרה( .פת"ש ד)  -דהיינו,
'פתיחת הקבר שאי אפשר בלא דם' היינו רק פתיחת פי המקור הפנימי ,אלא ש'אין חילוק בין גרם הפתיחה'  -ולא משנה מה גרם את
הפתיחה ,דבר הבא מגופה של האשה מבפנים ,או דבר הנכנס מבחוץ .כנעל"ד ,ופשוט.
 707המקור  -נדה כג" - :אמר ר' ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן  -מצח והגבינים והעינים והלסתות וגבות הזקן עד שיהו כולם כאחד.
רבא אמר חסא  -מצח והגבן והעין והלסת וגבת הזקן עד שיהו כולם כאחת"
 708המקור  -נדה כד" - :המפלת דמות נחש  -הורה חנינא בן אחיו של רבי יהושע אמו טמאה לידה .הלך ר' יוסף וסיפר דברים לפני
ר"ג [שרבי חנינא טימא אותה] ,שלח לו [רבן גמליאל שליח לומר לרבי יהושע] רבי יהושע הנהג בן אחיך ובא .בהליכתן [בדרך לרבן
גמליאל] יצתה כלת (ר') חנינא לקראתו אמרה לו 'רבי המפלת כמין נחש מהו?' אמר לה 'אמו טהורה' ,אמרה לו 'והלא משמך אמרה
לי חמותי  -אמו טמאה ,ואמר לה [רבי יהושע לחמותי] מאיזה טעם הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדם' ,מתוך דבריה נזכר רבי יהושע
[שכך הוא הורה ולכן] שלח לו לרבן גמליאל 'מפי הורה חנינא' ".
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ויש מחמירים בכל מקרה שיש עצם ,ולא משנה צבע
החתיכה ,לפי שאין אנו בקיאים במראות (רמב"ן פ"ז ה"ג,
רשב"א תוה"ק שם כז :בשם יש מי שמורה להחמיר ,טור)

וי"א שטהורה [הטעם  -לפי שרבי יוחנן ורבא הצריכו
לפחות חצי צורת פנים ,אם כן ודאי שלא מועיל צורת העין
לבד] (הראב"ד והרב המגיד שהשיגו על הרמב"ם בזה) 709

ג .ראוי לחיות

בזמן הזה  -בזמן הזה אין בקיאין בצורות כלל ,לכן אין צורך
בזיהוי לפי איברים וצורת הולד .ולכן בכל הצורות יש
לחשוש לולד נקבה לחומרא ,כך שהיא יכולה לטבול רק אחר
יד יום מההפלה (רמב"ם פי"א הי"ב  ,ראב"ד שם ,רשב"א
תוה"ק ב"ז ש"ו כז ,.הרב המגיד פ"י ה"ח  )710ולכן התנאים
האחרים הם שקובעים אם זה ולד ,והאשה טמאה לידה.

השלב השלישי בזיהוי הוא ,האם הולד הזה היה ראוי לחיות,
ואם כן  -אמו טמאה לידה .כי כל שנברא בענין שחסר לו
בעיקר ברייתו ותכונת איבריו ואינו ראוי לבריית נשמה -
אינו ולד ואין אמו טמאה לידה.
איברים חיוניים מלמטה  -נחלקו בגמרא  712מה הם האיברים
מלמטה ,שבחסרונם הולד לא יחיה.
ונחלקו הראשונים כמי נפסקה ההלכה -
י"א שאם חסר מהחתיכה הרגל כולל מקום חיבור השוק
לירך (הארכובה)  -אין בזה טומאת לידה [כדעת רבי זכאי]
(ראב"ד בעה"נ)
וי"א שרק אם חסר מהחתיכה מלמטה עד מקום הטבור  -אין
אמו טמאה לידה (רמב"ם פ"י הי"א) 713

ב .עצם
השלב השני ,המזהה שזו החתיכה היא של ולד ,ואז האשה
תהיה טמאה לידה היא  -אם יש עצם בחתיכה (לכן יקרע
ויבדוק) ויש אומרים דוקא בחתיכה לבנה[ 711 .הטעם  -כי
אומרים שהחתיכה היא חלק מולד שלם ,והשאר נימוח או
יצא ממנה קודם לזה (בדה"ש ס"ק לט)] (רמב"ם פ"י ה"ד,
רשב"א תוה"א ב"ז ש"ו כח ,.ראב"ד בעה"נ שער הפרישה,
טור)

איברים חיוניים מלמעלה  -מובא בגמרא  714שכל שהולד
נוצר חסר בגולגולתו  -אין אמו טמאה לידה

צבע החתיכה  -יש מטמאים רק אם זו חתיכה לבנה שנמצא
בה עצם ,שאז ניכר שזו חתיכת ולד (הרב המגיד כתב שזו
חומרא שאין לה עיקר)

יד ורגל מחותכים -

מקור טוהר
 709אך הב"י יישב את דברי הרמב"ם ,שעין כנחש מהווה סימן  -משום שכן הורו רבי יהושוע ,ורבי חנינא בן אחיו ,וכן היה המעשה
בגמרא .והטעם הוא  -שעין הנחש דומה ממש לשל אדם ,משא"כ שאר איברי חיה ועוף שצריך חצי פניו כשל אדם בכדי לטמא לידה.
כי עינו של הנחש כשל האדם בין באוכמא בין בציריא .ומה שנאמר בגמרא (נדה כג" - ).אלא מעתה המפלת דמות נחש תהא אמו
טמאה?" שמשמע שאין לטמא כאשר עינו כשל נחש ,היינו לפני שרבי יהושוע נזכר בהלכה זו.
 710אך נמצאו כמה חילוקים בין הפוסקים הללו:
הרמב"ם כתב את החילוקים בין הצורות ,והרב המגיד הבין מדבריו שהוא חולק על כולם וסובר שאפשר להבחין בזמן הזה ,אך הב"י
נתן שני הסברים בדעת הרמב"ם  -א .שמא הוא כתב זאת רק לאלו שבקיאים בצורות ,וכנראה הוא היה בקי בכך או שידע שבזמנו יש
כאלו המכירים בצורות ,משא"כ שאר הפוסקים לא היו בקיאים בכך לכן הם סתמו שאי אפשר להבחין .ב .שמא הרמב"ם נקט בסך
הכל את לשון הגמרא ,ולא חשש לחלק בין הבקיאים ,כי כולם יודעים שבזמן הזה אין בקיאים בזה.
הרשב"א אמנם כתב שאין בקיאין בצורות ,ומ"מ כתב שאפשר להבחין שאם זהו צורת זכר ,תשב לזכר ,ואם זהו צורת נקבה או ספק
נקבה ,תשב לנקבה.
הראב"ד כתב שבזמן הזה אין בקיאים בכלל ,לא בצורות ולא בין זכר לנקבה.
 711המקור  -נדה כא" - :ותניא אידך ,המפלת חתיכה  -רבי בנימין אומר קורעה ,אם יש בה עצם אמו טמאה לידה .אמר רב חסדא
ובחתיכה לבנה .וכן כי אתא זוגא דמן חדייב אתא ואייתי מתניתא בידיה המפלת חתיכה לבנה קורעה ,אם יש בה עצם אמו טמאה
לידה" ופירש רש"י ' -לבנה .דהוא מין בשר':
 712המקור  -נדה כג " - :ת"ר המפלת גוף אטום [חסר]  -אין אמו טמאה לידה .ואיזהו גוף אטום? רבי אומר כדי שינטל מן החי וימות.
וכמה ינטל מן החי וימות? רבי זכאי אומר עד הארכובה [שחסר מהרגל את מקום חיבור השוק לירך ,שבהמה חיה שנחתכו רגליה עד
למעלה מן הארכובה ,הרי היא טרפה ואינה חיה] ,רבי י נאי אומר עד לנקביו [שרק כשניטלה הרגל כולה ,וגם ברביצה נראה החסרון,
ימות] ,ר' יוחנן אומר משום רבי יוסי בן יהושע עד מקום טבורו [שגם כשחסרה הרגל כולה  -חיה .ורק כשינטל עד מקום טיבורו ימות]"
 713אלא שהב"י התקשה ,איך הרמב"ם פסק כן שהרי לדעה זו אין לו דין 'טריפה  -אינה חיה' ,וכן דין 'ניטל ירך וחללה  -נבלה' ,ולכן
הוא לא מסתפק בכך שניטל הארכובה .וזה הפוך ממה שאנו סוברים להלכה( .ב"י)
 714המקור  -נדה כד" - .אמר רב פפא מחלוקת מלמטה למעלה ,אבל מלמעלה למטה  -אפי' כל דהו טהורה ,וכן אמר רב גידל אמר
רבי יוחנן המפלת את שגולגלתו אטומה  -אמו טהורה"
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מי טוהר
בגמרא מובא  715שאם היד והרגל מחותכים הרי זה סימן
זיהוי ,אלא שנחלקו הראשונים בהבנת הגמרא -
י"א שאין זה סימן לטומאת לידה כלל אלא רק לענין קרבן
(ראב"ד בעה"נ ,ונראה שכן דעת הטור לא הוסיף שלב זה)
וי"א שזהו סימן מכריע ,שאם יש בו יד ורגל מחותכים -
חזקה שבא מולד ואמו טמאה לידה ,ואם אינם מחותכים -
מוכח שהם מגוף אטום ואין אמו טמאה לידה ,כי גוף שאינו
אטום חזקה היא שאיבריו מחותכים .אבל אם זו חתיכה שאין
בה יד ורגל כלל הסימן המזהה הוא העצם שבה (רשב"א
תוה"א ב"ז ש"ו כח ,.תוה"ק שם כז ,:וכן הרמב"ם פ"י הי"א
)716

י"א שאם יש בולד רק ירך או עין אחת והם נמצאים בצד
הגוף ,כשאר האדם  -אמו טמאה לידה ,אך אם הירך או העין
נמצא באמצע הגוף  -אין אמו טמאה לידה ,כיון שזה בריה
אחרת ולא ולד אדם [כגרסתנו בגמרא] (רמב"ם פ"י ה"י)
וי"א שכל שאף שהולד נולד עם ירך או עין אחת ,בין בצד
בין באמצע  -אמו טמאה לידה [לפי שיש גורסים ההיפך]
(רשב"א תוה"א ב"ז ש"ו כז).
כמין לילית -
בגמרא מובא  720שאם הולד נוצר כלילית עם כנפיים מבשר
 אמו טמאה ל ידה ,כיון שהוא ולד ורק נוספו לו כנפיים(רמב"ם פ"י ה"י)

ושטו אטום -
בגמרא מובא  717שאם הושט של הולד נמצא סתום ,ודאי
שאין הולד היה ראוי לחיות ולכן אין אמו טומאה לידה,
אך אם הוא היה נקוב (עם חור) אמא טמאה לידה [הטעם -
א .שמא הולד היה ראוי לבריית נשמה ואחר כך ניקב ושטו,
ב .שמא הנקב היה מהתחלה ,ואף שהוא יכול לחיות רק עד
י"ב חודש ,מ"מ ראוי הוא לברית נשמה בינתיים עד י"ב
חודש] (רשב"א תוה"א שם כז718 ).

ידיו ורגליו על כתפיו -
בגמרא מובא  721שאם הולד נוצר כאפקותא דדיקלא  -אין
אמו טמאה לידה ,ורש"י פירש שהולד נוצר שידיו ורגליו
למעלה על כתפו ,ולמטה אין לו חיתוך וצורה כלל ,כמו
הדקל שלמטה הוא עב ואחיד ורק למעלה יש לו פיצולים.
722

פנים שטוחות או מעוכות קצת -
הגמרא הביאה  723מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש והסיקה
שרבי יוחנן טיהר רק ולד שפניו שטוחות ממש כך שאין
חוטמו בולט ואין צורתו נכרת ,כיון שאם נחמיר בפניו
ממוסמסות ,שאינן שטוחות כל כך זהו חומרא דאתי לידי

ירך או עין אחד והם מהצד -
בגמרא מובא  719שאם יש שינוי מסויים במיקום האיברים
של הולד ,פעמים ואינו נקרא ולד ואין אמו טמאה לידה,
ונחלקו הראשונים בדבר:

מקור טוהר
 715המקור  -נדה כד" - .המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו טמאה לידה ואין חוששין שמא מגוף אטום באתה"
 716הרמב"ם כתב שאם ראשו או ידו אינם מחותכים ,אין זה ולד ואינה טמאה לידה ,ואם הם מחותכים "הרי חזקתה מולד שלם
ומצטרפין לרוב איבריו" .והרב המגיד השא יר דבריו בצריך עיון .ונעל"ד שזהו שלב נוסף בזיהוי ,דהיינו חוץ מחתיכה שיש בה עצם,
צריך גם שיהיה חיתוך איברים אבל אין זה שלב מכריע לבדו .וזהו בדיוק כעת הרשב"א.
 717המקור  -נדה כג" - :אמר רבא ושטו נקוב  -אמו טמאה ,ושטו אטום [סתום]  -אמו טהורה [מטומאת לידה]"
 718דעת הרמב"ם  -הוא לא כתב דין זה ,ונראה שהוא סובר שרבא סובר ש'טריפה חיה' ,ואנו קיי"ל שאינה חיה ,וא"כ אין הלכה כרבא.
וגם הוא לא היה חייב להזכיר שאין אמו טמאה לידה ,כי דרכו של הרמב"ם ברוב המקומות לכתוב דוקא דינים הסדורים בגמרא אליבא
דהלכתא( .ב"י)
 719המקור  -נדה כג" - :אמר רבא נברא בעין אחת ובירך אחד ,מן הצד  -אמו טמאה ,באמצע  -אמו טהורה"
 720המקור  -נדה כד" - :אמר רב יהודה אמר שמואל  -המפלת דמות לילית  -אמו טמאה לידה ,ולד הוא אלא שיש לו כנפים .תניא נמי
הכי ,א"ר יוסי מעשה בסימוני ,באחת שהפילה דמות לילית ,ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים"
 721המקור  -נדה כד" - .ואמר רב גידל אמר רבי יוחנן המפלת כמין אפקתא דדיקלא  -אמו טהורה"
 722דעת הרמב"ם  -הוא לא כתב זאת ,אך יש לומר שהוא סבר ש'אפקותא דדיקלא' היינו הקטע התחתון של הדקל ,שהוא מקור מוצא
הדקל ,שהוא אחיד בלי חיתוכים ,כך הולד נוצר עם ראש שאין בו חיתוך איברים ,ואת זה הרמב"ם כתב כבר בפ"י הי"א שאם הפילה
בריית ראש שאינו חתוך אין אמו טמאה לידה( .ואף שאלו דברי רבי יוחנן בפירוש ,כנראה רבי יוחנן לא ידע את הברייתא הזו) (ב"י)
 723המקור  -נדה כד" - .איתמר :המפלת מי שפניו מוסמסים [מעוכים קצת ,שאינם שטוחים לגמרי]  -רבי יוחנן אמר אמו טמאה ,ר"ל
אמר אמו טהורה ...אמר רב פפי בפניו מוסמסין כולי עלמא לא פליגי דטמאה ,כי פליגי בפניו טוחות [שפניו שטוחות לגמרי ,שאין
חוטמו בולט ,ואין צורתו נכרת] ,ואיפכא איתמר ,רבי יוחנן אמר אמו טה ורה ,וריש לקיש אמר אמו טמאה" וכן מובא בהמשך הגמרא
שם " -בני רבי חייא נפיק לקרייתא ,אתו לקמיה דאבוהון ,אמר להם 'כלום בא מעשה לידכם?' ,אמרו לו 'פנים טוחות בא לידינו
וטימאנוה' ,אמר להם 'צאו וטהרו מה שטמאתם! מאי דעתייכו לחומרא? חומרא דאתיא לידי קולא היא ,דקיהביתו לה ימי טוהר!"
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יו"ד סימן קצד
קולא שהרי יבואו להקל ולתת לה ימי טוהר (רמב"ם פ"י
הי"א ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ו כז).

המפילה שפיר ושליא
שפיר [עור הולד קודם שנבראו בתוכו גידים ועצמות ובשר]
מובא בגמרא  725מחלוקת בדין שפיר ,נימוח ,עכור או צלול.
והראשונים נחלקו בדבר:
י"א שמפלת שפיר שאין בו ריקום איברים  -אינו ולד ואינו
מטמא ,בין שמימיו צלולים או עכורים [שהלכה כרב]
(רמב"ם פ"י ה"ד ,הרב המגיד)
וי"א שכל משפלת שפיר טמאה ,ואף שאין בו ריקום איברים
[שאין אנו בקיאים בזה כלל ,וכן הלכה כשמואל ,שיש לחוש
לולד ( ]726רמב"ן פ"ז ה"ג ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ו כז,:
רא"ש פרק המפלת סי' ד ,טור)

ולד שיש לו שתי גבין ושתי שדראות -
בגמרא מובא  724מחלוקת בדין ולד שיש לו שתי עמודי
שדרה או שתי גבים  -ולמסקנה הלכה כרב ,שאינו נחשב
ולד ,ואין אמו טמאה לידה (ב"י)
בזמן הזה  -שאין בקיאים בצורות -
י"א שיש להחמיר לתת טומאת לידה בהכל ,בכל גוף אטום
(חסר) ,בפניו טוחות ,ביש לו שתי גבין או שדראות ,בושטו
אטום ובגולגלתו חסרה [הטעם  -הגמרא רצתה להחמיר
בפניו טוחות וכ ן בשתי שדראות וגבין ,אלא שחששה שיבוא
הדבר לידי קולא שיתנו לה ימי טוהר ,אך בימינו אין חשש
כזה ,שהרי בין כה לא נותנים לספק יולדת ימי טוהר]
(רשב"א ב"ז ש"ו כז :כן ביאר הב"י בדבריו ,טור)
וי"א שיש להחמיר בהכל וטמאה האשה יד יום כנקבה
וצריכה ז' נקיים משום טומאת נדה ,חוץ ממקרה שגופו
אטום (חסר) מלמטה  -שבזה כל אדם יכול להבחין אם אין
לו צורת איברים וניכר שלא נחתכו איבריו ,ולכן יש לטהר
בזה (ראב"ד בעה"נ שער הפרישה)

שליא [כיס ההריון שהעובר מונח בתוכו במעי אמו] -
המשנה והגמרא מסבירה את דין השליא  ,727ונחלקו בזה
הראשונים:
י"א שרק המפלת שליא שיש בה טפח ומעלה טמאה [כפשט
הגמרא] (רמב"ם פ"י הי"ג)
וי"א שכל המפלת שליא טמאה מספק כולד נקבה ,ולא
תטבול עד אחר יד יום [כיון שאין אנו בקיאים בכל אלו ,ויש

מקור טוהר
 724המקור  -נדה כד " - .איתמר המפלת בריה שיש לה ב' גבים וב' שדראות אמר רב באשה אינו ולד בבהמה אסור באכילה ושמואל
אמר באשה ולד בבהמה מותר באכילה ...רבי ירמיה בר אבא סבר למעבד עובדא כוותיה דשמואל ,אמר ליה רב הונא 'מאי דעתיך
לחומרא? חומרא דאתי לידי קולא הוא ,דקיהבת לה דמי טוהר ,עביד מיהא כותיה דרב ,דקיימא לן הלכתא כרב באיסורי בין לקולא בין
לחומרא"
 725המקור  -נדה כד" - :מתני'  -המפלת שפיר [עור הולד קודם שנבראו בתוכו גידים ועצמות ובשר] מלא מים ,מלא דם ,מלא גנונים
[י"א גוונים שונים (רש"י) וי"א חתיכות בשר שצורתם כתולעת (רמב"ם בפירוש המשניות)]  -אינה חוששת לולד ,ואם היה מרוקם
[שניכרים בו במקצת צורת האיברים (רש"י) ,אולם כיון שאין ניכר אם הוא זכר או נקבה]  -תשב לזכר ולנקבה"
ובהמשך הגמרא (כה ).נחלקו בדין שפיר מלא בשר נימוח [שאין בו ריקום איברים] וכן בשפיר [שמראה המים שבו] עכור או צלול.
ומסקנת הגמרא " -א"ל רב חנינא בר שלמיא לרב ...מר כמאן ס"ל? א"ל אני אומר אחד זה ואחד זה [בין בצלול ובין בעכור]  -אינה
חוששת ,ושמואל אמר אחד זה ואחד זה  -חוששת [שגם בצלול חשש שמא היה ולד בשפיר] .ואזדא שמואל לטעמיה ,דכי אתא רב
דימי אמר 'מעולם לא דכו שפיר בנהרדעא [אלא הצריכו כל יולדת שפיר לשבת שבועיים בטומאה מספק] ,לבר מההוא שפירא דאתא
לקמיה דשמואל [שהיה רבה של נהרדעא] ,דמנח עליה חוט השערה מהאי גיסא וחזיא מהאי גיסא אמר אם איתא דולד הואי לא הוה
זיג כולי האי' [שהיה השפיר כה צלול שיכלו לראות את חוט השערה המונח בצד אחד]"
וכן הובא בדף כד" - :רבא אמר מלא תנן ,ואם איתא דאתמוחי אתמח מחסר חסר ,רב אדא בר אהבה אמר גוונים תנן ,ואם איתא
דאתמוחי אתמח כולה בחד גוונא הוי קאי" ופירש הרשב"א שאינם חולקים ,ובכדי לומר שהשפיר זה ולד שנימוח ,צריך שיהיה :א.
חסר ,ב .בגוון אחד.
 726הראיות של הרשב"א  -א .כיון ששמואל עשה מעשה [דחיה  -אין אומרים מעשה רב במי שהחמיר כפי דעתו] ,ב .וכן לא טיהרו
בנהרדעא שפיר מעולם משמע שכן היה המנהג מימי קדם אף קודם שבא שמואל.
הראיות של הרמב"ם  -כיון שהלכה כרב באיסורי ,ועוד שכן שאל רבי חנינא את רב וכן הורה לו [דחיה  -אין זה נחשב הלכה למעשה
אלא עד שיורה הרב הלכה בשעת מעשה ,שאז אדם ירא לדון ומכון לבו יותר (ב"ב קל( ):ב"י)]
 727המקור  -נדה כד" - :מתני' ...המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה" [סנדל  -פירושו ,היולדת תאומים שנמעכו פניו של אחד
מהם לגמרי על ידי שדחקו אחיו התאום ברחם ,ואין ניכרת בו צורת האברים ,ודומה הוא במראהו לדג ששמו סנדל .שליא  -כיס ההריון
שהעובר מונח בתוכו במעי אמו]
ומבארת המשנה בדף כו" - .מתני' ...לא שהשליא [עצמה נחשבת] ולד אלא שאין שליא בלא ולד"
ומוסיפה הגמרא " -תנו רבנן :שליא  -תחלתה [ברייתה] דומה לחוט של ערב [שהוא עבה יותר מחוט השתי] ,וסופה [מתרחבת שעד
שרחבה] דומה כתורמוס ,וחלולה כחצוצרת .ואין שליא פחותה מטפח רבי שמעון בן גמליאל אומר שליא דומה לקורקבן של תרנגולין"
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חשש שמא יטעו] (רמב"ן פ"ז ה"ט ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ו
כח ,.רא"ש פרק המפלת סי' ד ,טור)

וי"א שהמפלת טמאה בכל מקרה ואף אם אין עצם (שו"ת
מעיל צדקה סי' מו שסיים שדעת רבו מהר"א ברודא
להחמיר בזה)
י"א שאם אין עצם אינה טמאה ,אא"כ זה שפיר (דעתו
האישית של שו"ת מעיל צדקה סי' מו ,סד"ט ,פת"ש ו)
ולהלכה ,אינה טמאה ,אך רק בקי היודע להבחין מהו שפיר
ומהו חתיכה יכול לטהר בזה (בדה"ש ס"ק מב)

ההלכה
פסק השו"ע  -כיון שכיום אין בקיאים בשלב א' של צורות
הולד ,וכן לא בשלב ג' לאבחן אם הוא ראוי לחיות ,לכן כל
אשה המפלת טמאה כדין יולדת ,728
729
ולכן היא חוששת לחומרא לולד נקבה  ,ולכן צריכה ז'
נקיים ,ואינה יכולה לטבול עד אחר יד יום מההפלה .וז'
הנקיים יכולים להיות מכלל ה  -יד יום (שו"ת חת"ס סי'
קסט ,פת"ש ז)
ואם טבלה בהן לא עלתה לה הטבילה[ .הטעם  -שהרי
בימים אלו היא טמאה כנדה ,שנאמר ביולדת נקבה "וטמאה
שבועיים כנדתה"] (ב"י עמ' קמ הבין כן מהרמב"ם איסו"ב
פ"ז הי"א ,וכן ב"י בעמ' קמו)
וכן אין נותנים לה ימי טוהר ,אף לאלו הנוהגים לבעול על
דם טוהר (טור ,ב"י)
ובמפלת אין צורך ב פרישת ליל מא וליל פא ,ומ"מ בעל נפש
יחמיר לעצמו לפרוש בשניהם ,משום ספק זכר או נקבה
(ש"ך ד)

וכמובן ,שכל תנאים אלו לטמא הולד הם רק אחר מ"א יום
מהטבילה ,דאל"כ אין חשש כלל לולד שהרי אינו בר קיימא
ודאי ,ואין זה תלוי בבקיאות (בדה"ש ס"ק מד)
להמית דמות אדם וחיה
אשה שילדה זכר עם צורה מוזרה של דמות אדם ודמות חיה,
ויש חשש שהוא יהיה למזיק ,נחלקו הפוסקים האם מותר
להמיתו -
י"א שמותר לסבב לו מיתה ע"י גרמא [עפ"י דברי חכמים
במשנה (נדה כא) שכל שאינו מצורת אדם אינו ולד] (מורה
אחד)
וי"א שאסור לסבב לו מיתה ואפילו לא ע"י רעב ,והריזה
בכלל שפיכות דמים [שאמנם אין אמו טמאה לידה אך אסור
לסבב לו מיתה] (שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' נג ,פת"ש
ה ,בדה"ש ס"ק לג)

ומ"מ לגבי שלב ב' שצריך שיהיה עצם בכדי שהולד יטמא,
נחלקו בזה האחרונים:

מקור טוהר
 728הטעם  -שהרי הרמב"ן הרשב"א והרא"ש טענו שבימינו אין בקיאים ולכן יש להחמיר .ואף שהרמב"ם הביא את כל הדוגמאות
והצורות הנ"ל ,מ"מ ביאר הב"י שמא הרמב"ם סמך על כך שהוא היה בקי בכך או שהכיר אנשים שבקיאים בכך ,משא"כ בימינו שאין
בקיאים כלל ,א"כ גם לדעתו יש להחמיר ולטמא בכל אלו .כנלע"ד פשוט.
 729אא"כ הנפל גדל כל כך עד שיש לו שערות בראשו ,וגם ניכר לעיניים שהוא זכר  -שאז טמאה משום לידת זכר ויכולה לטבול בכלות
שבעה( .ב"י ,בדה"ש מג)
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סעיף ד  -ו :היולדת ולד ושליה
שת לְּ וָּׁ לָּׁ ד ַּאחֵּ רֶׁ ,א ּ ָּׁלא ּתוֹ לָּׁ ה
ש ֶׁ
סעיף ד  -יָּׁלְּ ָּׁדה וָּׁ לָּׁ ד חַּ י וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ִה ּ ִפילָּׁ ה ִשלְּ יָּׁא ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
ש ּיָּׁלְּ ָּׁדה ְּּכבָּׁ ר ,עַּ ד כ"ג יוֹ ם .אֲ בָּׁ ל ִאם ִה ּ ִפילָּׁ ה ֵּנפֶׁ ל ְּּת ִח ּ ָּׁלה ֵּאין ּתוֹ לִ ין ּבוֹ הַּ ּ ִשלְּ יָּׁא
אוֹ ָּׁת ּה ּ ַּב ָּׁ ּולָּׁ ד ֶׁ
ְּ
של נְּ קֵּ בָּׁ ה.
שת לַּ ּ ִשלְּ יָּׁא לִ ּ ֵּתן לָּׁ ּה יְּ מֵּ י טֻׁ ְּמ ָּׁאה ֶׁ
ש ֶׁ
ש ִה ּ ִפילָּׁ ה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכך ,וְּ חוֹ ֶׁ
ֶׁ
ש ּ ֵּתלֵּ ד ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ,אֲ ִפלּ ּו הוּא ּ ֶׁבן
סעיף ה  -י ְָּּׁצ ָּׁאה הַּ ּ ִשלְּ יָּׁא ְּּת ִח ּ ָּׁלה ,אֵּ ין ּתוֹ לִ ין אוֹ ָּׁת ּה ּ ַּב ָּׁ ּולָּׁ ד ֶׁ
של נְּ ֵּקבָּׁ ה.
שת לַּ ּ ִשלְּ יָּׁא לִ ּ ֵּתן לָּׁ ּה יְּ מֵּ י טֻׁ ְּמ ָּׁאה ֶׁ
ש ֶׁ
ְּקיָּׁמָּׁ א ,וְּ חוֹ ֶׁ
שת ִמיּוֹ ם
ש ֶׁ
יא ָּׁת ּה עַּ ד יוֹ ם ב' ,חוֹ ֶׁ
סעיף ו  -י ְָּּׁצ ָּׁאה ִמ ְּקצָּׁ ת ִשלְּ יָּׁא ְּּביוֹ ם ִראשוֹ ן ,וְּ לֹא נִ גְּ ְּמ ָּׁרה יְּ ִצ ָּׁ
שנִ י.
ִראשוֹ ן אֲ בָּׁ ל אֵּ ינ ָּּׁה מוֹ נָּׁה ֶׁא ּ ָּׁלא ִמיּוֹ ם ֵּ

וכן אם הולד יצא לפני הולד  -אין תולין בו השליה בולד,
ואפילו שהולד חי [הטעם  -דוקא אם הולד יצא קודם תולים
שהוא קרע את השליה ויצא ,משא"כ אם השליה יצאה לפניו
(רשב"א)] וכ"פ השו"ע (ה)

תליית השליה בולד הראשון
אשה שיצא ממנה ולד ושליה ,יש לתלות שהשליה היא של
הולד הזה ,ואין חשש לטמא טומאת לידה חדשה של ספק
נקבה ליציאת השליה ,אך דוקא אם:
א .הולד יצא חי 730
ב .ודוקא אם השליה יצאה תוך כ"ג שעות אחריו731 .
(רמב"ם איסו"ב פ"י הי"ד  ,732רא"ש פ"ג סי' ד ,רשב"א
תוה"ב ב"ז ש"ו כח ,.רבינו ירוחם נכ"ו ח"ג רכג ע"ג ,ראב"ד
בעה"נ שער הפרישה) וכ"פ השו"ע (ד)

טומאת שליה
כאשר אין לתלות את השליה בולד ,החשש הוא שמא
השליה היא של ולד אחר ,ולכן האשה טמאה יד יום כיום
יציאת השליה כולד נקבה לחומרא ,ואף אם הולד שלפנינו
הוא זכר( 734 .ב"י) וכ"פ השו"ע (ד ,ה)

תליית השליה בולד אחר

שליה שיצאה בשלבים

אך אם הולד יצא מת ,דהיינו נפל  -אין תולין השליה בולד
[הטעם  -א .בולד חי אפשר לומר שהוא קרע את השלי
הויצא ממנה משא"כ בולד מת (רשב"א ,שאילתות פו,
רמב"ם איסו"ב י ,יד) ב .משום שאין השליא נפרדת מהולד
אלא כשנגמרה צורתו ,ובודאי ששליא ריקה אינה שייכת
לנפל (ירושלמי הלכה ד)]  733וכ"פ השו"ע (ד)

שליה שלא תולים אותה בולד שיצא ,והשליה יצאה מגוף
האשה בלידה מתמשכת ,בשלבים  -האשה טמאה כבר
מיציאת מקצת השליה ,ומ"מ היא מתחילה למנות את ימי

מקור טוהר
 730המקור  -נדה כו" - :שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה הוו יתבי ,חליף ואזיל רב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל לאפייהו ,באלי ואתי
[מיהר לבוא לקראתם] ,אמר [ש מואל עליו] אתי לן גברא דרמינן ליה בגילא דחטתא ומרמי ומדחי [הגיע אדם שאפשר להקשות עליו
בקש בקלות ולא ידע להשיב] ,אדהכי אתא אמר ליה שמואל מאי אמר רב בשליא? א"ל הכי אמר רב ,אין תולין את השליא אלא בדבר
של קיימא .שיילינהו שמואל לכל תלמידי דרב ואמרי ליה הכי"
 731המקור  -נדה כז" - .לא אמרו תולין אלא בשליא הבאה אחר הולד ,אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מעשה ותלו את השליא
בולד עד כ"ג ימים ,אמר ליה רב יוסף עד כ"ד אמרת לן" והלכה כרבי יוחנן ,עד כ"ג יום.
 732הרמב"ם כתב 'אפילו אחר כג יום תולין אותו בולד'  -והב"י ביאר דבריו ,שסובר ש'אפילו' בא לרבות יום אחד ,שאפשר לתלות עד
כ"ד יום כולל יום יציאת השליה (ורב יוסף שאמר בגמרא 'עד כ"ד אמרת לן' אינו חולק על רבי יוחנן אלא הוא מחשיב את יום יציאת
השליה מהכלל).
[ 733דלא כפירוש רש"י שפירש שבא למעט ולד שאינו ראוי לחיות ,כגון שושטו אטום ,או ירכו באמצע וכיוצ"ב]
 734הראיה  -שבכל ולד שאנו מסופקים אנו תולים אותו לחומרא ,כמו שמצינו "המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ונקבה"
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טומאת הלידה שלה רק מסוף השליה [ 735הטעם  -שבכל
מקצת שליה יש חשש לרוב מיחוי ולד ,ולכן חוששים
לחומרא] וכ"פ השו"ע (ו)

סעיף ז :היולדת דמות חיה ושליה
שת לְּ וָּׁ לָּׁ ד ַּאחֵּ ר; וְּ ִאם ֵּאינ ָּּׁה
ש ֶׁ
הַּ ּ ַּמ ּ ֶׁפלֶׁ ת דְּּ מוּת ְּּבהֵּ מָּׁ ה חַּ ּיָּׁה וְּ עוֹ ף ,וְּ ִשלְּ יָּׁא ְּקשו ָּּׁרה ּ ָּׁב ּה ,אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ ֶׁ
שהַּ ָּׁ ּולָּׁ ד הַּ ִּנ ְּדמֶׁ ה זָּׁכָּׁ ר ,חוֹ ְּש ִשין לִ ּ ֵּתן לָּׁ ּה יְּ מֵּ י
שת לְּ וָּׁ לָּׁ ד ַּאחֵּ ר; וְּ ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ֶׁ
ְּקשו ָּּׁרה ּ ָּׁב ּה ,חוֹ ֶׁ
של נְּ קֵּ בָּׁ ה ִּב ְּש ִביל הַּ ּ ִשלְּ יָּׁא.
טֻׁ ְּמ ָּׁאה ֶׁ
ואם השליה אינה קשורה בדמות  - 737יש לחוש שמא היה
ולד אחר ונימוח ,ולכן האשה טמאה לידה כיולדת נקבה ,ואף
אם הדמות נראית זכר (והיתה אמורה למנות רק ז') או
שהדמות יצאה יום קודם (והיתה אמורה למנות מיום קודם)
(טור ,ב"י) וכ"פ השו"ע ,ומ"מ בימינו שאין בקיאים בצורות
ודמויות  -היא טמאה כיולדת נקבה כבר בשביל הדמות.
(ש"ך ז)

אשה המפילה דמות חיה ועוף ושליה ,אין תולים את השליה
בדמות הזו ,אא"כ הם יצאו קשורות [ 736הטעם  -משום
שסתם אשה מולידה בצורתה ,צורת אדם ,ולכן סתם שליה
יש ל תלות בולד אדם ולא בחתיכה השונה שיצאה ,אא"כ
השליה קשורה לחתיכה ,שאז זה מוכיח שהחתיכה יצאה
מתוכה (פרישה לג)]

מקור טוהר
 735המקור  -בבא קמא יא" - .ואמר עולא א"ר אלעזר שליא שיצתה [מגוף האשה בלידה מתמשכת] מקצתה ביום ראשון ומקצתה
ביום שני  -מונין לה מן הראשון [את ימי הטומאה ,כי אין שליה בלא ולד] ,א"ל רבא מה דעתך לחומרא [שמא הולד יצא ביום הראשון,
הרי] חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מטהרת לה מראשון [והרי שמא הולד יצא רק בחצי השני ,וא"כ טהרת אותה ביום האחרון]?
אלא אמר רבא לחוש חוששת [לענין טומאה ,וטהרות שנגעה בהם טמאים מספק] ,מימנא לא ממניא אלא לשני [את י"ד ימי טומאת
לידה] ,מאי קמ"ל דאין מקצת שליא בלא ולד [שבכל חתיכה מהשליה ,אנו חוששים שמא רוב הולד המחוי היה בתוכה]"
 736המקור  -נדה כו" - :המפלת מין בהמה חיה ועוף ושליא עמהן  -בזמן שהשליא קשורה עמהן אין חוששין לולד אחר ,אין שליא
קשורה עמהן חוששין לולד אחר ,הריני מטיל עליהן חומר שני ולדות ,שאני אומר שמא נמוח שפיר של שליא ונמוח שליא של שפיר
[שמא היו כאן שני ולדות ,האחד נימוח ונשאר ממנו השליה שלפנינו ,והשני לפנינו ושלייתו נימוחה]"
 737הטור קרא לדמות בהמה חיה ועוף הזו 'ולד הנדמה'  -וביאר הדרישה (אות לד) שנקט לשון זה ,כי הסיבה האמיתית שהאשה
הולידה צורה כזו היא רק מפני שהאשה בשעת העיבור דמיינה שיש לולד את הצורה הזו שיצאה לה ,כי היא חשבה על בהמה או חיה
או עוף וכדו' .והדברים מלמדים אותנו עד כמה המחשבה משפיעה על המציאות ,ועוד שמחשבה של שטויות והבלים יכולים להביא
לסבל וצער .כנלע"ד.
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יו"ד סימן קצד
סעיף ח :היולדת טומטום או אנדרוגינוס
של נְּ ֵּקבָּׁ ה.
הַּ יּוֹ לֶׁ ֶׁדת טֻׁ ְּמטוּם אוֹ ַּאנְּ דְּּ רוֹ גִ ינוּס ,נוֹ ְּתנִ ין לָּׁ ּה יְּ מֵּ י טֻׁ ְּמ ָּׁאה ֶׁ
אם דינם כזכר או נקבה ,לכן נותנים להם לחומרא ימי טומאה
כנקבה ,וכן לחומרא ימי טוהר כזכר ,אלא שבימינו לא נוהגים
את דיני דם טוהר ולכן השו"ע לא התייחס לזה] וכ"פ השו"ע

היולדת ולד שהוא טומטום [שאין ידוע אם הוא זכר או נקבה
כי קרום של עור מכסה את סימני מינו] או אנדרוגינוס [שיש
בו גם אברי זכר וגם אברי נקבה  - ]738הרי היא טמאה ימי
טומאת לידה כדין נקבה [ 739הטעם  -כיון שאנו מסופקים

סעיף ט :אינה יודעת מה הפילה
ֻׁב ֶׁרת ה ֲֵּרי זוֹ ְּטמֵּ ָּׁאה לֵּ ָּׁדה
ש ִה ּ ִפילָּׁ ה וְּ אֵּ ינ ָּּׁה יוֹ ַּדעַּ ת מָּׁ ה ,אֲ ִפלּ ּו לֹא הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּּבחֶׁ זְּקַּ ת ְּמע ּ ֶׁ
ישה ֶׁ
ִה ְּר ִּג ָּׁ
ש ּ ָּׁמא נְּקֵּ בָּׁ ה הָּׁ יְּ ָּׁתה.
שת ֶׁ
ש ֶׁ
וְּ חוֹ ֶׁ
בגמרא מובא  740שאם האשה הוחזקה מעוברת וכעת הפילה
ואינה יודעת מה  -הרי היא טמאה לידה לחומרא ימי טוהר
כזכר וימי טומאה כנקבה ,ואם האשה לא ידעה שהיתה
מעוברת כלל והפילה ואינה יודעת מה הפילה  -הרי היא
טמאה לחומרא ימי טומאה כנקבה ,ואין לה ימי טוהר כנדה.
דהיינו ,ההבדל ביניהן הוא אם נותנים לה ימי טוהר.

ואם כן ,בזמנינו שאין נותנים ימי טוהר לאשה כלל ומטמאים
בכל דם ,לכן כל אשה שהפילה ואינה יודעת מה  -הרי היא
טמאה ,וצריכה ז' נקיים ולהמתין י"ד יום כיולדת נקבה .ואין
שום הבדל בין אשה שהפילה וידעה שהיתה מעוברת לבין
אם לא ידעה כלל (ב"י) וכ"פ השו"ע

סעיף י  -יא :תחילת טומאת לידה

ש ּיָּׁצָּׁ א
ש ּיָּׁצָּׁ א עַּ ל סֵּ ֶׁדר הָּׁ ֵּאבָּׁ ִרים ְּּכגוֹ ן ֶׁ
סעיף י  -נ ְֶּׁח ּ ַּת ְּך הַּ ָּׁ ּולָּׁ ד ְּּבמֵּ עֶׁ יהָּׁ וְּ יָּׁצָּׁ א אֵּ בֶׁ ר אֵּ בֶׁ רֵּ ּ ,בין ֶׁ
ש ּיֵּצֵּ א
שלּ ֹא עַּ ל הַּ סֵּ ֶׁדר ,אֵּ ינ ָּּׁה ְּטמֵּ ָּׁאה לֵּ ָּׁדה עַּ ד ֶׁ
ש ּיָּׁצָּׁ א ֶׁ
הָּׁ ֶׁרגֶׁל וְּ ַּאח ֲֶׁריהָּׁ הַּ ּשוֹ ק וְּ ַּאח ֲֶׁריהָּׁ הַּ ּי ֵָּּׁר ְּךֵּ ּ ,בין ֶׁ
ש ּ ֵּתצֵּ א
ֻׁר ּבוֹ ; וְּ ִאם יָּׁצָּׁ א רֹאשוֹ ּ ֻׁכלּ וֹ ְּּכאֶׁ חָּׁ ד ,ה ֲֵּרי זֶׁה ְּּכ ֻׁר ּבוֹ ; וְּ ִאם לֹא נִ ְּתחַּ ּ ֵּת ְּך ,וְּ יָּׁצָּׁ א ְּּכ ַּד ְּר ּכוֹ ִ ,מ ּ ֶׁ

ש ּיֵּצֵּ א לַּ חוּץ מַּ ּ ָּׁמשֶׁ ,א ּ ָּׁלא
ש ּנ ְֶּׁח ּ ַּת ְּך ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך .וְּ לֹא סוֹ ף דָּּׁ בָּׁ ר ֶׁ
ּ ַּפ ַּּד ְּח ּתוֹ ה ֲֵּרי זֶׁה ְּּכיִ לּ וֹ ד ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ּיָּׁצָּׁ א חוּץ לִ ְּפרוֹ זְּדוֹ ר.
אֲ ִפלּ ּו ִמ ּ ֶׁ

מקור טוהר
 738וכך הביא בחברותא על הש"ס הערה " - 219הערוך [ערך אנתרופי] והתוי"ט [יבמות ח ו] בשם ספר התשבי ,פירשו שהוא מלשון
יוונית ,אנדרו  -זכר ,גינוס  -נקבה.
ונחלקו התנאים [שבת קלד ,ב יבמות פא ,א ,פג ,א] במהותו  -יש או מרים שהוא ספק זכר ספק נקבה ,ויש אומרים שהוא בריה בפני
עצמו.
ונחלקו הראשונים מהי הכוונה שהוא בריה לעצמו  -הרמב"ן [יבמות ,קונטרס אחרון] מפרש שאיננו זכר לגמרי וגם אינו נקבה ,אלא
הוא מין שלישי בפני עצמו .התוס' [ד"ה אמר רב נחמן] מפרשים שגם לשיטה זו הוא ספק זכר ספק נקבה .שיטה שלישית כתבו התוס'
ביבמות [ד"ה בריה] שהוא מקצת זכר ומקצת נקבה"
 739המקור  -נדה כח" - .מתני'  -המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה"
 740המקור  -נדה כט" - .מתני'  -המפלת (ולד) ואין ידוע מהו (מה מינו)  -תשב לזכר ולנקבה ,אין ידוע אם ולד היה אם לאו  -תשב
לזכר ולנקבה ולנדה :גמ'  -א"ר יהושע בן לוי  -עברה נהר והפילה  -מביאה קרבן ונאכל ,הלך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד מעליא ילדן.
[ומקשה הגמרא והרי שנינו] תנן 'אין ידוע אם ולד היה  -תשב לזכר ולנקבה ולנדה' אמאי תשב לנדה ,לימא הלך אחר רוב נשים ורוב
נשים ו לד מעליא ילדן? מתני' בשלא הוחזקה עוברה ,וכי קאמר ריב"ל כשהוחזקה עוברה"
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מי טוהר
ִיר ּהִ ,א ּמוֹ ְּטמֵּ ָּׁאה לֵּ ָּׁדה.
חז ָּׁ
ֻׁבר אֶׁ ת יָּׁדוֹ וְּ הֶׁ ֱ
סעיף יא  -הוֹ ִציא הָּׁ ע ּ ָּׁ

[שהרי לדעת הרשב"א רבי יוחנן מטמא ברוב ראשו ,כדין
המשנה ,ולפי שיטתו רוב ראש היינו כל הפדחת (רשב"א
תוה"א ב"ז ש"ו כח ):ולפי הרמב"ם רבי יוחנן מטמא רק
משיצא כל ראשו  ,745ולפי שיטתו הראש היינו כל הפדחת
(רמב"ם איסו"ב פ"י ה"ו)] וכ"פ השו"ע

הוציא רוב גופו או ראשו
המשנה והגמרא דנו  741מאיזה שלב של יציאת הולד האשה
טמאה לידה?
אם הולד יצא שלם  -בין שיצא כדרכו ,בין שיצא הפוך -
טמאה לידה א .משיצא רוב גופו,
ב .או רוב ראשו [כי ראשו כרובו]  -אך נחלקו הראשונים
מהו  -י"א שזה רוב הפדחת ( 742רמב"ם איסו"ב פ"י ה"ו,
טור)
743
וי"א שזה כל הפדחת (רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ו כח ):וכ"פ
השו"ע 'משתצא פדחתו' 744

הוציא איבר והחזיר
עובר שהוציא את רוב הראש והחזירו  -האשה טמאה לידה
מדאורייתא ,כי כל שהראש יצא מהפרוזדור  -הרי זה נחשב
כיצא לחוץ ,והאשה טמאה ולפי זה נקבע יום המילה ואף
בשבת ( 746רשב"א תוה"א ב"ז ש"ו כח):

אם הולד יצא מחותך איברים  -בין שיצא כדרכו בין שיצא
הפוך  -טמאה לידה א .משיצאו רוב איבריו,
ב .או ראשו [כרבי יוחנן]  -שלכולי עלמא זהו פדחתו,

אך עובר שהוציא יד שאין האשה טמאה לידה מחמתו -
האשה טמאה נדה וצריכה ז"נ משום שא"א לפתיחת הקבר
בלא דם ,וכן טמאה טומאת לידה מדרבנן שבועיים כספק
יולדת נקבה [ולכן היא יכולה לטבול רק אחר שבועיים] ,אך

מקור טוהר
 741המקור  -נדה כח - .מתני' " -יצא מחותך [איברים איברים] או מסורס [שיצאו רגליו תחילה ,ולהיפך מהרגיל שיוצא תחילה הראש]
 משיצא רובו הרי הוא כילוד ,יצא כדרכו  -עד שיצא רוב ראשו ,ואיזהו רוב ראשו משיצא פדחתו"ובגמרא בדף כט" - .א"ר אלעזר אפילו הראש עמהן ,ור' יוחנן אמר לא שנו אלא שאין הראש עמהן ,אבל הראש עמהן הראש פוטר"
והגמרא ביארה שרבי יוחנן הבין במשנה "הכי קאמר יצא מחותך או שלם וזה וזה מסורס משיצא רובו הרי זה כילוד"
דהיינו ,לדעת רבי אלעזר  -שולד שיוצא כדרכו מטמא לידה ביציאת רוב ראשו ,אך ולד שיצא מחותך או הפוך מטמא לידה רק אחר
שיצא רובו ,ואין שום נפקא מינה ביציאת ראשו.
אך דעת רבי יוחנן היא  -שבולד שיוצא כדרכו ראשו תחילה מטמא לידה מיציאת רוב ראשו ,אך אם יצא הפוך (בין שלם בין מחותך)
מטמא לידה או ביציאת רובו או ביציאת ראשו .וכן הלכה כרבי יוחנן אלא שנחלקו הראשונים בדבריו  -א .האם מהופך שטמא ביציאת
ראשו היינו כל ראשו ,או רוב ראשו כדין היוצא כדרכו .ב .האם פדחת זה רוב הראש או כל הראש.
 742טעמו  -לפי דעתו ,ראש היינו הגולגולת לבד  ,בלי מקום העיניים הפה והלחיים ,ולכן הוא נגמר בסוף הפדחת .ולכן המשנה כתבה
שזה פדחת לא בכדי לומר 'רוב ראש' שהרי זאת כולנו יודעים לשער ,אלא בכדי לומר מהו ה'ראש' ,ו'רוב' שנאמר במשנה קאי גם על
הראש וגם על הפדחת שבהמשך ("יצא כדרכו  -עד שיצא רוב ראשו ,ואיזהו רוב ראשו משיצא פדחתו") (ב"י)
 743והוסיף הב"י ,שאפשר שהטור הבין שאין בזה מחלוקת בין הרמב"ם והרשב"א ,אלא לכולי עלמא רוב ראשו היינו רוב פדחתו ,דהיינו
הלכה כהרמב"ם.
 744הטעם  -שהרי מרן השו"ע ב'בדק הבית' הוסיף שהוא מצא נוסחא ברמב"ם שם נמחקה תיבת 'רוב' ,ולפי זה לכולי עלמא רוב ראשו
היינו כל פדחתו ,דהיינו הלכה כהרשב"א( .ש"ך י) ובפרט שהב"י התאמץ למצוא טעם בכדי ליישב את דעת הרמב"ם ,בכך שאמר
שבולד שנחתך צריך כל ראשו ,וכן שפדחתו היינו כל ראשו ,ולכן נראה שדברי הרמב"ם דחוקים ,ולכן העדיף לסמוך על הרשב"א.
כנלע"ד.
 745טעמו  -א .משו ם שרבי יוחנן אמר 'ראש' ולא נקט לשון 'רוב הראש'  -אך יש לדחות ,שהרי סמך על המשנה (כח ).שראשו היינו
רוב ראשו ,והוא לא דקדק לומר בעצמו רוב ראשו כי הוא בא לחלוק על רבי אלעזר שאמר שאין נפקא מינה בראש.
ב .משום שכך נמעט את המחלוקת בין רבי אלעזר שסובר שאין נפקא מינה ביציאת הראש של מחותך או מסורס ,לבין רבי יוחנן
שסובר שהוא מטמא ,ולא יסבור שמטמא אף ברוב ראשו( .ב"י)
 746המקור  -נדה מב" - :ההוא דאתא לקמיה דרבא ,אמר ליה 'מהו לממהל בשבתא?' אמר ליה 'שפיר דמי' .בתר דנפק ,אמר רבא
'סלקא דעתך [אמר לעצמו וכי חשבתי] דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא?!' ,אזל בתריה אמר ליה 'אימא לי איזי [חביבי]
גופא דעובדא היכי הוה?' אמר ליה 'שמעית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא' [שמעתי את התינוק צועק בערב
שבת בעודו במעי אמו ,שהרי הוא נולד רק בשבת] ,אמר ליה 'האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא ,והוי מילה שלא בזמנה ,וכל מילה
שלא בזמנה אין מחללין עליה את השבת' [שאין קולו של התינוק יכול להישמע ,אלא אם כן כבר הוציא ראשו לבית החיצון ,ונמצא
שנולד מערב שבת ,על אף שיציאתו לחוץ היתה בשבת .ואם כן ,זמן מילתו הוא בערב שבת]"
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יו"ד סימן קצד
אין מונים את ימי טומאת הלידה וימי הטוהר משלב זה ,עד
שיצאו רוב איברים או רוב הראש ( 747רשב"א ב"ז ש"ו כט,.
טור ,ש"ך ט)
ונחלקו בזה הראשונים מה הדין בשאר איברים -
י"א דוקא בהוציא יד ,אבל רגלו לא [שכן הוא לשון הפסוק
והגמרא] (הרמב"ם פ"י ה"ז נקט לשון הגמרא)
וי"א אף שאר איברים ( 748רשב"א ב"ז ש"ו כט .הביא את
שתי השיטות וכתב שראוי להחמיר ,רמב"ן פ"ז ה"ו ,טור,
ש"ך יא)
השו"ע  -סתם וכתב כלשון הרמב"ם שאם הוציא 'ידו'
טמאה.

ישבה על המשבר ולא ילדה
נחלקו האחרונים בדין אשה שישבה על המשבר מחמת חבלי
לידה וצירים ,שאחר כך הם הפסיקו לה והיא לא ילדה
בינתיים  -י"א שהיא טמאה נדה [הטעם  -במסכת שבת
נאמר שפתיחת הקבר היא משעה שיבה על המשבר ,וא"כ
א"א לפתיחת הקבר בלא דם] (נחלת שבעה סי' ט)
וי"א שאינה טמאה [הטעם  -אין אומרים אי אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם כאשר לא יצא כלום מהמקור] (חוו"ד ,שו"ת
תשובה מאהבה ח"א סי' קיד)
וי"א שיש להחמיר כן במקום שנהגו להחמיר (כו"פ ,סד"ט)
ומ"מ אם המילדות בדקו אותה ומצאו שלא היתה לה פתיחה
כלל ,אין שום ענין להחמיר (שו"ת חת"ס סי' קעט)

סעיף יב :שמיעת קול התינוק
שלּ ֹא הוֹ ִציא רֹאשוֹ חוּץ
שר ֶׁ
ש ִאי אֶׁ ְּפ ָּׁ
של וָּׁ לָּׁ ד ,חָּׁ שוּב ְּּכיִ לּ וֹ ד ֶׁ
ש ְּמעָּׁ ה קוֹ לוֹ ֶׁ
שה לֵּ ילֵּ ד וְּ ָּׁ
הָּׁ יְּ ָּׁתה מַּ ְּק ָּׁ
לַּ ּ ְּפרוֹ זְּדוֹ ר.
מספק י"ד יום כיולדת נקבה [הטעם  -כיון שרוב ולדות אינם
בוכים קודם הוצאת הראש ,א"כ ודאי שהוציא ראשו ,ואף
שיש לומר 'אילו יצא ראשו אגב הצער היתה מתעוררת ,וכן
אין אומרים בזה ספק ספיקא ,שמא לא יצא כלל ,ואת"ל
שיצא ,שמא היה זכר ,וא"כ תשב לזכר בלבד ,שהרי אין
אומרים ספק ספיקא בדיני יולדת (סד"ט יא ,בדה"ש
בביאורים)] (נו"ב חיו"ד סי' קכ ,פת"ש ט)

כאשר נשמע קולו של התינוק בוכה או מצייץ ,יש בזה חילוק
אם האשה התקשתה ללדת ונשמע קולו  -הרי זו הוכחה
גמורה ,לכך שהולד הוציא ראשו חוץ לפרוזדור ,ולכן מאותה
עת שנשמע קולו של תינוק נקבע זמן ימי טומאת וטהרת
יולדת ,וכן נקבע זמן המילה 749 .וכ"פ השו"ע
אך אם נשמע קולו לבעלה בלבד ,בלי שהיא התקשתה
ללדת ,והאשה מצדה לא הרגישה כלום  -הרי היא טמאה

סעיף יג :שני ולדות
שהָּׁ ה וָּׁ לָּׁ ד ַּאחַּ ר חֲבֵּ רוֹ ְּּ ,כגוֹ ן הָּׁ אֶׁ חָּׁ ד ק ֶֹׁדם ְּש ִקיעַּ ת הַּ חַּ ּ ָּׁמה וְּ הָּׁ ַּאחֵּ ר ַּאחַּ ר
הַּ יּוֹ לֶׁ ֶׁדת ְּּתאוֹ ִמים וְּ ָּׁ
ש ּיֵּצֵּ א הָּׁ ַּאחֲרוֹ ן; וְּ ִאם
ש ּיָּׁצָּׁ א הָּׁ ִראשוֹ ן ְּטמֵּ ָּׁאה לֵּ ָּׁדה וּמוֹ נִ ין יְּ מֵּ י טֻׁ ְּמ ָּׁאה ִמ ּ ֶׁ
ְּש ִקיעַּ ת הַּ חַּ ּ ָּׁמהִ ,מ ּ ֶׁ

מקור טוהר
 747המקור  -נדה כח" - .אמר רב הונא הוציא עובר את ידו והחזירה אמו טמאה לידה שנאמר {בראשית לח  -כח} ויהי בלדתה ויתן יד"
 748ראיה  -הביאו מהירושלמי (נדה פרק כל היד ה"ה) "אמר רבי יוחנן שלשה הן שהן כספק ,ועשו אותן כודאי ואלו הן המפלת יד
חתוכה ורגל חתוכה ושליא ודם הנמצא בפרוזדור" (ב"י)
 749המקור  -נדה מב" - :ההוא דאתא לקמיה דרבא ,אמר ליה 'מהו לממהל בשבתא?' אמר ליה 'שפיר דמי' .בתר דנפק ,אמר רבא
'סלקא דעתך [אמר לעצמו וכי חשבתי] דההוא גברא לא ידע דשרי לממהל בשבתא?!' ,אזל בתריה אמר ליה 'אימא לי איזי [חביבי]
גופא דעובדא היכי הוה?' אמר ליה 'שמע ית ולד דצויץ אפניא דמעלי שבתא ולא אתיליד עד שבתא' [שמעתי את התינוק צועק בערב
שבת בעודו במעי אמו ,שהרי הוא נולד רק בשבת] ,אמר ליה 'האי הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא ,והוי מילה שלא בזמנה ,וכל מילה
שלא בזמנה אין מחללין עליה את השבת' [שאין קולו של התינוק יכול לה ישמע ,אלא אם כן כבר הוציא ראשו לבית החיצון ,ונמצא
שנולד מערב שבת ,על אף שיציאתו לחוץ היתה בשבת .ואם כן ,זמן מילתו הוא בערב שבת]"
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מי טוהר
שנִ י זֶׁה ִאם הוּא זָּׁכָּׁ ר אוֹ
שאֵּ ינוֹ נִ ּ ָּׁכר ֵּ
שהוּא נְּ קֵּ בָּׁ ה ,אוֹ ֶׁ
שנִ י נִ ּ ָּׁכר ֶׁ
שהוּא זָּׁכָּׁ ר וְּ הַּ ּ ֵּ
הָּׁ ִראשוֹ ן נִ ּ ָּׁכר ֶׁ
שנִ י יְּ מֵּ י טֻׁ ְּמ ָּׁאה לִ נְּ ֵּקבָּׁ ה.
ש ּיָּׁצָּׁ א הַּ ּ ֵּ
נְּ קֵּ בָּׁ ה ,מוֹ נָּׁה ִמ ּ ֶׁ
מניין ימי טומאת לידה  -מונים מהאחרון ,בין כאשר שני
הולדות מאותו מין (תאומים ,שניהם זכר או שתיהן נקבות)
ובין שהם ממין אחר ,כל שהולד השני נקבה או ספק נקבה.
ורק במקרה שהולד הראשון הוא נקבה או ספק נקבה ואילו
השני הוא זכר  -מונים את ימי הטומאה מהראשון750 .

אשה שילדה שני ולדות ,אלא שלידתם היתה בימים נפרדים
טומאת לידה  -לעולם רובצת עליה כבר מלידת הראשון.

סעיף יד :יוצא דופן  -ניתוח קיסרי
יוֹ צֵּ א דּ ֹפֶׁ ןִ ,אם לֹא יָּׁצָּׁ א דָּּׁ ם אֶׁ ּ ָּׁלא ֶׁ ּד ֶׁר ְּך דּ ֹפֶׁ ןִ ,א ּמוֹ ְּטהוֹ ָּׁרה ִמ ּ ֵּל ָּׁדה ו ִּמ ִּנ ָּּׁדה ו ִּמזִּיבָּׁ ה.
היולדת בניתוח קיסרי ,דרך הדופן  -אין לה דין טומאת לידה
או ימי טוהר [ 751הטעם  -שנאמר בדין טומאת לידה "אשה
כי תזריע וילדה זכר" ולמדו חז"ל שאינה טמאה לידה עד
שתלד במקום שהיא מזרעת ,כי טומאת לידה היא רק מולד
היוצא מהמקור וכן טומאת נדה הוא דוקא מדם היוצא
מהמקור] (וכ"פ הרמב"ם איסו"ב פ"י ה"ה ,ב"י)

מקור טוהר
 750המקור  -רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ו כז :וכן הוא בתוה"א שם כט - .היולדת תאומים מאותו מין  -מונה מהאחרון ימי טומאת לידה וימי
טוהר .ילדה נקבה ולמחרת זכר  -מונה מהנקבה ,שבכלל ימי הנקבה ימי הזכר .ילדה נקבה ולמחרת נפל שלא ניכר מה מינו  -מונים י"ד
ימי טומאת לידה מהנפל שמא זה נקבה ,וימי טוהר מונים מהנקבה הראשונה שמא הנפל היה זכר .ילדה זכר ולמחרת נפל  -מונים י"ד
ימי טומאת לידה מהנפל שמא זה נקבה ,ול"ג ימי טוהר מהזכר[ .הראיה  -כריתות ט :גבי האשה שילדה ולדות הרבה] אלא שמחבר
השולחן ערוך בכל הסימן הזה לא התייחס כלל לימי הטוהר ,ולכן נקט את ההבדלים בימי טומאת לידה.
 751המקור  -נדה מ" - .מתני'  -יוצא דופן  -אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה ואין חייבין עליו קרבן ,ר"ש אומר הרי זה כילוד"...
גמ' " -א"ר מני בר פטיש  -מאי טעמייהו דרבנן? אמר קרא {ויקרא יב  -ב} אשה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד במקום שהיא מזרעת"
ובהמשך מא" - :אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי  -מנין שאין אשה טמאה עד שיצא מדוה דרך ערותה שנאמר {ויקרא כ  -יח} 'ואיש
אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה' מלמד שאין אשה טמאה עד שיצא מדוה דרך ערותה"
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יו"ד סימן קצה
סעיף א :פרישה ,דיבור וייחוד
שה ֲָּׁתה זְּמַּ ן ָּׁאר ְֹּך וְּ לֹא טָּׁ ְּבלָּׁ ה,
וַּאֲ ִפלּ ּו ָּׁ

ש ִּת ְּס ּפֹר וְּ ִת ְּט ּבֹל.
חַּ ּיָּׁב ָּׁא ָּׁדם לִ ְּפרֹש מֵּ ִא ְּש ּתוֹ ִּבימֵּ י טֻׁ ְּמ ָּׁא ָּׁת ּה עַּ ד ֶׁ
שחֹק וְּ לא יָּׁקֵּ ל רֹאש עִ ּ ָּׁמ ּה
ּ ָּׁת ִמיד ִהיא ְּּבנ ִָּּׁד ָּׁת ּה עַּ ד ֶׁש ִּת ְּט ּבֹל ּ ֵּ(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם הַּ ּפוֹ סְּ ִקים)  .וְּ לֹא יִ ְּ ׂ

אֲ ִפלּ ּו ִּב ְּדבָּׁ ִרים

(טוּר וּבֵּ ית

ש ּ ָּׁבא עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ּ ַּפעַּ ם
ש ּ ָּׁמא י ְַּּר ִּגיל לַּ עֲבֵּ ָּׁרה; אֲ בָּׁ ל מֻׁ ּ ָּׁתר לְּ ִה ְּתיַּחֵּ ד עִ ּ ָּׁמ ּה ,דְּּ כֵּ יוָּׁ ן ֶׁ
יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם ַּר ְּש ָּּׁב"א מֵּ אָּׁ בוֹ ת דְּּ ר"ן) ֶׁ
יה
ַּאחַּ ת ּת ּו לֹא ּ ַּת ִ ּקיף יִ ְּצ ֵּר ּ

(ל' עַּ צְּ מוֹ ) .

באחרת .ואם היה כתוב רק באחרת ,הייתי אומר שרק בשאר
עריות שהם חמורים ואסור לו להתייחד עמהם אסור ,אבל
באשתו נדה מותר ,לכן השמיע איסור בשאר עריות.

המקורות לאיסור קירבה
אבות דרבי נתן (פ"ב) " -איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה,
הרי הוא אומר ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות
ערותה .יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברים בטלים,
תלמוד לומר לא תקרב ,יכול תישן עמו בבגדיה על המטה,
תלמוד לומר לא תקרב"

שבת יג" - .תני דבי אליהו :מעשה בתלמיד א' ששנה הרבה
וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו
והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה {דברים ל  -כ} כי הוא
חייך ואורך ימיך ,בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש
תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו? ולא היה אדם
מחזירה דבר .פעם אחת נתארחתי אצלה [אליהו הנביא]
והיתה מסיחה כל אותו מאורע ,ואמרתי לה בתי בימי נדותך
מה הוא אצלך? אמרה לי חס ושלום אפי' באצבע קטנה לא
נגע [בי] .בימי לבוניך מהו אצלך? אכל עמי ושתה עמי וישן
עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר .752
ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה,
שהרי אמרה תורה {ויקרא יח  -יט} ואל אשה בנדת
טומאתה לא תקרב לגלות ערותה .כי אתא רב דימי אמר
מטה אחת היתה [פירש רש"י ,ולא קירוב בשר ממש היה,
אלא מטה רחבה היתה וכסבור שמותר בכך] .במערבא אמרי
סינר היה מפסיק בינו לבינה"753 .

שמות רבה (פרשה טז סי' ב) " -האשה נקראת גפן ,אשתך
כגפן פוריה ,אמר הקב"ה אל תאמר הואיל ואסור לי
להשתמש באשה ,הריני תופסה או מגפפה ,או מנשקה ,ואין
לי עוון ,אמר הקב"ה כשם שהנזיר שנדר שלא לשתות יין,
אסור אף לאכול ענבים לחים ויבשים וכל היוצא מגפן היין,
אף אשה שאינה שלך [והאסורה עליך] אסור לך לנגוע בה
כל עיקר ,וכל הנוגע באשה [האסורה עליו] מביא מיתה על
עצמו ,שנאמר רגליה יורדות מות שאול צעדיה יתמוכו,
ונאמר כי רבים חללים הפילה"
תורת כהנים (אחרי מות פי"ג סי' ב) " -ואל אשה בנדת
טומאתה לא תקרב לגלות ערותה ,אין לי אלא שלא יגלה
ערותה ,מנין שלא יקרב ,תלמוד לומר לא תקרב .אין לי אלא
נדה ,שאר עריות מנין ,תלמוד לומר איש איש אל כל שאר
בשרו לא תקרבו לגלות ערוה"
והראב"ד (בפירושו לתורת כהנים) פירש  -מדוע המדרש
מלמד איסור כפול (למה איסור גם על אשתו נדה וגם על
אשה משאר עריות האסורה לו)?
ותירץ ,שאם היה כותב רק בנדה ,הייתי אומר שרק באשתו
אסור כיון שלבו גס בה ,ובאחרת מותר ,לכן השמיע איסור

קירבת בשר  -מדאו' או מדרבנן
יש ראשונים הסוברים שאיסור קירבה הוא מהתורה ,שהרי
המקור הוא מפסוק "ואל אשה נדת טומאתה לא תקרב"
(רמב"ם איסו"ב פכ"א ה"א ,רמב"ם בספר המצות מצות לא
תעשה שנג ,מאירי בסנהדרין סו :עמ' רמה ,מאירי נדה סוף

מקור טוהר
 752יש שגרסו "רחצתי לו רגליו וסכתי לו שמן ,וישנתי אני עמו במטה אחת אני בבגדי והוא בבגדו ,ובשרי לא נגע בבשרו" (ראב"ד ריש
שער הפרישה ,רשב"א ב"ז ריש שער ב ,כן הביא בטה"ב ח"ב קנו)
 753הרמב"ן הסביר שהסינר היה ממתנים ולמטה ,והיה בהם קירוב בשר קצת וחיבוק ונישוק ,ונענש משום פורץ גדר ישכנו נחש.
[לשיטתו שאיסור קירבה לאשתו נדה הוא מהתורה]
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פ"ט עמ' רעז) ודוקא כאשר יש קירוב בשר ,אך כאשר אין
קירוב בשר ,אין בזה איסור מהתורה [שהרי אף בנגיעה כל
שאינו דרך תאוה וחיבת ביאה לדעת רוב האחרונים גם
הרמב"ם מודה שאסור רק מדרבנן (כדעת הש"ך בסי' קנז
ס"ק י ,וכן בסי' קצה סק"כ)] (טה"ב ח"ב פד  -פז)
אבל יש כאלו הסוברים שאיסור קירבה הוא מדרבנן 754
(רמב"ן בספר המצות חולק וסובר שהפס' הוא רק אסמכתא
בעלמא)

זמן פרישה
תחילת זמן הפרישה  -הוא מעת שהאשה נטמאת( .שו"ע)
סוף זמן הפרישה  -נחלקו בזה הראשונים,
י"א עד שתטבול אפילו קודם שספרה שבעה נקיים  ,755שכן
בימי הליבון ,אותם ימים שאינה רואה בהם שפע דם ,הדין
קל יותר ( 756ר"ח ,רש"י כתובות סא .ד"ה מחלפא ליה)
וי"א עד שתטבול אחר שבעה נקיים ,ותהיה טהורה לגמרי
( 757רשב"א בתוה"ב הארוך ב"ז ש"ב ד ,.ראב"ד בעה"נ ריש
שער הפרישה ,רמב"ם איסו"ב פי"א הי"ח ,סמ"ג לאוין קיא
לו ע"ד ,תוס' בשבת יג :ד"ה בימי ,ובכתובות סא .ד"ה
מיחלפא ,רא"ש בפרק אע"פ סי' כד) וכ"פ השו"ע ,ואפילו
אם עבר זמן ארוך ,אין האשה טהורה עד שהיא תטבול (ב"י)

קירבה שאינה של חיבה
קירבה שאינה של חיבה ,כגון מישוש הדופק ,נחלקו בזה
הפוסקים ,האם איסור קירבה מהתורה (למאן דאמר) הוא
בכל ענין או רק כאשר הוא בדרך חיבה ותאוה -
י"א שאיסורו מן התורה (ב"י ס"ס קצה בדעת הרמב"ם)
וי"א שאינו מהתורה (ש"ך ביו"ד ס"ס קצה ,ובסי' קנז סק"י,
חיד"א בספר כסא דוד דף קז ע"ב כתב שזה מפורש בדברי
הרמב"ם ריש פכ"א מהלכות איסו"ב ,וכן הבינו עוד הרבה
פוסקים) (הובא בטה"ב ח"ב ק)

דיבור
אין לשחוק או להקל ראש כנגד האשה ,וכן אין לדבר עם
האשה בדברים המרגילים לערוה ( 758רמב"ם איסו"ב פכ"א
ה"ד שכתב "לא ישחק ולא יקל ראש עמה שמא ירגיל
לערוה"  ,759וכן הוא במדרשים  ,760תוה"ב הארוך ב"ז ריש

מקור טוהר
[ 754הראיה  -כי אם זה מהתורה ,במעשה של אליהו הוא היה צריך לומר "ברוך המקום שהרגו שע בר על דברי תורה" ,אבל שאמר
"שלא נשא פנים לתורה" משמע שעבר רק על גזירה של דבריהם  -ויש דוחים ראיה זו ,א .כי מי "שלא נשא פנים לתורה" היינו הקב"ה,
שלא נשא פנים לתורתו של אותו תלמיד ,ואין הכוונה לתלמיד שלא נשא פנים לגדרי התורה (המגילת אסתר שם מו ,:לב שמח שם),
וכן מוכח בלשון מעשה זה המובא בתנא דבי אליהו "ברוך המקום שהרגו שאין לפניו משוא פנים" ,ב .ואף אם נפרש כהרמב"ן אין זה
קשה על הרמב"ם ,שכן אפשר לומר שזה היה אחר הטבילה הראשונה ,שבזמנם היו טובלים אחר ימי הראיה ,קודם ספירת השבעה
נקיים ,ולכן בימי ליבונה אין היא טמ אה מהתורה (חי' הר"ן בשם הרא"ה שם ,ריטב"א שם ,מאירי נדה ספ"ט עמ' רפ ,ואף הרמב"ן
בעצמו בחי' לשבת יג :הסכים לביאור זה ,וא"כ קשה על עצמו איך למד מכאן שאיסור קירבה מהתורה) (טה"ב ח"ב פו)]
[ 755הראיות  -א .כתובות סא" - .ומזיגת הכוס שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא" ופירש רש"י שהיא היתה מגישה לו את
כוס היין ביד שמאל בימי ליבונה .דהיינו בימי שבעה נקיים הדין קל יותר ולכן היתה קולא למסור לו בשינוי ,ביד שמאל את הכוס לידיו
 אך יש לדחות ולומר שכן הדין גם בימים ששופעת דם ,והכוונה בזה שהיא היתה מוזגת לו את הכוס ומניחה לפניו את הכוס בשינוי,אבל לא היתה מעבירה את הכוס לידיו .ועוד ,שלפי רש"י בשבת יג :מוכח להדיא שאינו סובר כן ,ושאותו תלמיד היה טועה במה שחשב
לחלק בין ימי נדותה לליבונה( ,וכן הוא בספר הפרדס הגדול סי' רעב ,וכן בספר האורה עמ' קסט) (טה"ב ח"ב צו)
ב .מהמעשה של אליהו ו אותה אשה (שבת יג ,).שאליהו שאל אותה "בימי ליבונייך מהו אצלך"  -מכאן משמע שיש חילוק בין ימי
טומאה לימי ליבון (שבעה נקיים)  -ויש לדחות שאין חילוק בין ימי שפע דם לליבון ,ורק אליהו ידע שכך היה המעשה ולכן שאל אותה
דוקא על ימי ליבון (ב"י)]
 756הביאור בשיטה זו ,שאפ שר להקל בימי ליבון ,אף שהאשה לא נטהרה ,היא  -שמא בימיהם היו רגילים לטבול שתי טבילות ,אחת
אחר שפסקה מלראות דם (שכעת דינה שאסורה רק מדרבנן ,שהרי בזמן הזה מספיק ששה והן .הגוה"ע אות ג) ואחת לאחר שסיימה
את שבעה הנקיים( .כך מיישבים התוס' בכתובות סא .את דעת רש"י) ולכן יש יותר קולא בימים אלו ,ולפי זה מובן למה אותו תלמיד
שנראה שהיה תלמיד חכם ,נהג להקל בקורבה לאשתו בימים אלו.
 757הראיה  -שבת סד" - :הרי היא בנדתה עד שתבוא במים" ,וכן אין נפקא מינה להקל בימי הליבון (הספירה) בזמן הזה ,שהרי כיום
אין רגילים לטבול עד שתשב שבעה נקיים (ספר התרומה סי' צ ,ב"י)
" 758ואל תרבה שיחה עם האשה" באשתו נדה אמרו .משמע שלא נאסר לדבר עמה אלא ריבוי דברים( .טה"ב ח"ב פד בהערה מכת"י)
 759שהרי קיי"ל שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערוה (אבות פ"ג מי"ג)
 760הלשון בילקוט שמעוני (מצורע פט"ו) היא " -וְאֶׁל אִ שָּּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָּתָּהּ לֹא תִקְרַב .יָּכוֹל יְחַבְּקֶׁנָּּה וִינַשְּׁקֶׁנָּּה וִידַבֵּר
עִמָּּהּ דִּבְרֵי תִּפְלוּת ,תַּלְמוּד לוֹמַר :לֹא תִקְרַב".
לעומת זאת ,הלשון בבמדבר רבה (נשא פרשה י) ,וכן באבות דרבי נתן (פ"ב ה"א) היא " -וְאֶׁל אִשָּּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָּתָּהּ לֹא תִקְרַב,
יָּכוֹל יְחַבְּקֶׁנָּּהּ וִינַשְׁקֶׁנָּּהּ וִידַבֵּר עִמָּּהּ דְּבָּרִים בְּטֵלִים ,תַּלְמוּד לוֹמַר :לֹא תִקְרַב"
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יו"ד סימן קצה
ש"ב ג :שכתב ש'דברים בטלים' שנאמר במדרש היינו דברי
הרגל ,וכ"כ ב"י ,ש"ך ב)
וכל שכן שלא ידבר עמה בענייני תשמיש (טה"ב ח"ב פד)
ואף קודם שיוצא לדרך אין להתיר לו לפייס אותה בדברים
המרגילים לערוה (פת"ש א בשם חמודי דניאל)

להריח את הבושם שלה
אסור לגבר להריח את ריח הבושם שעל אשתו נדה [רמז
לדבר " -סוגה בשושנים" שצריך סייג גם בשושנים] (שע"ת
או"ח סי' ריז סק"ה בשם ברכ"י ,פת"ש א)
ויש אוסרים אף להריח את הבושם שלה גם כאשר אינו עליה
(ט"ז באו"ח סי' ריז ס"ק ג)

וזה לשונו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל" :ועיין למרן החיד"א
בספר מורה באצבע (סימן קט) שכתב" :ירחיק עצמו מלדבר
עם אשתו נדה ,וסימנך" :נאלמתי דומיה החשתי" מטוב,
ראשי תיבות נדה .ואף שבזמנינו הדבר רחוק מזהירות זו
שהיא מצטערת מאוד על זה ,ובעי למיעבד לה נייחא ,מכל
מקום שחוק וקלות ראש הרי אסורים מן הדין ,וכמה
הרחקות הרחיקו חכמים" .ע"כ .ודברי פי חכם חן .ויש לנהוג
בחכמה גם בהרחקות שלא להוסיף עליהן פן יצא שכרו
בהפסדו .ועי' בשו"ת מהר"י שטייף (סוף סימן נו) .ודו"ק".
(טה"ב ח"ב קנ)

דקדוק לשון מרן השו"ע
השו"ע בסעיפים א' עד ז' בסימן הזה ,נקט לשון 'לא יגע',
'לא יושיט' וכדו',
ובטה"ב כתב מספר פעמים (ח"ב בעמודים צג  -ד ,קלה,
קסה) ,שלפי שהשו"ע לא נקט לשון 'אסור' אלא נקט לשון
'לא' ,משמע שמרן לא אסר הרחקות אלו מעיקר הדין ,ואין
אלו איסורים גמורים ,ולכן יש מקום להקל בהם כשצריך.
משא"כ בסעיפים הבאים בהם השו"ע נקט לשון 'אסור' ,שם
אין פתח להתיר.

ייחוד

הטעם  -נראה לי לבאר ,שהשו"ע נקט לשון 'לא' דוקא
באותם סעיפים ודינים שיש פוסקים המקלים בהם מעיקר
הדין763 .
[הראיה שבסעיפים אלו יש פוסקים המקלים:
בסעיף ב " -לא יגע בה"  -דעת הראבי"ה (ח"א סי' קעג עמ'
קצה) שאפילו נגיעה בעלמא א"צ להחמיר לפי ההלכה אלא
שנהגו העם ,וטוב לעשות סייג לדבר (טה"ב ח"ב צח)
"לא יושיט"  -י"א שרק דבר של חיבה אסור להושיט מידו
לידה ,משא"כ שאר חפצים שאין בהם שום תוצאה של
חיבה ,שניתן להושיט מיד ליד (כן דעת הרב המגיד (אישות
פכ"א ה"ח) שדייק כן מלשון הרמב"ם ,יראים סי' כו,
התרומה סי' פט ,הרא"ה בחידושיו לכתובות סא ,המאירי
בכתובות ד :ובנדה סוף פ"ט עמ' רעח)
בסעיף ג " -לא יאכל עמה על השולחן"  -י"א שרק בקערה
אחת אסור (רמב"ם) וי"א שרק בשולחן קטן אסור (רא"ש)
בסעיף ד " -לא ישתה משיורי כוס ששתתה היא"  -הרבה
פוסקים לא הזכירו שום איסור בדבר (סמ"ק)

בעת נדתה מותר להם להתייחד ,כיון שאין חשש שיצרו
יתקפנו ,כאשר -
א .הוא בעל אותה פעם אחת ( 761כתובות ד,).
ב .ודוקא שהיא תהיה מותרת לו בעתיד (סוטה ז.762 ).
[הטעם  -אף שאשתו נדה היתה אמורה להיות אסורה
בייחוד ,כשאר עריות שיש בהן כרת ,מ"מ הדבר קשה
להיזהר מייחוד עם אשתו ,ועוד שמצאנו עדות להתירה
דכתיב "סוגה בשושנים" שאפילו סוגה בשושנים (גדר
שושנים ,משל לגדר וסייג קל) לא יפרצו פרצות (שישראל
נפרשים מהעבירה ואינם צריכים גדר חזק של אבנים
להרחיקם מן העבירה) (כמובא בסנהדרין לז( ).רא"ש בסוף
נדה בקיצור הלכות נדה)] (רבינו יונה סנהדרין לז ,.אשכול
קיז  -ח ,יראים סי' קצב ,טור ,ב"י כאן ובסי' קצב) וכ"פ
השו"ע

מקור טוהר
[ 761המקור  -כתובות ד" - .אבל בעל אשתו ישנה עמו"].
 762אבל אין להתיר לו להתייחד עם אשתו שאסורה לו לעולם ,כגון שבויה שנאסרה על בעלה הכהן ,וכן אשה שהוחזקה כרואה מחמת
תשמיש ,וכן אשה שיש לה פצעים וחבורות ואינה יכולה לטבול ,וכן אשה שאינה רוצה לטבול מחמת רשעות.
 763טעם נוסף אפשר להביא לכך ,והוא מדברי הבשמים רא"ש (סי' קיח) שכתב" :שאפילו בחולה שאין בו סכנה לא החמירו חכמים
באותן הרחקות שהחמירו בנדה ,ששמירה בעלמא הן ,ולא איסורי ודאי הן ,שהרי אין איסורן נוהג בשאר עריות ,ורופא ואומן אינם
אסורים לרפאות אשה חולה אפילו אין בדבר שום סכנה ,ואפילו במקומות הצנועים באשה .ורק מה שאפשר לה להזהר תעשה וביותר
בהרחצת פניו ורגליו"  -כך שנראה שכל ההרחקות בסימן הן בגדר חומרא ,וכך מובן מה שמרן נקט לשון 'לא' (הובאו דבריו בטה"ב ח"ב
ריח)  -ומ"מ יש לעיין בדבר ,שהרי הב"י סובר כהרמב"ם שיש בזה אביזרייהו דגילוי עריות שהוא אסור אף בחולה( .כן הקשה הרב
מרדכי זרניקיאן שליט"א)
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סי' שיז דף רא רע"א) ובפרט שיש המתירים ראיה בעלמא
(טה"ב ח"ב קסז  -קע)

בסעיף ה " -לא ישב במטה המיוחדת לה"  -המאירי כתב
שחומרא יתירה היא (טה"ב ח"ב קלט)
בסעיף ו " -לא יישן עמה במטה"  -י"א שמותר ,אם הם
ישנים בבגדיהם ,כיון שיש דעות (בעל ואשה) ושינוי [שהם
עולים לישון בבגדים ,לא כמו בפעמים שרוצים לשמש
שעולים ערומים למטה] (רמב"ן בחידושיו שבת יג .ובספר
המצות מצות לא תעשה שנג ,חידושי הר"ן בשם הרא"ה)
בסעיף ז " -לא יסתכל אפילו בעקבה"  -י"א שהאיסור הוא
רק במקום התורף של אשתו נדה ,אך בשאר מקומות
המכוסים שבאשתו נדה מותר להסתכל (הרב המגיד בדעת
הרמב"ם איסו"ב פכ"א ה"ד ,שו"ת הריב"ש סי' תכה ,הרוקח

אלא שנשאר לנו ליישב את סעיף א " -לא ישחוק ולא יקל
ראש עמה"  -שהרי המקור לכך הוא המדרש ,וכן משמע
מביאור הגר"א שזהו בכלל איסור 'לא תקרבו' ,שהוא מדאו'
 ונראה לבאר ,שמלשון השו"ע נראה שהאיסור הוא בכלשחוק וקלות ראש עם האשה  ,764אך האמת היא שדעת
הטור והש"ך (ב) שרק שחוק וקלות ראש המרגילים לערוה
הם שאסורים ,ולכן נקט לשון 'לא'( .כן תירץ הרב מרדכי
זרניקיאן שליט"א)]

סעיף ב :נגיעה והושטה
ש ּ ָּׁמא
לֹא יִ ּגַּע ּ ָּׁב ּה אֲ ִפלּ ּו ְּּבאֶׁ ְּצ ּ ַּבע ְּקטַּ ּנָּׁה ,וְּ לֹא יוֹ ִשיט ִמ ּיָּׁדוֹ לְּ י ָָּּׁׁד ּה שוּם ָּּׁדבָּׁ ר וְּ לֹא יְּ ַּק ְּּבלֶׁ ּנ ּו ִמ ּי ָָּּׁׁד ּהֶׁ ,
ש ָּׁר ּה.
יִ ּגַּע ִּב ְּב ָּׁ ׂ

וְּ כֵּ ן עַּ ל יְּ ֵּדי ז ְִּריקָּׁ ה ִמ ּיָּׁדוֹ לְּ י ָָּּׁׁד ּה אוֹ לְּ הֶׁ פֶׁ ְּךָּׁ ,אסוּר.

שם המהר"ם) .
(ב ְּני ִָּׁמין זְּאֵּ ב ס"ס קנ" ט וְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד ְּּב ֵּ
ִּ

מחציצות וכדו' בראייה בעיניו ,שכן שני גדולי הדור הריב"ק
והשר מקוצי ,הצריכו את נשותיהם לעמוד לפניהם ערומות
לפני טבילתן  ,766לראות אם אין בהן גרב החוצץ לטבילה ,ב.
ובפרט שכעת הוא מחזר עליה לטהרה קודם שיבוא עליה
כדין חמץ שמחזר עליו לשורפו (פסחים יא ,).ג .ואף בנגיעה
בידה יש לומר שבעבדיתיה טריד ולא אתי להרהורי] (שו"ת
נו"ב תניינא חיו"ד סי' קכב ,פת"ש ב)

נגיעה באשה
בימי נדותה אסורה הנגיעה בין בני הזוג ,אפילו באצבע קטנה
[הראיה  -תנא דבי אליהו פט"ו  -נאמר במעשה של אותו
תלמיד שקרא ושנה ומת בחצי ימיו ,שאליהו אמר לאשה
"שמא הבאת לו את השמן ,שמא הבאת לו את הפך ונגע ביך
באצבע קטנה"] (רמב"ם איסו"ב פי"א הי"ח ,רשב"א ,תוס'
בשבת כתובות סא .ד"ה בימי  )765וכ"פ השו"ע

נגיעה באשה נדה מתה  -מותר לבעל לגעת באשתו נדה אחר
המוות ולטפל בטהרתה [כי לא נחשדו ישראל לשמש עם
גופה מתה ,וכן בשעה שרואה אשתו מתה נשבר לבו ונכסס
יצרו ולכן אין לחוש להרהור] ,והמחמיר תע"ב [משום
צניעות] (שו"ת שמש צדקה חיו"ד סי' סד ,פת"ש ב ,טה"ב
ח"ב קז)

נגיעה בעת הטבילה  -כאשר האשה צריכה לטבול ואין
אח רת שתעזור לה ותפקח על טבילתה ,רשאי הבעל לראות
שנכנסה כולה תחת המים ,וכן מותר לו לתמוך בה ולדחוף
אותה שתכנס לטבול טוב ,ודוקא כאשר אי אפשר בענין אחר
[הטעם  -א .כיון שאיסור נגיעה והסתכלות במקומות
המכוסים הוא משום הרגל עבירה ,והנה ברגע הטבילה,
שהוא הרגע האחרון לטומאתה ,אין חשש ,שהרי לא שביק
איניש היתרא ועביד איסורא ,שהרי תיכף ברגע אחד היא
תהיה מותרת ,ואף מותר לו לבדוק בעיניו את גופה

הליכה יד ביד ברחוב  -אף בעת טהרתה אסור ,שהרי זהו דבר
מכוער ללכת כך בשוק בפני כל אדם (מועד לכל חי סי' י אות
סב ,טה"ב ח"ב פח)

מקור טוהר
 764וכן נראה מדברי מרן החיד "א בספר מורה באצבע (סימן קט) שכתב" :ירחיק עצמו מלדבר עם אשתו נדה ,וסימנך" :נאלמתי דומיה
החשתי" מטוב ,ראשי תיבות נדה .ואף שבזמנינו הדבר רחוק מזהירות זו ,שהיא מצטערת מאוד על זה ,ובעי למיעבד לה נייחא ,מכל
מקום שחוק וקלות ראש הרי אסורים מן הדין ,וכמה הרחקות הרחיקו חכמים" ומשמע מדבריו שיש לאסור אף שחוק וקלות ראש
שאינם מרגילים לערוה.
 765ואמת היא ,שהראבי"ה (ח"א סי' קעג עמ' קצה) כתב שאפילו נגיעה בעלמא א"צ להחמיר לפי ההלכה אלא שנהגו העם ,וטוב
לעשות סייג לדבר (הובא בטה"ב ח"ב צח)
 766בשו"ת נו"ב תניינא (חיו"ד סי' קכב) כתב שהם סוברים כשיטת המגיד משנה בדעת הרמב"ם ,שהאיסור הסתכלות בימי הנדות
היינו רק במקום התורף (הובא בטה"ב ח"ב קסד)
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יו"ד סימן קצה
נגיעה במטה ובסדין שלה  -יש שנהגו שלא לגעת במיטת
הנדה ( 769ויש יסוד לכך בדברי הראשונים  )770אבל רק עד
שהיא תרחץ במים ,ואפילו מים שאובים( .שו"ת הרי"ף סי'
רצז) .יש מהאוסרים שכתבו על כך שהפורץ גדר ישכנו נחש
(האשכול סי' ב) ,ויש שכתבו שהמחמיר בזה תבוא עליו
ברכה (שו"ת רבינו אברהם בר יצחק סי' צ)
אך יש המתירים לגבר לגעת במיטת אשתו נדה ,ואף בסדין
שלה שיש עליו כתמי דם ( 771פרישה ס"ס קצג ,ט"ז ו)
וכן הלכה ,שמותר לגעת במיטתה וסדינה ,כי כן המנהג
בימינו (מסגרת השלחן ,סד"ט ,בא"ח ש"ב פר' צו אות כג,
טה"ב ח"ב צ)

מישוש הדופק  -יש מתירים (שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' ב,
טה"ב ח"ב קז)
קריאה בספר יחד  -י"א שיש להחמיר [הטעם  -שמא יגעו
זה בזה ,ועוד שיש בזה משום חיבה] (שבט הלוי רנח ע"א,
ובחדש רנד ע"א ,שו"ת באר משה ח"ב סי' סד אות ה)
וי"א שאפשר להתיר לפי הענין אם נראה שהם לא יגעו זה
בזה [הטעם  -שלא אסרו חז"ל אלא קירבה המביאה לידי
עבירה ,ואין לנו להוסיף חומרות שלא נזכרו בחז"ל] (טה"ב
ח"א קיג)
נגיעה בדברים השייכים לה

נגיעה במאכלים שנגעה בהם  -כל שכן שמותר לגעת
במאכלים ומשקים שנגעה בהם אשתו נדה (שו"ת דברי
מלכיאל ח"ה סי' קג ,שו"ת הרמב"ם סי' צט ,טה"ב ח"ב צ)

נגיעה בבגדיה  -מותר אם אינם עליה ,אך בבגד שעליה יש
להתרחק מלגעת בו [הטעם  -שלא נאסר משכבה ומושבה
אלא לענין טהרות בלבד] (שו"ת התשב"ץ ח"ג סי' נח אות
ט ,פת"ש ג) 767

ללבוש את בגדיה  -מותר [ 772הטעם  -שהרי אלו שאסרו
היינו דוקא לגעת במטה המיוחדת לה ,וגם בזה יש מחלוקת
ראשונים] (שו"ת רב שר שלום גאון סי' צא ,שו"ת באר משה
ח"ה סי' קמב ,טה"ב ח"ב צ וצא)
ובדומה לזה מותר לפרוס את הסדין שלה על מטתו ולשכב
עליו (טה"ב ח"ב צ) 773

נגיעה בסדין שלה שאינו עליה  -מותר ,אף אם הוא מוכתם
בדם נדתה (דרישה ס"ס קצג ,ט"ז ו) [ועיין בערך נגיעה
במיטתה]
נגיעת בגד בבגד  -יש להזהר שלא יגעו מלבושיהם זה בזה
(חיד"א בשו"ת חיים שאל ח"ב סי' לח אות מג ,ערוה"ש סעי'
כ ,ובספר הרוקח (ס"ס שיח) הביא מעשה לכך  ,768טה"ב ח"ב
פט)

להתנגב במגבת או במפה שלה  -מותר ואין צורך שהבעל
ייחד לעצמו מגבת  . 774והרוצה להחמיר יחמיר לעצמו ,אך

מקור טוהר
" 767ועיין בעזר מקודש אה"ע (סי' כא) ד"ה עוד מצאתי ,דלפעמים אין קפידא לנגוע במלבושיה .ועיין בשו"ת ויוסף אברהם (סי' ז דף
נג) שהוא מצד הרחקה בעלמא( ".כ"כ בטה"ב ח"ב פח הערה )7
 768וזה לשון המעשה" :מעשה בתלמיד חכם אחד שמת ,ולא הלכו אחר מיטתו עשרה בני אדם ,התחיל חבירו לבכות ,אמר זו תורה וזו
שכרה? פקח הקדוש ברוך הוא את עיניו בחלום ,ואמר לו ,חבירך לא עבר עבירה מימיו ,אלא שפעם אחת עברה אשתו נדה לפניו ונגע
בב גדיה ,לפיכך גבו העבירה ממנו בעולם הזה ,ובו בלילה ראה את חבירו מהלך בפרדס בתוך גן עדן"
 769טעמם  -י"א כדי שלא תשתכח תורת הטהרה מישראל (שו"ת הרי"ף סי' רצז) וי"א מפני עמי הארץ שמא יפרצו הגדר ויבואו לידי
עבירה ,ראוי שינהגו איסור לעשות סייג לתורה (האשכול סי' ב)
א ך הפרישה (ס"ס קצג) הסביר את הטעם לשיבוש ,כי הטועים חשבו שהאיסור לשכב על מטתה הוא שמא יגע בדם נדותה ,ולכן אסרו
לשכב בסדין המוכתם בדם נדתה ,והוא דחה דבריהם ,כי הם לא הבינו שהטעם האמיתי שנאסר לשכב על מטתה הוא משום הרגל
עבירה.
 770ואלו הראשונים  -אור זרוע ח"א ס" ס שס ,פרדס הגדול סי' רעא ,האורה ח"ב עמו' קסז ,מחזור ויטרי ס"ס תצח ,פסקי ריקאנטי סי'
תקפו .דלא כמי שכתב שאין יסוד לזה ושיבוש הוא (לקט יושר חיו"ד סוף עמ' כא ,פרישה ס"ס קצג ,ט"ז ו)
 771הראיה  -תוס' נדה כ :ד"ה כל ,שכתבו שמותר לבעל לראות דם אשתו ,ומבואר בש"ס וברמ ב"ם (איסו"ב פ"ה הלכה יא,יב) שלוקח
העד בידו ועושה צל בידו בשעת ראייתו ,הרי שמותר לגעת בעד שיש בו דם של אשתו נדה( .תוה"ש ז)
 772ודוקא במלבוש שצורתו שוה לגברים ונשים ,כי יש איסור לא ילבש בבגד שצורתו לנשים בלבד (שו"ת אהלי יעקב סי' ע ,החיד"א
בפתח עיניים על נדרים נ ,:שו"ת לב חיים ח"ג סי' כו ,טה"ב ח"ב צ)
 773ודלא כאלו שפסקו להחמיר בלבישת בגדיה לגדר וסייג (ספר הפרדס סי' רעא ,האורה סוף עמ' קסז)  -כי בזמנינו לא נהגו בחומרא
זו (טה"ב ח"ב צ) ,ומ"מ בשבט הלוי (עמ' רנח ,ובחדש עמ' רנד) כתב שהנזהרים בזה אינו אלא ממידת חסידות.
[ 774הטעם  -כיון שבזמן הזה אין דין טומאה וטהרה ,וגם אין בזה משום חיבה .וק"ו מבגדיה שמותר לו ללובשם( ].טה"ב ח"ב צ)]
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עגלת תינוק למקום גבוה ,הורדת עגלת תינוק מהאוטובוס,
וכן העלתה לאוטובוס (שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' פ ,טה"ב
ח"ב צג) 780

אל יורה כן לאחרים (יבי"א ח"ו חיו"ד ס"ס כ ,טה"ב ח"ב צ
וצא) 775
להשתמש במברשת השיניים שלה  -מותר [כדין בגדיה,
ואין זה דומה למטה ששייך בה הרהור] (סוגה בשושנים עמ'
רמח ,שו"ת באר משה ח"ד סי' עא ,טה"ב ח"ב צא)

בפני רבים  -להושיט חפץ מאחד לשני בפני רבים נראה
להחמיר (שו"ת אגרות משה כ"ה חיו"ד סי' עז ,טה"ב ח"ב
צא בהערה )9

הושטה מיד ליד

העברת חפץ ארוך  -יש שאוסרים (ש"ך ג)

י"א שאסור להושיט ולהעביר חפץ מיד ליד ,בין לתת בין
לקבל [הטעם  -שמא יגע בבשרה] ( 776רמב"ן הל' נדה פ"ח
ה"ה ,רשב"א תוה"ק ריש שער הפרישה דף קסד ,.שו"ת
הרשב"א סי' אלף וקפח ,ר' ירוחם נכ"ו ח"ד רכד777 ):
וי"א שרק דבר של חיבה אסור להושיט מידו לידה ,משא"כ
חפץ שאין בו שום תוצאה של חיבה ,שניתן להושיט מיד ליד
(הרב המגיד (אישות פכ"א ה"ח) דייק כן מלשון הרמב"ם
שאסר להושיט כוס ,משמע ששאר דברים מותר להושיט,
יראים סי' כו ,אמנם התרומה סי' פט והרא"ה בחידושיו
לכתובות סא .והמאירי בכתובות ד :ובנדה סוף פ"ט עמ' רעח
פסקו כך ,אך סיימו שהמחמיר תע"ב)
להלכה ,השו"ע פסק להחמיר שאין להושיט שום חפץ מיד
ליד  ,778ומ"מ הוא לא נקט לשון איסור אלא 'לא יושיט',
והיינו דרך סייג והרחקה ,לכן יש להקל במקום שיש טורח
בדבר  ,779ולסמוך על המקלים ,ובלבד שיזהרו שלא לגעת
זה בזה ,כגון הורדת עגלת תינוק ממקום גבוה ,וכן העלאת

הושטה בשעת הדחק  -יש מי שהקל בזה (תורות אמת לרבי
רפאל בירדוגו סי' קצה סעי' ב ,הביאו בטה"ב ח"ב צח)
העברת תינוק  -י"א שמותר ,בתנאי שהתינוק יוצא מחיקו
ובא אל אביו מעצמו [הטעם  -כי זהו חי הנושא את עצמו,
ונלמד מהלכות שבת  ,781ועוד ,כיון שיש פוסקים המתירים
הושטה שאינה של חיבה ,לכן בהצטרפות טעם כלשהו יש
להתיר] (תשב"ץ ח"ג סי' נח וסי' רל)
אך אם התינוק לא בא מאליו כגון :שהוא קטן מאוד או חולה
או כפות אסור להעבירו מיד ליד (פת"ש ג ,טהרת ישראל
סי' קצה סעי' ו)
וי"א שאסור [משום שזה דרך חיבה ,ועוד משום שמא יגעו
זה בזה] (באר יהודה על ספר חרדים יז :בשם רבי הלל בספר
מקרי דרדקי ,ערוה"ש סק"ה) 782

מקור טוהר
 775דלא כדעת כף החיים פלאג'י (סי' ד אות ח) שפסק לאסור להתנגב במגבת שלה (טה"ב ח"ב צ).
 776הראיה  -א .רש"י היה נזהר מלהושיט (תוס' שבת יג :ד"ה בימי ,וכ ן בכתובות סא .ד"ה מיחלפא ,מחזור ויטרי עמ' תרח ,פרדס הגדול
סי' רעב ,האורה עמ' קע) ,ורבינו ירוחם (נכ"ו ח"ד רכד ):כתב "העידו על רש"י שלא היה רוצה לתת מפתח מידו לידה ,וכן נכון להחמיר
אפילו בדבר ארוך ,שמא לא יזהר בטוב ויגע בידה" – ויש לדחות שרק רש"י נהג כן לרוב חסידותו וקדושתו ,ולא התכוון לקבוע הלכה
לדורות לאיסור ,שהרי מתוך ההלכה למדנו איסור רק בדבר של חיבה (סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד ,טה"ב ח"א צג)
ב .וכן אמר אליהו לאותה אשה "שמא הבאת לו את השמן שמא הבאת לו את הפך" (שבת יג( ):והרא"ש פרק אע"פ סי' כד כתב שיש
משם ראיה למנהג רש"י)  -ויש דוחים ,שאליהו שאל כך ,לבדוק האם היתה נגיעה בעת ההושטה ,או שהוא שאל דוקא על שמן כי יש
בזה חיבה ,משא"כ בשאר דברים שאין איסור להושיט( .תוס' כתובות סא ,.סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד ,ב"י בסעי' י)
ג" .שמואל מיחלפא ליה דביתהו" (שבת יג - ):ואפשר לדחות ,שמא דוקא בדבר של חיבה אסור להעביר ביד (סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד),
ושמא הפשט הוא כהרא"ש (פרק אע"פ סי' כד) שהגמ' מיירי לענין מזיגת הכוס יין במים (כמובא בב"י בסעי' י) ,ושמא הפשט הוא
שהיא היתה מושיטה לו מיד ליד אלא שהיא שינתה להעביר ביד אחרת .כנלע"ד.
 777ולכולי עלמ א הושטה שאין בה כל כוונה לנגוע ,הוי רק מדרבנן (טה"ב ח"ב ק)
[ 778הטעם  -כיון שכן פסקו הרבה ראשונים ,כמו הרמב"ן ,הרשב"א ,רבינו יונה ,האשכול ,האור זרוע ,מהר"ם ,רא"ש והאורחות חיים
לאיסור ,ובפרט שאף חלק מהמקלים כתבו שהמחמיר תבוא עליו ברכה (תרומה ,רא"ה ,מאירי) ,והואיל ואין טורח בדבר כל כך שלא
להעביר מיד ליד ,לכן ראוי להחמיר אף בספיקא דרבנן כזה (טה"ב ח"ב צג)]
 779הראיה  -שהרי הב"י הביא את דברי הרמב"ם וסייעתו להתיר ,וכן עיקר ,כי מנין לנו לחדש גזירות מדעתינו אחר חתימת הש"ס .ואף
שרש"י נהג כן זה מרוב חסידותו ,ולא לקבוע ה לכה לדורות ,אלא שכיון שיצא מפה קדוש ראוי להזהר בזה ,וכמו שכתב השו"ע .אולם
בשעת הדחק אפשר להקל כהרמב"ם ורוב הפוסקים (טה"ב ח"ב צג  -ד)]
[ 780גם בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ב סי' נח) התיר בזה (במקום טורח) אך כתב שעל הצד היותר טוב ילבש כפפות בידיו.
ודלא כשו"ת אגרות משה ח"ב מיו"ד סי' עה ,וכן הסוגה בשושנים פכ"א סעי' ח שהחמירו בזה ,וכתבו שזה אסור בקל וחומר מאיסור
הושטה מיד ליד  -כי אין דבריהם מוכרחים (טה"ב ח"ב צד)]
 781ויש דוחים שאין ללמוד מהלכות שבת ,שכן מוכח בתוס' שבת צד( .שו"ת משנת רבי אליעזר ח"ב במערכת נ אות ט ,דף כד ע"ב)
 782ויש לדחות דבריו  -לפי שאסר מסברא בעלמא בלי שום ראיה כלל.
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יו"ד סימן קצה
וא"כ אין בזה איסור הושטה מחמת שמא יגע בה (אור זרוע),
ועוד כי בקריבות מועטות החשש הוא רק באשתו נדה שלבו
גס בה ,משא"כ בנשים אחרות שאין לבו גס בהן (שו"ת
הרשב"א אלף וקפח) ,וכן בכדי שלא לפרסם בפני הנוכחים
אם היא טהורה או לא ,ובפרט שזו נתינה בפני רבים ולרגע
מועט ,וכן המנהג פשוט] (אור זרוע ח"א ס"ס שמא ,באה"ט
באבה"ע ס"ס סא ,שו"ת הגיד מרדכי ח"ב עמ' קכו)
וכן הלכה ,שמותר לענוד לכלה נדה את הטבעת ,ואין צורך
לזרוק את הטבעת ,ומ"מ נכון להיזהר עד כמה שאפשר שלא
יגע בבשרה בשעה שנותן לה הטבעת ,אלא רק יתן את
טבעת הקידושין בראש אצבעה והיא תכניס אותה לתוך
אצבעה (יבי"א ח"ה חאה"ע סי' י ,טה"ב ח"ב צד)

ולהלכה ,מותר להעביר התינוק היוצא מחיק אמו ,כל שיש
צורך בדבר ,ואינו נעשה בדרך שחוק שאסור ,והמחמיר
תבוא עליו הברכה ,ומ"מ לאחינו האשכנזים טוב להחמיר
[כי אפשר שזה דומה לזריקה שאסר הרמ"א ( ] 783טה"ב ח"ב
קג  -קה)
הגשת תינוק מהיולדת לבעלה הסנדק -
מנהג בני ספרד  -המנהג שנותנים התינוק על שתי כריות,
אחת על גבי השניה ,והתינוק מקושר ומהודק בכרית
העליונה ,והאשה אוחזת בהם כשידיה מתחת לשתי הכריות,
והבעל אוחז בכר העל יון עם התינוק ולוקחו בידו לומר
הפסוקים שלפני הברית מילה ,והכר התחתון נשאר ביד
האשה .והמנהג הזה יסודתו בהררי קודש על פי הוראת גאוני
ספרד[ ,והרוצה להחמיר יחמיר על עצמו (טה"ב ח"ב קג)]
מנהג בני אשכנז  -אבל מנהג אחינו האשכנזים להחמיר בזה,
אלא מנהגם הוא שאיש אחר מקבל את התינוק מיד היולדת,
ומוסרו לאבי הבן ( 784טה"ב ח"ב צט ,עיין שם שהאריך אך
לא פירטנו)

מסירת גט לאשתו נדה  -מותר [הטעם  -שאין חשש להרגל
עבירה שהרי הוא מחזר לגרשה ,כדין חמץ בפסח שמותר לו
להתעסק בו כיון שהוא מחזר לשורפו (פסחים יא ,).ובפרט
שזה בפני רבים] (שו"ת בית יהודה עייאש ח"א חאה"ע סי'
לג ,שו"ת יבי"א ח"ב חאה"ע סי' יט אות ד ,טה"ב ח"ב צה)

לנשק או להאכיל תינוק שביד אשתו  -אסור לנשק תינוק
שבידה [הטעם  -שיש בזה חיבה והרגל עבירה] (שו"ת
משיב דברים חיו"ד סי' קי) ולפי זה יש להחמיר גם בהאכלת
תינוק שבידה ,אא"כ התינוק מסרב לאכול ,וכ"ש אם הוא לא
מרגיש טוב .וכן מותר לתת לו מוצץ  ,785ובלבד שיזהרו שלא
יגעו זה בזה ,והכל לפי הענין (שו"ת קנה בשם חיו"ד סי' פו
אות ד ,שבט הלוי רנז ,:ובחדש רנג ,:טה"ב ח"ב קה)

חליצה ע"י יבמה נדה  -מותר ,ואף שהיא נוגעת ברגלו ממש
[הטעם  -שכן המנהג פשוט להתיר ,וכן שזו שעה שמחזר
להוציאה ,וכ"ש אם זו שעה דחוקה וממהרים לעשות
בהקדם שמא יחזור בו היבם ,וכן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
עשה מעשה בביה"ד בירושלים] (שו"ת תעלומות לב ח"ד
סי' י ,טה"ב ח"ב צה)
כח כוחו  -מותר ,שזה גרמא ע"י כוחו שאינו בכלל נגיעה,
כגון :אשה שלוחצת על מכשיר המוציא מי סודה ,והבעל
מקבל אותם לצלוחית או כוס שבידו ,או שהבעל מנהיג את
העגלה שהאשה יושבת בה (שו"ת לבושי מרדכי קמא חיו"ד
ס"ס יט ,קובץ תל תלפיות תמוז תרפ"ח סי' מח ,טה"ב ח"ב
קד)

הנחת חפץ בתוך ארגז או כלי שביד אשתו  -מותר [הטעם
 משום שעצם איסור הושטה מיד ליד הוא מחלוקת ודברחידוש] (בדה"ש סק"ל ,טה"ב ח"ב צא הערה )9
נתינת טבעת ביד כלה נדה -
י"א שלא יגע בה אלא יניח לטבעת ליפול באצבע (דרשות
מהרי"ל)
ויש מי שיעץ להעביר לה הטבעת ע"י מישהו אחר (שו"ת
בית יהודה עייאש חאה"ע סי' לג)
וי"א שמותר לתת את הטבעת ישירות באצבעה [הטעם -
כיון שהיא לא התקדשה לו ,ממילא אסור לו לבוא עליה,

הדלקת נר
אסור לאשה להחזיק נר בידה ,בכדי שבעלה יבוא וידליק
ממנו נר או סיגריה או טאבק או יתחמם כנגד הנר [שהרי

מקור טוהר
 783דלא כשו"ת שבט הלוי (חיו"ד סי' צב) שסבר שלדעת הרמ"א האוסר בזריקה יש איסור גם בתינוק - .שהרי יש לומר שגם הרמ"א
יודה ,שמא שאני הכא ,שאין האשה עושה כלום והתינוק יוצא מכח עצמו ,משא"כ בזריקה שהחפץ ב א מכוחה ,וכוחו כגופו דמי ,ובפרט
שהתינוק יש לו קצת דעה וע"י געגועים שיש לו הוא מטה את עצמו כלפי האב ,ואין בזה ענין הושטה והגשה כלל (טה"ב ח"ב קד ,קה)
[ 784הטעם  -יש לצרף את הדעה האומרת שגם בתינוק קטן אומרים חי נושא את עצמו ,ועוד שיש מתירים את ההושטה ,ועוד שהמילה
בפני עשרה ואין חשש להרגל עבירה ,ובפרט שזה מקום מצוה וברגע קטן ואקראי בעלמא ,ובפרט שאינו נוטל הילד מידיה אלא מכר
שעליו]
 785כך כתב בטה"ב ,אך הסתפקתי בדבריו ,האם התיר את נתינת המוצץ בכל אופן או רק באופן שאינו מרגיש טוב .ויש לברר.
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מי טוהר
ההבל מחבר  ,786וכשנוגע בדבר שבידה זה כאילו נוגע בה
ממש ,וכל התקרבות המולידה חיבה אסור] (שו"ת יד אליהו
מלובלין ס"ס סה ,פת"ש ג) 787

להקל ומותר לאשה להניף במניפה כנגדו (ציוני טהרה דף כב
ע"ב ,טה"ב ח"ב קיא) ,אך להפעיל מאוורר לבעלה בודאי
שמותר ( 791טה"ב ח"ב קיא)

נר הבדלה  -שהאשה אוחזת בנר ההבדלה ,בכדי שהבעל
יאות לאור הנר שבידה ויברך ברכת מאורי האש במוצאי
שבת -
י"א שזה אסור [כדין השו"ע באו"ח סי' ריז סעי' ד" :בשמים
של ערוה כגון קופה של בשמים התלויים בצוארה או
שאוחזת אותה בידה אין מברכים עליהם ,לפי שאסור להריח
בהם ,שמא יבוא לידי הרגל נשיקה או קירוב בשר" וכתב
הברכ"י שם שכן הדין גם בבשמים של אשתו נדה ( ]788שו"ת
בית ישראל סי' יד)
וי"א שזה מותר ,וכן הלכה ( 789בא"ח ש"ב פרשת צו אות כב,
שבט הלוי רנז ע"א ,ובחדש רנג ע"א ,טה"ב ח"ב קח ,קט)

כפרות  -מותר לסבב הכפרות מעל לראש אשתו נדה ,ואף
מעל ראש אשה זרה [הטעם  -שאין בזה חשש נגיעה ,ועוד
שיש פוסקים שהתירו אפילו הושטה מיד ליד ,ולכן הבו דלא
להוסיף עליה] (סוגה בשושנים פרק לח סעי' א ,טה"ב ח"ב
קיא) 792
מטריה אחת  -מותר לבני הזוג ללכת יחד ,כאשר אחד מהם
אוחז במטריה אחת להגן עליהם מפני הגשם ,או בשמשיה
בימי הקיץ להגן עליהם מפני השמש (בדה"ש ס"ק כה ,טה"ב
ח"ב קיב 794 )793
זריקת חפץ מיד ליד

להתחמם כנגד נר שבידה  -אסור (שו"ת יד אליהו מלובלין
ס"ס סה ,ערוה"ש סק"ה) ,ומ"מ מותר להשתמש בנורה
כחולה לצורך רפואה כשאשתו מחזיקה בזה כנגד גופו ,כיון
שהיא עושה לשם רפואה ולא לשם חיבה (טה"ב ח"ב קיא)

י"א שאסור לזרוק חפץ מידו לידה [הראיה  -כתובות סא- .
"אביי מנחא ליה דביתהו אפומא דכובא ,רבא אבי סדיא ,רב

להניף לבעל במניפה  -אסור [הטעם  -שכן יש בזה ענין של
חיבה  ,790ועוד שכוחו כגופו] (מועד לכל חי ,בא"ח ש"ב צו
אות כב) ,ומ"מ אם הוא חולה וסובל מרוב חום ,בודאי שיש
מקור טוהר
 786הראיה לכך שההבל מחבר  -משנה במסכת מכשירין פ"ה מי"א " -הָּאִשָּּׁה שֶׁׁהָּיוּ יָּדֶׁיהָּ טְהוֹרוֹת ,וּמְגִיסָּה בִקְדֵרָּה טְמֵאָּה,
אִם הִזִּיעוּ יָּדֶׁיהָּ ,טְמֵאוֹת" ופירש רע"ב שאם הזיעו ידיה מההבל שבקדירה נטמאו ידיה כאליו נגעו במשקה שבקדירה ,לפי שההבל
מחבר בין הזעה שבידיה למשקה שבקדירה ,והוא הדין לדיני קורבה שההבל מחבר  -ויש דוחים שאין ממשנה זו ראיה ,כי שם גוף
הנגיעה מטמא ,אבל כאן אין הנגיעה אסורה מצד עצמה אלא משום קירוב בשר ,שלא יבואו לגלות ערוה ,ובכהאי גונא יש לומר שליכא
קירוב דעת ,אא"כ נוגע בגוף האשה ממש ,ובפרט שבמלאכתו הוא עוסק ,ובכהאי גונא אין לחוש להרהור (הרב שלמה קלוגער בספר
קנאת סופרים בהשמטות לשירי טהרה תשובה יז ,דף לז ע"ג ,ומ"מ להלכה הוא סובר שאסור להדליק כמובא בשירי טהרה ,טה"ב ח"ב
קז  -ח)
 787ודלא כמי שהתיר בזה [וטעמם  -שמנין לנו לאסור לנגוע בדבר שבידיה ,אם הוא נזהר שלא לנגוע בה ,וגם אין ראיה מהמשנה
במכשירין ,ועוד שדין הושטה נראה שהוא חומרא יתירה שכן רש"י נהג כן] (שו"ת משיב דברים חיו"ד סי' קי ,חזקת טהרה במורה דרך
סי' קצה סק"ה)
 788ויש דוחים ראיה זו  -משום שאין לדמות הנאה מבשמים שהוא מתקרב הרבה להריח ,ויש בו משום לא תנאף לא תהנה אף ,ועוד
שהוא טרוד בהבדלה ובידו כוס היין וירא פן יישפך ,וכן מוכח מהברכ"י שבאשתו אסור רק משום חומרא יתירה ,ושלא אסור אלא
כאשר הבשמים ניכרים ועומדים בקופה המיוחדת לנשים (טה"ב ח"ב קט)
 789ואין זה דומה להדלקה מנר או חימום לאורו ,ששם ההבל מחבר ,משא"כ בהנאה מאור הנר שזה במרחק.
 790הראיה שיש בהנפה חיבה  -ב"מ פו" - .רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה ,יומא חד הוה חמימא ליה ,סליק ויתיב אשינא דתורא
(על שן ההר) ,אמר לה לברתיה בתי הניפי עלי במניפה ואני אתן לך ככרין דנרד (אגודות של נרד שהוא ממיני בשמים) ,אדהכי נשבא
זיקא ,אמר כמה ככרין דנרד למרי דכי (כלומר כמה ראוי לתת תהילה ושבח להשי"ת שהוא בעליו של הרוח הטובה ואויר הצח הזה)"
 791ונלע"ד הטעם  -משום שזה כח כחו שאינו כגופו ,ועוד שיש מתירים בזריקה.
[ 792ודלא כשו"ת יפה נוף (חיו"ד סי' קג) שאסר בזה ,משום שיש בזה חיבה ,וגזירה שמא יגע בה]
( 793בספר שבט הלוי רנח ע"א הקל בזה ,אך בחדש (עמ' רנד) הוא כתב שיש להחמיר בזה)
[ 794דלא כסוגה בשושנים (פ"ג אות יא) שחשש שמא יגעו אחד בשני בעת הליכתם ,והתיר בזמן שהם עומדים או יושבים ,שאז אפשר
להזהר ,ודוקא במקום צורך בלבד שהרי עצם ההגנה אחד על השני היא דרך שירות ועבדות ואינה מצד חיבה  -כי יש לדחות דבריו,
שהרי נראה שבעת ההליכה ניתן להזהר מלגעת אחד בשני (טה"ב ח"ב קיב)
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יו"ד סימן קצה
פפא אשרשיפא" אבל לא מצינו למי שהעביר בזריקה ]795
( 796בנימין זאב סי' קנט כתב שראוי לגעור במתירים
בזריקה ,וכתב בהג' שערי דורא (סי' יח ד"ה על אותן) בשם
מהר"ם בתשובות הקצרות (דפוס קרימונה סי' קכד) שראוי
לגעור באותם המקלים לזרוק מפתח או מעות לנשותיהן
נדות ,דרכ"מ א) וכ"פ הרמ"א
וי"א שמותר [ 797הטעם  -חכמים אסרו רק הושטה מיד ליד
שיש בה חיבור או בדרך שחוק ,וכן כל ההרחקות הם שלא
יבואו לידי הרגל עבירה ,לכן בזריקה אין לגזור] (שו"ת
הרשב"ץ ח"ג סי' נח אות ה ,מהריק"ש יו"ד סי' קצה)
ולהלכה ,מעיקר הדין מותר לזרוק מיד ליד ,והמחמיר תבוא
עליו הברכה ,אמנם לפוסקים כדעת הרמ"א יש להחמיר
בזריקה מיד ליד (טה"ב ח"ב צה ,צח)

מקלים בזר יקה ,א"כ הבו דלא להוסיף עליה] (טה"ב ח"ב
צט)
זריקת שמיכה על האשה  -אסור ,בין אם היא ישנה ,ובין אם
קר לה מאוד ,ובין אם רצונו לזרוק את השמיכה שלו על גבי
השמיכה שלה ,אלא צריך הבעל להעיר אותה בכדי שתיקח
השמיכה ותתכסה בה בעצמה (שו"ת באר משה ח"ה סי'
קמה ,טה"ב ח"ב קמ)
נפיחה
נפיחה בדבר שעליו כגון נוצה או לכלוך -
י"א שאסור [משום שכוחו כגופו  ,798שהרי יש בזה הנאה ,799
וכן מכיון שצריך להתקרב ביותר כדי לנפוח הנוצה בסמוך
ממש ,וקרוב הוא לנגיעה ,ועוד שההתקרבות גורמת לחיבה
אסורה ( ]800מנח"י בשו"ת שבסוף הספר סיים שבעל נפש
יחמיר לעצמו ,החיד"א בשו"ת יוסף אומץ ריש סי' פה,
בא"ח פרשת צו אות כב)
וי"א שמותר ( 801שו"ת הר הכרמל חיו"ד סי' יח ,כו"פ,
פת"ש ד)
ולהלכה ,נראה שמעיקר הדין מותר במקום שיש צורך בדבר,
והמחמיר תבוא עליו ברכה (טה"ב ח"ב קי)

זריקה כלפי מעלה  -בעל שזורק החפץ כלפי מעלה ,שלא
לכיוון אשתו ,והיא פושטת ידה ותופסת אותו אחר ירידתו
לכיוון מטה מחמת כח המשיכה של הקרקע -
י"א שמותר [הטעם  -כי אף בזריקה ממש יש מתירים ,ועוד
שיש כאן ספק ספיקא ,שמא הלכה כהמתירים הושטה מיד
ליד ,ואת"ל שלא ,שמא הלכה כהמתירים בזריקה מיד ליד,
ובדרבנן יש להקל] (כו"פ ,חיד"א בשיורי ברכה סי' קצה
סק"ו)
וי"א שהמחמיר בדברים אלו תע"ב (סד"ט ,ערוה"ש סק"ה)
(הובאו בפת"ש ד)
ולהלכה ,לבני ספרד ודאי שמותר ,אך לבני אשכנז
המחמירים בזריקה ,במקום צורך יכולים לסמוך על הכרתי
ופלתי בזריקה כלפי מעלה [כיון שבין כה הרבה פוסקים

לנפוח בכדי לכבות נר שבידה  -מותר ,כגון שהדליקה נר
שבת וקיבלה שבת בהדלקה (לדעת בה"ג) ,מותר לבעלה
לכבות את הנר שבידה והיא תניח אותו באיזה מקום שתרצה
(טה"ב ח"ב קח)

מקור טוהר
 795ויש לדחות הראיה  -א .שהרי אי אפשר לזרוק כוס מלאה יין מיד ליד ,שהוא דבר שנשפך ואי אפשר בזריקה ,ב .שמא רק בדבר
של חיבה ככוס יין אסור (טה"ב ח"ב צו)
 796ואין קשה מ"שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא"  -כי שם זה רק בימי ליבונה שבימיהם היו טובלות לסוף ראייתן (מהר"ם),
וכן יש לפרש שהיא היתה מוזגת לו את הכוס ומניחה לו את זה על השולחן ,וכמו שפירשו הרבה ראשונים (טה"ב ח"ב צו)
[ 797הראיה  -שהרי הרחצת פניו ידיו ורגליו אסור משום חיבה ,ולא משום זריקה ,וכן כל שבזב טהור אין לגזור בנדה (עבודה זרה ס,):
וכנראה המהר"ם שאוסר זריקה סובר שהרחצת פניו היינו שהיא מגישה לפניו את הכלי ליטול שבזה ניתן לאסור רק משום חיבה ,אבל
אה"נ שברחיצה ממש יש לאסור משום זריקה( .טה"ב ח"ב צז) וכן יש לומר שהיה הו"א להתיר הרחצת פניו כיון שאלו דברים שחובת
אשה לעשות לבעלה ולכן יש להתיר אף בימי נדותה קמ"ל שלא משום חיבה (שו"ת יוסף אומץ סי' פה ,טה"ב ח"ב צח)
[ 798הראיה שכוחו כגופו  -ב"ק יח" - :תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו משלם נזק שלם ,וכן סוס שצנף וחמור
שנער ושברו כלים משלם נזק שלם" .ואילו הראיה שאין כוחו כגופו  -פסחים צב" - :מנפח אדם בית הפרס והולך" ולא גזרו בנפיחה
טומאה]
[ 799הראיה  -כתובות קה" - :אמימר הוה יתיב ודאין דינא ,פרח גדפא ארישיה ,אתא ההוא גברא שקליה ,אמר ליה מאי עבידתיך ,אמר
ליה דינא אית לי ,אמר ליה פסילנא לך לדינא" משמע שיש בזה קירוב דעת  -ויש דוחים הראיה ,שהרי באשתו אסור רק משום קירוב
דעת שיש בה חיבת ביאה ,אך לתת לה מתנה אין שום איסור ,משא"כ בדיין שיש בזה חשש של שוחד שהחמירו בו הרבה (כו"פ ריש
סימן קצה)]
 800ויש דוחים זאת  -שהרי אין זו חיבה של ביאה (טה"ב ח"ב קי)
[ 801נלע"ד הטעם  -כי אף שיש בזה הנאה ,מ"מ אין בזה חיבה והרגל עבירה ,אבל קצת קשה שהרי זה כעין הבל המחבר ,ואין לך הבל
יותר גדול מזה שיוצא ממש מגופה ומגיע אל גופו או בגדיו]
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מי טוהר
וכן הלכה שמותר ,אא"כ זו מתנה המיוחדת לקירוב לבבות,
כגון מתנה הניתנת קודם יום הטבילה שאסור ,ויש להשכיל
לפי הענין אימתי אסור בכיוצא בזה .וכן מותר לתת לה בכדי
לפייסה ללכת לטבול ,ובלבד שיזהר שלא ירבה בדברי חיבה
ואהבה ,בכדי שלא יבואו לידי הרגל עבירה (טה"ב ח"ב קיב)

מתנה לאשה
נתינת מתנה לאשה בימי נדותה -
י"א שאסור [הטעם  -שאין לך דבר הגורם חיבה יותר
ממתנה שנאמר בברכות נא" .ומשגרו לאנשי ביתו במתנה"
( ]802תפארת צבי סק"י)
וי"א שמותר [הטעם  -האיסור בקירוב הדעת הוא רק
בקירוב דעת המביא לידי גילוי ערוה] (כו"פ סק"א)

הבאת פרחים לשבת  -מותר ,שהרי יש בזה כבוד שבת (שבט
הלוי רנח ע"ב ,ובחדש רנד ע"ב ,טה"ב ח"ב קיג)

סעיף ג :אכילה
ש ִּי ְּהיֶׁה שוּם ָּּׁדבָּׁ ר מַּ ְּפ ִסיק ּ ֵּבין ְּקעָּׁ ָּׁרה
שלְּ חָּׁ ן ,אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן יֵּש שוּם ִש ּנוּי ֶׁ
לֹא יֹאכַּ ל עִ ּ ָּׁמ ּה עַּ ל הַּ ּ ֻׁ
יכין
שלּ וֹ  .הגה :וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים הָּׁ א דִּ ְּצ ִר ִ
ש ּיֹאכַּ ל ּ ָּׁכל ֶׁאחָּׁ ד ּ ַּב ּ ַּמ ּ ָּׁפה ֶׁ
ש ּ ָּׁל ּה ,לֶׁ חֶׁ ם אוֹ קַּ נְּ קַּ ן ,אוֹ ֶׁ
שלּ וֹ לַּ ְּ ּקעָּׁ ָּׁרה ֶׁ
ֶׁ
שהִ יא ְּטהוֹ ָּׁרה ,אֲ בָּׁ ל ִאם אוֹ כְּ לִ ין ִּב ְּקעָּׁ ָּׁרה ַּאחַּ ת
שאֵּ ינָּׁן אוֹ כְּ לִ ין ִּב ְּקעָּׁ ָּׁרה ַּאחַּ ת ְּּכ ֶׁ
ש ּ ָּׁל ּה הַּ יְּ נ ּו דַּּ וְּ ָּׁקא ְּּכ ֶׁ
שלּ וֹ לַּ ְּ ּקעָּׁ ָּׁרה ֶׁ
הֶׁ ְּפסֵּ ק ּ ֵּבין ְּקעָּׁ ָּׁרה ֶׁ
ש ִהיא ְּטהוֹ ָּׁרה סָּׁ גֵּי ִאם אוֹ כֶׁ לֶׁת ִּב ְּקעָּׁ ָּׁרה ִּב ְּפנֵּי עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ,וְּ אֵּ ין צָּׁ ִר ְּ
יך הֶׁ ּ ֵּכר ַּאחֵּ ר( ,הַּ ּגָּׁהוֹ ת אֲ ֵּש ִרי ְּּב ֵּשם ר"י וְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת ַּא ְּלפָּׁ ִסי) ,וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין .יֵּש
ְּּכ ֶׁ
מו
ש ּ ָּׁל ּה ,וּכְּ ֹ
ש ָּׁאסוּר לִ ְּש ּתוֹ ת ִמ ּ ִש ּיו ֵּּרי ּכוֹ ס ֶׁ
(מצָּׁ א ְּּבק ּונ ְְּּט ֵּרס ְּּדהִ ְּלכוֹ ת נ ָּׁ ִּדה)ְּּ ,כמוֹ ֶׁ
ל ּהְּ ,
ש ּ ָּׁ
ש ָּׁאסוּר לוֹ לֶׁאֱ כֹל ִמ ּ ִש ּיו ֵּּרי מַּ אֲ כָּׁ ל ֶׁ
אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ש ִּי ְּת ּ ָּׁבאֵּ ר.
ֶׁ

בעלמא [הטעם  -לפי שבימיהם היו רגילים לאכול כל אחד
לבדו על שולחן קטן שיש בו רק מקום לאחד ,ושנים יכלו
לשבת שם בצמצום (כדמוכח בפסחים ק ,):ונמצא שהם
משתמשים זה בשל זה ,וכן זה דרך חיבה ,משא"כ כאשר
שאר בני הבית איתם בשולחן גדול] (רא"ש שבת פ"א סי'
לב ,מאירי נדה סוף פ"ט עמ' רעט ,שו"ת הרשב"ץ ח"ג סי'
נח)
וי"א שהאיסור הוא אפילו על שולחן רגיל ,וכל שכן בקערה
אחת ,כך שחייב היכר ( 805ראב"ד בעה"נ תחילת שער

אכילה בשולחן אחד
המקור לאיסור אכילה יחד הוא " -לא יאכל הזב עם הזבה
מפני הרגל עבירה" (שבת יא ,803 ).ונחלקו בזה הראשונים:
י"א שהאיסור הוא דוקא שאוכלים בקערה אחת (רמב"ם
איסו"ב פי"א הי"ח ,וכתב הרב המגיד שיש מקלים
כהרמב"ם ,רש"י בספר הפרדס סי' רעא ,ובספר האורה עמ'
קסז ,מחזור ויטרי עמ' תרו )804
וי"א שהאיסור הוא בקערה או בשולחן קטן ,ולפי זה בשולחן
רגיל מותר ,ויש שגם בזה שעושים היכר משום חומרא

מקור טוהר
 802ויש לדחות ,כי שם מדובר על כוס יין של ברכה שיש בו קירוב הדעת ביותר שנותן דעתו עליה (טה"ב ח"ב קיג)
 803פירש רש"י ,וכל שכן טהור עם הזבה ,מפני שמתיחדים יחדיו יבוא לבעול זהב שהיא בכרת.
ואע"פ שמצד הדין אין בעיה לזב ליגוע בזה שהרי הוא טמא (ב"י) ,ואף שהתשמיש קשה לזב (רש"י) מ"מ יש חשש בדבר מפני הרגל
עבירה ,שיעברו על איסור כרת.
 804והראבי"ה (ח"א סי' קעג עמ' קצה) וכן האור זרוע (ח"א סי' שס) כתבו שמותר לאכול בשולחן אחד בקערה נפרדת ,שהרי יש שינוי
ויש דעות ,אלא שחכמי נרבונא אוסרים לאכול אף על שולחן אחד ,וזכר לדבר אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך[ .ר"ל כגפן פוריה דהיינו
דם נדה ,כמ"ש ודם ענבים סותה ,אז תשב בירכתי ביתה ולא בשולחן בעלה ,וכמו שמסיים הפסוק בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך,
בניך על שולחנך ולא אשתך[ .ואף שקצת קשה ,מהדרשה הנ"ל על הדעה המחמירה ,שהרי הם מתירים כשבני הבית עמם על השולחן,
ומכאן מוכח שבני הבית על השולחן ולא האשה  .אלא שכנראה הם חולקים על הרמז הנ"ל ,ועוד אפשר לתרץ שמא חכמי נרבוא נהגו
איסור אף שבני הבית עמם על השולחן (טה"ב ח"ב קטו הערה )37
[ 805הראיה  -לפי שבסיפא של המשנה נאמר "כיוצא בו לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ ,שמא יאכילנו דברים טמאים בימי טהרתו"
וזה בודאי אפילו על שולחן אחד ,וא"כ גם הרישא גבי זב וזבה היינו אפילו על שולחן אחד (ראב"ד בבעה"נ ריש שער הפרישה)  -ולפי
השיטה שאוסרת רק בקערה אחת ,כנראה יש חילוק בין הרישא לסיפא ,ומה שנאמר "כיוצא בו" היינו לומר שבשתיהם יש משום הרגל
עבירה ,אך לא להשוותן .ועוד אפשר לתרץ שאה" נ גם זב פרוש עם זב עם הארץ אסור דוקא בקערה אחת ,כיון שדוקא קירוב כזה
מרגיל לעבירה מחוץ לשולחן ,משא"כ בשולחן אחד אינו מרגיל לעבירה מחוץ לשולחן ,ולכן לגבי בשר וחלב החמירו אף בשולחן אחד
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הפרישה ,רב אחאי גאון בשאילתות פר' אחרי סי' צו בד"ה
ברם ,רמב"ן פ"ח ה"ד ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ב ג ,:והקצר
שם ד ,.התרומה סי' צ ,ר"ן שבת ה :ד"ה וכתב ,טור  ,806ב"י)
ולהלכה פסק השו"ע שחייב לעשות היכר בכל שולחן ,ואין
לאכול יחד בקערה אחת  ,807וכן הלכה (טה"ב ח"ב קטז)
ואף אם היו אוכלים יחד ,ותוך כדי האכילה האשה פירסה
נדה  -אסור להם להמשיך לאכול יחד (טה"ב ח"ב קלה) 808

ג .שינוי מקום קבוע ,שהאשה לא תשב במקומה הקבוע (ר'
ירוחם ,סד"ט ,לחו"ש ,קיצור שו"ע ,בא"ח ,טה"ב ח"ב קיג,
ושם כתב 'וכן אם אחד מהם משנה את מקומו') ,812
ואף ב שינוי מקום של מרחק (כגון שאין להם מקומות
קבועים בשולחן)  -זה מועיל ,כגון בשולחן ארוך שכל אחד
יושב בקצהו [משום שזה היכר גדול] (שבט הלוי רנה ע"א,
טה"ב ח"ב קכג)

היכר

ד .אם רגילים לאכול יחד בקערה אחת ,השינוי שלהם הוא
בכך שכל אחד אוכל בקערה אחרת ,ואף שהם אוכלים
בשולחן אחד (שלטי גבורים על המרדכי פ"ק דשבת סי'
רלח ,הג' אשר"י שבת פ"א סי' לב ,דרכ"מ ג) וכ"פ הרמ"א
והוסיף שכך הם נוהגים 813
ואצלנו לא מצוי שאיש ואשה רגילים לאכול בקערה אחת
גם בזמן טהרתה ,ולכן אין להאריך בזה (טה"ב ח"ב קכד)

אך ישנם מספר פעולות היכר המתירים לאכול יחד על
שולחן אחד  ,809ואלו הן:
א .ע"י פרישת מפה על השולחן ,וכ"כ השו"ע -
דהיינו ,מפה אחרת לעצמה (רמב"ן ,רשב"א ,ר"ן)
או בשתי מפות נפרדות
או לכפול את המפה (ר' ירוחם)
או שאחד מהם יאכל בלי מפה מתחת לצלחת שלו (רבינו
יונה בדרשות הנשים ,ש"ך ו)

814

ה .ע"י היכר חפץ ,כגון לחם או קנקן בין הקערות שלהם
(הגה"מ פי"א אות ל ,טור ,והב"י הוסיף על זה שכך נוהגים),
ודוקא כשהם לא אוכלים מאותו מאכל (פרישה ד ,ט"ז א)
וכ"כ השו"ע ,ואף שהם יושבים סמוכים זה לזה ,כל שהם
נזהרים שלא לגעת האחד בשני  -מותר (טה"ב ח"ב קכג)

ב .אכילה בשולחן אחד עם בני הבית [הטעם  -משום שזה
עדיף מהיכר] (מהריק"ש בהגהות ,רא"ה בבדק הבית קסד
ע"א ,ריטב"א בחידושיו לשבת יג ,.וכן השו"ע יודה בזה ,)810
( 811טה"ב ח"ב קיט  -קכ)

מקור טוהר
כיו שאיסור בשר וחלב הוא בשולחן ,וכן שינה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור כיון שהעבירה היא באותו מקום במטה (ספר ההשלמה
שבת יא ,.טה"ב ח"ב קיד)
 806והנה ,נראה שהטור סבר כדברי הרא"ש אביו ,שכתב בפסקי הרא"ש סוף נדה ,בקיצור הל' נדה "אבל האידנא שכל בני הבית אוכלים
על שולחן אחד ,אוכלת עמו על השולחן ,אבל יעשו קצת היכר שישימו קנקן על שולחן ביניהם" (טה"ב ח"ב קיח)
 807ויש להקשות  -איך מרן פסק כן ,שהרי הרמב"ם אסר רק בקערה אחת ,והתיר בכל שולחן ,וכן הרא"ש אסר רק בשולחן קטן ,והתיר
בשולחן רגיל של זמנינו ,א"כ הרי לפי כללי הפסיקה מרן צריך להתיר בזה ,שהרי אלו שני עמודי הוראה בליווי להקת פוסקים עמם,
ועוד שיש ל התיר משום ספק ספיקא ,שמא הלכה כהרמב"ם שרק בקערה אסור ,ואת"ל אף בשולחן ,שמא הלכה כהרא"ש שרק
בשולחן קטן אסור ,א"כ ודאי שיש להתיר בשולחן רגיל בלי היכר  -אלא שלכן סיים השו"ע "והכי נהוג עלמא" ,ואם כן אין אחר המנהג
כלום (טה"ב ח"ב קיח)
[ 808דלא כיד אליהו מלובלין (ב סוף סי' סד) וכן שו"ת מעשה אברהם (חיו"ד סי' מ) שהתירו בזה]
( 809כמו שנים שאוכלים יחד זה בשר וזה גבינה ,כבסי' פח סעי' ב .ש"ך ה)
 810אף שהשו"ע לא גילה דעתו בזה ,נראה שבצירוף כל הסברות הנ"ל (שהרמב"ם אסר בקערה בלבד ,והרא"ש אסר בשולחן קטן
בלבד) יש להקל אף בלא היכר .ודלא כדעת מהר"י זיין בספר שערי ישועה כת"י ,שהבין בדעת מרן השו"ע שצריך היכר אף שבני הבית
עמהם בשולחן.
 811ואף שהרשב"א (במשמרת הבית) הקשה על היתר זה  -מה מועיל ישיבה עם בני בית ,שהרי אם יבואו לאכול בקערה אחת מי
מעכב ,ואם תאמר שהמסובים יזכירום ,מאין הם יודעים שהיא נדה ,וכי צריך להודיע על כך למסובים .ומ"מ סיים הרשב"א שעכשיו
הקלו לאכול עמה על השולחן בלא שום היכר.
[ 812ודלא כהצמח צדק מליובאוויטש בפסקי דינים (עמ' רסט) שכתב "ונראה שאין נוהגים כן"  -כי אין זה מחייב את שאר המקומות,
שכן נהגו להקל בקולא זו].
[ 813ודלא כדעת הב"ח שסובר שההיתר הוא דוקא אם יש עוד בני בית עמם על השולחן( .דהיינו ,לדעתו הרגילים לאכול בקערה אחת
מותר להם לאכול בשולחן אחד דוקא בקערה נפרדת ודוקא שבני הבית עמם בשולחן - ).כי אין דבריו מוכרחים (ש"ך ז)
[ 814הראיה  -לפי שהגמרא השוותה את דין אכילה עם אשתו נדה ,לדין שנים שאוכלים בשר וחלב ,שמועיל היכר ביניהם שהוא מפסיק
ושונה]
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המריחה ע ל הפרוסה נחשבת להפסק ,כנתינה בצלחת
אחרת] (שבט הלוי הל' נדה רס  :ובחדש רנו):
ולהלכה ,יש להתיר בין בחתיכות גדולות ,בין בדברי מריחה
[ואין להוסיף חומרות מיותרות על דברי חז"ל] (טה"ב ח"ב
קכג)

תנאי חפץ ההיכר  -א .חפץ שהם לא משתמשים בו במהלך
הסעודה (אע"פ שדרכו להיות על השולחן)
ב .או חפץ שאין דרכו להיות על השולחן (אע"פ שהם
משתמשים בו) (ב"י ורמ"א ביו"ד סי' פח ,תוה"ש סי' קצה
סק"ג ,סד"ט סק"ו ,טה"ב ח"ב קכג) 815
והמקל בהיכר שאינו גבוה  -יש על מה שיסמוך ,כגון טבעת
( 816טה"ב ח"ב קכד)

שימוש במלחיה  -מותר [שעשוי רק להכשיר ולהטעים את
המאכל] (שו"ת מנחת יצחק ח"ז סוף סעי' ע ,חזקת טהרה,
טה"ב ח"ב קכג)

ו .אכילה בקערה אחת כאשר מונחות שם חתיכות גדולות
וכל אחד לוקח משם ,מניח בכלי אחר ואוכל משם ,כגון
קערה מרכזית של אורז ,ועוד קערה של תבשיל וכל אחד
מניח בצלחתו ואוכל [כיון שאין האכילה ישירות מהכלי
שהיא אוכלת ,אלא מכלי אחר ביניהם] (כן דייק הט"ז (ב)
מלשון הדרישה והב"ח ,בא"ח ש"ב צו אות כב)

ז .אכילה בקערה אחת עם שאר בני הבית -
י"א שמעיקר הדין זה מותר אך טוב להחמיר [שהרי אין לך
הפסק גדול מזה ,ולא נמצא איסור ברור בזה בשום מקום]
(שו"ת משאת בנימין סי' קיב ,שולחן גבוה סי' קצה סק"ח
שהתיר בזה בשעת הדחק ,ובלבד שיזהרו לקחת מהקערה
רק אחד אחר השני ,ולא יחד)
וי"א שזה אסור מעיקר הדין [הטעם  -לפי האוסרים לאכול
משיורי מאכל שלה ,בודאי שבקערה אחת עם בני הבית יש
לאסור ,שהרי כאן בודאי שהוא יאכל משיורי מאכל שלה
( ]817פת"ש ה)
ולהלכה ,יש להקל לזוג לאכול בשולחן אחד כאשר הם
מתארחים אצל אחרים ,מבלי לעשות שינוי והיכר  ,818ומ"מ
יזהרו שלא לשבת זה בצד זה ,אלא זה מול זה (חזקת טהרה
בדרך קצרה סק"ז ובמורה דרך סק"ה ,שו"ת באר משה ח"ב
סי' סד ,טה"ב ח"ב קכד) ואפילו אם הם אוכלים לבדם על
השולחן ,בבית של המארחים  -יש להקל להם שלא לעשות
שינוי והיכר (הליכו"ע ח"ה קז)

אכילה ב קערה אחת שיש בה חתיכות גדולות ,כך שאין הם
מניחים בכלי אחר בינתיים ,אלא כל אחד מסיים אכילתו
ונוטל שוב ישירות מהצלחת ,כגון קערה שיש בה מאכל
שאינו נבלע בבת אחת ,אלא נאכל מעט מעט -
י"א שאסור ,שהרי אין כלי מפסיק בינתיים [אא"כ יתן את
הפרוסה לכלי אחר ויאכל משם] (שו"ת בית ישראל סי' טו,
באר מרדכי על הל' נדה דף נח ע"א)
וי"א שמותר [הטעם  -כי עיקר האיסור הוא בחתיכות
קטנות ,והט"ז והב"ח שהתירו התבססו בעיקר על חתיכות
גדולות ,ולא על ההנחה בכלי אחר בינתיים ,והט"ז שהוסיף
זאת ,זה רק משום שדיבר בהווה בחתיכות בשר שדרך
העולם ליתן אותם בקערה שלא יתלכלכו] (חזקת טהרה
בתוספות טהרה שבסוף הספר עמ' חצר ,סד"ט סוף סק"ח)
וי"א שיש להתיר בקערה שיש בה ממרח ,משום שאין בו
משום אכילה בקערה אחת [הטעם  -כיון שאינם בגדר מאכל
שהרי הם רק מכשירים את הפרוסה לאכילה ,ועוד שמא

שיורי מאכל
י"א שאסור לבעל לאכול משיורי מאכל של אשתו נדה
[הטעם  -א .כמו שהבעל אסור בשיורי משקה שלה (דרכ"מ

מקור טוהר
[ 815דלא כאותם המחמירים בזה (פרישה ,ט"ז ,ערוה"ש)]
[ 816המקור  -שבט הלוי (דף רנט רע"ב ,ובחדש רנה ע"ב) הוא שהתיר בזה ,וכתב שכן מנהג העולם .ואף שבדיני איסור והיתר בדין
אכילת בשר וחלב הפ וסקים הצריכו היכר גבוה קצת ,מ"מ בדיני הרחקות יש להקל ,שהרי הרמב"ם מקל לאכול יחד אפילו בקערה
אחת .ודלא כסוגה בשושנים (עמ' נט) שהצריך דבר גבוה קצת כדין בשר וחלב (טה"ב ח"ב קכד)]
 817אך יש לדחות דבריו  -שמא שיורי מאכל שנאסרו היינו דוקא במאכל המיוחד לה ,משא"כ בזה שכל בני הבית אוכלים שאין בזה
חיבה .וכן גם מה שפסק הרמ"א שהבעל אסור בשיורי מאכל שלה הוא מחלוקת הפוסקים שהרי האורחות חיים (ח"ב עמ' קלז) התיר,
והביאו מרן בבדק הבית ,וכן מנהג הספרדים ,א"כ הבו דלא להוסיף עליה לאסור אכילת מאכל המיועד לכל בני הבית ,ובפרט שבחזקת
טהרה (דרך ישרה עמ' רל) כתב שלא אסרו שיורי מאכל שלה אלא ברוטב ושאר מיני טיבולים שנפשו של אדם קצה בשיוריהם ,ואם
הוא אוכל הרי שהוא מראה חיבה ,משא"כ פירות וחתיכות יבשות ,שכל חתיכה נפרדת מחברתה.
וכך יש ליישב את דברי שו"ת משאת בנימין ,ולתת טעם למה שהוא התיר אכילה בקערה אחת עם בני הבית  -משום שהוא סובר
כחזקת טהרה הנ"ל שדוקא שיורי רוטב אסור ,ומה שהתיר בקערה אחת עם בני הבית היינו דוקא כאשר הם חתיכות יבשות ונפרדות,
או שמא הוא סובר כדעת האורחות חיים ובדק הבית שאין איסור בכלל בשיורי מאכל שלה (טה"ב ח"ב קכא)
[ 818הטעם  -ש הרי הרמב"ם אסר רק בקערה אחת ,והרא"ש אסר רק בשולחן קטן ,ועוד שיש שהתירו באכילה עם בני הבית ,ובפרט
עם אחרים שאין לחוש בזה להרגל עבירה]
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ד) ב .קל וחומר משיורי משקה (ש"ך ח) ( ]819הפרדס סי'
רעא ,האורה עמ' קסז ,מחזור ויטרי עמ' תרו ,דרכ"מ ד בשם
קונטרס (שלפי הנראה זה המרדכי בשבועות .הגוה"ע אות
כה)  )820וכ"כ הרמ"א ,ומ"מ מועילים כל ההיתרים שיש
בשיורי כוס( .ט"ז ד ,ש"ך ח)
וי"א שאסור לבעל לאכול רק משיורי מאכל כמו רוטב ושאר
מיני טיבולים [הטעם  -שלא אסרו חכמים שיורי מאכל שלה
אלא ברוטב ושאר מיני טיבולים שנפשו של אדם קצה
בשיוריהם ,ואם הוא אוכל הרי שהוא מראה חיבה ,משא"כ
פירות וחתיכות יבשות ,שכל חתיכה נפרדת מחברתה ,שאין
נפשו קצה מלאכול ואפילו מאדם זר] (חזקת טהרה בדרך
ישרה עמ' רל)
וי"א שמותר לבעל לאכול מכל שיורי מאכל שלה ,ואין שום
איסור בשיורי מאכל ( 821אורחות חיים הל' נדה סי' ט אות
יא ,וכן בח"ב עמ' קלז ,מהריק"ש בהגהות ,בדק הבית ,ט"ז
ג)

הערה  ,)55וכן אם היא סיימה את אכילתה [כי עיקר מה
שאסרו חז"ל הוא שלא לאכול עמה בקערה] (טה"ב ח"ב
קלב)
שיורי טעימה ממאכל  -מותר ,כי לא שייך בזה קירבה
וחיבה ,ואף אם היא רק לעסה מהתבשיל בכדי להאכיל
לתינוק אין זה בגדר שיורי מאכלה (דברי שאול ביוסף דעת
סי' קצה ,ר' שלמה קלוגער בשו"ת האלף לך שלמה סי' רכז,
טהרת ישראל סעי' יג ,טה"ב ח"ב קלא)
שיורי טאבק או סיגריה  -אשה שעישנה חצי סיגריה בלבד
 אין החצי שנשאר נחשב לשיורי מאכל שלה ,ומותר לבעללעשן ממנו אחריה (שו"ת יד אליהו מלובלין סי' סה ,ברכי
יוסף שיורי ברכה ס"ק יג ,פת"ש ו) ואף אם הסיגריה דולקת
אין צריך לכבות אותה ולהדליקה מחדש ,כיון שכל שאיפה
ושאיפה הוא דבר בפני עצמו ( 823טה"ב ח"ב קלו)
וכאן המקום להביא את דברי טה"ב ח"ב קלו " -אולם לגבי
עצם העישון לנשים ,לא נהגו בזמן הזה הנשים בארץ ישראל
לעשן כלל ,ואין זה מדרכי בנות ישראל הצנועות .ועוד
שידוע שהרופאים בימינו אומרים שהעישון מזיק מאוד
לבריאות ,ומביא לידי מחלות משונות ,ומסכן את חיי האדם.
ושומר נפשו ירחק מזה" .

ולהלכה ,בני ספרד מקלים בדבר ,כדברי הב"י (טה"ב ח"ב
קלא) 822
אך בני אשכנז מחמירים כדעת הרמ"א ,שלא לאכול משיורי
מאכל שלה ,ומ"מ אף לדעת המחמירים יש להקל בכל אופני
ההיתר כמו בשיורי משקה שלה (ט"ז ,סד"ט ,טה"ב ח"ב
קלא) ,וכן בשעה"ד (טהרת ישראל סעי' יב ,טה"ב ח"ב קל

סעיף ד :שתיה
ש ּ ַּמ ְּפ ִסיק ָּׁא ָּׁדם ַּאחֵּ ר ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ם
ש ְּת ָּׁתה ִהיא .הגהִ :אם לֹא ֶׁ
ש ּ ָּׁ
לֹא יִ ְּש ּ ֶׁתה ִמ ּ ִשיו ֵּּרי ּכוֹ ס ֶׁ

שם סְּ מַּ "ק),
(טוּר ְּּב ֵּ

שהו ַּּרק ִמ ּכוֹ ס זֶׁה ֶׁאל ּכוֹ ס ַּאחֵּ ר אֲ ִפלּ ּו הֻׁ ְּחזַּר לְּ כוֹ ס ִראשוֹ ן
אוֹ ֶׁ
שלּ ֹא
ש ּ ָּׁל ּהֵּ ,אינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לְּ הַּ ִּגיד לוֹ ֶׁ
ש ְּת ָּׁתה וְּ הוּא אֵּ ינוֹ יוֹ ֵּדעַּ  ,וְּ רוֹ צֶׁ ה לִ ְּש ּתוֹ ת ִמ ּכוֹ ס ֶׁ
דְּּ ַּש ָּּׁבת) ; וְּ ִאם ָּׁ
שם רא"ם וְּ רוֹ קֵּ חַּ סִ ימָּׁ ן שי"ח וּמָּׁ ְּרדְּּ כַּ י וַּאֲ גֻׁדָּּׁ ה פ"ק
(הגהמי"י ְּּב ֵּ

יִ ְּש ּ ֶׁתה

(שם);
ָּׁ

ש ָּׁתה הוּא
ש ּ ָּׁ
וְּ ִהיא מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לִ ְּש ּתוֹ ת ִמ ּכוֹ ס ֶׁ

שם).
(ג"ז ָּׁ

ש ְּת ָּׁתה ִמ ּכוֹ ס וְּ הָּׁ לְּ כָּׁ ה לָּׁ ּה ,יֵּש
וְּ ִאם ָּׁ

ש ְּּכבָּׁ ר הֲלָּׁ כָּׁ ה אֵּ ין ּ ָּׁכאן ִח ּ ָּׁבה.
מ ּ ָּׁתר לוֹ לִ ְּש ּתוֹ ת הַּ ּמוֹ ָּׁתר ,דְּּ מֵּ ַּאחַּ ר ֶׁ
ש ּ ֻׁ
אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ

(בקוּנְּ ְּט ֵּרס הנ"ל) .
ּ ַּ

מקור טוהר
 819ויש דוחים טעם זה  -שהרי אכילה שאני ,כיון שאפשר להם לאכול יחד ,והם נמנעים ואוכלים בזה אחר זה ,יש לומר שזה נחשב
להם להיכר (כו"פ ,טה"ב ח"ב קלא)
 820הש"ך (ח) הביא שהמקור לכך הוא בהגה"מ בשם רא"ם ומרדכי (אגודה ורוקח סי' שיז) פ"'ק דשבת בשם הר"ש.
[ 821הטעם  -שהרי אם נאסור שיורי מאכל כשיורי משקה ,א"כ יש לאסור אף הגשת מאכל ותיקונו כמזיגת הכוס (וכ"כ הב"ח בשם
הר"ש מאוסטרייך) ,ואם כך ,קשה מ דוע חכמים לא כתבו זאת בין המלאכות שהאשה עושה לבעלה ,אלא ודאי שאין איסור בין בהגשת
המאכל ובין בשיורי מאכל .והטעם הוא שהרי אין בזה מעשה קירוב אלא מעשה עבדות וטורח (ט"ז ג) .ב .באכילה כיון שאפשר להם
לאכול יחד ,והם נמנעים ואוכלים בזה אחר זה ,יש לומר שזה נחשב לה יכר (שו"ת יד אליהו מלובלין סי' סה) ,ג .בשתיה מקפידים יותר
שלא לשתות אחר חבירו ,משא"כ בשיורי מאכל שאין בזה חיבה (סד"ט סק"ח) ,ד .המאירי (כתובות ד :עמ' כג) כתב "לדעתי כל
שבשעת אכילה מותר אף מיד ליד משום דבעבידתיה טריד ,ואין כאן חיבה" ]
 822ואף שהבן איש חי (ש"ב פרשת צו אות כב) החמיר בזה  -מ"מ יש לומר שזהו לפי מנהג מקומו (טה"ב ח"ב קלא)
 823דלא כמי שהצריך לכבותה או לכרוך נייר על המקום שהחזיקה בפיה (שו"ת באר משה ח"ד סי' עה) וכן דלא כמי שהחמיר משום
הרוק שלה שיש בו סכנה (שו"ת הלל אומר חיו"ד סי' צ)  -שהרי מצינו שיש היתר בכוס ששתתה ממנו והורק הכוס ואפילו הוחזר
המשקה לאותו כוס ,ואע"פ שבזה ודאי נשאר מהרוק שלה( .שו"ת יד אליהו מלובלין שם)
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מי טוהר
שיורי משקה

א .שאדם אחר ישתה ביניהם וייצור הפסקה (הג' סמ"ק סי'
רצג  ,827טור) וכ"פ הרמ"א

לעניין שתיה בכוס אחת ,נחלקו בזה הפוסקים:
י"א שמותר [הראיה  -לפי שהרבה פוסקים לא הזכירו שום
איסור בדבר והם רמב"ם ,רשב"א ,רא"ש ,ר' ירוחם ,סמ"ג,
תרומה .הטעם  -לפי שבזה אין הם יכולים לשתות יחד אלא
רק בזה אחר זה ,בשונה מאכילה שאפשר יחד] (סמ"ק סי'
רצג עמ' שכב ,טור)
וי"א שאסור לשתות באותו כוס אף בזה אחר זה [הראיה -
במעשה עם אליהו (שבת יג ).אמרה האשה "אכל עמי ושתה
עמי" ועל כל דבריה השיב לה אליהו "ברוך המקום שעקרו"
משמע שהעונש ניתן לו על כל מה שהיא אמרה ,כי אם לא
כן למה הגמרא הזכירה את כל דבריה (הגה"מ איסו"ב פי"א
אות ל)  -ויש לדחות ,שמא עיקר הקפידה היתה על השכיבה
יחד (תוס' שבת יג[ ]):הטעם  -כדי שלא יבוא ליתן לבו
עליה ויבוא לידי הרגל עבירה ( ]824יראים סי' קצב ,ויראים
השלם סי ' כו כד ).וכ"פ השו"ע שהשתיה אחריה אסורה825 .
(טה"ב ח"ב קכה הערה )48

ב .אם האשה הלכה ואינה כאן [הטעם  -שאין בזה קירוב
ביאה (חיבה) יותר מהצעת המטה שמותר שלא בפניו ]828
(ראבי"ה ח"א סי' קעג ,מרדכי שבועות פ"ב סי' תשמג בשם
ראבי"ה ,דרכ"מ ד ,ב"י) וכ"פ הרמ"א .ואע"פ שהיא חוזרת
מיד והיא יודעת מזה שהוא שותה [כדין הצעת המטה
שמותר שלא בפניו אע"פ שהוא יודע מזה (שו"ע סי' קצה
סעי' יא)].
גדר 'הלכה' -
י"א דוקא שהיא הלכה לבית אחר ,וצ"ע אם מועיל כשהלכה
לחדר אחר באותו בית (שבט הלוי סעי' ד סק"ד)
וי"א כל שהבעל פונה לצד אחר ,ואפילו הוא בתוך החדר
[כמו שמועילה הפניית ראשו בעת חליצת התפילין ליד רבו
(שו"ע או"ח סי' לח סעי' יא)] (חזקת טהרה בסעי' יא דרך
ישרה סק"ג)
וי"א שאפילו שהוא עוצם עיניו מועיל (עזר מקודש אה"ע
סי' כא סעי' ה)
ולהלכה ,כל שהחזירה פניה די בכך [כיון שבין כה דעת רוב
הפוסקים להתיר שיורי כוס שלה ,לכן דיינו שנחמיר עד
שתסב פניה] (בדה"ש סעי' יא ס"ק קמח ,טה"ב ח"ב קלג)

שיורי טעימה מהמשקה  -אף הטעימה שלה מחשיבה את
שאר הכוס כשיורי משקה שלה ( 826טה"ב ח"ב קכה הערה
)48
ולכן גלידה או ארטיק נחשבים כשיורי משקה שלה ,אם היא
מצצה אותם בפיה ממש ,אא"כ היא חתכה מהם בסכין או
בכפית (טה"ב ח"ב קכה הערה )50

האשה הלכה ,הגבר טעם והיא חזרה  -י"א שאין זה נחשב
כבר לשיורי מאכל שלה אלא שלו ,ולכן אם היא חזרה

ההיתרים
ומ"מ יש כמה היתרים לכך ,שמותר לעשותם לכתחילה
(מרדכי פ"ק דשבת סי' רלז ,דרכ"מ ,בדי השולחן ס"ק סז):

מקור טוהר
 824אין לומר שהטעם הוא משום סכנה (אור זרוע סי' שס דך מח ע"ד) כמו שכתב הרמב"ן על התורה (פר' ויצא פרק לא פסוק לה)
שהבל הנדה מזיק ,ואפילו המבט ש להן מוליד גנאי ועושה רושם רע ,וכן במסכת כלה נאמר שרבי נחמיה אומר אפילו הדיבור היוצא
מפי הנדה טמא הוא ,ואמר רבי יוחנן אסור לאדם להלך אחר נדה ולדרוס את עפרה שהוא טמא כמת ,ואסור להנות ממעשי ידיה .וכן
כתבו עוד אחרים  -אך אין לחוש לזה ,שהרי אמרו חכמים (כתובות סא" ).כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ
ממזיגת הכוס וכו' " ,וכ"פ הרמב"ם והטור שו"ע (כ"כ הראב"ן נדה סי' שיט לגבי נשים שנוהגות שלא לבשל בימי נדותן ,שאין לומר
שהטעם הוא משום סכנה ,וכן אף אם נאמר שהטעם שהן החמירו הוא משום שלא תגע במאכל או במשקה שלו  -הרי בזמן הזה אין
טומאה וטהרה וא"כ אין את החשש הזה) ,וכן נראה משו"ת הרמב"ם (הוצאת פריימן סי' צח) שאין בזה שום סכנה ,וכן כתב החתם
סופר (שבת פב ).שכל דברי הרמב"ן על התורה בפרשת ויצא ,אינו מן הדין כלל ,אלא דוגמאות מסכנתא דנדה ,ובזמנינו אין שום אדם
נזהר בזה ,או משום שדשו בזה רבים אנו אומרים שומר פתאים ה' ,או משום שהשתנו הטבעים ,והמחמיר אינו אלא מן המתמיהין.
ועוד לפי שמצאנו היתרים לשתות אחריה ,כגון ששתה אחר או שהורק הכוס שלה או שהלכה או שלא יודע ששתתה ,ועוד שהגברים
שותים ממשקה משותף לבני הבית אף שיש בבית בנות נדות (טה"ב ח"ב קכו)
 825טעמו של השו"ע  -אף שרוב הפוסקים מתירים ,מ"מ השו"ע החמיר בשיורי כוס ,לפי שכתב "וכן נוהגים העולם שלא לשתות
משיורי הכוס ששתתה הנדה" ועל זה הוסיף "ואנו נוהגים לעוד להדיח הכוס בין שתיה דידה לשתיה דידיה ,ומנהג כשר הוא"
 826ואין זה דומה לטעימה ממאכל ,ששם יש להתיר את שיורי מאכלה ,שהרי במאכל היא לוקחת מהקדרה וטועמת ע"י כף ,משא"כ
בטעימה ממשקה שהיא טועמת ממש מהמשקה עצמו ,יש לאסור.
 827הטור כתב זאת בשם סמ"ג ,והב"י תיקן שזה סמ"ק ,והגוה"ע טור שירת דבורה (אות כ) הביאו בשם הכלבו (סי' פה) שכתב שזה
הר"ף שהוא בעל הגהות סמ"ק שהגיה כן על דברי הסמ"ק.
 828אך זה קשה שהרי שם עצם המעשה של הצעת המטה היתה שלא בפניו ,וכאן מה ששתתה היה בפניו .ויש ליישב (טה"ב ח"ב
קלב)
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יו"ד סימן קצה
פתאום או שפירסה נדה באמצע אכילתו  -מותר לו להמשיך
( 829שו"ת יד אליהו מלובלין סי' סד ,פת"ש ז)
וי"א שאסור לו להמשיך (חיד"א בברכי יוסף או"ח סי' עא
דף כא רע"א ,דרכי תשובה סי' קצה ס"ק כא)
ולהלכה ,יש להתיר להמשיך לשתות ,וכל שכן בשיורי
אכילה שיכול להמשיך [כיון שרוב הפוסקים מתירים
שתיית שיורי כוס שלה ,אלא שנהגו להחמיר ,ולכן כתב
השו"ע 'לא ישתה' לומר שכל שיש איזה טעם לקולא יש
להתיר] (לחו"ש קצה ס"ק טו ,טה"ב ח"ב קלה) אלא אם כן
הוא רק אחז בכוס אך לא הספיק לשתות והיא כבר חזרה
שאסור לו לשתות (טה"ב ח"ב קלה)

ו .להוסיף משקה על מה ששתתה  -י"א שאינו מועיל להיכר
(ש"ך ט ,חכמ"א ,ערוה"ש ,תפארת צבי)
וי"א שמועיל ומותר [כי מה שהוא חזר ומילא הרי זה היכר,
ובפרט שדין שיורי כוס שנוי במחלוקת ,והשו"ע החמיר בזה
רק מכח המנהג ,א"כ הבו דלא להוסיף עליה ולאסור אף בזה
(שערי טהרה ,יוסף אומץ בדיני נדה עמ' שמב)
ז .אם היא שתתה שלא בפניו  -י"א שמותר [הטעם  -כדין
הצעת המטה שהאיסור הוא דוקא בפניו] (מרדכי פ"ק
דשבת סי' רלז ,רבי שלמה קלוגער בשו"ת האלף לך שלמה
חאה"ע סי' קיא הובא בטה"ב ח"ב קכח)
וי"א שאסור [הראיה  -הגה"מ פי"א איסו"ב סוף אות ל ,כתב
להתיר אם הוא לא יודע שהיא ששתתה ,ומדבריו מוכח
שצריך שהוא לא ידע ,ואל רק שהוא לא יראה] (ערוה"ש
ס"ק יא)
ולהלכה ,המקל יש לו על מה שיסמוך ,והמחמיר תבוא עליו
הברכה [כיון שעיקר איסור שיורי כוס שנוי במחלוקת ,ורוב
הפוסקים מתירים יש לסמוך על דברי המרדכי היכן ששתתה
שלא בפניו] (טה"ב קכה ,קכח)

ג .אם התרוקן הכלי ששתתה בו ,ואפילו אם אחר כך הוחזר
אותו משקה לכלי (הגה"מ איסו"ב פי"א אות ל ,מרדכי פ"ק
דשבת סי' רלז)
ויש הנוהגים להחמיר ולהדיח את הכוס ביניהם ,מצד חומרא
ומנהג (שטה מקובצת כתובות סא .בשם תלמידי רבינו יונה,
ב"י) ויש שמתירים ונוהגים בלי שום הדחה ,ומקום שלא
נהגו להחמיר אינם צריכים להחמיר (דרכ"מ ד ,רמ"א ,ש"ך
ט ,טה"ב ח"ב קכו)
ד .אם הוא שתה  -היא מותרת לשתות אחריו ( 830יראים סי'
קצב ,וביראים השלם סי' כו ,מרדכי פ"ק דשבת סי' רלז,
הגה"מ איסו"ב פי"א אות ל ,שו"ת תרוה"ד סי' רנב) וכ"פ
הרמ"א וכן הלכה (טה"ב ח"ב קל)

ח .שינוי קשית השתיה  -מועילה כהיכר ,כאשר הוא שותה
בקשית אחרת (שו"ת יבי"א ח"ח חיו"ד סי' יז אות ג ,טה"ב
ח"ב קכה הערה )49
כלה נדה  -אם הכלה נדה ,והיתה ברכת האירוסין והחתן
והכלה שתו ,וכעת ניגשים לברכת הנישואין ,והחתן צריך
לטעום שוב מכוס ששתתה היא ,ישנם שני היתרים לדבר:
א .שיפסיק אדם אחר ביניהם ,כגון הרב המסדר את החופה.
ב .שימלא את הכוס [הטעם  -יש לסמוך על מי שהתיר
לשתות מהכוס שלה אחר שמילאוהו ,ועוד שיש כאן רבים
ואין לחוש להרגל עבירה ,ובפרט שאחר האירוע הם הולכים
לישון עם שומרים ,הוא בין האנשים והיא בין הנשים ,ובפרט
שלדעת רוב הפוסקים אין שום איסור בשיורי משקה ,לפיכך
אין להחמיר בזה כלל (שו"ת יבי"א ח"ה חאה"ע סי' י אות ו
 -ז ,טה"ב ח"ב קכט)

ה .אם הוא לא יודע אם היא שתתה ,מותר לו לשתות ואין
היא צריכה להודיע לו שהיא שתתה [כי אין בזה חיבה כלל]
(הגה"מ איסו"ב פי"א אות ל) וכ"פ הרמ"א (טה"ב ח"ב
קכח) .וכן אם יודע ששתו מהכוס אלא ש אינו יודע מי שתה,
היא או אחד מבני הבית  -אין הוא צריך לברר אם היא שתתה
[שכל שאינו יודע שהיא שתתה אין כאן חיבה] (בדה"ש ס"ק
עב)
אבל אם הוא יודע שהיא שתתה ,אלא ש אינו יודע שבינתיים
היא פירסה נדה  -היא צריכה להודיעו [כי יש לחוש שמא
הוא ימשך אחריה] (לחו"ש ס"ק יג ,קיצור שו"ע סי' קנג
סעי' ז ,טה"ב ח"ב תכט)

מקור טוהר
[ 829הראיה  -א .כדין השו"ע (או"ח סי' קסח סעי' ה ,יו"ד סי' קיב סעי' יג) בעל הבית שנזהר מפת עכו"ם ,וישראל שמסב עמו על
השולחן אינו נזהר בכך ,כיון שהמצוה מוטלת על בעל הבית לבצוע הפת ,יבצע מן היפה של הגוי ,וכיון שהותר פת עכו"ם בעת הבציעה
הותר לכל הסעודה .ב .הואיל והותר לצרעתו הותר לקריו (יבמות ז ,):ג .כיון שאזמין עלייהו פרח זימון מינייהו (ברכות נ .):הטעם בהם
 כי זה יהיה חוכא ואיטלולא אם הדבר שנאסר והותר יחזור ויאסר על שולחן אחד ,לכן כיון שהותר הותר][ 830הראיה  -א .שהרי נאמר "לא יאכל הזב עם הזבה" משמע שההקפדה היא על הגבר להרחיק בענייני מאכל ,משא"כ האשה שמצדה
אין איסור בזה ,ב .וכן ממעשה עם אותה אשה שאמרה לאליהו "אכל עמי ושתה עמי" ולא אמרה 'אכלנו ושתינו יחד' שמשמע שהבעיה
שהוא שותה אחריה ,ולא היא .והטעם  -משום שהיא לא מרגילה אותו לעבירה אלא הוא מרגיל אותה ,כי יצרו גדול יותר ומהרהר אחר
שתייתה (ב"י ,ט"ז ה)]
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מי טוהר
אא"כ :היא עושה לו שלא בפניו (רבי שלמה קלוגער בשו"ת
האלף לך שלמה חאה"ע סי' קיא),
או בדרך שירות וטורח (ערוה"ש סעי' ז וסעי' ט)
או במקום מצוה ,כגון הכנסת אורחים (טה"ב כט).

הצעה ומזיגה ע"י אשה אחרת
הצעת המטה ומזיגת הכוס ע"י אשה אחרת  -אסור ,שאלו
דברים שדוקא האשה עושה לבעלה ולא אשה אחרת,

סעיף ה :ישיבה על מטה המיוחדת לה

ישב עַּ ל סַּ ְּפסָּׁ ל ָּׁאר ְֹּך
שלּ ֹא ְּּבפָּׁ נֶׁיהָּׁ  .הגה :וְּ ָּׁאסוּר לֵּ ֵּ
ֵּשב ְּּב ִמ ּ ָּׁטה הַּ ְּמיֻׁחֶׁ ֶׁדת לָּׁ ּה ,אֲ ִפלּ ּו ֶׁ
לֹא י ֵּ
שם ַּר ִש"י).
שם צָּׁ ְּפנַּת ּ ַּפעְּ נֵּחַּ ְּּב ֵּ
ש ּ ָּׁבת ְּּב ֵּ
שבֶׁ ת עָּׁ לָּׁ יו (מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י פ" ק דְּּ ַּ
ש ִא ְּש ּתוֹ נִ ָּּׁדה יוֹ ֶׁ
ש ִּמ ְּתנ ֶׁ ַּּד ֶׁדת וְּ אֵּ ינ ָּּׁה ְּמחֻׁ ּ ֶׁב ֶׁרת לַּ ּכ ֶֹׁתלְּּ ,כ ֶׁ
ֶׁ
ְּ
שב ּ ֵּבינֵּיהֶׁ ן (אֲ גֻׁדָּּׁ ה ּ ֶׁפ ֶׁרק הַּ ִּתינ ֶֹׁקת ות"ה סִ ימָּׁ ן רנ"א) .וְּ כֵּ ן לֹא יֵּלֵּ ך עִ ם
ש ָּׁא ָּׁדם ַּאחֵּ ר מַּ ְּפ ִסיק וְּ יוֹ ֵּ
וְּ יֵּש מַּ ִּת ִירים ְּּכ ֶׁ
ִא ְּש ּתוֹ ּ ַּב ֲעגָּׁלָּׁ ה ַּאחַּ ת אוֹ ִּב ְּס ִפינָּׁה ַּאחַּ תִ ,אם הוֹ לֵּ ְּך ַּרק ֶׁ ּד ֶׁר ְּך ִט ּיוּל ְּּכגוֹ ן לְּ גִ נּוֹ ת וּפַּ ְּר ֵּ ּד ִסים וְּ כַּ ּיוֹ צֵּ א
שהוּא וְּ ִא ְּש ּתוֹ הֵּ ם לְּ בַּ ָּּׁדן ,ו ִּבלְּ בַּ ד
בָּׁ זֶׁה; אֲ בָּׁ ל ִאם הוֹ לֵּ ְּך מֵּ עִ יר לְּ עִ יר לִ ְּצ ָּׁרכָּׁ יו ,מֻׁ ּ ָּׁתר ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ

שלּ ֹא יִ ְּּגע ּו זֶׁה ּ ָּׁבזֶׁה
ֵּשב ּו ּ ַּב ֶׁ ּד ֶׁר ְּך ֶׁ
ש ּי ְּ
ֶׁ

(כל זֶׁה בת" ה סִ ימָּׁ ן רנ"א) .
ּ ָּׁ

שכיבה על מטתה

כאשר האשה אינה בעיר או הלכה למקוה  -י"א שמותר לו
לשכב על מטתה כאשר האשה אינה בעיר (פת"ש ט) ,ולפי
דבריו ,יש להתיר אף כאשר האשה הלכה לטבול במקוה
[שהרי ודאי שהיא תחזור טהורה ,ואין לחוש שיבוא להרגל
עבירה ,ואין לחוש למיעוטא דמיעוטא שמא יארע אונס ולא
תוכל לטבול]
ויש שהקלו בכל יום טבילתה לשכב על מטתה ,ובלבד
שהבעל שוכב שם כאשר הוא לבוש [הטעם  -א .כיון שיש
לו פת בסלו ,ב .ועוד שהיא תהיה טהורה לערב] (מאורי אור
חלק קן טהור דף קמ ע"א)
ויש שהקלו רק אם האשה אינה בעיר והיא תתעכב כמה
ימים (מהרש"ם בדעת תורה)
וי"א שיש להחמיר באינה בעיר [הטעם  -משום לא פלוג
רבנן] (שו"ת מהר"ם בריסק ח"ב סי' כ ,שערי טוהר בשערי
דעת אות ד) 835
ולהלכה ,יש להקל כל שהאשה אינה בעיר כדעת הפת"ש,
וכ"ש כאשר היא יצאה לטבול במקוה( .טה"ב ח"ב קמ)

בעת נידותה ,אסור לבעל לשכב על מיטת אשתו ואפילו
שאין האשה עמו במטה [הראיה  -קל וחומר מהצעת המטה
שאסורה לעשות כן בפניו .הטעם  -מפני הרגל עבירה ,וכן
משום הרהור עבירה שמתעורר לבעל בשכבו במטתה ואף
שלא בפניה ( ]831רשב"א תוה"א ב"ז ש"ב ג ,:ראב"ד בעה"נ
סוף שער הפרישה בשם רבינו האי גאון אסר לישון  ,832הרב
המגיד איסו"ב פי"א הי"ט ,רמב"ן הל' נדה פ"ח סי' ז ,הגה"מ
איסו"ב פי"א אות כ ,טור) 833
מזרן המיוחד לה  -אסור לו לשכב עליה (חכמ"א כלל קטז,
פת"ש ח)
כרים ושמיכות המיוחדים לה  -מותר ,כגון שאין היכר בין
הכרים שלו לכרים שלה [הטעם  -כל שיש ספק אם זה שלה,
אין בזה חיבה ,כדין כוס שאינו יודע ששתתה ממנו] (חכמ"א
כלל קטז סי' ה ,טה"ב ח"ב קלח) 834

מקור טוהר
 831ולא כהטועים שחשבו הטעם שמא יגע בדם נדותה (אותם דחה הפרישה ס"ס קצג)
 832ואף שיש לומר שעיקר דברי רבינו האי היתה לפי מנהגם שנהגו כן כדי שלא תשתכח תורת טהרה מישראל ,משא"כ בזמנינו שלא
נהגו להחמיר בזה כלל ,וא"כ אין שום ראיה מדברי רב האי גאון כלל לאיסור שכיבה על מטתה בימינו  -מ"מ כיון שסיים הראב"ד "שכן
הדעת מכרעת" ,א"כ דיינו שכן דעתו הגדולה( .טה"ב ח"ב קלז)
 833והמאירי כתב שחומרא יתירה היא ,ואפשר לצרף את שיטתו להקל כשצריך (טה"ב ח"ב קלט)
 834משמע ,מלשון ההלכה וכן מהטעם ,שההיתר הוא דוקא כאשר אין היכר לכרים וכסתות שלה ,משא"כ אם יש סימן או שידוע שזה
הכר או הכסת שלה ,בזה יש להחמיר שלא להשתמ ש במיוחדים לה .כנלע"ד.
 835ויש לדחות דבריו  -שהרי אין לומר לא פלוג ,בדבר שאינו כתוב בגמרא ,ואפילו הראשונים לא הזכירוהו ,ועוד שכתב המאירי שכל
האיסור לשבת על מיטת אשתו זו חומרא יתירא ,ובפרט בדבר שהוא דבר שאינו מצוי ,והבו דלא להוסיף עליה( .טה"ב ח"ב קלט)
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יו"ד סימן קצה
מטה או ספה שאינה מיוחדת לה  -מותר (בדה"ש ס"ק פ,
טה"ב ח"ב קלח)

ולהלכה ,השו"ע החמיר שאין לבעל לשבת על מטתה
(תפא"צ במקור חיים ס"ק כג ,דברי חמודות פרק י דנדה אות
ג ,קיצור שו"ע ח"ג סעי' ח ,בא"ח ש"ב צו אות כג ,טה"ב ח"ב
קלח)

להניח את המזרן שלו על המזרן שלה  -מותר לו לשכב עליו
(מאורי אור חלק קן טהור דף קמ ע"א ,טה"ב ח"ב קלח
והערה )63

היא על מטתו
שכיבה  -י"א שאין לאשה לשכב על מטתו [כי כשהוא יראה
אותה על מטתו הוא יהרהר על שכבה וקומה] (ט"ז ו ,סד"ט,
לחו"ש)
וי"א שמותר [הטעם  -שהרי היא לא מרגילה אותו ,כדין
שהיא יכולה לשתות משיורי כוס שלו] (תוה"ש סק"ז,
חיד"א שיורי ברכה ס"ק יד)
ולהלכה ,מותר לה לשכב על מטתו שלא בפניו [הטעם  -כי
עיקר החשש בשכיבתה על מטתו זה משום הרהור הגבר
(ט"ז ו) ,משא"כ כשאינו רואה בשכבה ובקומה] (פת"ש ח)
ומ"מ אף בפניו יש מקום להקל ,ולכן במקום צורך מותר
[ספק דרבנן לקולא ,ובפרט לבני ספרד שהולכים בתר
הוראות החיד"א ,ועוד שמדברי הראשונים מוכח לקולא,
ובפרט שהמאירי כתב שהאיסור לבעל לשכב על מטתה
חומרא יתירה היא ,א"כ הבו דלא להוסיף עליה] (בדה"ש
ס"ק עט ,טה"ב ח"ב קלח  -ט)

מטה נפתחת  -מטה כפולה ,שבלילה נפתחת וכל אחד ישן
על מטתו ,אך ביום הם מכניסים את אחת המטות תחת
השניה ,ומציעים על העליונה מצעים בכדי לשבת או לשכב
עליה  -מותר לבעל לשכב עליה ,אף שהאשה רגילה לישון
במטה העליונה ,ומהיות טוב יש לנהוג שהבעל יישן על
העליונה [הטעם  -שהרי כיון שהיא מתקפלת ,הרי זה בגדר
פנים חדשות באו לכאן ,ועוד לפי שביום המטה העליונה
משמשת את שניהם לשכב או לשבת ,וכן את האורחים
שבאים ,א"כ אין לה דין מטתה המיוחדת] (שו"ת ישכיל
עבדי ח"ח חיו"ד סי' יח ,טה"ב ח"ב קמ) 836
כשמגיע אורח  -ויש רק שתי מיטות בבית  -אין להתיר
לבעל לישן על מיטת אשתו ,אפילו אם יחליף את הסדין
שעל מטתה (דרכי תשובה ס"ק כה ,טה"ב ח"ב קמ)

ישיבה  -מותר לאשה לשבת על מטתו [כי היא לא מרגילה
אותו לערוה ,וכן הואיל ויש מתירים לה לשכב על מטתו,
ועוד שיש מתירים לו לשבת על מטתה א"כ ק"ו שהיא
מותרת בישיבה בלבד] (ט"ז ו ,טהרת ישראל סעי' כב ,בא"ח
ש"ב פרשת צו אות כג ,טה"ב ח"ב קלו הערה )59

כסא המיוחד לה  -מותר לבעל לשבת או לשכב עליו [כי כל
עיקר החומרא זה במטה שעשויה למשכב ותשמיש (שכן
'פוריא' זה מלשון שפרין ורבין עליה .שבת עז( ]):חזקת
טהרה בדרך קצרה ס"ק א ,שו"ת באר משה ח"ה סי' קמד,
טה"ב ח"ב קמ)

מזרן המיוחד לו  -גם כן אסור לה לשכב עליו (חכמ"א כלל
קטז ,פת"ש ח) [ודוקא בפניו (כמובא לעיל)]

ישיבה על מטתה
נחלקו האחרונים האם בעת נידותה ,אסור לבעל לשבת על
מטה המיוחדת לאשתו כדין שכיבה על מטתה -
י"א שיש איסור לשבת ואפילו שלא בפניה [הראיה  -קל
וחומר מהאיסור לשבת יחד על ספסל ארוך ,שהרי בישיבה
על מטתה יש יותר הרהור .הטעם  -כי יש הרהור בשכיבה
על מטתה בפניה ,וה"ה שיש הרהור שלא בפניה ,וכן בישיבה
(ב"י) וההרהור מביא לידי הרגל עבירה (ט"ז ו)] (טור)
וי"א שמותר לשבת ,והאיסור הוא רק לשכב ( 837ב"ח ,ש"ך
י ,נקוה"כ ,סד"ט)

שמיכה המיוחדת לו  -מותר לה להתכסות בה (טה"ב ח"ב
קמ)

מקור טוהר
[ 836דלא כשו"ת מנחת יצחק (ח"ז סי' עא אות ב) שהסתפק בזה  -שאין ספקו מוציא מידי ודאו של הישכיל עבדי]
 837הראיה  -לפי שהב"ח גרס בדברי הרא"ש בשם הראב"ד ש'לא יישן' ,וכך הוא גרס גם בלשון הטור  -אך יש לדחות דבריו ,א .שהרי
עדיין יש לאסור בזה משום הרהור ,שהרי מתוך זה יבוא להרגל עבירה (ב"י ,ט"ז ו) ,ב .שכן הגירסה בספר היראה לרבינו יונה ,שאסור
'לישב' על מטתה אפילו שלא בפניה (חידושי הגהות על הטור)
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לשכב על סדין של גבר  838 -מותר ,בין בסדין של בעלה בין
בסדין של גבר אחר ,וכל שכן שהיא רואה שהוא נקי מכל
רבב (טה"ב ח"ב קמא)

היתרים לדעת האוסרים
ספסל המחובר לקיר  -מותר אף לדעת האוסרים (תרוה"ד
סי' רנא ,מרדכי פ"ק דשבת בשם הצפנת פענח בשם רש"י,
רמ"א)

ישיבה יחד על כסא או ספסל
י"א שאסור לבני הזוג לשבת יחד על אותו בסיס (מרדכי
שבת פ"ק סי' רלח בשם צפנת פענח בשם רש"י  ,839אורחות
חיים ח"ב עמ' קלו)
וי"א שהאיסור הוא רק לשבת על כסא המתנדנד ,ולכן מותר
לשבת יחד על בסיס שהוא מחובר בקיר כמו מדף [ 840הטעם
 "שכן דרך אוהבים להתקבץ יחד ולהיוועד בדרך כזו"(תרוה"ד)] (תרוה"ד סי' רנא בשם הלכות נדה שכנראה זהו
השערי דורא בסי' יח .הגוה"ע אות לא)
וי"א שמועיל הפסק ,שיהיה אדם אחר יושב ומפסיק
ביניהם( .אורחות חיים הל' נדה סי' ט אות יא ,בדק הבית,
דרכ"מ בשם האגודה) וכן הוסיף הרמ"א
וי"א שמותר שישבו שניהם יחד [כי לא מצינו איסור אלא
שכיבה ושינה יחד] (כתובות סא .בשם תלמידי רבינו יונה,
מאירי סוף פ"ט דנדה עמ' רעט)
להלכה ,רק בני אשכנז נוהגים בחומרא זו ,משא"כ בני ספרד
מקלים בישיבה ביחד בכל אופן (מהריק"ש בהגהות ,ב"י,
טה"ב ח"ב קמב) 841

הפסק אדם אחר ביניהם  -מותר (אורחות חיים הל' נדה סי'
ט אות יא ,בדק הבית ,דרכ"מ בשם האגודה ,רמ"א)
ישיבה על ספסל שאינו מתנדנד אך אינו מחובר  -מותר כגון
ישיבה על ספסל כבד שאינו מחובר [הטעם  -כי לדעת
האוסרים עיקר טעם ההיתר בספסל מחובר ,הוא משום
שאינו מתנדנד מחמת הישיבה עליו ,ולא מצד היותו מחובר
לקיר .הראיה " -כובדן קובעתן" (עירובין עח( ]).שו"ת
נחלת שבעה ח"ב סי' ז ,סד"ט ,לחו"ש ס"ק יז ,ערוה"ש ס"ק
יט ,טהרת ישראל ,טה"ב ח"ב קנ ,בא"ח ש"ב צו כג) 842
מעלית  -מותר ,כשעומדים במרחק זה מזו [כיון שאין
הנדנוד נגרם בעצמם] (שו"ת שבט הלוי ח"ו חיו"ד סי' קכט
אות י ,טה"ב ח"ב קנ)
ישיבה על מחצלת או שטיח  -לדעת האוסרים ישיבה על
ספסל  -י"א שמותר [הראיה  -בשו"ת הרשב"ץ (ח"ג סי'
נח) התיר ישיבה יחד בקרקע ע"ג מחצלת ובלבד שלא יגעו

מקור טוהר
 838י"א שמותר לה לשכב על סדין של בעלה ,אך אסור לה לשכב על סדין של אחר [הטעם  -שהרי בבעלה אין חשש של בן הנדה ,כיון
שלא היתה ביאת איסור ,משא"כ בגבר אחר יש בעיה של הבחנה ויש חשש שהולד ישא את אחותו מאביו (יבמות מב( ]).הגהת סמ"ק
בשם רבינו פרץ ,ט"ז ז)
וי"א להיפך ,שאסור לה לשכב על סדין של בעלה ,אך מותר לה לשכב על סדין של אחר (כן הבין הברכ"י אה"ע סי' א ס"ק יד בשם
קובץ ישן עם פסקים של ר' שלמה מלונדון)
ואע"פ שהעיקר כרבינו פרץ ,מ"מ אין חשש ,הטעם :א .נראה שכל החשש הוא בדורות הראשונים שהיו חזקים וזרעם היה חזק ופועל
אף אחרי שיצא מהגוף ועלה על הסדין ,משא"כ בזמנינו שהשתנו הטבעים והגופות חלשים ,אף הזרע חלש ואינו יכול לעבר אחר שנפל
על הסדין (שו"ת תורה לשמה סי' תפא) ,ב .ועוד שאין נוהגים לחוש לזה ,ג .ובפרט שבימינו אין דרך לישון ערומים אלא בבגדים ,וא"כ
אין חשש שתתעבר (טה"ב ח"ב קמא)
 839וזה לשון רש"י בספר הפרדס סי' רעא וספר האורה ח"ב סי' א "אבל מחמירין אנו על עצמנו ואין אנו אוכלין בקערה אחת ולא
משיורי מאכלה ולא יושבין על מושבה"...
[ 840הראיה  -מדרש תנחומא (סוף פרשת מצורע) " -אבל נדה כהן גדול נכנס עמה לבית ויושב על האיצטבא ,ולבד שלא תהיה
האצטבא מתנודדת" ,משמע מכך שאסור לשבת יחד על ספסל המתנדנד  -ויש לדחות א .שמדובר דוקא בזמן שנוהגים בטומאה
וטהרה לכן מיירי לגבי כהונה ,משא"כ בימינו לגבי בעלה מותר ,ב .שמדובר לגבי כהן גדול ,אבל לבעלה ודאי מותר ואין בזה שום קירבה,
ומקום שלא נהגו לא נהגו .ג .המדרש תנחומא הנ"ל הוא הוספה מאוחרת ואינה מדברי חז"ל (טה"ב ח"ב קמב  -ג) ולאסור בכל מושב
זהו רק חומרא בעלמא]
 841ואף בני בבל שהחמירו בזה בארצם (שו"ת רב פעלים ח"ג חיו"ד סי' יז ,בא"ח ש"ב פרשת צו אות כג)  -מ"מ בעלותם לארצנו הרי
קמא קמ א בטיל לנהוג כדעת מרן השו"ע ומנהג המקום שאין איסור כלל בישיבה על כסא אחד (טה"ב ח"ב קמד  -ו) .ואף אם הבבלים
נהגו גם בארץ ישראל להחמיר כמנהגם בחו"ל ,יכולים הם לחזור בהם ,ואין צריך התרה ,שהוא מנהג בטעות ,שהיו חושבים שחייבים
הם להמשיך במנהג שנהגו בעירם (עפ"י ש ו"ת הרדב"ז ח"ד סי' עג ,הליכ"ע ח"ה דף קיט ,טה"ב ח"ב קמו הערה )66
 842דלא כמסגרת השולחן על יורה דעה שכתב שגם בזה טוב שיפסיק אדם אחר ביניהם (הובא בדרכ"ת ס"ק כט)
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יו"ד סימן קצה
זה בזה] (בא"ח)  843וכן יש לומר שחומרא יתירה היא לדעת
האוסרים( .טה"ב ח"ב קמט)
ויש מי שמחלק בין מחצלת ישנה לחדשה (סוגה בשושנים
עמ' קצו) 844
ולדעת המתירים ודאי שיש להקל בזה (טה"ב ח"ב קמט)

הבין כן בתרוה"ד ,חכמ"א כלל קטז סי' ה ,חזקת טהרה בדרך
קצרה אות כז)
וי"א שאסור אפילו עם הפסק אדם או תינוק ביניהם 846
(שו"ת שערי צדק חיו"ד סי' קמ)
וסיים הב"י שהוא שמע שהספרדים לא נוהגים בחומרא זו,
אלא רק האשכנזים847 .
ולהלכה ,לבני ספרד הנסיעה בעגלה מותרת אף בדרך טיול
[קל וחומר מדין ספסל שמותר ,שבזה תרוה"ד הסתפק],
ולכן מותר בין ברכב ,בין באוטובוס ,ומ"מ מדרך חומרא
וחסידות ירא שמים לא יטייל עם אשתו נדה בעגלה או
מכונית ,אא"כ לצורך עסקיו (שו"ת חיים שאל ח"ב סי' לח
אות מג  ,טה"ב ח"ב קנג)
אך לבני אשכנז אסור אא"כ אדם אחר מפסיק ביניהם (טה"ב
ח"ב קמד) ודוקא בנסיעה לצורך טיול 848

ישיבה יחד בעגלה (כרכרה)
י"א שמותר ואף בעגלה פרטית שלהם ואף שהם לבדם
(ובלבד שאינם נוגעים זה בזה) ,אך נסיעה בדרך טיול כגון
לגינות ופרדסים אסורה [הטעם  -שזה שונה מדין ישיבה
יחד על ספסל משותף ,כי ישיבה יחד על אותו בסיס זהו דרך
אוהבים וחברים שיושבים יחד לדבר ,משא"כ בעגלה הדרך
היא לשכור עגלון ושם יושבים כמה אנשים שאינן מכירים
יחד ,כיון שפניהם להגיע לאותו יעד .אך בדרך טיול אין זה
ברור להתיר (תרוה"ד) ועוד שבספסל הם גורמים את
התנועה ,משא"כ בעגלה אפילו אם הבעל בעצמו מנהיג את
העגלה ,הרי זה בדרך גרמא ואין זה נחשב לנגיעה (שו"ת
לבושי מרדכי קמא חיו"ד ס"ס יט ,הובא בטה"ב ח"ב קנא)]
(תרוה"ד סי' רנא לפי הבנת הב"י  )845וכ"פ הרמ"א
וי"א שמותר דוקא אם הם לא נוגעים זה בזה ויש אדם אחר
יושב ביניהם כגון חפץ או תיבה [כיון שעיקר הבעיה היא
הנגיעה וכעת אין חשש] (אגודה נדה סי' מג ,דרכ"מ אות ה

היתרים לדעת האוסרים
מפסיק ביניהם  -מותר ,כלשון האגודה" :רק שיפסיק אדם
ביניהם ,או תיבה או שום דבר אחר" ,849
ואף ע"י תינוק ביניהם מותר (שו"ת ולאשר אמר סי' לט) 850

מקור טוהר
 843ויש דוחים הראיה שהרי שמא הרשב"ץ סובר שאין איסור בישיבה בספסל כלל ,כדעת הב"י והמהריק"ש (טה"ב ח"ב קמט)
 844ובהליכות עולם (ח"ה עמ' קכד הערה כא) הוסיף רבינו ,ואפשר שכן סובר הבן איש חי( .טה"ב ח"ב קמט בהערה )69
 845תרוה"ד סיים על זה "לא ברירנא להתיר" ,ולכן בשו"ת רב פעלים (ח"ג סי' יז) כתב שמי שהחמיר ונמצא כעת במקום שמקלים,
רשאי לעשות התרה על חומרא זו( .טה"ב ח"ב קמו)
קושיא בדברי תרוה"ד  -תרוה"ד הביא ראיה להתיר נסיעה לעסקיו מדברי האגודה ,ולכן חילק בין ספסל שיש בו חיבה לבין עגלה .אלא
שקשה שהרי מלשון האגודה רואים שהוא חיבר אותם יחד "יכול האיש לישב עם אשתו נדה בקרון או בספינה קטנה או על גבי ספסל,
רק שיפסיק אדם אחר ביניהם" (טה"ב ח"ב רמח)
 846הטעם  -כיון שהרמ"א בסתם אסר בכל עניין ,ורק בשם יש אומרים התיר ע"י הפסק (וכ"פ בטהרת ישראל סעי' כג)  -ויש לדחות,
כי יש לפסוק כסתם ברמ"א דוקא אם הסתם חולק על הי"א ,אבל אם אין ביניהם מחלוקת מפורשת ,יש לפסוק כהיש אומרים ,ולכן
כאן שהרמ"א ה ביא בתחילה את עיקר הדין ,ואחר כך חילק שיש להתיר ע"י אדם אחר בינתיים ,כן יש להקל .ובפרט שעיקר דין זה
הוא חומרא בעלמא .וכ"ש בדין עגלה שהוא יותר קל מספסל ,ועוד יש לומר שכתב כן בלשון י"א ,משום שבמרדכי לא כתוב החילוק
הזה (טה"ב ח"ב קמד)
 847רבי רפאל אהרן בן שמעון בספר נהר מצרים (בהל' נדה אות ח) הבין מדברי מרן אלו ,שלבני ספרד אסורה הישיבה בספסל או
עגלה אחת יחד ,ויש להקל בהפסק אדם ביניהם  -ויש לדחות דבריו ,שהרי אף לדעת האוסרים מותר בהפסק אדם ביניהם ,וא"כ לדידן
שלא נהגנו בחומרא זו ,מותר לגמרי בלי הפסק אדם (טה"ב ח"ב קמט)
 848האגודה הצריך שיהיה הפסק ביניהם בכל נסיעה ,גם כשנוסע לצורך עסקיו או צרכיו ,שהרי לא חילק בין טיול לעסקים .ואילו
תרוה"ד הצריך הפסק ביניהם רק בנסיעה לטיול .והנה הרמ"א פסק להקל כתרומת הדשן ,שצריך הפסק רק בנסיעה של טיול ,ובנסיעה
לעסקיו רק יזהרו שלא יגעו זה בזה( .טה"ב ח"ב קמח)
[ 849ודלא כשו"ת שערי צדק (חיו"ד סי' קמ) שהחמיר ,שהפסק מועיל רק בספסל ולא בעגלה ,אא"כ הם יושבים זה מול זה  -ויש
לדחות דבריו ,שהרי האגודה שהוא המקור לכל זה התיר בהפסק אדם ביניהם ,ואף שמלשון השאלה בתרוה"ד נראה שאין זה מועיל,
מ"מ מתוכן התשובה נראה שזה מועיל ,ואין ליצור בזה מחלוקת בין תרוה"ד לאגודה (דרכ"ת סק"ל ,טה"ב ח"ב קנא)]
 850דלא כספר שערי טוהר (שער טו סעי' ו) שאסר בתינוק ,לפי שאי אפשר שלא יגעו זה בזה ,למעלה מהתינוק ,או למטה מרגליו,
אלא צריך דוקא איש גדול מפסיק ביניהם  -כי יש לדחות דבריו ,שהר י האגודה הקל אף בתיבה או בשום דבר אחר (שו"ת ולאשר אמר
סי' לט)
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ואף ע"י תיבה או שום דבר אחר ( 851טה"ב ח"ב קנא  -ב)

תשטו סי' ב אות יא ,ושנת תשלט עמ' יא ויג ,טה"ב ח"ב
קנד)
ובדן זו מותר אף לשבת באוטובוס ליד אשה אחרת ,ובלבד
שיזהרו מנגיעה ,ולכן עדיף שהוא ישב מבחוץ לצד אויר
האוטובוס ,ולא בפנים ,וכך יוכל להתרחק ממנה שלא יגע
ב ה ולא בלבושה ,וגם יסב פניו ממנה ויחשוב בדברי תורה
שהיא אילת אהבים ויעלת חן כדי שלא יבוא להרהורים
רעים ,דאין מחשבת עריות והרהורים רעים מתגברים אלא
בלב פנוי מן החכמה ,ונראה שאפילו אין כיעור בדבר (טה"ב
ח"ב קנה וכן בהערה )76

נסיעה לבקר חבר  -י"א שרק נסיעה 'לגנות פרדסים' (כלשון
תרוה"ד) אסורה ,משום שיש בזה התעוררות חיבה ביותר,
משא"כ נסיעה לחבר (שו"ת רב פעלים ח"ג סי' יז ,שבט הלוי
עמ' רסה ובחדש רסא סק"י)
אלא שכמה ספרים השמיטו תיבות "בגנות ופרדסים" ,כך
שנראה להחמיר בכל טיול שאינו לצורך עסק (הוא בעצמו
בספר בא"ח ש"ב צו אות כג ,ערוה"ש סק"כ ,אמירה לבית
יעקב פ"ב סעי' ד)

טיול רגלי  -מותר ,כגון ללכת יחד לבקר חבר או לטיול ,רק
שיזהרו שלא לדבר דברי חיבה שחוק וקלות ראש [הטעם -
א .אין להוסיף חומרות מדעתנו ,ב .ומה שחששו בעגלה זה
מצד שהם יושבים ביחד וליבם פנוי ,ואינם טרודים בשום
דבר ,יש לחוש יותר משום קירוב דעת וחיבה ,אבל טיול
הליכה ברגל אין שום חשש בזה] (שו"ת אגר"מ ח"ב מיו"ד
סי' פג ,בדה"ש בביאורים ד"ה לא ילך ,טה"ב ח"ב קנ) 852

האיש לצורך עסקיו והאשה לצורך טיול  -י"א שמותר ,שכן
הוא מרגילה והיא אינה מרגילתו (יבמות פה( ):לקט יושר
עמ' כג ,וכן הוא דייק בלשון הרמ"א שהעיקר שהאיש נוסע
לעסקיו)
וי"א שאסור (שערי טוהר שער טו סעי' ו ,בדה"ש ס"ק צז),
ויש מתירים כאשר היא נוסעת עמו כיון שהיא לא רוצה
להשאר בבית לבד ,שהרי יש בזה צורך חשוב יותר מטיול
(רבי יצחק דב הלוי במברגר בשו"ת יד הלוי חיו"ד סי' פב)
ולהלכה ,יש להתיר [כיון שזו חומרא יתירה שלא פשטה
בכל ישראל ,ואף בדרך טיול לא ברירא ליה לתרוה"ד לאסור,
לכן דיינו להחמיר כששניהם יוצאים בדרך טיול] (טה"ב ח"ב
קנד)

נסיעה ברכב  -לדעת האוסרים נסיעה בעגלה ,הנסיעה ברכב
יחד מותרת כאשר  -א .אין הרכב מתנדנד כאשר נכנס אדם
לתוכה ,ואף לצורך טיול [הטעם  -שדוקא ספינה ועגלה
מתנדנדת מחמת ישיבתם עליה ,משא"כ מכונית] ,ואף אין
להחמיר בזה שישב אחר ביניהם ,שהרי המקום מצומצם ויש
חשש גדול שהוא ידבק אליה ,אא"כ המפסיק הוא אביה או
אמו או אחותו ,או בנה שאז מותר שישב ביניהם ( 853שו"ת
אגרו"מ חיו"ד ס"ס צב ,וכן פ"ב מיו"ד סי' צג)
ב .וכן כאשר הנסיעה היא לצורך עסקים ולא לטיול מותר,
אף ברכב המתנדנד מחמת ישיבה ,כיון שאין בזה חיבה ,וטוב
שישימו בזה דבר מספיק ביניהם ,וברכב שיש מושב נפרד
ליד הנהג הדבר אין צריך מפסיק (בדה"ש ס"ק ק בשם
החזו"א ,שבט הלוי עמ' רסו ובחדש רסב)
ג .ויש מתירים כאשר הם בשני מקומות ישיבה נפרדים
(בדה"ש בביאורים סד"ה וכן לא)
ובטה"ב (ח"ב קנג) סיים שכן עיקר להקל ,בדבר שכל עיקרו
הוא חומרא יתירה.

נסיעה באוטובוס  -מותר ,אף כשהם יושבים בשני מקומות
צמודים ,ובלבד שיזהרו שלא יגעו זה בזה ,ואף לצורך טיול
[הטעם  -שכן אפשר להיזהר בעת הישיבה שלא יגעו זה
בזה ,ואע"פ שיש חשש שבעצירה פתאומית הם יגעו זה
בזה ,מ"מ הרי זה דבר שאינו מתכוון שמותר] (שבט הלוי
עמ' רסה ובחדש רסא סק"י ,טה"ב ח"ב קיב)
ועדיף שהיא תשב ליד חלון האוטובוס פנימה ,והוא ישב
במושב הסמוך לאויר האוטובוס ,באופן שיהיו מובטחים
מנגיעה ,והוא הדין בנסיעה ברכבת או במטוס .וטוב שישימו
דבר חוצץ ביניהם ,כגון תיק וכיוצא בזה ,כי לפעמים קשה
להזהר מנגיעה כשהנהג עוצר בפתע פתאום (ר' קלמן כהנא
בספרו האיש וחזונו עמ' ל ,וכן בספרו טהרת בת ישראל שנת

מקור טוהר
 851ודלא כסוגה בשושנים (עמ' קצט) שכתב שכיון שהרמ"א כתב מדברי האגודה רק אדם ,משמע שאוסר ע"י תיבה או שום דבר אחר
קטן  -שהרי אין לדקדק ברמ"א כבלשון הרמב"ם ,ואחד משלושה נקט ,ובפרט שאין להחמיר יותר בדבר שכולו חומרא יתירה (טה"ב
ח"ב קנב)
 852דלא כספר ערוך השולחן סק"כ שהוסיף שטיול רגלי אינו נכון ,משום שיש בזה קירוב דעת וחיישינן לתקלה  -כי יש לדחות שהרי
לא מצינו כן בדברי תרוה"ד (טה"ב ח"ב קנ)
[ 853ואף אם האדם המפסיק נוגע בשניהם יחד ,אין בזה משום נגיעה ,כמו שמצינו גבי תינוק היוצא מחיק אמו שמותר להעבירו ,ואף
שהוא נוגע באותה שעה בשניהם יחד (שו"ת זבחי צדק החדשות ח"ג סי' כט ,טה"ב ח"ב קנב)]
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סעיף ו :שינה יחד
ישן עִ ּ ָּׁמ ּה ְּּב ִמ ּ ָּׁטה ,אֲ ִפלּ ּו ּ ָּׁכל ֶׁאחָּׁ ד ְּּב ִבגְּ ּדוֹ וְּ ֵּאין נוֹ גְּ עִ ין זֶׁה ּ ָּׁבזֶׁה .הגה :וַּאֲ ִפלּ ּו יֵּש לְּ כָּׁ ל אֶׁ חָּׁ ד
לֹא יִ ַּ
מַּ ָּׁ ּצע ִּב ְּפנֵּי עַּ ְּצמוֹ ּ ֵּ(בית יוֹ סֵּ ף ְּּדלֹא ְּּכר' יְּרוּחָּׁ ם) ,וַּאֲ ִפלּ ּו ִאם שוֹ ְּכ ִבים ִּב ְּש ּ ֵּתי ִמ ּטוֹ ת וְּ הַּ ִּמ ּטוֹ ת נוֹ גְּ עוֹ ת זוֹ ְּּבזוֹ ,
ָּׁאסוּר

שם הַּ ר"מ) .
ש ּ ָּׁבת ְּּב ֵּ
(מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י פ"ק דְּּ ַּ

רש"י מטה רחבה היתה ,ולא קירוב בשר ממש הואי ,וסבר
דשרי בהכי] (טה"ב ח"ב קנז) 857

שינה ביחד
לישון יחד במטה אחת בעת נידותה של האשה -
י"א שאסור לבני הזוג לשכב יחד על אותה מטה ,ואף כאשר
שניהם לבושים בבגדים ,ואף במטה שאינה מיוחדת לאחד
מהם [כי הלכה כרב יוסף ( 855 ]854רמב"ם פי"א איסו"ב הי"ח,
ראב"ן סי' שלה ,אור זרוע ח"א סי' שס ,טור ,ב"י)
וי"א שמותר ,אם הם ישנים בבגדיהם ,כיון שיש דעות (בעל
ואשה) ושינוי (שהם עולים לישון בבגדים ,לא כמו בפעמים
שהם רוצים לשמש שעולים ערומים למטה) [כי הלכה כרבי
פדת ,שהוא בבגדו והיא בבגדה מותר לגמרי ( ]856רמב"ן
בחידושיו שבת יג .ובספר המצות מצות לא תעשה שנג,
חידושי הר"ן בשם הרא"ה)
ולהלכה ,השו"ע פסק לאסור שינה במטה אחת ואף
בבגדיהם ,ואף במטה שאינה מיוחדת.
וכן יש לאסור שינה יחד אפילו במטה רחבה על מצע אחד
[הראיה " -כי אתא רב דימי אמר מטה חדא הואי" ,ופירש

מטה נפרדת
י"א שיש להתיר לבני הזוג לישון יחד במטה אחת רחבה
כאשר הוא בבגדו והיא בבגדה ואינם נוגעים זה בזה ,ובלבד
שיהיו במצעים נפרדים ( 858ר' ירוחם נכ"ו ח"ד רכד):
וי"א שאסור לבני הזוג לישון אף במטות הנוגעות זו בזו ,אך
אם המטות נוגעות ברגליהן זו בזו ,יש להתיר ע"י הפסק
ביניהם (מרדכי שבת פ"ק סי' רלח)
וכן פסק הרמ"א כדעה המחמירה ,שאסור שישכבו יחד
בשתי מיטות נפרדות אף כשהבסיסים נוגעים זה בזה( .ש"ך
יא)
ההיתרים
א .מרחק בין המיטות -
י"א שאם המטות זו בצד זו ,צריך להרחיק את המטות עד
שיעור שהזוג לא יוכלו לגעת אחד בשני בהושטת ידיים בעת

מקור טוהר
[ 854הראיה  -שבת יג" - .אבעיא להו ,נדה מהו שתישן עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו ,אמר רב יוסף ...תא שמע ,אל ההרים לא אכל
ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טימא ,ואל אשה נדה לא יקרב (יחזקאל יח,ו) מקיש אשה נדה לאשת רעהו,
מה אשת רעהו היא בבגדו והוא בבגדה אסור ,אף אשתו נדה היא בבגדו והוא בבגדה אסור" (ופירש רש"י ,מה אשת רעהו אסור ,דהא
אפילו הייחוד אסור מהתורה ,והתוס' כתבו ,דבאש ת רעהו סברא היא לאסור אפילו בלא ייחוד ,לפי שנהנים ומתחממים זה בזה ,ויצרו
תוקפו ומתגבר עליו ביותר" ).ופליגא דרבי פדת ,דאמר רבי פדת לא אסרה תורה אל קירבה של גילוי עריות בלבד" אבל קירוב בשר
בעלמא אינו אסור מן התורה ,אלא מדרבנן (ולדידיה ,כיון שאינו אסור אלא מד רבנן ,היכא שישנים כשהוא בבגדו והיא בבגדה ,דליכא
קירוב בשר ,אף מדרבנן מותר)]
 855ובטה"ב (ח"ב קנו) האריך לדון האם לדעת האוסרים יש לאסור שניה יחד מהתורה או מדרבנן  -מדאו' משום לא תקרבו ,או מדרבנן
משום הרגל עבירה ,או כדעת התוס' דוקא אם הם מתקרבים ונהנים ומתחממים זה בזה (כפירוש התוס') ,או רק משום סייג וגדר
 856הטעם  -שהרי נאמר "ופליגא דרבי פדת" וכתב רבינו סעדיה גאון שכן היא ההלכה ,כמי שנאמר עליו ופליגא דלא כדעה הקודמת
 ויש לדחות ,כיון שהגמרא הסיקה כעולא ,שאפילו שום קורבה אסור משום 'לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב',ועוד שלא עוזבים את הפשיטות של הרישא שזה אסור ללא ספק ,ועוד שבגירסא של המעשה המובא בתנא דבי אליהו (פרק טו) יש
לגרוס "וישנתי אני עמו במטה אחת אני בבגדי והוא בבגדו ,ובשרי לא נגע בבשרו" (וכן העתיקו הראב"ד ריש שער הפרישה ,וכן
הרשב"א בתורת הבית ב"ז ריש שער ב) ,ועוד שיש מפרשים בדברי רבי פדת ,שרצה לומר שאין מקור מדברי קבלה לאסור שינה יחד
מפסוק ,אך מכל מקום מודה שאסור מדרבנן ,ודלא כפירוש רש"י שהבין שרבי פדת התיר שינה יחד (ריטב"א בחידושיו הנד"מ מכתיבת
יד) (טה"ב ח"ב קנו)
 857ואף שהתוס' (סנהדרין יט ):הביאו ראיה מפלטי בן ליש שנעץ חרב בינו לבינה וישנו יחד ,ולמדו מכך שהיתה זו מיטה רחבה מאוד,
והוא שכב רחוק מאוד ממנה  -יש לדחות ,שהרי צריך דבר חוצץ ביניהם ,כגון פלטי שנעץ חרב ואין לך היכר גדול מזה (טה"ב ח"ב קנח)
[ 858הראיה  -מדין ישיבה יחד על ספסל שיש בזה היתרים משמע שאין בעיה להיות יחד על אותו בסיס (ב"י),
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ג .כאשר האשה לא שוכבת במטתה  -מותר לבעל לשכב על
המטה שלו ,אף כאשר מטתו נוגעת במטה שלה (יש לדייק
כן מלשון הפוסקים ומרן השו"ע ,בדה"ש ס"ק קה ,זה
השולחן עמ' נג בשם החזו"א ,שבט הלוי רסז ע"ב ,ובחדש
רסג ע"ב ,טה"ב ח"ב קסב)

השינה (טהרת ישראל סי' קצה סעי' כז ,וכן כתבו כמה מרבני
האשכנזים) 859
וי"א שבין המטות צריך מרחק אמה (שבט הלוי רסז ע"ב,
ובחדש רסד ע"א) 860
וי"א שהמנהג הוא שלא לסמוך על ההרחקה ,אלא דוקא
להניח ביניהם הפסק כמו כר או כסת (שו"ת תעלומות לב
ח"א חיו"ד סי' כ) ויש מחמירים שיפסיק ביניהם דוקא דבר
גדול כמו ארגז (קונטרס טהרת המשפחה) 861
ולהלכה ,יש להקל במרחק כל שהוא בין המיטות ,אף באופן
שהם פנים אל פנים (מקור חיים ס"ק לג  ,862פת"ש יא) [כיון
שעיקר האיסור הוא במטה אחת ומצע אחד ומתקרבים
ומתחממים ונהנים זה מזה (לפי התוס') ,משא"כ במטה
רחבה על מצעים נפרדים ,כאשר הם רחוקים זה מזה -
שמותר מעיקר הדין  ,863וכ"ש במטות נפרדות ואף שנוגעים
זה בזה] והמחמיר יחמיר לעצמו ,אבל אין להורות כן
לאחרים ,ולא תוסיפו פן תגרעו (טה"ב ח"ב קנט)
ואף אם שתי המיטות מחוברות לקיר אחד (חכמ"א כלל
קטז)

ד .כל ש ניכר שאלו שתי מטות נפרדות ,כגון מטה נפתחת -
שזו מטה כפולה ,שבלילה נפתחת וכל אחד ישן על מטתו,
אך ביום הם מכניסים את אחת המטות תחת השניה  -מותר
אף כאשר המיטות נוגעות כיון שיש היכר גובה ביניהם,
וניכר ונראה שהם כשתי מיטות ,ואף לבני אשכנז הנוהגים
בחומרת ספסל [הטעם  -לפי הפת"ש יא שהתיר במיטות
המוקפות נסרים ,כיון שניכר שהן שתי מיטות ,ועוד שניתן
לצרף את מה שכתב בספר מי טהרה (הובא בספר גופי
הלכות בביאוה"ל בד"ה במטה) שהרמ"א שאסר נגיעת
המיטות ,היינו במיטות שאינם מיוחדות ,אך במטה
המיוחדת אחת לו ואחת לה ,אין בזה איסור בנגיעת המיטות,
ובפרט שהב"ח נקט שכל דין נגיעת המיטות הוא חומרא
בעלמא] ( 866טה"ב ח"ב קסב  -ג)

ב .מיטות מוקפות  -וכן יש להתיר כאשר המיטות מוקפות
בעץ מסביב ,התוחם כל מטה בנפרד ( 864פת"ש יא ,טה"ב
ח"ב קס ,קסב) 865

מטות נפרדות בכילה אחת [ 867חדר קטן או וילון]  -י"א
שהשינה במטות נפרדות תחת כילה אחת ,מותרת רק אם
תהיה מחיצה המבדילה בינו לבינה שלא יראה אותה [הטעם
 -רש"י פירש שקילעה היינו חדר ,וא"כ תחת וילון יש טעם

מקור טוהר
 859ויש לדחות  -שזו חומרא יתירה עד מאוד ואין מי שחושש לה בין רבני הספרדים ועדות המזרח (טה"ב ח"ב קס)
 860ויש לדחות שהרי אין לכל זה יסוד בהלכה (טה"ב ח"ב קס)
 861ויש לדחות דבריו  -שכן לא מצאנו שום מנהג כזה (טה"ב ח"ב קס הערה )82
( 862אף שהמקור חיים כתב שם שנראה לו שהאיסור הוא דווקא כאשר המטות מדובקות בצד ,שאז האיש והאשה שוכבים פנים אל
פנים ,משא"כ כשראש המטה מודבק לרגלי המטה האחרת ,וכ"ש כשראש המטה נוגע בראש חברתה .מ"מ סיים שהעולם נוהגים
כדעת הרמ"א להחמיר בנגיעת המיטות בכל עניין)
[ 863שכן נראה משו"ת הרשב"ץ (ח"ג סי' נח אות ו ,לפי החיד"א בברכ"י סי' קצה ס"ק טז שיישב את הסתירה בדבריו) ששינה במטה
רחבה ,על מצעים נפרדים ,מותרת מעיקר הדין ,וכן לפי ר' ירוחם ,והב"ח ,וכ"כ המהריק"ש בהגהותיו ,שלבני ספרד מותר בשני מצעות,
ובני אשכנז מחמירים ,ו בפרט שבשו"ת אדמת קודש (ח"א חיו"ד סי' ט) סבר שאין מחלוקת ,ואף המרדכי והמהר"ם מודים בשני מצעים
שהם רחוקים זה מזה ,ואין חשש נגיעה אחד בשני ,ואין קשה מהגמ' שאמר רב דימי מטה חדא הואי ,כי בגמ' מדובר במצע אחד ,אך
כאן מדובר בשתי מצעות נפרדים]
[ 864הטעם  -כי י"ל שהרמ "א שאסר במיטות נוגעות ,היינו דוקא במיטות שלהם שלא היו מוקפות נסרים ,והמטה היתה נראית כמטה
אחת ארוכה (שכן משמע בסי' קצ ס"ק כו ,וכן בסי' שא סק"ב)]
 865דלא כטהרת ישראל (סעי' כו) שכתב שהמנהג להחמיר בזה  -כי אצלנו אין שום מנהג להחמיר בנידון הפתחי תשובה.
ונראה שלפי זה יש מקום להחמיר לבני אשכנז בזה ,כנלע"ד.
 866דלא כבדה"ש (בביאורים ד"ה ואפילו) שהסתפק בזה ,שמא יש לאסור מדין ספסל המתנדנד ,וכתב שיש לחלק שהרי כאן זה שתי
מזרונים נפרדים ,וכבר כתב תרוה"ד (סי' רנא) שאין להחמיר בדין ספסל אלא מה שדומה לו דמיון גמור ,ולמעשה צ"ע.
" 867אמר רב ברונא אמר רב הישן בקילעא שאיש ואשתו ישנים בה עליו הכתוב אומר 'נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה' וא"ר יוסף
אפילו באשתו נדה" (עירובין סג[ ):כלומר אף שהם אסורים בתשמיש ,מ"מ הם מדברים זה עם זה והוא להם לתענוג ,וכשאדם אחר
ישן שם הם בושים מפניו] (ש"ך יא ,מחצה"ש) קילעא  -יש מפרשים שזהו וילון הפרוס ששוכבים שם איש ואשתו ,מלשון קלעים
(רבינו יהונתן שם ,הערוך ,שו"ת מהר"ם אלשקר סי' צא) ויש מפרשים שזה חדר קטן ששוכבים שם איש ואשתו (רש"י) ומ"מ כתב
החיד"א (ברכ"י שיו"ב ס"ק טז) שאין הם חולקים לדינא (טה"ב ח"א פח ,טה"ב ח"ב קס)
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יו"ד סימן קצה
חיבה ,ובפרט שרואה רוב גופה ערום ומידי ערום לא יצא]
(עקרי דינים סי' כא אות מו ,שו"ת שער המים סי' א ,פת"ש
יא)
וי"א שמותר ,כיון שהמיטות נפרדות (הר"מ אלשקר בתשו'
סי' צא ,ט"ז יא עפ"י מחצית השקל) וכן המנהג (חיד"א
בברכ"י בשיורי ברכה ס"ק טז) וכן הלכה (טה"ב ח"ב קסא)
ואף אם הכילה מחוברת לשתי המטות (טה"ב ח"ב קסא  -ב)

שמיכה נפרדת
צריך שיהיה לכל אחד שמיכה אחת בפני עצמו [כי אין חילוק
בין מצע תחתון (מזרון) שאסור לבין המכסה העליון ,ופשוט
שיש בזה יותר הרהור כשמתחממים יחד תחת שמיכה אחת]
(שו"ת אדמת קודש ח"א חאו"ח סי' ט ,טה"ב ח"ב קס ,קסב)
וכן טוב להיזהר ששתי השמיכות לא יגעו אחת בשניה (קב
הישר פי"ז אות ג בשם האר"י ז"ל ,דרכ"ת סוף ס"ק לג,
טה"ב ח"ב קסב)

868

סעיף ז :הסתכלות ושמיעה
ש ּ ָּׁב ּה ,אֲ בָּׁ ל מֻׁ ּ ָּׁתר לְּ ִה ְּס ּ ַּת ּ ֵּכל ּ ָּׁב ּה
לֹא יִ ְּס ּ ַּת ּ ֵּכל אֲ ִפלּ ּו ּ ַּבעֲקֵּ בָּׁ ּה ,וְּ לֹא ִּב ְּמקוֹ מוֹ ת הַּ ְּמכֻׁ ִסים ֶׁ
שם הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ה ּ ֵּ
ש ּ ֶׁנ ֱ
ּ ַּב ְּּמקוֹ מוֹ ת הַּ ְּּגלוּיִ ם ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
הנֶׁה ִּב ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּ

ולמעשה ,נחלקו הראשונים מה איסור ההסתכלות באשתו
נדה:
י"א שהאיסור הוא בכל מקומות המכוסים שבאשתו נדה
[הראיה  -א .הראב"ד (בעלי נפש עמ' יט  -כ) חשש לחומרא
לשתי השיטות בדעת ריש לקיש ,ולכן לדעתו אסור
להסתכל באשתו נדה אף בעקב ממש ,וה"ה לשאר מקומות
המכוסים ,ובאשתו טהורה האיסור הוא דוקא במקום התורף
ממש .ב .האשכול (ח"א סי' מט עמ' קיח) הביא שיש
מפרשים שמקום התורף היינו כל מקום המכוסה באשה,
ואפילו העקב שמקצתו מגולה ומקצתו מכוסה לא יסתכל,
וקוראים לזה תורף כיון שהוא גנאי וערוה לגלותו] (רמב"ן
הל' נדה פ"ח ה"ד ,רשב"א תוה"ב הארוך ב"ז ש"ב ד ,.והקצר
ד ,870 :טור)
וי "א שהאיסור הוא רק במקום התורף של אשתו נדה ,אך
בשאר מקומות המכוסים שבאשתו נדה מותר להסתכל
(הרב המגיד בדעת הרמב"ם איסו"ב פכ"א ה"ד  ,871שו"ת
הריב"ש סי' תכה ,הרוקח סי' שיז דף רא רע"א ,ב"י)

המקור
נדרים כ" - .רבי אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים
סופו בא לידי עבירה ,וכל המסתכל בעקבה של אשה הויין
לו בנים שאינן מהוגנין.
אמר רב יוסף ובאשתו נדה.
אמר רבי שמעון בן לקיש עקבה דקתני במקום הטנופת,
869
שהוא מכוון כנגד העקב"
יש מפרשים שדברי ריש לקיש נאמרו על רב יוסף ,שהעונש
בבנים על ההסתכלות הוא רק במקום התורף של אשתו נדה.
ויש מפרשים שרב יוסף וריש לקיש נחלקו בהבנת דברי רבי
אחא ,רב יוסף סבר שהעונש בהסתכלות הוא דוקא באשתו
נדה ואפילו בעקבה ,ואילו ריש לקיש סבר שהוענש הוא
דוקא בהסתכלות במקום התורף ,ואף כאשר אתו טהורה .אך
לדינא אין הם חולקים.

מקור טוהר
 868דלא כבדה" ש (ס"ק קח) שאסר כשהכילה קבועה ברגלי המיטות ,כי זה נחשב לשתי מיטות הנוגעות זו בזו  -כי יש לדחות דבריו,
שהרי העיקר הוא שיהיה הפרדה בין המיטות והמצעים (טה"ב ח"ב קסב)
 869האשכול (ח"א סי' מט עמ' קיח) הביא שתי פירושים למקום התורף  -יש מפרשים כל מקום שאמור להיות מכוסה באשה ,ויש
מפרשים באותו מקום.
המאירי (נדרים כ ).פירש שהאיסור הוא להביט על עגבותיה ,ומלפנים לאותו מקום .וכן בסוף נדה (פ"ט עמ' רעז) פירש שהאיסור הוא
בהבטה במחשבת הרהור  -ונראה שלא אסר הסתכלות במקומות המכוסים שבה ,שאינם כנגד העקב( .טה"ב ח"ב קס  -דה)
 870בביאור הגר"א יו"ד סי' קצה ס"ק יא כתב שהרשב"א גרס אחרת בגמרא ,וזו גרסתו" :אמר רבי שמעון בן לקיש עקבה דקתני במקום
הטינופת"
 871וזה לשון הרמב"ם (איסו"ב פכ"א ה"ד)" :מותר אדם להביט באשתו נדה ,ואע"פ שהיא ערוה ,ואע"פ שיש לו הנאת הלב ממנה
הראייה הואיל והיא מותרת לו לאחר זמן אינו בא לידי מכשול ,אבל לא ישחק ולא יקל ראש עמה שמא ירגיל לעבירה" (וכלשון הזה
פסק השו"ע באה"ע סי' כא סעי' ד) .וכתב עליו הראב"ד "אבל לא במקום הסתר שלה ,והכי איתא בנדרים" .והמגיד משנה כתב על זה
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מי טוהר
מקומות המגולים

דעת השו"ע  -לכאורה ישנה סתירה בדבריו ,שהרי באבן
העזר (סי' כא סעי' ד) הוא פסק לקולא ,שההסתכלות בשאר
872
מקומות המכוסים מותרת
ולעומת זאת ,בסעיף שלנו (יו"ד קצה,ז) ,מרן הבין בדעת
הרמב"ם שאסור להסתכל במקומות המכוסים ,וכך הוא
פסק בשו"ע להדיא.
לכן נראה ,שמעיקר הדין אין איסור הסתכלות אפילו
במקומות המכוסים (כדעת ה"ה בדעת הרמב"ם) ,אך
למעשה ראוי להחמיר (כדעת הראב"ד) (873טה"ב ח"ב
קסה) וכן הלכה ,שיש להחמיר שלא להסתכל במקומות
874
המכוסים שבה (טה"ב ח"ב קסו)

מותר לו להביט במקומות המגולים שבה ,אף בכדי להינות
[הטעם  -הואיל והיא מותרת לו לאחר זמן אינו בא לידי
מכשול] (רמב"ם איסו"ב פכ"א ה"ד ,ראב"ד ,רוקח ,מגיד
משנה ,ריב"ש ,טור) וכ"פ השו"ע להתיר 875 ,אך הרוצה
להחמיר בזה יחוש לעצמו ותבוא עליו ברכה (טה"ב ח"ב
קסג ,קעא)
פירוט המקומות המגולים
ביד  -מהמרפק ולמעלה עד הכתף  -נחשב למקום מוצנע
ויש בו דין ערוה ,ואף בחלק הזרוע הסמוך לכף היד  -הדבר
תלוי במנהג המקומות (עוד יוסף חי פרשת בא אות א ,טה"ב
ח"ב קעא)

מקום התורף
אסור להסתכל במקום התורף אף באשתו טהורה (טור
ושו"ע או"ח סי' רמ סעי' ד)
והעושה כן עובר משום "והצנע לכת עם אלוקיך" ,ומעביר
הבושה ויראת שמים מעל פניו [נדרים כ" - .ובעבור תהיה
יראתו על פניכם לבלתי תחטאו" ,זו הבושה ,שהבושה
מביאה לידי יראת חטא ,ומי שאין לו בושת פנים בידוע שלא
עמדו אבותיו על הר סיני .ועוד שמגרה את היצר הרע
בעצמו] (ראב"ד בבעה"נ שער הקדושה)

רגל  -החלק שמעל הארכובה (הברך)  -יש בו דין ערוה,
והחלק שמתחת לארכובה  -נחלקו בזה ,אם הוא הנקרא
'שוק' ,שעליו נאמר 'שוק באשה ערוה' .ולכן יש להחמיר בו,
ולא מועיל לנשים ללבוש גרביים שקופות בכדי לכסותו
(טה"ב ח"ב קעב)
שיער הראש  -אשה הרגילה שלא לכסות את שער ראשה
בפני בעלה בביתה ,מותר לבעלה להסתכל בהן בימי נידותה
[ 876שכן בשו"ת אגרו"מ ח"ב מיו"ד סי' עה ,פסק שמקומות

מקור טוהר
 ובנדרים לא הזכירו אלא במקום הטנופת ,מש מע הא בשאר מקומות מותר ,אבל לא הוצרך רבינו (הרמב"ם) לבאר איסורו שכבר כתב'ולא ישחוק ולא יקל עמה' וכ"ש ההסתכלות באותו מקום"  -מבואר בדבריו שמותר להסתכל בשאר מקומות המכוסים חוץ ממקום
התורף( .טה"ב ח"ב קסג)
ודלא כדעת החיד"א בברכ"י אה"ע סי' כא סק"ב ,שהתקשה בסת ירה בדעת השו"ע מאבן העזר ויורה דעה ,ויישב ,שהרב המגיד אוסר
הסתכלות בשאר מקומות המכוסים ,ומה שכתב 'הא בשאר מקומות שרי' היינו למקומות המגולים דוקא  -כי יש לדחות דבריו ,שהרי
אם כן במה הרב המגיד חלק על הראב"ד (טה"ב ח"ב קסה  -ו)
[ 872וזה לשונו השו"ע באבן העזר (כ א,ד) "מֻתָּּר לְאָּדָּם לְהַבִּיט בְּאִשְׁתּוֹ ,אַף עַל פִּי שֶׁׁהִיא נִדָּּה וְהִיא עֶׁרְוָּה לוֹ; אַף עַל פִּי
שֶׁׁיֵּשׁ לוֹ הֲנָּאָּה בִּרְאִיָּּתָּהּ ,הוֹאִיל וְהִיא מֻתֶּׁרֶׁת לְאַחַר זְמַן אֵינוֹ בָּּא בָּּזֶׁה לִידֵי מִכְשׁוֹל .אֲבָּל לֹא יִש ְחַק וְלֹא יָּקֵל
רֹאשׁ עִ מָּּהּ" אנו רואים שהוא העתיק את לשון הרמב"ם ,ובב"י שם הוא הביא את דברי הרב המגיד בדעת הרמב"ם ,והדבר ידוע
שאפילו במקום שיש לפרש אחרת את דברי הרמב"ם ,כשהשו"ע העתיק לשונו ,העיקר בכוונתו כמו הפירוש שהובא בב"י בדעת
הרמב"ם( .רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים ח"א סי' צט דף קלח ע"ב) ובפרט שהרב המגיד נתפס כמפרש העיקרי של הרמב"ם (רדב"ז
בלשונות הרמב"ם סי' לא ,ובחדש סימן אלף ותד וכן בח"ב סי' קד ובחדש סי' אלף ותעז)]
 873ולכן השו"ע כתב בלשון "לא יסתכל" ולא בלשון איסור ,לומר שאין בזה איסור לדעת כל הפוסקים (טה"ב ח"ב קסה)
 874ובספר חסידים (סי' תתשכו) כתב שהמסתכל באשתו נדה בשעת וסתה שדמים מצויים בה משכח תלמודו .משמע מדבריו שדוקא
בימים שרואה דם ממש ,ולא בימי ליבונה( .טה"ב ח"ב קסו)
ובמי נדה בקונטרס אחרון לרבי שלמה קלוגער (סי' קצה ,דף לו ע"ד) דן גבי בעל שביקש מאשתו להסתכל במקומות המכוסים שבה,
בכדי להרגיע יצרו ,שלא יצא ממנו זרע לבטלה (טה"ב ח"ב קסז)
 875ואף שיש מפרשים בדעת הב"ח להחמיר  -הרי יש הסבר אחר בדבריו (טה"ב ח"ב קע)
וכן אף שהסד"ט (ס"ק טו) כתב בשם השערי דורא ,שאף בפניה ובמקומות הגלויים לא יתן עינו בה יותר מדאי פן יתקלקל עמה (נ"ל
שכוונתו שמא יבוא עליה)  -חומרא יתירה היא ולית דחש להא ,כי הפוסקים התירו זאת (טה"ב ח"ב קע)
 876בדין כיסוי הראש ,הפוסקים התירו בביתה בפני בעלה בלי אנשים אחרים (מרן הב"י באה"ע סי' קטו ,ע"פ רש"י תוס' ר"ן ומאירי
בכתובות עב ,:וכ"פ בשו"ת תרוה"ד סי' י ,וכן הט"ז באה"ע) וא ף שיש שהחמירו בזה עפ"י הזוהר ,אין זה אלא ממידת חסידות (טה"ב
ח"ב קעג)
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וי "א שאף ראיה בעלמא אסורה [משום שאין בין ראיה
להסתכלות אלא כחוט השערה] (שבט הלוי סי' קצה דף
רסט ריש ע"א ,ובחדש רסה ע"א)

המכוסים היינו אותם מקומות שדרכה לכסות גם כשהיא
לבדה בביתה עם בעלה ,אבל אם אין דרכה לכסות בביתה,
אף שבחוץ היא מכסה אין זה בגדר מקומות המכוסים שלה
ומותר לבעלה להביט בהן בעת נדותה] (טה"ב ח"ב קעג)

להיות נוכח בעת הלידה  -בשעה שהאשה יושבת על
המשבר  -מותר להיות שם בכדי להשגיח שהכל מתנהל
כשורה ,ולחזק את רוחה ,וכל שכן אם היא נכנסה לפחד
בשעת הצירים ,שאז נוכחותו נחוצה ביותר.
ובשעת יציאת הולד  -אסור לו להסתכל בה אלא יהפוך פניו
לצד אחר ( 878טה"ב ח"ב קעד)

בגדיה ותכשיטיה
מותר לבעל להסתכל על בגדי ותכשיטי אשתו נדה אף
בעודם עליה [לפי רבי עקיבא שהתיר לה להתקשט בכדי
שלא תתגנה על בעלה (שבת סד ,):כי אם היה אסור לו
להסתכל על בגדיה ותכשיטיה רבי עקיבא לא היה מתיר זאת
(הרב המגיד באיסו"ב פכ"א ה"ד)] (בדה"ש בביאורים סוף
עמ' רעו ,טה"ב ח"ב קעג)
ומ"מ באשה אחרת אסור לגבר להסתכל בבגדיה הצבעונים
כלל ,ואפילו שאינם עליה [ראיה  -עבודה זרה כ" - :
'ונשמרת מכל דבר רע'  -שלא יסתכל אדם באשה נאה
ואפילו פנויה באשת איש ואפי' מכוערת ולא בבגדי צבע
[של] אשה ולא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה
ולא בעופות בזמן שנזקקין זה לזה ואפילו מלא עינים
כמלאך המות ...א" ר יהודה אמר שמואל אפילו שטוחין על
גבי כותל א"ר פפא ובמכיר בעליהן" .הטעם  -משום שע"י
כך זוכר את האשה שלבשה אתה הבגד הזה שייפה אותה
ויבוא להרהר אחריה (רש"י)] (טוש"ע אה"ע סי' כא סעי' א)
וה"ה שאסור לו להסתכל אל תכשיטיה אפילו שאינם עליה
(חכמ"א כלל קכה סי' ג)
והאיסור הוא אפילו בפנויה (שו"ת בית שערים חאו"ח סי'
לג ,טה"ב ח"ב קעג)

שמיעת קול זמר
שבת יג" - .ואת אשת רעהו לא טימא ואל אשה נדה לא
יקרב ,מקיש אשה נדה לאשת רעהו ,מה אשת רעהו אפילו
הוא בבגדו והיא בבגדה אסור ,אף אשתו נדה הוא בבגדו והיא
בבגדה אסור"
י"א שאסור לשמוע קול זמר של אשתו נדה [שכן אין היקש
למחצה ,וה"ה לשאר איסורים שהם מן התורה ,שיש לאסור
באשתו נדה מכח ההיקש ( ]879לחו"ש קצה סק"כ ,קיצור
שו"ע סי' קנג סעי' י ,ערוה"ש סקכ"ג ,וכן צידד הפת"ש
סק"י)
וי"א שאסור רק כאשר מסתכל בה בשעה ששרה [סמך
לדבריו ,יש מדברי הראבי"ה בברכות ס"ס עו ,שכתב שקול
באשה ערוה משום שדרכו להביט בה בשעה שמזמרת]
(שו"ת שלמת חיים חיו"ד סי' כט)
וי"א שמותר [הטעם  -כי שמיעת קולה אינה חמורה
מהסתכלות ביופיה של אשתו נדה שמותרת ,אע"פ שיש לו
הנאת הלב בראייתה ,כיון שעתידה להיות מותרת לו.
ואדרבה מצינו לפרי מגדים (סי' עה משב"ז סק"ב) שהתיר
לשמוע קול שיר של פנויה]880 .

ראיה בעלמא
י"א שגם לדעת האוסרים הסתכלות במקומות המכוסים,
האיסור הוא דוקא כשמסתכל ומתבונן בכוונה ליהנות
מראייתו ,אבל ראיה בעלמא מותרת ( 877טה"ב ח"ב קסז -
קע)

מקור טוהר
[ 877ראיה  -פסקו הרמב"ם (איסו"ב פכ"א ה"ב) וכן הטוש"ע (אה"ע סי' כא סעי' א) שכל המסתכל באצבע קטנה של אשה "ונתכוון
ליהנות" כאילו נסתכל במקום התורף ,וה"ה לענין הסתכלות במקומות המכוסים של אשתו נדה ,שיש להבדיל בין ראיה להסתכלות,
וכן מצינו בטפח מגולה שבאשה לענין קריאת שמע שהתירו תלמידי רבינו יונה (סוף פ"ג דברכות) ,וכן בספר חסידים מהדורא תניינא
לרבי משה כהן בן אחותו של הרא"ש (סי' צט) כתב ששאל את דודו הרא"ש לגבי (חגיגה טז' ).כל המסתכל בג' דברים עיניו כהות,
בקשת ובנשיא ובכהנים' וכן לגבי (נדרים כ' ).המסתכל בנשים שהוין ליה בנים שאינם מהוגנים' ואמר לו שזה דוקא במביט בכוונה
ומתבונן זמן ארוך למה הוא דומה ולמי ישווה ,אבל לישא עיניו ולראותה כרגע שפיר דמי .וכן כתבו עוד פוסקים לגבי הסתכלות בלבנה,
בקשת ,באשה ,ב פני אדם רשע ,בכלה ,בכהנים ,במלכה .ועוד כיון שמעיקר הדין הרבה פוסקים מתירים הסתכלות במקומות המכוסים
(רמב"ם ,מגיד משנה ,רוקח ,ריב"ש) ,הגם שלענין מעשה יש להחמיר ,א"כ הבו דלא להוסיף עליה לאסור גם ראיה בעלמא]
 878נלע"ד ,מלשון טה"ב נראה שאין איסור להישאר בחדר ,אל א רק להסתכל ,ושמא אם יש צורך בנוכחותו אף בשעה זו יש להקל לו
להי שאר שם ובלבד שלא יביט באותו מקום או בפניה ,ובפרט אם יקרה והוא יביט בה זה יהיה רק בראיה בעלמא .כנלע"ד
 879ויש דוחים שאין ההיקש לכל דבר (שו"ת חמדת משה חיו"ד סי' נח)
" 880וממקום שלמדו בברכות כד" .קול באשה ערוה" ,מבואר שם שהוא הדין מראה והסתכלות ,שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה.
ושניהם שקולים יחדיו .הרי למדנו להדיא דלא איתקש דין אשתו נדה לאשת רעהו לכל הנך דברים שבשיר השירים .ולדעתי היא ראיה
שאין עליה תשובה" (תועפות ראם על היראים סי' כו אות קל ,הובא בטה"ב ח"ב קעז)
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צ"ע אם מותר לבעל לשמוע קול זמר של אשתו נדה [הטעם
 כי הגמרא בשבת יג .השוותה דין אשתו נדה לדין אשתרעהו ,ועליה נאמר קול באשה ערוה (שאסור לשמוע קול
זמרתה)] (פת"ש י)

סעיף ח :לייחד בגדים לימי נדות
ש ִהיא נִ דָּּׁ ה.
ש ִּי ְּהי ּו ְּשנֵּיהֶׁ ם זוֹ ְּכ ִרים ּ ָּׁת ִמיד ֶׁ
ש ְּּתיַּחֵּ ד לָּׁ ּה ְּּבג ִָּׁדים לִ ימֵּ י נִ דּ ו ָּּׁת ּהְּּ ,כ ֵּדי ֶׁ
ָּׁראוּי לָּׁ ּה ֶׁ
פריט לבוש מסוים ,שהיה מהווה סימן ותזכורת שהיא נדה,
וכן הלכה (שו"ע)

המקור  -כתובות עב ,.קדושין פ" - .אמר רב יהודה :הוחזקה
נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה" ופירש רש"י ,שראוה
לובשת בגדי נדותה .לפי זה משמע ,שנשים היו לובשות

סעיף ט :התקשטות
שלּ ֹא ִּת ְּת ּ ַּג ּנֶׁה עַּ ל ּ ַּבעֲלָּׁ ּה.
שט ִּבימֵּ י נִ ֻׁ ּד ָּׁת ּה ,אֶׁ ּ ָּׁלא ְּּכ ֵּדי ֶׁ
ְּּבק ִֹשי ִה ִּתיר ּו לָּׁ ּה לְּ ִה ְּתקַּ ּ ֵּ
התירו זאת( .וכ"פ הרי"ף שבועות ה ,.והרמב"ם איסו"ב
פי"א הי"ט)
ומובא במדרש רבה (נשא פרשה י) "וְ הַ דָּׁ וָּׁה בְ נִדָּׁ תָּׁ ּה ,כָּׁל
יָּׁמִ ים שֶ הִ יא דָּׁ וָּׁה ְתהֵ א בְ נִ דּוי .מִ כָּׁאן אָּׁ מְ רּו כָּׁל הַ מְ נַבֶ לֶת
עַצְ מָּׁ ּה בִ ימֵ י נִדָּׁ תָּׁ ּה רּוחַ ֲחכָּׁמִ ים נֹוחָּׁ ה הֵ ימֶ נָּּׁה ,כָּׁל
הַ ּמִ ְתקַ שֶ טֶ ת עַצְ מָּׁ ּה בִ ימֵ י נִדָּׁ תָּׁ ּה אֵ ין רּוחַ ֲחכָּׁמִ ים נֹוחָּׁ ה
הֵ ימֶ נָּּׁה"

המקור  -שבת סד" - :כדתניא {ויקרא טו  -לג} 'והדוה
בנדתה'  -זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול ולא תפקוס
ולא תתקשט בבגדי צבעונין ,עד שבא רבי עקיבא ולימד -
אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה ,אלא מה
תלמוד לומר 'והדוה בנדתה'? בנדתה תהא עד שתבא
במים".
דהיינו ,ראוי היה לגזור על הנשים שלא יתקשטו בימי נדותן,
אלא שחששו חכמים שמא היא תתגנה על בעלה ,ולכן

סעיף י :מזיגת הכוס
שאֲ סו ָּּׁרה לִ ְּמזֹג
שה לוֹ  ,חוּץ ִמ ְּּמזִיגַּת הַּ ּכוֹ סֶׁ ,
שה לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה ,נִ דָּּׁ ה עוֹ ָּׁ ׂ
שה עוֹ ָּׁ ׂ
שהָּׁ ִא ּ ָּׁ
ּ ָּׁכל ְּמלָּׁ אכוֹ ת ֶׁ
שלְּ חָּׁ ן אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן
הַּ ּכוֹ ס ְּּבפָּׁ נָּׁיו(ֵּ ּ ,בית יוֹ סֵּ ף וְּ כֵּ ן מַּ ְּשמָּׁ ע ִמ ָּּׁמ ְּרדְּּ כַּ י פ"ק דְּּ ָּׁשבוּעוֹ ת וכ"מ ִמדִּ ְּב ֵּרי הַּ ּפוֹ סְּ ִקים) ,וּלְּ הַּ ִּניחוֹ לְּ פָּׁ נָּׁיו עַּ ל הַּ ּ ֻׁ
שמֹאל אוֹ ּ ַּת ִּניחֶׁ ּנ ּו עַּ ל הַּ ּ ַּכר אוֹ עַּ ל הַּ ּ ֶׁכסֶׁ ת,
שלְּ חָּׁ ן ְּּביַּד ְּ ׂ
ש ּ ַּת ִּניחֶׁ ּנ ּו עַּ ל הַּ ּ ֻׁ
ֲשה שוּם הֶׁ ּ ֵּכרְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ּ ַּתע ֶׁׂ
אֲ ִפלּ ּו ְּּביַּד יְּ ִמינ ָּּׁה.

דהיינו ,ישנן שלוש מלאכות המוטלות על האשה לעשות
לבעלה ,ואף אם היא הכניסה לו הרבה שפחות בכדי לחסוך
בעשיית מלאכות .ואלו הן המלאכות :מזיגת הכוס ,הרחצת
פניו ידיו ורגליו והצעת המטה .שהם מטלות המביאות
לחיבה ואין לאפשר ל אשה אחרת לעשות זאת לגבר .ולכן

מלאכות שהאשה עושה לבעלה
כתובות סא" - .אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא  -כל
מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה ,חוץ
ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו".
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נראה שמותר ואין בזה קירוב דעת (הגה"מ איסו"ב פי"א
אות נ ,ב"י).

האשה בעת נדותה אסורה לעשות אותם בפני בעלה ,בכדי
שלא להביא לחיבה ,אך שאר מלאכות מותר לה לעשות.

881

מזיגת הכוס

משקים אחרים  -י"א שמותר למזוג כל משקה חוץ מיין כיון
שהוא מרגיל לערוה (רשב"א תוה"ק שם ד ,.ב"י )884
וי"א שאף שאר משקים אסורים במזיגה (ש"ך הבין כן בדעת
הב"ח שאסר הגשת מאכל)

שבת סד ,:כתובות סא" - .ומזיגת הכוס :שמואל מחלפא
ליה דביתהו בידא דשמאלא  ,882אביי מנחא ליה אפומא
דכובא [על פי כלי של יין ,אבל לא היתה מניחה לפניו ,על
מקומו] רבא אבי סדיא [מראשותיו ,ולא במקום הראוי לו]
רב פפא אשרשיפא [על הספסל ,ולא במקום הראוי לו] "
דהיינו ,אסור לאשה למזוג את הכוס לבעלה ולהושיט לו,
דהיינו למהול את היין במים בכדי להכשירו לשתיה ולהניחו
לפניו ,משום שיש בזה חיבה ,אך בשינוי מותר (רא"ש פרק
אע"פ סי' כד) 883

מזיגה שלא בפניו  -מזיגת הכוס שלא בפניו נחשבת לשינוי
ומותר [הטעם  -א .ק"ו מהצעת המיטה שמותרת שלא
בפניו ,אע"פ שיש בה יותר חיבה ,ב .וכן שלא בפניו לא גרע
משינוי בפניו שמועיל (ב"י) ,ג .והרא"ש פירש שאשת
שמואל שינתה במזיגה למזוג בשמאל ,אך הניחה את הכוס
על השולחן כרגיל] (ב"י ,ש"ך יד)
וי"א שהשינוי מועיל רק אם אינה מגישה את המשקה לפניו
[הטעם  -כי הגשה בפניו נחשבת כאילו מזגה לפניו] (ב"ח)

ההיתרים
מזיגה בשינוי  -י"א שלכל אדם אסור ,ורק לאדם גדול מותר
[כאותם חכמים המובאים בגמרא שנשותיהן שינו במזיגת
הכוס ,כיון שהם זהירים וחרדים לדבר ה' ביותר] (רמב"ם
פי"א הי"ט שאסר מזיגה ולא חילק)
וי"א שמותר ,בין בשינוי במזיגה (כאשתו של שמואל
שהיתה מוזגת ביד שמאל ומניחה לפניו) ,בין בשינוי בהנחה
(כשאר נשים שמזגו כרגיל והניחו במקום אחר) (רא"ש פרק
אע"פ סי' כד ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ב ג):
וי"א שאם היא מושיטה את הכוס לפניו אין השינוי מועיל,
ואף אם היא מזגה את הכוס שלא בפניו או שהוא לא יודע
שהיא זו שמזגה את הכוס (ב"ח)
וי"א שאם האשה עושה רק פעולה אחת ,כגון שעשתה רק
מזיגה או רק הנחה  -הוי שינוי ומותר (יראים השלם סי' כו
כד ,:הביאו הגה"מ איסו"ב פי"א אות נ ,ב"י)

הגשת מאכל
י"א שאסור לאשה להגיש מאכל לבעלה בקערה ,כדין מזיגת
הכוס (שזה תיקון המשקה והושטה) [אכילה כשתיה ,בין
לענין שיורי כוס (סעי' ד) בין לענין מזיגת הכוס (סעי' י) ]885
(הר"ש מאוסטרייך הובא בב"ח)
וי"א שמותר לה להגיש בקערה מרכזית ,ולא בצלחת
המיוחדת לו [הטעם  -כי עיקר האיסור במזיגת הכוס ,זה
דוקא בכוס המיוחדת לו .ובדין מזיגת הכוס ,יש היתר רק אם
היה שינוי בהושטה .ואיסור המזיגה תקף גם בשאר משקים]
(ב"ח ,שו"ת באר שבע סי' ע ,פת"ש יג)
[הטעמים שהביא הב"ח להתיר הגשת מאכל  -א .כיון שכאן
יש הושטה לבד ,ולדעת הגה"מ בשם רא"ם אסור רק בשתי
הפעולות יחד ,מזיגה והושטה ,ב .כיון שאין זה יין ,ולדעת
הרשב"א והב"י החיבה היא רק בתיקון היין ,ג .כיון שאין זה
תיקון המאכל אלא רק מזיגה לכלי ,והגה"מ הביא צד שזה
מותר ,לפי דעת ר"ח ,ד .כיון שאין זו צלחת אישית לבעלה,

לשפוך משקה לתוך הכוס בלבד  -אשה שרוצה לשפוך
משקה מוכן לכוס של בעלה בפניו על השולחן מבלי למהול
אותו במים  -נראה לאסור ,אך מחמת פירוש רבינו חננאל

מקור טוהר
 881הטעם  -מצד הסברא ראוי היה לפטור את האשה מעשיית מלאכות לבעלה בימי נדותה ,בשביל להביא לריחוק מלא ,אלא שחכמים
התירו זאת בכדי לא לגרום לסבל לישראל ,כאשר אין להם מספיק שפחות שיעשו את המלאכות הללו .ולפי זה המחמיר לפטור את
האשה גם משאר מלאכות בימי נדותה ,שומר מצרות נפשו (של"ה דף ק ,פת"ש יב)
 882אשת שמואל שהחליפה ושינתה ביד שמאל  -לפי הרא"ש היינו שמזגה ביד שמאל ,ולפי ר"ח היינו שמזגה כרגיל אך הושיטה ביד
שמאל (ב"י)
 883דלא כהסמ"ג (לאוין קיא לו ע"ד) שסבר שהגמרא מיירי לעניין הושטה מיד ליד של כל חפץ של חיבה [ולכן הסמ"ג ציטט את רב
הונא ש'כל המלאכות נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס" והוסיף 'כשהכוס בידו' ,כי סבר שהמזיגה היא מידה לתוך הכוס שבידו,
ויש לאסור את זה מדין הושטה]  -כי הרא"ש סובר שהגמרא כאן מיירי בהושטה של יין שהאשה מזגה ,ואע"פ שהרא"ש אוסר הושטה
מיד ליד ,זה לא המקור שלו ,אלא המקור שלו הוא מדברי אליהו לאותה אשה (שבת יג" ):שמא הבאת לו"...
 884ואף שהרב המגיד כתב "מזיגת הכוס של יין דוקא ,אבל של מים מותר"  -ואפשר לדייק מהרישא ,ששאר משקים מותר ,ומהסיפא
ששאר משקים אסור ,מ"מ עדיף לדיי ק מדבריו ששאר משקים מותר ,בכדי שלא ליצור מחלוקת בינו לרשב"א שהתיר בפירוש (ב"י)
 885הב"ח מתבסס על סברתו ,שהושטה בפניו אסורה ,כיון ש יש בזה חיבה ,ואף שינוי לא יועיל בזה (כנלע"ד ופשוט הוא)
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מי טוהר
אלא קערה מרכזית לכל בני הבית ,ואף מזיגת הכוס אסורה
רק בכוס מיוחדת לבעלה שיש בזה חיבה]

סעיף יא :הצעת המטה

שהוּא ֶׁ ּד ֶׁר ְּך ִח ּ ָּׁבה ,אֲ בָּׁ ל הַּ ָּׁ ּצעַּ ת
אֲ סו ָּּׁרה לְּ הַּ ִּציעַּ ִמ ּ ָּׁטתוֹ ְּּבפָּׁ נָּׁיו; וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ּ ְּפ ִריסַּ ת ְּס ִדינִ ים וְּ הַּ ִּמ ְּכסֶׁ ה ֶׁ
שלּ ֹא ְּּבפָּׁ נָּׁיו ,הַּ ּכֹל מֻׁ ּ ָּׁתר אֲ ִפלּ ּו הוּא
ש ֵּרי .וְּ ֶׁ
שהוּא ט ַֹּרח וְּ אֵּ ינ ָּּׁה ֶׁ ּד ֶׁר ְּך ִח ּ ָּׁבהָּׁ ,
הַּ ּ ָּׁכ ִרים וְּ הַּ ְּּכסָּׁ תוֹ ת ֶׁ
ש ִהיא מַּ ֶׁ ּצעֶׁ ת אוֹ ָּׁתם.
יוֹ ֵּדעַּ ֶׁ

המקור
כתובות סא" - .אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא  -כל
מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה ,חוץ
ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו.
והצעת המטה  -אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל שלא
בפניו לית לן בה":
דהיינו ,אסור לאשה להציע את מטת בעלה [ודוקא בפניו].
וכ"פ השו"ע
ההיתרים
שלא בפני בעלה  -מותר ,ואפילו אם הוא יודע שהיא מצעת
אותם [ראיה  -כדברי רבא בגמרא .הטעם ' -שכל שאינו
בפניו אין בכך הרגל דבר'] (רשב"א בתוה"א ב"ז ש"ב ד,.
ב"י) וכ"פ השו"ע
כאשר יש טורח  -הצעת המטה שיש בה טורח  -מותרת
אפילו בפניו [ 886הטעם  -שהרי זה מעשה עבדות ואין כאן
חיבה ( ]887תוס' כתובות ד :ד"ה והצעת) וכ"פ השו"ע

מקור טוהר
[ 886הראיה  -מובא במשנה נדה נט" - :ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת מבשלת ומניקה את בנה מצעת
לו המטה ועושה בצמר ,הכניסה לו שפחה אחת  -לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת .שתים  -אין מבשלת ואין מניקה את בנה .שלש
 אין מצעת לו המטה ואין עושה בצמר .ארבע  -יושבת בקתדרא ,רבי אליעזר אומר אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמרשהבטלה מביאה לידי זימה ,רשב"ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה לידי שיעמום",
ועל זה מובא בגמרא (סא" ).אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא אע"פ שאמרו יושבת בקתדרא אבל מוזגת לו כוס ומצעת לו את
המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו" על זה אומרים התוס' ,לפי שבמשנה נאמר בשלוש שפחות אין מצעת לו את המטה ,ובגמרא נאמר
בארבע מצעת לו את המטה ,יש ליישב  -שבשלוש אינה מצעת לו היינו כאשר יש טורח ,ובארבע מצעת לו כאשר אין טורח .והוסיפו
התוס' ,שלפי אלו הגירסא האחרת במשנה 'מצעת את המטה' יש לחלק אחרת  -שבשלוש אינה מצעת את המטה לכל בני הבית (אך
לבעלה כן) ,ובארבע ממשיכה להציע את המיטה לבעלה בלבד( .תוס' כתובות ד :ד"ה והצעת)
 887נלע"ד ,כיון שעיקר האיסורים משום חיבה ,זה מצד הבעל שהוא מפתח חיבה ויבוא להרגל עבירה ,א"כ כאן שאומרים שמעשה
הטורח שאין בו חיבה ,הפשט ה וא שאצלו לא מתעורר חיבה במעשה עבדות ,ואין הפשט הוא שאצלה לא מתעורר חיבה מחמת שהיא
טורחת.
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יו"ד סימן קצה
סעיף יב :הרחצת פניו ידיו ורגליו
אֲ סו ָּּׁרה לִ ּצֹק לוֹ מַּ יִ ם לִ ְּרחֹץ ּ ָּׁפנָּׁיו י ָָּּׁׁדיו וְּ ַּרגְּ לָּׁ יו ,אֲ ִפלּ ּו ֵּאינ ָּּׁה נוֹ גַּעַּ ת ּבוֹ וַּאֲ ִפלּ ּו הֵּ ם מַּ יִ ם צוֹ נְּ נִ ים.

המקור

להלכה

כתובות סא" - .אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא  -כל
מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה ,חוץ
ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו".
ונחלקו הראשונים מהו האיסור בהרחצה:
י"א שאסור לה ליצוק מים באויר ,בזמן שהוא רוחץ ידיו
מאותם מים ,ואפילו שאלו מים צוננים ,משום שיש בזה
חיבה ( 888סמ"ג לאוין קיא לז ,.סמ"ק סי' רצג עמ' שכב,
הגה"מ פי"א אות מ ,רשב"א בתוה"א ב"ז ש"ב ד).
וי"א שאסור לה אף להכין לו מים לרחיצת פניו ידיו ורגליו,
משום שיש גם בזה חיבה (ספר היראה באגרת התשובה,
חדושי הגהות על הב"י)

ליצוק מים על ידיו  -אסור לה ליצוק מים ישירות על ידיו
אפילו מבלי לגעת בו ואפילו במים קרים (שו"ע)
להכין מים לרחיצה בכלי  -י"א שמותר לה להכין לו מים
לרחיצה בכלי ,אך אסור לה ליצוק מים לכלי שיש בו נקב,
ובו בזמן בעלה רוחץ ידיו מקילוח המים היוצא מהנקב ,כי זה
נקרא 'הרחצה' (ט"ז ח הבין כן בדעת השו"ע)
וי"א שאסור ,מפני שהוא דרך של חיבה (רבינו יונה בספר
דרשות הנשים ,ש"ך טז)

סעיף יג :מזיגת ושיגור הכוס

של
שאֲ סו ָּּׁרה לִ ְּמזֹג לוֹ ּ ָּׁכ ְּך הוּא ָּׁאסוּר לִ ְּמזֹג לָּׁ ּה; וְּ לֹא עוֹ דֶׁ ,א ּ ָּׁלא אֲ ִפלּ ּו לִ ְּשלֹחַּ לָּׁ ּה ּכוֹ ס ֶׁ
שם ֶׁ
ְּּכ ֵּ
של ְּּב ָּׁרכָּׁ ה לֹא ְּשנָּׁא ּכוֹ ס ַּאחֵּ רִ ,אם הוּא ְּמיֻׁחָּׁ ד לָּׁ ּה; אֲ בָּׁ ל ִאם שוֹ ִתים
יַּיִ ן ָּׁאסוּר ,לֹא ְּשנָּׁא ּכוֹ ס ֶׁ
יהי ַּא ּ ַּב ְּת ַּריְּ הוּ ,לֵּ ית לָּׁ ן ּ ָּׁב ּה.
ש ִתית ִא ִ
הֵּ ם מֵּ אוֹ תוֹ הַּ ּכוֹ ס וְּ ָּׁ

הוא נותן דעתו עליה  889וכ"פ הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ב ד).
והשו"ע

למזוג לה כוס
המקור  -הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ב ד ).כתב שדין מזיגת
הכוס תקף גם לגביו כלפיה ,שהרי יש לחוש להרגל דבר,
וכ"פ השו"ע

כוס של ברכה  -אסור לשגר לה ,שהרי הטעם קיים ,שהרי
נותן דעתו עליה .וכ"פ השו"ע

לשגר לה כוס

אדם אחר שותה לפניה  -י"א שראוי להחמיר בזה [שכן הוא
פשט לשונו של רב אחאי שלא חילק] (שו"ת יעב"ץ ח"א סי'
קכו ,פת"ש יד)
וי"א שמותר (ראב"ד ,רשב"א ,ב"י) וכ"פ השו"ע

המקור  -רב אחאי גאון ז"ל כתב "נדה אסירא למישתי מכסא
דגברא" ,והראב"ד (בעה"נ שער הפרישה) ביאר כוונתו,
שאסור לבעל לייחד לה כוס ולשגר לה אותו ,משום שכך

מקור טוהר
[ 888הראיה  -שהרי אי אפשר לפרש שרוחצת לו בידיה ממש  -שזה אסור משום נגיעה ועוד שהרי הגמרא נקטה 'רחיצה' ולא 'נתינה',
והחידוש בפירוש זה  -שאין לאסור מטעם נגיעה ,שהרי היא נו געת בכלי ,והכלי במים ,והמים בבעל ,ואע"פ אסור משום החיבה
שבמעשה].
 889הראיה  -מסכת כלה מ"ז " -המשגר כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה  -חייב מיתה ,מפני שדעתו רבה עליו ,רב אומר מפני
שיצר הרע רבה עליו" ובב"י הגירסא 'מפני שיצא דבה עליו' .ואשה נדה כלפי בעלה ,זהה לאשה זרה.
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מי טוהר
סעיף יד :הרחקות בימי ליבון וטומאת כתם

ּ ָּׁכל אֵּ לּ ּו הַּ הַּ ְּרחָּׁ קוֹ ת צָּׁ ִר ְּ
שהֵּ ם ּ ָּׁכל יְּ מֵּ י ְּס ִפ ָּׁיר ָּׁת ּה,
יך לְּ הַּ ְּר ִחיק ּ ֵּבין ִּבימֵּ י נִ דּ ו ָּּׁת ּה ּ ֵּבין ִּבימֵּ י לִ ּב ּונ ָּּׁהֶׁ ,
וְּ אֵּ ין ִחלּ וּק ְּּבכָּׁ ל אֵּ לּ ּו ּ ֵּבין רוֹ ָּׁאה מַּ ּ ָּׁמש לְּ מוֹ צֵּ את ּ ֶׁכ ֶׁתם.
ִא ּסוּר אֲ כִ ילָּׁ ה עִ ּ ָּׁמ ּה ִּב ְּקעָּׁ ָּׁרה

שם ראבי"ה),
(הַּ ּגָּׁה ְּּבמָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ְּּב ֵּ

הגה :וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים דְּּ אֵּ ין לְּ הַּ ְּח ִמיר ִּבימֵּ י לִ ּב ּונ ָּּׁה ְּּבעִ ְּניַּן

וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין לְּ הָּׁ קֵּ ל ְּּבזֶׁה ,וְּ יֵּש לְּ הַּ ְּח ִמיר.

ועביד איסורא ,ויותר מזה שיש בזה הרגל מצוה ,שהרי הוא
מתמרץ אותה לטבול] (הגה במרדכי בשם ראבי"ה ,893
ראב"ן בס"ס שלה ,הובא בש"ך יז)
894
ויש שנהגו לפי זה ,לאכול יחד אף בימי הליבון (דרכ"מ)
ויש שאוסרים בזה ,ואף אם הם יאכלו בקערה אחת חתיכות
קטנות ,זה אחר זה יש לאסור [הטעם  -א .אין לסמוך על
הראבי"ה כי הוא יחיד בזה ,ואין שומעים ליחיד להתיר
איסור המפורסם בכל החיבורים ,ב .ועוד שיש לאסור בימי
הליבון יותר מימי הראיה ,שהרי הבעל רואה שהיא לא כל
כך טמאה ,ג .ועוד שעל דבר זה התקבצו כל הקהילות ועשו
חרם על זה] (דרישה בשם רש"ל ,ב"ח ,ט"ז ט ,וכן הביא באר
הגולה)

הרחקות בימי ליבון
נחלקו הראשונים האם ניתן להקל בדיני ההרחקות בימי
הליבון:
י"א שחומרת ההרחקות היא עד שתטבול ,ואפילו אם
טובלת קודם שסיימה לספור שבעה נקיים  ,890שכן בימי
הליבון ,אותם ימים שאינה רואה בהם שפע דם הדין קל יותר
( 891ר"ח ,רש"י כתובות סא .ד"ה מחלפא ליה)
וי"א שאין שום קולא עד שתטבול אחר שבעה נקיים ,ותהיה
טהורה לגמרי ( 892רשב"א בתוה"ב הארוך ב"ז ש"ב ד,.
ראב"ד בעה"נ ריש שער הפרישה ,רמב"ם איסו"ב פי"א
הי"ח ,סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד ,תוס' בשבת יג :ד"ה בימי,
ובכתובות סא .ד"ה מיחלפא ,רא"ש בפרק אע"פ סי' כד)
וכ"פ השו"ע ,ואפילו אם עבר זמן ארוך ,אין האשה טהורה
עד שהיא תטבול (ב"י)

הרחקות בטומאת כתם
דיני הרחקות נוהגים בכל אשה שטמאה לבעלה ,בין מחמת
וסת גמור ,בין מחמת טומאת כתם [משום שבעלת כתם
עשואה כרואה לרוב דבר ,חוץ מלענין קביעות וסת]
(רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ב ד ,:ב"י)

אכילה בקערה בימי ליבון
יש שהתירו אכילה בקערה אחת יחד אחר ימי הליבון,
והוסיפו שזה דבר טוב וכשר [הטעם  -כיון שאין בזה הרגל
עבירה ,כיון שהיא תהיה מותרת ולא שביק איניש היתרא

מקור טוהר
 890הראיות  -א .כתובות סא" - .ומזיגת הכוס שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא" ופירש רש"י שהיא היתה מגישה לו את
כוס היין ביד שמאל בימי ליבונה .דהיינו בימי שבעה נקיים הדין קל יותר ולכן ישנה הקלה למסור לו בשינוי ,כגון ביד שמאל את הכוס
'לידיו'  -אך יש ל דחות ולומר שכן הדין גם בימים ששופעת דם ,והכוונה בזה שהיא היתה מוזגת לו את הכוס ו'מניחה לפניו' את הכוס
בשינוי ,אבל לא היתה מעבירה את הכוס לידיו .ועוד שלפי רש"י בשבת יג :מוכח להדיא שאינו סובר כן ,ושאותו תלמיד היה טועה
במה שחשב לחלק בין ימי נדותה לליבונה( ,וכ ן הוא בספר הפרדס הגדול סי' רעב ,וכן בספר האורה עמ' קסט) (טה"ב ח"ב צו)
ב .מהמעשה של אליהו ואותה אשה (שבת יג ,).שאליהו שאל אותה "בימי ליבונייך מהו אצלך"  -מכאן משמע שיש חילוק בין ימי
טומאה לימי ליבון (שבעה נקיים)  -ויש לדחות שאין חילוק בין ימי שפע דם לליבון ,ורק אליהו ידע שכך היה המעשה ולכן שאל אותה
דוקא על ימי ליבון (ב"י)
 891הביאור בשיטה זו ,שאפשר להקל בימי ליבון ,אף שהאשה לא נטהרה היא  -שמא בימיהם היו רגילים לטבול שתי טבילות ,אחת
אחר שפסקה מלראות דם (שכעת דינה שאסורה רק מדרבנן ,שהרי בזמן הזה מספיק ששה והן .הגוה"ע אות ג) ואחת לאחר שסיימה
את שבעה הנקיים( .כן מיישבים התוס' בכתובות סא .את דעת רש"י) ולכן יש יותר קולא בימים אלו ,ולפי זה מובן למה אותו תלמיד
שנראה שהיה תלמיד חכם ,נהג להקל בקורבה לאשתו בימים אלו.
 892הראיה  -שבת סד" - :הרי היא בנדתה עד שתבוא במים" ,וכן אין נפקא מינה להקל בימי הליבון (הספירה) בזמן הזה ,שהרי כיום
אין רגילים לטבול עד שתשב שבעה נקיים (תרומה סי' צ ,ב"י)
 893וזה לשונו" :אחר ימי ליבון ליכא הרגל עבירה ,וטוב לאכול עמה כדי שתרצה לטבול אם יכולה לטבול"
 894ויש לדחות דבריו ,דהרי הראבי"ה התיר רק ביום האחר ון לליבונה ולא קודם ,בכדי שתתרצה לטבול ,שהרי בערב היא תהיה מותרת
(ב"ח ,ש"ך יז)
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יו"ד סימן קצה
סעיף טו :בעל חולה
ש ּתוּכַּ ל
ש ִּתזָּּׁהֵּ ר ְּּביוֹ ֵּתר ֶׁ
ש ְּּמשוֹ ַּ ,רק ֶׁ
ש ּנ ּו זוּלָּׁ ָּׁת ּה ,מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ ַּ
ש ְּּמ ֶׁ
ש ְּּי ַּ
ִאם הוּא חוֹ לֶׁ ה וְּ אֵּ ין לוֹ ִמי ֶׁ
לְּ ִהזָּּׁהֵּ ר מֵּ הַּ ְּרחָּׁ צַּ ת ּ ָּׁפנָּׁיו י ָָּּׁׁדיו וְּ ַּרגְּ לָּׁ יו וְּ הַּ ָּׁ ּצעַּ ת הַּ ִּמ ּ ָּׁטה ְּּבפָּׁ נָּׁיו.

לשמשו" ומ"מ הרחצה ומזיגה אסורים בכל ענין .ותמה
הב"י ,מהם אותם שימושים שהתירו חכמים לאשה כאשר
בעלה חולה? ותירץ (עפ"י תרוה"ד בסי' רנב) א .שהתירו
שימוש בלא נגיעה ,דהיינו הושטה מיד ליד .ב .או שהתירו
להשכיבו לסעדו ולתומכו ,כיון שאין בזה חיבה אלא מעשה
עבדות .לפי שהשו"ע כתב בסעי' טז "אשה חולה והיא נדה
אסור לבעלה ליגע בה כדי לשמשה כגון להקימה ולהשכיבה
ולסומכה"  -משמע כשאר הבעל חולה ותש כוחו ויצרו,
מותרתר היא להקימו להשכיבו ולסומכו ואף שבב"י נראה
שהוא נטה לתירוץ הראשון של תרוה"ד להתיר רק הושטה
מ"מ נראה בדבריו בשו"ע שרוח אחרת עמו ,להתיר הסעדתו
( .896ב"ח ,צמח צדק בפסקי דינים סעי' טו ,תפארת צבי
במקור חיים ס"ק נט ,חכמ"א כלל קטז סי' יא ,לחו"ש ס"ק
כח ,שו"ת רב פעלים ח"ג חיו"ד סי' יב ,גופי הלכות במ"ב
ס"ק עז ,חזקת טהרה בדרך קצרה ס"ק נה ,בדה"ש ס"ק קעו,
סוגה בשושנים עמ' שמה)

סוגי המלאכות
הרחצת פניו ידיו רגליו והצעת המטה בפניו  -י"א שמותר
לאשה לעשות זאת לבעלה אם אין אחר שיעשה זאת
[המקור  -הרא"ש (תשובה כלל כט) זה לשונו" :מי שהוא
חולה ואשתו נדה ואין לו מי שישמשנו זולתה ,מותרת
לשמשו ,רק שתזהר ביותר שתוכל מהרחצת פניו ידיו ורגליו
והצעת המטה בפניו ,שמאחר שאין לו זולתה אי אפשר שלא
תשמשנו"  -משמע מהלשון ש'תזהר ביותר שתוכל' ,שאם
היא לא יכולה ואין אחר זולתה ,שמותר לה אף להציע המטה
ורחוץ פניו ידיו ורגליו (ב"י) .הטעם  -שמא כדעת הבשמים
רא"ש (סי' קיח) שכתב שההרחקות הם בגדר שמירה
בעלמא ,ולא איסורי ודאי ,שהרי אין איסורן נוהג בשאר
עריות ,ולכן רופא מותר לטפל בה אף במקומות הצנועים,
ולכן רק מה שיכולה תזהר ובפרט בהרחצת פניו ורגליו]
וי"א שאסור לאשה לעשות זאת לבעלה בשום אופן (הטור
כתב דברי הרא"ש והשמיט תיבת 'שתוכל' ,וכן נראה מרבינו
ירוחם)
ולהלכה ,השו"ע פסק כלשון הרא"ש' ,רק שתזהר ביותר
שתוכל' ,כך שדעתו להתיר אף הרחצה ומזיגה כאשר אין
מישהו אחר כלל זולתה (וכ"פ תפארת צבי במקור חיים ס"ק
נז ,צמח צדק בפסקי דינים סימן קצה סעי' טו ,ערוה"ש ס"ק
כ ,טה"ב ח"ב ריח)

מלאכות שאינם קשורות לחוליו  -מלאכות ופעולות שאינם
קשורים למצב החולי שלו ,שאם היא לא תעשה לו אותם
לא יכבד חוליו יותר  -מותרת היא לעשותם לו (טה"ב ח"ב
רכ) 897
נגיעה בהפסק מפה  -עדיף שהאשה תסעד בעלה ע"י הפסק
מפה או כפפות אם זה אפשר [הראיה  -ירושלמי ריש פ"ג
דסוטה  -גבי מנחת סוטה ,שהכהן מניח ידו תחת ידיה
ומניפה" ,ופריך ,ואין הדבר כעור (בנגיעת הכהן בידה),
ומשני מביא מפה ,ואין הדבר חוצץ ,אלא בכהן זקן ,ואם
תמצא לומר כהן ילד ,אין יצר הרע מצוי לשעה"] (שו"ת רב
פעלים ח"ג חיו"ד סי' יב ,פת"ש ס"ק יז בשם המקור חיים,
רבי חיים פלאג'י בספרו רוח חיים סי' קצה סק"ז)

הגשת מאכל  -אך לדעת האוסרים הגשת מאכל ,כדין
הושטת הכוס ,מ"מ בחולה יש להתיר הגשת מאכלים [כן
נראה מהש"ך יח ]895
סיעוד כגון השכבתו והאכלתו  -מותר לאשה לשמש בעלה
בכל תשמישי גופו ,כגון לסעדו ,להקימו ,להשכיבו ,לתומכו,
להאכילו ,להנעילו מנעליו [הרא"ש כתב גבי אשה שבעלה
חולה שאם אין אחר שישמשנו זולתה ,היא "מותרת

מקור טוהר
 895וזה לשון הש"ך "אבל מזיגת הכוס אשכחן היתרי טובי ,כדלעיל ס"ק יג .ב"ח .ונראה דאפילו למ"ש שם דנכון להחמיר הכא בחולה
שרי" ,דהיינו הוא הקל לחולה בחומרא שהחמיר (בס"ק יג) ,דהיינו הגשת מאכל( .כן ביאר הרב רפאל גז שליט"א ,וכן נראה פשוט,
ודלא כהסבר הבאה"ט בדברי הש"ך)
 896ולפי תירוץ זה דוקא ,יובן דברי רבינו ירוחם שכתב "ושאר מלאכות מותרת לעשות" דהיינו לסעדו להקימו ולתומכו.
 897ודלא כבדה"ש בביאורים בד"ה מותרת לשמשו שהסתפק בזה  -שהרי מלשון הפוסקים משמע שיכולה לשמשו בכלל המלאכות,
כיון שתש כוחו ואין לחוש שיצרו יתגבר עליו (טה"ב ח"ב רכ)

287

מי טוהר
בצדו האחר ,וגם זה הוא רק בשעת הדחק" (הובא בטה"ב
ח"ב רכג)

נגיעה בהפסק כפפות  -י"א שההיתר הוא רק כאשר אוחז
הבגד בידו ,ובהפסק הבגד נוגע בה ,אבל אם הבגד כרוך עליה
או על ידו ,כגון כפפות זה נקרא חציצה בלבד ,ולא חשיב
מגע ע"י דבר אחר ,ולא מצאנו היתר לנגיעה ע"י חציצה
בלבד (שו"ת בית שערים חיו"ד סי' רדע)
אך להלכה מותר אף ע"י כפפות [הטעם  -כיון שיש שינוי
והיכר בדבר ,ולא הוי דרך חיבה כלל] (שבט הלוי רעה
ובחדש רעא ,טה"ב ח"ב רכא)

טבילה בתוך ז' נקיים  -הקדמת הטבילה בתוך הז' נקיים,
בכדי שתהיה האשה טהורה מהתורה ותוכל לשמש את
בעלה בהיתר דאו'  -י"א שאין לה להקדים טבילתה בכדי
לשמשו וליגוע בו ,כל עוד התשמיש אסור להם ,כגון בתוך
ז' נקיים או תוך ימי האבל [הטעם  -כיון שהאיסור יהיה קל
בעיניו ,יש חשש שיתחזק למספר שעות ,ויגבר עליו יצרו
ויבוא עליה ,כמו שמצינו שבשו"ת הריב"ש (סי' כה) אסר
טבילת פנויות] (שו"ת רב פעלים ח"ג חיו"ד סי' יב) 898
ולהלכה ,טה"ב (ח"ב רכה) יעץ שתטבול אך לא תודיע
לבעלה ,בכדי שתוכל לשמשו בהיתר מהתורה ,ובפרט אם
היא לא תוכל להמנע מרחיצת פניו ידיו ורגליו ממש וכדו'.
ואילו בשו"ת יבי"א (ח"י חיו"ד סי' נח בהערה לח"ג אות י)
פסק שבתוך ז' נקיים לא תטבול בכדי לשמש ולסעוד את
בעלה החולה.

נגיעה בגופו במקום הדחק  -כאשר אי אפשר בענין אחר ,יש
להתיר אף את הנגיעה ,וכש"כ אם הבעל משותק ,וכן אם
היא צריכה להטיף לו טיפות עיניים ויש לפתוח עיניו
[הראיה  -לפי שהשו"ע בסעי' יז פסק שאם היא חולה
ובעלה רופא אסור למשש לה הדופק ,משמע שאם הוא
חולה ותש כוחו שמותר בכהאי גונא .ועוד שהראבי"ה (ח"א
סיק קעג עמ' קצה) והאור זרוע (סי' שס דף מח ע"ג) כתבו
לפי שנאסר הרחצה משום חיבה ,משמע שנגיעה אחרת
מותר ,משום שאין בזה ריצוי ביאה ,ועוד שכתב שאיסור
נגיעה אסור בימי נדתה רק משום שהעם נהגו איסור
(בדה"ש ס"ק קעו)

טבילה בתוך ימי האבל  -אחר ז' נקיים ,בתוך ימי האבל
האסורים לה בתשמיש  -יכולה האשה לטבול בכדי לסעדו
בעלה בהיתר מהתורה ,ואין בזה איסור רחיצה כיון שזה
לצורך מצוה ,ויש לומר שאף אם יגבר יצרו ,היא לא תתרצה
לו משום אבלותה [שהרי גם כשהיא טהורה לא חששו לזה,
שהרי מותרים הם בימי האבל בחיבוק ונישוק ,והרמ"א לא
אסר בזה מדינא אלא מחומרא בעלמא] (שו"ת משיב הלכה
סי' קכה ,שו"ת יבי"א ח"י חיו"ד סי' נח בהערה לח"ג אות י,
טה"ב ח"ב רכה וכן בהערה )141

סיוע בהנחת התפילין  -מותר לאשה לעזור לו בזה ובלבד
שתזהר שלא לגעת בו ,והבעל יכול לברך על הנחת התפילין
אף שהיא זו שקושרת אותם [כיון שהוא חולה ותש כוחו
ואין חשש שיגבר יצרו עליו ,וגם ראויה המצוה להגן עליו]
(שו"ת באר משה ח"ד סי' ו ,טה"ב ח"ב רכב  -ג)
לממש הדופק ולתת לו זריקה  -מותר לאשה רופאה נדה
למשש הדופק של בעלה החולה ,ומ"מ עדיף שתעשה זאת
ע"י הפסק מפה אם אפשר [השו"ע אסר לרופא למשש
דופק אשתו נדה ,מ"מ כאשר היא הרופאה והוא החולה
מותר משום שתש כוחו ואין יצרו מתגבר עליו] (בדה"ש
בביאורים סוף סימן קצה צידד להקל בזה ,טה"ב ח"ב רכג)

גדר החולה
סוג החולי  -ההיתרים של הסעדת הבעל והושטה מיד ליד
הם דוקא בחולה בכל גופו ,שאינו יכול לסעוד עצמו ,משא"כ
חולה שרק חש בראשו או שיש לו מיחוש בעלמא או סומא,
שהוא חי נושא את עצמו ואינו זקוק לסיוע של אחרים -
אסור לה לסעדו ,שהרי זה כדין יש לו מישהו אחר שישמשנו
(תפארת צבי במקור חיים ס"ק נח ,חזקת טהרה בדרך קצרה
ס"ק נד)
ומ"מ אך בכל חולה ,אף שאין בו סכנה ,אפשר להקל בכל
החומרות שהחמירו אחרוני זמנינו ,שאינם מן הדין (טה"ב
ח"ב רכג)

הולכת בעלה הסומא  -וזה לשונו של שו"ת פרי השדה (ח"ג
סי' קיט)" :אסור לאשתו נדה להחזיק בידו להוליכו בדרכו,
ואפילו בהפסק מפה וכיוצא בזה ,שמכיון ששוהה עמו כן
שעות אחדות ,ודאי שיש חשש הרהור וגדר ערוה פן יבואו
אחר כך להרגל דבר ,ואין להתיר אלא באופן שהיא תקח
בידה איזה בגד או מקל ,והוא יאחז בצדו האחד והיא תאחז

מקור טוהר
 898ובטה"ב (ח"ב רכד) ניסה לדחות דבריו ,שהרי בפנויות גדרו גדר לרבים ,כי לא כולם זהירים באיסור דרבנן ,וזהו דבר הרגיל בהווה,
ובזמן הזה אין דום צורך בטבילת פנויות ,משא"כ כשהב על חולה ,שהוא דרך מקרה ,וצריכה לסעדו להאכילו ולהשקותו ,אולי עדיף
שתטבול שתהיה טהורה מהתורה .ואין חשש שמא יתחזק מחויו ,שכן לא מצינו זאת בתרוה"ד ושאר פוסקים ,וכן מצינו שו"ת יפה נוף
(סי' צא) שהתיר לה לטבול בליל הסמוך לוסתה ,בכדי להתיר להם חיבוק ונישוק לבד ,ולא חשש שמא יבוא עליה .אך סיים בטה"ב
"ויש לחלק"
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יו"ד סימן קצה
יש לו מי שישמשו  -אם יש מישהו אחר שיוכל לשמשו,
ואפילו על ידי הדחק  -אין להתיר לאשה לשמשו (ב"י
אחרונים ,טה"ב ח"ב רכ)

חולה שיש בו סכנה  -בחולה שיש בו סכנה אם יש צורך יש
להתיר אף הרחצת פניו ידיו ורגליו (שו"ת הרדב"ז ח"ד סי'
ב ,שו"ת בשמים ראש סי' קיח ,דרכ"ת ס"ק נא ,טה"ב ח"ב
רכג)

לשכור מטפל  -אין חובה לשכור מישהו לשמש בעלה
(שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' ב הבין כן בדעת תרוה"ד ,לחו"ש ס"ק
ל ,בדה"ש ס"ק קעח ,טה"ב ח"ב רכ)

סעיף טז :אשה חולה
ימ ּה וּלְּ הַּ ְּש ִּכיבָּׁ ּה
ש ּהְּּ ,כגוֹ ן לַּ ה ֲִק ָּׁ
ש ְּּמ ָּׁ
שה חוֹ לָּׁ ה וְּ ִהיא נִ דָּּׁ הָּׁ ,אסוּר לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה לִ ּגֹעַּ ּ ָּׁב ּה ְּּכ ֵּדי לְּ ַּ
ִא ּ ָּׁ
ש ּנָּׁה ,מֻׁ ּ ָּׁתר ּ ַּב ּכֹל (הַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד וְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י פ"ק דְּּ ַּש ָּּׁבת ְּּב ֵּשם הר"מ) ,וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין ִאם
ש ְּּמ ֶׁ
ש ְּּי ַּ
מכָּׁ ּה .וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ְּּד ִאם אֵּ ין לָּׁ ּה ִמי ֶׁ
וּלְּ סָּׁ ְּ

ְּצ ִריכָּׁ ה הַּ ְּר ּ ֵּבה לְּ כָּׁ ְּך.

בספרו רוח חיים יו"ד סי' קצה סק"ז  901וכן בספרו ברכת
מועדיך לחיים דף קי ע"ב ודף קטז ע"ב ,שו"ת זרע אמת ס"ס
קטז)
וי"א שאסור אפילו במקום פיקוח נפש (שו"ת בית יעקב סי'
פ ,דף נז ע"ב ,הובא בטה"ב ח"ב רכט הערה )145

אשה חולה נדה  -י"א שאין שום היתר לבעל לגעת בה ,או
לסעדה ולתומכה [הטעם  -כאשר האשה חולה והבעל בריא
יש חשש ליצרו תקפו ויפייסנה לעבירה ,משא"כ כאשר
הגבר חולה שם תש כוחו ואין יצרו מתגבר עליו] (תרוה"ד
סי' רנב ,לקט יושר חיו"ד עמ' כא ,ש"ך יט) 899
וי"א שאם אין אחרת שתשמש אותה ,מותר לבעל לשמשה,
ומי שמחמיר זוהי חסידות של שטות (הג' שערי דורא ,שלטי
גבורים על המרדכי פ"ק דשבת בשם הר"מ סי' רלז אות ה,
דרכ"מ ו)
וי"א שאף שמותר לשמשה ,אף אם היא חולה שאין בה סכנה
חוץ מהרחצת פניו ידיו ורגליו ,ומ"מ במקום שיש סכנה יש
להתיר לו להשליך עליה מים ,ואם אי אפשר אף ברחיצה
ממש מותר [הטעם  -כי חשש רחוק הוא שמא יבוא עליה,
כיון שהיא חולה אין בעלה מתאווה לבוא עליה ,ועוד שהיא
ל א תניחנו לבוא עליה ,ועוד שיש חשש שמא אם לא
ישמשנה היא תבוא לידי סכנה ,וכ"ש שמישוש הדופק הוא
לא דרך חיבה אלא דרך אומנות דבעבידתיה טריד ( ]900שו"ת
רדב"ז ח"א סי' ב ,פת"ש טו ,כפתור ופרח ,רבי חיים פלאג'י

השו"ע  -סתם לאסור ,ולכן אסורה הנגיעה באשתו אף
לצורך פיקוח נפש ,אך בנשים אחרות מותר [הסבר דבריו:
שלשיטתו לפי ה רמב"ם אין איסור מהתורה בנגיעה שאינה
של חיבה ,ולכן באשה אחרת שאינה אשתו יש להתיר נגיעת
רופאים בנשים לצורך רפואה ,אבל באשתו נדה שלבו גס בה
ויודעה ומכירה ואהבתה תקועה בלבו ,כל נגיעה אסורה
מהתורה ,כיון שזה נחשב דרך חיבה ותאוה ,וחשוב כנהנה
מהערוה ,ולכן אסורה הנגיעה באשתו אף לצורך פיקוח
נפש] (החיד"א בכסא דוד דרוש כה לשבת הגדול דף קז ע"ג,
שו"ת ויוסף אברהם סי' ז דף נ ע"ב)

מקור טוהר
 899ותוה"ש (טו) דחה דבריו ,שהרי אפשר שלפי הרמב"ם שכל שנהנה בנגיעתה יש איסור מהתורה ,א"כ אפשר שאסור למשש הדופק
של אשתו נדה ,שקרוב הדבר לבוא לידי איסור תורה .ומה שהרופאים ממששים אין זו ראיה כלל ,שהרי יותר יש לחוש באשתו נדה
שלבו גס בה ,יותר מבאשה אחרת - .אך דחו דבריו (סד"ט ס"ק כד ,כו"פ) כי מה שאסור לאשתו נדה משום קורבה מהתורה ,ודאי זה
יותר חמור מאשה אחרת ,וכן ממעשה הרופאים יש ראיה ,שהרי ממה שהם מקלים בזה לגבי אשת איש מוכח שאינו אסור מהתורה,
אף להרמב"ם .ולכן מרן אסר דוקא הנגיעה באשתו נדה ,ולא באשה אחרת.
 900וקשה מסנהדרין עה" - .אמר רב יהודה אמר רב  -מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא ,ובאו ושאלו לרופאים
ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל ,אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו ,תעמוד לפניו ערומה  -ימות ואל תעמוד לפניו ערומה ,תספר עמו
מאחורי הגדר  -ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר"  -שרואים שבכל אביזרייהו דגילוי עריות ,אומרים ימות ואל יעבור ואף במקום
חולי  -ויישב הרדב"ז ששם החולי בא מחמת העבירה ,ולכן לא התירו ,משא"כ כאן החולי הוא מחמת סיבה אחרת ,ולכן יש להתיר
שאר קירבות במקום צורך (שו"ת הרדב"ז ח"א סי' ב) ועיין בטה"ב ח"ב רל -
 901רבי חיים פלאג'י פסק כך :לכתחי' לשכור לה אשה שתשמש אותה ,ואם אין אשה כזו או כסף לזה ,יכול לשמשה ולכתחי' בהפסק
מפה ,ואם א"א מותר לו אף בנגיעה ממש( .הובא בטה"ב ח"ב רלד)
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מי טוהר
ולהלכה ,כל שהאשה באופן שיש חשש סכנה ,ואין רופא
מומחה כמו בעלה  -מותר לבעלה להזריק לה או לקחת דם
ממנה ,אך יזהר עד כמה שאפשר שיעשה זאת בהפסק מפה
ולא בנגיעה (טה"ב ח"ב רלו)

ומ"מ במקום טביעה וכדו' ,שאין מי שיצילנה זולתו  -מותר
לבעלה אף לגעת בה [ 902משום ש'ביעתותא דנהרא' עדיף
יותר מ'בעבידתיה טריד ואין יצרו תוקפו'] (טה"ב ח"ב רכט)
ולהלכה ,מותר לבעל לסומכה ,לשמשה להקימה ולהשכיבה
רק בחולי שיש בו סכנה [שכן הוא הפשט בדברי מרן השו"ע
שקבלנו הוראותיו] (רבי כלפון משה הכהן בשו"ת שואל
ונשאל ח"ג סי' ת וכן ח"ז חיו"ד סי' קפא ,טה"ב ח"ב רלה)

סיכת הגוף במשחה  -אם הרופא ציוה עליה שהיא צריכה
לסוך עצמה בשמן  -מותר [כדין מישוש הדופק שהתיר
הרמ"א במקום סכנה ואין אחרים] (שו"ת משיב הלכה ח"א
סי' נ) ואף לבני ספרד יש להקל בזה [שהרי מרן מודה
שמותר לשמשה ולסעדה במקום סכנה] (טה"ב ח"ב רלז)

הרמ"א  -נקט שהמנהג להקל לשמש אותה כל שאין לו
אחרת שתשמש אותה ,והיא צריכה את זה הרבה ,ואף שלא
במקום סכנה.

עירוי דם מגופו לגופה ע"י צינורית מחברת  -מותר רק
בחולי שיש בו סכנה [כדין שימושה במקום סכנה ואין
אחרים שאין בזה חשש שיבעלנה] (שו"ת הר צבי חיו"ד סי'
קנד) ואין שום היתר בזה בחולה שאין בה סכנה ואף
שהרופאים והצוות נמצאים שם (כן מוכח משו"ת מנחת
יצחק ח"ה סי' כז ,נשמת אברהם יו"ד עמ' קיב ,טה"ב ח"ב
רלז)

הושטת חפץ מידו לידה ,נגיעה ע"י דבר אחר ,הנעלת מנעל
והתרתו  -מותרת אף בחולי שאין בו סכנה [שבמקום חולי
אין להחמיר בהרחקות כאלה] (בדה"ש סי' קצה ס"ק קפו,
טה"ב ח"ב רלו)
הטפת טיפות עיניים ופתיחת עיניה לשם כך  -מותר אף
בחולי שאין בו סכנה ,אם אין אחרת שתעזור לו בזה ,ויעשה
כן ע"י הפסקת בגד (שו"ת בית שערים חיו"ד סי' רעד ,טה"ב
ח"ב רלו)

הגבהת מטתה בבית החולים כשהיא שוכבת עליה  -מותר,
בין שזה נעשה ביד בין ע"י חשמל ,ואף בחולה שאין בה
סכנה ,ומ"מ טוב שיעשה זאת ע"י הפסק של מפה לתוספת
היכר [כיון שזה נעשה לרווחת האשה ,ואינו במגע ממש
אלא ע"י דבר אחר] (שבט הלוי רעו ובחדש רעג אות ד,
שו"ת באר משה ח"ד סי' עד) ואף לבני ספרד [הטעם -
משום ספק ספיקא ,שמא הלכה כרדב"ז ובשמים ראש שאף
כשאין סכנה מותר ,ואת"ל שיש להחמיר כדברי מרן
ותרוה"ד ,שמא נגיעה ע"י דבר אחר מותר]

חשש שתבוא לידי סכנה " -כל שיש חשש שאם לא
ישמשנה יכבד עליה חוליה ותבוא לידי סכנה ,יש לדונה
כחולה שיש בו סכנה [כמו שמתבאר מדברי הרדב"ז
בתשובה ח"ד ס"ב .ע"ש( "].טה"ב ח"ב רלו)
נטילת ידיים  -אם אין מי שישמשנה זולתו ,מותר לו ליטול
ידיה לנטילת מצוה ,לבוקר או לסעודה ,אך יזהר שלא יגע
בה כלל [כיון שאי אפשר בלי זה ,והוי צורך מצוה ,וזה
באקראי] (רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים או"ח סי' קנט
סק"א ,ובספרו כף החיים סי' כב אות טו ,טה"ב ח"ב רלו)

דין יהרג ואל יעבור
נחלקו הפוסקים ,האם ישנו איסור יהרג ואל יעבור באשתו
נדה (טה"ב ח"ב רלד) -
י"א שיש בזה איסור יהרג ואל יעבור [כי כל איסור ביאה
מהתורה הוא בכלל יהרג ואל יעבור] (רא"ה בחידושי
הריטב"א פסחים כה ,.ב"י ,חכמת שלמה קלוגער יו"ד סי'
קנז)
וי"א שאין בזה יהרג ואל יעבור [הטעם  -אף על פי שיש בה
כרת ,מ"מ אין הולד ממזר ממנה ,ולא עשאה זונה] (שו"ת
פני יהושע ח"ב סי' מד ,אבני נזר חיו"ד סי' סי' תסא אות י)

זריקה  -י"א שכל שיש רופא אחר ,אפילו אינו מומחה  -אין
להתיר לבעלה ,ורק אם יש חשש שהרופאים האחרים יגרמו
נזק בהקזתם יש להתיר [כי יש לחלק בין שאר רפואות
להקזת דם שהיא פשוטה יותר] (הגהת ב"י אות יב ,צמח
צדק בפסקי דינים סעי' יז)
וי"א שכל שבעלה מומחה יותר מהם  -מותר לו (משרת
משה דף קיח ע"ד כהבנתו ברדב"ז)

מקור טוהר
 902הראיה  -סוטה כא" - :היכי דמי חסיד שוטה? כגון אשה שטובעת בנהר ,ואומר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ולאצולה"  -משמע
שבמקום טביעה אין איסור הצלה אף בערוה האסורה עליו ,וכ"כ הספר חסידים סי' קכו (טה"ב ח"ב רכט)
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יו"ד סימן קצה
סעיף יז :למשש דופק ,ולהכנס לבית כנסת
ש ּ ָּׁכ ַּת ְּב ִּתי ְּּדנוֹ הֲגִ ין הֶׁ ּ ֵּתר ִאם
שש לָּׁ ּה הַּ ּדֹפֶׁ ק .הגה :וּלְּ ִפי מַּ ה ּ ֶׁ
ִאם ּ ַּבעֲלָּׁ ּה רוֹ פֵּ אָּׁ ,אסוּר לְּ מַּ ּ ֵּ
שש לָּׁ ּה הַּ דּ ֹפֶׁ ק ִאם אֵּ ין רוֹ פֵּ א ַּאחֵּ ר ו ְּּצ ִריכָּׁ ה
ש ּ ֵּכן ְּּדמֻׁ ּ ָּׁתר לְּ מַּ ּ ֵּ
ש ּ ֵּמש לָּׁ ּהָּׁ ּ ,כל ֶׁ
ְּצ ִריכָּׁ ה אֵּ לָּׁ יו ִּד ְּמ ַּ
ְּ
אֵּ לָּׁ יו וְּ יֵּש סַּ ּ ָּׁכנָּׁה ְּּבחָּׁ לְּ י ָּּׁה(ָּּׁ ,כך דִּ ְּק ֵּ ּדק הַּ ּ ֵּבית יוֹ סֵּ ף ִמ ְּּלשוֹ ן הָּׁ ַּר ְּמ ַּּב"ן סִ ימָּׁ ן קכ"ז) ,וְּ עַּ ּיֵּן בא"ח ִסימָּׁ ן פ"ח ִאם מֻׁ ּ ָּׁתר לְּ נִ דָּּׁ ה
לִ ּ ָּׁכנֵּס לְּ בֵּ ית הַּ ְּּכנֶׁסֶׁ ת וּלְּ ִה ְּת ּ ַּפ ּ ֵּלל.

הרופאים לבדוק בבית הסתרים ,שכל שאין דרך חיבה ותאוה
מותר ,כדברי הש"ך והכו"פ (ערוה"ש ס"ק כו) ,ועוד משום
ספק ספיקא שמא כהרמב"ן שקירבה מדרבנן ,ואת"ל
כהרמב"ם שזה דאו' שמא יש להקל כהרמ"א והש"ך ,ואפשר
שאף מרן השו"ע סובר כן (טה"ב ח"ב רלג הערה ])149
(טה"ב ח"ב רלג)

מישוש דופק
י"א שאין שום היתר שבעלה ימשש לה הדופק ויגע בה,
אפילו כאשר אין רופא אחר זולתו (תרוה"ד סי' רנב)
הב"י הסתפק בדבר וחתם בצריך עיון [מהלך הב"י -
בתחילה הוא כתב צד להתיר במקום פיקוח נפש כאשר אין
אחרים ,עפ"י תשובת הרמב"ן (סי' קכז)  -אך שמא יש
לדחות זאת ,שהרי אולי הרמב"ן התיר כי הוא מתבסס על
פסיקתו שנגיעה היא רק מדרבנן .903
וכן הביא צד לאסור בכל אופן ,עפ"י דברי הרמב"ם (ספר
המצות ל"ת קנג ,הל' איסו"ב פכ"א ה"א) שהרי לפיו יש בזה
אביזריהו דגילוי עריות ,שאסור מהתורה .לכן סיים הב"י
שצריך עיון בזה].
אך הרמ"א פסק להתיר במקום פיקוח נפש כשאין אחר
[כהבנת הב"י ברמב"ן סי' קכז ,ובפרט שיש לומר שהרמב"ם
אוסר רק נגיעה בדרך תאוה וחיבת ביאה .ועוד שכן הוא
המנהג שהרופאים היהודים ממשים הדופק של הנשים,
ואפילו נוגעים במקומות המכוסים של הנשים אע"פ שיש
רופאים גויים] (וכן הסכים הש"ך כ)
ויש מתירים את הנגיעה באשתו נדה רק ע"י הפסק בגד
(מקור חיים ס"ק סא ,פת"ש יז)
ולהלכה ,יש להתיר במקום סכנה כשאין רופא אחר בקי
כמותו [הראיה  -השו"ע אסר אך לא גילה מה הדין במקום
סכנה ,ונראה מדבריו שבמקום סכנה יש להתיר ,ונראה
שסבר שאף הרמב"ם יודה בזה (שו"ת זרע אמת ח"ג חיו"ד
סי' קטז) ,ועוד שכיון שבב"י הוא סיים בצ"ע לכן נראה
שאפשר להתיר (שו"ת תורה לשמה סוף סימן תצד) ,ועוד
שהרדב"ז התיר בכל מקרה שעוסק במלאכתו ,ועוד שמנהג

הרמ"א  -נקט שהמנהג להקל לשמש אותה כל שאין לו
אחרת שתשמש אותה ,והיא צריכה את זה הרבה ,ואף שלא
במקום סכנה.
ומ"מ את מישוש הדופק הוא התיר רק במקום סכנה ורק
שאין אחרת[ .שהרי יש להחמיר במישוש הדופק  -א .כיון
שהתועלת מזה רחוקה ,כי שמא הוא לא יבחין בחוליה,
ושמא לא ידע מה רפואתה ,לכן יש להתיר בזה רק במקום
סכנה ,ב .כיון שאין במלאכה זו חשש של קלקול או היזק,
ואינו טרוד במלאכה כל כך ,ויש לחוש שמא יבוא להרגל
עברה ,ג .וכיון שאין במלאכה זו עבדות וטורח] (צמח צדק
בפסקי דינים סי' קצה סעי' יז)
וי"א שמותר למשש לה הדופק בשעת הדחק אף שלא
במקום סכנה (מסגרת השולחן על יו"ד דף קנא ע"ג)
ולהלכה ,מישוש הדופק אסור אף בשעת הדחק ,אלא רק
במק ום סכנה [השו"ע אסר לבעל רופא למשש הדופק,
משמע אף בשעת הדחק ,משא"כ במקום סכנה שמותר ואנו
אין לנו אלא דברי מרן ,ואף הרמ"א שהקל היינו רק בשעת
הדחק וכמוהו פסקו הרבה אחרונים] (שו"ת בשמים ראש סי'
קיח ,שו"ת מנחת יצחק ח"ה ס"ס כז ,טה"ב ח"ב רלה)

מקור טוהר
 903והקשו עליו הפוסקים ,שהרי ידוע הוא שהתשובות המיוחסות לרמב"ן הן תשובות של הרשב"א ,כמו שכתב הב"י בעצמו בהקדמתו.
והרשב"א לא פסיקא ליה כולי האי שאיסור קריבה מדרבנן ,לכן לא היה למרן לומר שהרמב"ן לעמיה אזיל .ובפרט שבתחילת התשובה
נאמר שמסתבר שכל קירבה אסורה מהתורה ,ומפורסם הוא שהרמב"ן סובר שזה רק מדרבנן (טה"ב ח"ב רכו  -ז ,וכן רל  -רלא ,שו"ת
פני יהוש ע ח"ב חאה"ע סי' מד ,דף כא סוף ע"ד ,שו"ת בתי כהונה חלק בית דין סי' יב דף יח סוף ע"ד ,שו"ת זרע אמת ח"ג חיו"ד סי'
קטז)
[ואפשר שמרן הב"י בעת כתיבת הב"י לא היה ברור לו שאלו תשובות של הרמב"ן או הרשב"א ,ורק לאחר מכן שעמד על אמיתות
הדברים שתשובות הרשב"א הן כתב זאת בהקדמת הב"י]
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מי טוהר
ואף במקום סכנה לכתחי' יש להניח בגד מפסיק בינו לבינה
(מקור חיים ס"ק סא)

כניסה למקומות הקדושים
הרמ"א כתב עיין באו"ח סי' פח
בית החיים  -יש אוסרים שלא תכנס בימי נדתה (חמודי
דניאל כ"י ,פת"ש חי)
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יו"ד סימן קצו
סעיף א :זמן הפסק טהרה ומוך דחוק
ְּ
ש ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה ּבוֹ  .וְּ כָּׁ ך ִמ ְּש ּ ָּׁפטָּׁ ּהִ ,אם ִּת ְּר ֶׁאה
שהַּ זָּּׁבָּׁ ה סוֹ פֶׁ ֶׁרת מַּ ְּת ִחילִ ין ִמ ּ ָּׁמח ֳַּרת יוֹ ם ֶׁ
ִש ְּבעָּׁ ה י ִָּׁמים ֶׁ
יקה זוֹ
ש ִּת ְּפסֹק ְּּבטָּׁ ה ֳָּׁרה; ו ְּּב ִד ָּׁ
ש ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה ְּּכ ֵּדי ֶׁ
ב' י ִָּׁמים אוֹ ג' וּפָּׁ ְּס ָּׁקה ִמ ִּל ְּראוֹ תּ ,בוֹ ֶׁדקֶׁ ת ּ ַּביּוֹ ם ֶׁ
חֲרית וּמָּׁ צְּ ָּׁאה עַּ צְּ מָּׁ ּה
ש ִ
שמָּׁ שוֹ ת .וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה; ו ְּּב ִדיעֲבַּ ד ,אֲ ִפלּ ּו לֹא ּ ָּׁב ְּדקָּׁ ה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ַּרק ַּ
ִּת ְּהיֶׁה סָּׁ מו ְּּך לְּ בֵּ ין הַּ ּ ְּ
ְּטהוֹ ָּׁרה ,סָּׁ גֵּי ְּּבכָּׁ ְּך( .טוּר ְּּב ֵּשם הָּׁ ַּר ְּש ָּּׁב"א וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף אַּ ף לְּ פִ י דִּ בְּ ֵּרי הָּׁ רֹא"ש)  .וּלְּ עוֹ לָּׁ ם יְּ לַּ ּ ֵּמד ָּׁא ָּׁדם לְּ הַּ ְּח ִמיר לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה ְּּבתוֹ ְּך ּ ֵּביתוֹ
שזּוֹ
שם ּ ָּׁכל ּ ֵּבין הַּ ּ ְּש ָּׁמשוֹ תֶׁ ,
ש ְּּיהֵּ א ָּׁ
ש ְּּתהֵּ א ּבוֹ ֶׁד ֶׁקת ְּּביוֹ ם הֶׁ ְּפסֵּ ק טַּ ה ֲָּׁר ָּׁת ּה ְּּבמוֹ ְּך ָּּׁדחוּק וְּ ֶׁ
ֶׁ

יאה ִמ ְּּי ֵּדי סָּׁ פֵּ ק
יקה מוֹ ִצ ָּׁ
הַּ ְּּב ִד ָּׁ

ַּ(ר ְּש ָּּׁב"א ְּּבתה"ק)  .הגה :יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ִאם הִ ְּת ּ ַּפ ְּּלל ּו הַּ ָּּׁקהָּׁ ל עַּ ְּר ִבית וְּ עוֹ ד הַּ יּוֹ ם ּגָּׁדוֹ לֵּ ,אינ ָּּׁה
וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים

אחַּ ר דְּּ הַּ ָּּׁקהָּׁ ל ּ ְּכבָּׁ ר עָּׁ שׂ ּו אוֹ תוֹ לַּ יְּ לָּׁ ה (ת"ה),
יְּ כוֹ לָּׁ ה לִ ְּב ּדֹק ָּׁאז לִ לְּ ּבֹש לְּ בָּׁ נִים וּלְּ הַּ ְּת ִחיל וְּ לִ ְּמנוֹ ת ִמיּוֹ ם הַּ ּ ָּׁמחֳ ָּׁרת ,מֵּ ַּ
ש ִאם
ָּׁשים נוֹ הֲגוֹ ת ֶׁ
ש ּ ָּׁבת (אָּׁ גוּר ְּּב ֵּשם מהרי"ל) ; וְּ נוֹ הֲגִ ין לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה לִ זָּׁהֵּ ר ,ו ְּּב ִדיעֲבַּ ד אֵּ ין לָּׁ חוּש .ו ִּמ ְּקצָּׁ ת נ ִ
דְּּ מֻׁ ּ ָּׁתר אֲ ִפלּ ּו עָּׁ שׂ ּו הַּ ָּּׁקהָּׁ ל ַּ
יקין אֲ ִפלּ ּו לְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁב ְּרכ ּו ִאם נ ְִּת ַּקלְּ ְּקלָּׁ ה סָּׁ מו ְּּך לָּׁ עֶׁ ֶׁרב,
יר ָּׁת ּהָּׁ ,אז מַּ ְּפ ִס ִ
ּ ָּׁפ ְּסקָּׁ ה ק ֶֹׁדם ּ ָּׁב ְּרכ ּו וְּ חָּׁ ז ְָּּׁרה לִ ְּראוֹ ת ּ ֶׁכ ֶׁתם אוֹ ָּׁ ּדם ּתוֹ ְּך יְּ מֵּ י סְּ ִפ ָּׁ
יקין.
שהוֹ ָּׁרה לָּׁ הֶׁ ן ,וְּ הוּא ִמ ְּנהַּ ג ו ִָּׁת ִ
וְּ חוֹ ְּש ִבים ָּּׁדבָּׁ ר זֶׁה לְּ ִדיעֲבַּ ד; וְּ אֵּ ין לִ ְּמחוֹ ת ְּּבי ָָּּׁׁדםִּ ,כי כֵּ ן ִק ְּּבל ּו מֵּ ֵּאיזֶׁה חָּׁ כָּׁ ם ֶׁ

הפוס קים האם הפסק טהרה מהתורה או מדרבנן (עיין
בטה"ב ח"ב רמ)

חובת הפסק טהרה
אשה טמאה הרוצה להיטהר ,חייבת לבדוק עצמה ולראות
שאין דם ,בכדי שתוכל למנות שבעה נקיים ,ובדיקה זו
נקראת 'הפסק טהרה' ( 904רא"ש פרק תינוקת סי' ה ,ב"י)
בין זבה ,בין נדה ,בין ברואה כתם (טה"ב ח"ב רלח) ונחלקו

יום שפסקה בטהרה אינו עולה לשבעה נקיים
אותו יום שהאשה עשתה בו הפסק טהרה ,אינו יכול להחשב
לאחד מימי הנקיים ,ולכן מונים שבעה נקיים רק למחרת
ההפסק טהרה [ 905הטעם  -משום שבדיני נקיים אין אומרים

מקור טוהר
[ 904המקור  -א .כן משמע מהמשנה בנדה סח .שכל התנאים מצריכים בדיקה ולמחרת מונה שבעה נקיים,
ב .כן מפורש בדברי רב [נדה סט" - .אמר רב ששת אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב" :נדה שהפרישה בטהרה בשלישי שלה סופרתו
למנין שבעה נקיים" .נדה ספירה למה לה? [והרי א ינה מונה נקיים ,אלא שבעה מלוכלכים] .אלא אימא "זבה שהפרישה בטהרה בשלישי
שלה סופרתו למנין ז' נקיים" ,אמר ליה רב ששת לרב ירמיה בר אבא" :רב ככותאי אמרה לשמעתיה ,דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו
למנין ז'? (כמובא בנדה לג ,).כי קאמר רב לבר משלישי" [שמונה שבעה נקיים רק למחרת היום שפסקה בו]"]
[ 905המקור  -א .כך סובר רבא (נדה לג ).שאין יום ההפסק עולה ,ורמי בר חמא שהקשה עליו בסך הכל הסתפק בזה משום שהוא לא
ידע את הטעם הראשון ,ודבריו הם דיחויא בעלמא ואין להעמיד כן את המשנה [נדה לא" - :מתני'  -בנות כותים נדות מעריסתן,
והכותים מט מאים משכב תחתון כעליון מפני שהן בועלי נדות והן יושבות על כל דם ודם"...
נדה לג - .כעת הגמ' מביאה שני טעמים לטומאת בנות כותים " -תניא אמר רבי מאיר :אם הן יושבות על כל דם ודם תקנה גדולה היא
להן? [הרי הן מחמירות ,ולמה שיהיו טמאות ,אלא הטעם הראשון הוא] אלא שרואות דם אדום ומשלימות אותו לדם ירוק [משום שהן
מתחילות את ימי הטומאה כבר מדם ירוק ,ולפי האמת הן צריכות למנות רק מדם אדום] ,דבר אחר :יום שפוסקת בו סופרתו למנין
שבעה [הטעם השני שבנות כותים טמאות נדות ,הוא משום שהם מונות את היום שפסקה בו ליום ראשון נקי ,מדין מקצת היום ככולו,
אך להלכה אין לומר מקצת היום ככולו בדיני נקיים ולכן הן טמאות] ,מתקיף לה רמי בר חמא [את הטעם הזה] :ותספרנו ואנן נמי
ניספריה דקיימא לן מקצת היום ככולו? [והרי אין בעיה לספור את יום ההפסק לאחד מהנקיים ,שהרי אפשר להסתמך על הכלל
שמקצת היום ככולו] .אמר רבא :אם כן שכבת זרע דסתר בזיבה היכי משכחת לה והא מקצת היום ככולו?! [דוחה רבא ,לעיל (כב).
דרשו מהפסוק "זאת תורת הזב ,ואשר תצא ממנו שכבת זרע" שזב הרואה קרי סותר את אותו היום שראה בו זיבה ,וממשיך למנות
רק ביום שלאחריו ,משמע מכך שאין אומרים בטומאה מקצת היו ם ככולו] .אי דחזאי בפלגא דיומא ה"נ הכא במאי עסקינן דחזאי
סמוך לשקיעת החמה[ .מתרץ רמי בר חמא ,שאומרים מקצת היום ככולו בדיני טומאה ,והפסוק מדבר על מקרה שהגבר ראה קרי
סמוך לשקיעה ,כך שלא נשאר למנות מקצת יום ,ולכן מונה רק ממחרת] .וליקום ולימא ליה לקרא כי כתיבא סמוך לשקיעת החמה
כתיבא? [וכי איך אפשר להעמיד את הפסוק על מקרה מסויים' ,אוקימתא'?] אין ,על כרחך שבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה
[אפשר להסביר מקרה בפסוק ,שהרי אין אפשרות אחרת ,מחמת הדוחק]"
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מי טוהר
מקצת היום ככולו] (  906רא"ש בפרק בנות כותים ריש סי'
א ,ב"י ,שו"ע ,טה"ב ח"ב רלח) 907
ומ"מ ניתן לכתחילה להתחיל למנות את שבעה הנקיים אחר
כמה ימים מההפסק טהרה (אשכול סי' מד ,סד"ט יח ,טה"ב
ח"ב רחצ  -ט) 908

וראתה בו בבוקר ,ומהיות טוב עדיף שתבדוק סמוך לבין
השמשות ,ואף אם היא כבר בדקה בשחרית וכעת נזכרה
שב אותו יום היא ראתה ,נכון שתשוב לבדוק עצמה סמוך
לבין השמשות (טה"ב ח"ב רעז)
אופן בדיקת הפסק טהרה  -עצה טובה היא ,שתעמיד רגלה
האחת על הספסל ורגלה אחת על הארץ ,ואז תוכל לבדוק
עצמה כראוי בחורים ובסדקים .ומ"מ מעיקר הדין אין זה
מעכב ,ולכן אשה חולה שיכולה לעשות ההפסק רק בשכיבה
על גבה ,יכולה להפסיק בטהרה כשהיא שוכבת על גבה
(טה"ב ח"ב רעז)

זמן הבדיקה
י"א שמעיקר הדין זמן בדיקת הפסק טהרה הוא משעת
מנחה קטנה ולמעלה ,אלא שלכתחילה עדיף שתבדוק סמוך
לבין השמשות ,שהוא הזמן היותר סמוך ללילה ,בכדי לצאת
מידי כל ספק ,ומ"מ בדיעבד שהיא בדקה עצמה בשחרית,
מיום שני והלאה  -בדיקתה מועילה (רשב"א ,וכן דעת
הרא"ש לפי הב"ח והב"י באפשרות הראשונה ,רמ"א)
וי"א שמיום השני לראייתה והלאה בדיקה בשחרית היא
מעיקר הדין ,כך שאשה שקשה לה להפסיק סמוך לבין
השמשות ,יכולה לעשות הפסק טהרה אפילו בשחרית ,909
אלא שיותר טוב שתבדוק סמוך לשקיעה ,שהוא בתוך חצי
שעה קודם השקיעה ,ומ"מ אין לדקדק בזה כל כך [שהרי
רבי יהודה החמיר רק ממנחה קטנה ולמעלה ,שהוא שעתיים
וחצי קודם הלילה ,והבו דלא להוסיף עלה] (טה"ב ח"ב רסט,
ער)

הפסק טהרה אחר השקיעה  -לכתחילה הפסק טהרה צריך
להעשות קודם השקיעה ,אך בדיעבד שלא הספיקה ,היא
יכולה לבדוק בתוך כל בין השמשות ,דהיינו שלוש עשרה
דקות וחצי זמניות [מפני שיש בזה כמה ספקות וספקי
ספקות להקל ,כמובא בטה"ב ח"ב רעז  -רצ] 910
נתינת מוך
ויותר מזה ,עדיף שיהיו 'ידיה בין עיניה כל זמן בין
השמשות'( ,רא"ש בסופו בקיצור הלכות נדה  ,911רמב"ן פ"ב

הפסק ביום ראיה  -אשה שראתה יומיים או שלושה ומעלה,
יכולה מעיקר הדין להפסיק בשחרית אף ביום שפסק וסתה
מקור טוהר
ב .לפי הגמ' (נדה סט ).מוכח שאין אנו עושים כבנות הכותים ["אטו ככותאי אמרה רב לשמעתיה? "...והגמרא נזקקה לתרץ שרב סובר
שאין עושים כבנות כותים] ]
( 906במסכת ראש השנה יא נאמר "סוף היום עולה בתחילתו ,וכתב על זה רש"י ,שהרבה טעו בשמועה זו להחשיב את יום ההפסק
טהרה כיום ראשון לנקיים ,וכן במחזור ויטרי סי' תצט הביא שרש"י ע"ה כעס על המקלים ואמר להם "אם כן ,בניכם ממזרים")
[ 907דלא כחידושי הרשב"ץ על מסכת ברכות פ"ה (עיין בשיטמ"ק ח"ב עמ' תקמו) כתב שדעת הרא"ה שאף ביום נקי הראשון אומרים
מקצת היום ככולו ,ולכן יום ההפסק עולה ליום ראשון לנקיים( .הערת הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א)]
[ 908דלא כמקור ח יים ,ערוה"ש והמעדני מלך שהביאו את הש"ך (ס"ק ו) שאין להרחיק ,אך הפרדס רימונים דחה דבריו( .הערת הררב
מרדכי זרניקיאן שליט"א)]
[ 909הטעם  -א .שהרי הראב"ד ,הרמב"ן ,הרשב"א ,המאירי ,רבינו ירוחם ,הרב המגיד והרשב"ץ ,כולם שסוברים שאינה צריכה לכתחילה
לבדוק סמוך לבין הש משות ,וכדעת מרן השו"ע ,ב .וכן הב"י כתב בדעת הרא"ש שכתב 'בין השמשות' רק לרווחא דמילתא ,שאין ספק
שבדברי הרא"ש מוציא מידי ודאי של כל הפוסקים הנ"ל]
 910מאידך ,ישנם פוסקים המחמירים בזה אף בדיעבד ,כגון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל שפוסק שאפילו רגע אחד אחר השקיעה לא
ע ולה לה ההפסק ,ודעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל שבדיקה אחר השקיעה מועילה רק לחילונים ,וכן פוסקי אשכנז דעתם לאסור בזה
(הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א)
 911הב"י הקשה  -א .והלא איך הרא"ש כתב שתבדוק בבין השמשות ,הרי זמן זה הוא ספק לילה ,וקיי"ל שיום שספרה בו אינו עולה
למנין שבעה?
ב .איך הרא"ש החמיר יותר מרבי יהודה ,שהחמיר הכי הרבה ,שמועילה הבדיקה ממנחה קטנה ולמעלה?
ותירץ הב"י  -א .שהרא"ש התכוון לבדיקה בזמן שהוא ודאי יום ,או בין השמשות הראשון של ר"ת ,שזה מתחילת שקיעה עד סוף
שקיעה (שזה שלוש מיל ורבע ,חמישים ושמונה דקות זמניות וחצי) שזה יום ודאי ,שנפסק בהלכות שבת (או"ח רסא,ב) שאפשר
לקיים בו תוספת שבת ,בחלקו או בכולו ,או סמוך לבין השמשות שהוא ספק לילה (סמוך לבין השמשות השני של ר"ת ,או סמוך לבין
השמשות של שיטת הגאונים)
ב .הרא"ש הסכים עם רבי יהודה שהבדיקה מועילה מן המנחה ,אלא שהוא רצה להורות שעה שמוציאה את האשה מידי כל ספק ,בכך
שתבדוק בזמן הסמוך ביותר ללילה ,ואם היתה יכולה להיות ידיה בין עיניה כל בין השמשות ,ודאי שגם זה עדיף.
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יו"ד סימן קצו
ה"ב) וזאת ע"י נתינת מוך  912שיהיה שם כל זמן בין
השמשות (רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ה כד ,.ב"י) וכ"פ השו"ע
והוסיף בטה"ב (ח"ב ער) שאצלנו נהגו כן  ,913ומ"מ יש
מקומות שנהגו להקל בזה כמו בחלק ממדינות אשכנז
ובודאי שיש להן על מה שיסמוכו.

בדיקה אחר תפילת ערבית
נחלקו הפוסקים האם ניתן להפסיק בטהרה אחר שהקהל או
האשה התפללו ערבית ,שמא זה נחשב כבר ללילה -
י"א שאם הקהל התפללו ערבית והיא לא התפללה  -אין היא
יכולה להפסיק בטהרה [כיון שהקהל התפללו ערבית הם
כבר עשו אותו לילה ,ואין יום הבדיקה עולה למנין שבעה
נקיים] (תרוה"ד סי' רמח ,ש"ך ג)
וי"א שאם הקהל התפללו היא יכולה להפסיק בטהרה (דעה
שהביא תרוה"ד)
וי"א שאף אם הקהל התפללו ערבית ואף בערב שבת שהם
עשו קבלת שבת  -האשה יכולה להפסיק בטהרה [הטעם -
א .כי קבלת תוספת שבת לא שייכת לענין נדה ,כי לעניין
נדה הכל תלוי בכ"ד שעות של היממה  915ואין ענין תוספת
שייך אליו ,כמו בדין ספירת העומר ,מצה ,סוכה ,ב .ועוד
שהב"י הביא את דברי המהרי"ל אחר דברי תרוה"ד ,ג .ועוד
שהשו"ע השמיט את דברי תרוה"ד ,ד .וכן דעת רוב
האחרונים להקל בדיעבד] (אגור סימן אלף שעז בשם שו"ת
המהרי"ל החדשות סימן צה)
ואם היא התפללה  -י"א שהיא יכולה להפסיק בטהרה,
שהרי הכל תלוי בכ"ד שעות (ש"ך ד) וי"א שאם היא
התפללה אין להקל שתבדוק אפילו בדיעבד (דעת אביו של
הש"ך הובא בש"ך ד)
הרמ"א כתב שהמנהג לכתחילה להזהר בזה ולא להפסיק
בטהרה אחר שהתפללו ערבית ,ובדיעבד אין לחוש ,ולכן אם
היה באפשרותה לבדוק קודם ערבית  -יש להחמיר ,אך אם
ראייתה המשיכה עד אחר ערבית והיא לא יכלה לבדוק עד
אז  -ודאי שכעת היא יכולה לבדוק ,שהרי אין לה אונס גדול
מזה (ש"ך ה)
ולהלכה ,יש לה לבדוק קודם שתתפלל ערבית ,וכן בערב
שבת קודם שתדליק נרות ,ובדיעבד שהתפללה ערבית וכן
שהדליקה נרות ,יכולה לעשות הפסק טהרה קודם השקיעה
(טה"ב ח"ב רצב)

זמן הנחת המוך  -עשר דקות קודם השקיעה ,וכן כל בין
השמשות ,שהוא כרבע שעה ,ועוד חמש דקות שיהיה לילה
ודאי ,ובסך הכל כחצי שעה ואין צורך להחמיר יותר ,פן
יגרום המוך שריטות בגופה (טה"ב ח"ב רעג)
אשה שקשה לה  -מחמת כאב או מחמת חשש פן יצא דם
מבית החיצון מחמת המוך  -יכולה להקל לעשות הפסק ע"י
בדיקה בלבד בלי נתינת מוך ,כיון שאינו מן הדין אלא חומרא
בעלמא ,וטוב שהבדיקה תהיה מונחת איזה זמן בפנים ולא
תוציאנו מיד (טה"ב ח"ב רעג)
ואם האשה רוצה להפסיק בטהרה אחרי כמה ימים שראתה
 די לה בבדיקת מוך דחוק בלבד ,שהיא כוללת גם בדיקתחורים וסדקים (טה"ב ח"ב רלח הערה  ,2הליכו"ע ח"ה עמ'
פא) 914
יציאה לרה"ר עם מוך דחוק הבלוע בגופה
יש לאסור לאשה שלא לצאת עם מוך בגופה לרה"ר בעצם
יום השבת ,כגון שחוששת שסמוך לבין השמשות תהיה
טרודה או שתהיה בחברת שכנות או קרובות ,ומקדימה
להפסיק בטהרה מבעוד יום [כיון שדרכה להוציאו אחר כך]
אבל אם היא יוצאת בבין השמשות שבכניסת שבת ,וכבר
בדקה עצמה לפני כן והפסיקה בטהרה ,ומניחה מוך דחוק
למצוה מן המובחר  -יש להקל,
אך בבין השמשות של מוצש"ק  -אם אין בכך צורך גמור
כדאי להחמיר שלא לצאת בו (טה"ב ח"ב שח)

מקור טוהר
 912אמנם החוו"ד (סי' קצא סק"ח) כתב שמוך דחוק ,היינו באופן שתמלא את כל בית הרחם במוך ,וגם תניח מוכים הרבה חוץ לרחם
עד שיכסה את כל בית התורפה ,שאז בודאי אילו ירדה טיפת דם דרך חורים וסדקים היתה נראית במוך ,וכן הרשב"א ומרן השו"ע
נקטו "מוך דחוק".
מ"מ לפי ספר החינוך (מצוה רז) מספיק שתניח בפנים מוך או בגד לבן ,וכן לא שמענו מעולם מי שמחמיר בזה ,ועוד שזו חומרא יתירה
שקשה מאוד לעשותה (שו"ת יגל יעקב בהגהות ליו"ד עמ' רנו סי' קצו ,טה"ב ח"ב עדר)
[ 913הטעם  -א .שהרי להלכה אין אנו אומרים לא שימשה אטו שימשה ,וא"כ יכולה להפסיק בראשון לראייתה ,כך שהיא צריכה מוך
דחוק ,ולכן נהגו תמיד במוך דחוק כדי שלא תבוא לידי תקלה אם היא תפסיק ביום הראשון ,ב .כדי לנהוג כחומרת מרן השו"ע לכתחילה
ולא בדיעבד ,ג .ועוד שהסד"ט כתב בשם הרמב"ם ועוד פוסקים שאם לא בדקה במוך דחוק כל בין השמשות אפילו בדיעבד לא מהני]
 914ובתנאי שקודם נתינת המוך היא סיבבה אותו בחורים וסדקים (הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א)
 915ולדעת הש"ך (סס"ק ד) היינו כ"ד שעות שוות ,שהלילה שווה ליום ,כך שאם היום ארוך יותר אין להקל בזה ,ויכולה לבדוק רק עד
שעה יחסית בה מסתיימת עונת הלילה  -ומ"מ יש לבאר דבריו שהוא החמיר רק כאשר הקהל וגם היא התפללו ערבית וקיבלו שבת,
אך הדגמ"ר חלק עליו ,וסבר שכוונת האגור היא לכ"ד שעות זמניות ,כך שכל שרואים יום אפשר להקל( .דגמ"ר הובא באוצר המפרשים
על השו"ע ,פת"ש א) וכן נטה בטה"ב ח"ב רצב
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[הדגמ"ר דחה דבריו ,שאין לומר שהמהרש"ל הקל בהפסק
אחר ערבית ,אלא הקל לענין מנין ה' או ו' לפליטת שכבת
זרע ,באשה שהתחילה לראות דם אחר שהתפללה ערבית
מבעוד יום ,שהיא מונה את הימים לפליטת שכבת זרע
מאותו יום ,ואין מחשיבים אותו כלילה מחמת תפילתה.
(שו"ת נו"ב תניינא סי' קלא ,הובא באוצר המפרשים על
השו"ע ,פת"ש סס"ק א)
ישנה סתירה בדברי השו"ע שבאו"ח סי' ל בהלכות תפילן
פסק הביא יש אומרים שאחר שהתפלל ערבית לא יכול
להניח תפילין ,ושם מקור הדין הוא בתרוה"ד ,כמו בדין
הפסק טהרה.
אמנם בטה"ב תירץ שכיון שהשו"ע סיים בדברי המהרי"ל
שמקל בזה ,משמע שכן הכרעת מרן כמשנה אחרונה( .הרב
מרדכי זרניקיאן שליט"א)].

הוסיף הרמ"א שישנו מנהג ותיקין של מקצת נשים ,שאם
האשה ראתה תוך ימי ספירתה סמוך לערב אחר שהתפללו
ערבית  -היא יכולה להפסיק  -הב"ח דייק שהקולא היא רק
בראיות ש'בתוך' ימי ספירתה לראיה קודמת ,אך אם זו
תחילת ראיה אין להקל .אך הש"ך (ה) ביאר שהקולא היא
אף בראיה הראשונה ,במקרה שעשתה הפסק קודם ערבית,
ואח"כ היא ראתה לאחר ערבית ,שיש להקל לה לעשות
הפסק שוב ,ואין לומר שכיון שהיא בדקה עצמה קודם
ערבית ,א"כ אחר ערבית זה לילה בשבילה.
י"א שבימינו יש להקל בזה ,כיון שבין כה המנהג להפסיק רק
אחר ששה ימים מיום הראיה (ט"ז א בשם שו"ת מהרש"ל
סי' פב)  -אך האחרונים דחו דבריו
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יו"ד סימן קצו
סעיף ב :הפסק ביום הראשון לראייתה

שם ּ ָּׁכל
ש ְּּיהֵּ א ָּׁ
ָּׁראֲ ָּׁתה יוֹ ם ֶׁאחָּׁ ד ִּבלְּ בַּ ד וּפָּׁ ְּס ָּׁקה ּבוֹ ּ ַּביּוֹ םְּ ,צ ִריכָּׁ ה לִ ְּבדּ ֹק עַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבמוֹ ְּך דָּּׁ חוּק וְּ ֶׁ
שלּ ֹא הָּׁ יְּ ָּׁתה
שמָּׁ שוֹ ת .הגה :ו ְּּב ִדיעֲבַּ ד ִאם ּ ָּׁב ְּדקָּׁ ה עַּ צְּ מָּׁ ּה סָּׁ מו ְּּך לְּ בֵּ ין הַּ ּ ְּשמָּׁ שוֹ ת וּמָּׁ צְּ ָּׁאה עַּ צְּ מָּׁ ּה ְּטהוֹ ָּׁרהַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ּ ֵּבין הַּ ּ ְּ
הַּ ּמוֹ ְּך אֶׁ ְּצלָּׁ ּה ּ ָּׁכל ּ ֵּבין הַּ ּ ְּשמָּׁ שוֹ ת ,סָּׁ גִ י
מֵּ הָּׁ נֵּי ,הוֹ ִאיל וְּ לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ַּרק יוֹ ם ֶׁאחָּׁ ד

ש"ס) .
שם ַּר ְּמ ּ ַּב"ן וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף לְּ הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם וכ"מ ּ ַּב ּ ָּׁ
שם הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א וְּ הוּא הַּ דִּ ין ְּּב ֵּ
(טוּר ְּּב ֵּ

שח ֲִרית לֹא
אֲ בָּׁ ל ְּּב ִדיקַּ ת ַּ

שם) .
שם י"א וְּ כ"ד ַּר ְּמ ּ ַּב"ם פ"ו מהא" ב וּבְּ פי' ִמ ְּשנָּׁה סוֹ ף פ"ד וּבַּ ְּר ְּטנו ָּּׁר ה ָּׁ
(ר ְּש ּ ָּׁב"א וְּ ַּר ְּמ ּ ַּב"ן ְּּב ֵּ
ַּ

הפסק ביום שנפתח מעיינה  -דעות התנאים

הפסק ביום שנפתח מעיינה  -דעות הפוסקים

המקור  -נחלקו התנאים (נדה סח - .סח ):באיזה יום
לראייתה הנדה יכולה להפסיק בטהרה - 916
דעת תנא קמא  -שיכולה לבדוק ביום השביעי בשחרית,
דעת רבי יהודה  -שיכולה לבדוק רק מזמן מנחה קטנה
[מפשט דבריו נראה שבודקת רק בשביעי וכן מתבאר
בפירוש המשניות לרמב"ם ,אך הב"י והגר"א ביארו שלדעתו
מועילה בדיקה בשחרית רק בראשון ,ובשאר ימים אחר
המנחה בלבד]
דעת חכמים  -שיכולה לבדוק אף ביום השני בשחרית ,וכן
בראשון בבין השמשות 917
918
ודעת רבי  -שיכולה לבדוק אף בראשון בשחרית  ,וכן
דעת הברייתא 919

י"א שמועילה הבדיקה אף בשחרית [כדעת רבי ,כיון
שמצאנו בבדיקה שהדם פסק ,כנראה הוא פסק] (רשב"א
תוה"א ב"ז ש"ה כד).
וי"א שהבדיקה מועילה רק בבין השמשות ,אך בדיקה
בשחרית אינה מועילה [כדעת חכמים ,שחזקת יום הראשון
שכולו טמא כיון שהוחזק בו מעיינה לפתוח ,אא"כ יהיו ידיה
בין עיניה כל בין השמשות] (רמב"ם איסו"ב פ"ו ה"כ עפ"י
הבנת הב"י וה"ה ,רמב"ן פ"ב ה"ב)
[דעת הרא"ש  -נחלקו הפוסקים כמי סבר הרא"ש (עיין
בהערה ])920

מקור טוהר
[ 916נדה סח" - .מתני'  -נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר ימים בדקה ומצאה
טמאה הרי היא בחזקת טהורה ,בדקה עצמה בי ום שביעי שחרית ומצאה טמאה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר זמן בדקה ומצאה
טהורה הרי זו בחזקת טמאה ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה ,ואם יש לה וסת דיה שעתה ,ור' יהודה אומר כל שלא הפרישה
בטהרה מן המנחה ולמעלה הרי זו בחזקת טמאה וחכמים אומרים אפילו בשנים לנדתה בדקה ומצאה טהורה ובין השמשות לא
הפרישה ולאחר זמן בדקה ומצאה טמאה הרי זו בחזקת טהורה"
נדה סח" - :תניא אמרו לו לר' יהודה אלמלי ידיה מונחות בעיניה כל בין השמשות יפה אתה אומר עכשיו אימר עם סלוק ידיה ראתה
מה לי הפרישה בטהרה בז' מן המנחה ולמעלה מה לי הפרישה בטהרה בראשו ן ,בראשון מי איכא למאן דאמר? אין ,והתניא [בניחותא]
אמר רבי שאלתי את רבי יוסי ור' שמעון כשהיו מהלכים בדרך נדה שבדקה עצמה יום ז' שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות לא
הפרישה ולאחר הימים בדקה ומצאה טמאה מהו אמרו לו הרי זו בחזקת טהרה ששי חמישי רביעי שלישי שני מאי? א"ל לא שנא,
בראשון לא שאלתי וטעיתי שלא שאלתי ,אטו כולהו לאו בחזקת טומאה קיימי וכיון דפסק פסק ,ראשון נמי כיון דפסק פסק .ומעיקרא
מאי סבר? הואיל והוחזק מעין פתוח"]
ונראה לבאר  -נכון שהסוגיה והתנאים הנ"ל חולקים לגבי נדה ,שטובלת בסוף שבעה ימים ,בין נקיים בין מלוכלכים ,אך מ"מ אנו רואים
שהיא צריכה הפסק טהרה קודם הטבילה בכדי להחזיקה שפסק מעיינה ,כמו כן גבי זבה ,שחייבת שבעה נקיים ,אף היא צריכה הפסק
טהרה להחזיק שפסק מעיינה ,לכן באו הראשונים ודימו את סוגיית המשנה לדין זבה שבזמנינו ,אחר כמה ימים מתחילת הוסת ניתן
לעשות את הפסק הטהרה.
 917שהרי חכמים קאי על ת"ק שהתיר בשביעי בשחרית ,והם אמרו שיש להתיר בדיקה בשחרית אף בשני ,אבל אין להתיר בדיקה
בשחרית בראשון ,אך בבין השמשות של ראשון ניתן לבדוק( .ב"י)
 918משמע שרבי התיר בראשון ,כיון שהוא אמר טעיתי שלא שאלתי על הראשון ,וכן הוא נתן טעם למה יש להתיר בראשון (רשב"א)
 919שאמרה "מה לי הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה בשביעי ,מה לי בראשון" ,שמע מינה דראשון כשני (רשב"א)
[ 920הרא"ש (בסופו בקיצור הלכות נדה) סתם וכתב שתבדוק בבין השמשות [הטעם  -שכן לדעת רבי ,שאפשר בראשון בשחרית,
מ"מ עדיף יותר לבדוק בבין השמשות ,וכן לדעת חכמים שאפשר בראשון בבין השמשות בלבד ,י"ל שאף בשאר ימים יש לבדוק רק
בבין השמשות בכדי שלא יתחלף לה זמן הבדיקה בכל יום].
אך אם היא בדקה בשחרית  -נחלקו הפוסקים מהי דעתו -
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לבדוק שוב סמוך לבין השמשות [ואינה צריכה מוך דחוק]
(ש"ך ו בשם מעד"מ ,וכן ש"ך כא) וכ"פ בטה"ב (ח"ב רצו,
דש) וכן הדין בראתה בעד שאינו בדוק או צבעוני (טה"ב ח"ב
שה)
אך אם היא ראתה בעד הבדוק (פחות מכגריס או על בגד
צבעוני)  -לכתחילה צריכה הפסק ומוך דחוק ,אך מעיקר
הדין אין צורך במוך כל ביה"ש [מחמת שיש ספק ספיקא
 ,]922ולכן אשה שאינה יכולה לעשות כן מפני שעל ידי
שהיית המוך בפנים מוצאת בו כתמים יכולה להקל( .טה"ב
ח"ב שה)

להלכה ,האשה שראתה יום אחד ורוצה להספיק לפסוק בו
ביום בכדי למנות מלמחרת ,צריכה בדיקה סמוך לבין
השמשות ,וכן בדיקת מוך דחוק בחורים וסדקים שיהא שם
כל בין השמשות (שו"ע)
ובדיעבד ,מוך דחוק אינו מעכב ,אך בדיקת הפסק טהרה
בשחרית אינה מועילה ביום הראשון לראייתה ,דהיינו כל
שבדקה קודם מנחה קטנה [הואיל וביום זה הוחזק מעיינה
פתוח (ט"ז ב)] (רמ"א ,דגמ"ר ,פת"ש ב ,טה"ב ח"ב רצט -
דש) 921
ומ"מ אם ראתה כתם בלבד ,בדיעבד מועיל לה הפסק
בשחרית אף באותו היום בלי מוך ,אך לכתחילה תחזור

סעיף ג :רחיצה ובגדים בדוקים
ש ֵּאין ּבוֹ ּ ֶׁכ ֶׁתם,
ש ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה ִמ ִּל ְּראוֹ ת וּבוֹ ֶׁדקֶׁ ת עַּ ְּצמָּׁ ּה ּ ָּׁכ ָּׁאמוּרִּ ,תלְּ ּ ַּבש חָּׁ לוּק הַּ ּ ָּׁבדוּק לָּׁ ּה ֶׁ
ּ ַּביּוֹ ם ֶׁ
שים ְּס ִדינִ ים הַּ ְּּבדו ִּקים ִמ ְּּכ ָּׁת ִמים ,ו ִּמיּוֹ ם הַּ ּ ָּׁמח ֳָּׁרת ּ ַּת ְּת ִחיל לִ ְּס ּפֹר ִש ְּבעָּׁ ה נְּ ִק ִּיים.
וּבַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה ּ ָּׁת ִ ׂ

של מַּ ּ ָּׁטהּ ַּ ,די ְּּבכָּׁ ְּך
שת לְּ בָּׁ נִ ים; ָּׁא ְּמנָּׁם ִאם לֹא ָּׁרחֲצָּׁ ה ַּרק ּ ָּׁפנֶׁיהָּׁ ֶׁ
ש ִּת ְּרחַּ ץ וְּ לוֹ בֶׁ ֶׁ
שה ּפוֹ סֶׁ קֶׁ ת ְּּבטָּׁ ה ֳָּׁרה ֶׁ
שהָּׁ ִא ּ ָּׁ
שר הוּא ְּּכ ֶׁ
הגה :ו ִּמנְּ הָּׁ ג ּ ָּׁכ ֵּ
נְּק ִּיים
שה הַּ הוֹ לֶׁכֶׁ ת ּ ַּב ֶׁ ּד ֶׁר ְּך וְּ אֵּ ין לָּׁ ּה ְּּבג ִָּׁדיםּ ,ת ּוכַּ ל לִ ְּס ּפֹר ז' ִ
שנּוֹ ת; אֲ בָּׁ ל ִּב ְּשעַּ ת הַּ דַּּ חַּ קְּּ ,כגוֹ ן ִא ּ ָּׁ
(מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ְּּב ֵּשם רוֹ קֵּ חַּ ) ,וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין וְּ ֵּאין לְּ ַּ
שהֶׁ חָּׁ לוּק נ ִָּׁקי וּבָּׁ דוּק ִמ ָּׁ ּדם
ַּרק ֶׁ

ש"ד סוֹ ף סִ ימָּׁ ן י"ט) .
(אָּׁ גוּר וְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת ַּ

הנהגות שיש לעשות ,בכדי לחזק את חזקת טהרתה כמה
שיותר  ,923ומ"מ בדיעבד שלא עשתה אותן ולא נמצא כתם

אף שבדיקת ההפסק טהרה ,היא שמועילה להחזיק שפסק
מעיינה בכדי להתחיל את שבעת הנקיים ,מ"מ ישנן עוד

מקור טוהר
י"א שסובר כרבי יהודה ,שהבדיקה מועילה רק ממנחה קטנה ולמעלה ,ואין בדיקה מועילה בשחרית אפילו בדיעבד (הב"י הבין כן שזו
דעת הטור בדברי הרא"ש)  -אך יש לדחות כן ,כי אין לומר שהוא פוסק כדעה יחידאה ,ואם הרא"ש היה סובר כמוהו ,ר' ירוחם היה
כותב זאת (ב"י)
וי"א שסובר כחכמים ,שהבדיקה מועילה מהיום השני והלאה אף בשחרית ,אלא שלרווחא דמ ילתא כתב שתבדוק בבין השמשות ,א.
כי עדיף שתבדוק יותר קרוב לסוף היום שמא תראה ,ב .בכדי שלא יתחלף ההיתר לבדוק בבין השמשות של היום הראשון עם שאר
ימים שמותרים בבדיקה בשחרית( .הב"ח הבין כן שזו דעת הטור בדברי הרא"ש ,שאפשר לבדוק בשחרית אלא שחכמים הם שתיקנו
שתבדוק בבין השמשות ,ומי שבדקה קודם עברה על דברי חכמים)
וי"א שסובר כתנא קמא ,שמשני עד שישי מועילה הבדיקה בבין השמשות בלבד ,ורק בשביעי מועילה הבדיקה בשחרית  -והב"י כתב
שנראה שכך דעתו ,ולכן הוא סתם שתבדוק בבין השמשות ,א .כיון שרוב נשים פוסק וסתן קודם היום השביעי ,ב .לפי שתנא קמא
מתיר בשחרית של השביעי בלבד ,לכן יש להורות בדיקה רק בבין השמשות ,שלא יחליפו בין בדיקת השביעי לשאר ימים שמותרים
רק בבין השמשות( .ב"י)]
 921ההיתר להפסיק ביום הראשון לראייתה ,לאלו המחמירים תמיד למנות ה' או ו' לפליטת ש"ז ,יש לתרץ :א .שמדובר בראיה שראתה
תוך שבעה נקיים לראיה ראשונה (ש"ך ו בשם מעד"מ) ב .שמדובר בכלה ,שמותרת לפסוק בטהרה מיד ולספור שבעה נקיים (תוה"ש
סק"ה) ,אבל נתינת המוך שייך דוקא בכלה גרושה או אלמנה שיכולה לתת את המוך כל בין השמשות ,משא"כ כלה בתולה שפתחה
סתום שאינה יכולה בזה ,ודי בבדיקת ה פסק טהרה כמה שסמוך לבין השמשות (טה"ב ח"ב רצז)
אך לדעת השו"ע והמקלים שאין לגזור לא שימשה אטו שימשה ,הכא מיירי שהיא לא שימשה ד' ימים קודם שראתה דם ,ולכן מיד
באותו יום יכולה לעשות הפסק טהרה (טה"ב ח"ב רצז)
 922הספק ספיקא  -שמא דין בדיקת עד כדין כתם ,שאינה צריכה מוך דחוק ,ואת"ל כדין ראיה ,שמא הלכה כדברי הפוסקים שגם
בראיה אינה צריכה מוך דחוק כל בין השמשות (טה"ב ח"ב דש)
 923הטעמים שהביאו האחרונים ,הם בעיקר מחמת חשש לכתמים  -טעם א' (תוה"ש)  -החשש הוא שמא ימצא כתם על הבגד שלה
בתוך השלושה נקיים הראשונים  -שאז אין ת ולין לטהר הכתם ,ויכול להיות שכתם זה היה בה כבר ,וכן אחר שלושה נקיים  -יש חשש
שמא היא תראה באמת כתם ,והיא תתלה בבגד המלוכלך (עצי לבונה הובא באוצר מפרשים על השו"ע)
טעם ב' (בדה"ש ביאורים עמ' רצד)  -החשש הוא ,שאם יש בחלוקה כתם פחות מכגריס ,חוששים שמא בימי ליבונה היא תמצא כתם
נוסף כגריס ועוד סמוך ממש לכתם הראשון ,ותתלה בכגריס בכתם הראשון ,ושאר הכתם תתלה במאכולת (כעין סי' קצ סעי כח וכן

298

יו"ד סימן קצו
 היא יכולה לטבול ,אלא שלכתחילה אין לשנות המנהג,אלא אם כן בשעת הדחק כגון שהיא בדרך וכדו' (רמ"א,
תוה"ש ו).

לתלות את הכתמים (שו"ת מעיל צדקה סי' סג ,פת"ש ג)
ובטה"ב (ח"ב שיג) פסק להקל אפילו בשלושה ימים
ראשונים [כיון שהפסיקה בטהרה הרי היא בחזקת טהרה].

רחיצה

אשה שיש לה כתמים

מנהג כשר הוא שקודם ההפסק תרחץ גופה ,ולפחות תרחץ
פניה של מטה (באזור אותו מקום) (מרדכי שבועות סי'
תשלז בשם הרוקח סי' שיז ד"ה שבעה ,וסי' שיח ,רמ"א)
ובדיעבד יכולה לסמוך על קינוח של פניה של מטה ,ואף
רחיצת אותו מקום ע"י רוק שבפיה או אפילו במי הרגלים
שלה ,ואם אי אפשר בזה תקנח בכל מידי דמנקי (סד"ט
סקי"ג בשם מעד"מ ,עצי לבונה הובא באוצר מפרשים על
השו"ע ,טה"ב ח"ב שטו) 924
אך אין הרחיצה מעכבת [הטעם  -א .הואיל וזה מנהג בלבד
כדעת הרבה פוסקים ,ב .וכן השו"ע השמיט ענין רחיצה
לגמרי מהשו"ע].

"אשה שעלולה לראות כתמים כגון שיש לה מכה בחדרי
בטנה ,ומוצאת תמיד כתמים על חלוקה או סדינה ,יכולה אף
לכתחילה ללבוש צבעונים בכל ימי שבעה נקיים שלה ,וגם
תציע על מטתה סדין צבעוני ,ואם תמצא עליהם כתמים בלי
הרגשה ,אפילו בשלושה ימים ראשונים לספירתה תעלים
עיניה מהם ,והיו כלא היו" (טה"ב ח"ב שיב).
סדינים לבנים
אחר ההפסק ,בלילה יש לה לפרוש על מטתה סדינים לבנים
או נקיים מכתמים (מרדכי שבועות סי' תשלז בשם הרוקח
סי' שיז ד"ה שבעה ,וסי' שיח) והשו"ע נקט בדוקים
מכתמים,
אך אין צורך בכרים וכסתות בדוקים מכתמים ,שהרי זו
חומרא יתירה ובפרט שהנשים לובשות תחתונים המהודקים
לבשרן שהם בדוקים ונקיים (טה"ב ח"ב שיג) .926

חלוק לבן
אחר ההפסק תלבש חלוק לבן ,בכדי שאם לפתע תראה יהיו
ניכרים כתמיה עליו ( 925מרדכי שבועות סי' תשלז בשם
הרוקח סי' שיז ד"ה שבעה ,וסי' שיח) השו"ע נקט שתלבש
חלוק הבדוק מכתם ,ואילו הרמ"א הוסיף שהמנהג הוא
ללבוש דוקא לבן ,ומ"מ יש להקל בבדוק מכתם בשעת
הדחק כאשר היא בדרך וכדו'.
ולפי שלבישת הלבנים זה מתורת מנהג ובמקום שנהגו ,לכן
גם במקומם אפשר להקל בשעת הדחק ללבוש בגד נקי
(ערוה"ש סעי' כב ,טה"ב ח"ב שט אמנם בלשונו בהלכה
למעלה כתב "והכתונת הסמוכה לבשרה תהיה לבנה
ונקיה").

היסח דעת משבעה נקיים
אשה שעשתה הפסק טהרה ,ותכננה למנות שבעה נקיים,
אלא שהסיחה דעתה מהשבעה נקיים ,מחמת טעות או סיבה
מסוימת שגרמה לאשה לחשוב שהיא צריכה להמתין בכדי
להפסיק בטהרה בזמן מאוחר יותר  -נפלו לה השבעה נקיים,
וצריכה למנות אותם מחדש ( 927שו"ת מעיל צדקה סי' סג,
פת"ש ג).
"והמקל בזה במקום צורך יש על מה שיסמוך .ומכל מקום
אם הסיחה דעתה בחלק מן היום ,ובסוף היום נמלחה בדעתה
והחליטה להמשיך בספירת שבעה נקיים ,בודאי שעולה לה
אותו יום לספירת שבעה נקיים ,ואין להחמיר בזה כלל .וכן
אם מצאה כתם באמצע ימי הנקיים ,ונסתפקה בו אם טהור
הוא אם לאו ,ואחר ימים אחדים טיהר לה החכם את הכתם,
עולים לה אותם ימים לספירת שבעה נקיים ,שספירת ספק

בדיעבד ,אשה ש לבשה בימי הנקיים בגד עם כתמים מימי
נדתה  -יכולה לתלות את הכתמים בימי נדתה במקרים
הבאים :א .אם היא מכרת בטביעות עין שבדיוק הכתמים
הללו היו כבר בבגד ,ב .אם היה לה סינר נקי מתחת לבגד זה,
ועליו לא נמצא שום כתם [כי אם היה לה כתם היה צריך
להימצא עליו] ,ג .אחר ג' ימים ראשונים שספרה היא יכולה

מקור טוהר
סעי' כז)  -אולם נראה שחשש רחוק הוא ,שהרי אחר ההפסק טהרה היא בחזקת טהרה ,ואין לחוש כל כך שיזדמן כתם כזה סמוך ממש
לכתם הראשון (טה"ב ח"ב שי)
 924תוה"ש וסד"ט נחלקו האם הרחיצה היא לטובת האשה ,שמא היה דם מקודם לז"נ וכעת היא תחשוב שהכתם הוא מהז"נ ,או שמא
הרחיצה היא לא לטובתה ,דהיינו שמא תראה באמת דם בז"נ ,ותבוא להקל לתלותו ולומר שהוא היה קודם הז"נ (הרב מרדכי זרניקיאן
שליט"א)
 925ונראה ראיה מש בת יג" :בימי ליבוניך מהו אצלך" ופירש רש"י "כגון זבה שסופרת שבעה נקיים משפסקה ,וצריכה להיות לובשת
לבנים לבדיקה שמא תראה ותסתור"  -אך יש לדחות ,שזהו לאו דוקא לבנים ממש ,אלא נקיים מכתמים (טה"ב ח"ב שט)
 926וזו סיבה מספקת בכדי לפוטרה אפילו מסדין לבן ,אא"כ היא ישנה ללא בגד תחתון (הרב מרדכי זרנקיאן שליט"א)
 927ונלע"ד שאין היא צריכה הפסק טהרה ,שהרי היא עשתה כבר ואין חובה שימי הנקיים יהיו סמוכים להפסק.
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מי טוהר
הויא ספירה .ואשה שספרה שבעה נקיים ובדקה בראשון
ובשביעי כדת ,ולפני טבילתה הוכרח בעלה לנסוע ,וחזר
לאחר שבוע ימים ,ובאותם ימים לא בדקה עצמה כלל,
יכולה לטבול מיד ולהטהר ,ואין צורך שתחזור ותספור
שבעה נקיים מחדש ,כיון שהיר בחזקת טהרה" (טה"ב ח"ב
שנה).

בדיקה בסמוך לרחיצה
אשה שבדקה עצמה ומצאה דם ,יכולה לרחוץ עצמה היטב
ואחר כך לחזור ולבדוק עצמה שנית ,והרי זה עולה לבדיקת
הפסק טהרה ,ואינה צריכה להמתין כמה דקות בין הבדיקות
 ,928ומ"מ למצוה מן המובחר ,מכניסות מוך שישאר שם כל
בין השמשות ,וכן ראוי לנהוג (שו"ת תפארת צבי ח"ב סי' יג
אות ג ,טה"ב ח"ב ערה).

סעיף ד :בדיקות שבעה נקיים
שח ֲִרית
ְּּבכָּׁ ל יוֹ ם ִמז' יְּ מֵּ י הַּ ְּס ִפ ָּׁירה ְּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּהיוֹ ת ּבוֹ ֶׁדקֶׁ ת לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה ּ ַּפעֲמַּ יִ ם ְּּבכָּׁ ל יוֹ םַּ ,אחַּ ת ַּ
וְּ ַּאחַּ ת סָּׁ מו ְּּך לְּ בֵּ ין הַּ ּ ְּשמָּׁ שוֹ ת (טוּר ְּּב ֵּשם סה"ת וְּ עוֹ ד ּפוֹ סְּ ִקים) ; וְּ ִאם לֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ְּּבכָּׁ ל הַּ ּ ִש ְּבעָּׁ ה ֶׁא ּ ָּׁלא ּ ַּפעַּ ם
של הַּ ּ ִש ְּבעָּׁ ה אוֹ ּ ַּביּוֹ ם הַּ ּ ְּש ִביעִ י אוֹ ְּּב ֶׁאחָּׁ ד מֵּ הָּׁ ֶׁא ְּמצָּׁ עִ ים,
ַּאחַּ ת ,לֹא ְּשנָּׁא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ְּּביוֹ ם ִראשוֹ ן ֶׁ
שקּ ֶֹׁדם הַּ ּ ְּש ִביעִ י וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרה ,עָּׁ ל ּו לָּׁ ּה .אֲ בָּׁ ל ִאם לֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ְּּבכָּׁ ל
ש ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ּ ַּביּוֹ ם ֶׁ
מֵּ ַּאחַּ ר ֶׁ
הַּ ז' ,וּבַּ יּוֹ ם הַּ ּ ְּש ִמינִ י ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרה ,אֵּ ין לָּׁ ּה אֶׁ ּ ָּׁלא יוֹ ם ח' ִּבלְּ בַּ ד וּמַּ ְּשלֶׁ מֶׁ ת עָּׁ לָּׁ יו .וְּ יֵּש
ש ָּׁ ּצ ִר ְּ
אין לְּ הָּׁ ֵּקל .וְּ הַּ ְּּב ִדיקָּׁ ה ִּת ְּה ֶׁיה
ש ִּת ְּב ּדֹק ְּּביוֹ ם ִראשוֹ ן מֵּ הַּ ּ ִש ְּבעָּׁ ה וּבַּ יּוֹ ם הַּ ּ ְּש ִביעִ י ,וְּ ֵּ
יך ֶׁ
אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
לְּ אוֹ ר הַּ יּוֹ ם וְּ לֹא לְּ אוֹ ר הַּ ּנֵּר

(תא"ו נכ"ו וְּ הָּׁ ַּר ְּש ּ ָּׁב"א בת"ה),

ו ְּּב ִדיעֲבַּ ד מֵּ הָּׁ נֵּי אֲ ִפלּ ּו לְּ אוֹ ר הַּ ּנֵּר

(כן מַּ ְּשמָּׁ ע ְּּבבֵּ ית יוֹ סֵּ ף) .
ּ ֵּ

סמ"ק סי' רצג עמ' שכא ,תרומה סי' פז ,מרדכי סי' תשלז
בשם הרוקח סי' שיז ד"ה בועל וד"ה שכחה) וכ"כ השו"ע,
ואם היא לא הספיקה היא יכולה לבדוק בבין השמשות
(טה"ב ח"ב שיט).

מספר הבדיקות לכתחילה
הפוסקים כתבו שהאשה צריכה לבדוק בכל ימי הנקיים
שלה ,ולפי פשט לשונם משמע שמספיקה בדיקה אחת בכל
יום (רמב"ן פ"ב ה"ד ,וכן בפ"ט הכ"ג ,רשב"א ב"ז ש"ה כד,.
רא"ש פ"י סי' ה ,הגה"מ איסו"ב פ"ו אות ד בשם התוס' ז:
ד"ה ר"א)
אך י"א שלכתחילה יש לה לבדוק פעמיים בכל יום ,בשחרית
בקומה ,ולפני השקיעה ( 929סמ"ג לאוין קיא לו ריש ע"ד,

מספר הבדיקות בדיעבד
נחלקו התנאים במשנה (נדה סח 930 ):מהם מספר הבדיקות
המינימלי המועיל בדיעבד לשבעה נקיים ,ובעקבותיהם
נחלקו הראשונים מה ההלכה:

מקור טוהר
 928ואף שהחזו"א (ריש סי' פא) כתב שיש להמתין בין הרחיצה לבדיקה ,שהרי אין האשה שופעת דם ,אלא פוסקת לפי שעה וחוזרת
ומטפטפת ,ולכן אין בבדיקה הסמוכה לרחיצה עדות שנסתם מעיינה  -מ"מ יש לומר ,שהוא מתכוון דוקא לנידונו באשה שיש לה
עורקים במקור המזנקים דם נדה ואינה נטהרת לעולם ,אבל בסתם נשים יש לתלות שהבדיקה הראשונה שיצאה מלוכלכת בדם ,זה
מהדם שהיה בבית החיצון ממה שראתה מקודם( .טה"ב ח"ב ערה)
[ 929הראיה  -כנראה הם למדו זאת מנדה יא" .פעמים צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות" ,אך רבי עקיבא איגר זצ"ל הקשה
(בתשובות מהדורא קמא סי' ס ד"ה הן אמת) שהרי זה רק לענין טהרות ולא לבעלה (הגוה"ע טור שירת דבורה אות יא)]
[ 930המקור  -נדה סח" - :מתני'  -הזב וה זבה [שעשו הפסק טהרה והם בימי השבעה נקיים] שבדקו עצמן ביום ראשון ומצאו טהור
וביום השביעי ומצאו טהור ושאר ימים שבינתיים לא בדקו  -רבי אליעזר אומר הרי הן בחזקת טהרה ,ר' יהושע אומר אין להם אלא
יום ראשון ויום שביעי בלבד ,ר' עקיבא אומר אין להם אלא יום ז' בלבד"
ובגמרא ..." -איבעיא להו הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון ויום שמיני ומצאו טהור ושאר הימים לא בדקו לרבי אליעזר מהו?
תחילתן וסופן בעינן והכא תחילתן איכא סופן ליכא או דילמא תחילתן אף על גב שאין סופן? אמר רב היא היא תחילתן אע"פ שאין
סופן ורבי חנינא אמר תחילתן וסופן בעינן הכא תחילתן איכא סופן ליכא ...ואשמועינן התם [רב שתי קולות] תחילתן אע"פ שאין סופן
והכא קמ"ל סופן אע"פ שאין תחילתן [דהיינו שמספיקה בדיקה או בתחילה או בסוף]"
ואלו דעותיהן מהמקל למחמיר :דעת רב בדברי רבי אליעזר שמספיקה בדיקה אחת ,ראשון או שביעי [תחילתן או סופן],
דעת רבי חנינא בדברי רבי אליעזר שבדיקת ראשון ושביעי מעכבים [תחילתן וסופן],
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שיטה א  -שרק בדיקה אחת מעכבת ,ולכן מספיקה בדיקה
בראשון או בשביעי מלבד ההפסק טהרה (ש"ך ח) [כדעת רב
בדברי רבי אליעזר ,שמועיל תחילתן אע"פ שאין סופן וסופן
אע"פ שאין תחילתן ( ]931רמב"ם איסו"ב פ"ו הכ"ב ,ראב"ד
בעה"נ שעה"ס פ ,רשב"א תוה"ב הארוך והקצר ב"ז ש"ה
כד ,.רא"ש פ"י סי' ה ,וכן נראה דעת הסמ"ק סי' רצג עמ'
שכא שגמגם על מסקנת הסמ"ג שהחמיר)
בדיקה באמצע הנקיים (לפי שיטה זו המצריכה בדיקה אחת)
 יש מקלים [הטעם  -א .מצד סברה ב .ועוד שיש ראיה לכך( 932ראב"ד בעה"נ שעה"ס פ) ,ג .קל וחומר ,שהרי האמצע
עדיף מאשר הסוף כי כך יותר ימים מוחזקים בטהרה (רא"ש
פ"י סי' ה)] ויש מחמירים [שלשיטה זו צריך בדיקה דוקא
בתחילה או בסוף ( ]933הרז"ה שם אות ג וכן מסקנת הרא"ש
למעשה שיש לחוש ולהחמיר בזה)
והשו"ע כתב שלדעה זו מועיל בדיקה באמצע הנקיים[ ,כך
שזה נ"מ בנשים שאפשר להקל להן בדיעבד או לכתחי',
שבדיקת אמצע מועילה]

בדיקה בסוף שביעי בזמן בין השמשות של ר"ת (כחמישים
ושמונה דקות זמניות וחצי אחר השקיעה)  -מועילה
להיחשב כבדיקת שביעי (טה"ב ח"ב שלא)
נשים שיש להקל להן בשתי בדיקות
אשה שיש לה בדופני הרחם (בפרוזדור) מכה שאינה מוציאה
דם וכשבודקת עצמה כואב לה מאוד מחמת הבדיקה  -יש
להקל לה לכתחילה לבדוק ראשון ושביעי בלבד ,במקום בכל
ימי הנקיים (טה"ב ח"ב שלה)
נשים שיש להקל להן בבדיקה אחת
ואלו הנשים שיש להקל שמועילה להן בדיקה אחת בימי
השבעה נקיים -
אשה שיש לה חבורות ופצעים בתוך חדרי בטנה ,והבדיקות
קשות עליה מאוד  -אפשר להקל עליה לכתחילה לבדוק
פעם אחת ,ולסמוך על דברי רוב הפוסקים דמועילה בדיקה
אחת בראשון או בשביעי ,ומ"מ אם היא יכולה לעשות בכל
ימי הספירה קינוח מבחוץ ,באופן שלא יכאב לה ,ראוי לה
לעשות כן (טה"ב ח"ב שכח)
אשה שלנה כבר עם בעלה [אע"פ שלא שימשה]  -יש להקל
בדיעבד שבדקה פעם אחת בראשון או בשביעי או באחד
מהימים האמצעיים של הנקיים (טה"ב ח"ב שכט) 934
כלה בתולה שלא ראתה מעולם דם  -בדיעבד מועילה לה
בדיקה אחת תוך שבעה (גליון מהרש"א ,ש"ך בסי' קצב ס"ק
ב)
היושבת על כתם  -בדיעבד מועיל לה אם בדקה פעם אחת
(טה"ב ח"ב שכט)
אשה שרגילה לבדוק בראשון ובשביעי וכעת בדקה בשביעי
והסתפקה אם בדקה בראשון או לא  -יש להקל עליה
שתטבול (טה"ב ח"ב של)

שיטה ב  -שצריך בדיקה בראשון ושביעי ,כך שלא יהא יותר
מחמשה ימים בין ראיה אחת לשניה ,לכן בדיקת ראשון
ושמיני אינם עולות לשבעה נקיים [כדעת רבי חנינא בדברי
רבי אליעזר שצריך תחילתן וסופן ,הואיל והגמרא לא
הכריעה לכן יש להחמיר] (סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד ,תרומה
סי' פח ,מרדכי סי' תשלז ,אגור סי' אלף שעו בשם תוס'
בנדה ז :ד"ה ר"א ,הגה"מ איסוב פ"ו אות ו בשם הרמב"ן
ורבינו שמחה)
להלכה ,השו"ע הביא את שתי הדעות אך סיים שלמעשה
אין להקל [כיון שהרבה גדולים מסופקים בדבר ,אין להקל
בדבר שהוא ספק איסור כרת (ב"י)] (טה"ב ח"ב שכב)
בדיעבד שלא בדקה בשניהם וטבלה  -לא עלו לה ימי
השבעה נקיים ,וצריכה למנות מחדש (טה"ב ח"ב שכח)

בדיקה ביום השמיני בלבד

מוך דחוק שנשאר לתוך הלילה  -הרי זה נחשב בדיעבד
כבדיקה ביום הראשון( .טה"ב ח"ב שכח ,שו"ת יבי"א ח"ה
חיו"ד סי' טז)

אשה שבדקה ביום השמיני בלבד  -אין הימים נקראים
ספורים ,כי הבדיקה צריכה להיעשות רק בתוך השבעה
הסמוכים להפסק טהרה ,ואפילו לדעת רב ,ולכן זה נחשב לה

מקור טוהר
דעת רבי יהושע שבדיקה בכל יום מעכבת ,ומ"מ גם אם היה פער ביניהם הם מצטרפים לשבעה,
דעת רבי עקיבא שבדיקה בכל יום מעכבת ,ורק שבעה ימים רצופים עולים לשבעה נקיים].
 931ובספר חפץ כתב הטעם משום רב ורבי חנינא הלכה כרב (סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד)
[ 932הראיה  -נדה סח" - .וחכמים אומרים אפילו בדקה בשנים לנדתה ומצאה טהורה הרי היא בחזקת טהורה"  -אך הרז"ה דחה זאת,
שהרי אין ללמוד בדיקת זבה החמורה שצריכה שבעה נקיים מבדיקת נדה הקלה שמספיקה לה בדיקה בבין השמשות בלבד]
[ 933נלע"ד הראיה  -דיינו חידושו של רב שאמר 'תחילתן אע"פ שאין סופן' וכן 'סופן אע"פ שאין תחילתן' ,ולכן שמענו רק ראשון או
שביעי ,אבל יותר מזה לא שמענו והבו דלא להוסיף עלה]
 934דלא כשו"ת חת"ס (סי' קעח) שלא הקל בבדקה באחד מהימים האמצעיים
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אם זו אשה שיש לה מכה שמוציאה דם [כי שבעה נקיים
צריך שיהיו ספורים ובדוקים] (חוו"ד ג)
וי"א שמועילה בדיקה ע"י ריכוז ,דהיינו ,אחר שיעברו עליה
מספר ימים שבדרך כלל מפסיקה לראות ,תתרכז כל זמן בין
השמשות בלי הרהורים ומחשבות אחרות ,לשים לב שאינה
מרגישה פתיחת פי מקור (שו"ת נו"ב קמא חיו"ד סי' נט,
שו"ת אבני מילואים סי' כג)
וי"א שהבדיקה מועילה רק לאשה שנולדה לה בזמן טהרתה
מכה שמוציאה דם ,ואחר כך הגיע זמן וסתה ,שמטמאים
אותה עפ"י דברי התוס' מטעם ש'אם לא כן וכי לא תטמא
לעולם' ,אך אשה שנטמאה והוחזק מעיינה פתוח ואח"כ
נולדה לה מכה חייבת בדיקה בעד (שו"ת חת"ס סי' קעז,
פת"ש ה)
ולהלכה ,סיים בטה"ב (ח"ב רמה ,רסו) בכל מקום שאי
אפשר להטהר ע"י בדיקת עד ,כגון אשה שיש לה מכה ולכן
אינה יכולה לבדוק עצמה בחורים ובסדקים  -יכולה להתרכז
אחר ימים שאינה ראויה לראות כבר ,ואם לא הרגישה
פתיחת פי מקור הרי זה נחשב לה לבדיקת הפסק טהרה או
שבעה נקיים( .וכן הסכים רבי שלמה קלוגער בשו"ת טוב
טעם ודעת תליתאה ח"ב סי' נה  -נו)

ליום נקי אחד (רא"ש פ"י סי' ה ,סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד)
וכ"פ השו"ע [ואף שכך השבעה נקיים אינם סמוכים להפסק
טהרה (טה"ב ח"ב שלו)]
בדיקה ביום אמצעי ,וכן בהתחלה או בסוף
בפסק השו"ע המצריך לפחות ב' בדיקות [כשיטה השניה]
 נחלקו האחרונים האם מועיל ב' בדיקות בימים אחרים -י"א שמועיל בדיקה ביום אמצעי מהנקיים ובשביעי [כי
העיקר שתבדוק בהתחלה או בסוף ועוד בדיקה אחת משאר
הימים] (דגמ"ר)
אך י"א שבדיקת ראשון ושביעי מעכבים ,כי צריך דוקא
בדיקה בתחילה ובסוף (שאין ביניהם יותר מחמישה ימים),
ולכן בדיקת שלישי ותשיעי מועילים לה ,כי הם נחשבים
לתחילה וסוף של שבעה נקיים,
וכל בדיקה בתחילה ובסוף ,מועילה העיקר שלא נוצר
ביניהם פער של יותר מחמישה ימים שהיא לא בדקה בהם -
ולכן בדיקה בראשון ,שלישי ושמיני  -מועילה ,כי הראשון
והשמיני הם ההתחלה והסוף ,והבדיקה בשלישי מצרפת
אותן שלא יהיו ביניהן יותר מחמישה ימים שלא בדקה בהם
(שו"ת נו"ב תניינא חיו"ד סי' קכח ,הובא בפת"ש ו)
וכן הלכה [שהרי רוב האחרונים חלקו עליו בזה ,וכן נראה
שהנו"ב עצמו חזר בו מהוראתו בדגמ"ר הנ"ל] (טה"ב ח"ב
שלו)
מי שבדקה בשלישי ובשביעי  -יש להורות לה לבדוק
בתשיעי ,ואחר תטבול ,כך שהשלישי יחשב ראשון
והתשיעי יחשב שביעי .וכן אם בדקה בכל יום אך בשביעי
היא לא בדקה  -יש להורות לה לחכות למחר ,ולבדוק כך
שהשני יחשב לראשון והשמיני יחשב לשביעי (טה"ב ח"ב
שלו)

ספירת שבעה בפה
בדין "וספרה לה" שהאשה צריכה לספור שבעה נקיים עם
בדיקות  -י"א שהיא צריכה לבדוק וכן לספור בפה ולומר
בכל יום "היום יום[ "...כדין "וספרתם לכם" של ספירת
העומר] (השל"ה דף קא)
וי"א שאין צריך ספירה בפה ,ודי שתתן דעתה על ימי
הספירה ,כדי שלא תטעה במספר הימים [כך קבלנו
שהספירה בימי העומר היינו בפה ,ואילו ספירת הזבים היינו
השגחה בימים שלא ישכח באיזה יום עומד ,וכן מנהגם של
ישראל] (תוס' כתובות עב ,.אשכול סי' מד ,חינוך מצוה של,
נו"ב תניינא חיו"ד סי' קכג ,מהר"ם בן ברוך דפוס פראג סי'
רצב ,רדב"ז ח"א סי' כז ,שו"ת חת"ס חיו"ד סי' קעח ,פת"ש
ד) וכן הלכה שעיקר המנין זה בדעתה (טה"ב ח"ב שמב)

בדיקת העד
יש לקחת בגד פשתן נקי ולבן או מוך ולהכניס אותו באותו
מקום לעומק ,ולחורים וסדקים ,ולהוציא ולראות אם ניכר
בו שום אדמומית (סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד)
והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר (רי"ו ח"ב רכא
ע"ד ,רשב"א) אך אין זה מעכב ( 935ב"י) לכן בדיעבד מועיל
לבדוק את העד אפילו לאור הנר (רמ"א)

האם צריך שבעה ימים מעת לעת?
אשה שהפסיקה בטהרה באמריקה ,ונסעה לארץ ישראל -
יכולה לטבול ולשמש בליל שמיני לפי האופק שבארץ
ישראל ,במקום שהיא נמצאת שם עם בעלה ,שאין לדון בזה
אלא אחר מקומה ושעתה ,ואינה צריכה להשלים מה שנחסר
משיעור שבעה ימים מעת לעת (טה"ב ח"ב רצג  -רצו)

בדיקה ע"י ריכוז המחשבה
י"א שהבדיקה בשבעה נקיים צריכה להיעשות דוקא ע"י עד
לפחות בהפסק טהרה וביום אחד מימי השבעה נקיים ,וגם

מקור טוהר
[ 935הראיה  -א .שהרי בית מונבז שהיו בודקין מיטותיהן ביום מזכירים אותם לשבח ,משמע שאין זה מעיקר הדין ,ב .ועוד שהרמב"ם
והטור לא הזכירו את זה (ב"י)]
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בראשון ובשני ותטבול במוצאי השני [הטעם  -מני שהדבר
הוא ספק במציאות מתי נעשה ההפסק ,אם ומכיון שכל זמן
שלא הפרישה בטהרה היא בחזקת טמאה ,אם כן י"ל
העמידנה על חזקתה הראשונה עד יום שני ,ואמרינן השתא
היא נטהרה] אבל בכתם המקל בזה אין מזניחים אותו ,שיש
לו על מה שיסמוך [שהרי יש ספק ספיקא ,שמא היום היא
בשביעי ,ושאת"ל שהיום היא בשישי ,שמא היא נדה ולא
זבה] ובפרט אם היא המתינה ארבעה או חמישה ימים [שאז
ניתן לצרף את סברת הש"ך בסי' קצו סק"ט שהקל לצרף את
הימים שקודם ההפסק לשבעה נקיים] (טה"ב ח"ב שמה)

בדיקת חלוק ,סדין ובין הירכיים
לכתחילה יש לאשה לבדוק בכל יום משבעה נקיים גם בין
ירכותיה שמא בא כתם על גופה ,וכן את חלוקה ואת סדינה,
ובדיעבד יש להקל (טה"ב ח"ב שיח)
ספק היא בשביעי או בשישי
אשה המסופקת מתי הפסיקה בטהרה ,אם ביום ראשון או
ביום שני ,וכעת היא נמצאת ביום ראשון בשבוע שאחרי -
אם זו שבעה ימם לראית וסת ,ראוי להחמיר שתבדוק

303

מי טוהר
סעיף ה :חזקת טומאה עד ההפסק טהרה
ֹשה אוֹ ד' י ִָּׁמים
ש ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה ִמ ִּל ְּראוֹ ת וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה ְּטמֵּ ָּׁאה ,וּבָּׁ ְּד ָּׁקה לְּ ַּאחַּ ר ְּשל ָּׁ
ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצמָּׁ ּה ּ ַּביּוֹ ם ֶׁ
ש ְּּלעוֹ לָּׁ ם ֵּאינ ָּּׁה סוֹ פֶׁ ֶׁרת עַּ ד
ש ִּת ְּפסֹק ְּּבטָּׁ ה ֳָּׁרהֶׁ ,
וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה ְּטהוֹ ָּׁרה ,ה ֲֵּרי זוֹ ְּּבחֶׁ זְּקַּ ת ְּטמֵּ ָּׁאה עַּ ד ֶׁ
ש ִּת ְּבדּ ֹק ִאם ּ ָּׁפ ְּס ָּׁקה ,וְּ ָּׁאז מוֹ נָּׁה לְּ מָּׁ ח ֳָּׁרתוֹ .
ֶׁ
ומצאה דם ,הרי היא בחזקת טמאה עד שתבדוק שוב ולא
תמצא דם ( 936רשב"א תוה"ב הארוך והקצר ב"ז ריש ש"ה,
ב"י) וכ"פ השו"ע

האשה שראתה דם וכעת היא טמאה ,הרי היא בחזקת
טומאה עד שתפסיק בטהרה ע"י בדיקה שלא תראה בה ,וכל
הימים שבינתיים טמאים .ולכן האם היא בדקה עצמה

סעיף ו :אופן הבדיקה בעד
ּ ָּׁכל ְּּב ִדיקוֹ ת אֵּ לּ וֵּּ ּ ,בין ְּּב ִדיקַּ ת הֶׁ ְּפסֵּ ק טָּׁ ה ֳָּׁרה ּ ֵּבין ְּּב ִדיקַּ ת ּ ָּׁכל הַּ ּ ִש ְּבעָּׁ הְּ ,צ ִריכוֹ ת לִ ְּהיוֹ ת ְּּבבֶׁ גֶׁד
ָּׁשן ,אוֹ ְּּבצֶׁ מֶׁ ר ּגֶׁפֶׁ ן ,אוֹ ְּּבצֶׁ מֶׁ ר לָּׁ בָּׁ ן נ ִָּׁקי וְּ ַּר ְּך ,וְּ ַּת ְּכנִ יסֶׁ ּנ ּו ְּּבאוֹ תוֹ ָּׁמקוֹ ם ּ ָּׁבעֹמֶׁ ק
ּ ִפ ְּש ּ ָּׁתן לָּׁ בָּׁ ן י ָּׁ
ש ּ ָּׁמש ָּּׁדש ,וְּ ִת ְּראֶׁ ה ִאם יֵּש ּבוֹ שוּם מַּ ְּר ֵּאה ַּא ְּדמו ִּמית ,וְּ לֹא
שהַּ ּ ַּ
לַּ חוֹ ִרים וְּ לַּ ְּס ָּׁד ִקים עַּ ד ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
שה ְּּבעֵּ ינֶׁיהָּׁ ְּמאֹד לְּ הַּ ְּכנִ יסוֹ ּ ָּׁכל ּ ָּׁכ ְּך ּ ָּׁבעֹמֶׁ ק ,לְּ פָּׁ חוֹ ת
ש ּ ַּת ְּכנִ יסֵּ ה ּו ְּמעַּ ט לְּ קַּ ּנֵּחַּ עַּ ְּצמָּׁ ּה .וְּ ִאם יִ ְּק ֶׁ
ֶׁ
ש ּ ָּׁמש
שהַּ ּ ַּ
של יוֹ ם ִראשוֹ ן מֵּ הַּ ּ ִש ְּבעָּׁ ה ִּת ְּהיֶׁינָּׁה עַּ ד מָּׁ קוֹ ם ֶׁ
יקה ֶׁ
של יוֹ ם הֶׁ ְּפסֵּ ק טָּׁ ה ֳָּׁרה ו ְּּב ִד ָּׁ
יקה ֶׁ
ְּּב ִד ָּׁ
דַּּ ש.

ֲשה ּ ַּפעַּ ם ַּאחַּ ת ּ ֵּכן ִמ ְּּב ִדיקוֹ ת ְּש ָּׁאר הַּ ּי ִָּׁמים
יקת יוֹ ם ִראשוֹ ןַּ ּ ,תע ֶׁׂ
ש ָּׁתה כֵּ ן ִּב ְּב ִד ַּ
הגה :וְּ ִאם לֹא עָּׁ ְּ ׂ

(בית יוֹ סֵּ ף) ;
ּ ֵּ

ִמיה ּו ְּּב ִדיעֲבַּ ד

ש ּ ָּׁמש
שהַּ ּ ַּ
שלּ ֹא הִ ִּגיעַּ לְּ ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
ש ּ ָּׁב ְּדקָּׁ ה עַּ צְּ מָּׁ ּה יָּׁפֶׁ ה ּ ַּבח ִֹרין וּבַּ ְּּס ָּׁד ִקין ּ ָּׁבעֹמֶׁ ק הֵּ יטֵּ ב ְּּכ ִפי ּכֹחָּׁ ּהַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ש ָּׁתה כֵּ ן ְּּכלָּׁ ל ַּרק ֶׁ
ִאם לֹא עָּׁ ְּ ׂ
(בית יוֹ סֵּ ף שכ"ד רֹב הַּ ּפוֹ סְּ ִקים וְּ כֵּ ן מהרא"י ִּבפְּ סָּׁ קָּׁ יו סִ ימָּׁ ן ע"ח וּב"ח) .
ָּׁ ּדש ,סָּׁ גֵּי לָּׁ ּה ּ ֵּ

הגמרא (נדה יז 937 ).דנה בתנאים של עד הבדיקה ,בין
להפסק טהרה בין לשבעה נקיים ,ואלו הן:

הטו ,סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד ,רא"ש בקיצור הלכות נדה)
וכ"כ השו"ע

א .לבן

ב .רך

הגמרא (נדה יז ).והטור נקטו שאין לבדוק בעד שחור או
אדום ,כי ון שלא ניכר בו טיפת דם ,משמע שבשאר צבעים
שניכר בהם הדם ניתן לבדוק.
אך הראשונים כתבו שהעד יהיה לבן [משום שאין מראה
הדם ניכר בשאר צבעים כמו בלבן] (רמב"ם איסו"ב פ"ד

רך ,כצמר נקי ורך ,צמר גפן או בגד פשתן ישן  -ולא בבגד
פשתן חדש מפני שהוא קשה (רמב"ם איסו"ב פ"ד הט"ו,
טור) וכ"כ השו"ע
ומ"מ אם היא בדקה בעד קשה  -זה נחשב לה לבדיקה 938
(הגה"מ אות י)

מקור טוהר
[ 936המקור  -נדה סח" - .מתני'  -נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר ימים בדקה
ומצ אה טמאה הרי היא בחזקת טהורה ,בדקה עצמה ביום שביעי שחרית ומצאה טמאה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר זמן בדקה
ומצאה טהורה הרי זו בחזקת טמאה ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה ,ואם יש לה וסת דיה שעתה"]
[ 937נדה יז" - .תא שמע ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירי ן אותן לשבח ...ובודקין מטותיהם במילא פרהבא [פירוש
נשותיהן היו בודקות עצמן  -א .בכותנה שמתוך שהוא לבן נראית בו טיפה כחרדל ,ב .צמר נקי ורך (רש"י)]  - ...מסייע ליה לשמואל
דאמר שמואל אין בודקין את המטה אלא בפקולין [כותנה] או בצמר נקי ורך...
אמר רבא הני שחקי ד כיתנא [בגדים בלויים של פשתן] מעלי לבדיקה [מעולים לבדיקה] .איני ,והא תנא דבי מנשה אין בודקין את
המטה לא בעד אדום ולא בעד שחור ולא בפשתן אלא בפקולין [כותנה] או בצמר נקי ורך? לא קשיא ,הא בכיתנא הא במאני דכיתנא
[שבבגדי פשתן יותר ניכר הדם] ,ואיבעית אימא הא והא במאני דכיתנא הא בחדתי הא בשחקי [דוקא בבגדי פשתן משומשים]"]
[ 938הראיה  -שהרי הגמ' הזכירה את בית מונבז שבדקו במילי פרהבא רק לשבח ,ומשמע שאין זה חובה].
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יו"ד סימן קצו
ג .נקי

עד היכן?

העד צריך להיות נקי (סמ"ג לאוין קיא לו ע"ד) וכ"כ השו"ע

נחלקו הראשונים עד היכן צריכה לבדוק:
י"א עד מקום שהשמש דש ,כי אם לא הרי זה קינוח ולא
עלתה לה הבדיקה [הטעם  -נדה מ" - .כל הנשים
מטמאות בבית החיצון שנאמר {ויקרא טו  -יט} דם
יהיה זובה בבשרה"  -ומשום שהנשים טמאות בבית
החיצון כבפנים לכן יש לבדוק בכל הבית החיצון (הפרוזדור),
והם סוברים שבית החיצון הוא עד מקום שהשמש דש ]943
(רא"ש פרק תינוקת סי' ה ,הגה"מ פ"ו אות ד ,רי"ו נכ"ו ח"ב
דף רכא ע"ד ,טור)
וי"א שאין צריך עד מקום שהשמש דש [הטעם  -א .כי אם
תכניסנו בעומק היא תפצע והעד יצא אדום מהמכה ולא
יעיד על טהרתה ( ]944תרוה"ד ח"ב סי' עח ,ב"י)
לכן סיים הב"י לבעל נפש לחוש בבדיקת הפסק טהרה וכן
באחד מימי הנקיים ,וראוי לאשה שתייחד לעצמה יום קבוע
לזה בימי הנקיים בכדי שלא תשכח ,ועדיף ביום הראשון,
שכך יש לה יותר זמן להשלים [הטעם  -כיון שהרבה
פוסקים בדיקה אחת בימי הנקיים ,ועוד שהרבה פוסקים
אינם מצריכים בדיקה עד מקום שהשמש דש ,לכן דיינו
לחוש לזה רק בבדיקות המעכבות לרוב הפוסקים] [והב"י
הסתפק בדעת תרוה"ד ,האם בעל נפש צריך להחמיר ]945

חומר הבד
אין הבדל בחומר ממנו עשוי העד ,העיקר שהבד יהיה רך נקי
ולבן (רמב"ם איסו"ב פ"ד הט"ו ,לפי הביאור השני של הב"י
)939
חורים וסדקים
נחלקו הראשונים האם צריך בדיקת חורים וסדקים -
י"א שהעיקר לבדוק בבית החיצון ,במקום שהשמש דש
(ראב"ד בעה"נ שער הספירה פ\כט\:סט )941
וי"א שבדיקת הפסק טהרה היא בחורים וסדקים ,משא"כ
בדיקות שבעה [הטעם  -משום שהפסק טהרה חמור יותר,
שהוא להעלות אותה מחזקת טומאה לחזקת טהרה] (רמב"ן
חי' נדה ה .ובהלכותיו פ"ט הכ"ג)
וי"א שכל בדיקה היא דוקא בחורים וסדקים ( 942סמ"ג לאוין
קיא לו ע"ד ,סמ"ק סי' רצג עמ' שכא ,רא"ש פרק תינוקת
ס"ס ה ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ה כד ):וכ"כ השו"ע
940

מקור טוהר
 939זה לשון הרמב"ם "בגדים אלו מקנחים בהם צריכין שיהיו של פשתן שחקים ולבנים"  -והב"י ביאר דבריו בשתי דרכים  -א .שצריך
לבדוק דוקא בבגד ,ודוקא של פשתן ודוקא שהוא ישן ושחוק ודוקא שהוא לבן  -וא"כ הוא סובר שרבא חולק על שמואל והלכה כרבא,
כיון שבתרא הוא .ב .שהעיקר שהעד יהיה רך נקי ולבן ,כדוגמת בגד פשתן משומש  -וא"כ הוא סובר ששמואל ורבא לא נחלקו (ב"י)
[ 940הראיה  -נדה ה " - .עד שלפני תשמיש אינו ממעט כפקידה (אשה שמצאה דם מטמאה כ"ד שעות למפרע טהרות שנגעה בהן,
אך אם בכ"ד שעות האחרונות היא בדקה עצמה ומצאה טהור ,הרי יש לטמא הטהרות רק עד הפקידה הנ"ל .ומ"מ אם הבדיקה שבתוך
הכ"ד שעות היתה בדיקה שלפני תשמיש ,אין זה ממעט את זמן הטומאה למפרע) מאי טעמא? אמר רב קטינא מתוך שמהומה לביתה
(לחוצה לשמש) ,וכי מהומה לביתה מאי הוי? מתוך שמהומה לביתה אינה מכנסת לחורין ולסדקין"  -משמע שרק בדיקה של טהרות
היא בחורים וסדקים]
 941הראב"ד כתב ג' חלוקות :א .קינוח  -שהוא בדיקה חיצונית ,כמו לשלש נשים שישנו במטה אחת ונמצא כתם .ב .בדיקה להפסק
ושבעה נקיים (הנושא שלנו)  -נעשית בפרוזדור .ג .בדיקה לטהרות  -נעשית בפרוזדור בחורים וסדקים.
[ 942הראיה  -א .נדה יב" - .בעא מיניה רבי אבא מרב הונא ,אשה מהו שצדוק עצמה בתוך שיעור וסת ,אמר ליה מי משכחת לה לבדיקה
כשיעור וסת ,והתניא א יזהו שיעור וסת משל לשמש ועד שעומדין על המשקוף ביציאת השמש נכנס העד ,הוי וסת שאמרו לקינוח
ולא לבדיקה"  -משמע שבדיקה שאינה נעשית בחורים וסדקים נקראת קינוח ולא בדיקה( .רא"ש)
ב .לפי נדה ה - .שדוקא לפני תשמיש מתוך שהיא מהומה לביתה אינה בודקת חורים וסדקים ,משמע שסתם בדיקה היא בחורים
וסדקים (סמ"ג)]
( 943וקשה שהרי לפי הרמב"ם (איסו"ב פ"ה ה"ד) בית החיצון הוא קצת יותר מהמקום בו השמש דש ,שכן הוא כתב "בשעת גמר ביאה
האבר נכנס בפרוזדור ואינו מגיע עד ראשו שמבפנים ,אלא רחוק ממנו מעט לפי האצבעות" ,א"כ בדיקה עד מקום שהשמש דש אינה
בודקת את כל הבית החיצון? א .אלא שהם סוברים שמה שאפשר לאשה לבדוק היא בודקת ולא יותר ,ב .או שהם חולקים וסוברים
שבית החיצון נקרא רק מקום שהשמש דש ולא יותר (ב"י))
[ 944טעמים נוספים  -ב .הב"י העיד שהיו זקנים שגמגמו על דברי הטור כי זה דבר שאי אפשר לעשותו (ב"י)  ,ג .שאר הפוסקים לא
אמרו זאת (תרוה"ד ח"ב סי' עח) כגון סמ"ג ,סמ"ק ,תרומה ,רמב"ן ,והרשב"א שלא כתבו שיעור להכנסת העד ,ד .הרא"ש בעצמו
בקיצור להל' נדה לא כתב שיעור הכנסה ,וכנראה מה שפירש שתבדוק עד מקום שהמש דש הוא לאו דוקא אלא שתכניסנו בעומק
עד מקום שידה מגעת (ב"י)]
 945תרוה"ד סיים "והנח להן לישראל - "...והב"י הסתפק מה היתה כוונתו ,האם  -א" .הנח להן לישראל אם אינן נביאים הן בני נביאים"
(פסחים סו - ).וא"כ בעל נפש יכול להקל ולסמוך על הפוסקים שסתמו דבריהם ולא נקטו עד היכן תכניס ,ב .או שמא "הנח להן
לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין"  -וא"כ בעל נפש יש לו לחוש לעצמו שלא יהיה אפילו בגדר שוגג.

305

מי טוהר
כהספק ועד הלילה ,לכן הוא עולה בין להפסק בין לראשון
מימי הנקיים ,בהסתמך על רש"י הסובר שספירת לילה
נחשבת לספירה ולכן זה כבדיקת ראשון ,ב .ובפרט שיש
המקלים שאין צורך כלל בבדיקה עד מקום השמש דש]
(שו"ת נו"ב חיו"ד סוף סי' מו ,פת"ש ט)

ובשו"ע פסק שיש לכל אחת לבדוק בכל הבדיקות ,הפסק
ושבעה ,עד מקום שהשמש דש,
אשה שקשה לה לבדוק
השו"ע הקל לאשה שקשה לה לבדוק עד מקום שהשמש דש
בכל הבדיקות ,לבדוק עד מקום שהשמש דש רק בבדיקת
ההפסק ובראשון מימי הנקיים,
והוסיף הרמ"א שאם לא בדקה כך בראשון ,תבדוק עצמה כן
ביום אחר ,ואם לא בדקה כך כלל ,אלא רק חורים וסדקים
עד מקום שהיא יכולה  -זה מועיל בדיעבד.
ואם כואב לה הרבה יותר  -יש להקל לה שבשאר ימים לא
תבדוק כלל ,וטוב שתקנח בהם מבחוץ ,אם זה לא כואב לה
(שו"ת נו"ב חיו"ד סי' קכט ,פת"ש ח)
ויש מקלים שתצטרך בדיקה עד מקום שהשמש דש רק
בבדיקת הפסק טהרה במוך [הטעם  -א .כיון שהמוך נשאר

הרטבת העד במים או שמן ,בכדי שיהיה קל לאשה לבדוק,
כאשר העד אינו יבש  -המהרש"ם הוא הראשון שכתב להקל
בזה ,ואחריו נמשכו הרבה אחרונים ומהם הרב עובדיה זצ"ל
בטה"ב ,וכן שיעורי שבט הלוי ,אמנם דעת הרב מרדכי אליהו
זצ"ל להחמיר בזה ,שאין זה מועיל אף בדיעבד .ופעם אמר
לרב מרדכי זרנקיאן שליט"א שלחילונים אפשר להקל ,ועל
כן היה מייעץ להפחית את מספר הבדיקות ,ולא להקל לשים
מים או שמן וכדו' (הרב זרנקיאן שליט"א בהערות למבחן
שלי)

סעיף ז :בדיקת הסומא
הַּ סוּמָּׁ א ּבוֹ ֶׁדקֶׁ ת עַּ ְּצמָּׁ ּה וּמַּ ְּר ָּׁאה לַּ חֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה.
אשה סומא (עיוורת)  -יכולה לבדוק את עצמה בעד לבד,
אך בכדי לאבחן את העד היא עושה זאת ע"י אחרות פיקחות
( 946נדה יג ,:טור) וכ"פ השו"ע

סעיף ח :בדיקת אשה שאין לה דעת
ש ְּּמ ַּד ּ ֶׁב ֶׁרת וְּ אֵּ ינ ָּּׁה שוֹ מַּ עַּ ת ,ה ֲֵּרי הֵּ ן ְּּכ ִפ ְּקחוֹ ת; אֲ בָּׁ ל ִאם
ש ּשוֹ מַּ עַּ ת וְּ אֵּ ינ ָּּׁה ְּמ ַּד ּ ֶׁב ֶׁרת אוֹ ֶׁ
שת ֶׁ
הַּ חֵּ ֶׁר ֶׁ
ש ּנ ְִּט ְּרפָּׁ ה דַּּ עְּ ּ ָּׁת ּה מֵּ חֲמַּ ת חֹלִ יְּ ,צ ִריכוֹ ת ּ ִפ ְּקחוֹ ת
אֵּ ינ ָּּׁה שוֹ מַּ עַּ ת וְּ ֵּאינ ָּּׁה ְּמ ַּד ּ ֶׁב ֶׁרת ,וְּ כֵּ ן הַּ ּשוֹ טָּׁ ה אוֹ ֶׁ
ש ִּת ְּהיֶׁינָּׁה מֻׁ ּ ָּׁתרוֹ ת לְּ בַּ עֲלֵּ יהֶׁ ן .הַּ ּקוֹ בֵּ עַּ לָּׁ הֶׁ ן וֶׁסֶׁ ת ,ה ֲֵּרי הֵּ ן
לִ ְּבדּ ֹק אוֹ ָּׁתן וְּ לִ ְּק ּבֹעַּ לָּׁ הֶׁ ן וְּ סָּׁ תוֹ ת ְּּכ ֵּדי ֶׁ
ָּׁשים; לֹא הֻׁ ְּק ּ ַּבע לָּׁ הֶׁ ן ,חוֹ ְּששוֹ ת ִמ ּ ְּשל ִֹשים יוֹ ם לִ ְּשל ִֹשים יוֹ ם וּבוֹ ְּדקוֹ ת עַּ ל יְּ ֵּדי
ִּכ ְּש ָּׁאר ּ ָּׁכל הַּ ּנ ִ
ּ ִפ ְּקחוֹ ת.
אשה שאין לה דעת ,כגון :שהיא גם חרשת וגם אילמת וכן
שוטה (מלידה) וכן שנטרפה דעתה (מחמת חולי)  -חברותיה
הפיקחות מתקנות אותה ,דהיינו ,בודקות אותה בין
מקור טוהר
והנה ,מו"ר הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א ,נטה לתירוץ הראשון ,שכן תרוה"ד כתב "כיון שאי אפשר אין להחמיר" ,כך שנראה
שבמציאות קשה לקיים חומרא זו ,וא"כ נראה שאף לבעל נפש אין צורך להחמיר.
 946המקור  -נדה יג" - :מתני'  -החרשת [שאין בה דעה כיון שלא למדה] והשוטה [שדעתה לקויה כבר מהלידה] והסומא ושנטרפה
דעתה אם יש להן פקחות מתקנות אותן והן אוכלות בתרומה :גמ' ... -הסומא :איהי תבדוק לנפשה ותיחזי לחבירתה [כיון שיש לה
דעת ,היא יכולה ל בדוק עצמה כהלכה ,אלא שהיא לא יכולה לאבחן את העד בעצמה]? א"ר יוסי ברבי חנינא סומא אינה משנה [ויש
למוחקה מהמשנה]"
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יו"ד סימן קצו
ודינם שווה לשאר נשים לעניין עונות פרישה ,שהם
חוששות לעונה בינונית ,ויכולות לקבוע וסת (רמב"ן
בהלכות פ"ב הי"ג ,טור) וכ"פ השו"ע

בבדיקות הטהרה בין בבדיקות בעונות הפרישה וכן
מטבילות אותה ,ואין היא נאמנת על בדיקותיה ( 947הרב
המגיד איסו"ב פ"ח הט"ו ,טור)

סעיף ט :ריבוי בדיקות
ש ּ ַּבחַּ ת
שלּ ֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ּ ָּׁבהֶׁ ם ,ה ֲֵּרי זוֹ ְּמ ֻׁ
ש ּ ַּמ ְּר ּ ָּׁבה לִ ְּבדּ ֹקֵּ ּ ,בין ִּבימֵּ י ְּס ִפ ָּׁיר ָּׁת ּה ּ ֵּבין ּ ַּב ּי ִָּׁמים ֶׁ
שה ֶׁ
הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ש ּיֵּש לָּׁ ּה וֶׁסֶׁ ת ָּׁקבוּעַּ .
ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ומ"מ אם היא לא בדקה עדיין היא בחזקת טהרה,
משא"כ אחר עונת וסתה הקבוע הכרחית ,שאם היא לא
בדקה  -היא אסורה לבעלה עד שתבדוק ( 949טור ,ב"י)

האשה המרבה בבדיקות הרי זו משובחת ,בין בימי השבעה
נקיים ובין בימים שאינה ראויה לראות בהם כלל (שאינן
עונות הפרישה שלה) אע"פ שיש לה וסת קבוע ,כיון
שאפשר שיבוא לה דם שלא בשעת וסתה( 948 ,טור ,ב"י)
וכ"פ השו"ע

סעיף י :שבעה נקיים רצופים

הַּ ּ ִש ְּבעָּׁ ה נְּ ִק ִּיים צָּׁ ִר ְּ
ש ִאם ָּׁראֲ ָּׁתה ָּּׁדם אֲ ִפלּ ּו ְּּבסוֹ ף
שלּ ֹא ִּת ְּראֶׁ ה דָּּׁ ם ּ ָּׁבהֶׁ םֶׁ ,
ש ִּי ְּהי ּו ְּרצו ִּפים ֶׁ
יך ֶׁ
בעָּׁ ה נְּ ִק ִּיים .הגה :יֵּש
חזֹר וְּ לִ ְּמנוֹ ת ִש ְּ
יוֹ ם הַּ ּ ְּש ִביעִ י סָּׁ ְּת ָּׁרה ּ ָּׁכל הַּ ּי ִָּׁמים ו ְּּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּפסֹק ְּּבטָּׁ ה ֳָּׁרה וְּ לַּ ֲ
ש ּתוֹ לִ ין ְּש ָּׁאר ְּּכ ָּׁת ִמיםְּּ ,דג'
של יְּ מֵּ י הַּ ְּּס ִפ ָּׁירה ִאם מָּׁ צְּ ָּׁאה ּ ֶׁכ ֶׁתם ֵּאין ּתוֹ לִ ין אוֹ תוֹ לְּ הָּׁ קֵּ ל ְּּכמוֹ ֶׁ
ֹשה י ִָּׁמים ִראשוֹ נִ ים ֶׁ
אוֹ ְּמ ִרים דְּּ ִב ְּשל ָּׁ
יכים לִ הְּ יוֹ ת נ ְִּק ִ ּיים לְּ ג ְַּּמ ֵּרי (מָּׁ ְּרדְּּ כַּ י הִ לְּ כוֹ ת נ ָּׁ ִּדה וּבְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ יְּ מוֹ ִני פ"ט דא"ב ות" ה סִ ימָּׁ ן רמ"ט וְּ אָּׁ גוּר פ' ִּתינֹקֶׁ ת וא"ח וְּ ר"ף) ; אֲ בָּׁ ל
י ִָּׁמים ִראשוֹ נִ ים צְּ ִר ִ
שהוּא יוֹ ֵּתר ִמ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד ,אֲ בָּׁ ל ּ ָּׁפחוֹ ת ִמ ִּכגְּ ִריס וְּ עוֹ ד ּתוֹ לָּׁ ה ְּּבכִ ּנָּׁה אֲ ִפלּ ּו
ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ִּדינוֹ ִּכ ְּש ָּׁאר ּ ֶׁכ ֶׁתם ,וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין .וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ּ ֶׁכ ֶׁתם ֶׁ
יאה דָּּׁ םּ ,תוֹ לָּׁ ה ּ ָּׁב ּה אֲ ִפלּ ּו ְּּבי ֶֶׁׁתר ִמ ִּכגְּ ִריס
ש ּמוֹ צִ ָּׁ
ְּּבג' י ִָּׁמים ִראשוֹ נִ ים (ת"ה סִ ימָּׁ ן רמ"ט)  .וְּ הוּא הַּ ִּדין ִאם הָּׁ יָּׁה לָּׁ ּה מַּ ּ ָּׁכה ְּּבגוּפָּׁ ּה וְּ יוֹ ַּדעַּ ת ֶׁ
יאה ָּׁ ּדם אוֹ
ש ּמוֹ צִ ָּׁ
שאֵּ ין יָּׁדוּעַּ ֶׁ
ֹשה י ִָּׁמים הָּׁ ִראשוֹ נִ ים לִ ְּתלוֹ ת ְּּבמַּ ּ ָּׁכה ֶׁ
שאֵּ ין ְּמ ִק ִּלין ִּב ְּשל ָּׁ
וְּ עוֹ ד (סְּ בָּׁ ַּרת הָּׁ ַּרב וְּ כֵּ ן מַּ ְּשמָּׁ ע לָּׁ שוֹ ן הַּ ָּּׁמ ְּרדְּּ כַּ י) ,אֶׁ ּ ָּׁלא ֶׁ
ש ּ ָּׁתלִ ינָּׁן ּ ָּׁבהֶׁ ם ּ ֶׁכ ֶׁתםַּ ּ ,כ ְּּמב ָֹּׁאר לְּ עֵּ יל ִסימָּׁ ן ק"צ.
ִּב ְּש ָּׁאר ְּּדבָּׁ ִרים ֶׁ

הטור הוסיף "שאפילו ראתה בשביעי סמוך לשקיעת החמה
או בין השמשות שהוא ספק יום סותרת כל המנין" וכ"כ
השו"ע

ימי השבעה צריכים להיות נקיים רצופים ללא טומאה
מפסקת ביניהם ( 950טור ,ב"י ,שו"ע)

מקור טוהר
 947המקור  -נדה יג" - :מתני'  -החרשת [שאין בה דעה כיון שלא למדה] והשוטה [שדעתה לקויה כבר מהלידה] והסומא ושנטרפה
דעתה אם יש להן פקחות מתקנות אותן והן אוכלות בתרומה :גמ'  -חרשת ,איהי תבדוק לנפשה דתניא אמר רבי חרשת היתה
בשכונתינו לא דיה שבודקת לעצמה אלא שחברותיה רואות ומראות לה? התם במדברת ואינה שומעת הכא בשאינה מדברת ואינה
שומעת ,כדתנן חרש שדברו חכמים בכל מקום אינו שומע ואינו מדבר ".מכאן משמע שאם אשה זו חרשת בלבד (אך מדברת) או
אילמת בלבד (אך שומעת) דינה כפיקחת שבודקת עצמה לבד...
"ושנטרפה דעתה :היינו שוטה [שכבר נכתבה במשנה]? שנטרפה דעתה מחמת חולי [אלא לאחר הלידה ,מא"כ שוטה זה מלידה]"
(ב"י)
[ 948המקור  -נדה יג" - .מתני'  -כל היד המרבה לבדוק :בנשים  -משובחת [שמונעת אותה מלטמא טהרות ומלהכשיל את בעלה],
ובאנשים  -תקצץ [משום שמביאה את הבודק לידי מכשול חמור של הוצאת זרע לבטלה]"]
[ 949המקור  -נדה לט - .מתני' " -כל אחד עשר יום בחזקת טהרה ישבה לה ולא בדקה ,שגגה ,נאנסה ,הזידה ולא בדקה  -טהורה .הגיע
שעת וסתה ולא בדקה  -הרי זו טמאה"]
[ 950המקור  -נדה לז ,.סז" - :תניא {ויקרא טו  -כח} "ואחר תטהר" ' -אחר' אחר לכולן [רק אחר שתספור שבעה נקיים ממש יכולה
להטהר] ,שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם"]
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מי טוהר
ובשו"ת ברית אברהם (חיו"ד סי' נח) כתב שהשיטות
המחמירות החמירו רק ברואה בהרגשה שזה מהתורה,
שיודעת שהדם יוצא ממש מהמקור ולא ממכה שבגופה ,הא
לאו הכי אין להחמיר בזה יותר מהרמ"א ,ויש להלק בכל מכה
שידוע שמוציאה דם (פת"ש יד)

והב"י ביאר שאין בדבריו נפקא מינה ,שהרי בזמנינו אף אם
היא תראה בלילה ודאי ,אחר צאת הכוכבים ,היא צריכה
שבעה נקיים ,משום חומרא דרבי זירא שעל כל טיפה
יושבות שבעה נקיים ,ולפי דבריו ,דברי הטור הם לפי
תקופת הגמרא.
אך הט"ז (ג) כתב שאכן יש בדבריו נפקא מינה ,להורות שאם
האשה ראתה שוב אחר שסיימה למנות את השבעה ,היא
חוזרת שוב לחזקת טומאה וצריכה את כל בדיקות הטהרה,
הפסק ושבעה ,ואף אם יש לה וסת קבוע ,והיה הו"א להקל
ולומר שכעת היא בחזקת טהרה.

אך יש מקרים בהם אין חומרא בדיני כתמים בשלשה ימים
ראשונים ,כגון:
כתם פחות מכגריס ועוד  -שיכולה לתלות במאכולת ,שהרי
אם כן הנשים לא יוכלו להטהר ,שכן אין לך מטה שאין עליה
כמה טיפי דם מאכולת (נדה נח ,):וחז"ל לא גזרו בכתם הקטן
מכגריס ועוד ,וכ"כ הרמ"א 956
כתם הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה  -יש להקל ,שהרי
אין זה בכלל גזירת כתם ,וכל החומרא היא בתליית הכתם
בדבר אחר (שו"ת חמדת שלמה סי' כ)
ומטעם זה יש להקל אף בכתם הנמצא על גבי בגד או בסיס
צבעוני (שו"ת מעיל צדקה סי' סב) (פת"ש יב)

כתם הנמצא בשלושה ימים ראשונים
הפוסקים החמירו בדין כתם הנמצא בתוך השלושה הימים
נקיים הראשונים של האשה ,כגון -
לתלות בחבורה או מכה שבגופה  -י"א שאינה תולה ,כי
ימים אלו צריכים להיות טהורים לגמרי (תרומה סי' צב,
מרדכי שבועות סי' תשלה א ע"ג ,תרוה"ד סי' רמט ,הגה"מ
איסו"ב פ"ט אות ז) .951
אלא שהרמ"א בדרכ"מ הבין שזו רק חומרא אך מעיקר הדין
יכולה לתלות  ,952ולדעתו [בסוף הדיבור בדרכ"מ וכן
בהגהה] יש להקל בכל מכה שהיא יודעת שמוציאה דם .953
לדעת הט"ז (ד) יש להקל רק במכה שאי אפשר לה להזהר
מלהתלכלך ממנה ,אך יש להחמיר במכה שאפשר לה להזהר
ממנה ,והבין שכן דעת הב"ח (בס"ס קצ .)954
לדעת הש"ך (יג) יש להקל רק במכה שמוציאה דם תמיד,
כמו שחין ומוגלה ,משא"כ חבורה שאינה מוציאה דם תמיד
יש להחמיר  ,955והבין שזו דעת הב"ח (בס"ס קצ)

ולהלכה ,יש להקל בכתם הנמצא בבגדי צבעונים אף
בשלושה ימים ראשונים לספירת שבעה נקיים ,וכל שכן
בשאר ימים (טה"ב ח"ב שיב ,שטז)  ,957וכן אשה שלא רחצה
גופה ,ואפילו פניה של מטה ,ורק הפסיקה בטהרה ,ואחר כך
רחצה וניגבה עצמה במגבת ומצאה עליה כתמי דם  -יש
להקל בזה יותר מעד שאינו בדוק ,שהרי כאן היא לא בדקה
עצמה פנימה סמוך לרחם ,וכש"כ אם זו מגבת צבועה ,שיש
עוד צירופים להקל (טה"ב ח"ב שטז)

מקור טוהר
 951ובשו"ת חיים שאל ח"א סי' יד הביא תשובה של המאמר מרדכי ,הלא הוא רבי מרדכי כרמי זצ"ל ,שדעתו להחמיר בזה ,ולפי שמרן
הב"י לא הביא חולק בזה .אלא שהחיד"א עצמו שם בסי' טו כתב לחלוק עליו בזה ,וראייתו היא שמרן השו"ע לא הביא חומרא זו בס'י
קצ( .הרב מרדכי זרנקיאן שליט"א)
 952הראיה  -שהרי אפילו אשה הרואה דם ממש תולה במכה שיודעת שמוציאה דם ,כש"כ שיש להקל בכתם שהוא מדרבנן  -והט"ז
(ד) דחה ראיה זו ,שהרי שם היא בחזקת טהרה ולכן תולים ,משא"כ כאן שהיא בחזקת טומאה .ויש לישב  -שתחילת ראיה ממש היינו
ג"כ מדרבנן ,דהרי וסתות דרבנן ,ואפילו המחמיר בזה היינו מחמת שסובר שוסתות דאו' ,ולפי זה ודאי יש להקל בכתמים שהם מדרבנן
לכו"ע ( דרכ"מ) ,אך הש"ך (יג) דחה גם זאת שהרי בשלושה נקיים הראשונים ידוע שמעיינה פתוח ,ולכן צריך שתדע שודאי פסק דם
מקורה.
 953וכן אפשר יש להקל בבגד שלבשה בימי נדתה ,שהרי ימי נדתה הרי זה כמכה ודאי מוציאה דם (שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' קע,
פת"ש יד)
 954הב"ח בס"ס קצ כתב באש ה המוכת שחין ,כיון שהדם יוצא תמיד מהשחין שבגופה ,ונכתם בסדיניה וחלוקה ,יש לתלות אף
בשלושה ימים הראשונים ,דאל"כ לא תוכל לספור שבעה נקיים לעולם.
 955הטעם  -א .מפשט לשון הפוסקים נראה שאין חילוק בין סוגי המכות ,ואף אם נמצא פוסק שמקל הרי הוא יחיד נגד כל הפוסקים
ה גדולים הנ"ל ,ב .כאן זה חמור יותר ,שהרי מעיינה הוחזק פתוח ויש להוכיח שהמעיין נסתם.
 956י"א שהטעם הוא משום שאי אפשר להזהר בזה ,אך במקרה שהיה לה להזהר ,כגון ששכבה במקום שיש פשפשין ונמצא כתם
כתורמוס  -אין להקל לה ,שהרי היה לה להזהר בזה בשלושה ימים ראשונים (פת"ש יג בשם כתבי רבינו דניאל)
 957ומה שהחמיר הרמ"א בשלושה ימים ראשונים של שבעה נקיים ,הרי זה חומרא בעלמא ,ואינו מדין הש"ס ,ולדעת מרן השו"ע אין
חילוק כלל בין שלשה ימים הראשונים לספירה לבין שאר ימים (חיד"א בשו"ת חיים שאל ח"א סי' טו ,ועוד אחרונים)
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יו"ד סימן קצו
ויש אומרים שאם היא אומרת בודאות היא בדקה טוב  -יש
לסמוך על בדיקה זו ,ואז להקל בכתם (שו"ת חת"ס סי' קפז,
פת"ש י) ולכן הקלו לאשה הצריכה להמתין ה' ימים מסיום
הוסת לפליטת שכבת זרע ,שתוכל לבדוק עצמה כעבור
יומיים מסיום הוסת ,וכעבור ג' ימים להפסיק בטהרה ,כך
שאם היא תראה כתם בימים אלו היא תוכל לתלות אותו
במכה שבגופה (כגון באשה שיש לה וסת עורק הזהב ,שחוזר
לה מידי פעם) (שו"ת חת"ס סי' קעה ,פת"ש יד)

גדר השלושה ימים ראשונים
עיקר החומרא בכתם הנמצא בשלושה ימים ראשונים ,היינו
בשבעה נקיים לראיה ממש -
אך יש להקל בכתם הנמצא בשלושה נקיים ראשונים על
כתם טמא או במקרה שתבעוה להנשא וישבה עליהם שבעה
נקיים (דגמ"ר ,פת"ש י)
והנה ,כאשר חלפו ג' ימים מבדיקה אחרת שעשתה קודם
להפסק ומצאה טהור [היינו שבדקה מרצונה ,ולא מצד הדין,
כגון על מנת ללכת לבית הכנסת] ,נחלקו הפוסקים:
יש מקלים בזה ,שהרי כך מוחזק מעיינה סתום ,ע"י ג' ימים
שלא ראתה בהם (עבודת הגרשוני סי' עט)
ויש מחמירים בזה ,שהרי יש לסמוך רק על בדיקות שחכמים
חייבו ,שהרי בבדיקה שאינה חייבת אינה בודקת טוב (שו"ת
צ"צ סי' סה)

מצאה את הכתם אחר ג' ימים ,ויש חשש שמא הכתם היה
כבר בתוך השלושה נקיים ראשונים  -יש מקלים (שו"ת
תפארת צבי חיו"ד סי' כד ,שו"ת בית אפרים חיו"ד סי מה)
ויש מחמירים (הרב מדובנא אחיו של הבית אפרים) (פת"ש
יא)
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מי טוהר
סעיף יא :פולטת שכבת זרע
ּש ּה סוֹ ֶׁת ֶׁרת אוֹ תוֹ יוֹ ם.
הַּ ּפוֹ לֶׁ טֶׁ ת ִש ְּכבַּ ת ז ֶַּׁרע ִּבימֵּ י ְּס ִפ ָּׁיר ָּׁת ּהִ ,אם הוּא ּתוֹ ְּך ו' עוֹ נוֹ ת לְּ ִש ּמו ָּׁ
שת ִמ ּ ָּׁט ָּׁת ּה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך וּפָּׁ ְּס ָּׁקה ,הגה :וַּאֲ ִפלּ ּו לֹא ָּׁראֲ ָּׁתה ַּרק ָּׁמצְּ ָּׁאה ּ ֶׁכ ֶׁתם .אֵּ ינ ָּּׁה
ש ּ ֶׁמ ֶׁ
לְּ ִפיכָּׁ ְּך הַּ ְּמ ַּ
ש ּ ָּׁמא ִּת ְּפלֹט; לְּ ִפיכָּׁ ְּך ֵּאינ ָּּׁה
ש ּיַּעַּ ְּבר ּו עָּׁ לֶׁ יהָּׁ ו' עוֹ נוֹ ת ְּשלֵּ מוֹ ת ֶׁ
מַּ ְּתחֶׁ לֶׁ ת לִ ְּס ּפֹר ִש ְּבעָּׁ ה נְּ ִק ִּיים עַּ ד ֶׁ
ש ּ ָּׁבת ֵּאינ ָּּׁה מַּ ְּתחֶׁ לֶׁ ת לִ ְּס ּפֹר
שה ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
ּש ּהְּּ ,כגוֹ ן ִאם ִש ְּּמ ָּׁ
מַּ ְּתחֶׁ לֶׁ ת לִ ְּס ּפֹר עַּ ד יוֹ ם ה' לְּ ִש ּמו ָּׁ
שה עוֹ נוֹ ת ְּשלֵּ מוֹ ת מֵּ עֵּ ת
ש ּיַּעַּ ְּבר ּו עָּׁ לָּׁ יו ִש ּ ָּׁ
עַּ ד יוֹ ם ה' ,דְּּ קַּ יְּ מָּׁ א לָּׁ ן אֵּ ין ִש ְּכבַּ ת ז ֶַּׁרע מַּ ְּס ִריחַּ עַּ ד ֶׁ
ש ּ ָּׁבת ,ע ֲַּדיִ ן
ּש ּה ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
ש ּ ָּׁבת וּפָּׁ לְּ טָּׁ ה לֵּ יל ד' ,ק ֶֹׁדם עֵּ ת ִש ּמו ָּׁ
שה ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
לְּ עֵּ ת; וְּ ִאם ִש ְּּמ ָּׁ
ְּ
ְּ
ּש ּה וְּ סוֹ ֶׁת ֶׁרתִ ,הלְּ ּ ָּׁכך יוֹ ם ה' יִ ְּהיֶׁה ִראשוֹ ן לִ ְּס ִפ ָּׁיר ָּׁת ּה.
ִהיא עוֹ מֶׁ ֶׁדת ְּּבתוֹ ך עוֹ נָּׁה ִש ּ ִשית לְּ ִש ּמו ָּׁ
שלּ ֹא ּ ַּת ְּת ִחיל לִ ְּמנוֹ ת עַּ ד
ש ּיֵּש לְּ הַּ ְּמ ִּתין עוֹ ד יוֹ ם ֶׁאחָּׁ ד ,דְּּ הַּ יְּ נ ּו ֶׁ
ש ּ ָּׁכ ְּתב ּו ֶׁ
עֶׁרב ,וְּ יוֹ ם ה' עוֹ לֶׁ ה לְּ ִמנְּ יָּׁן .וְּ יֵּש ֶׁ
הגה :וְּ ִת ְּפסֹק יוֹ ם ד' לְּ עֵּת ֶׁ
שר
שהוּא יוֹ ם ,וְּ אֶׁ ְּפ ָּׁ
ש ּ ֵּמש ְּּביּוֹ ם ִראשוֹ ן ּ ֵּבין הַּ ּ ְּשמָּׁ שוֹ ת וְּ ִתסְּ ּבֹר ֶׁ
ש ּ ָּׁמא ְּּת ַּ
יוֹ ם הַּ ּ ִש ּ ִשי וְּ הוּא יִ ְּהיֶׁה יוֹ ם ִראשוֹ ן לִ סְּ ִפ ָּׁיר ָּׁת ּהְּּ ,דחַּ יְּ ִשינָּׁן ֶׁ
ּש ּה ,עַּ ל ּ ֵּכן יֵּש לְּ הוֹ סִ יף עוֹ ד יוֹ ם אֶׁ חָּׁ ד דְּּ מֵּ עַּ ּ ָּׁתה ִאי
שה עוֹ נוֹ ת לְּ ִש ּמו ָּׁ
ישי יִ הְּ יֶׁה ּתוֹ ְּך ִש ּ ָּׁ
חֲמ ִ
שהוּא לַּ יְּ לָּׁ ה ,וְּ ִאם ּ ַּת ְּת ִחיל לִ ְּמנוֹ ת ִמיּוֹ ם ִ
ֶׁ
ידי טָּׁ עוּת
שר לָּׁ בוֹ א לִ ֵּ
ֶׁא ְּפ ָּׁ

שם מהרי"ל וְּ ש"ד וְּ כֵּ ן ּ ָּׁכ ַּתב מהרא"י וּמהרי"ק ש ֶֹׁרש ל"ה),
(ת"ה סִ ימָּׁ ן רמ"ה וְּ הָּׁ אָּׁ גוּר ְּּב ֵּ

וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין ְּּבכָּׁ ל ְּמ ִדינוֹ ת אֵּ לּ וּ ,וְּ אֵּ ין

נִש ּ ָּׁכר
(שם בת"ה) ,וְּ אֵּ ין טַּ עַּ ם ּ ַּב ָּׁ ּדבָּׁ ר וְּ הַּ ּ ַּמ ְּח ִמיר י ְַּּח ִמיר ,וְּ הַּ ּ ֵּמ ֵּקל ְּ ׂ
ָּׁמים ָּׁ
ש ּ ָּׁנהֲג ּו לְּ הַּ ְּח ִמיר עוֹ ד לְּ הַּ ְּמ ִּתין עַּ ד ִש ְּבעָּׁ ה י ִ
ָּׁשים ֶׁ
שנּוֹ ת .וְּ יֵּש נ ִ
לְּ ַּ
שרוֹ ָּׁאה ,אֲ ִפלּ ּו ּ ֶׁכ ֶׁתם,
שה ֶׁ
שה ,וְּ כָּׁ ל ִא ּ ָּׁ
שה עִ ם ּ ַּבעֲלָּׁ ּה לְּ לֹא ִש ְּּמ ָּׁ
שו ֵּאין לְּ חַּ ּלֵּק ּ ֵּבין ִש ְּּמ ָּׁ
שעַּ ְּכ ָּׁ
ש ּ ָּׁכ ְּתב ּו ֶׁ
לְּ הַּ ְּקדִּ ים עַּ צְּ מוֹ לַּ ִּמ ְּצ ָּׁוה .וְּ יֵּש ֶׁ
(שם ְּּבת"ה ְּּב ֵּשם אוֹ ר זָּׁרוּעַּ ומהרי"ק) וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין
נְּק ִ ּיים ָּׁ
עֶׁרב וְּ ִתסְּ ּפֹר ז' ִ
ש ָּׁראֲ ָּׁתה ּבוֹ וְּ ִת ְּפסֹק לְּ עֵּת ֶׁ
ְּצ ִריכָּׁ ה לְּ הַּ ְּמ ִּתין ה' י ִָּׁמים עִ ם יוֹ ם ֶׁ
שנּוֹ ת
ִּב ְּמ ִדינוֹ ת ֵּאלּ ּו וְּ אֵּ ין לְּ ַּ

(סה"ת וּסְּ מַּ "ג) .

וי"א שאין פליטת זרע סותרת שבעה נקיים  ,960וטומאתו
היא רק לעניין טהרות בלבד (ראב"ד) וי"א שהסתירה היא
רק בזב שבא על זבה (רבינו תם)

פליטת שכבת זרע  -האם סותרת שבעה?
י"א שפליטת הזרע סותרת את שבע הנקיים  ,958דהיינו את
אותו יום בלבד כדין זב (ר' יונה ברכות כב .ד"ה שאפילו,
רא"ש סי' א ,סמ"ג לאוין קיא לז ע"ג ,סמ"ק סי' רצג עמ'
שכא ,תרומה סי' צה ,הגה"מ פ"ו אות ב ,ר"י בעל התוס'
בנדה לג .ד"ה רואה ,רמב"ם איסו"ב פ"ו הט"ז ,וכן נוהגים
בצרפת ואשכנז) 959

ולהלכה ,סותרת שבעה נקיים ,שהרי רוב הראשונים סוברים
שסותרת (ב"י)

מקור טוהר
[ 958המקור  -נדה לג" - .בעי רמי בר חמא פולטת שכבת זרע [כידוע ,הפולטת שכבת זרע טמאה כטומאת קרי ,לכן יש להסתפק] מהו
שתסתור בזיבה [את ימי הנקיים]?  -רואה היתה וסותרת או דילמא נוגעת היתה ולא סתרה?"
צדדי הספק הם ,האם עיקר טומאת פליטת שכבת זרע לאשה היא משום שמחשיבים את זה כאילו ראתה דם ,או משום נגיעה
בטומאה ,שעד עכשיו הזרע היה בבית הסתרים ורק כעת שיצא ונגע בה מבחוץ נחשב לה לטומאת מגע ,ואין מגע טומאה סותר שבעה
נקיים.
אלא שבמקור זה הגמרא לא פשטה את הספק .ולכן הרא"ש החמיר בזה.
נדה מב" - .בעא מיניה רב שמואל בר ביסנא מאביי :פולטת שכבת זרע רואה הויא או נוגעת הויא? נפקא מינה  -א .לסתור [שבעה
נקיים שהתחילה למנות] ,ב .ולטמא במשהו [שלטומאת מגע צריך שיעור ,משא"כ לראיית דם שטמאה במשהו] ,ג .ולטמא בפנים
כבחוץ [שטומא ת מגע היא רק בחוץ ,וטומאת נדתה היא אף בבית החיצון] ...א"ל רואה הויא ,אתא שייליה לרבא א"ל רואה הויא ,אתא
לקמיה דרב יוסף א"ל רואה הויא" ולפי זה הפולטת סותרת את שבעה הנקיים].
( 959דעת הרי"ף  -אמנם הרי"ף השמיט דין פולטת שכבת זרע והרשב"א הבין ממנו שסובר כהראב"ד ,אך הב"י כתב שאין זו ראיה
שהרי הרי"ף השמיט ספר דינים בהלכות נדה שהם הלכה למעשה ,אלא שאינם מצויים ,וכאן אפשר לומר שאינו מצוי שהרי הנשים
בין כה רואות ה' או ו' ימים ומתחילה למנות אחריהם).
 960הראיה  -א .כי רמי בר חמא דן דוקא לגבי אשה שבא עליה זב( .ר"ת),
ב .נדה סז" - :רבי שמעון אומר ואחר תטהר אחר מעשה תטהר ,אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שלא תבוא לידי ספק [שמא תראה
דם ותסתור למפרע את השבעה]"  -משמע שהחשש הוא מחמת ספק שמא תראה דם ,ואין חשש לפליטת זרע שודאי תהיה ,וא"כ
נראה שאין פליטת ש"ז סותרת (ראב"ד)  -אך הרא"ש דחה ראיה זו ,שכן מדובר על טבליה ותשמיש ביום השביעי ,וכיון שנכנס היום
אומרים מקצת היום ככולו ,ולכן אין לה לסתור את שבע הנקיים (רא"ש)
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יו"ד סימן קצו
כל אשכנז להוסיף יום אחד ,מהר"י קולון שורש לה) וכן
הסכים הרמ"א וכתב שכן נוהגים במדינות אלו ואין לשנות

משך טומאת פולטת  -שיטות הראשונים
נחלקו הראשונים לפי הטבע ,כמה עונות לוקח לזרע
להסריח שכבר לא יטמא:
י"א שטבע הזרע להסריח אחר ג' עונות [מעת לעת] ,ואין
יום הבעילה מן המנין [כרבי אלעזר בן עזריה לפירושו
במסכת מקוואות פ"ח מ"ג ( ]961רמב"ם שאר אבות
הטומאה פ"ה הל' יא  -יג)
וי"א שטבעו להסריח אחר ג' עונות ,שהם ב' עונות שלמות
ומקצת מהיום השלישי [כרבי אלעזר בן עזריה לפירוש
רש"י ותוס' שלדעתו אמרי' מקצת היום ככולו] (אור זרוע
גדול בהלכות נדה כת"י אות ז )962
וי"א שטבע הזרע להסריח אחר ו' עונות שלמות ,שלושה
ימים מעת לעת [כדעת חכמים] (רא"ש סי' א ,תרוה"ד סי'
רמה)

ויש שנהגו להמתין ששה ימים ויש שבעה ימים ( 965תרוה"ד
סי' רמה)  -אלא שהפוסקים דחו שיטה זו ,כי זו שיטה בלי
טעם" ,והמחמיר יחמיר והמקל נשכר" (רמ"א) כי כך הוא
מקדים למצוה ,ואין בטעם קלוש כזה סיבה מספיקה בכדי
להרחיק את טבילת המצוה (ט"ז ו)
כלה אחר בעילת מצוה  -לכו"ע מספיק ארבעה ימים ,ואין
בה גזירה מחשש ששימשה בין השמשות ,אא"כ היא
שימשה ממש בבין השמשות [כיון שעיקר החומרא היא
בדם נדה ,ולא בדם בתולים] (מהר"ל מפראג הובא ט"ז בסי'
קצג וכאן בס"ק ה)
וכן אשה שטעתה במנין יום אחד וטבלה ושימשה  -לכו"ע
ממתינה רק ארבעה ימים [הטעם  -כי במילתא דלא שכיח
לא גזרו חכמים מחשש בין השמשות] (ש"ך כג)

משך טומאת פולטת  -להלכה

לא שימשה

להלכה ,צריך להמתין ו' עונות שלמות מעת לעת (עונה היא
י"ב שעות) מחשש שמא היא תפלוט בזמן זה זרע שלא
הסריח [ 963שכן סברו רוב הראשונים למעט הרמב"ם והאור
זרוע ,וכן דרש הר"י בי רב בדרשותיו לרבים] ולכן האשה
יכולה להפסיק בטהרה ביום הרביעי לשימושה ,ולמנות את
הראשון לנקיים כבר ביום חמישי לשימושה (ב"י) [הטעם -
שכן עיקר הדין וכן המנהג ,ושאר השיטות המחמירות -
חומרות יתירות הן ,ואין להם סמך בגמרא (ב"י)] וכ"פ
השו"ע למעשה 964

י"א שיש להמתין עונות אלו רק מהתשמיש האחרון ,ואם
היא לא שימשה אינה ממתינה ,ואם שימשה מספר ימים
קודם משלימה עליהם (ב"י) וכ"פ השו"ע
ויש מחמירים שתמיד צריכה להמתין עונות אלו מיום
הראיה ,ואף אשה שלא שימשה [הטעם  -לא שימשה אטו
שימשה] ,ואפילו המוסיפות יום אחד [כיון שזה חשש
פשוט וחכמים חששו לזה בכמה מקומות] (מהר"י קולון
שורש לה ,תרוה"ד סי' רמה) וכ"פ הרמ"א ,ולשיטתו אף
ממתינה חמישה ימים [ואין זו גזירה לגזירה ,כי החשש של
ביה"ש הוא פשוט] (ש"ך כ)

ויש מחמירים להוסיף יום אחד ,להמתין חמישה ימים [שמא
תשמש בבין השמשות ותחשיב אותו כיום ותמנה כבר מיום
רביעי לשימושה] ,וחומרא זו היא אף במקרה ששימשה
בתחילת היום (ט"ז ה) (תרוה"ד סי' רמה ,שו"ת מהר"י מולין
החדשות סי' צג אות ב ,אגור סי' אלף שעב וכתב שכן מנהג

ואף לשיטה המחמירה ,ישנן נשים שלא גזרו בהן לא שימשה
אטו שימשה:

מקור טוהר
 961הראיה  -שבת פו" - .ת"ר פולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה דברי רבי אלעזר בן עזריה ,רבי ישמעאל אומר פעמים שהן ד'
עונות פעמים שהן ה' עונות פעמים שהן ו' עונות ,ר' עקיבא אומר לעולם ה' ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה נותנין לה מקצת עונה
ששית" והמשך הגמרא בדף פו..." - :אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא .אבל חכמים אומרים:
שש עונות שלמות בעינן"
 962שכן האור זרוע מח מת דין פולטת שכבת זרע ,הצריך את האשה למנות שמונה נקיים ,מלבד היום שראתה בו - .ולכן תרוה"ד (סי'
רמה) הבין שסבר כרבי אלעזר בן עזריה ,שצריך ג' עונות ואומרים מקצת היום ככולו .אך שו"ת מהר"י ברונא (סי' רלג) הבין בדבריו
שסובר כחכמים (הובא בהגו"ע טור שירת דבורה אות לז)
 963ואחר הימים הנ"ל ,אף אם היא תפלוט זרע ,אין חשש ,כיון שאינו ראוי ,והוא נחשב למים בעלמא (ט"ז ה)
 964המהרש"ל הסתפק שמא לדעה המקלה ,לפחות יש להחמיר שאחר תפילת ערבית זה ייחשב לה ללילה ,אך לשעה המחמירה ודאי
שיש להקל .והש"ך (יט) כתב שכל ספקו זה לדעת המהרא"י בסעי' א ,שהחמיר שאין להפסיק בטהרה אחר שהתפללה ערבית .אך
למעשה לדעת הש"ך (יט) יש להקל בזה כיון שגם בהפסק טהרה הוא פסק להקל כמהרי"ל ורמ"א ,וכ"ש בזה.
 965הטעם  -משום שנהגו בימים קדמונים ולטבול אחר שבעה ראשונים משום נדה דאו' שטובלת אחר שבעה מלוכלכים ,וטבילה
נוספת אחר שבעה נוספים ,משום שמא היא זבה ,וזכר למנהג זה נהגו להמתין י"ד יום לטבילה (ב"ח בס"ס קפג בשם הר"ש מאוסטרייך)
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מי טוהר
שהתחילה לספור נקיים ,וכל זה בכתם דרבנן אבל בכתם
שראתה מחמת בדיקה פנימית ההמתנה מעכבת (שו"ת
חת"ס סי' קפח)
הרואה בתוך ימי הנקיים  -אינה צריכה להמתין ,בין אם היא
רואה כתם ובין רואה ממש ,ולכן יכולה להפסיק באותו יום
ולמנות כבר ממחרת (ט"ז ח ,ש"ך כב)
במקרה ש אם נחמיר ,הטבילה תהיה בין שבת ליו"ט ,כך
שהטבילה לא תהא סמוכה לחפיפה  -יש מקלים שלא לגזור
לא שימשה אטו שימשה (של"ה דף קא) ויש מקלים יותר
שלא לגזור להמתין חמישה ימים אלא סגי בארבעה ימים
(סד"ט) (פת"ש טו)
יולדת שטובלת תוך מלאות וחזרה וראתה באותן ימים -
צריכה להמתין ויש להחמיר בה [כש"כ מכלה הטובלת לדם
בתולים בלבד] (שו"ת חת"ס סי' קנז ,פת"ש טו)
ראתה תכף אחר הטבילה קודם ששימשה  -יש מחמירים
[שהרי הט"ז בס"ק ז הקל רק בכלה שלא באה לכלל תשמיש
כלל אך לא בזו] (נו"ב תניינא חיו"ד סי' קכה ,ויש מקלים
[הטעם  -מילתא דלא שכיח לא גזרו בזה חכמים] (שו"ת
פני יהושע סי' יב ,שו"ת מעיל צדקה סי' לב ,סד"ט) (פת"ש
טו)

אשה שבעלה לא היה בעיר  -יש מקלים (ב"ח) ויש
מחמירים (שו"ת מהרי"ק סי' לה ,ט"ז ז ,ש"ך כ)
כלה שמעולם לא נבעלה  -יש מקלים ,כגון שהיא פרסה נדה
סמוך לחופה או אחר החופה קודם הייחוד ,שאין להמתין
כלל [שהר י לא שייך לגזור בה לא שימשה אטו שימשה]
(ט"ז ז) ויש מחמירים אא"כ בשעת הדחק ,כאשר החומרא
תגרום לחופת נדה (ש"ך כ) ויש מקלים כאשר היא היתה
נדה קודם לכן [והש"ך מיירי בכלה שראתה רק עכשיו פעם
ראשונה ,או במניקה אחר כ"ד חודש] (דגמ"ר) (פת"ש טו)
ראתה אחר ימי הטוהר (מ' לזכר או פ' לנקבה)  -יש להקל
שאינה צריכה להמתין כלל אלא מיד היא יכולה להפסיק
ולמנות שבעה [לפי טעם הדגמ"ר שאין חומרא בכלה
שהיתה טמאה קודם לכן] (פת"ש טו)
ראתה בתוך ימי הטוהר (אחר שנטהרה בהם)  -יש להקל
שאינה צריכה להמתין כלל [לפי הש"ך שהקל בכתם שאינה
צריכה להמתין ,כ"ש בראיה בתוך ימי הטוהר שהוא רק
מחומרת הגאונים והוא קל יותר] (פת"ש טו)
רואה כתם  -י"א שצריכה להמתין בכל מקרה (תרוה"ד בשם
א"ז ומהרי"ק) וכן המנהג במדינות אשכנז (עט"ז ,רמ"א),
ויש מקלים ( 966ש"ך כא) ,וי"א שיש להקל רק בדיעבד

סעיף יב :שימשה בתוך שבעה ואחר שבעה

שה עוֹ נוֹ ת ְּשלֵּ מוֹ ת וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך
שהְּ ,צ ִריכָּׁ ה לְּ הַּ ְּמ ִּתין ִש ּ ָּׁ
ִאם טָּׁ ע ֲָּׁתה ְּּב ִמנְּ יַּן יוֹ ם ֶׁאחָּׁ ד וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה וְּ ִש ְּּמ ָּׁ
שה,
שלּ ֹא טָּׁ ְּבלָּׁ ה ּ ָּׁכ ָּׁראוּי וְּ ִש ְּּמ ָּׁ
ש ְּּל ַּאחַּ ר ִש ְּבעָּׁ הְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ִּת ְּמנֶׁה יוֹ ם ֶׁאחָּׁ ד נ ִָּׁקי וְּ ִת ְּט ּבֹל; ַּא ְּך ְּס ִת ָּׁירה ֶׁ
ה ֲֵּרי זוֹ טוֹ בֶׁ לֶׁ ת ְּּבכָּׁ ל עֵּ ת.

זרע סותרת יום נקי ,והיא כבר סיימה למנות נקיים] (סמ"ק
סי' רצג עמ' שכא) 967
ואפשר שיש להקל אף אם היא טבלה שלא כראוי בליל
השביעי ושימשה ביום השביעי  -שיכולה לטבול מיד,
הטעם  -משום שהיא פלטה כעת רק אחר שספרה מקצת

לא טבלה כראוי ושימשה
אשה שסיימה למנות את שבעה הנקיים ,וטבלה שלא כראוי
ושימשה  -יכולה לטבול מיד ,ואינה צריכה להמתין שש
עונות לפליטת שכבת זרע [הטעם  -לפי שפליטת שכבת

מקור טוהר
[ 966הטעם  -א .חשש לא שימשה אטו שימשה הוא חשש רחוק ,ב .במקומו של הב"י לא נהגו בגזרה זו ,ודיינו להחמיר היכן שראתה
ממש ,ג .תרוה"ד שגזר זאת ל א התייחס לכתם כלל ,ד .ואפשר שאף הרמ"א מקל בזה שהרי כתב את הגזירה בלא שימשה קודם דין
כתם]
 967הפרשה צ' יום  -לדעת הט"ז (יא) אין צורך להפריש אותם צ' יום בכדי להבחין בין זרע שלא נזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא
בקדושה (כמו בגר וגיורת באה"ע סי' יג סעי' ה)  -כי כאשר הי ו בעילות היתר לפני בעילה זו ,בתוך צ' יום ,ממילא אי אפשר להבחין,
שהרי שמא היא מעוברת כבר משאר בעילות ההיתר של בעלה (כדין אשה שנאנסה תחת בעלה באה"ע סי' יג סעי' ו בהגהה) ,אא"כ
בעלה לא בא עליה כלל בצ' יום האחרונים ,ממילא אפשר להבחין ויש להפרישם .אבל הבחנה שייך דוקא אם היתה בעילה האסורה
מדאו' משא"כ בעילה האסורה מדרבנן ,כמו שכתב הט"ז בס"ס קצב)
אך לדעת החת"ס (בתשו' סי' קפח) הם צריכים הבחנה צ' יום אפילו אם היה זמן מועט בין בעילה בקדושה לבעילה אסורה ,ומ"מ
בבעילה לטומאת כתם אין עניין בהבחנה (פת"ש חי)
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יו"ד סימן קצו
היום השביעי ,הרי זה נחשב לה שסיימה למנות שבעה נקיים
(ב"י ,עפ"י הרא"ש שדחה את ראיית הראב"ד) 968

החברה אומרת שטעתה בספירה
אשה שטבלה ,אך חברתה טוענת שהיא טעתה במניין שבעה
אם האשה מסתפקת כעת בספירתה ,מחמת טענות חברתה
 בעניין שהוא מהתורה ,כגון בטבילה לראייה ממש יש להלחוש לדברי חברתה,
אך בעניין שהוא מדרבנן ,כגון בסופרת לכתם ,נחלקו בזה
הפוסקים  -יש מי שצידד שתיגש אליה ותאמר לה שאינה
מאמינה לה [הטעם  -שהרי מהתורה היא טהורה ,ועוד אחר
שכבר שימשה יש חשש לעז פגם לולד] (שו"ת תשובה
מאהבה ח"א סי' עט)
אך יש מי שהורה שיש לחוש לדברי חברתה (נו"ב סי' פא)
(פת"ש יז)

טבלה ושימשה בתוך שבעה נקיים
אשה שטעתה במניין השבעה נקיים וטבלה ושימשה
באמצען ,ואחר כך הבינה שטעתה  -הרי היא סתרה את אותו
יום נקי ,ויש לה להמתין שש עונות ,ורק אחר כך להשלים
את ימי הנקיים שנשארו לה (סמ"ק סי' רצג עמ' שכא ,ט"ז
ט)  969דהיינו היא ממתינה רק ארבעה ימים [הטעם  -כי
במילתא שלא שכיח לא גזרו חכמים מחשש בין השמשות]
(ש"ך כג)
ואפשר שיש להחמיר בזה אף אם טבלה בליל שביעי ,כיון
שלא אומרים מקצת היום ככולו בלילה ,אלא רק אחר
שהאיר היום (ב"י עפ"י הביאור שלו גבי טבלה תוך שבעה)

אם האשה בטוחה בעצמה שלא טעתה  -יש לה לגשת
לחברתה ולומר לה שאינה מאמינה לה ,ולהמשיך בשלה ,אף
בעניין שהוא מהתורה [הטעם  -שהרי כתוב וספרה לה ,ואין
עד אחד נאמן באיסורין היכן שבעל הדין מכחישו] (אף
לדעת הנו"ב)

וכן הדין ב אשה מתחזקת או שבעלה אינו שומר טהרת
המשפחה ,שיש להורות לה שאם הם שימשו תוך שבעה
נקיים ,רק אותו יום בטל ומשלימה את הנקיים אחר
שתמתין.

סעיף יג :קיצור ימי ההמתנה
שה ִמ ּ ָּׁט ָּׁת ּה וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך וּפָּׁ ְּס ָּׁקה ,וְּ רוֹ צָּׁ ה לִ ְּס ּפֹר ִמ ּיוֹ ם ָּׁמח ֳַּרת ְּר ִא ּי ָָּּׁׁת ּהְּּ ,ת ַּק ּנַּח
ש ּ ִש ְּּמ ָּׁ
שה ֶׁ
הָּׁ ִא ּ ָּׁ
ְּ
יָּׁפֶׁ ה יָּׁפֶׁ ה אוֹ תוֹ מָּׁ קוֹ ם ְּּבמוֹ ך אוֹ ְּּבבֶׁ גֶׁד לְּ הַּ ְּפלִ יט ּ ָּׁכל הַּ זּ ֶַּׁרע אוֹ ִּת ְּרחֹץ ְּּבמַּ יִ ם חַּ ִּמין וְּ הֵּ ם י ְַּּפלִ יט ּו
יאין ּ ַּבזְּּמַּ ן הַּ זֶּׁה וְּ אֵּ ין לִ סְּ מ ְֹּך עַּ ל זֶׁה (הַּ ּגָּׁהוֹ ת מַּ ְּימוֹ ִני פ"ו ו ְּּסמַּ "ק) ,וְּ הָּׁ כִ י נָּׁהוּג דְּּ ה ֲֵּרי ְּּכבַּ ר
כל הַּ זּ ֶַּׁרע .הגה :וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים דְּּ אֵּ ין ָּׁאנ ּו ְּּב ִק ִ
ּ ָּׁ
ש ּ ֵּכן ִּבכְּ הַּ אי ּגַּוְּ נָּׁא; וְּ כָּׁ ל הַּ ּפוֹ ֵּרץ
ירהָּׁ ּ ,כל ֶׁ
ירה לִ סְּ ִפ ָּׁ
שלּ ֹא לְּ חַּ ּלֵּק ּ ֵּבין סְּ ִפ ָּׁ
שה ְּּכלָּׁ לְּּ ,כ ֵּדי ֶׁ
ש ָּׁאנ ּו נוֹ הֲגִ ין לְּ הַּ ְּמ ִּתין אֲ ִפלּ ּו לֹא ִש ְּּמ ָּׁ
נִת ּ ָּׁב ֵּאר ֶׁ
ְּ
ש ּ ָּׁנהֲג ּו לְּ הַּ ְּח ִמיר ,יִ ְּשכֶׁ נּ ּו נָּׁחָּׁ ש.
ּג ֵָּּׁדר ִּב ְּדבָּׁ ִרים ֵּאלּ ּו ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ

א .קינוח  -שמכניסה במוך או בגד דק למקום התורף
ומקנחת יפה יפה להסיר השכבת זרע משם,
ב .ורחיצה  -במים חמים ( 970רא"ש בפרק בנות כותים סי'
א ,רשב"א תוה"ב הארוך ב"ז סוף ש"ה ,ובקצר שם כד,:
תרומה סי' צה ,טור)

הראשונים הביאו מספר פתרונות שמועילים לבטל את זמן
ההמתנה לפליטת שכבת זרע:
א .נקיון פנימי
י"א שמועיל שתנקה עצמה ע"י שתי פעולות יחד ,והם:

מקור טוהר
 968והש"ך (כד) הת קשה בביאור זה ,כי מדברי הסמ"ק שכתב "סתירה שלאחר שבעה לאו סתירה היא" משמע שדוקא אחר כלות
היום השביעי אינה סותרת.
 969ואין זה סותר את הדין שצריך 'שבעה נקיים רצופים'  -כי 'רצופים' היינו שלא היתה פליטת דם טמא ביניהם שזה סותר למפרע
את כל הימים ,משא"כ פליטת שכבת ז רע שסותר רק את אותו יום נקי (נדה לג ,:ב"י) וכן אין חשש שמא פליטת השכבת זרע חיפה
את הדם  -כי זהו חשש רק בבעילת מצוה שאז הדמים מצויים מחמת הבעילה (ט"ז י)
ואף שאין פליטת זרע סותרת אלא בתוך שבעה ,והכא אם תראה ביום השני לשימושה ,הרי זה אחר שבעה  -אלא שעיקר החשש הוא
שמא תפלוט ביום ראשון לשימושה שהוא בתוך השבעה (ש"ך כג)
[ 970המקור  -מקוואות פ"ח מ"ד " -האשה ששימשה וירדה וטבלה ולא כיבדה את הבית כאילו לא טבלה" משמע שאם היא כיבדה
את ביתה קודם הטבילה יותר אין חשש לפליטת שכבת זרע].
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מי טוהר
וי"א ש אין הניקוי מועיל ,אלא חייבת להמתין ו' עונות ,כיון
שאין אנו בקיאים בזה להפליט כל הזרע ע"י ניקוי [שאין אנו
יודעים עד איזה מקום צריכים המים להגיע או המוך להכנס
(ב"י)] (סמ"ק סי' רצג עמ' שכב .)971

ב .הליכה
י"א שמועיל הליכה רגלית בכדי שייפלט כל הזרע [המקור
 נדה מא" - :אי אזלא בכרעא בהדי דאזלא שדיתיה[מסתמא הזרע יצא]" ( ]973רמב"ן בהלכות פ"ב ה"י)
וי"א שאין לסמוך על זה ,שכן אין זה ברור שבהליכתה היא
תפלוט הכל ,וכן מהו השיעור המינימלי שבו אנו מחזיקים
שהיא פלטה הכל (רא"ש בפרק בנות כותים ,סמ"ג לאוין
קיא לז ע"ד ,תרומה סי' צה)

ולהלכה ,לדעת הב"י יש לסמוך על בדיקה זו ,כיון שרק
הסמ"ק הוא שהחמיר בזה.
אך הרמ"א החמיר בזה ,וכתב שכן המנהג [הטעם  -א .חוסר
בקיאות ,ב .ובפרט לדעה המחמירה להמתין בכל מקרה ,כי
גוזרים לא שימשה אטו שימשה .]972

וי"א שדוקא התכופפות לכבד (לטאטא) את הבית ,שכך היא
מרחיבה את ירכיה ,אז נפלט כל הזרע (ב"י בפירוש נוסף
ל"לא כיבדה את הבית")

מקור טוהר
( 971הסמ"ק כתב כן גבי רחיצה בחמין ,אך נראה שגם אם תעשה שניהם (קינוח ורחיצה) אין זה מועיל ,לפי  -א .שהרי כתב הגה"מ
(דפוס קושטא איסו"ב פ"ו הט"ז) בשם הסמ"ק שאין בקיאות בקינוח ,ולא כתב דוקא את הרחיצה .ב .מפשט דברי הסמ"ק אפשר
ללמוד שכשם שאין בקיאות ברחיצה כך אין בקיאות בקינוח( .ב"י) )
 972לפי הטעם השני נראה שיש להקל במקרה שאינו שכיח ,כמו בדין של אשה שטעתה במנין הנקיים ושימשה שצריכה להמתין,
שהיא יכולה לעשות תקנה זו ,אך הטעם הראשון נשאר כיון שאין בקיאין בזה ,לכן אין להקל לכתחילה בזה( .ש"ך כה)
[ 973וקשה  -אם כן ,איך לפי המשנה במקוואות לא עלתה הטבילה אם לא כיב דה ,הרי סתם אשה הולכת ברגליה עד לטבילה וכבר
יצא הזרע בדרך?
ויש ליישב  -א .המשנה במקוואות היינו שהיא לא הלכה ,ומיד היא טבלה בלי וללכת ובלי לכבד,
ב .המשנה במקוואות היינו לעניין טהרות ,שכן בהליכה הזרע יוצא מבית הפנימי לבית החיצון כך שהיא יכולה להטהר לבעלה ,אלא
שרק לעניין טהרות היא צריכה לכבד את הבית הפנימי משום מגע בשכבת זרע (ב"י)]
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יו"ד סימן קצז
סעיף א :חובת הטבילה
שנִ ים חַּ ּיָּׁב
שאֲ ִפלּ ּו ַּאחַּ ר ּ ַּכ ּ ָּׁמה ָּׁ
אֵּ ין הַּ ִּנדָּּׁ ה וְּ הַּ זָּּׁבָּׁ ה וְּ הַּ יּוֹ לֶׁ ֶׁדת עוֹ לוֹ ת ִמ ּ ֻׁט ְּמ ָּׁא ָּׁתן ְּּבלֹא ְּט ִבילָּׁ הֶׁ ,
ּ ָּׁכ ֵּרת הַּ ּ ָּׁבא עַּ ל ַּאחַּ ת מֵּ הֶׁ ן אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן טָּׁ ְּבל ּו ּ ָּׁכ ָּׁראוּי ְּּב ָּׁמקוֹ ם הָּׁ ָּׁראוּי.

ב" .שבעת ימים תהיה בנדתה" (ויקרא טו,יט) ' -בנדתה
תהא עד שתבוא במים' (יבמות סד( 976 ):סמ"ג לאוין קיא
לו):
ג .קל וחומר מהנוגע בנדה ,שנאמר "וכל הנוגע במשכבה
יכבס בגדיו ורחץ במים" (ויקרא יט,כא) (רב האי גאון)
ד .נלמד מכלי מדין ,שנאמר בהם "אך במי נדה יתחטא"
(במדבר לא,כג) ' -במים שהנדה טובלת בהם' (ר"ת)
ה" .ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים
לחטאת ולנדה" (זכריה יג,א) ' -מכאן רמז לנדה שצריכה
לישב עד צוארה במים' (יומא עח( ).תוס' ביבמות מז :ד"ה
במקום)

תנאי הטהרה
האשה עולה מטומאתה רק בהתקיים התנאים הנ"ל:
א .טבילה כראוי  -ללא חציצה
ב .במקום הראוי  -במקוה כשר 974
ג .בזמן הראוי  -אחר ימי ספירתה( .טור ,ב"י)
ואם אחד התנאים היה חסר והיא שימשה עם בעלה  -הרי
שהם חייבים כרת( .רמב"ם איסו"ב פ"ד ה"ג) וכ"פ השו"ע
975

המקור לטבילה
א" .ורחצו במים" (ויקרא טו,יח)  -בנין אב לכל הטמאים,
שיש לחייבם בטבילה (רמב"ם איסו"ב פ"ד ה"ג)

מקור טוהר
 974ואין צורך בטבילה במעיין  -שכן כתב הרשב"א (בתוה"א ב"ז ש"ז דיני טבילה) " -טבילת הנדה והזבה והיולדת אינה טעונה מים
חיים שאין טעון מים חיים אלא זב בלבד ,שכתוב בו ורחץ בשרו במים חיים .ותנן בפרק קמא דמקואות למעלה מהן מקוה שיש בו מ'
סאה שבו טובלין ומטבילין"
 975קצת קשה ,מדוע השו"ע נקט 'נדה זבה ויולדת' כדין התורה הרי אין נ"מ בזה בזמנינו? ותירץ מו"ר הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א,
שכך דרכו של מרן לצטט לפעמים את לשונות הראשונים.
 976אך בגמרות שלנו מ ובאת הדרשה הנ"ל מהפסוק "והדוה בנדתה" ,וכן הוא ביומא עח .בתוס' ד"ה מכאן
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סעיף ב :טבילה בזמנה
שלּ ֹא לְּ בַּ ּ ֵּטל ִמ ּ ְּפ ִר ּיָּׁה ו ְּּר ִב ָּׁ ּיה אֲ ִפלּ ּו לַּ יְּ לָּׁ ה ַּאחַּ ת.
ִאם ּ ַּבעֲלָּׁ ּה ּ ָּׁבעִ ירִ ,מ ְּצוָּׁ ה לִ ְּט ּבֹל ִּבזְּמַּ ּנ ָּּׁה ֶׁ

הגה:

ש ִה ְּנהִ יג ּ ָּׁכ ְּך ִּב ּתוֹ )
שם ר' ְּשמו ֵּּאל ֶׁ
בת (ר"ח וְּ ר' אליה ואוֹ ר זָּׁרוּעַּ ובה"ג וסה"ת וּסְּ מַּ "ג ְּּב ֵּ
ש ּ ָּׁ
וּמֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לִ ְּט ּבֹל לֵּ יל ַּ
שר
ימן רנ"ה)  .וְּ ִאם הָּׁ יָּׁה ֶׁא ְּפ ָּׁ
(כן מַּ ְּשמָּׁ ע בת"ה ִס ָּׁ
אסוּרֵּ ּ ,
יוֹ סֵּ ף וּמָּׁ ְּרדְּּ כַּ י ְּּב ֵּשם ּ ַּכ ָּּׁמה ַּר ְּּבוָּׁ ָּׁתא עַּ ִ ּין ִ ָּׁשם)  .וְּ ַּדוְּ ָּׁקא ִאם ּ ַּבעֲלָּׁ ּה ּ ָּׁבעִ יר ,אֲ בָּׁ ל ְּּבלָּׁ או הָּׁ כֵּ י ָּׁ
(שם
ט ּבֹל ָּׁ
שאֲ סו ָּּׁרה לִ ְּ
ש ּ ָּׁבת ,יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
שלּ ֹא הָּׁ יָּׁה ּ ַּבעֲלָּׁ ּה ּ ָּׁבעִ יר וּבָּׁ א ְּּב ֶׁע ֶׁרב ַּ
שהָּׁ יָּׁה ַּאחַּ ר ֵּל ָּׁדה אוֹ ֶׁ
לָּׁ ּה לִ ְּט ּבֹל ק ֶֹׁדם לָּׁ כֵּ ןְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ

ִאם לֹא יְּ כוֹ לָּׁ ה לִ ְּט ּבֹל ק ֶֹׁדם לָּׁ כֵּ ן,

(בית
ּ ֵּ

ש ּ ָּׁנהֲג ּו
שאֵּ ין ִמנְּ הָּׁ ג אֵּ ין לְּ הַּ ְּח ִמיר; ו ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ
ובמהרי"ו ִּבפְּ סָּׁ קָּׁ יו סִ ימָּׁ ן מ"ח ְּּכ ַּדעַּ ת ּ ֵּבית יוֹ סֵּ ף) ; וְּ כֵּ ן ָּׁנהֲג ּו ְּּב ִמ ְּקצָּׁ ת ְּמקוֹ מוֹ ת ,אֲ בָּׁ ל ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ
(אגוּר
מן הַּ חֲ ִפיפָּׁ ה ָּׁ
יקין הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה ִ
שר לָּׁ ּה לִ ְּט ּבֹל ק ֶֹׁדם לָּׁ כֵּ ן אֵּ ין מַּ ְּר ִח ִ
שהָּׁ יָּׁה אֶׁ ְּפ ָּׁ
ש ּ ָּׁבת לֹא ִּת ְּט ּבֹל ְּּדמֵּ ַּאחַּ ר ֶׁ
לְּ הַּ ְּח ִמירּ ,גַּם ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
ש ּ ָּׁבת ,אֲ סו ָּּׁרה
יאה ִראשוֹ ָּׁנה ְּּב ַּ
ש ּ ָּׁבתִ ,מ ּשוּם ְּּד ָּׁאסוּר לָּׁ בוֹ א עָּׁ ֶׁליהָּׁ ִּב ָּׁ
שאֲ סו ָּּׁרה לִ ְּט ּבֹל ְּט ִבילָּׁ ה ִראשוֹ נָּׁה ְּּבלֵּ יל ַּ
וּבְּ מַּ ה ֲִרי"ל)  .וְּ כֵּ ן ַּאלְּ ָּׁמנָּׁה ֶׁ
ש ּ ָּׁבת
לִ ְּט ּבֹל ּגַּם ּ ֵּכן ְּּבמוֹ צָּׁ ֵּאי ַּ

(מהרי"ל) .

ֲשש ִא ּסוּר
ש ּ ָּׁבת ִמ ּשוּם ח ַּ
שלּ ֹא טָּׁ ְּבלָּׁ ה ְּּב ַּ
ש ּ ָּׁבת ,הוֹ ִאיל ֶׁ
וְּ יֵּש ְּמ ִק ִּלין וּמַּ ִּת ִירין לִ ְּט ּבֹל ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ

(בית יוֹ סֵּ ף) .
ּ ֵּ

וי"א שאין מצוה בטבילה בזמנה ,שהרי אין הנשים טובלות
בזמן הטבילה הראוי מהתורה ,שהרי מונות שבעה נקיים לכל
טיפת דם (ר"ת הובא בתוס' יומא ח .ד"ה דכו"ע)
וי"א שבימינו אין הטבילה בזמנה מצוה ,שהרי ממתינות ד'
או ה' ימים ואח"כ פוסקות בטהרה (מהרי"ק שורש לה)
ולהלכה ,פסק השו"ע שאין טבילה בזמנה מצוה משום
הטבילה [שהרי נוהגות הנשים שלא לטבול כאשר אין הבעל
בעיר] ,אלא הטבילה מצוה משום מצות פריה ורביה ,ולכן
רק כאשר בעלה בעיר הטבילה בזמנה מצוה ( 981ב"י ,ט"ז
ס"ק ב וסס"ק ג) ואף שלא בשעת העונה ,יש מצוה לאיש
לשמח את אשתו (מרדכי ,פסחים עב):
והאחרונים מוסיפים שמצוה לטבול גם משום מצות עונה,
ולכן אף מעוברת מניקה או זקנה שלא שייך בהן טעם פו"ר,
צריכות לטבול בזמנה משום מצות עונה ובכדי למנוע

טבילה בזמנה מצוה
הגמרא (נדה כט ):הביאה שיש מחלוקת האם טבילה בזמנה
מצוה  ,977אלא שנחלקו האחרונים כמי הלכה
י"א שטבילה בזמנה מצוה [המקור  -ירושלמי פרק כל היד
ה"ד " -אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה
הדא אמרת שאסור לאשה לעמוד בטומאתה" ( ]978ר"ח
הובא בתוס' נדה ל .ד"ה וש"מ ,תוס' יומא ח .ד"ה דכו"ע,
רבינו אליהו ,אור זרוע ח"א סי' שלח ,בה"ג הל' נדה נא סוף
ע"ב ,תשובת הגאונים ,התרומה סי' צט) ואף בזמן הזה
שטובלות בזמן שקבעו חכמים  -הרי זה מצוה ( 979סמ"ג
לאוין קיא לז ע"ג  ,980הגה"מ איסו"ב פ"ד אות ד ,מרדכי ריש
שבועות סי' תשלד ,ב"י)

מקור טוהר
 977נדה כט" - :אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית [אשה שיצאה מכאן מעוברת ,וחזרה אחרי תקופה ארוכה ריקה ,ואינה יודעת מה
ילדה] והביאה לפנינו [ומאז שבאה לפנינו מצבה היה כך ]:שלשה שבועין טהורין ועשרה שבועות אחד טמא ואחד טהור [שלושה
שבועות לא ראתה דם כלל ,ובעשרה שבועות שאחרי ראתה לסירוגין ,שבוע שלם ראתה דם מידי יום ,ושבוע שלם לא ראתה כלל] -
משמשת לאור שלשים וחמש ומטבילין אותה תשעים וחמש טבילות דברי ב"ש ,וב"ה אומרים שלשים וחמש ,רבי יוסי בר' יהודה
אומר דיה לטבילה שתהא באחרונה" ...נדה ל" - .וש"מ טבילה בזמנה מצוה ורבי יוסי בר' יהודה אומר דיה לטבילה באחרונה ולא אמרינן
טבילה בזמנה מצוה"  -ומבואר ,שלדעת ב"ש וב"ה טבילה בזמנה מצוה ולכן הטבילו את היולדת בכל יום אע"פ שאסורה לשמש,
משא"כ דעת רבי יוסי ב"ר יהודה שאין ט בילה בזמנה מצוה .ונחלקו הראשונים  -האם הלכה כב"ש וב"ה שהם רבים נגד רבי יוסי ,או
שמא הלכה כרבי יוסי שאין טבילה בזמנה מצוה ,שהרי כן נראה פשט הגמרא כמוהו.
 978הב"ח דחה ראיה זו  -לטענתו זה בא להורות לטבול כמה שיותר מהר רק מחשש שמא בעלה יבוא עליה .אך הט"ז (ג) ביאר את
הראיה  -שההוראה היא שיש לה לטבול כמה שיותר מהר אפילו אם היא סבורה שבעלה לא יבוא באותו זמן ,משום טבילה בזמנה
שהיא מצוה .ועל זה הבעל סומך ובבואו מחשב ימי וסתה ובא עליה בלי לשאול אותה האם טבלה .דהיינו ,לפי דבריו "בעלה מחשב
ימי וסתה ובא עליה" זהו תוצאה ש ל ההלכה שאסור לאשה לעמוד בטומאתה.
 979שהרי לפי התורה הנשים של זמנינו ,שיושבות שבעה נקיים על טיפת דם ,אינן טובלות בזמן  -שהרי ,בימי נדה היה מספיק עוד
ששה ימים ,וכן בימי זיבה שמא היא זבה קטנה שצריכה שימור יום אחד בלבד ,ואף אם היא זבה גדולה זמן טבילה הוא ביום השביעי
ולא במוצאי שביעי (ב"י) [הב"י למד זאת מהטור שהוסיף לומר "הילכך מצוה שתטבול מיד אחר שיכלו ימי ספירתה"]
( 980לפי שהסמ"ג כתב שבימיו עושים מעשה כהירושלמי ,שכן נהג גיסו ר"ש ב"ר שמעון שהורה לבתו לטבול בזמנה אף בחורף ואף
שבעלה לא היה בעיר)
 981ואין לדחות ה טבילה ,שהרי היא גורמת צער לבעלה ,וכן מצינו ביהושע שנענש על שביטל את ישראל מפריה ורביה (עירובין סג,):
וכן מצינו בזוהר (משפטים קיא ).אשה העושה כן גורמת רעות בעולם ,אא"כ ברשות הבעל והסכמתו (ב"י) ואפילו אם יש איזה סכסוך
בינה לבין בעלה ,והגיע זמן טבילתה ,עליהם להתפייס ללא דיחוי (טה"ב ח"ב תסד)
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יו"ד סימן קצז
יודה כאשר טבלה ללידתה ,ואח"כ ראתה שוב דם טוהר -
שיכולה לטבול בשבת [הטעם  -ממה נפשך ,אם צריכה
לטבול הרי זה טבילת מצוה ,ואם לא הרי זה רחיצה להיקר]
(לבושי שרד סי' פו)
בעלה לא היה בזמן שהיתה אמורה לטבול  -י"א שאין זה
נחשב ל אונס (רמ"א הבין כן בדעת תרוה"ד סי' רנה ,ט"ז ד)
ו י"א שאם בעלה לא היה בעיר זה נחשב לאונס שהרי אין
דרך הנשים לטבול כאשר אין הבעל בעיר (הב"ח והש"ך
הבינו כן בדעת תרוה"ד )983
מצאה שלא טבלה כראוי  -כגון שמצאה לכלוך תחת הצפורן
 נחשב אונס ויכולה לטבול (שו"ת מהר"ם מלובלין סי' עא)מצאה שיש ספק בטבילתה ,וצריכה טבילה לחומרא  -כגון
ששכחה לחתוך צפורן אחת אך לא נמצא לכלוך תחתיה
שצריכה לטבול לחומרא  - 984מותרת לטבול [הטעם  -ממה
נפשך  -אם אינה חייבת בטבילה זו ,א"כ אינה טבילה של
מצוה המותרת בשבת ,ואם היא של מצוה ומורים לה לחזור
ולטבול א"כ זה נחשב לטבילה של מצוה ,ופרט שלדעת
הראב"ן גזיזת הצפורן מעכבת מעיקר הדין] (ש"ך א)
טעתה ואיחרה להפסיק בטהרה ,כך שהיא מנתה רק מיום
המחרת ,ויצא ליל טבילתה בשבת  -הרי זה שגגה ומותרת
לטבול בשבת (שו"ת נו"ב תניינא חיו"ד ס"ס קלא ,פת"ש ג)
היתה חולה  -ולכן היה קשה לה הדרך לבית הטבילה או
המים או שכאב לה אחד מאבריה ,ונדחה טבילתה ונתרפאה
והגיע שבת  -מותר לה לטבול (לבושי שרד סי' פז ,פת"ש
ג)
בעלה יוצא לדרך  -מותר לה לטבול בליל שבת אף אם
פשעה שלא טבלה עד עכשיו ,ואפשר שמותר לה לטבול
ביום השמיני לספירתה (חמודי דניאל כ"י ,פת"ש ג)

מהבעל הרהורי עבירה .ואפילו כשאי אפשר להן לשמש
משום חוסר בריאות וכיוצא בזה ,צריכה לטבול משום
קריבות והיתר נגיעה ,כי נראה שהיא משועבדת לבעלה גם
כשאי אפשר בתשמיש ממש (בא"ח וירא אות כד ,שבט הלוי
שה ,ובחדש שג ,טה"ב ח"ב תסז)
טבילה בשבת
לפי ר"ת אסור ,ולפי ר"ח מותר (מרדכי שבועות סי' תשנב)
וי"א שאינה יכולה לטבול אם אין זה ליל טבילתה ,ואפילו
אם נדחה באונס (אגור סי' אלף שפג בשם אביו המהר"י
לנדא ,וכן בשם ר"י הלוי ,פסקי מהרי"ל סי' מח ובשו"ת סי'
קלט),
וי"א שאם אין זו טבילה בזמנה היא יכולה לטבול בשבת רק
כאשר כעת בעלה בעיר ,ודוקא אם היה לה אונס שלא יכלה
לטבול קודם ,משא"כ אם יכלה לטבול קודם [הטעם  -משום
שבימינו לא נוהגים להיקר (להתקרר) בשבת ,ולכן מוכח
שהוא מכוון לטבול ,ולכן חוזר החשש שנראה כ'מתקן מנא']
(תרוה"ד סי' רנה),
וכ"פ הרמ"א שכן ההלכה רק במקומות שנהגו כן (שו"ת
מהר"ם מלובלין סי' נג וסי' עא ,ש"ך ג) ,אך הב"ח והט"ז (ד)
פסקו שכן הלכה בכל מקום 982
אך לדעת הב"י תמיד יכולה לטבול בשבת [הטעם  -שכן
המנהג אף שאין טבילה בזמנה מצוה ,מ"מ טבילת אדם
מותרת כמובא במסכת ביצה יז :משום 'מיחזי כמיקר']
לדעת המחמירים  -מהו גדר האונס:
חומרא  -י"א שכל חומרא שנהגו הנשים הרי זה אונס ונחשב
לטבילה בזמנה (דרכ"מ) ,ומ"מ חומרא שהאשה החמירה על
עצמה ,כגון שמעיקר הדין יכלה להפסיק בטהרה ,אלא
שהיא החמירה להמתין לשכבת זרע ד' או ה' ימים  -אין
להתיר לה לטבול בשבת (פת"ש ד)
אחר הלידה  -אשה שהמתינה מלטבול אחר הלידה ,משום
שעדיין היתה חלשה ,ודחתה הטבילה והגיע ליל שבת  -אין
זה אונס .אך אם ראתה דם טמא ,אחר ל"ג לזכר וס"ו לנקבה
 יכולה לטבול בשבת (מהרי"ו בפסקיו סי' נד ,דרכ"מ ,ש"ךב) ,וי"א שאפילו אם ראתה דם בימי הטוהר ,ונדחה טבילתה
מחמת חומרת הפוסקים  -יכולה לטבול בשבת (דגמ"ר,
לבושי שרד סי' פו ,פת"ש ד) וי"א שאף המחמיר בדם טוהר,

לדעת המחמירים  -מה הדין בדיעבד שטבלה בשבת:
לענין תשמיש  -י"א שבשוגג  -מותרת ,ובמזיד  -יש
להחמיר לאוסרה עד מוצש"ק (שו"ת חוט השני סי' ע,
תוה"ש) וי"א שאף במזיד מותרת (סד"ט ,וכן משמע משו"ת
החכם צבי סי' יא ס"ק ב ,פת"ש ד)
ומ"מ מותרת בשאר קריבות חוץ מתשמיש (פת"ש ד)

מקור טוהר
 982אין להקל במקום שלא נהגו להחמיר  -שהרי הרבה פוסקים מחמירים גם במקום אונס ,ודיינו שתרוה"ד הקל במקום שיש אונס,
א"כ איך אפשר להקל אף בלי אונס באיזה שהוא מקום .וכן יש לפסוק כתרוה"ד  -שהרי הוא הדעה הממוצעת בין השיטות (ט"ז ד)
 983וכ"כ אבן השהם (סי' כה) שדבר זה תלוי במנהג ,ונראה שהנשים נוהגות להקל בזה ולכן אין להחמיר .והוסיף ששמע על נשים
שעושות תנאי ,שאם יגיע ליל הטבילה והבעל לא יהיה בעיר היא תוכל לטבול בליל שבת ,אפילו שתי לילות אחר ליל הטבילה המיועד.
(פת"ש ו)
 984ואם עברה כבר לילה אח ד עם בעלה  -י"א שאינה צריכה טבילה (שו"ת מהר"ם מלובלין סי' עא) וי"א שצריכה טבילה (ש"ך כה)
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מי טוהר
מצאנו קולות :א .אלמנה  -יש המקלים בזה לאלמנה שלא
טבלה בליל שבת (ט"ז ז בהבנת הרמ"א)
ב .וכן יש המקלים לכלה לטבול לכתחילה במוצש"ק [הטעם
 כיון שאצלה רש"י יודה שיכולה לחפוף בלילה ,כיון שאיןא צלה את החשש שתהיה מהומה לביתה (לחוצה להגיע
הביתה)] (שו"ת נו"ב תניינא חיו"ד סס"י קיז)
אמנם יש הטוענים שאף לשיטה המחמירה אין שום בעיה
לטבול במוצש"ק [שהרי כיון שכעת היא רוצה לטבול זה
נחשב כלא אפשר לרחוץ ביום] (ב"י ,שו"ת מקום שמואל
סי' נד)

טבילה בחמין בשבת
כידוע ,אסור לרחוץ כל גופו בחמין בשבת (או"ח סי' שכו),
ולפי זה אשה שצריכה לטבול בליל שבת ,אינה יכולה לטבול
בחמין ,אלא:
א .תטבול בצונן או בפושרין (שיפוג צינתן עד שלא יהיה
עליהם שם חמין) (שו"ת חכם צבי סי' יא) וכן הנו"ב היה
מזהיר את הבלנים שיתנו מים רותחים בע"ש למקוה ,וכך
עד כניסת שבת המים יהיו פושרים (נו"ב תניינא חאו"ח סי'
כד וכה)
ב .תדחה טבילתה למוצש"ק (שו"ת חכם צבי סי' יא)  -אך
חלקו על כך [הטעם  -שהרי לדעת המחמירים אין לטבול
במוצש"ק היכן שהיה אפשר לה לטבול קודם לכן] (בית לחם
יהודה ס"ס רא ,לבושי שרד בחידושי דינים שבסוף הספר)

טבילה ביום טוב
לשיטת המחמירים בטבילה שבת  -י"א שגם ביו"ט יש
להחמיר ,ואף אם בדיעבד טבלה למעשה ראוי להחמיר
כאשר עשתה במזיד ,משום מגדר מילתא (שו"ת חוט השני
סי' ע),
מאידך י"א שלכתחילה מותרת לטבול ביו"ט ,אפילו
במקומות שנהגו להחמיר בשבת (תוה"ש ,סד"ט) (הובאו
בפת"ש ד)

985

ג .תטבול בבין השמשות בחמין ותבוא לביתה רק בלילה -
ודוקא בשעת הדחק ,שלא יכלה לעשות את ההיתרים
הקודמים (שו"ת חכם צבי סי' יא)
ד .יש מקומות שהקדימו לטבול ביום שישי ,שהוא היום
השביעי לספירתה ,ומ"מ גם במקומות שנהגו ,אין להתיר
אלא אחרי 'ברכו' ולא קודם (שו"ת חוט השני סי' פב)  -אך
יש שאסרו בזה וטענו שיש לבטל מנהג זה [כיון שיש בזה
איסור מדרבנן] (שו"ת חכם צבי סי' יא ,שו"ת חינוך בית
יהודה סי' פב ,באה"ט סק"י)

טבילת אלמנה
אי אפשר לבועלה בליל שבת ,משום שהנישואין שלה זה
בביאה גמורה ,וזה הוי כמקח וממכר בשבת (או"ח סי' שלט,
אבה"ע סי' סד  )986ולכן הכי טוב שיבוא עליה ביום שישי.
וי"א שזה יידחה לליל שני ,משום שגם במוצש"ק יש בעיה
לטבול משום הרחקת החפיפה מהטבילה (מהרי"ל) וי"א
שיכולה לטבול כבר במוצש"ק ,שהרי היא לא פשעה בזה
שדחתה הביאה בליל שבת (ב"י) (רמ"א)

טבילה לאור הנר בשבת
אשה שמפחדת לטבול בחשכה יכולה:
להדליק מבעו"י נר בעששית במקום הטבילה,
או שתדליק ע"י עכו"ם בבין השמשות [מדין שבות דשבות
במקום מצוה]
ואין חשש להטיה כיון שהנר סגור בעששית ,ויש שתי נשים
שיזכירו זו לזו (שו"ת חינוך בית יהודה סי' פב)

טבילת כלה בתולה
כלה בתולה לכתחילה טוב להקדים טבילתה קודם השבת,
אך מעיקר הדין אם הגיע ליל טבילתה בשבת ,מותרת
לטבול ,כיון שהיא מותרת בשאר מיני קורבה (שו"ת מהר"ם
מלובלין סי' נג)
ולפי זה גם לאשה שבעלה אבל ויום השביעי לאבלו יהיה
בשבת  -מותרת לטבול במוצש"ק ,שהרי הם מותרים בשאר
קריבות בליל שבת ,אף שדיני אבלות רובצים עליו עד שיצא
מביה"כ ביום השבת ( 987שו"ת אבן השהם ס"ס יד)

טבילה במוצאי שבת
לשיטת המחמירים בטבילה שבת  -י"א להחמיר אף במוצאי
שבת כאשר הטבילה אינה בזמנה [הטעם  -שהרי לדעת
רש"י יש לחפוף ביום שקודם הטבילה ,וכל ההיתר לחוף
בלילה הוא דוקא היכן שלא היה אפשר ,וכאן כיון שהיא
פשעה אין מקלים לה (ט"ז ה)] (שו"ת מהרי"ל החדשות סי'
צו ,אגור סי' אלף שפג) וכ"פ הרמ"א ,ואף לשיטה המחמירה

מקור טוהר
 985אלא שפת"ש (ב) יישב הדבר  -שכאן זה נחשב ללא היה אפשר ,שהרי לא יכלה לסבול את צינת המים.
 986אף שבמשאת בנימין סי' צ כתב דייחוד במקום הראוי לביאה קונה אותה ,מ"מ הרבה גדולים אוסרים (ט"ז ו)
 987בשו"ת אבן השהם הנ"ל הביא טעם נוסף ,שהרי אם נאסור לה לטבול בליל שבת ,א"כ יש לאסור לה לטבול גם במוצש"ק  -אלא
שהפת"ש (ח) דחה טעם זה ,שהרי לא טובלת במוצש"ק בגלל שאפשר היה לה לטבול בליל שבת ,משא"כ כעת שהיא לא יכלה.
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יו"ד סימן קצז
טבילה בימי אבלה

טבילה בתשעה באב ויום הכיפורים

יש אוסרים (מהרי"ק שורש לה)

לפי ר"ת אסור ,וכ"כ מהרי"ק (שורש לה ענף ג)

סעיף ג :טבילה ביום
אֲ סו ָּּׁרה לִ ְּט ּבֹל ְּּביוֹ ם ז'; וַּאֲ ִפלּ ּו ִאם מַּ ְּמ ּ ֶׁתנֶׁת ִמ ִּל ְּט ּבֹל עַּ ד יוֹ ם ח' אוֹ ט' ֵּאינ ָּּׁה יְּ כוֹ לָּׁ ה לִ ְּט ּבֹל ּ ָּׁביוֹ ם
ש ִא ּ ָּׁמ ּה לְּ ַּאחַּ ר ִשבְּ ָּׁע ה טָּׁ ְּבלָּׁ ה וְּ לֹא ּ ַּב ּ ְּש ִביעִ י ַּע ְּצמוֹ ) .
ש ִּת ְּט ּבֹל ּ ַּביּוֹ ם ּ ָּׁכמוֹ הָּׁ וְּ לֹא ּ ַּת ְּב ִחין ֶׁ
ֲשה הָּׁ אֵּ ם ֶׁ
ה( .פי' דִּ בּ וּק הַּ ּ ַּבת וְּ קֻׁ ְּרבָּׁ ָּׁת ּה ַּלעֲשׂ וֹ ת ְּּכמַּ ע ֵּ ׂ
ִמ ּשוּם ְּס ָּׁר ְּך ִּב ּ ָּׁת ּ
הגה :וְּ הַּ ּ ָּׁכלוֹ ת הַּ ּטוֹ ְּבלוֹ ת ק ֶֹׁדם הַּ חֻׁ ּ ָּׁפה יְּ כוֹ לוֹ ת לִ ְּט ּבֹל ּ ַּביּוֹ ם דְּּ הָּׁ א לֹא ּ ָּׁב ִאין אֵּ צֶׁ ל הֶׁ חָּׁ ָּׁתן עַּ ד הַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה ,אֲ בָּׁ ל ַּאחַּ ר הַּ חֻׁ ּ ָּׁפה דִּ ינָּׁן ִּכ ְּש ָּׁאר
ָּׁשים (מהרי"ל) .
נ ִ

וי"א שבימינו מותר לכתחילה לטבול ביום השביעי (רז"ה) -
אלא שהרשב"א דחה דבריו ,כיון שהוא יחיד בדבר נגד כל
הפוסקים (רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז ל):

דין תורה
מדין תורה ,כל חייבי טבילות טובלות ביום ומותרות בעליהן
מיד ,חוץ מהנדה והיולדת שטבילתן בלילה ,אחר היום
השביעי  ,988ומ"מ אחר היום השביעי גם אלו יכולות לטבול
ביום.

גזירה שלא לטבול ביום השמיני והלאה
וכן גזרו חכמים שאין לכל הנשים לטבול בשום יום ,משום
'סרך ביתה' ,שמא הבת תראה את אמה טובלת ביום
השמיני ,והיא תבוא בעצמה לטבול ביום השביעי ,ותבוא
לידי איסור כרת ,ואיסור זה שייך אף בנשים שלנו שהן ספק
זבות ,וכן אף בכל יום מהשמיני והלאה ( 993רשב"א תוה"א
ב"ז ש"ז ל ,:תוס' נדה סז :ד"ה משום ,רא"ש הל' מקואות סי'
לו ,רמב"ם פי"א ה"ד ,הגה"מ שם אות א בשם ספר התרומה

גזירה שלא לטבול ביום השביעי
אלא שבאו חכמים ותיקנו שאין לזבה לטבול ביום השביעי,
מחשש שמא יבוא עליה אחר טבילתה ותראה באותו יום
ותסתור למפרע את טהרתה ,ונמצא שבעל זבה ( 989נדה סז:
 ,990רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז ל):
וי"א שהטבילה ביום מותרת וחכמים אסרו רק לשמש ביום
 - 991אלא שהרשב"א דחה דבריהם 992

מקור טוהר
 988פסחים צ" - :תניא כל חייבי טבילות טבילתן ביום ,נדה ויולדת טבילתן בלילה .דתניא יכול תהא טובלת מבעוד יום? תלמוד לומר
{ויקרא טו  -יט} 'שבעת ימים תהיה בנדתה  -תהא בנדתה כל שבעה' ויולדת איתקש לנדה"  -דהיינו ,הנדה טמאה כל היום השביעי,
ולכן לא תועיל לה לטבילה ביום השביעי .ויולדת הוקש ה לה בפסוק "כימי נדת דוותה תטמא( ...ויקרא יב,ב) וטמאה שבועיים כנדתה"
(ויקרא יב,ה) ,משא"כ הזבה ,שאצלה נאמר "וספרה לה" שטומאתה תלויה בימים כיון שספרה מקצת יום השביעי בנקיות טובלת
אפילו ביום( .ט"ז ח)
 989וקשה  -שהרי זו גזירה לגזירה ,שאם תטבול ,שמא היא תשמש ,ושמ א היא תראה ותסתור למפרע? אלא שמחמירים בעניין של
כרת( .רשב"א שם)
 990המקור  -נדה סז" - :אמר ליה רב פפא לרבא ולאביי" :מכדי האידנא כולהו ספק זבות שוינהו רבנן ,ליטבלינהו ביממא דשביעאה
(מתוך שהחמרנו על נשים בזמנינו טומאת זיבה ,א"כ שיטבלו ביום כזיבה)? משום דרבי שמעון דתניא {ויקרא טו  -כח} 'אחר תטהר'...
אחר מעשה תטהר (אחר שספרה מקצת יום השביעי ,יכולה האשה לטבול או לשמש) אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תבא
לידי ספק [שיתכן שתראה בהמשך היום ותסתור טהרתה ,למפרע]"
 991ומה ששאל רב פפא 'ליטבלינהו ביממא דשביעאה' היינו לשמש ב יום השביעי ,ונקט לשון יפה ,כמו שאומרים 'יום טבילה הוה'
והכוונה לתשמיש.
 992הדחיה  -שאלת רב פפא מרבא ,היתה אחר שרבא התיר טבילה ביום השמיני משום אבולאי [שוערי העיר הנוכרים] ,ועל זה שאל
רב פפא מרבא מדוע שלא נתיר לה לטבול כבר ביום השביעי ,וענה לו רבא שאף ה'טבילה' בשביעי אסורה.
 993המקור  -נדה סז" - :ואף רב הדר ביה דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב נדה בין בזמנה בין שלא בזמנה אינה טובלת אלא בלילה
משום סרך בתה .אתקין רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משום אריותא [מפחד האריות] רב אחא בר יעקב בפפוניא משום גנבי
[גנבים] רב יהוד ה בפומבדיתא משום צנה [הקור שהיה שורר שם בלילות] רבא במחוזא משום אבולאי [א .שוערי העיר הסוגרים את
שער העיר כבר בתחילת השקיעה ,ב .שוערי העיר הנוכרים שעוקבים אחר האשה לטבילתה ,ג .בורות ומערות שיש בדרך ובחשכה
יכולה ליפול שם]"
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מי טוהר
וי"א שהעיקר שתחזור לבית רק אחר חשכה (ר"ת) ואפילו
אם היא תטבול מבעו"י (ב"י) וכתב האגור שהמנהג באשכנז
לטבול סמוך לחשכה ,ונראה שמנהגם לסמוך על ר"ת ,אלא
שהש"ך כתב שיש להחמיר כהשו"ע (ש"ך ו) 995
וי"א שתצא מהבית למקווה רק אחר חשכה [הטעם  -שמא
הבת תראה שהאם יצאה ביום ,ולא תשער את המרחק
למקווה ,ותבין שכמו כן יש לעשות אם המקווה היה בבית,
ולפי זה מותר לטבול ביום] (מרדכי וסמ"ג בדעת הרשב"ם,
וכ"פ הסמ"ג) וכ"פ הב"ח ,אלא שסייג שחומרא זו היא רק
כשהולכת למקווה בלבד ,אך במקום שבית המרחץ והמקווה
יחד ,אין להחמיר שכן הבת מבינה שדרכה של האם לרחוץ
וחפוף שם קודם הטבילה.

סי' קא ,והסמ"ג לאוין קיא לח ,:ר"ן פ"ב דשבועות ו .ד"ה
אבל אמרו ,רי"ו נכ"ו ח"ב דף רכא ע"ד)
וי"א שבימינו מותר לטבול ביום [הטעם  -כי בימינו אין
חשש סרך ביתה ,שהרי אף אם הבת תטעה ותטבול ביום
השביעי ,עלתה לה הטבילה] (ראבי"ה סי' קצ ,רבינו שמחה,
הובאו בהגה"מ איסו"ב פי"א אות א)
ולהלכה ,פסק השו"ע שאין לטבול ביום משום סרך ביתה 994
זמן הטבילה הראוי ,משום חשש 'סרך ביתה' שלא תטעה
לחשוב שאמה טבלה ביום -
י"א שתטבול אחר חשכה (רא"ש וטור בדעת הרשב"ם) וכ"פ
השו"ע

מקור טוהר
 994ולא חששו חכמים ל סרך ביתה במספר ימי הטבילה ,כגון אם היא לא טבלה כראוי ,וצריכה לחזור ולטבול ,שיכולה לטבול מיד ,ואין
חשש סרך ביתה שמא תספור ימים בודדים ותטבול ,והראיה היא מסי' קצו סעי' יב שטעתה במספר ימי הטבילה שממתינה רק
לפליטת שכבת זרע ולא לסרך בתה (ש"ך ח)
 995וכתב בשו"ת החת"ס סי' קצז "אבל אינו מועיל מה שתלך לבית חברתה באותה העיר ,כי מה לי בית זה או זה ,ולא ניתנו דבריהם
לשיעורים כאלה ...ומ"מ המחמיר תע"ב ,והמיקל לא הפסיד" (פת"ש ט) ונ"ל שלפי דבריו ,מותר לה ללכת לבית חברתה שבעיר אחרת.
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יו"ד סימן קצז
סעיף ד :ההיתרים לטבילה ביום
ש ְּּי ֵּר ָּׁאה לִ ְּט ּבֹל ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה מֵּ חֲמַּ ת ִצ ּנָּׁה אוֹ ּ ַּפחַּ ד ּ ַּג ּנ ִָּׁבים וְּ כַּ יּוֹ צֵּ א בוֹ  ,אוֹ
אנֶׁסְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
הֵּ יכָּׁ א דְּּ ִא ּ ָּׁכא ֹ
שע ֲֵּרי הָּׁ עִ יר ,יְּ כוֹ לָּׁ ה לִ ְּט ּבֹל ּ ַּב ּ ְּש ִמינִ י ִמ ְּּבעוֹ ד יוֹ ם; אֲ בָּׁ ל ּ ַּב ּ ְּש ִביעִ י לֹא ִּת ְּט ּבֹל ִמ ְּּבעוֹ ד
שסוֹ גְּ ִרין ַּ
ֶׁ
אנֶׁס.
יוֹ ם ַּאף עַּ ל ּגַּב דְּּ ִא ּ ָּׁכא ֹ

ג" .בשעת הדחק יכולה האשה לטבול אחר השקיעה ,אך
תבוא לביתה אחרי צאת הכוכבים ולא תסמוך על היתר זה
בלי שאלת חכם" (דרכ"ט עמ' קסח)
ד .ויותר מזה ,הרב מרדכי אליהו זצ"ל התיר אף טבילה קודם
השקיעה ובתנאי שתבוא לביתה אחר צאת הכוכבים 1000

היתרים לטבול ביום השביעי
הגמרא אסרה טבילה ביום השביעי  ,996והטור הוסיף שגם
במקום אונס אין להתיר טבילה ביום השביעי  ,997וכן פסק
השו"ע ,אלא שהפוסקים הביאו היתרים לטבילה ביום
השביעי:
א .כאשר יש אונס  -אמנם יש אוסרים לטבול ביום אף
בסמוך לחשכה (ש"ך ו) אך יש מתירים ,שהרי ביטול עונה
אחת זה גם נחשב לאונס ,וביום השביעי ישנו חשש אחד,
'שמא תשמש ותראה' ואין את החשש של 'סרך בתה' (סד"ט
ט ,עבה"ג ,שו"ת חת"ס סי' קצז ,פת"ש ט) 998
ב .כאשר יש מקום במרחק שלוש שעות ,ויש סכנת דרכים,
ולא תוכל לטבול בלילה משום שזה ליל שבת  -יש להתיר
לה ע"י שהיא תעשה הפסק טהרה ביום הרביעי והחמישי
לראייתה ,ולטבול בערב שבת ביום סמוך לערב ולבוא לבית
אחר החשכה ,כי יום זה הוא ספק שביעי ספק שמיני (שו"ת
חת"ס סי' קצז ,פת"ש ט) 999

היתרים לטבול ביום השמיני והלאה
בגמרא (נדה סז )1001 :ובפוסקים יש היתרים לטבילה ביום
השמיני והלאה:
א .חשש סכנה בלילה [אריות וכדו']
ב .סכנת צינה בלילה,
ג .סכנת גנבים בלילה (נדה סז ,:רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז ל,):
ד .או שהשוערים סוגרים את שערי העיר בתחילת הלילה
(נדה סז ,:שו"ע)
ד .כלה הטובלת קודם החופה דוקא  ,1002בתנאי שהיא תבוא
לחתן רק אחר חשכה (מהרי"ל ,רמ"א) ודוקא משמיני
והלאה ,אבל ביום השביעי  -י"א שאין להקל לה בשום אופן

מקור טוהר
 996המקור  -נדה סז" - :אמר ליה רב פפא לרבא ולאביי" :מכדי האיד נא כולהו ספק זבות שוינהו רבנן ,ליטבלינהו ביממא דשביעאה
(מתוך שהחמרנו על נשים בזמנינו טומאת זיבה ,א"כ שיטבלו ביום כזיבה)? משום דרבי שמעון דתניא {ויקרא טו  -כח} 'אחר תטהר'...
אחר מעשה תטהר (אחר שספרה מקצת יום השביעי ,יכולה האשה לטבול או לשמש) אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תבא
לידי ספק [שיתכן שתראה בהמשך היום ותסתור טהרתה ,למפרע]"
 997שהרי כל האמוראים התירו במקום האונס את הטבילה בשמיני והלאה ולא קודם ,שכן הגמרא נוקטת כך "אתקין רב אידי בנרש
למטבל ביומא דתמניא" (נדה סז( ):ב"י)
 998ולפי דבריו אף שאר אונסים נותנים תוקף היתר לטבול בשביעי .כנלע"ד
 999אך החת"ס הקשה על זה שהרי היא לא יכולה להיות הרבה בדרך מכניסת שבת ,ואם תאמר שהיא יכולה לשהות בבית חברתה,
מ"מ אין בית חברתה מועיל ,כי אין חילוק בין ביתה לבית אחר (פת"ש ט)
 1000כך שאלו הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א" :הש"ך סק"ו כתב בש ם האגור שהמנהג באשכנז לטבול סמוך לחשכה ,וכתב הש"ך
שאפשר שסבירא ליה כדעת ר"ת ,וכתב למסקנה שביום השביעי אין לטבול כלל סמוך לחשכה ויש למחות ביד העושות כן .אמנם
ראיתי בסד"ט סק"ט ובחדוד הלכה שהוכיחו מלשון התוס' שדעת ר"ת להתיר אפילו ביום השביעי סמוך לחשכה ,שהרי לא יבואו לכלל
ספק באופן שבאות בחשכה לבית .ולפי זה האם בשעת הדחק יכול המורה הוראה להתיר לה כדעת הסד"ט לטבול בשביעי קודם
השקיעה באופן שברור לנו שלא תבוא לבית קודם חשכה ,והדבר מצוי כגון שיש תור ארוך במקווה יום ראשון או אחרי החגים וכו'?"
תשובה הרב מרדכי אליהו זצ"ל" :כן"
 1001המקור  -נדה סז" - :ואף רב הדר ביה דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב נדה בין בזמנה בין שלא בזמנה אינה טובלת אלא בלילה
משום סרך בתה .אתקין רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משום אריותא [מפחד האריות] רב אחא בר יעקב בפפוניא משום גנבי
[גנבים] רב יהודה בפומבדיתא משום צנ ה [הקור שהיה שורר שם בלילות] רבא במחוזא משום אבולאי [שוערי העיר הנוכרים]"
 1002אך אחר החופה אין להקל לה ואף שזו טבילה ראשונה מחופתה (ש"ך י)

321

מי טוהר
( 1003ש"ך ט) אך יש המקלים לה בשעת הדחק לטבול אף
בשביעי  ,1004ודוקא אם יעמידו את החופה אחר צאת
הכוכבים (דגמ"ר ,באה"ט ח ,פת"ש י)

תשמיש אחרי טבילה ביום
י"א שבכל מ קרה שהאשה טבלה ביום אין להתיר את
התשמיש ביום ,ולכן יש לאשה להסתיר טבילתה מבעלה
[בכדי שלא יכנסו לספק דאו' בשביעי ,ולכן יש להחמיר אף
בשמיני] (האגור סי' אלף שפד בשם ר' שלמה ,וכן בביאור
השני של הב"י בדבריו)
וי"א שאחר טבילה ביום השמיני והלאה  -התשמיש מותר,
ואחר טבילה ביום השביעי  -התשמיש אסור [הטעם -
שהרי אין ספק דאו' בתשמיש של יום שמיני ,וחומרא יתירה
היא לאסור גם בשמיני משום השביעי] (הב"י בביאור
הראשון בדברי האגור)

אין להקל לטבול ביום במקרים הנ"ל:
א .אשה שלא טבלה כראוי וצריכה לחזור ולטבול,
ב .אשה שאין לה בת (ש"ך ח)
ג .אונס פרטי  -י"א שהאונס מועיל רק כאשר הוא לכל בנות
העיר ,ולא אונס פרטי (חמודי דניאל כ"י ,פת"ש יא)

סעיף ה :עברה וטבלה ביום
אנֶׁס ,אֲ ִפלּ ּו הָּׁ ִכי עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה; וְּ כֵּ ן ִאם עָּׁ ְּב ָּׁרה וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה
ִאם עָּׁ ְּב ָּׁרה וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה ְּּבח' ּ ַּביּוֹ ם ְּּבלֹא ֹ
ְּּבז' ּ ַּביּוֹ ם ,עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה.
עַּ ד הַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה

ש ּ ֵּמש אֲ ִפלּ ּו ּ ַּב ּ ְּש ִמי ִני עַּ ד הַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה ,וְּ ַּת ְּס ִּתיר ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ִמ ּ ַּבעֲלָּׁ ּה
הגה :ו ִּמ ּ ָּׁכל מָּׁ קוֹ ם לֹא ְּּת ַּ

שם הָּׁ אָּׁ גוּר) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

פ"א ,רבינו שמחה ,רבינו ירוחם נכ"ו ח"ב רכב ע"ד ,רמב"ם
איסו"ב פי"א הי"ז ,הרב המגיד)
ולהלכה ,פסק השו"ע שעלתה לה טבילה ,הב"ח פסק שלא
עלתה לה ,והש"ך (יא) כתב שטוב להחמיר היכן שאפשר.
אך כאשר היא מסופקת אם היא טבלה ביום  -כגון
שמסופקת מחמת יום המעונן אם טבלה ביום או בלילה ,או
שהיא טבלה בבין השמשות  -עלתה לה טבילה ,ואינה
צריכה להחמיר לטבול בשנית (חמודי דניאל כ"י ,פת"ש יג)

בדיעבד שטבלה ביום השביעי
י"א שלא עלתה לה הטבילה ,ולכן צריכה לחזור ולטבול
בלילה (רב אחא משבחא לפי ביאורו הראשון של הרז"ה
ול פי הגה"מ באיסו"ב פי"א אות י ,ראב"ד בעה"נ שער
הטבילה פט\ כד \:עה  -עו ,שאילתות אחרי סי' צו ד"ה
שאילתא ,מהר"ם ,מהרי"ל ,ב"ח ,הגהת שערי דורא) 1005
ולכן צריכות הנשים להזהר שלא לטבול בערב שבת בעוד
היום גדול ,כי זה יצריך אותן לשוב ולטבול בליל שבת
(באה"ט י)
וי"א שעלתה לה הטבילה [הטעם  -שהרי מהתורה טבילתה
טובה ,רק שיש כאן חששות רחוקות ,שמא זבה היתה ,ושמא
תשמש מיד לאחר הטבילה ,ושמא תראה דם ותסתור
ספירתה למפרע ,ומשום חששות רחוקות לא נחמיר אף
בדיעבד ,ובפרט לפי הביאור השני בדברי רב אחא משבחא
שהחמיר רק בנדה דאו' ,אך בזמנינו מודה שהטבילה ביום
השביעי מותרת לכתחילה] (רז"ה ,רשב"א בתוה"א ב"ז ש"ז
לא .וכן בתוה"ק שם ל ,:ראב"יה סי' קצ ,רמב"ן בהלכות סוף

בדיעבד שטבלה ביום השמיני והלאה
אשה שלא היה לה היתר לטבול ביום השמיני ,וטבלה ביום
 בדיעבד עלתה לה הטבילה [הטעם  -שהרי אפילו בשעתהדחק מתירים לה לטבול ביום] (רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז ל,:
רבינו ירוחם נכ"ו ח"ב דף רכב ע"ד)
ולהלכה ,פסק השו"ע שעלתה לה טבילה

מקור טוהר
 1003לפי הש"ך אף הכלה צריכה להמתין ד' או ה' לפליטת שכבת זרע ,והמקרה שהיא טובלת בשביעי היינו במקום שהכלות טובלות
בדיוק בשביעי ,או כאשר היא ראתה בתוך שבעה נקיים שהתחילה למנות( .ש"ך ט)
 1004ודוקא אם תטבול ביום אבל לא קודם אור הבוקר (שו"ת פנים מאירות ח"ב סי' ד ,פת"ש י)
 1005והר"א נתן ביאור נוסף לדברי רב אחא  -שהוא דיבר על זבה דאו' ,משא"כ בזמנינו אין לאסור דיעבד [שהרי בזמנינו מחמירים
כז בה גדולה ,ומצריכים ז"נ אחרי הראיה ,ולזבה מותר לטבול בשביעי] ,וכן נראה מלשונו של רב אחא (הר"א)
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תשמיש אחרי טבילה ביום
י"א שבכל מקרה שהאשה טבלה ביום אין להתיר את
התשמיש ביום ,ולכן יש לאשה להסתיר טבילתה מבעלה
[בכדי שלא יכנסו לספק דאו' בשביעי ,ולכן יש להחמיר אף
בשמינ י] (האגור סי' אלף שפד בשם ר' שלמה ,וכן בביאור
השני של הב"י בדבריו)
וי"א שאחר טבילה ביום השמיני והלאה  -התשמיש מותר,
אך אחר טבילה ביום השביעי  -התשמיש אסור [הטעם -
שהרי אין ספק דאו' בתשמיש של יום שמיני ,וחומרא יתירה
היא לאסור גם בשמיני משום השביעי] (הב"י בביאור
הראשון בדברי האגור)
ולהלכה ,הרמ"א פסק להחמיר שתסתיר טבילתה מבעלה
בין בטבלה בשמיני בין בשביעי ,אך לפי השו"ע שלא גילה
דעתו בזה ,נראה שפסק כמו שכתב בב"י שיש להחמיר רק
בטבלה בשביעי.
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יו"ד סימן קצח
סעיף א :תנאי החציצה
ש ִּת ְּט ּבֹל ּ ָּׁכל גּ וּפָּׁ ּה ְּּבפַּ עַּ ם ַּאחַּ ת; לְּ ִפיכָּׁ ְּך צָּׁ ִר ְּ
שלּ ֹא יִ ְּהיֶׁה עָּׁ לֶׁ יהָּׁ שוּם ָּּׁדבָּׁ ר הַּ חוֹ צֵּ ץ.
יך ֶׁ
ְּצ ִריכָּׁ ה ֶׁ
ְּ
שהוּאִ ,אם ֶׁ ּד ֶׁרך ְּּבנֵּי ָּׁא ָּׁדם לִ ְּפעָּׁ ִמים לְּ הַּ ְּק ּ ִפיד עָּׁ לָּׁ יו ,חוֹ צֵּ ץ אֲ ִפלּ ּו ִאם ֵּאינ ָּּׁה מַּ ְּק ּ ֶׁפ ֶׁדת
וַּאֲ ִפלּ ּו ּ ָּׁכל ֶׁ

ש ֶׁ ּד ֶׁר ְּך רֹב ְּּבנֵּי ָּׁא ָּׁדם לְּ הַּ ְּק ּ ִפיד עָּׁ לָּׁ יו,
עָּׁ לָּׁ יו עַּ ּ ָּׁתה ,אוֹ אֲ ִפלּ ּו אֵּ ינ ָּּׁה מַּ ְּק ּ ֶׁפ ֶׁדת עָּׁ לָּׁ יו לְּ עוֹ לָּׁ ם ּ ֵּכיוָּׁ ן ֶׁ
ְּ
בכָּׁ ך ,חוֹ צֵּ ץ .הגה :וּלְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה
חוֹ צֵּ ץ; וְּ ִאם הוּא חוֹ פֶׁ ה רֹב הַּ גּ וּף ,אֲ ִפלּ ּו אֵּ ין ֶׁ ּד ֶׁר ְּך ְּּבנֵּי ָּׁא ָּׁדם לְּ הַּ ְּק ּ ִפיד ְּּ
ש ֵּאינָּׁם חוֹ צְּ ִציןְּּ ,גז ֵָּּׁרה ָּׁאט ּו ְּּדבָּׁ ִרים הַּ חוֹ צְּ צִ ים
לֹא ִּת ְּט ּבֹל אֲ ִפלּ ּו ִּב ְּדבָּׁ ִרים ֶׁ

(הַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד) .

אלא שחכמים הם שגזרו שמספיק תנאי אחד בדבר החוצץ
בכדי שהוא יעכב את הטבילה :או מקפדת עליו או חופה רוב
הגוף [אטו רובו המקפיד] 1006
לכו"ע כן הדין בשער  -שחוצץ רק אם מקפדת או ברוב
אך בדין הבשר ,ישנה מחלוקת  -לדעת רש"י  -חוצץ
בכלשהו  ,1007ולדעת ר"ת  -דינו כשער ,שחוצץ רק אם
מקפדת או ברוב (תוס' עירובין ד :וסוכה ו :ד"ה דבר) וכן
הסכים הרא"ש בפרק כל הבשר חולין פ"ח סו"ס טו ,רמב"ם
הל' מקואות פ"א הי"ב)

טבילה ללא חציצה
מדין תורה ,הטבילה עולה רק כאשר האדם טובל את כל גופו
ערום בפעם אחת ,ואף שערו מכלל הגוף ,ולכן אסור שיהיה
דבר החוצץ בין הגוף לבין המים בשעת טבילת כל הגוף
[המקור  -ספרא אמור פ"ד ה"ז " -כי אם רחץ בשרו במים
ובא השמש וטהר" (ויקרא כב ו  -ז)  -מה ביאת שמשו כולו
כאחד אף ביאתו במים כולו כאחד] (רמב"ם הל' מקואות
פ"א ה"ז ,ראב"ד בעה"נ ריש שער הטבילה ,רשב"א בתוה"א
ב"ז ש"ז ל ,.רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סי' כט ,מרדכי
בשבועות סי' תשדמ ,סמ"ג עשין רמח רמ ע"ג ,ט"ז א)

גדר מקפדת
א .דבר שדרך מיעוט בני אדם להקפיד עליו ,והיא מקפידה
עליו לפעמים  - 1008חוצץ ,ואע"פ שאין דרכה להקפיד עליו
עתה ( רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סי' כו בשם הראב"ד
בבעה"נ שער הטבילה צג\כה\:עט ,וכן הר"ן פ"ב דשבועות
ז .ד"ה דבר תורה בשם הראב"ד) וכ"פ השו"ע 1009

תנאי החציצה
מדין תורה ,דבר החוצץ ומעכב את הטבילה ,היינו רק
בהתקיים שני תנאים :א .שהיא מקפדת עליו ,ב .שהוא
חופה רוב הגוף .דהיינו" ,רובו המקפיד"

מקור טוהר
 1006המקור  -עירובין ד ,:סוכה ו" - .דאמר ר' יצחק :דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ,ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ ,וגזרו על רובו
שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד .וליגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו
המקפיד? אי נמי משום רובו שאינו מקפיד? היא גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה"
 1007שכן רש"י פירש בגמ' בד"ה 'רוב' ' -רוב שערו שאם יש בו דבר החוצץ כגון דם יבש ודיו וטיט יבש וזפת יבש או שקשור רובו אחת
אחת' ,משמע שרק בשיער צריך רוב בכדי שיהא חוצץ ,אך בבשר טמאה בכל עניין - .אלא שבשאר ספריו של רש"י כגון ספר הפרדס
(סי' רעג) וכן ספר האורה (ח"ב הל' נדה) הוא כתב "ושאר כל דבר הנמצא בבשרה סמוך לטבילה אם מקפדת צריכה לחוף ולטבול פעם
שניה"  -משמע שגם בבשרה צריך את אחד מהתנאים הנ"ל (הגוה"ע בטור שירת דבורה אות ב)
 1008בגדר מקפדת לפעמים  -נחלקו האחרונים בדבר זה -
לדעת הב"ח כל שיש איזה זמן שבו היא מקפדת על דבר זה ,הרי זה חוצץ אף שברוב פעמים אינה מקפדת( .ש"ך א)
ולדעת שו"ת זכרון יוסף (חיו"ד סי' י) דוקא אם מקפדת לעיתים מזומנות ,כמו מקפדת בשעת לישה שמזדמנת לה מידי שבוע ,אך אם
מקפידה רק לעיתים רחוקות אין זה חוצץ ,ומה שכתב השו"ע "שאינה מקפדת עליו עתה" היינו ,שאינה מקפידה עליו בטבילה זו ,אלא
שהיא מקפידה בדברים אחרים שהיא עושה ,ודוקא לעיתים מזומנות (הביאו הפת"ש בס"ק א) .וכן נראה שהגר"א (אות ב) סבר כמוהו
שכן הוא ביאר שאינה מקפדת עתה אלא בשעת לישה או רחיצה [כנלע"ד ביאור דבריהם]
 1009הסרה לצורך פינוי מקום  -ההקפדה נחשבת אם זה נעשה מחמת לכלוך שהחפץ יוצר ,או מחמת אי נוחות ,או מחמת חשש
שהחפץ יתלכלך ,משא"כ הסרה לצורך פינוי מקום אינה נחשבת להקפדה [ראיה  -מטבעת של איש שפסק המג"א באו"ח סי' קסא
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העיקר תלויה בהקפדתה וכן החמירו האחרונים (ב"ח ,ט"ז ג,
ש"ך ב)

ב .דבר שדרך רוב בני אדם להקפיד עליו ,והיא אינה מקפדת
עליו לעולם  -חוצץ ,משום דבטלה דעתה אצל כל אדם,
דאל"כ נתת דבריך לשיעורין] (רשב"א בתוה"ק ב"ז ש"ז לב,.
רי"ו נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ג) וכ"פ השו"ע 1010
ג .דבר שדרך בני אדם שלא להקפיד עליו ,והיא מקפידה
עליו  -הב"י הסתפק ,וכתב שכנראה זו מחלוקת ראשונים,
שלהרמב"ם והטור זה חוצץ כיון שעיקר החציצה תלויה
בהקפדתה  ,1011ולהרשב"א אין זה חוצץ ,כיון שעיקר
החציצה תלוי בשאר בני אדם 1012
אך הדרכ"מ (אות ב ובארוך אות יב) פסק בפשיטות כדעת
המרדכי (הל' נדה ע"ד דף שלג בשם הרא"ם) שזה חוצץ ,כי

לכתחילה
אף שחכמים קבעו שהחציצה היא רק בדבר שמקפדת עליו
או רק בדבר החופה רוב הגוף ,ואין שום גזירה ב'מיעוט
שאינה מקפדת'  -בדבר שהוא מיעוט ואינה מקפדת עליו,
מ"מ לכתחילה אין לאשה לטבול עם שום דבר החוצץ על
גופה ,אטו דברים החוצצים ,אף שבדיעבד שטבלה כך אין זה
חוצץ (הג' שערי דורא ,דרכ"מ רמ"א ,ט"ז ד) 1013

מקור טוהר
שאין בה אבן טובה ,שאינה חוצצת ,אף שדרכו להסירה בעת הנחת תפילין או נטילת לולב] (שו"ת חת"ס סי' קצב) אך מהנו"ב משמע
שזה נקרא הקפדה (חיו"ד סי' סד) (הובאו בפת"ש טז)
 1010והב"י נשאר בזה בצ"ע ,ש הרי הוא הבין שלדעת הרמב"ם עיקר דין חציצה תלוי בהקפדתה ,א"כ כאן שהיא לא מקפידה אין זה
חוצץ.
 1011וזה לשון הרמב"ם " -שערה אחת שנקשרה חוצצת והוא שיהא מקפיד עליה" (הל' מקואות פ"ב הט"ז)
וזה לשון הטור דבי צואה ובצק שתחת הצפורן " -ומיהו אין דרך בני אדם להקפיד בכך ה כך מי שאינו מקפיד אינו חוצץ" (קצח,יח)
 1012וזה לשון הרשב"א " -היו שערות ראשה קשורות זו בזו ,אם הן קשורות אחת אל אחת ויש בהם הרבה קשורים כן עד שדרך האשה
להקפיד בכך הרי אלו חוצצין" (תוה"ק ב"ז ש"ז לא):
 1013הלבושי שרד (אות קצו) כתב שגזירת רפויים אטו שאינם רפויים אומרים רק במקום שמצינו ,כגון אחזה חברתה וכן בנזמי האוזן,
אבל בשאר מקומות שלא ראינו לא גוזרים בזה ,אך כיון שיש מי שאומר להסיר את כל הרפויים ,יש לנהוג כן לכתחילה( .הובא בפת"ש
ד)

325

מי טוהר
סעיף ב :חוטים קלועים הכרוכים עליה
שׂ עָּׁ ר ּ ָּׁברֹאש ,לֹא
ש ּכוֹ ְּר ִכין ּ ָּׁבהֶׁ ם הַּ ּ ֵּ
שחוֹ ְּצ ִצין ,חוּטֵּ י צֶׁ מֶׁ ר וְּ חוּטֵּ י ּ ִפ ְּש ּ ָּׁתן ו ְּּרצוּעוֹ ת ֶׁ
אֵּ לּ ּו הַּ דְּּ בָּׁ ִרים ֶׁ
ְּ
שע ֲָּׁר ּה אֵּ ינוֹ מוֹ עִ יל ּ ָּׁבהֶׁ ם ִר ְּפיוֹ ן .וְּ ִאם הֵּ ם
ש ְּּת ַּר ּ ֵּפם; וְּ ִאם הֵּ ם ְּּבתוֹ ך ְּקלִ יעַּ ת ַּׂ
ִּת ְּט ּבֹל ּ ָּׁבהֶׁ ם עַּ ד ּ ֶׁ
ש ְּּת ַּר ּ ֵּפם ,חוּץ מֵּ ִאם הֵּ ם ְּּכרו ִּכים ּ ַּב ַּ ּצ ָּׁ ּואר
ְּּכרו ִּכים ִּב ְּש ָּׁאר ְּמקוֹ מוֹ ת ּ ַּבגּ וּף ,לֹא ִּת ְּט ּבֹל ּ ָּׁבהֶׁ ם עַּ ד ּ ֶׁ
ש ּכוֹ ֶׁרכֶׁ ת
ש ִהיא ְּרצוּעָּׁ ה חֲלָּׁ ָּׁקה ו ְּּרחָּׁ בָּׁ ה ֶׁ
שאֵּ ינ ָּּׁה ְּמהַּ דְּּ ָּׁקן; אֲ בָּׁ ל ָּׁק ְּטלָּׁ אֶׁ ,
שאֵּ ינָּׁם חוֹ ְּצ ִצין לְּ ִפי ֶׁ
ֶׁ
ש ָּׁרה ּבוֹ לֵּ ט וְּ ֵּת ָּׁר ֶׁאה ּ ַּבעֲלַּ ת
ש ִּי ְּהיֶׁה ְּּב ָּׁ ׂ
שחוֹ נֶׁקֶׁ ת עַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבחֹזֶׁקְּּ ,כ ֵּדי ֶׁ
אר ּה ,חוֹ צֶׁ צֶׁ תִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
ְּס ִביב צַּ ָּׁ ּו ָּׁ
ְּ
(ר ִש"י) .
ה ַּ
שהָּׁ ְּרצוּעָּׁ ה חֲלָּׁ ָּׁקה ו ְּּרחָּׁ בָּׁ ה ֵּאינ ָּּׁה מַּ זּ ָּׁ
שר ,ו ִּמ ּתוֹ ך ֶׁ
ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
ִיק ָּׁת ּ

חוטים שבשערות הראש

השער כיון שהדרך להדק אותם ,אך חוטים שעל
הצואר הדרך שלא להדק ולכן מותר לטבול בהם
ואין צורך להרפות אותם( ].ש"ך ג) וכ"פ השו"ע

חוטי צמר או פשתן או רצועות הכרוכים בשערות ראש
האשה  - 1014חוצצים משום שהאשה מקפידה להסירם
בשעת חפיפה (רא"ש ,ט"ז ה) ,ומ"מ יכולה היא לטבול בהם
אם היא תרפה אותם ( 1015רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות
סי' כה) וכ"פ השו"ע
אך חוטים הנמצאים בתוך קליעת שערה  -חוצצים ,ואין
מועיל בהם רפיון כלל (תוס' ד"ה במה ,רא"ש שבת פו סי'
א) וכ"פ השו"ע 1016

קטלא  1018שעל הצואר  -חוצצת [ 1019הטעם  -שקטלא זו
הדרך להדקה סביב בשר הצואר כדי שהאשה תראה בעלת
בשר ,ואין בזה חשש שתחנק כיון שהיא רצועה רחבה] וכ"פ
השו"ע
חוטים שבשאר מקומות בגוף

חוטים שבצואר

אך חוטים הכרוכים על שאר מקומות בגוף  -חוצצים ,ומ"מ
יכולה לטבול בהם אם הרפתה אותם [הטעם  -רב הונא הקל
דוקא בחוטים שעל הצואר ,משום שאינה רוצה לחנוק
עצמה ,משא"כ שבחוטים על שאר מקומות בגוף שאין חשש
שתחנוק עצמה ולכן מהדקת קשירתן וחוצצים .וקל וחומר

חוטים הכרוכים סביב הצואר  -אינם חוצצים ,כיון שאין דרך
האשה להדקן על הצואר שמא תחנק [ 1017הטעם  -רב
הונא ביאר שהמשנה אסרה לטבול בחוטים שעל

מקור טוהר
 1014ודוקא שהם מעשה גדיל ,בקליעה  -הם חוצצים .משא"כ אם הם מעשה אריגה או חלולים  -שזה הנידון בסעיף הבא( .טור)
 1015המקור  -מקואות פ"ט מ"א " -אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שבראשי הבנות"
שבת נז" - .לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועה שבראשה ולא תטבול בהם עד שתרפם"
 1016דלא כרש"י שפירש שהמשנה מיירי בחוטים שבקליעת שערה.
 1017המקור  -שבת נז - .מתני' " -לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא ברצועות שבראשה ולא תטבול בהן עד
שתרפם "...גמ' " -אמר רב הונא :וכולן [לא רק רצועות ,אלא כל החוטים האמורים במשנתנו שחוצצים ,הם דוקא חוטים הקשורים]
בראשי הבנות שנינו .מתקיף לה רב י וסף למעוטי מאי [את מה רב הונא בא למעט באומרו שמדובר דוקא בחוטים שבראשי הבנות]?
אילימא למעוטי דצואר [שכאשר קושרים את החוטים בצואר הם לא חוצצים]  -ודמאי [איזה סוג חוט]? אילימא למעוטי דצמר השתא
רך על גבי קשה חוצץ [צמר על גבי שער] רך על גבי רך [צמר על בשר הצואר] מיבעיא?! ואלא למעוטי דחוטי פשתן  -השתא קשה
על גבי קשה חוצץ [פשתן על גבי שער] קשה על גבי רך [פשתן על בשר הצואר] מיבעיא?! אלא אמר רב יוסף היינו טעמא דרב הונא
לפי שאין אשה חונקת את עצמה [רב הונא הקל בחוטים שעל הצואר יותר מאשר על השער ,כיון שאין דרך האשה להדקן על הצואר
שמא תחנק]".
 1018פירוש 'קטלא'  -רש"י פירש "בגד חשוב לתלות בצוארה כנגד לבה שלא יפול מה שהיא אוכלת על בגדיה ויש לו מקום שנצים
כעין שעושים למכנסים ותוחב בו רצועה רחבה ומוללתו סביב הרצועה שהבגד רחב הרבה וקושרת הרצועה סביב צוארה וחונקת עצמה
בחוזק כדי שתהא בשרה בולטת ותראה בעלת בשר ומתוך שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה"
 1019המקור  -שבת נז" - .איתיביה אביי [על רב הונא שהקל בחוטים שבצואר האשה שהרי שנינו] 'הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהן
אבל לא בחבקין שבצואריהן' ואי אמרת אין אשה חונקת עצמה חבקין שבצואריהן אמאי לא? [והרי הם רפויים וממילא אין חשש
שתסיר אותם קודם הטבילה] אמר רבינא הכא בקטלא עסקינן ,דאשה חונקת את עצמה דניחא לה שתראה כבעלת בשר ['קטלא'
היינו ,רצועות של בגד חשוב שנמצא כנגד לבה שלא יפול האוכל על בגדיה ,והיו הרצועות קשורות מסביב לצואר]"
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יו"ד סימן קצח
מחוטים שעל השער ,שהוא קשה חוצצים ,קל וחומר
לחוטים שעל בשר הרך שחוצצים( .ב"י)] וכ"פ השו"ע

ספוג באוזן
אשה שהניחה ספוג באוזן בכדי שישאב הזוהמה ,ושכחה
להסירו וטבלה  -יש שהורו לה שתטבול שנית ללא ברכה
(שו"ת פני אריה סי' יב ,פת"ש ג)

סעיף ג :חוטים חלולים
שתֵּ ,אינָּׁם חוֹ ְּצ ִצין
ֲשה ֶׁר ֶׁ
ִאם הַּ חו ִּטין הָּׁ אֵּ לּ ּו חֲלוּלִ ין ,עֲשׂ וּיִ ן מַּ ע ֵּׂ

שם ַּראֲ בָּׁ "ד) .
(טוּר ְּּב ֵּ

י"א כל שהוא ארוג לא גזרו ,העיקר שיהיה נקי (לא מטונף
ולא מוזהב) (רש"י ,וכן נראה מלשון הרמב"ם )1021
וי"א דוקא שהוא ארוג ,וחלול כמעשה רשת ונקי [כלשון
הראב"ד "דרפו מרפי טובא ,ולא מהדקי שפיר ועייל מיא
תחותיהו" ,וכלשון הר"ן "דוקא ארוג כי האי שהוא חלול ואי
אפשר שלא ייכנסו שם המים" ( 1023 ]1022ראב"ד בעה"נ
שעה"ט צ\כו\.פא  ,1024וכ"כ הר"ן בשמו) וכ"פ השו"ע
להחמיר

חוטים ארוגים או חלולים
חוטים ארוגים  -אינם חוצצים [כלשון הגמרא 'תיכי
חלילתא'  -היינו שרשרות של חוטים חלולות ועגולות,
שאינם חוצצים ,לפי שאינם מתהדקים בחוזקה ,והמים
נכנסים תחתם ואין האשה מקפידה עליהם להסירם בעת
הטבילה] (שבת נז)1020 .
ונחלקו הראשונים מה הגדר של ארוגים:

סעיף ד :חוטי שער ,מטונפים ומוזהבים
שלּ ֹא ְּּתטַּ ְּּנפֵּ ם;
שעָּׁ ר אֵּ ינָּׁם חוֹ ְּצ ִצין .הגה :וְּ ִאם הָּׁ י ּו מֻׁ זְּהָּׁ בוֹ ת ,חוֹ ְּצ ִצין ,דְּּ מַּ ְּק ּ ֶׁפ ֶׁדת עֲלֵּ יהֶׁ ם ֶׁ
חוּטֵּ י ֵּׂ
ְּ
צין (טוּר) .
שלּ ֹא ִּת ְּתלַּ ְּכלֵּ ך מֵּ הֶׁ ן ּ ַּב ּ ַּמיִ ם ,וְּ חוֹ ְּצ ִ
וְּ כֵּ ן ִאם הָּׁ י ּו ְּמטֻׁ ּנ ִָּׁפים ְּּת ִח ּ ָּׁלה ,מַּ ְּק ּ ֶׁפ ֶׁדת עֲלֵּ יהֶׁ ם ֶׁ

מקור טוהר
 1020המקור  -שבת נז" - .בעא מיניה רב כהנא מרב :תיכי חלילתא [שרשרות של חוטים חלולות ועגולות שקולעות בהן הנשים שערן,
שאי אפשר למותחן ולהדקן בחוזקה על השער ומהים נכנסים תחתם] מאי [האם חוצצות בטבילה ואסור לצאת בהן בשבת או שלא]?
א"ל אריג קאמרת! כל שהוא אריג לא גזרו ,איתמר נמי אמר ר ב הונא בריה דרב יהושע כל שהוא אריג לא גזרו".
 1021הראיה מהרמב"ם (הלכות שבת פי"ט ה"ט) 'דכל שהוא ארוג לא גזרו לצאת בו בשבת'  -לפי שלא חילק בין חלול לשאינו חלול,
וכן לפי שלא נקט לשון הגמ' 'תיכי חלילתא' ,מוכח שהגמרא התכוונה לכל שהוא ארוג (ב"י)
 1022אפשר לומר ,שהחילוק בין השיטות היא  -מהו הגדר של דבר שאינו חוצץ  -האם כל שאין ידוע לנו שלא נכנסים מים תחתיו ,או
דוקא אם ידוע לנו שתמיד נכנסים מים תחתיו ,וכן דעת הראב"ד להחמיר ,ולכן הוא התיר רק בחלולים .ואם השו"ע פוסק כמוהו שרק
חלול אינו חוצץ ,יוצא שיש דין ח ציצה בכל דבר שאין ידוע לנו בודאות שלא נכנס מים תחתיו .ושמא זהו יסוד המחלוקת גבי "רבה בר
רב הונא שאמר שתי שערות לא שמעתי" (נדה סז ).כנלע"ד.
 1023טעמו של הראב"ד  -שהרי רב אחא (פרשת אחרי מות סי' צו ד"ה שאילתא) כתב 'לא תכריך עלוי מזיא בשעת טבילה ,לא חוטי
דעמרא ,ולא חוטי דכיתנא ,ולא תיכי'  -והיה קשה שהרי הגמרא התירה טבילה בתיכי חלילתא  -ותירץ הראב"ד שלושה חילוקים :א.
הגמרא התירה בתיכי נקיים ,ורב אחא אסר בתיכי מטונפים ,ב .הגמרא התירה בתיכי שהם ארוגים ,ורב אחא אסר בתיכי שהם מעשה
עבות ,גדילים ,בקליעה ,ג .הגמרא התירה ב תיכי שהם חלולים כמעשה רשת ,ורב אסר אסר בתיכי ארוגים .לכן למסקנה הראב"ד התיר
רק בתיכי חלולים ,מעשה רשת ונקיות.
 1024הש"ך הקשה על הראב"ד  -שהרי באו"ח ריש סי' שג ,הוא התיר לשאת מעשה אריגה ,ולא חילק בין חלול מעשה רשת לשאינו
חלול ,ויש ליישב.
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מי טוהר
וי"א שיש בהם חציצה [ולכן הלישנא בתרא אסרה אף לצאת
בהם בשבת] (רבותיו של רש"י  ,1029טור) וכן פסק הרמ"א
שבכל חוט מטונף או מוזהב יש חציצה

חוטים של שער
חוטי שער [הכרוכים סביב השערות (ש"ך ו)]  -אינם
חוצצים ,מפני שהמים נכנסים בהם (שבת נז )1025 :וכ"פ
השו"ע

הטעם שיש חציצה במטונפים ומוזהבים
נחלקו הפוסקים ,מהו הטעם לאסור את החוטים המטונפים
או המצופים זהב ,למרות שבסתם חוטים נכנסים מים
מתחתם -
א .י"א שכל דבר שהאשה מקפידה שלא יהיה עליה בשעת
הטבילה הוא נקרא 'חוצץ' ,ואף שנכנס מים תחתיו ,ו'חוצץ'
לאו דוקא מלשון חציצה( .כן הבין רש"י בדעת רבותיו ,וכן
הב"י בפירוש הראשון ,וכן נראה מר' ירוחם שפירש 'טניפן'
משום לכלוך עצמה מהטיט או הזהב מהמים ,וכן נראה
1030
מהטור ,וכן נקט הרמ"א)
ב .וי"א שע"י הזהב או הלכלוך הם מתהדקים יותר ולכן יש
חציצה ממש ,שאין המים נכנסים תחתם [משא"כ חוטים
ארוגים (החלולים) וכן חוטי שער הנקיים שאינם מתהדקים
ואינם חוצצים ,ולכן ללישנא בתרא הנשים מקפידות
בטניפן .משא"כ ללישנא קמא שלא גזרו בארוג ,היינו לומר,
שכיון ששער הוא מיעוט הגוף ,וחכמים הם שגזרו בו כאשר

חוטים מלוכלכים או מוזהבים
חוטים המלוכלכים בטיט או המצופים זהב  - 1026מסקנת
הגמרא היא שאסור לצאת בשבת בחוטים ארוגים
המלוכלכים בטיט או מצופים זהב (שבת נז ,)1027 .וכן הדין
לשאר חוטים שאינם חוצצים [כגון חוטי שער או חוטים
חלולים] שאם היו מלוכלכים או מצופים( .ש"ך ו)
אלא שנחלקו הראשונים האם הגמרא אסרה רק את היציאה
בהם בשבת או גם את הטבילה בהם -
י"א שאין בהם חציצה ,שהרי המים נכנסים בתוכם ,אלא
שהאשה מקפידה להסירם קודם הרחיצה כדי שהטיט לא
ילכלך בשרן בעלייתן מהטבילה [ולכן הלישנא בתרא רק
אסרה לצאת בהם בשבת] (רש"י ,כהבנת הב"י בדבריו
1028
ובדעת הרמב"ם)

מקור טוהר
" 1025אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּ אָּדָּם ,חוּטֵי צֶׁמֶׁר וְחוּטֵי פִשְׁתָּּן וְהָּרְצוּעוֹת שֶׁׁבְּרָּאשֵׁי הַבָּּנוֹת .רַבִּי יְהוּדָּה אוֹמֵר ,שֶׁׁל צֶׁמֶׁר
וְשֶׁׁל ש ֵעָּר אֵינָּם חוֹצְצִין ,מִפְּנֵי שֶׁׁהַמַּיִם בָּּאִין בָּּהֶׁם" (מקואות פ"ט מ"א ,שבת נז ).ומסיקה הגמרא שחכמים מודים לרבי
יהודה בחוטי שער שאינם חוצצים (שבת נז):
 1026פירוש 'דטניפן'  -א .שמלוכלכות בטיט ,ומקפידות הנשים להסירם קודם הטבילה ,לפי שהמים ממחים את הטיט ובעלותה
מהטבילה יורד הטיט על בשרה ומתלכלכת( .רש"י) ,ב .שהחוטים מוזהבים ויפים ומיטנפים מחמת המים ,ולכן מקפידות להסירם בעת
הטבילה (רא"ש שב ת פו סי' ב ,וכן ר' ירוחם נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ד הביאו את שני הפירושים) .והטוש"ע נקטו כשני הפירושים.
[ונ"ל שהבסיס לזה הוא בהבנת הלשון 'דטניפן'  -האם הוא מלשון שמטנפים את אחרים  -כדוגמת טיט ,או שהוא מלשון שמיטנפים
עצמם מהמים  -כדוגמת ציפוי זהב]
 1027המקור  -שבת נז" - .בעא מיניה רב כהנא מרב :תיכי חלילתא [שרשרות של חוטים חלולות ועגולות שקולעות בהן הנשים שערן,
שאי אפשר למותחן ולהדקן בחוזקה על השער ומהים נכנסים תחתם] מאי [האם חוצצות בטבילה ואסור לצאת בהן בשבת או שלא]?
א"ל אריג קאמרת! כל שהוא אריג לא גזרו ,איתמר נמי אמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהוא אריג לא גזרו .ואיכא דאמרי אמר רב
הונא בריה דרב יהושע חזינא לאחוותי דלא קפדן עלייהו [ראיתי את אחיותי שהיו רוחצות עם זה ,ולא היו מקפידות] .מאי איכא בין
הך לישנא ובין הך לישנא? איכא בינייהו דטניפן  -להך לישנא דאמר כל שהוא אריג לא גזרו הני נמי ארוג ,ולהך לישנא דאמרת משום
קפידא כיון דטניפא מקפד קפדא עלייהו - ".והלכה כלישנא בתרא המחמירה ,הטעם  -א .קיי"ל הלכה כלישנא בתרא ואף במילי דרבנן,
ב .רב הונא בריה דרב יהושוע ,הוא אחרי רב ,והלכה כבתראי (ב"י)
 1028אך הפרישה (אות ז) למד בדעת רש"י ,ש אמנם אין חציצה אך לא תטבול בהן ,מחשש שמא לא תטבול כראוי ,בכך שלא תכניס
ראשה במים ,מחשש שמא היא תיטנף מהטיט או שהחוט המוזהב יתקלקל מהמים (וכן הסכים לבושי שרד אות קמו ,הובא בפת"ש
ד)
 1029ואין הכרעה מדברי רבותיו של רש"י ,האם לשיטתם 'השער נידון לעצמו או כחלק מהגו ף' [שכן לשיטת הגאונים  -שער נידון בפני
עצמו (שהרי חציצה בשער נלמד מריבוי בפני עצמו ולכן נידון בנפרד) ואילו לשיטת הרמב"ם  -שער נידון כחלק מהגוף]  -שכן אפשר
שסוברים ששער נידון כחלק מהגוף ולכן זה 'מיעוט' שנאסר רק כאשר יש הקפדה .וכן אפשר שהם סוברים ששער נידון בפני עצמו,
ואין זה נחשב לרוב ,שהרי חוטים אלו קשורים על מיעוט שער ,ולכן זה 'מיעוט' שנאסר רק כאשר יש הקפדה( .ב"י) דלא כרש"י שהבין
שרבותיו סוברים ששער נידון בפני עצמו ,ולכן הקשה עליהם מ'רובו ומקפיד'.
[ 1030אך רש"י הקשה ,שהרי קיי"ל כל שהוא ארוג לא גזרו ,משמע שאף אם מקפידה עליו אין זה חוצץ? אך הב"י דחה ,שאין להקשות
כלל מלישנא קמא ,שהרי זה בדיוק החילוק בין לישנא קמא לבתרא ,שללישנא קמא כל שהוא ארוג לא גזרו ,היינו כי חציצה זה רק
כאשר לא נכנסים המים ,וללישנא בתרא חציצה היינו כל שהאשה מקפידה עליו ,ואף שנכנסים מים .ולכן אין לרש"י להקשות מלישנא
קמא על לישנא בתרא]
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יו"ד סימן קצח
לפי הטעם הראשון [שחציצה היינו בכל דבר שמקפידה ואף
שנכנס מים תחתיו] יש בהם חציצה ,ולכן הם פוסלים
הטבילה ב'מקפיד' או 'רוב' ,כאשר האשה מקפדת או כאשר
זה חופה את רוב גופה[ .משא"כ בדבר שהוא חלק מגופה,
כגון שערות האשה הקשורות זו בזו דסעי' ה ,שנאמר
שהמים נכנסים תחתם ,אין הם חוצצים לעולם ,בין במקפיד
בין ברוב .אא"כ לא נכנסים מים כלל] (לבושי שרד אות קצו
לפי הב"י בפירוש הראשון)
וי"א שלפי הטעם הראשון [שיש חציצה בכל דבר שמקפידה
ואף שנכנס מים תחתיו] יש בהם חציצה רק כאשר 'מקפיד',
אך לא ב'רוב' ,ומ"מ למעשה יש להקל רק כאשר ישנה עוד
1032
צד להקל ( 1031סד"ט ס"ק יג)
לפי טעם השלישי [שחציצה היא רק משום חשש האשה
בעת הטבילה] אין בהם חציצה כלל  1033ומ"מ יש לנהוג
לכתחילה להחמיר ולהסירם בעת הטבילה ,כיון שיש מי
שמחמיר להסיר כל דבר לפני הטבילה (לבושי שרד אות
קצו)

מקפיד עליו ,א"כ בארוג הם לא גזרו כלל ,ואף אם יהיה עליו
שום טינוף או זהב .וכן יש לדקדק "כל שהוא ארוג לא גזרו
עליו"  -מלשו ן 'כל' ,וכן מלשון 'לא גזרו'] (ב"י בפירוש
השני)
ג .וי"א שאסור לטבול בהן משום חשש האשה שמא היא
תטנף או שיתקלקל החוט ,ולכן היא לא תטבול יפה ולא
תכניס ראשה במים כהלכה (פרישה ז) ,אלא שלפי טעם זה
נראה שבדיעבד עלתה לה טבילה ,אלא שצ"ע למעשה
(לבושי שרד אות קצו הובא בפת"ש ד)
חציצה בדבר הנכנס מים תחתיו
הנפקא מינה בין הטעמים הוא  -האם יש דין חציצה בדבר
שנכנסים מים תחתיו [כגון חוטים חלולים דסעי' ג ,וכן חוטי
שער דסעי' ד ,וכן שירים ונזמים דסעי' כג ,וכן בקושרת בגד
רפוי על שערותיה דבסעי' מ ,וכן אשה שטבלה בבגדיה
דבסעי' מו] ,אלא שהאשה מקפדת להסירו בשעת הטבילה
או כאשר הוא על רוב הגוף -

סעיף ה :קשר בשערות
שר אֶׁ חָּׁ ד ,אֵּ ינָּׁם חוֹ ְּצ ִצין .הגה :וְּ ֵּאין ִחלּ וּק ּ ֵּבין
שהָּׁ י ּו ְּקשו ִּרים ְּּכאֶׁ חָּׁ ד קֶׁ ֶׁ
שעָּׁ רוֹ ת אוֹ יוֹ ֵּתר ֶׁ
ְּש ּ ֵּתי ְּ ׂ
שם
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
שעָּׁ רוֹ ת ִּב ְּפנֵּי עַּ ְּצ ָּׁמן ּ ֵּ
שר ב' ְּ ׂ
ש ָּּׁק ַּ
שעָּׁ רוֹ ת ,אוֹ ֶׁ
שעָּׁ רוֹ ת עִ ם ְּש ּ ֵּתי ְּ ׂ
שר ב' ְּ ׂ
ִאם ָּׁק ַּ
ש ְּּתהֵּ א מַּ ְּק ּ ֶׁפ ֶׁדת עָּׁ לֶׁ יהָּׁ  ,אֲ בָּׁ ל ִאם ֵּאינ ָּּׁה
ש ִּנ ְּק ְּש ָּׁרה ,חוֹ צֶׁ צֶׁ ת וְּ הוּא ֶׁ
שע ֲָּׁרה ַּאחַּ ת ֶׁ
ַּר ְּש ּ ָּׁב"א וְּ ַּר"ן) ; וְּ ַּׂ
שע ֲָּׁר ּה ָּׁקשוּר נִ ימָּׁ א נִ ימָּׁ א ִּב ְּפנֵּי עַּ ְּצמוֹ .
ש ְּּיהֵּ א רֹב ַּׂ
מַּ ְּק ּ ֶׁפ ֶׁדת עָּׁ לֶׁ יהָּׁ עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה עַּ ד ֶׁ

שערות שנקשרו בעצמן

אך נחלקו האמוראים והראשונים בדין שתי שערות שנקשרו
יחד בקשר אחד (כשערה אחת בעצמה):
י"א שאינם חוצצות ,כרבי יוחנן (רמב"ם הל' מקואות פ"ב
הט"ו  ,1035סמ"ג לאוין קיא לח ע"ד ,טור) ודוקא אם נקשרו

לכולי עלמא ,שערה אחת שנקשרה בפני עצמה חוצצת ,כיון
שהיא מהודקת ואין המים נכנסים תחתיה ,אך שלוש שערות
שנקשרות יחד אינן חוצצות כיון שאינן מהודקות( .נדה סז.
)1034

מקור טוהר
 1031ראייתו  -מסעי' מו ,שהיא טבלה בבגדיה ,ועלתה לה טבילה ,כיון שאלו בגדים גרועים ופחותים שאין דרך האשה להקפיד מלטבול
בהם( .אך הוא לא התייחס לצד האיסור שכן הוא חופה את רוב גופה)
 1032אך הפת"ש (ד) חלק עליו  -שכן אין לחלק בין 'רוב' ל'מקפיד' ,שכן כשם שלרבותיו של רש"י 'מיעוט המקפיד' הוא לאו דוקא,
אלא אף כאשר נכנס מים ,א"כ אף 'רובו שאינו מקפיד' היינו ג"כ כאשר נכנס מים .ואף אם נאמר שחכמים הם שגזרו במיעוט או רוב,
מ"מ אף לפי חכמים אין סברא לחלק בזה.
 1033ראייתו  -מסעי' מו שהיא טבל ה בבגדיה ,דהיינו שהמים נכנס תחתם ,וזה על רוב גופה  -ואעפ"כ עלתה לה טבילה .שהרי לפי
טעם הראשון כיון שיש 'רוב' אין הטבילה עלתה ואף שהמים נכנסים תחתיו.
 1034המקור  -נדה סז" - .אמר רבה בר רב הונא [ואילו הב"י גרס רבה בר בר חנא וכן הוא בסוכה ו :].נימא אחת קשורה חוצצת [כיון
שהיא מהודקת] ,שלש אינן חוצצות [כיון שאינן מהודקות] ,שתים איני יודע .ור' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא אחת"
 1035וזה לשון הרמב"ם" :שתי שערות או יותר שהיו קשורות כאחת קשר אחד אינם חוצצים ,מפני שהמים באים בהם ,ושערה אחת
שנקשרה חוצצת"...

329

מי טוהר
כל השערות או רובן כל אחת בעצמה (רא"ש בסוף נדה הל'
מקואות סי' כו ,טור עמ' קצד בסעי' ה(ב))
וי"א שאף הן חוצצות ,לחומרא כרבה בר בר חנה שהסתפק
בזה ( 1036רשב"א בתוה"ב ב"ז ש"ז בארוך לב :ובקצר לא ,:ר'
ירוחם נכ"ו ח"ה רכה).
השו"ע פסק להלכה להקל שאין חציצה בקשר המורכב
משתי שערות ומעלה

כל קשר שנפסק שהוא חוצץ היינו דוקא כאשר:
יש 'הקפדה' (ועיין בסעי' א ,מהו גדר ההקפדה) [מדין
מיעוט המקפיד],
או למ"ד שהשער נידון בפני עצמו  -כאשר רוב השער קשור
נימה נימה [מדין רובו אע"פ שאינו מקפיד] (ב"י) וכ"פ
השו"ע

שערות שנקשרו אחת בחברתה

האם שער נידון בפני עצמו

שתי שערות המקושרות אחת בחברתה ,כל אחת בקשר
משלה  -הרי זה נחשב לקשר שערה בעצמה שהוא חוצץ
[הטעם ' -מה לי שערה הקשורה בעצמה מה לי שערה
הקשורה בחברתה'] (כן דייק הב"י מדברי הרמב"ם ,הרשב"א
והר"ן) וכ"פ הש"ך (ז)

נחלקו הראשונים האם השער נידון בפני עצמו או ששער
נידון כחלק מכלל הגוף -
י"א שהשער נידון כחלק מכל הגוף ,ולכן אף חציצה ברוב
השער נחשבת למיעוט ,וחוצצת רק יש הקפדה (רמב"ם הל'
מקואות פ"ב הט"ו )1038
וי"א שהשער נידון בפני עצמו ,כך שחציצה ברוב שער
חוצצת ואפילו אם אין הקפדה [לפי שחציצה בגוף ושער
נלמדו ממילים שונות בפסוק ,לכן הם נידונות בנפרד (הר"ן
בפ"ב דשבועות ז .ד"ה דבר תורה)] (הגאונים ,ראב"ד ,רי"ו
נכ"ו ח"ה רכה ,.רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סי' כו )1039
ונראה שהשו"ע החמיר בהלכה זו שכן הוא פסק "עד שיהא
רוב שערה קשור נימא נימא בפני עצמו"

שתי שערות המקושרות בשערה אחת או שתי שערות
אחרות  -מדברי הרמב"ם נראה שהוא כשלוש ,שאינו חוצץ
לכו"ע ,אך מדברי הרשב"א והר"ן נראה שהוא כשתים
שלדעת רבה רב רב הונא הוא חוצץ ,ויש להתיר רק בשלוש
הקשורות לשלוש ( 1037ב"י)
ומ"מ להלכה יש להקל בזה ,ואין נפקא מינה במחלוקת זו,
שהרי להלכה בקשר משתי שערות ומעלה מקלים (רמ"א)

סעיף ו :שער הנדבק
ש ִחי,
ש ְּּבבֵּ ית הַּ ּ ֶׁ
ש ּ ָּׁברֹאש וְּ ֶׁ
ש ּ ַּבזּ ָָּּׁׁקן הַּ ִּנ ְּד ּ ָּׁבק זֶׁה ּ ָּׁבזֶׁה מֵּ חֲמַּ ת זֵּעָּׁ ה ,חוֹ צֵּ ץ; ֶׁ
ש ְּּכ ֶׁנגֶׁד הַּ ּ ֵּלב וְּ ֶׁ
שעָּׁ ר ֶׁ
ֵּׂ
שהִּ ,בנְּ שׂ ו ָּּׁאה חוֹ צֵּ ץִּ ,ב ְּפנ ּויָּׁה ֵּאינוֹ חוֹ צֵּ ץ.
ש ְּּבאוֹ תוֹ ָּׁמקוֹ םְּּ ,ב ִאיש אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ; ו ְּּב ִא ּ ָּׁ
אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ; וְּ ֶׁ
שד וְּ סַּ ּ ָּׁכנָּׁה לַּ ה ֲִסי ָּׁרם ,לֹא חַּ יְּ צֵּ י
ֲשית ְּּבלִ ילָּׁ ה עַּ ל יְּ ֵּדי ֵּ
שעָּׁ רוֹ ת דְּּ בוּקוֹ ת זוֹ ְּּבזוֹ  ,וְּ ַּנע ֵּׂ
ש ּיֵּש לָּׁ הֶׁ ן ְּּכ ִמין ְּקלִ יעוֹ ת ְּ ׂ
הגה :וְּ אוֹ ָּׁתן ֶׁ

(מ ְּר ְּּדכַּ י ה"נ
ָּׁ

שם ראב"יה וּבְּ ָּׁאגוּר וּבְּ הַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד) .
ְּּב ֵּ

מקור טוהר
 1036הטעם שהם לא פסקו כרבי יוחנן  -יש ליישב ,שרבי יוחנן לא בא לחלוק על רבה בר רב הונא ,אלא רק לומר שאת זה הוא שמע
שכן הוא אמר "לא שמעתי אלא" ,כי אם דעת רבי יוחנן לחלוק היה לגמרא לכתוב "ורבי יוחנן אמר שתים נמי אינם חוצצות" (ב"י)
 1037כי הרשב"א פירש ש'שתים' היינו שתים קשורות עם שתים ,ו'שלוש' היינו שלוש קשורות עם שלוש.
 1038וזה לשון הרמב"ם" :שְׁתֵּי ש ְעָּרוֹת אוֹ יֶׁתֶׁר שֶׁׁהָּיוּ קְשׁוּרִין כְּאַחַת קֶׁשֶׁׁר אֶׁחָּד אֵינָּן חוֹצְצִין מִפְּנֵי שֶׁׁהַמַּיִם
בָּּאִין בָּּהֶׁן .וּש ְעָּרָּה אַחַת שֶׁׁנִּקְשְׁרָּה חוֹצֶׁצֶׁת וְהוּא שֶׁׁיִּהְיֶׁה מַקְפִּיד עָּלֶׁיהָּ .אֲבָּל אִם אֵינוֹ מַקְפִּיד עָּלֶׁיהָּ עָּלְתָּה לוֹ
טְבִילָּה עַד שֶׁׁתִּהְיֶׁה רֹב ש ְעָּרוֹ קָּשׁוּר נִימָּא נִימָּא בִּפְנֵי עַצְמוֹ כָּּזֶׁה הוֹרוּ הַגְּאוֹנִים .וְיֵרָּאֶׁה לִי שֶׁׁש ְּעָּרוֹ שֶׁׁל אָּדָּם
כְּגוּפוֹ הוּא חָּשׁוּב לְעִנְיַן טְבִילָּה וְאֵינוֹ כְּגוּף בִּ פְנֵי עַצְמוֹ כְּדֵי שֶׁׁנֹּאמַר רֹב הַש ֵּעָּר אֶׁלָּּא אַף עַל פִּי שֶׁׁכָּּל ש ְעַר
רֹאשׁוֹ קָּשׁוּר נִימָּא נִימָּא אִם אֵינוֹ מַקְפִּיד עָּלָּיו עָּלְתָּה לוֹ טְבִילָּה אֶׁלָּּא אִם כֵּן נִצְטָּרֵף לְחוֹצֵץ אַחֵר עַל גּוּפוֹ וְנִמְצָּא
הַכּל רֹב גּוּפוֹ כְּמוֹ שֶׁׁבֵּאַ רְנוּ .וְאֶׁחָּד הַנִּדָּּה וְאֶׁחָּד שְׁאָּר הַטְּמֵאִין שֶׁׁיֵּשׁ בְּרֹאשָּׁן ש ֵעָּר":
 1039הראיה מהרא"ש  -לפי שעל דברי רבי יוחנן שאמר "אנו אין לנו אלא אחת" פירש הרא"ש "פירוש אם היו רוב שערותיה קשורות
כל אחת ואחת לבדה"
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יו"ד סימן קצח
שער הנדבק בגלל שד

שער הנדבק בחזה או בזקן

שער הראש הנעשה לבלילה אחת מחמת מעשה שד ,ויש
סכנת נפשות לגלחו  -אינו חוצץ (מרדכי במס' שבועות סי'
תשנא בשם ראבי"ה ,אגור סי' אלף שצ ,הג' שערי דורא הל'
נדה סי' יב ד"ה וצריכה לבדוק ,ב"י ,דרכ"מ) וכ"פ הרמ"א
ואפילו אם זה ברוב שערות ראשה (שו"ת פני"מ ח"ב סי'
קמז) ומ"מ בשעת הטבילה היא צריכה לשהות במים עד
שייכנס בהם המים היטב (חמודי דניאל כ"י ,פת"ש ו)

שער הנדבק זה בזה מחמת זיעה בחזה או בזקן  -הרי הם
חוצצים ( 1040טור ,ב"י) וכ"פ השו"ע להלכה
שער הנדבק בראש או בבית השחי
שער הנדבק זה בזה מחמת זיעה בראש או בית השחי  -אינו
חוצץ [הטעם  -לפי שאין אדם מקפיד עליו( 1041 ].טור ,ב"י)
וכ"פ השו"ע
שער הנדבק באותו מקום

וכן יש להקל בדיבוק שערות הנעשה ע"י סמים או תחבושת
[שהם לא חוצצים מהמים] במיעוט שערות ראשה ,לצורך
רפואה [שזה מיעוט שאינו מקפיד ,וסומכים על דברי הרופא
שזהו דרך רפואתה]
אך ברוב הראש הרי זה חוצץ בטבילה (שו"ת פני"מ ח"ב סי'
קמז ,סד"ט ס"ק יט) וכן בדיבוק ע"י דבר החוצץ מהמים כגון
דיבוק בשעוה  -אסור (שו"ת חת"ס ח"ו ס"ס פב) (פת"ש ה)

שער הנדבק בבית הסתרים ,דהיינו באותו מקום  -חוצץ רק
באשה נשואה [הטעם  -משום שרק הנשואה מקפדת בכך
בכדי שלא תתגנה בפני בעלה ,משא"כ פנויה ואיש] 1042
(ר"ש פ"ח דמקואות ד"ה אינם ,טור  ,1043ב"י) וכ"פ השו"ע

סעיף ז :לפלוף העין
ש ּ ָּׁבעַּ יִ ן ֵּאינוֹ חוֹ צֵּ ץ ,וְּ ִאם הָּׁ ָּׁיה
שחוּץ לָּׁ עַּ יִ ן ,חוֹ צֵּ ץ אֲ ִפלּ ּו הוּא לַּ ח; וְּ לִ ְּפלוּף ֶׁ
לִ ְּפלוּף (פי' צוֹ ַּאת הָּׁ עַּ יִ ן) ֶׁ
שם ַּר ּ ֵּבנ ּו ּ ָּׁתם וְּ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם) .
חיל לְּ הוֹ ִריק (כ"ד הַּ ּתוֹ סָּׁ פוֹ ת וּסְּ מַּ " ג ְּּב ֵּ
ש ִה ְּת ִ
יָּׁבֵּ ש ,חוֹ צֵּ ץ; וְּ הוּא ֶׁ
הן במשנה והן בגמרא  1044הובא דין חציצה לענין לפלוף
שבעין ,אלא שנחלקו הראשונים ,מה למסקנה אינו חוצץ:
י"א דוקא לפלוף שבתוך העין ,ודוקא שהוא לח הוא שאינו
חוצץ ,אך מחוץ לעין וכן יבש לעולם חוצצים [כיון שליחת
העין מלחלחתו ואינה מניחתו להתייבש] ( 1045תוס' ד"ה

לפלוף ,וכן נראה מהרמב"ם הל' מקואות פ"ב ה"א והי"ד
)1046
וי"א שכל לפלוף שבתוך העין ,או לח ואפילו מחוץ לעין אינו
חוצץ [כי בתוך העין לא שייך יובש ,ואף שהנראה שהוא יבש

מקור טוהר
 1040המקור  -מקואות פ"ט מ"ב  -אלו הן חוצצין "קִלְקֵי הַלֵּב וְהַזָּּקָּן"  -ופירשו המפרשים שזהו שער הנקשר זה בזה מחמת זיעה,
בחזה כנגד הלב או בזקן .מלשון 'קלקי' ו'חבק' שנאמר בשבת סד .שהוא דבר הארוג משער עיזים.

 1041המקור  -מקואות פ"ט מ"ג " -אֵלּוּ שֶׁׁאֵין חוֹצְצִין ,קִלְקֵי הָּרֹאשׁ ,וּבֵית הַשֶּׁׁחִי"
 1042המקור  -מקואות פ"ט משנה א  -ג " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וּבֵית הַסְּתָּרִים בָּּאִשָּּׁה ...אֵלּוּ שֶׁׁאֵין חוֹצְצִין ...וּבֵית
הַסְּתָּרִים בָּּאִישׁ" .ובתוספתא דמקואות פ"ו ה"ד נאמר שכל זה בנשואה
 1043הטור הוסיף לבאר שבפנויה אינו חוצץ  -והב"י הק שה ,שהרי אין נ"מ בזה לימינו שהרי רק הנשואות טובלות .אך למרבה הפלא,
בשו"ע גם הוא הוסיף את דין פנויה.
אלא שהב"ח יישב ,שהטור הוסיף ללמד זאת ,לומר שדוקא בפנויה ממש אינו חוצץ ,משא"כ נשואה דומיא דפנויה ,שבעלה אינו מקפיד
עליה ,שאצלה זה חוצץ ,כיון שרוב נשים נשואות להקפיד בכך (ש"ך ט)  -דהיינו ,ללמדנו שאין ה'הקפדה' מצד האשה עצמה ,אלא
מצד כלל הנשים.
 1044המשנה במקואות פ"ט מ"ד " -אֵלּוּ שֶׁׁאֵין חוֹצְצִין ...לִפְלוּף שֶׁׁבָּּעַיִן"
המשנה במקואות פ"ט מ"ב " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...לִפְלוּף שֶׁׁחוּץ לָּעַיִן"
הגמרא בנדה סז" - .אמר מר עוקבא לפלוף שבעין לח אינו חוצץ יבש חוצץ אימתי נקרא יבש משעה שמתחיל לירק"
 1045ביאור הגמרא לשיטתם  -חילוקו של מר עוקבא היינו על המשנה שאמרה שבתוך העין אינו חוצץ.
 1046לפי שכתב בהלכה א' והלכה י"ד  -שלפלוף שחוץ לעין חוצץ ,ולפלוף שבעין אינו חוצץ .ובהלכה כ' כתב  -לפלוף שבעין אם היה
יבש ,והוא שהתחיל להוריק חוצץ בנדה.
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מי טוהר
מ"מ דמעת העין מלחלחתו במקום דיבוקו] ( 1047רא"ש
בפרק תנוקת בהל' מקואות סי' כה ,רי"ו נכ"ו ח"ה דף רכד
ע"ד ,טור )1048
1049
וי"א שכל לפלוף לח אינו חוצץ (סמ"ג לאוין קיא לח ע"ד
בפירושו הראשון ,מרדכי הל' נדה סי' תשמח) 1050
וי"א שדוקא לפלוף שבתוך העין ודוקא בתוך שלושה ימים
( 1051טור בהבנת הרמב"ם)
להלכה ,השו"ע פסק לחומרא שרק לפלוף שבתוך העין
ודוקא לח אינו חוצץ ,אך מחוץ לעין או שהתחיל להוריק
חוצץ[ .כדעת התוס' וכהבנת הב"י ברמב"ם ,ודלא כהב"ח
שחילק בין שלושה ימים לאחריהם]

הלפלוף  -הרמב"ם בפירוש המשניות כתב" :לפלוף שבעין,
הזיהום המתהווה בתוך העין אם חלתה" ,ושמא העמיד
שהקולא היא דוקא בעין חולה ,משא"כ בשאר הפרשות
היוצאות כדרכן מהעין .אלא שהראב"ד כתב לפלוף שבעין
היינו צואת העין ,ומשמע ממנו שהקולא היא אף בהפרשות
המצויות אף בעין בריאה .וכן ברמב"ם בהלכות (פ"ב הלכה
א והלכה יד) לא חילק בין הלפלופים( .הרב מרדכי זרניקיאן
שליט"א בתשובה למבחן)

סעיף ח :כחול העין
שחוּץ לָּׁ עַּ יִ ן חוֹ צֵּ ץ; וְּ ִאם הָּׁ יְּ ָּׁתה ּפוֹ ַּתחַּ ת וְּ עוֹ צֶׁ מֶׁ ת
ש ּ ָּׁבעַּ יִ ן אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ ,וְּ ֶׁ
ּ ָּׁכחֹל ֶׁ

(פרוּש וְּ סוֹ ג ֶֶׁׁרת)
ּ ֵּ

ֶׁיה
עֵּ ינ ָּׁ

שחוּץ לָּׁ עַּ יִ ן ֵּאינוֹ חוֹ צֵּ ץ.
ּ ָּׁת ִדירַּ ,אף ֶׁ
הגמרא (נדה סז )1052 .חילקה בדין הכחול מתי הוא חוצץ:

מקור טוהר
 1047ביאור הגמרא לשיטתם  -חילוקו של מר עוקבא הוא רק על המשנה שאמרה שחוץ לעין חוצץ .ומר עוקבא רצה לומר שכל החילוק
בין תוך לחוץ לעין היינו רק ביבש ,משא"כ לח תמיד אינו חוצץ.
 1048ונראה שכן היא דעת ר' ירוחם (ש"ך יג)
 1049ביאור הגמרא לשיטתם  -מר עוקבא פירש את המשניות ,שבסתמא זו ההלכה ,תוך העין אינו חוצץ כי סתמו לח ,וחוץ לעין חוצץ
כי סתמו יבש .אך העיקר הוא שלח לעולם אינו חוצץ ,ויבש לעולם חוצץ אף בתוך העין.
 1050הסמ"ג הביא בפירוש שני את דעת ר"ת ,הסובר שחוץ לעין חוצץ בין לח בין יבש.
 1051הרמב"ם כתב (הל' מקואות פ"ב ה"כ) "ש ָּרְטָּה בִּבְש ָּרָּהּ וְהוֹצִיא דָּּם וְטָּבְלָּה .בְּתוֹךְ שְׁלֹשָּׁה יָּמִים אֵין מְקוֹם
הַש ְּרִיטוֹת חוֹצֵץ ,לְאַחַר שְׁלֹשָּׁה יָּמִים חוֹצֵץ ,מִפְּנֵי שֶׁׁהַדָּּם נִקְפֶּׁה שָּׁם כְּגֶׁלֶׁד שֶׁׁעַל גַּבֵּי הַמַּכָּּה .וְכֵן לִפְלוּף
שֶׁׁבָּּעַיִן אִם הָּיָּה יָּבֵשׁ וְהוּא שֶׁׁהִתְחִיל לְהוֹרִיק חוֹצֵץ בְּנִדָּּה"  -דהיינו ,הרמב"ם כתב דין שריטה ואח"כ כתב "וכן לפלוף"
וכתב את דין הלפלוף.
ראיית הטור  -והטור הבין שהמילה 'וכן' משווה את הדינים ,שאף בלפלוף יש חילוק בין תוך שלושה לאחר שלושה ימים.
דחיית הב"י  -א  -המילה 'וכן' הרי לא השוותה אותם לגמרי ,את השריטה והלפלוף ,א"כ אין הכרח ללמוד ממילה זו .ב  -ישנם כמה
אפשרויות ללמוד מהשוואה זו ,א"כ מי יכריע כמי מביניהן נלמד .ג  -לא מצאנו בתלמוד חילוק בין תוך לאחר שלושה ימים לענין
ל פלוף ,ומניין יהיה לרמב"ם לחדש דין זה .ד  -הטור נקט בדעת הרמב"ם בלפלוף את החילוק של תוך לאחר שלושה ימים .ומדוע לא
הביא את דין היבשות ,שהרמב"ם כתבו בהדיא ופירש משיתחיל להוריק .ולכן הב"י לא מצא שום זכות להבנת הטור בדעת הרמב"ם,
אא"כ נאמר שהיתה לו נוסחא משובשת בלשון הרמב"ם.
מסקנת הב"י ' -וכן' אינה באה להשוות דין שריטה לדין לפלוף ,אלא לומר  -א .כשם שישנה חציצה בדם שיצא מהגוף ,אע"פ שהוא
עומד על פני השריטה ,מפני שחוששין שהתפשט מחוץ לשריטה ,אע"פ שאינו נראה לעין ,כן יש חציצה בלפלוף שבעין שיצא מהגוף,
שאף שנראה שהוא ר ק בתוך העין ,אם הוא יבש הוא חוצץ .ב .כשם שדם השריטה כשהוא יבש הוא חוצץ דהיינו אחר ג' ימים ,כך
לפלוף שבעין כשהוא יבש חוצץ ואצלו השיעור הוא כשיתחיל להוריק.
 1052נדה סז" - .אמר שמואל כחול שבתוך העין  -אינו חוצץ ,ושעל גבי העין  -חוצץ ,אם היו עיניה פורחות אפי' על גבי העין אינו
חוצץ" .ופירש רש"י "פורחות( .פירוש א) פותחת ועוצמת תדיר בין כך ובין כך אינו חוצץ לפי שפריחתה מעבירתו ואינו עב על גב העין
ואין בו ממש,
(פירוש ב) ל"א דומעות שהדמעה מלחלחת את הכחול ואינו חוצץ" .עכ"ל רש"י.
(פירוש ג) והטור הבין בדעת הרמב"ם שמדובר שפתחה עיניה בשעת הטבילה (לפי שמיד נאמר על זה ש'אם פתחה עיניה ביותר לא
עלתה לה הטבילה' והיינו בשעת הטבילה) (ב"ח ,ט"ז יב) [דלא כהדרישה אות ג שכתב שיש כאן רק שתי פירושים]
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יו"ד סימן קצח
מעבירות את עובי הכחול כך שאין בו ממשות] (כן נראה
מהרמב"ם בהל' מקואות פ"ב הכ"א שכתב 'פתוחות' ונראה
שתפס כפירושו הראשון של רש"י) וכ"פ השו"ע

כחול [צבע שנותנת על גבי עיניה] שבתוך העין  -אינו חוצץ
[הטעם  -לפי שלחות העין גורמת לו שלא יתייבש] 1053
ואילו כחול שעל גבי העין  -חוצץ ,אא"כ האשה פותחת
וסוגרת עיניה בתדירות [הטעם  -לפי שפתיחות העין

סעיף ט :דם המכה

ש ְּּבתוֹ כָּׁ ּה ,אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ .יָּׁצָּׁ א הָּׁ ִריר ִמ ּתוֹ כָּׁ ּהָּׁ ּ ,כל ּתוֹ ְּך ג'
שעַּ ל הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכה ,חוֹ צֵּ ץ; וְּ ִריר ֶׁ
דָּּׁ ם יָּׁבֵּ ש ֶׁ
ְּ
שה ּ ַּבעֲלַּ ת חֲטָּׁ ִטים
י ִָּׁמים לַּ ח הוּא וְּ אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ; לְּ ַּאחַּ ר ִמ ּ ָּׁכאן ,יָּׁבֵּ ש הוּא וְּ חוֹ צֵּ ץ .לְּ ִפיכָּׁ ך ִא ּ ָּׁ
ש ִּי ְּת ַּר ְּּככוּ.
ְּצ ִריכָּׁ ה לָּׁ חוּף ְּּבמַּ יִ ם עַּ ד ֶׁ

ריר שיצא מהמכה והוא מכוון כנגד פי (פתח) המכה  -אינו
חוצץ בתוך שלושה ימים ליצירת או פתיחת המכה ,אך
לאחר מכן הוא חוצץ .וכן הדין בין בהקזת דם ובין בשריטה

דם יבש שעל המכה
דם שעל המכה שהתייבש לגמרי  -הרי זה חוצץ בטבילה 1054

(שו"ע) אף בתוך שלושה ימים ,כל שנראה לעין שהתייבש
(בדה"ש סט) ,כי דם לבדו בלי ריר אינו בטל לגוף (חוט שני
שא) .ומ"מ במקום שיש צער להסירו  -מועיל לו ריכוך
במים חמים בכדי שלא יחצוץ בטבילה [הטעם  -במקום צער
נחשב כמיעוטו שאינו מקפיד ,ודי בריכוך ,כמו שפסק
השו"ע באשה שיש לה חטטים שמועיל לה ריכוך] (סד"ט
כג ,טה"ב ח"ג לג  -לד) 1055
ריר וגלד שעל המכה
כהקדמה ,טבעו של המכה הוא להוציא חומר שנקרש
ומתעבה ומתקשה מעל פני המכה ,וקרישה זו נקראת 'גלד'.
ואחר שהוסר הגלד הזה נראה הריר (כעין מוגלא) שהוא
בתוך המכה ואין הוא חוצץ כיון שהוא לח .ורק כאשר הוא
יוצא החוצה הוא מתחיל בפעולת הקרישה( .בדה"ש ס"ק
עב)
ריר או דם שבתוך המכה  -לכל הפוסקים ,אין הוא חוצץ.
( 1056רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סי' כה ,ראב"ד בהל'
מקואות פ"ב ה"כ) (בדה"ש ס"ק עב ,שו"ע)

מקור טוהר
 1053כיון שצבע שנעשה לנוי אינו חוצץ ,כבסעי' יז ,לכן ביארו הפרישה (חי) והב"ח שסוגייתנו עוסק ת בכחול שיש בו ממש ,ולכן חוץ
לעין הוא חוצץ .וכן בה"ג (דף פה ריש ע"ב) כתב שכל החציצה היא בכוחלת לרפואה ,אך הכוחלת בשביל שתראה עיניה פורעות (לנוי)
אין בזה חציצה (ש"ך יד)
 1054המקור  -תוספתא מקואות פ"ו ה"ה " -סם יבש שעל גבי מכה והכחול שעל גבי עין אין חוצצין ,והדם והדבש והדיו ...יבשין חוצצין,
לחין אין חוצצין ...והכחול שחוץ לעין הרי אלו חוצצין" ובביאור הגר"א כתב שהוא טעות סופר ויש לגרוס "דם יבש" וכן גרס הרא"ש
(שם סכ"ו)
 1055אמנם ישנם ראשונים הסוברים שיש להסיר כל גלד וכל מכה קודם הטבילה (התרומה סי' קג ,סמ"ג לאוין קיא)
 1056מקואות מ"ג ,מ"ד " -אֵלּוּ שֶׁׁאֵין חוֹצְצִין ...וְגֶׁלֶׁד שֶׁׁעַל הַמַּכָּּה" (ויש גורסים "שבמכה")
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מי טוהר
חישוב שלושה ימים  -היינו מעת לעת ,שבעים ושתים
שעות ,מעת פתיחת המכה[ .כדין בשר ששהה שלושה ימים
ללא מליחה בסי' סט סעי' יב ,וכיון שזה מיעוט המקפיד
שדינו רק מדרבנן יש להקל] אך המחמיר להחשיב את
מקצת היום הראשון כיום שלם תבוא עליו ברכה (שו"ת
חת"ס סי' קצ ,הובא בפת"ש ז וכן בבדה"ש ס"ק עה) אך
בטה"ב (ח"ג לג) פסק שלושה ימים מעת לעת ,בלי להוסיף
את החומרא.

או מכה( .רא"ש הל' מקואות סי' כה ,שו"ע ,ש"ך טו) וליתר
ביאור עיין בהערה [ .1057דלא כדעת הב"ח ]1058
ריר שיצא מהמכה לצדדים ,שלא כנגד פי המכה  -י"א שגם
בזה דעת השו"ע שחוצץ רק אחר שלושה ימים (סד"ט) וי"א
שבזה השו"ע מחמיר כל שנראה לעין שהתייבש והגליד ,אף
בתוך שלושה ימים( .מלבושי טהרה וכן העתיק הטהר"י)
1059
ובדה"ש (ס"ק עו) פסק להחמיר בזה
פצע סגור שיש בו מוגלא  -אינו מהוה חציצה כלל (טה"ב
ח"ג לד)

מקור טוהר
 1057שנינו במשנה  -מקואות פ"ט מ"א ,מ"ב " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וְגֶׁלֶׁד שֶׁׁחוּץ לַמַּכָּּה" ופירש ר"ש מקוצי על המשנה -
שגליד ,היינו ריר היוצא מהמכה ומתייבש ונעשה גליד.
וכן שנינו בגמרא  -נדה סז" - .אמר רמי בר אבא הני רבדי דכוסילתא [גלדים שעל המכה שנוצרת אחרי הקזת דם] עד תלתא יומי לא
חייצי מכאן ואילך חייצי [רק אחר שלושה ימים הם חוצצים]"
דהיינו ,ישנה חציצה בגלד שחוץ למכה ,דהיינו ריר או דם ,אבל רק אחר שלושה ימים מפתיחת המכה  .אלא שהראשונים נחלקו בטעם
ובמקרה.
המחלוקת בטעם הדבר  -למה שלושה ימים:
י"א לפי שבשלושה ימים הראשונים הגלד הוא חלק מהבשר ,כי הוא רך ומחובר לבשר ונחשב לחלק ממנו( .רש"י)
וי"א לפי שבשלושה ימים הגלד לח והמים חודרים תחתיו ,אך אחר שלושה הדם נעשה יבש ונדבק בדוחק על הבשר( .רמב"ן והרשב"א
שם ,מרדכי מסכת שבועות סי' תשמח)
וי"א לפי שכשהוא לח אין מקפידים עליו (רמב"ן ומאירי שם) ולפי זה אם מקפדת עליו לעולם חוצץ (משמרת הטהרה ח"ב תד)
וכן המחלוקת במקרה  -על מה נאמר החילוק של שלושה ימים:
לדעת הרא"ש  -זה נאמר בכל המכות והשריטות ,על הגליד (ריר) שמחוץ למכה שבתוך שלושה ימים אינו חוצץ ,אך ריר שבתוך המכה
תמיד אינו חוצץ [הטעם  -כי מה שבתוך המכה הוא רך תמיד ,ואילו מה שחוץ למכה לאחר שלושה ימים הוא נקרש ונעשה עב] (סמ"ג
לאוין קיא לח ע"ד ,תרומה סי' קג ,רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סי' כה)
לעומת זאת ,לדעת הראב"ד זה נאמר רק על הקזת דם ,כי ריבדא פירושו וינטוש"א שזה הקזת דם ,שדם או ריר היוצא מהקזת דם אינו
חוצץ עד שלושה ימים כי טבע הדם להמשך החוצה ,אבל דם של שריטה שמחוץ למכה מגליד אף תוך שלושה ימים וחוצץ ,אבל דם
שעל גבי המכה אין מקפידים עליו (ראב"ד בהל' מקואות פ"ב ה"כ) (ותימה רבתי על החוט שני (עמ' שא) שכתב שלדעת הראב"ד,
רמי בר אבא חילק לעניין דם שריטות .כנלע"ד).
ודעת הרמב"ם  -הראב"ד תמה על הרמב"ם ,אך הב"י דחה את הראב"ד ,והבין שכנראה גירסא אחרת היתה לו בדברי הרמב"ם .וביאר
הב"י שכנראה לדעת הרמב"ם הפירוש של 'ריבדא' היינו שריטה ,או שפירוש 'ריבדא' היינו וינטוש"א (הקזת דם) ,אלא שלמעשה
הרמב"ם סבר שאין לחלק בין השריטות להקזת דם ,שהרי רואים במציאות שגם בהקזת דם הדם מגליד אף תוך שלושה ימים ,וכמו
שפסק הרמב"ם וזה לשונו" :ש ָּרְטָּה בִּבְש ָּרָּהּ וְהוֹצִיא דָּּם וְטָּבְלָּה  -בְּתוֹךְ שְׁלֹשָּׁה יָּמִים אֵין מְקוֹם הַש ְּרִיטוֹת חוֹצֵץ,
לְ אַחַר שְׁלֹשָּׁה יָּמִים חוֹצֵץ ,מִפְּנֵי שֶׁׁהַדָּּם נִקְפֶּׁה שָּׁם כְּגֶׁלֶׁד שֶׁׁעַל גַּבֵּי הַמַּכָּּה' ".ועל גבי המכה' שכתב הרמב"ם
היינו מחוץ למכה ,ובפרט שיש גירסא 'מחוץ למכה' (הב"י והכסף משנה).
ומ"מ כתב הב"י שלמסקנה מדברי כולם נלמד  -שגליד המכוון נגד פי המכה ואינו מתפשט מחוצה לו  -אינו חוצץ ,וזהו 'גליד שהעלתה
המכה' שאינו חוצץ .אך מה שהתפשט חוץ מכנגד פי המכה חוצץ וזהו 'גלד שעל גבי המכה'.
ולהלכה ,השו"ע פסק כדעת הרא"ש ,שריר הנמצא בתוך המכה או השריטה ,לעולם אינו חוצץ .אך ריר שיצא מהמכה הוא יוצא ונגלד
וחוצץ רק לאחר שלושה ימים.
 1058הב"ח ביאר שלדעת הרמב"ם בגלד שמחוץ לכנגד פי המכה אין חילוק בין תוך שלושה לאחר שלושה אלא הוא חוצץ מיד
משהגליד ,אלא רק אם שרטה בבשרה הרי זה כדין הקזת דם ,שהגמרא מחלקת בין תוך שלושה לאחר שלושה .ולהלכה פסק הב"ח
שאין אנו בקיאים להבחין בין כנגד פי המכה לחוצה לו ,וכן אין לחלק בין מכה לשריטות ,או חטטים בראשה או גופה ,אלא בכל עניין
צריכה לחוף במים עד שיתרככו ,ואין חציצה בתוך שלושה ימים רק בהקזת דם.
ובדה"ש (בביאורים ד"ה לח הוא) דחה דבריו[ .הטעם  -שכן שאר הפוסקים הקלו בריר שכנגד פי המכה וחילקו בין תוך לאחר שלושה
ימים .ונראה שיש להקל כמותם ,שכן לכל היותר אין בזה חציצה אלא מדרבנן ,שזה במיעוט הגוף ובדרבנן יש לסמוך שאנו בקיאים].
 1059טעמו להחמיר  -א .משום שלדעת הרמב"ן שעיקר הטעם הוא משום הקפדה ,ולשיטתו כל שהוא מחוץ לכנגד המכה אדם מקפיד
להסירו וחוצץ כל שנראה ל עין שהתייבש אפילו בתוך שלושה ימים .וריר שנקרש כנגד פי המכה ממש ,אין אדם מקפיד להסירו אלא
דרכו להמתין עד שיתייבש ויפול מאליו .ב .דעת הב"ח שאין אנו בקיאים להבחין בדם שכנגד פי המכה לבין דם שמחוצה לו( .בדה"ש
ס"ק עו ,ובביאורים ד"ה לח הוא)
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יו"ד סימן קצח
שכל גלד שמצטער עליו אינו חוצץ .ועוד שכל שיש צער
בנטילת הגלד או הגרב ,ואין דעתה להסירו עתה ,נחשב
למיעוט שאינו מקפיד ומן הדין אינו חוצץ ,אלא שרק הנשים
נהגו כן בדרך חומרא בעלמא .ולכן במקום צער יש לסמוך
על החפיפה במים שהתיר מרן השו"ע ,ובפרט שהרבה
ראשונים טוענים שאין בזה חציצה לבעלה אלא לטהרות,
ובדרבנן הלך אחר המקל .ובדורות האלו הוי חומרא דאתי
לידי קולא שכן יש לחוש פן ימנעו מטבילה ויבואו לידי
איסור כרת .וראוי לחוס על בנות ישראל שכל כבודה בת
מלך פנימה ולהתנהג אליהן ברחמים ,ולא להחמיר עליהן
יותר ממה שפסקו רבותינו עפ"י הדין הגמור .כי התורה
דרכיה דרכי נועם .ובפרט שיש לחוש פן יבואו לידי דלקת
שיש בה סכנה] (טה"ב ח"ג לד  -ו)

חטטים בראש
לפי שיש חציצה בריר היוצא מהמכה אחר שלושה ימים ,לכן
אשה שיש לה חטטין בראשה שהם כבר בני שלושה ימים
צריכה לרחוץ במים עד שיתרככו ואז תטבול ,שכל זמן שהם
יבשים הם חוצצים (רא"ש שם ,סמ"ק סי' רצג עמ' שכג,
שו"ע)
ומ"מ אם יש חשש שיצא גם דם מהחטטים או שיצא הריר
מחוץ לכנגד פי המכה  -יש לה לרככם אפילו בתוך שלושה
ימים [שכן דם יבש חוצץ מיד כפסק השו"ע כאן ,וכן בדה"ש
נקט להחמיר בריר היוצא חוץ מכנגד פי המכה] (בדה"ש ס"ק
עט)
הסרה הגלד והריכוך
הסרת הגלד  -זהו רק מנהג נשים שנהגו להסיר כל גרב וכל
שחין קודם הטבילה ,אך מ"מ אין לאסור טבילה לאשה
שמרככת אותם (בדק הבית בשם האורחות חיים ח"ב הל'
טהרת הנדה סי' ח ,בשם רבינו פרץ)

הריכוך  -היינו רחיצה ,וצריך הוא להיות במים חמים
(בדה"ש ס"ק פב) והחפיפה צריכה להיות מרובה עד
שיתרכך היטב (סד"ט ס"ק כג) ואם הסתפקה אם התרכך
הגלד כמו שצריך לפני הטבילה  -יש להקל דספיקא דרבנן
לקולא (טה"ב ח"ג לג)
[ואם העור נשאר קשה  -יש להקל (בדה"ש ס"ק עט ])1061
אך אם מקום המכה אינו מתרכך ע"י המים  -י"א שהיא
צריכה להסירם אפילו אם כואב לה ,אא"כ כואב לה הרבה
להסירן עכשיו ,יש להתיר לה לטבול אפילו שהם עליה
(בדה"ש ס"ק פג)
והריכוך במים חמים מועיל גם לדם יבש שנקרש על גבי
המכה או גלד שע"ג המכה (טה"ב ח"ג לד)

ונחלקו בזה האחרונים -
י"א שאפילו אם מצטערת בהסרתו ,נחשב כמקפיד וחוצץ
מדינא (כן הוכיח הסד"ט בדעת השר מקוצי והמהרי"ק
שהובאו כאן בט"ז יז  ,1060בדה"ש הביאם בס"ק עח
ובשעה"צ קנה ,וכ"פ הגאון מבוטשאטש בספר אמרות
טהורות הובא בדרכי תשובה ס"ק לב)
וי"א שיש להקל בזה רק אם כואב לה הרבה להסירו [אף
שמצד הדין כשכואב לה להסירו הוי מיעוט שאינו מקפיד,
מ"מ למעשה הורגלו הנשים להסירו ,מפני שצער ההסרה
אינו שווה בכל אדם ,והכל לפי מה שהוא האדם ענוג
ואסטניס ,וא"כ נתת תורת כל אחד בידו ,לכן נהגו להחמיר
בזה תמיד] (בדה"ש ס"ק עח)
וי"א שכל שיש צער בנטילת הגלד או הגרב יש לסמוך על
החפיפה [שכן התרומה פסק (סי' עט) לעניין נטילת ידיים

מחלוקת הראשונים בחציצות אלו בטבילה
לבעלה
בגמרא נדה סז 1062 .הובאו מספר סוגי חציצה ,אלא שיש
ראשונים שגרסו "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי
איתמר הכי לענין טהרות איתמר ,אבל לבעלה שפיר דמי כי

מקור טוהר
 1060וזה לשון הט"ז" :והב יא רש"ל הגה אחת וזה לשונו 'וגרב לגבי טבילה צריכה להסיר ,אע"פ שכואב לה הרבה ,ואשתו של מהר"ח
היתה צריכה לעמוד לפניו ערומה ,שהיה רואה שלא היה גרב עליה ,שלא היה מאמין לה שהיתה מסירה ,שהיתה נערה והיה כואב לה,
וכן עשה השר מקוצי לאשתו' עכ"ל" .ואף שאסור להסתכל במק ומות המכוסים שבאשתו בעודה ערומה (כבסי' קצה סעי' ז)  -יש
ליישב :א .כיון שאיסור נגיעה והסתכלות במקומות המכוסים הוא משום הרגל עבירה ,לכן ברגע הזה האחרון לטומאתה ,אין חשש,
שהרי לא שביק איניש היתרא ועביד איסורא ,ובפרט שכעת הוא מחזר עליה לטהרה קודם שיבוא עליה כדין חמץ שמחזר עליו לשורפו
(פסחים יא ,).ואף בנגיעה בידה יש לומר שבעבדתיה טריד ולא אתי להרהורי (נו"ב שם ,הובא בפת"ש בסי' קצה ס"ק ב)
ב .שהוא היה מסתכל עליה אחר הטבילה לראות שלא היה עליה בעת הטבילה גרב ,ואין חשש שזה נפל ממנה בעת הטבילה וכעת
איננו ,שהרי הוא דבו ק כל כך עד שכואב לה להסירו (שו"ת נו"ב תניינא חיו"ד סי' קכב בהגהה מבן המחבר ,פת"ש ח)
 1061וזה לשונו" :ואף שהעור עצמו במקום המכה נשאר קשה הרבה פעמים אף לאחר שתרחוץ ותחפוף שם ,זה לא אכפת לן ,שהעור
עצמו אפילו נתקשה ונתאדם הוא מגוך האדם ואינו חוצץ (כל שלא נקרם ונתרפא מתחתיו) ופעולת הריכוך הוא להסיר משם יובש
הריר שנפרש מן המכה ונגלד שם"
 1062נדה סו - :סז(" - .א) אמר רבא אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול( ...ב) אמר רב שמואל בר רב יצחק אשה לא תטבול
בנמל( ...ג) אמר רב גידל אמר רב נתנה תבשיל לבנה וטבלה ועלתה לא עלתה לה טבילה( ...ד) אמר רמי בר אבא הני רבדי דכוסילתא
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או שהיה בה שריטה ישנה ,או כחול על עינה ,ובין אם פתחה
עיניה או עצמתן ביותר ( 1066רמב"ם הל' מקואות פ"א הי"א,
וכן פ"ב הכ"ב ,הרשב"א תוה"ק ב"ז ש"ז ל ,.לא,:לב ,:ותוה"א
שם לא ,.לב).

הא דאמר ריש לקיש אשה לא לטבול אלא דרך גדילתה"
דהיינו שאין הלכה כאותם שמועות בדיני חציצה שנאמרו
קודם (כן גרסו הרי"ף בשבועות ו ,:הובא בתוס' כאן ד"ה
פתחה ,רב סעדיה גאון ,ובה"ג ,אך בהגוה"ע טור שירת
דבורה הביאו שבה"ג לא גרס כן)  1063כך שיש כמה שיטות
בראשונים:

וי"א שרק שלושה שמועות אינן מעכבות לעניין טבילה
לבעלה ,דהיינן אין חציצה לבעלה בריר היוצא מהקזת דם,
לפלוף שבעין וכחול שחוץ לעין ( 1067ראב"ד בעה"נ שער
הטבילה צג\כה\:עט)

י"א שכל שבעת השמועות אינן מעכבות לעניין טבילה
לבעלה ,דהיינו אין בעיה בטבילה בעודה עומדת על גבי כלי
חרס ,או בהאכלת תבשיל לבנה ,בנמל ,וכן לפלוף שבתוך
העין אפילו יבש אינו חוצץ ,וכן גלד שעל המכה אינו חוצץ
אף אחר שלושה ,וכן אם פתחה עיניה ביותר אין זה מעכב
( 1064ר"ת הובא בתוס' לעיל סו :ד"ה אם ,וכן כתב הסמ"ג
לאוין קיא לח ע"ג בשם הערוך ערך עדר) ולשיטתם אף אינה
צריכה לטבול דרך גדילתה ( 1065ב"י עמ' רה ד"ה כתב סמ"ג)

עד כאן יוצא שלכו"ע לפלוף שחוץ לעין חוצץ אף לבעלה,
וכן גליד שחוץ למכה חוצץ לכו"ע [שהרי מקורן במשנה ולא
בגמרא הזו] ,למעט לדעת הראב"ד שאינו חוצץ (ב"י)
וי"א שרק לפלוף היבש מחוץ לעין חוצץ בטבילה לבעלה,
אך כחול אינו חוצץ ( 1068רבינו ירוחם נכ"ו ח"ה רכד ע"ד
שכתב לחלק רק בלפלוף)

וי"א שחמשת השמועות אינן מעכבות לעניין טבילה
לבעלה ,דהיינו אין חציצה לבעלה כאשר נתנה תבשיל לבנה,

מקור טוהר
עד תלתא יומי לא חייצי מכאן ואילך חייצי( .ה) אמר מר עוקבא לפלוף שבעין לח אינו חוצץ יבש חוצץ ,אימתי נקרא יבש משעה
שמתחיל לירק( .ו) אמר שמואל כחול שבתוך העין אינו חוצץ ושעל גבי העין חוצץ ,אם היו עיניה פורחות אפי' על גבי העין אינו חוצץ.
(ז) א"ר יוחנן פתחה עיניה ביותר או עצמה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה .אמר ריש לקיש האשה לא תטבול אלא דרך גדילתה
[תשמישה והילוכה הרגיל] ,כדתנן האיש נראה כעודר ומוסק זיתים אשה נראית כאורגת וכמניקה את בנה" .ואחר כל השמועות הללו
יש ראשונים שגרסו לפני דברי ריש לקיש "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי איתמר הכי לענין טהרות איתמר ,אבל לבעלה
שפיר דמי ,כי הא דאמר ריש לקיש אשה לא לטבול אלא דרך גדילתה" .אלא שנחלקו הראשונים  -א .האם גורסים זאת ,ב .אלו
שמועות בדיני חציצה זה בא למעט ,ג .והאם זה רק לכתחילה או אף בדיעבד.
 1063ראיה נוספת שאין הלכה כשמועות החציצה הנ"ל  -הביא הסמ"ג (לאוין קיא לח ע"ג) ממסכת מקואות (פ"ט מ"ב) שם נאמר שגם
בית הסתרים חוצץ ,משמע שצריך שיהיה ראוי לביאת מים ,וודאי שזה לטהרות ,אך לבעלה אין צריך ביאת מים ממש ,אלא ראוי
לביאת מים  -אלא שהב "י דחה ראיה זו ,שהרי אם בית הסתרים אינו ראוי לביאת מים גם לבעלה זה מעכב
 1064לשיטת ר"ת והערוך "לית הלכתא ככל הני שמעתתא" קאי מהמימרא הראשונה ,של אשה לא תעמוד על כלי חרס ואילך ,שאין
הלכה כאותם שמועות לבעלה אלא לעניין טהרות בלבד  -אך הראב"ד דחה דבריו  -א .שהרי נראה שדברי ריש לקיש הם לחומרא ולא
לקולא ,שהרי הוא נקט לשון "אשה לא תטבול אלא דרך גדילתה".
 1065והערוך הבין את לשון הגמרא אחרת מכולם " -כי הא דאמר ריש לקיש אשה לא תטבול אלא דרך גדילתה" ,היינו הסיבה
שמחמירים רק בטהרות ,כמו שבשעת בדיקתה לטהרה מנגעה היא צריכה להי בדק דרך גדילתה ,כך לענין טבילה רק לעניין טהרות
צריך שתטבול דרך גדילתה ,אבל בטבילה לבעלה אין צורך בזה( .ב"י שם)
 1066לשיטת הרמב"ם "לית הלכתא ככל הני שמעתתא" קאי מהמימרא השלישית ,של נתנה תבשיל לבנה ואילך שאין הלכה כאותם
שמועות[ .שכל הדברים הללו אלו מדבריהם ,ולע ניין טהרו גזרו ולא לעניין בעלה] (והב"י מבאר שלדבריו אף אין הלכה בלפלוף)
 1067לשיטת הראב"ד "לית הלכתא ככל הני שמעתתא" קאי רק על שלושה מימרות ,שאין הלכה בהם אלא לטהרות ,והם  -ריבדא
דכוסילתא ,לפלוף שבעין וכחול שחוץ לעין ,שרק עליהם נאמר שהלכה כריש לקיש שהעיקר שתטבול כדרך גדילתה (שימושה
והילוכה הרגיל) ולכן הלכה כריש לקיש שלא תשחה ביותר ולא תזקוף ביותר ,מפני שבכך מתכסים המקומות הסמוכים לבית הסתרים,
וכן הלכה כרבי יוחנן שלא תפתח או תקמוץ עיניה ביותר.
[ראייתו  -א .שהרי בכל המימרות נאמר חוצץ או לא חוצץ ,ואילו במימרא של רבי יוחנן נאמר "לא עלתה לה טבילה" ,משמע שאף
לבעלה לא עלתה לה .ב .וכן מכך שהרי"ף פסק בשבועות ו :את ההלכה שאם קרצה שפתותיה הרי זה חוצץ ,ולפי זה ה"ה בעצמה עיניה
ביותר  -אך יש שדחו ראיה זו ,שכן קמיצת השפתיים מעכבת ביאת מים אף במקום הגלוי ,משא"כ בעצימת העיניים רק נעשים קמטים
במקום שדרכן בכך ,או אפילו אינן מעכבים כלל מלבוא בהם מים ממש (רמב"ן בחידושיו לנדה סז ,.הר"ן שבועות ו :ד"ה ולית הלכתא)]
 1068בשיטת רבינו ירוחם ,נחלקו הפוסקים -
א .הב"י הבין שסבר ש"לית הלכתא ככל הני שמעתתא" קאי רק לענין הכחול שבעין ,אך יש חציצה בלפלוף ובריבדא דכוסילתא ,ולכן
הב"י דחה דבריו שהרי מה הכריחו לחלק בין השמועה של חציצת הכחול לשאר שמועות,
ב .לעומתו ,הש"ך (יג) הבין שסבר ש"לית הלכתא" קאי לגבי כל השמועות ,אלא שלפלוף מקורו מהמשנה העוסקת בלפלוף שחוץ
לעין ,ולא מהשמועה של מר עוקבא שחילק בלפלוף שתוך העין ,שאין הלכה כמוהו]
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יו"ד סימן קצח
וי"א שגם לבעלה לכתחילה יש להזהר מחציצות אלו ,אך
בדיעבד אין הם מעכבים ( 1069הרא"ם בספר היראים סו"ס
כו ,הובא במרדכי פ"ב דשבועות ,וכן סמ"ג לאוין קיא לח
ע"ד) וכן פסק הש"ך (יג  )1070שיש להקפיד בחציצות אלו,
ובדיעבד שלא הקפידה ,יש לה לטבול שנית אם היא יכולה,
אבל אם אינה יכולה לטבול שנית יש לסמוך על הפוסקים
הנ"ל שמתירים חציצות אלו בדיעבד.

וי"א שחציצות אלו מעכבים אף לבעלה (רש"י לא גרס
"ולית הלכתא ככל הני שמעתתא" ,והרא"ש הל' מקואות סי'
לה חשש לגרסתו ,וכן נראה שהתוס' סוברים כך)
ולהלכה ,פסק השו"ע שחציצות אלו מעכבות ,אלא שניתן
לצרפם לספקות לקולא ,בפרט חציצה שהיא דרבנן (כנראה
מהש"ך ס"ק יג)

סעיף י :רטיה שעל המכה
שעַּ ל הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכה ,חוֹ צֶׁ צֶׁ ת.
ְּר ִט ּיָּׁה ֶׁ
רטיה המונחת על המכה  -חוצצת בטבילה
פ"ט מ"ב ,שו"ע)

1071

(מקואות

סעיף יא :חץ או קוץ התחוב בבשר
שרִ ,אם נִ ְּראֶׁ ה ִמ ּ ַּבחוּץ ,חוֹ צֵּ ץ; וְּ ִאם אֵּ ינוֹ נִ ְּר ֶׁאהֵּ ,אינוֹ חוֹ צֵּ ץ.
חֵּ ץ אוֹ קוֹ ץ הַּ ּ ָּׁתחוּב ּ ַּב ּ ָּׁב ָּׁ ׂ

אלא שנחלקו הראשונים ,מה המקרה במחלוקת בתוספתא
 האם בחץ הנראה או לא ,כך יוצא שהם נחלקים בהבנתהמשנה  -האם היא כרבי או חכמים ,והתוצאה היא שישנה
מחלוקת בהלכה:

חץ
ישנם משנה (מקואות פ"י מ"ח) ותוספתא (דמקואות פ"ח
ה"ד)  1072העוסקות גבי חץ התחוב בבשר .המשנה מחלקת
בין חץ הנראה לאינו נראה ,ואוסרת רק בנראה .אך
בתוספתא הובאה מחלוקת ,שיש לחלק בין סוגי החץ ,לדעת
רבי חץ מתכת אינו חוצץ ,וחץ מעץ חוצץ ,ולדעת חכמים כל
חץ חוצץ ,ולכו"ע אם עור מחפהו אין זה חוצץ.

י"א שהמחלוקת בתוספתא היא בנראה מבחוץ ,כך שהלכה
כחכמים שאסרו בכל שנראה מבחוץ ,אך אם קרם עליו עור
מלמעלה  -אינו חוצץ כלל [שהרי אין מקפידים להוציאו,

מקור טוהר
 1069לשיטת הרא"ם והסמ"ג " -לית הלכתא ככל הני שמעתתא" היינו בדיעבד ,שאין הם מעכבים לעניין טבילה לבעלה ,אל מ"מ
לכתחילה יש להזהר בהם (והב"י כתב שכן נראה מדעת הרמב"ם ,שנקט לשון דיעבד "מותרת אע"פ שנתנה")
[ 1070הטעם  -א .שכן דעת הרא"ם ,סמ"ג ומרדכי ,ב .ועוד שהרמ"א פסק בסעי' א שיש להזהר מלטבול אפילו בדברים שאינם חוצצים,
ג .ועוד שהרא"ש כתב 'נכון להחמיר' כרש"י שלא גרס "ולית הלכתא" ,ויש לומר שהתכוון רק לכתחילה כאשר טבלה ואפשר לה לטבול
שוב ,אבל היכן שאי אפשר לה לטבול שוב אפשר לסמוך על הגדולים הגורסים 'ולית הלכתא' ,ד .ובפרט שהשו"ע הזכיר דעתם בסעי'
לה ולט]
 1071המקור  -מקואות פ"ט מ"ב " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וְגֶׁלֶׁד שֶׁׁחוּץ לַמַּכָּּה ,וְהָּרְטִיָּּה שֶׁׁעָּלֶׁיהָּ"...
 1072המקור  -מקואות פ"י מ"ח " -חֵץ שֶׁׁהוּא תָּחוּב בָּּאָּדָּם ,בִּזְמַן שֶׁׁהוּא נִרְאֶׁה ,חוֹצֵץ .וְאִם אֵינוֹ נִרְאֶׁה ,טוֹבֵל וְאוֹכֵל
בִּתְרוּמָּתוֹ" הטעם  -פירש הרא"ש ,שכאשר נראה מבחוץ חוצץ ,לפי שתמיד יהיה מקצתו על הבשר .אך אם אינו נראה טובל ואוכל
בתרומתו ואפילו אם החץ טמא - .דהיינו ,לפי המשנה אסור רק בנראה.
תוספתא דמקואות פ"ח ה"ד " -הנכנס לו חץ בירכו  -רבי אומר אינו חוצץ ,וחכמים אומרים הרי זה חוצץ ,במה דברים אמורים בשל
מתכת אבל בשל עץ הרי זה חוצץ ,ואם קרם עליו העור מלמעלה הכל מודים שאינו חוצץ ,שכל הבלועין באדם בבהמה בחיה ובעופות
טהורין"  -הטעם בחילוק של רבי  -פירש ר"ש ,שהעץ חמור יותר ,א .שבמתכת נכנס מים שהרי אינו נדבק כל כך לבשר כמו עץ ,ב.
במתכת יש יותר סכנה להוציאו ,ולכן הרי זה דבר שאינו מקפיד ואינו חוצץ.
דהיינו ,רבי מחלק בין מתכת לעץ ,וחכמים אוסרים בין במתכת בין בעץ ,ולכו"ע אם עור מחפהו אין זה חוצץ.
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1073

והוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו שאינו חוצץ (ב"י)]
(סמ"ג לאוין קיא לט ,תרומה בסי' קה ,טור)
וי"א שהמחלוקת בתוספתא היא באינו נראה מבחוץ ,כך
שהלכה כרבי שאסר בנראה בלבד ,ואין היתר כאשר קרם
עליו העור ( 1074כן נראה דעת הרמב"ם בהל' מקואות פ"ב
ה"ח ,והרא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סי' כז ,רבינו ירוחם
שם רכה .כתבו רק את לשון המשנה בלבד ,ולא הוסיפו דין
קרימת עור) 1075
ולהלכה ,השו"ע חילק רק בין נראה לאינו נראה ,ולא התיר
בקרימת עור( .כדעת הרמב"ם והרא"ש).
אך יש אחרונים שפסקו שקרימת עור מועילה ,אפילו שזה
נראה בולט מעל פני העור ( 1076ט"ז טו ,ש"ך יז)

ושני פירושים נאמרו בב"י בגדר 'נראה מבחוץ' שחוצץ -
א .כל שנראה לעין ,אף על פי שהוא שקוע מתחת לגובה
הבשר 1077
1078
ב .כל שהוא שווה לבשר ,אך בשקוע מותר וכ"פ הש"ך
(טז) והלבוש לקולא.
קוץ
הקוץ דינו כמו החץ התקוע בבשר (רא"ש בפרק תנוקת הל'
מקואות סי' כז ,ר' ירוחם ,וכתב הב"י שפשוט הוא ,שו"ע)
1079

סעיף יב :זיעה יבשה
שר מֵּ חֲמַּ ת זֵּעָּׁ ה ,אֵּ ינָּׁם חוֹ ְּצ ִצין; נִ גְּ לַּ ד ִּכגְּ לִ יד ,חוֹ צֵּ ץ.
שעַּ ל הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
לִ ְּכלוּכֵּ י צוֹ ָּׁאה ֶׁ

מקור טוהר
[ 1073הראיה  -שאם נעמיד שנחלקו בנראה אם כן חכמים אסרו רק בנראה ,ולכן המשנה בדיוק כמותם ,שאוסרת רק בנראה .מאידך,
אם נאמר שהמחלוקת באינו נראה ,אם כן חכמים אסרו אף באינו נראה ,וקשה  -מה הטעם שיאמרו באינו נראה שהוא יחצוץ ,ועוד
שהרי המשנה אסרה רק בנראה ,ואם כן היא כדעת רבי  -וקשה ,שהרי איך ה משנה כדעה יחידאה ,ועוד שלדעת רבי העץ תמיד חוצץ
גם באינו נראה ,והמשנה התירה גם בעץ שהרי התירה באינו נראה בלי לחלק בין עץ למתכת].
[ 1074וחכמים גזרו באינו נראה אטו נראה ,ואם כן המשנה שאוסרת רק בנראה היא כרבי שאסר רק בנראה (ולא קשה מדוע המשנה
כיחידאה ,שהרי מצאנו כמה משניות שהם כדעה יחידאה) וההיתר בתוספתא של 'קרם עליו העור' הוא רק לחכמים ,ולא לרבי ,שהרי
התוספתא היינו באינו נראה ,ורבי למעשה התיר באינו נראה .והלכה כסתם משנה שהיא כרבי ,שאוסרת רק בנראה]
 1075אך הדרכ"מ (ה*) הקשה על פירוש זה ,שהרי עדיין נשארה הקושיה ,שהרי ל פי רבי יש חילוק בין עץ למתכת ,א"כ מדוע הפוסקים
לא חילקו בזה למעשה .ולכן סיים ש"דברי הבית יוסף מגומגמים בכאן וצ"ע".
אף הש"ך (יז) הקשה זאת על פירוש הב"י ,והוסיף להקשות ,שאף להסבר הב"י ,יש צורך בדין קרימת העור ,שהרי לרבי שעץ חוצץ,
יועיל קרימת עור בכדי שחץ העשוי מעץ לא יחצוץ.
[ 1076הטעם  -א .שהלכה כהטור (ט"ז בס"ק טו) ,ב .שהב"י טעה בזה ,ואין מחלוקת בין הפוסקים ,ולכו"ע הלכה כחכמים שרק בנראה
חוצץ ,ומה שהרמב"ם והרא"ש לא חילקו בקרימת עור ,היינו כי זהו מכלל "אינו נראה" ,ורק התוספתא היתה צריכה להוסיף זאת כי
היא עוסקת ב' נראה' ,אבל אם אינו נראה מבחוץ אינו חוצץ וכ"ש אם קרם עליו העור שאינו חוצץ .וכן מה שהפוסקים לא הזכירו חילוק
בעץ ,משום שהלכה כחכמים (ש"ך יז)]
[ 1077כי רק לפי הסבר זה מובן מדוע רבי התיר בנראה .וחכמים גזרו בו גזירה אטו שאינו שקוע] (גדר זה מסתדר עם דברי המרדכי
בשבו עות פ"ב ס"ס תשמז ,שכתב "אבל אם כל כך בעומק שאינו נראה אינו חוצץ אפילו בלא קרימת עור כדמשמע בסוף המשנה",
ומלשון 'כל כך בעומק' משמע שרצה למעט כל שהוא נראה אע"פ שהוא שקוע).
[ 1078חכמים סברו שכל שהוא שווה חייב להיות שמקצתו על הבשר ,אך רבי סבר שכיון שהוא לא בולט אין מקצתו על הבשר] (גדר
זה מסתדר עם הרא"ש שביאר שאי אפשר שלא יהיה מקצתו על הבשר ,וזה שייך רק בבולט או שווה לבשר)
 1079כתב הרשב"א בתוה"ק (ב"ז סוף ש"ז) "אשה שנכנס לה קוץ לא תטבול עד שתעקור אותו בכדי שלא יראה ממנו בחוץ כלום או
שלא תרגיש בו ותקפיד עליו" ,אך התוה"א הוא כתב "ושלא תרגיש בו ותקפיד ,הוציאה אותו עד שאינו נראה הרי זו טובלת וטהורה".
וברמב"ן בהל' נדה כתב "בכדי שלא יראה ממנו בחוץ כלומר שלא תרגיש בו ותקפיד עליו" .וברמב"ן מכת"י נכתב "בכדי שלא יראה
ממנו בחוץ כלום ,שלא תרגיש בו ותקפיד עליו" (הגוה"ע אות סד)
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יו"ד סימן קצח
זיעה שעל הבשר אינה חוצצת ,אא"כ היא התייבשה
ונעשתה כגליד שאז היא חוצצת( 1080 .מקואות פ"ט משנה
א  -ד ,טור ,שו"ע)

סעיף יג :מלמולין
שר ,חוֹ ְּצ ִצין.
שעַּ ל הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
ִמלְּ מוּלִ ין ֶׁ
קטנים  -הרי זה חוצץ בטבילה ( 1081מקואות פ"ט מ"ב ,טור,
ט"ז טז ,ש"ך יח) וי"א שהם נעשים אף מהזיעה (רע"ב )1082

מלמולין היינו כאשר ידיו של אדם מלוכלכות בטיט או בצק,
והוא משפשף ידיו זו בזו ונוצר כמין חוטים או שעורים

סעיף יד :טיט
שם ּ ָּׁת ִמיד ,אֲ ִפלּ ּו ִּבימוֹ ת הַּ חַּ ּ ָּׁמהָּׁ ּ ,כל ֵּאלּ ּו
ִטיט הַּ ָּׁ ּיוֵּן וְּ ִטיט הַּ יּוֹ ְּצ ִרים וְּ ִטיט דְּּ ָּׁר ִכים הַּ ִּנ ְּמצָּׁ א ָּׁ
שהוּא יָּׁבֵּ ש,
שה ֲֵּרי הוּא נִ ְּמחֶׁ ה ְּּבמַּ יִ ם; ו ְּּכ ֶׁ
שהוּא לַּ ח אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ ֶׁ
ּש ָּׁאר ּ ָּׁכל הַּ ּ ִטיטְּּ ,כ ֶׁ
חוֹ ְּצ ִצין; ו ְּ
חוֹ צֵּ ץ

(רמב"ם וסמ"ג) ו ִּמיה ּו ִאם ִהיא מַּ ְּק ּ ֶׁפ ֶׁדת אֲ ִפלּ ּו ְּּב ָּׁדבָּׁ ר לַּ ח

נִדה) .
חוֹ צֵּ ץ (רוֹ קֵּ חַּ ו ָּּׁמ ְּר ְּּדכַּ י הִ לְּ כוֹ ת ָּׁ ּ

וי"א טיט מרקה [זהו לרבי יוסי שמטמא בזה במקום בטיט
היוצרים]  -זה טיט שמערבים בו דברים אחרים לחזקו שאין
המים ימחו אותו ,י"א שהוא טיט השרוי בלובן ביצה ועשוי
לדבק בו סדקי הכלים ,מלשון "תמרוקי הנשים" (רע"ב) וי"א
שהוא מעורב בשער צאן לתקן בו תנורים (הערוך ערך מרק)

טיט היון ,טיט היוצרים וטיט דרכים
המשנה במקואות ( 1083פ"ב מ"ב) מחלקת בין שלושה סוגי
טיט ,לשאר סוגי הטיט .ואלו הן:
טיט היון  -זה טיט הנמצא בבור.
טיט היוצרים  -זה טיט שמשתמשים בו היוצרים.
גץ היוני (יתד הדרכים)  -זה טיט שנמעך ע"י הילוך בני אדם,
וכשהוא לח נקרא גץ יוני ,וכשהוא יבש נקרא יתד הדרכים,
משום שקשה להלך עליו כשהוא יבש ,ונראה כמהלך על גבי
יתדות (מסמרים)( .רע"ב)

י"א לקולא ,ששלושת סוגי הטיט הללו חוצצים ביבשים,
ושאר סוגי הטיט אינם חוצצים כלל ,אף ביבשים [הטעם -
כל טיט עובר ונופל במים ,אך שלושת סוגי הטיט הללו,
כאשר הם יבשים הם עמידים במים ולא עוברים] (טור)

מקור טוהר
 1080מקואות פ"ט משנה א  -ד " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וְגִלְדֵי צוֹאָּה שֶׁׁעַל בְּש ָּרוֹ"
"אֵלּוּ שֶׁׁאֵין חוֹצְצִין ...וְלִכְלוּכֵי צוֹאָּה שֶׁׁעַל בְּש ָּרוֹ"
ופירשו ר"ש והרא"ש ,גלדי צואה החוצצין היינו ,כשיש זעה מרובה על בשרו והיא מתייבשת ונעשית כמין גליד.
 1081המקור  -מקואות פ"ט מ"ב " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וְהַמִּלְמוּלִין"
וכן פירש הרמב"ם ,כהטור" ,ומלמולין הם הגרגרים אשר יתעגלו על הידים כשילוש אדם בצק או חומר ואח"כ יחכך ידיו זה בזה להסיר
מעליהם הבצק או החומר.
 1082וזה לשון הרע"ב" :כְּשֶׁׁיָּּדָּיו שֶׁׁל אָּדָּם מְ לֻכְלָּכוֹת בְּטִיט אוֹ בְבָּצֵק אוֹ בְזֵעָּה וּמוֹלֵל יָּדוֹ אַחַת עַל חֲבֶׁרְתָּּהּ נַעֲש ָּה
עַל יָּדוֹ כְמִין גַּרְגִּירִים שֶׁׁל ש ְעֹרִים".
 1083המקור  -מקואות פ"ט מ"ב " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וְטִיט הַיָּּוֵן ,וְטִיט הַיּוֹצְרִים ,וְגֵץ יְוֵנִי .אֵיזֶׁהוּ טִיט הַיָּּוֵן ,זֶׁה טִיט
הַבּוֹרוֹת ,שֶׁׁנֶּׁאֱמַר (תהלים מ) ,וַיַּעֲלֵנִי מִבּוֹר שָּׁאוֹן מִטִּיט הַיָּּוֵן .טִיט הַיּוֹצְרִין ,כְּמַשְׁמָּעוֹ .רַבִּי יוֹסֵי מְטַהֵר בְּשֶׁׁל
יוֹצְרִין וּמְטַמֵּא בְּשֶׁׁל מָּרֵקָּה .וְגֵץ יְוֵנִי ,אֵלּוּ יִתְדוֹת הַדְּרָּכִים ,שֶׁׁ אֵין טוֹבְלִין בָּּהֶׁן וְלֹא מַטְבִּילִין אוֹתָּן .וּשְׁאָּר כָּּל הַטִּיט,
מַטְבִּילִין בּוֹ כְּשֶׁׁהוּא לַח"
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מי טוהר
וי"א לחומרא ,ששלושת סוגי הטיט הללו חוצצים תמיד,
ושאר סוגי הטיט כאשר הם לחים אין הם חוצצים [הטעם -
כל טיט יבש אינו נמחה במים עד שמשפשפים אותו ,אך
שלושת סוגי הטיט הללו אף שהם לחים הם מדובקים מאוד,
ואינם יורדים עד שמשפשפים אותם] (רמב"ם הל' מקואות
פ"ב ה"א ,סמ"ג עשין רמח רמב ,:ב"י) וכ"פ השו"ע
ומ"מ אף בטיט לח אם היא מקפידה הרי זה חוצץ (רמ"א,
כמבואר בהמשך בדין טיט צלול)

טיט מרקה  -המעורב בלובן ביצה או שער צאן
לכולי עלמא אף טיט מרקה השרוי בלובן ,חוצץ ( 1084רשב"א
בתוה"ק בדיני נטילת ידים ב"ו ריש ש"ה) ולפי זה כש"כ
שטיט מרקה המעורב בשער הצאן שחוצץ (דרכ"מ ה**)
טיט צלול
טיט צלול שאינו סמיך ,כדוגמת טיט שהפרה שוחה בו
ושותה ממנו  -אין הוא חוצץ אע"פ שהוא דבוק בבשרה ,כיון
שזה מיעוט שאינו מקפיד .אך אם היא מקפידה  -הרי זה
חוצץ (מרדכי בשבועות סו"ס תשמח בשם היראים סי' כו
כח ).וכן הלכה ,שבכל מקרה שהאשה מקפידה ,אפילו אם
זה טיט לח  -הרי זה חוצץ (רמ"א)

סעיף טו :משקים ושרף העצים
ּוש ַרף הַ ִשקְ מָ ה
ּוש ַרף הֶּ חָ רּוב ְ
ּוש ַרף הַ תּות ְ
הַ ְדיֹו ,הַ חֵ לֶּב וְ הַ ְדבַ ש וְ הַ דָ םְ ,ש ַרף הַ ְתאֵ נָה ְ
ּושאָ ר כָל הַ ְש ָרפִ ים ,אֲפִ ּלּו לַחִ ים ,חֹוצְ צִ ין.
יְ בֵ ִשים ,חֹוצְ צִ ין; לַחִ ים ,אֵ ינָם חֹוצְ צִ יןְ .

( ֵפרּוש ִמין ִמ ִמינֵי הַ ְתאֵ נִים),

ואם היא מקפידה ,אפילו בלח  -הרי זה חוצץ [לפי הטעם
העיקרי  -שהעיקר הוא משום הקפדה](רמ"א בסעי' יד
עפ"י ש"ך יט ,שכתב שהרמ"א קאי גם על הסעיף הזה)

משקים
דם ,דיו ,חלב (בהמה) ודבש  -רק כאשר הם יבשים הם
חוצצים ( 1085פסחים סה ,:מנחות כא ,.תוספתא דמקואות
פ"ו ה"ה " -הדם והדבש והדיו והחלב )"...וכ"פ השו"ע

יין
יש שגורסים 'היין' במקום 'הדיו' (רא"ש בפרק תנוקת הל'
מקואות סי' כו) וא"כ היין חוצץ בעודו יבש.
אך רוב הפוסקים אינם גורסים זאת (הב"י חלק עליו ,שכן
נראה שהוא ט"ס ,שהרי יין אינו נדבק בבשר ,וכן היא גרסת
ר"ש ,הרמב"ם בהל' מקואות פ"ב ה"ב ,ר' ירוחם נכ"ו ח"ה
דף רכד ע"ד) וכ"פ השו"ע בכך שכתב 'דיו' ולא 'יין'.

הטעם  -י"א משום הקפדה ,שבלח אין דרך בני אדם
להקפיד ,וביבש דרך בני אדם להקפיד ,כך שאם דרכו
להקפיד אף בלח חוצץ (מרדכי בשבועות סו"ס תשמח בשם
היראים סי' כו כח ,.רבי אליעזר מורדון ברוקח סי' שעז)
וי"א משום כניסת מים ,שהמים מחלחלים מתחת ללח- .
אך המרדכי דחה הסבר זה ,שכן אין לח יותר מיין ואפילו הוא
חוצץ (חולין כו)1086 :

מקור טוהר
 1084ולכאורה קשה ,איך הרשב"א פסק כדעה יחידאה של רבי יוסי במשנה שחלק על ת"ק  -אלא שתירץ הב"י ,שטיט המרקה הוא
הטיט שנראה הכי חוצץ בעולם ,ואף ת"ק מודה שהו א חוצץ ,אלא שת"ק לא מנה אותו בין שלושת סוגי הטיט ,ורבי יוסי כן מנה אותו,
במקום טיט היוצרים.
 1085המקור  -מנחות כא" - .אמר רב גידל אמר זעירי דם בין לח בין יבש חוצץ .מיתיבי הדם והדיו והדבש והחלב יבשין חוצצין לחין
אינן חוצצין  -לא קשיא הא דסריך הא דלא סריך [דם לח חוצץ היינו כאשר הוא מתחיל להתייבש קצת]" (וכן נפסק בסעי' טז שדם
שנסרך חוצץ)
 1086שם לדעת רבא לא מועילה השקת מקווה לתמד  -והגמרא מסבירה את טעמו  -משום "דאמרינן איידי דמיא יקירי" בגלל כובד
המים שבתמד" ,שכני תתאי" ,יורדים הם (המים) למטה בתוך הכלי שמטביל אותם בו" ,ופירא קפי מלעיל" ,והחרצנים צפים מלמעלה
"ולא קא סלקא להו השקה למיא" ,והמים של התמד לא נוגעים ומתחברים עם מי המקוה בנקודת ההשקה.
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עשין רמח רמב ,:והב"י) וא"כ הם חוצצים רק בעודם יבשים,
וכ"פ השו"ע

שרף העצים
שרף התאנה ,שרף השקמה (סוג של תאנה) ,שרף החרוב -
חוצצים רק כשהם יבשים ( 1087תוספתא דמקואות פ"ו ה"ה)
וכ"פ השו"ע

שאר שרפים
לעולם חוצצים [המקור  -שכן הגירסה האמיתית בתוספתא
" ושאר כל השרפים בין לחין בין יבשים חוצצין ,מפני שהן
שטף לכלוכי פירות" .הטעם  -כיון שדרך בני אדם להקפיד
עליהם (סמ"ג)] (רמב"ם הל' מקואות פ"ב ה"ב ,ר' ירוחם
נכ"ו ח"ה רכד ע"ד) וכ"פ השו"ע 1088

שרף התות
יש שלא גורסים 'שרף התות' (רא"ש בפרק תנוקת הל'
מקואות סי' כו ,גר"א) וא"כ הם חוצצים לעולם
אך רוב הפוסקים גורסים זאת (כן גרסו הרמב"ם בהל'
מקואות פ"ב ה"ב ,ר' ירוחם נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ד ,סמ"ג

שר ,אֲ ִפלּ ּו לַּ ח ,חוֹ צֵּ ץ.
ש ִּנ ְּס ָּׁר ְּך ּ ַּב ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
דָּּׁ ם ֶׁ

סעיף טז :דם

גדר 'סמיך שנסרך'  -כל שהוא מתחיל להתייבש ולהדבק
קצת ,בכל דבר שיצמידו אליו [ולאו דוקא בשר] (רש"י
במנחות כא ,.ש"ך כ)

דם שנסרך
דם אינו חוצץ (כבסעי' טו)
אא"כ הוא דם סמיך ,עד שהוא נסרך בבשר  -שאז הוא חוצץ
ואפילו בעודו לח [ 1089הטעם  -כיון שדרך בני אדם להקפיד
עליו] (רמב"ם הל' מקואות פ"ב ה"ב ,רי"ו נכ"ו ח"ה רכד
ע"ד) וכ"פ השו"ע 1090

דם מבושל
דם שהתבשל באש  -לעולם חוצץ ,בין שהוא לח בין שהוא
יבש (בה"ג דף פח ע"א ,וכ"פ הש"ך ס"ק כ  -כיון שדברי
בה"ג דברי קבלה הם ,אף שלא משמע כן בש"ס שלנו
שתירצה שדם חוצץ בנסרך בלבד)

מקור טוהר
 1087המקור  -תוספתא דמקואות פ"ו ה"ה " -הדם והדבש והדיו והחלב ושרף התות (הגר"א מוחקו) ושרף התאנה ושרף המשקה
(השקמה .הגר"א) ושרף החרוב  -יבשין חוצצין ,לחין אינן חוצצין ,ושאר כל השרפים בין לחין בין יבשים חוצצין (אין חוצצין .הגר"א),
מפני שהם שרף לכולם פירות (והרמב"ם הב"י והגר"א גרסו "מפני שהם שטף לכלוכי פירות") "
 1088דלא כדעת הטור שכתב שאינם חוצצים ,שכנראה הוא למד את התוספתא מהגירסא שהובאה ברא"ש ,ולא היה לפניו את המשך
התוספתא העוסקת בשאר שרפים( .ב"י)
 1089המקור  -מנחות כא" - .אמר רב גידל אמר זעירי  -דם בין לח בין יבש חוצץ .מיתיבי 'הדם והדיו והדבש והחלב יבשין חוצצין לחין
אינן חוצצין'? לא קשיא הא דסריך הא דלא סריך ".ופירש רש"י 'סריך .שמתחיל להתייבש ולהדבק קצת חוצץ :לא סריך .שכשתולין
בו אצבע נמשך והולך חוט ממנו (ופוסק הדם)'
 1090הקשה הסמ"ג (עשין דף רמב ריש ע"ג) מהגמ' בזבחים לה .האומרת "שבח הוא לבני אהרן שיהלכו עד ארכובותיהן בדם והא דם
הוי חציצה [והרי צריך הכהן העובד לעמוד על רצפת הע זרה ללא חציצה ,כפי המבואר במשנה לעיל (טו' ):היה עומד על גבי כלים,
פסול'!?] לח הוא ולא הוי חציצה ,דתנן הדם והדיו והדבש והחלב יבישין חוצצין לחין אין חוצצין ".ומשמע מכאן שהדם אינו חוצץ אף
שהוא על הבשר.
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סעיף יז :צבע או כתם
שהוּא צַּ ּ ָּׁבע וְּ י ָָּּׁׁדיו
ֹאשן ,אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ .וְּ כֵּ ן ִמי ֶׁ
ּשעַּ ר ר ָּׁ
ידיהֶׁ ן ו ְּ ׂ
ָּׁשים עַּ ל ּ ְּפנֵּיהֶׁ ן וִ ֵּ
שצּוֹ ְּבעוֹ ת הַּ ּנ ִ
צֶׁ בַּ ע ֶׁ
ְּצבוּעוֹ תֵּ ,אינוֹ חוֹ צֵּ ץ.

שרֹב
שאֻׁ ּ ָּׁמנוּתוֹ לִ הְּ יוֹ ת שוֹ חֵּ ט אוֹ קַּ ָּׁ ּצב וְּ י ָָּּׁׁדיו ּ ָּׁת ִמיד ְּמלֻׁכְּ לָּׁ כוֹ ת ְּּב ָּׁדםֵּ ,אינוֹ חוֹ צֵּ ץֶׁ ,
הגה :וְּ כֵּ ן ִמי ֶׁ

ְּּבנֵּי אֻׁ ּ ָּׁמנוּת זוֹ ֵּאינָּׁן מַּ ְּק ּ ִפ ִידים

שם רי"ו) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

המרחץ  -אין זה חוצץ [הטעם  -שכן הרוקח (סי' שעו ד"ה
ידות הכלים ,הובא בב"י בסוף הסימן) התיר באשה שנגעה
בקדרה והתפחמו ידיה ,שאין הקפדה בדבר מועט כזה .וקל
וחומר הוא שיש להתיר בזה בשאר מקומות שבגופה ,שכן
הדרך להקפיד על נקיות בעיקר בידיים ,כיון שהם מגולות
תמיד .ועוד שאין בזה ממשות כדיו שחוצץ ,שזה לכלוך
בעלמא ללא ממשות] (ט"ז יז)

צבע לנוי
צבע שנשים צובעות עצמן בו ,את פניהן ,ידיהן או שער
ראשן  -אינו חוצץ ,ואע"פ שהוא ברוב או כל השער [הטעם
 א .נוי הוא להן ואדרבה הן חוזרות ומחדשות אותו ולכןאינן מקפידות ,והרי כאילו הוא חלק מהגוף  ,1091ב .אין בו
ממשות אלא הוא חזותא בעלמא (מראה צבע) ,לא כמו דיו,
ג .כיון שדרכה בכך ,והיא ונשים שכמותה אינן מקפידות על
כך אין זה חוצץ ,כדין דם שעל בגד הטבח ורבב שעל בגד
הצבע והמתעסק בכתמים ,שכל הדברים בהקפדה הם
תלויים ( ]1092רא"ש בפרק תנוקת בהל' מקואות סי' כז,
רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ז לב .והוסיף שהוא דן בזה בפני
הרמב"ן והוא הסכים עמו למעשה ,שו"ת הרמב"ן סי' קכד,
רבינו ירוחם נכ"ו ח"ה רכה ,.ש"ך כא) וכ"פ השו"ע

המתעסק בכתמים
מי שדרכו להתעסק בצבע ,כגון צבעי ויש עליו צבע ,וכן מי
שדרכו להתעסק בדם ,כגון שוחט או קצב ויש עליו דם  -אין
זה חוצץ אצלו בטבילה ,כיון שדרכו בכך ,והוא ואחרים
שכמותו אינם מקפידים על כך  -אין זה חוצץ ( 1093זבחים
צח ,:שו"ע ,רמ"א)

לכלוך מועט שאין בו ממשות על אברי גופה  -אשה שטבלה
ונמצא על גופה שחרורית ,כתוצאה מנגיעתה בכותלי בית

סעיף יח :לכלוך תחת הציפורן
ש ּ ַּתחַּ ת
שרֵּ ,אינוֹ חוֹ צֵּ ץ .וּבָּׁ צֵּ ק ֶׁ
שר ,חוֹ צֵּ ץ; ְּּכ ֶׁנגֶׁד הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
שלּ ֹא ְּּכ ֶׁנגֶׁד הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
ש ּ ַּתחַּ ת הַּ ִּצ ּפ ֶֹׁרן ֶׁ
צוֹ ָּׁאה ֶׁ
שר.
שהַּ ִּצ ּפ ֶֹׁרן עוֹ ֵּדף עַּ ל הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
שר ,זֶׁה ֶׁ
שלּ ֹא ְּּכ ֶׁנגֶׁד הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
שר חוֹ צֵּ ץ .וְּ אֵּ יזֶׁה ּו ֶׁ
הַּ ִּצ ּפ ֶֹׁרן ,אֲ ִפלּ ּו ְּּכ ֶׁנגֶׁד הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
ָּׁשים לִ ּטֹל ִצ ּ ָּׁפ ְּרנֵּיהֶׁ ם
שלּ ֹא ְּּכנֶׁגְּ ּדוֹ ָּׁ ,נהֲג ּו הַּ ּנ ִ
שר אוֹ ֶׁ
שאֵּ ינָּׁן יְּ כוֹ לוֹ ת לְּ כַּ ּוֵּן מַּ ה ִּנ ְּק ָּׁרא ְּּכ ֶׁנגֶׁד הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
וּלְּ ִפי ֶׁ
ִּב ְּשעַּ ת ְּט ִבילָּׁ ה.

מקור טוהר
 1091הראיה  -שקלים פ"ח מ"ד ומ"ה " -פָּּרֹכֶׁת שֶׁׁנִּטְמֵאת בִּ וְלַד הַטֻמְאָּה ,מַטְבִּילִין אוֹתָּהּ בִּפְנִים"  -והיינו אף שיש בו תכלת
וארגמן ותולעת שני ,כיון שהוא חלק מגוף הפרוכת.
 1092הראיה  -נדה סז" - :אמר ר' יצחק ...וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד וגזרו על מיעוטו המקפיד משום רובו
המקפיד"
 1093הראיה  -זבחים צח" - :אמר רבא פשיטא לי דם על בגדו חוצץ ,ואם טבח הוא אינו חוצץ ,רבב על בגדו חוצץ ,ואם מוכר רבב הוא
אינו חוצץ"
והקשה הב"י ,שהרי קיי"ל שאם שאר נשים מקפידות ,אף זו אינה מקפדת הרי זה חוצץ  -ותירץ ,שהאשה נמדדת אחר אותן נשים
שהן בני אומנותה ,וכיון שדרך הנשים מבנ י אומנותה אינן מקפידות בכך אין זה חוצץ .וכן הטעם בטבח וצבע ,שכל שבני אותה אומנות
לא מקפידים אין זה חוצץ.
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י"א שצואה חוצצת רק שלא כנגד הבשר ,ובצק חוצץ אף
כנגד הבשר ,כדין התוספתא ( 1095ר"ש ורא"ש על המשניות,
רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סי' כו ,רשב"א בתוה"ב ב"ז
ש"ז בקצר לב .ובארוך לג .בדיני טבילה  ,1096רי"ו נכ"ו ח"ה
דף רכד ע"ד)
וי"א שבצק או טיט חוצצים ,אך צואה אינה חוצצת ,כדין
המשנה ( 1097רמב"ם הל' מקואות פ"ב הל' א,יד ,רשב"א
בחידושיו חולין קז ד"ה הא דאמרינן לעיל  ,1098וכן בתוה"א
בדיני נטילת ידים ב"ו ש"ה עג).
וי"א שצואה כשהיא לחה אינה חוצצת ,אך כשהיא יבשה
היא חוצצת ( 1099מרדכי בשבועות סי' תשמז ,תוס' נדה סז.
ד"ה לפלוף )1100

בצק שתחת הציפורן
במשנה (מקואות פ"ט משנה א  -ד) ובתוספתא (במקואות
פ"ה ה"ה) נאמרו דין חציצה בבצק וצואה1094 .
לסיכום ,בצק  -לשתיהן ,זה חוצץ בכל עניין .וכ"פ השו"ע.
צואה שתחת הציפורן
אך ב צואה ,ישנה מחלוקת ,המשנה פסקה שצואה אינה
חוצצת .ובתוספתא נפסק שצואה חוצצת רק כאשר היא
תחת הציפורן שלא כנגד הבשר.
כתוצאה מכך נחלקו הראשונים בדין הצואה:

מקור טוהר
 1094משנה במקואות פ"ט מ"ב " -אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וּבָּצֵק שֶׁׁתַּחַת הַצִּפֹּרֶׁן"
משנה במקואות פ"ט מ"ד " -אֵלּוּ שֶׁׁאֵין חוֹצְצִין ...וְצוֹאָּה שֶׁׁתַּחַת הַצִּפֹּרֶׁן"
תוספתא פ"ו ה"ה " -צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר ,והבצק שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר  -הרי אלו חוצצין"  -המשנה
חילקה בין בצק לצואה ,והתוספתא חילקה אף בין שלא כנגד הבשר.
ונחלקו הראשונים האם יש ביניהם מחלוקת ,או שהתוספתא מבארת את המשנה.
 1095לשיטתם  -התוספתא מבארת את המשנה.
הטעם  -טעם החילוק הוא ,שבאמת ככל דיני חציצה גם דין זה תלוי בהקפדה ,אלא שהמציאות היא שדרך הכלות ונשים הנשואות
להקפיד בצואה שלא כנגד הבשר ,בכדי שלא יתגנו ,שיאמרו עליהן שלא רחצו כמו שצריך ,לפי שיש להן לכלוך אפילו במקומות
הגל ויים .וכן בבצק הן מקפידות יותר ,אף בבצק שכנגד הבשר ,מחשש שמא הבעל יראה ויאמר שמאכילתו את זוהמת ציפורניה,
שבשעת לישת הבצק היא מטילה זוהמה בעיסה ,וכיון שהתפנה מקום תחת הציפורן לכן נכנס הבצק במקומו .ומשום שדרך נשים
להקפיד באלו הרי זה חוצץ אף אם אשה זו אינה מקפדת( .ב"י)
 1096דעת הרשב"א  -בביאורו על הש"ס וכן בדיני נט"י דעתו שאין צואה חוצצת ,אך בדיני טבילה דעתו שצואה שלא כנגד הציפורן
חוצצת.
והב"י ביאר  -שבדיני טבילה צואה חוצצת שכן יש את ההקפדה משום גנאי שיגרום לה בעלה ,שמא יאמר שלא רחצה כהוגן ,אך בדיני
נט"י אינה מת גנה בכך ,ולכן הוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו שאינו חוצץ .ועוד שבנט"י אין הקפדה משום גנאי שהרי נט"י מוטלת גם
על גברים ואין הם מקפידים על זה ,ולא חילקו חכמים בין איש לאשה ולכן בנט"י אינו חוצץ.
[ומה שנאמר בחולין קו" :וכל דבר שחוצץ בטבילה בגוף חוצץ בנטילת ידים לחולין ובקידוש ידים ורגלים במקדש" היינו באותם דברים
החוצצים מחמת רוב דבקותם שאין מים עובר בהם ,הם שווים ,אך באותם דברים שהטעם בהם משום הקפדה ,אין הם שווים( .ב"י)]
אלא שלמסקנה הב"י הסתפק בדעת הרשב"א ,שכן אם לשיטתו אין הצואה מהודקת ,אם כן אין בזה חציצה כלל .אך שמא י"ל שלדעתו
כאשר יש הקפדה זה חוצץ אף כשיש מעבר מים.
הש"ך (כב) לעומת זאת ,ביאר שדעת הרשב"א היא כדעת ר"ת שרק צואה שנדבקת שלא כנגד הבשר חוצצת .וסתם צואה אינה נדבקת.
ולכן נהגו הנשים ליטול ציפורניהן מחמת צואה הנדבקת ,שמא יש שם צואה הנדבקת .אך לעניין נטילת ידיים לא שייך להחמיר ליטול
ציפורניים בכל נטילה.
 1097לשיטת הרמב"ם  -התוספתא חולקת על המשנה ,ולכן יש לפסוק כמו המשנה[ .והב"ח ביאר שלפי שיטת הרמב"ם הזו מובן מדוע
הוא פסק בחץ התחוב בבשר וכן בציפורן המדולדלת כמו המשנה על אף שהיתה תוספתא( .טור שירת דבורה הגוה"ע אות פו)]
הטעם  -בצק חוצץ שכן הוא מהודק ודבק הרבה ,אבל הצואה מסרחת ולכן אדם רגיל להסירה בכל שעה ועוד שהיא אינה מהודקת.
(רשב"א בחידושיו חולין קז ד"ה הא דאמרינן לעיל) "שאין חוצץ אלא הדברים שמדבקים ביותר שמונעים ביאת מים" ,וכן אין אדם
מקפיד על צואה שתחת הציפו רן (רשב"א תוה"א בדיני נטילת ידים ב"ו ש"ה עג).
 1098הרשב"א כתב שיש מי שאומר שצואה שתחת הציפורן חוצצת ,ולמד זאת מהמשנה "אלו חוצצין באדם ...הטיט והבצק שתחת
הציפורן" והבינו שטיט היינו צואה  -אך בעלי התוס' דחו דבריהם שכן אין לדמות טיט לצואה ,ובפרט שבמשנה נאמר שצואה שתחת
הציפורן אינה חוצצת .ויש ליישב ,שכנראה ליש מי שאומר הזה ,לא היתה את הגירסא השלמה בתוספתא( .טור שירת דבורה הגוה"ע
אות צה)
 1099טעמו  -שכן נאמר במשנה ד שצואה אינה חוצצת ,אך במשנה ב נאמר "אֵלּוּ חוֹצְצִין בָּּאָּדָּם ...וְגִלְדֵי צוֹאָּה שֶׁׁעַל בְּש ָּרוֹ"
 משמע שרק כאשר הצואה לחה אין היא חוצצת. 1100וזה לשון התוס'" :והא דתנן התם במס' מקוואות גבי 'ואלו שאין חוצצין בטבילה ...לכלוכי צואה שעל הבשר וצואה שתחת הצפורן
(וצפורן המדולדלת)'  -מיירי בלח דומיא ד'לכלוכי צואה שעל הבשר' ,דאי ביבש אמאי לא חייצי ,ועוד דלעיל גבי 'ואלו חוצצין' קתני
'גלדי צואה שעל בשרה ובצק שתחת הצפורן' "
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מי טוהר
וי"א שדוקא צואה שלא כנגד הבשר והיא נדבקת חוצצת ,אך
צואה שאינה נדבקת אינה חוצצת כלל ( 1101סמ"ג לאוין קיא
לח ע"ד ,וכן סמ"ק סי' רצג עמ' שכג כתבו כן בשם ר"ת) -
וביאר הב"י ,שדוקא אם זה מועט כל כך שאין דרך הנשים
להקפיד על כך.
וי"א שזה חוצץ רק למי שמקפיד ,אך למי שאינו מקפיד בזה
אין בזה חציצה ,שכן כל דין חציצה תלוי בהקפדה (טור) -
אך הב"י חלק עליו שהרי קשה על שיטה זו ,שכן אם זה תלוי
בהקפדה ,איך המשנה והתוספתא פסקו את דין בצק וצואה
לכל .ומ"מ הדרכ"מ יישב שדעת הטור כדעת ר"ת שכוונתו
היא שאם זה מועט כל כך אין זה חוצץ( .ט"ז יח)
וי"א שחוצץ רק בגדול ,אם הוא כל כך מעט דאין דרך בני
אדם להקפיד עליו אינו חוצץ [הטעם  -שאז אין דרכה ודרך
העולם להקפיד ,משא"כ שאינו מעט ,דרך בני אדם להקפיד
וממילא בטלה דעתה והרי זה חוצץ] (סמ"ג לאוין קיא לח
ע"ד)
להלכה ,פסק השו"ע שהצואה חוצצת רק כשהיא שלא כנגד
הבשר.

גדר 'לא כנגד הבשר'  -היינו באותו מקום שהציפורן עודף
על הבשר (רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ז בקצר לב .ובארוך לג,.
רי"ו נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ד ,טור) וכ"פ השו"ע
טיט שתחת הציפורן
טיט  -דין הטיט כדין הבצק ,שאף שלא כנגד הבשר חוצץ.
אלא שיש שכתבו שזה רק בבצק הדביק כטיט ( 1102סמ"ג
לאוין קיא לח ע"ד).
אך להלכה ,השו"ע לא הזכיר קולא זו.
ומ"מ לעניין חציצה בנטילת ידיים  -י"א שבזה יש להקל
לסמוך על ר"ת ,וליטול ידיים כל עוד שהטיט אינו דביק
מאוד (ט"ז יט)
וי"א שגם בנט"י יש חציצה בטיט ,אם הוא כנגד הבשר אין
מקפידים על זה ,ואם הוא שלא כנגד הבשר רוב בני אדם
מקפידים וזה חוצץ אפילו שהוא לא מקפיד (מג"א או"ח סי'
קסא סק"ה ,פת"ש ט)

סעיף יט :נפח תחת הציפורן
ִאם יֵּש לָּׁ ּה נֶׁפַּ ח עַּ ל ְּמקוֹ ם הַּ ִּצ ּפ ֶֹׁרן וְּ אֵּ ינ ָּּׁה יְּ כוֹ לָּׁ ה לֹא לַּ ְּח ּת ְֹּך וְּ לֹא לְּ חַּ ּ ֵּטטִ ,אם נְּ פוּחָּׁ ה ּ ָּׁכל ּ ָּׁכךְּ
ש ּ ַּתחַּ ת הַּ ִּצ ּפ ֶֹׁרן נִ ְּראֶׁ ה ,אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ.
שאֵּ ין הַּ ּ ִטיט ֶׁ
ֶׁ
אשה שהתנפח לה הבשר תחת הציפורן ,כך שאינה יכולה
לחתוך או לנקות את כל האזור תחת הציפורן  -אין חציצה
בטיט שאינו נראה ,אך בטיט הנראה היא חייבת לנקות שיש
בזה חציצה [הראיה  -כדין חץ התחוב בבשר המובא במשנה
במקואות פ"י מ"ח ,ובשו"ע סעי' יא] (מרדכי פ"ב דשבועות
סו"ס תשמז) וכ"פ השו"ע

וגדר 'אינו נראה'  -היינו כל שאין הטיט שווה לבשר [כדין
החץ התחוב בבשר שהוא המקור להלכה זו] (ש"ך כד עפ"י
מה שפסק בס"ק טז לעניין חץ)

מקור טוהר
[ 1101הראיה  -בצואה ישנה סתירה שכן המשנה פסקה שאינו חוצץ כלל ,שהרי היא לא חילקה ("לכלוכי צואה שעל בשרו וצואה
שתחת הציפורן אינן חוצצין") ,ומצד שני התוספתא מחלקת שצואה שלא כנגד הבשר חוצצת  -ולכן יישב שהמשנה מדברת בצואה
לחה שאינה נדבקת ,והתוספתא מדברת בצואה הנדבקת .ולפי זה גם בצק וטיט שנאמרו במשנה היינו דוקא הנדבקים (ב"ח עמ' קצ
ד"ה ויש לדקדק)]
 1102הסמ"ג (לאוין קיא לח ע"ד) כתב עפ"י ר"ת ,שדין הטיט כדין הבצק ,ודוקא טיט דומיא דבצק ,שהוא נדבק מאוד ,כגון טיט של
יוצרים .אבל טיט אחר דינו כצואה[ .הראיה  -בצואה ישנה סתירה שכן המשנה פסקה שאינו חוצץ כלל ,שהרי היא לא חילקה ("לכלוכי
צואה שעל בשרו וצואה שתחת הציפורן אינן חוצצין") ,ומצד שני התוספתא מחלקת שצואה שלא כנגד הבשר חוצצת  -ולכן יישב
שהמשנה מדברת בצואה לחה שאינה נדב קת ,והתוספתא מדברת בצואה הנדבקת .ולפי זה גם בצק וטיט שנאמרו במשנה היינו דוקא
הנדבקים (ב"ח עמ' קצ ד"ה ויש לדקדק)]
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יו"ד סימן קצח
סעיף כ :ציפורן ארוכה
ש ּ ַּתחַּ ת הַּ ִּצ ּפ ֶֹׁרן חוֹ צֵּ ץ ,אֲ בָּׁ ל הַּ ִּצ ּפ ֶֹׁרן עַּ ְּצמָּׁ ּה אֵּ ינ ָּּׁה חוֹ צֶׁ צֶׁ ת .וַּאֲ ִפלּ ּו ִאם הָּׁ יְּ ָּׁתה ְּּגדוֹ לָּׁ ה
ַּּדוְּ ָּׁקא ּ ָּׁבצֵּ ק ֶׁ
ְּ
ש ֵּאין צוֹ ָּׁאה
ָּׁה חוֹ צֶׁ צֶׁ ת .הגהִ :מיה ּו ּ ָּׁכל זֶׁה ַּ ּדוְּ קָּׁ א ֶׁ
וְּ עוֹ מֶׁ ֶׁדת לֵּ חָּׁ ֵּתך וּפוֹ ַּרחַּ ת וְּ עוֹ בֶׁ ֶׁרת ִמ ְּּכ ֶׁנגֶׁד הַּ ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
שר ,אֵּ ינ ּ
ִש ַּאר ְּּבי ָָּּׁׁד ּה וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ הְּ ,צ ִריכָּׁ ה
ש ּ ָּׁט ְּבלָּׁ ה .וּמֵּ ַּאחַּ ר ְּּד ְּּכבָּׁ ר ָּׁנהֲג ּו לִ ּטֹל הַּ ִּצ ּ ָּׁפ ְּרנַּיִ ם ,אֲ ִפלּ ּו ִאם ִצ ּפ ֶֹׁרן ַּאחַּ ת נ ְּ
שעָּׁ ה ֶׁ
אוֹ ּ ָּׁבצֵּ ק ּ ַּת ְּח ּ ָּׁתיו ְּּב ָּׁ
ְּט ִבילָּׁ ה ַּאחֶׁ ֶׁרת( .הַּ ּגָּׁהוֹ ת ש"ד) וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ין.

אפשר שלא יהיה בתוכם טיט] (הגהת שערי דורא ,1104
מהר"ם מלובלין סי' עא)
וי"א שצריכה לטבול ,אא"כ היא שימשה עם בעלה שהיא
לא צריכה טבילה שוב ,ואפילו אם לא ידוע שלא היה שם
לכלוך [הטעם  -שהרי זהו רק מנהג נשים ליטול ציפורניים
ואינו מן הדין ,ומה שהגהת שערי דורא ומהר"ם החמירו
היינו קודם ששימשה ,שהרי זה מיעוט המקפיד ורק חכמים
גזרו זאת ,וספק דרבנן לקולא ,ובפרט שדעת ר"ת שדוקא
טיט הנדבק חוצץ ,ואם נחמיר הרי זה יוציא לעז על הולד]
(ט"ז כא והוסיף שכן פסק גדול אחד ,באר הגולה)

הציפורן עצמה בעודה נקייה  -אינה חוצצת כלל .ואפילו אם
היתה ארוכה ואפילו עוברת יותר מנגד הבשר כך שדרך
האשה לחותכה  -אינה חוצצת [הטעם  -משום שהציפורן
המחוברת נחשבת מגוף האדם] (מרדכי פ"ב דשבועות סו"ס
תשמז בשם הראבי"ה שכתב בשם הגאונים ,תרומה סי' קד)
וכ"פ השו"ע והרמ"א
המנהג לגזוז
מעיקר הדין ,כל ההלכה דנה בלכלוך שתחת הציפורן ,אמנם
נהגו הנשים ליטול ציפורניהן בשעת טבילתן[ .הטעם  -א.
לפי שאין יכולות לכוון מה נקרא כנגד הבשר או שלא כנגדו
(טור) ,ב .מפני חשש של טיט ובצק תחת הציפורן ]1103
(רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ז בקצר לב .ובארוך לג ,.רא"ש בפרק
תנוקת הל' מקואות סי' לה וכן בסוף נדה ,ר"ן בשבועות פ"ב
ו :ד"ה קילקי הראש ,רי"ו נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ד ,טור)

גזיזה בחול המועד
אשה ששכחה ליטול ציפורניה קודם חול המועד ,וכעת הגיע
טבילתה בחול המועד
י"א שבחול המועד אסור ליטול ציפורניים בגינוסטרי
(מספריים) ,לכן הם נתנו לה כמה אפשרויות:
א .לחתכם בשינוי ,כגון בשיניה,
ב .לחתכם ע"י גויה [שבות במקום מצוה מותר בחוה"מ ,כיון
שיש היתר לחתכם בעצמה (או"ח סי' תקלב ברמ"א) לכן
הקלו לפחות ע"י גויה (ט"ז כא)],
ג .ואם אי אפשר בכל אלו תנקר ותנקה היטב תחת הציפורן
(סמ"ג לאוין קיא לט ,.התרומה סי' קד ,מרדכי שבועות סי'
תשמז )1105
וי"א שבחול המועד מותר לחתוך הציפורניים אף בגינוסטרי
(מספריים) (רי"ף מועד קטן י).

בדיעבד שטבלה בלי לגזוז ציפורניה
אשה שלא עשתה כמנהג הנשים ,ולא גזזה ציפורניה וטבלה,
נחלקו האחרונים האם עלתה לה הטבילה או לא -
י"א שלא עלתה לה טבילה כלל וצריכה לחזור ולטבול,
ואפילו אם ברור לה שלא היה שם לכלוך [הטעם  -לשיטתם
עיקר הטעם הוא שכן מנהג הנשים ליטול הציפורניים ולכן
הציפורן עצמה חוצצת ,כי יש מ"ד הסובר שאם הציפורן
עומדת להיקצץ היא חוצצת (ראב"ן סי' שכו דף ס ע"ד) ,וזה
חמור יותר משערות שלא קצצה ,שהרי ציפורניים דרכן
להיקצץ] (רמ"א ,ב"ח) וכ"פ הש"ך (כה) שיש להחמיר
באותו לילה תמיד ,אך אם נזכרה רק למחרת ,יש להחמיר
עליה שתטבול ,אא"כ אי אפשר לה.
וי"א שצריכה לטבול שוב ,אא"כ ידוע לה שלא היה לכלוך
תחת הציפורן [הטעם  -לשיטתם עיקר הטעם הוא שאי

גזיזה בשבת ויו"ט
אשה ששכחה ליטול ציפורניה קודם שבת או יו"ט וכעת
הגיע ליל טבילתה  -תנקר ותנקה היטב את הציפורן ,ואין
להתיר באמירה לגויה [הטעם  -א .כיון שיכולה לנקר ,למה

מקור טוהר
 1103נראה לומר ,שיש הבדל בין הטעמים  -שלפי הטעם הראשון ,עיקר הבעיה היא אי ידיעה עד היכן הוא מקום שלא כנגד הבשר ,בו
יש להחמיר בכל לכלוך .ולפי הטעם השני ,עיקר הבעיה היא בבצק ,בו מחמירים אף כנגד הבשר .כנלע"ד.
 1104וז"ל הגהת שערי דורא" :ואם שכחה ולא נטלה צפרניה קודם טבילה אינה חוצצת ,ובלבד שלא יהא בתוכם טיט ,ומ"מ טוב להחמיר
ותטבול פעם שנית ,משום שאי אפשר שלא תהא בתוכם טיט"
 1105אך המרדכי התיר דוקא ע"י גויה ולא בעצמה ,שכן הוא סבר כדעת המהר"ם רבו ,שהחמיר שאסור לחתוך ציפורניים בחול המועד.
(ט"ז כא)
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מי טוהר
לומר שתדחה טבילתה שהרי אפשר לה בניקור אף בחול
המועד כאשר אין גויה( ].ט"ז כא)

שנתיר לה שבות של אמירה לגויה .שהרי דוקא בחול המועד
שיש היתר לחתכם בעצמה (או"ח סי' תקלב) הקלו ע"י גויה,
משא"כ בשבת שהוא איסור תורה ,ובפרט שאין כאן מצוה
גמורה ,שהרי זה רק מנהג נשים .ב .ועוד שאי אפשר להיזהר
מכך שהאשה עצמה תסייע לגויה בהטיית ידיה בעת
שנוטלת ציפורניה ונחשב כאילו היא עצמה חותכת ,כדין
הקפת פאה שהאיסור הוא על המקיף ועל הניקף .ג .ואין

סעיף כא :ציפורן המדולדלת
שה ֻׁר ּ ָּׁב ּהֵּ ,אינ ָּּׁה חוֹ צֶׁ צֶׁ ת.
שה ִמעוּטָּׁ ּה ,חוֹ צֶׁ צֶׁ ת; ּ ֵּפ ְּר ָּׁ
ש ּ ֵּפ ְּר ָּׁ
ִצ ּפ ֶֹׁרן הַּ ְּמ ֻׁדלְּ ֶׁ ּדלֶׁ ת ֶׁ

1107

לדעת הרמב"ם  -ציפורן המדולדלת אינה חוצצת כלל
[הטעם  -כשם שציפורן שעומדת להיקצץ אינה חוצצת אף
שכולה מחוברת ,כנפסק בסעי' כ ,הוא הדין אם היא עומדת
להיקצץ והיא מחוברת במיעוטה שהיא אינה חוצצת].
(רמב"ם הל' מקואות פ"ב הי"ד ,רבינו ירוחם נכ"ו ח"ה דף
רכד ע"ד)
ולדעת הטור  -ציפורן המדולדלת רק אם פירשה במיעוטה
חוצצת [ 1108הטעם  -מרגע שהם הדלדלו מהבשר ,אין הם
יונקים מהגוף ,ולכן אינם חשובים מהגוף אלא כקטועים,
ונחשב כאילו התגלה מקום החיבור וכעת צריך ביאת מים,
אלא שהחלק מהאבר שעדיין מחובר הרי הוא חופה על
מקום החיבור ומונע ביאת מים ,ובאדם חציצה במקום בית
הסתרים מעכבת  ,1109ודוקא אם פירשה מיעוטה האשה
מקפידה ,אלא שלא נח לה לתלוש את הציפורן ,אך אם
פירשה רובה ,כיון שנח לתולשה והאשה לא תלשה אותה,
מוכח שאינה מקפידה ( ]1110טור)

ציפורן שפירשה
במשנה (מקואות פ"ט מ"ד) נאמר שציפורן המדולדלת אינה
חוצצת כלל ,אלא שבתוספתא (מקואות פ"ו ה"ה) רבי יונתן
בן יוסף חילק ,ופסק שציפורן שפירשה מיעוטה חוצצת .1106
ויש בכך מחלוקת כפולה ,המחלוקת הראשונה היא בין הטור
והרמב"ם שנחלקו האם יש חציצה בציפורן שפירשה
במיעוטה או לא ,והמחלוקת השניה היא בין המרדכי והב"י
(בביאורו השני) שנחלקו האם החציצה שדנו בה הראשונים
היא בציפורן עצמה או בחציצה שעליה ,וזהו סיכום
השיטות:
לפי השי טה שהדיון הוא בחציצה בציפורן עצמה (מרדכי
שבועות פ"ב סי' תשמז ,וכן הסכים בדרכ"מ אות ח),
מחלוקת הראשונים היא ,האם ציפורן שפירשה במיעוטה
חוצצת -

מקור טוהר
 1106המקור  -משנה מקואות פ"ט מ"ד " -אֵלּוּ שֶׁׁאֵין חוֹצְצִין ...וְצִפֹּרֶׁן הַמְדֻלְדֶּׁלֶׁת"
תוספתא דמקואות פ"ו ה"ה " -האבר והבשר המדולדלים באדם הרי אלו חוצצין ,רבי יונתן בן יוסף אומר ציפורן שפירשה רובה הרי זו
אינה חוצצת"
 1107לשיטת הרמב"ם  -א .רבי יונתן סבר שציפורן שפירשה אינה חוצצת כלל .ומה שאמר רבי יונתן 'פירשה רובה אינה חוצצת' היינו
לחידוש ,וכל שכן שאם פירשה מיעוטה אינה חוצצת .דהיינו ,לרבי יונתן אינה חוצצ ת כלל ,והלכה כרבי יונתן בן יוסף[ .אלא שביאור
זה אינו מתאים להסבר השני של הב"י בדעת הרמב"ם והטור ,שכן החידוש הוא בפירשה מיעוטה שאינה חוצצת]
ב .רבי יונתן סבר שציפורן שפירשה מיעוטה חוצצת ,ומה שאמר שפירשה רובה אינה חוצצת היינו בדוקא .אך כיון שנאמר רק שמו,
משמ ע שחכמים חולקים עליו ,ואין לחלק בין רובה לבין מיעוטה ,שאינה חוצצת ,והלכה כחכמים( .ב"י)
 1108לשיטת הטור  -רבי יונתן רק מפרש את המשנה שאין ציפורן המדולדלת חוצצת היינו בפירשה רובה ,אך אם פירשה מיעוטה
חוצצת ,והלכה כרבי יונתן.
 1109הראיה  -משנה במקואות פ"י מ"ה " -כל ידות הכלים שהם ארוכים ועתיד לקוץ מטביל עד מקום המידה" .הטעם  -משום שכל
העומד להיחתך נחשב כחתוך (חולין עג .).והקשה ר"ש  -שהרי אם כן ישנה חציצה במקום החתך .ותירץ שלפי התוספתא דמקואות
פ"ז ה"ד ,משמע שבכלים אין חוששים לחציצה במקום בית הסתרים (וכן הסכים הרא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סו"ס ל) .אך באדם
ודאי שחציצה במקום בית הסתרים מעכבת ,כמו שראינו בשפחתו של רבי (קידושין כה ,.נדה סו ):כמו שהובא בסעי' כד.
 1110וביאר הב"י שאין דרך נשים להקפיד בכך ,ולכן אנו תולים את ההקפדה באשה זו.
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יו"ד סימן קצח
שיש חציצה בפירשה במיעוטה ,כאשר זה פרישה מהבשר]
(ב"י בביאורו השני)

ולפי השיטה שהדיון הוא בחציצה שעל הציפורן [שציפורן
המדולדלת מצד עצמה אינה חוצצת כלל] (ב"י בביאורו
השני) ,המחלוקת היא האם דינה כשאר חלקי הגוף ,שאם
נמצא עליה דבר חוצץ הרי זה מעכב -
לדעת הטור  -אם פירשה במיעוטה ויש עליה חציצה  -זה
מעכב ,שכן דינה כשאר חלקי הגוף ,אך אם פירשה רובה -
אינה חוצצת כלל כיון שנחשבת לתלושה [ולכן אפילו אם
נמצא חציצה על מקום המיעוט המחובר ,אין בזה חציצה,
שמקום המיעוט נגרר אחר הרוב ונחשב כתלוש].
ולדעת הרמב"ם אין חציצה בציפורן עצמה ואף בחציצה
שעליה ,כיון שעתידה להינטל והתחילה כבר להיפרד לכן
היא נחשבת לתלושה( .ב"י ד"ה ועוד י"ל)

שער ארוך
כל מה שאומרים 'כל העומד לקוץ כקצוץ'  -היינו רק בדבר
שמתכננים לקוץ אותו מיד אחר הטבילה ,משא"כ כאשר יש
עסק אחר ביניהם.
ולכן כלות הנוהגות לטבול עם שער ארוך ולקצרו אחר
בעילת המצוה ,אין בזה שום בעיה ,שכן אינו עומד להקצץ
מיד ,כיון שבעילת המצוה מפסיקה בין הטבילה לגילוח.
(שו"ת חת"ס סי' קצה ,פת"ש יב)
ויש לדון בדבריו  -האם עיקר הטעם הוא משום שיש הפסק
בין טבילה לתספורת ,ואפילו אם מתכננת להסתפר אין זה
חוצץ ,או שמא עיקר הטעם הוא כיון שאותם כלות לא תכננו
להסתפר אלא מחמת המנהג ,והם קבעו לעצמן להסתפר רק
אחר בעילת המצוה ,אם כן זה נקרא כאילו עכשיו אינה רוצה
להסתפר כלל.

ולהלכה ,השו"ע פסק שיש חציצה בציפורן שפירשה
מיעוטה ,בה בעצמה .וכן הסכים הש"ך (כו),
ואף באשה שטבלה עם ציפורן שפירשה רובה  -הסתפק
הש"ך אם צריכה לטבול שנית [הטעם  -שהרי לפי שיטתו
אשה שלא גזזה הציפורניים כמנהג הנשים צריכה לחזור
ולטבול ,אך שמא זה דוקא כאשר כל הציפורן נשארה
משא"כ אם חלקה היה מחובר] ( 1111ש"ך כז)

ולפי זה אשה שתכננה להסתפר מחמת ששערה ארוך או
משום אירוע שיש לה וכדו' ,והיא לא הספיקה וכעת הגיע
ליל טבילתה  -אין לה בעיה לטבול כך ,שכן היא מתכננת
להסתפר רק למחרת הטבילה.
אך אם היא צריכה להסתפר באותו ערב  -עדיף שתסתפר
קודם הטבילה ,בהכנותיה לטבילה.
אך אם היא צריכה ללכת לספרית  -עדיף שתסתפר ואח"כ
תטבול,
ואם אין לה אפשרות להסתפר רק אחר הטבילה ,שמא עיקר
הטעם הוא משום שיש הפסק בין הטבילה לתספורת ,וא"כ
יש להקל לה אם היא תתכנן איזה שהוא עיסוק בין הטבילה
לתספורת .כנלע"ד.

ציפורן שפירשה ממקום חיבורה לאצבע
ציפורן שפירשה מהבשר ,ממקום חיבורה לאצבע -
אם פירשה רובה  -אין בה חציצה ,שכן אינה עשויה
להתרפאות וכאילו נתלשה כולה ,ולכן אם נמצא עליה דבר
חוצץ אין בזה חציצה .אך אם פירשה במיעוטה  -הרי יש
חציצה בדבר חוצץ שעליה ,כדין שאר הגוף ,שכן היא עשויה
להתרפאות ,ואפילו אם הדבר החוצץ נמצא על מקום
המיעוט [הטעם  -אף הרמב"ם יודה בזה לרבי יונתן בן יוסף,

סעיף כב :אברים המדולדלים
ַּת ֶׁרת וְּ אֵּ ינָּׁן ְּמ ֻׁדלְּ דָּּׁ לִ יןֵּ ,אינָּׁם חוֹ ְּצ ִצים
ַּבלֶׁ ת אוֹ י ּ ֶׁ
שר הַּ ְּמ ֻׁדלְּ דָּּׁ לִ ים ,חוֹ ְּצ ִצים .אֲ בָּׁ ל י ּ ֶׁ
אֵּ בֶׁ ר וּבָּׁ ָּׁ ׂ

(בית
ּ ֵּ

שם ר"י) .
שם סְּ מַּ "ג סִ ימָּׁ ן רמ"ח ְּּב ֵּ
יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ

מקור טוהר
אך לדעת הרמב"ם ,בין בפירשה רובה בין מיעוטה  ,יכולה האשה לתלוש אותה ביד ,וממילא מכך שהיא לא תלשה מוכח שאין היא
מקפידה.
 1111דהיינו ,לפי הש"ך זה רק כאשר היא גזזה כל ציפורניה ,כמנהג הנשים ,אלא שאת הציפורן הזאת היא שכחה לגזוז ,או שגזזה את
מיעוטה ועצרה ,מחמת שכחה או שכאב לה וכדו' .כנלע"ד.
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מי טוהר
אבר ובשר המדולדלים

טעם החילוק בין אבר המדולדל לציפורן המדולדלת -
שבאבר אם פרש רובו עדיין חוצץ ,ובציפורן אינה חוצצת -
א .משום שבאבר שפרש רובו עדיין צריך אומן בכדי
לחותכו ,משא"כ בציפורן שיכולה בעצמה (ב"ח) ,ב .משום
שבציפורן שפירשה רובה ,הסדק (הרווח בין הציפורן
המופרדת לציפורן שמחוברת) הוא רחב והמים נכנסים
תחתיו ,משא"כ באבר אפילו אם פרש רובו ,דרך העולם
להשתדל להצמידו לגוף בכדי שלא יכאב ,ולכן אינו ראוי
לביאת מים (ט"ז כב)

בתוספתא (דמקואות פ"ו ה"ה) מובא שאבר ובשר
המדולדלים (שפרש חלק ממנו)  -חוצצים  ,1112אלא שישנם
שני ביאורים לכך:
י"א שהם חוצצים בפני עצמם [הטעם  -מרגע שהם הדלדלו
מהבשר ,אין הם יונקים מהגוף ,ולכן אינם חשובים מהגוף
אלא כקטועים ,ונחשב כאילו התגלה מקום החיבור וכעת
צריך ביאת מים ,אלא שהחלק מהאבר שעדיין מחובר הרי
הוא חופה על מקום החיבור ומונע ביאת מים ,ובאדם חציצה
במקום בית הסתרים מעכבת ( ]1113ב"י בביאור הראשון)
וי"א שאין הם חוצצים בעצמם ,אך אם נמצא עליהם דבר
חוצץ יש בזה חציצה ,שכן הם חלק מהגוף (ב"י בביאור
השני)
וי"א שאין בהם חציצה כלל [לשיטה זו ,כנראה הגירסה
בתוספתא היתה שאבר ובשר המדולדלים באדם 'אינם
חוצצים' (ב"י)] (סמ"ג סי' רמח עשין רמב :בשם ר"י)

יבלת או יתרת המדולדלים
יבלת או יתרת שהם חתיכות בשר היוצאים מהעור ,כיון
שהם מחוברים לבשר ואינם מדולדלים  -אינם חוצצים.
(סמ"ג סי' רמח עשין רמב :בשם ר"י) וכ"פ הרמ"א 1114

סעיף כג :תכשיטים ותחבושות
ש ִירים וְּ הַּ ְּּנז ִָּׁמים וְּ הַּ ּ ַּט ּ ָּׁבעוֹ ת וְּ הַּ ַּּק ְּטלָּׁ אוֹ ת ִאם הֵּ ם ְּרפוּיִ ים ,אֵּ ינָּׁם חוֹ ְּצ ִצים; וְּ ִאם הֵּ ם ְּמהֻׁ ָּּׁד ִקים,
הַּ ּ ֵּ
שבֶׁ ר.
שעַּ ל הַּ ּ ֶׁ
שקַּ ּ ִשׂ ים ֶׁ
של הַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכה וְּ קַּ ְּ ׂ
חוֹ ְּצ ִצים .וְּ כֵּ ן הַּ דִּ ין ְּּב ֶׁאגֶׁד ֶׁ

שבראשי הבנות (ראב"ד שעה"ט צג\כה\:עט ,רא"ש ,ט"ז
כג)] (תוספתא פ"ו ה"ד ,רא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות
סי' כו ,טור) 1115

תכשיטים
ברישא של התוספתא נאמר שקרום שעל המכה  -אינו
חוצץ.
ובסיפא של התוספתא נאמר ששירים ,נזמים ,קטלאות
וטבעות שעל המכה  -חוצצים רק כאשר הם מהודקים
[הטעם  -לפי שמקפידה להסירו בשעת לישה ,וכיון שהיא
מקפידה מתי שהוא להסירו הרי זה חוצץ בשעת הטבילה אף
שאינה חוצצת באותו פעם ,וכן הטעם לחוטים ורצועות

טבעת רפויה
אף שלהלכה נפסק שטבעת חוצצת רק כאשר היא מהודקת,
וכן שלכתחילה יש לטבול בלי שום דבר על הגוף ,מ"מ

מקור טוהר
[ 1112המקור  -תוספתא דמקואות פ"ו ה"ה " -האבר והבשר המדולדלים באדם הרי אלו חוצצין"]
 1113הראיה  -משנה במקואות פ"י מ"ה " -כל ידות הכלים שהם ארוכים ועתיד לקוץ מטביל עד מקום המידה" .הטעם  -משום שכל
העומד להיחתך נחשב כחתוך (חולין עג .).והקשה ר"ש  -שהרי אם כן ישנה חציצה במקום החתך .ותירץ שמשמע בתוספתא דמקואות
פ"ז ה"ד ,משמע שבכלים אין חוששים לחציצה במקום בית הסתרים (וכן הסכים הרא"ש בפרק תנוקת הל' מקואות סו"ס ל) .אך באדם
ודאי שחציצה במקום בית הסתרים מעכבת ,כמו שראינו בשפחתו של רבי (קידושין כה ,.נדה סו ):כמו שהובא בסעי' כד.
 1114אלא שהגר"א (כא) חלק על זה ,שכן הסמ"ג הסתמך על גרסתו באבר ובשר שאינם חוצצים כגרסת הר"ש ות"ה ,אך למעשה
גרסתנו וגרסת הרא"ש והטור היא שאבר ובשר חוצצים וא"כ אין בזה ראיה ליבלת או יתרת.
 1115המקור  -תוספתא דמקואות פ"ו ה"ד " -ושאמרו חוצצין ושאמרו אין חוצצין ,לא מטמאין ולא מיטמאין ,חוץ מקרום שעל גבי
המכה ,והאגד שעל גבי המכה והקשקשים שעל גבי השבר ,והשירים והנזמים והקטלאות והטבעות  -אוצין (מהודקים) חוצצין ,רפין
אין חוצצין" כך שקרום ודאי הוא חלק מהרישא ,ושירים נזמים קטלאות וטבעות הם ודאי חלק מהסיפא .אך נחלקו הראשונים על מה
שבאמצע ,על אגד שעל גבי המכה וקשקשים שעל גבי השבר ,האם הם חלק מהרישא שאינם חוצצים כלל ,או חלק מהסיפא שכאשר
הם מהודקים הם חוצצים.
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יו"ד סימן קצח
י"א שאינם חוצצים (לשיטת הר"ש אגד וקשקשים זה חלק
מהרישא עם קרום) (ר"ש מקואות פ"ט מ"ד ,רא"ש פרק
תנוקת הל' מקואות סי' כו ,רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ז בקצר
לב .ובארוך לג ,.רי"ו נכ"ו ח"ה רכה).
וי"א שכאשר הם מהודקים הם חוצצים (לשיטת הרמב"ם
אגד וקשקשים זה חלק מהסיפא ,והרישא זה רק קרום)
(רמב"ם מקואות פ"ב ה"ד) וכ"כ הטור  ,1117וכ"פ השו"ע
וי"א שהם חוצצים תמיד ,אף רפויים ,כיון שהמים לא נכנס
בהם טוב (ב"ח)

נחלקו הפוסקים האם בדיעבד שטבלה עם טבעת רפויה על
ידה ,האם עלתה לה הטבילה -
י"א שצריכה לחזור ולטבול שנית ,אא"כ היא שימשה כבר
והטבעת היתה רפויה [הטעם  -א .משום שלא בקיאים
בשיעור הרפיון ,ב .בכדי שלא יבואו לטבול בטבעת
מהודקת] (בית הלל)
וי"א שצריכה לחזור ולטבול שנית אף אם שימשה ,אא"כ
הטבעת היתה רפויה הרבה (כתבי מהר"ר דניאל זצ"ל)
וי"א שעלתה לה הטבילה ,שכן פסק השו"ע (שו"ת מקום
שמואל סי' נה ,סד"ט ס"ק ו ס"ק מג) וכן הסכים הב"ח
(שו"ת הב"ח החדשות סי' מא) וביאר שאין לגזור רפוי אטו
שאינו רפוי אלא רק במה שאמרו חז"ל (כאוחז באדם או
כלים) או בדבר שיש טורח להסירו (כגון נזמי האוזן ,דהיינו
עגילים ,וכן חוטים עם קמע שתולים על הצוואר) ,ולכן כתב
שהאומר שברפוי לא עלתה לה הטבילה ראוי לנזיפה.
(פת"ש יג)

כיסוי על העיניים
אשה שיש סכנה רפואית לעיניה ,עד שציווה הרופא שאסור
שיכנס מים בעיניה ,כמה פתרונות הובאו לדבר -
א .תחבושת רפויה  -יש מי שטען שתניח תחבושת על
העיניים ברפיון [הטעם  -כיון שזה רפוי ,וכל הגזירה של
רפוי אטו אינו רפוי שכתב הב"ח בדיני השירים והנזמים
בשם ש"ד ,וכן פסק הרמ"א בסעי' א ,כל הגזירה היא רק
בתכשיטים שהם עליה תמיד ,משא"כ כאן שזה זמני]  -אלא
שבעל שו"ת שיב ת ציון דחה דבריו ,שכן כאן זה חמור יותר
כי כאן עיקר פעולת האגד להגן מפני מים ,ויש חשש
שהאשה תהדק אותו מפני הפחד.
ב .ידיים של חברתה  -אשה אחרת מכסה את עיניה בידיים
רטובות ,ולא תגע בה בשאר גופה [הטעם  -תכסה עיניה רק
בידיים רטובות ,שכך יהיה טופח על מנת להטפיח .ודוקא
אשה אחרת ולא בעצמה ,בכדי שלא ייווצרו לה קמטים
במרפק וכדו' .והאשה האחרת תתרחק עם גופה ממנה ,בכדי
שלא תגע בה בעת הטבילה( ].שו"ת שיבת ציון סי' מב,
פת"ש טו)

טבעת שהאשה לא מסירה בשעת לישה
הטעם שיש חציצה בטבעת מהודקת היא משום שיש בזה
הקפדה שכן דרכה להסירה בשעת לישה (ראב"ד שעה"ט
צג\כה\:עט ,רא"ש ,ט"ז כג) ,לפי זה אשה שאינה מסירה
אותו כלל ,כיון שאין דרכה ללוש בצק ודרכה להתעסק
במלאכות נקיות  -אינה חוצצת ,אא"כ זו טבעת שיש בה אבן
טובה שהדרך להסירה  .1116ומ"מ לכתחילה יש להסירה
קודם הטבילה ,כיון שהשו"ע פסק שיש בזה חציצה ולא
חילק להקל אם לא מקפידה להסירו כלל ,אך בדיעבד
שטבלה עם זה ושימשה עלתה לה הטבילה (שיורי טהרה
ס"ק מד בשם ס' גן המלך סי' קכג ,פת"ש יד)
תחבושת וגבס

לעניין חפיפה  -יש להקל לה לרחוץ ולחוף שאר גופה
וראשה חוץ מהעיניים .ואת עיניה וריסי עיניה ,אפשר
לבדוק בעיון ,במראה או ע"י אשה אחרת ,שתבדוק שאין לה
לפלוף ושריסיה אינן דבוקות (שו"ת שיבת ציון סי' מב,
פת"ש טו)

אלא שנחלקו הראשונים לגבי אגד שעל גבי המכה
(תחבושת) וקשקשים שעל גבי השבר (לוח שעושים
הרופאים על גבי המכה .ש"ך כט) ,שנכתבו באמצע
התוספתא ,האם זה חלק מהרישא או הסיפא -

מקור טוהר
 1116וזה הטעם שהרש"ל פסק שאין חציצה בגברים ,כיון שאינם לשים בצק (א"ר בא"ח סי' קסא בשם רש"ל).
 1117דעת הטור  -הטור כתב את הדין המוסכם ששירים נ זמים טבעות וקטלאות חוצצים בעודם מהודקים ,ואחר כך הוסיף "וכן הדין
באגד שעל המכה וקשקשין שעל גבי השבר"  -והב"י הביא ב' ביאורים בדבריו :א .כנראה שהטור לא ראה את פירוש ר"ש על המשנה,
ולכן לא שם לב שיש מחלוקת בין הדעות ,וכתב בתחילה את הדין שכתוב בכולם ,ואח"כ הוסיף את מה שמצא ברמב"ם שכן הדין אף
באגד וקשקשים .ב .כנראה שהטור שם לב שיש מחלוקת בדבר ,אלא שהבין שאף לדברי האומרים שזה חלק מהרישא ולא הוזכרו
אגד וקשקשים לענין חציצה ,מ"מ להלכה יש לדמותן לדיני חציצה ,שהרי לא נראה שיש הבדל מציאותי ביניהם.
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מי טוהר
סעיף כד :חציצה בין השיניים
ש ִאם טָּׁ ְּבלָּׁ ה וְּ נִ ְּמצָּׁ א שוּם ָּּׁדבָּׁ ר דָּּׁ בוּק ּ ָּׁבהֶׁ ם
שלּ ֹא יְּ הֵּ א ּ ָּׁבהֶׁ ם דָּּׁ בָּׁ ר חוֹ צֵּ ץֶׁ ,
חצֹץ ִשינֶׁיהָּׁ ֶׁ
ְּצ ִריכָּׁ ה לַּ ֲ
שר ְּּביוֹ ם לֶׁ ְּכ ּ ָּׁתן לְּ בֵּ ית הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ הִ ,מ ּ ְּפנֵּי
שלּ ֹא לֶׁ אֱ כֹל ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה .וְּ יֵּש נוֹ הֲגוֹ ת ֶׁ
שת
ש ֶׁ
ש ּבוֹ ְּדקוֹ ת וְּ חוֹ ְּצצוֹ ת הַּ ּ ִש ּנַּיִ ם ,חוֹ ֶׁ
שהוּא נִ ְּכנָּׁס ּ ֵּבין הַּ ּ ִש ּנַּיִ ם יוֹ ֵּתר ִמ ּ ַּמאֲ כָּׁ ל ַּאחֵּ ר; וְּ ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ֶׁ
ט ִבילָּׁ ה (הרא"ש
ּמנְּ הָּׁ ג יָּׁפֶׁ ה הוּא .הגה :וְּ אֵּ ין לָּׁ ּה לֶׁאֱ כֹל ּ ֵּבין הָּׁ ְּר ִחיצָּׁ ה לַּ ּ ְּ
ִּדלְּ מָּׁ א ִּת ְּש ּ ַּת ּיֵּר ִמ ּנ ֵּּה וְּ לָּׁ או ַּא ַּדעְּ ּ ָּׁת ּה .ו ִ
בה"נ) ;

שלּ ֹא יִ ְּד ּ ַּבק ּ ָּׁב ּה
ש ֲע ָּׁוהֶׁ ,
של ַּ
וְּ ֵּאין לָּׁ ּה לַּ ֲעסֹק ּ ָּׁכל הַּ יּוֹ ם ק ֶֹׁדם הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה ְּּבבָּׁ צֵּ ק אוֹ ְּּבנֵּרוֹ ת ֶׁ

חציצה במקומות הנסתרים

(ש"ד),

וְּ כֵּ ן ָּׁנהֲגוּ.

תקנה א  -לחוץ השיניים קודם הטבילה

בית הסתרים ,דהיינו מקומות הנסתרים שבגוף ,צריך שיהיו
ראויים לביאת מים .אף שרק מקומות הגלויים צריכים
לביאת מים שכן נאמר "ורחץ בשרו במים" (ויקרא טו,יג)
'מה בשרו מאבראי אף כל באבראי' .מ"מ הלכה כרבי זירא,
שכל שאינו ראוי לבילה ,בילה מעכבת בו( 1118 .קידושין כה,.
וכן הוא במשנה דמקואות פ"ח מ"ה "בֵּ ית הַ ְּסתָ ִרים ,בֵּ ית
הַ ְּקמָ ִטים ,אֵּ ינָן צְּ ִריכִ ין ֶׁש ָיבֹאּו בָ הֶׁ ן מָ יִם")

התקנה הראשונה שתיקנו חכמים היא  -שצריכה האשה
לחצוץ בין שיניה קודם הטבילה ,שהרי מצוי בהן שיירי
מאכל ( רא"ש פרק תינוקת הל' מקואות סי לה) וכ"פ
השו"ע.
ונחלקו בדבר זה :י"א שאין זה חובה ,אלא עצה לטובתה,
שמא ימצא חציצה בין השיניים ( 1119ב"ח)
וי"א שזו חובה גמורה לחצוץ בין שיניה קודם הטבילה 1120
(ש"ך ל ,וכן משמע בב"י שחוב הוא לה)

חציצה בין השיניים

תקנה ב  -לא להתעסק בשעוה ובצק

עצם בין השיניים  -חוצצת ,כמו שפחת רבי .הטעם  -א.
שכל אשה נשואה מקפידה על בית הסתרים שלה בכדי שלא
תתגנה על בעלה ,ב .כולם מקפידים על עצם בין השיניים.
(ר"ש פ"ח דמקואות מ"ה)

וכן יש שתיקנו שהאשה לא תתעסק עם נרות שעוה ,או בצק
ביום טבילתה ,פן ידבקו בה (שערי דורא הל' נדה סי' יב,
דרכ"מ אות י) וכ"פ הרמ"א והוסיף שכך המנהג.
מנהג א  -שלא לאכול בשר ביום הטבילה

שאר דברים בין השיניים  -י"א שחוצץ ,כי כן הדין בבשר
פירורים או כל דבר הנמצא בין השיניים (סמ"ג לאוין קיא
לח ,:טור)
מחמת שיש חציצה בבשר בין השיניים וי"א אף בשאר
דברים ,לכן חכמים ונשים הנהיגו מספר חומרות:

וכן נהגו הנשים שלא לאכול בשר ביום הטבילה ,כיון שדרך
הבשר להיתקע בין השיניים יותר משאר מאכלים ,ואע"פ
שהמנהג לחצוץ קודם הטבילה ,בכל זאת חששו שמא נשאר

מקור טוהר
 1118המקור  -נדה סו ,:קידושין כה" - .אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא לה עצם
חוצץ בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת".
וזו התוספת שבקידושין כה..." - .נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לבוא בו מים בעינן ,כדרבי זירא ,דאמר רבי זירא כל הראוי
לבילה אין בילה מעכבת בו ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו"
 1119ראיית הב"ח  -כדין בדיקת סכין השחיטה שם נפסק "השוחט בהמות רבות צריך לבדוק בין כל אחד ואחד ,שאם לא נעשה כן
ובדק באחרונה ונמצא הסכין פגום הרי הכל ספק נבלות"  -ודייק תרוה"ד ,שכל זה מעצה טובה ,כי הטעם היה מחמת איסור ,שמא
מישהו יאכל מהבהמות השחוטות קודם בדיקת הסכין ,היה לגמרא לומר .וכתב הב"ח שגם כאן ,כל הטעם זה עצה טובה מחמת אם
ימצא חציצה אחר הטבילה.
אך הש"ך דחה דבריו  -שאין לדמות דין חציצה לדין שחיטה ,שכן כאן אין חובה לבדוק עצמה אחר הטבילה ,ולכן חוששים לדבר חוצץ
שלא נדע עליו כלל ,משא"כ בשחיטה ,שם חובה לבדוק הסכין אחר השחיטה ,וא"כ ודאי שימצא הפגם .ועוד שהעט"ז גרס "ואם טבלה
ונמצא."...
 1120ואפילו אם היא תאמר שהיא תבדוק אחר הטבילה  -אין לסמוך על דבריה ,שכן חששו בהרבה דינים שמא תשכח מלבדוק( .ש"ך)
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ולא שמה לב (רא"ש פרק תינוקת הל' מקואות סי לה ,רי"ו
נכ"ו ח"ה רכד ע"ג) וכן השו"ע כתב שיש נוהגות כן.
ומ"מ יש להקל  -א .בדיעבד שאכלה כבר באותו יום ,אלא
שתנקר יותר בין שיניה .ב .בשבת ויו"ט המנהג להתיר את
האכילה ,רק שתנקר יותר בין שיניה( .ט"ז כה)

מנהג ב  -שלא לטעום בין הרחיצה לטבילה
וכן נהגו הנשים שלא לטעום כלום בין הרחיצה לטבילה,
בכדי שלא ימצא דבר חוצץ בין שיניה (רא"ש בקיצור הל'
נדה) וכ"פ הרמ"א.
וכ"כ הרב מרדכי אליהו "וטוב שתטבול לפני הסעודה ,כדי
שלא יכנס ו שיורי מאכל בין שיניה ויחצצו" (בהגהותיו על
קיצו"ש גנצפריד עמ'  616הערה )2

סעיף כה :לא הדיחה ,ולא נמצא חוצץ
ש ּ ָּׁל ּה וְּ נִ ְּמצָּׁ א ּ ָּׁבהֶׁ ם ָּּׁדבָּׁ ר חוֹ צֵּ ץ ,לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה
ִאם לֹא הֵּ ִדיחָּׁ ה ּ ֵּבית הַּ ְּס ָּׁת ִרים וּבֵּ ית הַּ ְּ ּקמָּׁ ִטים ֶׁ
שלּ ֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ק ֶֹׁדם ְּט ִבילָּׁ ה עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה
ְּט ִבילָּׁ ה .וְּ ִאם לֹא נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ דָּּׁ בָּׁ ר חוֹ צֵּ ץַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ְּט ִבילָּׁ ה; וְּ אֵּ ינוֹ דּ וֹ מֶׁ ה לִ ְּב ִדיקַּ ת הַּ גּ וּף ַּוח ֲִפיפַּ ת הָּׁ רֹאש.
אא"כ זה עמוק בתוכה ,עד שאין השמש מגיע לשם בעת
גמר הביאה [הטעם  -שכן יש לזה דין מקומות הבלועים,
שדינם קל מבית הסתרים ולא צריך אפילו שיהא ראוי
לביאת מים] (שו"ת נו"ב חיו"ד סי' סד  ,)1123ואם היא
מסופקת בדבר אין צורך לברר זאת ע"י חברתה ,הוי מיעוטו
שאינו מקפיד ואינו חוצץ (שו"ת חת"ס סי' קצב),
וי"א שאותו מקום אינו חוצץ כלל ,כיון שאין דרך שיכנסו
שם מים ,ואף אם תפתח את ירכיה ,יכנסו מים רק בתחילת
אותו מקום ,ולכן אין לו אפילו דין בית הסתרים ,ולכן "כל
שהוא לפנים ממקום שהתנוקת יושבת ונראית אין צריכה
אפילו ראוי לביאת מים"  -אך הנו"ב חלק עליו (נו"ב תניינא
חיו"ד סי' קלה ,פת"ש טז),
וי"א שאין הטבעת חוצצת כלל ,שכן הוי מיעוטו שאינו
מקפיד ,ועוד שהסרה בעת הלידה בלבד אינה נחשבת
הקפדה (שו"ת שבו"י ח"א סי' סט ,שו"ת רעק"א סי' ס).

אשה שלא הדיחה בית הסתרים קודם הטבילה ,וטבלה ולא
מצאה כלום  -הטבילה עלתה לה [ 1121הטעם  -כי זה יותר
קל מבדיקת הגוף וחפיפת הראש שמעכבים  -א .הואיל
ובגוף וברא ש צריך להיות ביאת מים ממש ,לכן תולים
לחומרא ,משא"כ בפה שיש לו דין בית הסתרים צריך רק
שיהיה ראוי לביאת מים ,ולכן תולים לקולא (ש"ך לב) ב.
כיון שבבית הסתרים והקמטים יש מקום ללכלוך להשאר
שם ,לכן תולים שאם היה לכלוך בעת הטבילה הוא היה
נשאר שם ולא היה נופל בטבילה (עט"ז ,מעד"מ דף שטו
ע"א)] (ראב"ד בעה"נ שעה"ט צא\כה\.עז) וכ"פ השו"ע.
טבעת רפואית
אשה שיש לה טבעת רפואית בתוך הרחם -
א .נחלקו הפוסקים בדין החציצה בטבילה -
י"א שלאותו מקום יש דין בית הסתרים ולכן הטבעת חוצצת
בטבילה ,כיון שיש בזה הקפדה ,שכן זה מתלכלך מדם נדתה,
והיא צריכה להסירו בעת הפסק טהרה ,ושמא אף בבדיקות
1122
השבעה נקיים ,וכן מסירה אותו קודם הלידה.

ב .וכן נחלקו הפוסקים בדין הבדיקה -
י"א שיכולה להכניס צמר גפן בתוך מטלית נקיה ,בכדי
שיהיה עבה קצת (דהיינו מוך עבה) ,ואז תוכל להכניסו דרך
חלל הטבעת ,וכך תגיע ותעשה בדיקה בפי הרחם ,בהפסק

מקור טוהר
 1121הראיה  -נדה סו ,:קידושין כה" - .אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא לה עצם
חוצץ בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת" ולפי שרבי החזיר את שפחתו לטבול שוב ,רק אחר שלא הדיחה בית הקמטים ,ונמצא
עצם בין שיניה ,אך אם לא הדיחה ולא היה נמצא כלום ,הוא לא היה מצריכה טבילה שוב.
 1122אך י"א שההסרה בשביל הלידה לא נקראת הקפדה ,שכן הסרה בכדי לפנות מקום בלבד לא נקראת הקפדה ,משא"כ הסרה
הנעשית לצורך הפסק טהרה ובדיקות ,שעושה זאת מחמת הטבעת עצמה או הלכלוך של הטבעת זה נחשב להקפדה [ראיה  -מטבעת
של איש שפסק המג"א באו"ח סי ' קסא כל שאין בה אבן טובה ,שאינה חוצצת ,אף שדרכו להסירה בעת הנחת תפילין או נטילת לולב]
(שו"ת חת"ס סי' קצב) ,ובפרט אם היא לא מסירה את הטבעת כלל משום פיקוח נפש ,ורק בלידה היא מוכרחת להסירו (שו"ת שבו"י
ח"א סי' סט).
 1123וסיים שכן הלכה אך לא למעשה עד שיסכימו עמו עוד שני רבנים.
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להקל שתבדוק כך רק בהפסק( .שו"ת רעק"א סי' ס ,פת"ש
טז).

טהרה ובראשון מימי הנקיים בכך שתשאיר זאת מקודם
תחילת בין השמשות עד צאת הכוכבים .ובשאר הימים
תבדוק כפי האפשר לה (נו"ב חיו"ד סי' סד),
וי"א שההכנסה של המוך בהפסק ובאחד מימי הנקיים תהיה
עד לאמצע הפרוזדור ,עד קרוב למקום שהשמש דש .וכן
הוסיף שגם בבדיקות אלו תעשה כפי יכולתה ולכן גם תכניס
העד אך תעקוף את מקום הטבעת .ובשאר הימים די לה
בבדיקה קלה( .שו"ת זכרון יוסף חיו"ד סי' י)  -אך יש שדחו
דבריו ,מאחר ולפי רבותינו משמע ,שאם לא בדקה בחורים
וסדקים אין זה בדיקה כלל (הגאון מליסא בעל החוו"ד),
וי"א שמועילה בדיקה בשפופרת ארוכה או במוך ארוך
שמכניסה עד לפי המקור [הטעם  -שכן הצורך בבדיקת
חורים וסדקים ,זה משום שאינה יכולה להכניס העד לעומק
עד מקום שהשמש דש ,ולכן סמכו על חורים הסדקים,
משום חשש שמא זב מפי המקור לצדדי הפרוזדור .א"כ ע"י
בדיקת שפופרת או מוך ארוך שמגיע עד פי המקור זו
הבדיקה המעולה ביותר ,שזו הוכחה שאם היה דם בפי
המקור ודאי היה זב על המוך] וכל זה רק בבדיקת הפסק
וראשון ,ומ"מ אם יקלו עמו עוד רבנים יש להתיר אפילו

חציצה במקומות הבלועים ובאותו מקום
דין חציצה במקומות הבלועים קל מדין בית הסתרים ,ולכן
לא צריך אפילו שיהא ראוי לביאת מים ואין שם דיני חציצה
כלל .באותו מקום  -י"א שנחשב לבלוע רק ממקום שאין
השמש מגיע אליו בעת גמר הביאה (שו"ת נו"ב חיו"ד סי'
סד ,פת"ש טז) ויש שמקלים כאשר האשה מסופקת אם
החציצה נמצאת במקום הבלוע ,כיון שקשה לה לברר זאת -
שהרי זה מיעוטו שאינו מקפיד ואינו חוצץ( .שו"ת חת"ס סי'
קצב),
וי"א שכל אותו מקום נחשב לבלוע ,כיון שאין יכול לבוא שם
מים ,כגון אותו מ קום ,ובית הסתרים היינו שהמים יכול
להכנס בהם אם הם פתוחים ,כגון נקבי הפה ,החוטם
והאוזניים (דעת רב אחד שהביאו בשו"ת הנו"ב)  -אלא
שהנו"ב דחה דבריו (נו"ב תניינא חיו"ד סי' קלה) ,וכן נראה
מהרמ"א בסעי' מג ,שפסק שיש להתפנות קודם הטבילה
(פת"ש טז).

סעיף כו :לא הדיחה ונמצא חוצץ אחר שהתעסקה
ש ּ ָּׁל ּה ,וְּ ַּאחַּ ר ְּט ִבילָּׁ ה נ ִָּׁמי לֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה
ִאם לֹא ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ק ֶֹׁדם ְּט ִבילָּׁ ה ּ ֵּבין ִש ּנֶׁיהָּׁ וְּ לֹא ּ ֵּבית הַּ ְּס ָּׁת ִרים ֶׁ
ש ִּנ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ִּב ְּכ ָּׁת ִמים ו ְּּב ַּת ְּב ִשילִ ין ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה וּמָּׁ ְּצ ָּׁאה עֶׁ צֶׁ ם ּ ֵּבין ִש ּנֶׁיהָּׁ אוֹ ָּּׁדבָּׁ ר חוֹ צֵּ ץ
עַּ ד ֶׁ
ּ ֵּבין ְּס ָּׁת ֶׁריהָּׁ ָּׁ ּ ,תלִ ינָּׁן לְּ קֻׁ ּ ָּׁלא וְּ ָּׁא ְּמ ִרינָּׁן דְּּ בָּׁ ַּתר ְּט ִבילָּׁ ה עַּ יְּ לֵּ י ּ ָּׁב ּה.
כיון שבבית הסתרים והקמטים יש מקום ללכלוך להשאר
שם ,לכן תולים שאם היה לכלוך בעת הטבילה הוא היה
נשאר שם ולא היה נופל בטבילה (עט"ז ,מעד"מ דף שטו
ע"א)] (ראב"ד בעה"נ שעה"ט צא\כה\.עז ,וכן הוא בסי'
קצט סעי' ט) וכ"פ השו"ע.
אך לדעת הרוקח (סי' שיט) לא עלתה לה טבילה ,וכ"פ
הש"ך (לג) להחמיר.

אשה שלא הדיחה או בדקה בית הסתרים קודם הטבילה -
ובדקה עצמה רק אחר שהתעסקה בכתמים ותבשילים ,ואז
נמצא החציצה  -הטבילה עלתה לה [ 1124הטעם  -כי זה
יותר קל מבדיקת הגוף וחפיפת הראש שמעכבים  -א.
הואיל ובגוף ובראש צריך להיות ביאת מים ממש ,לכן תולים
לחומרא ,משא"כ בפה שיש לו דין בית הסתרים שצריך רק
שיהיה ראוי לביאת מים ,ולכן תולים לקולא (ש"ך לב) ב.

מקור טוהר
 1124הראיה  -נדה סו ,:קידושין כה" - .אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא לה עצם
חוצץ בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת" ,ולפי שרבי החזיר את שפחתו לטבול שוב ,רק אחר שלא הדיחה בית הקמטים ,ונמצא
עצם בין שיניה ,אך אם לא הדיחה או לא בדקה ,ואחר הטבילה התעסקה בכתמים ותבשילים ואחר מצאה דבר חוצץ ,אינה צריכה
לטבול שוב.
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סעיף כז :חפץ בפה ,סגירת הפה והיד
שלּ ֹא ּ ָּׁבא ּו הַּ ּ ַּמיִ ם ּ ָּׁבהֶׁ ם ,לֹא
ש ְּפתוֹ ֶׁתיהָּׁ אוֹ ָּׁק ְּפצָּׁ ה י ָָּּׁׁד ּה ְּּבעִ נְּ יָּׁן ֶׁ
שעָּׁ ָּׁר ּה ְּּב ִפיהָּׁ אוֹ ָּׁק ְּרצָּׁ ה ִ ׂ
נ ְָּּׁתנָּׁה ְּ ׂ
עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה.
מפני שהוא כתב שפירוש זה עיקר ,וכ"כ הרא"ש בפירוש
המשנה).

אשה נדה שנתנה שערה בפיה ,קפצה (סגרה) ידה או קרצה
שפתותיה וטבלה והמים לא נכנסו בהם  -הטבילה לא עלתה
לה ,וצריכה לטבול שוב( 1125 .מקואות פ"ח מ"ה) וכ"פ
השו"ע.

נתנה מעות בפיה וטבלה  -עלתה לה הטבילה [הטעם -
שהרי המעות אינם מהודקים ולא שייך בהן חציצה]
(מקואות פ"ה מ"ה).

1127

גדר 'קרצה שפתותיה'  -היינו שהדביקה אותם בחוזקה
[כדין פתחה עיניה ביותר או שעצמה עיניה ביותר] (ר"ש על
המשנה בפירושו השני  ,1126וכן בסוף המסכת פ"י מ"ח ד"ה

קרצה שיניה  -אינו חוצץ (חמודי דניאל מכת"י ,פת"ש יז).

סעיף כח :אחיזה ביד או בכלי
ש ּיָּׁבוֹ א ּו הַּ ּ ַּמיִ ם
לֹא ּ ֶׁתאֱ חֹז ּ ָּׁב ּה חֲבֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּה ְּּבי ֶָּׁׁדיהָּׁ ִּב ְּשעַּ ת ְּט ִבילָּׁ ה ֶׁא ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן ָּׁר ְּפ ָּׁתה י ָָּּׁׁד ּהְּּ ,כ ֵּדי ֶׁ
שעַּ ל י ֶָּׁׁדיהָּׁ חָּׁ בוּר
ש ּ ַּמ ְּש ֶׁקה טוֹ פֵּ חַּ ֶׁ
ש ֵּריֶׁ ,
ִּב ְּמקוֹ ם אֲ ִחיזַּת י ֶָּׁׁדיהָּׁ ; וְּ ִאם הֵּ ִדיחָּׁ ה י ֶָּׁׁדיהָּׁ ְּּבמַּ יִ ם ְּּת ִח ּ ָּׁלהָּׁ ,
לְּ ִמי הַּ ִּמ ְּקוֶׁה.
במשנה ( 1128מקואות פ"ח מ"ה) נאמר שאין לאדם או לאשה
הטובלת לאחוז באדם או בכלים בשעת הטבילה [הטעם -
כיון שלא באים מים במקום האחיזה (ר"ש)],
אך ישנם שני פתרונות לכך והם הדחת ידיים ורפיון ,וכעת
נבארם:

נחשב לחיבור עם מי המקוה ואין כאן חציצה (ר"ש)] וכ"פ
השו"ע 1129
הידוק  -י"א שבכל זאת יזהר שלא יהדק ידיו בכח ,אלא
יאחזנו כדרך כל האדם (רשב"א בתוה"ב ובמשמרת הבית
 )1130וכתב הט"ז (כז) שכן דעת מרן השו"ע [לפי שפסק כאן
כהרשב"א שמועיל רפיון לחוד ,א"כ סבר כמוהו שיש להזהר
מהידוק בכח] וכ"פ הש"ך (לו) [הטעם  -א .שהמנהג להזהר
בזה ,ואין לסמוך על המשנה והפוסקים שדנו לגבי דיעבד,
ב .בדיני נדה מחמירים בכמה דברים אף שלא מן הדין,
ואפילו בדיעבד ,כל שכן כאן ,ג .רבי ישראל ברין חולק ואוסר

הדחת ידים
הפתרון הראשון הוא :הדחת ידים  -שהאוחז ידיח ידיו במים
קודם האחיזה בו [הטעם  -כיון שהמשקה טופח שעל ידיו

מקור טוהר
 1125המקור  -משנה מקואות פ"ח מ"ה " -נִדָּּה שֶׁׁנָּּתְנָּה מָּעוֹת בְּפִיהָּ וְיָּרְדָּה וְטָּבְלָּה ,טְהוֹרָּה מִטֻּמְאָּתָּהּ ,אֲבָּל טְמֵאָּה הִיא
עַל גַּב רֻקָּּ הּ .נָּתְנָּה ש ְעָּרָּהּ בְּפִיהָּ ,קָּפְצָּה יָּדָּהּ ,קָּרְצָּה ש ִפְתוֹתֶׁיהָּ ,כְּאִלּוּ לֹא טָּבְלָּה"...
 1126ודלא כפירושו הראשון  -שקרצה ,היינו כל שהדביקה שפתותיה.
 1127ואף שזה פשוט ביותר ,זה נכתב במשנה משום הסיפא ,לחדש שיש בזה טומאה משום הרוק שלה שהיה על המעות קודם הטבילה
בעודה טמאה ,אך כיון שבימינו אין טומאה וטהרה ,לכן לא נכתב דין זה בהלכה (ב"י)
 1128משנה מקואות פ"ח מ"ה ..." -הָּאוֹחֵז בְּאָּדָּם וּבְכֵלִים וּמַטְבִּילָּן ,טְמֵאִין .וְאִם הֵדִיחַ אֶׁת יָּדוֹ בַּמַּיִם ,טְהוֹרִים .רַבִּי שִׁמְעוֹן
אוֹמֵר ,יְרַפֶּׁה ,כְּדֵי שֶׁׁיָּּבֹאוּ בָּהֶׁם מָּיִם"...
[ 1129דלא כרבי ישראל ברין שחולק ואוסר אף בהדחה (ש"ך לו)]
 1130וכן המרדכי בהל' טבילת כלים ,פסק שאין להניח כלי מלא בדלי שיש בו מים ולהטבילו בבור ,שכובדו של כלי עושה חציצה
(הביאו הט"ז בסי' קכ סעי' ב ,וכאן בס"ק כז)
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מי טוהר
אף בהדחה ,ואף שהרב משאת בנימין חולק עליו ,מ"מ יש
לומר שהוא מודה בלכתחילה] ויש להעדיף לאחוז באשה זו
אחר הדחת ידיים ,מאשר שישכיבוה על גבי סדין ,שהרי הוא
מקבל טומאה ואסור (משאת בנימין שם סי' פא)
אך י"א שאפילו אם יהדקם בכח ,אין בזה חציצה [הטעם -
שאם ההידוק היה חוצץ אף לאחר ההדחה ,היה לרמב"ם
ולרמב"ן לגזור אף בזה שמא יהדק ידיו בכח ,וכ"ש לשאר
פוסקים שהקלו יותר] ולכן האוחזת בחברתה או בכלי אינה
צריכה להפריד ידיה בעת הטבילה ,אלא תמשיך לאחוז בה
(ט"ז כז ,דרישה)

ודוקא שיהיה בהם טופח על מנת להטפיח (רשב"א ,ב"ח,
פרישה ,שך לח)
רפיון
ב .הפתרון השני הוא :רפיון  -שירפה אחיזתו בהם בשעת
הטבילה  -וזה מועיל [ 1131הטעם  -קל וחומר מהדחה ,ואין
לגזור שמא לא ירפה ,כמו שלא גזרו בטבעות רפויים אטו
אינם רפויים ,וכן בקולר שבצואר] (רשב"א תוה"ב ב"ז ש"ז
בקצר לב .ובארוך לב ,:וכן הסכים הטור)
אך י"א שאין הרפיון מועיל ,אלא רק הדחת הידיים מועילה
[ 1132הטעם  -גזירה שמא לא ירפה ( ]1133רמב"ם הל'
מקואות פ"ב הי"א ,וכן בפירוש המשניות ,ב"ח)
ולהלכה ,השו"ע פסק שמועילים שני הפתרונות  -הדחה או
רפיון1134 .

מי ההדחה  -י"א שההדחה מועילה דוקא במי המקוה (רמ"א
בסי' קכ סעי' ב ,וכן משמע במרדכי ע"א ,ש"ך לז ,באר
הגולה)
וי"א שההדחה מועילה בכל מים ,שכן גם הם יהיו כשרים ע"י
החיבור למקוה (ט"ז כז ,וכן כח)

סעיף כט :הנחת יד על ראש הטובל
ָּׁ
שאֵּ ין ּ ָּׁב ּה אֶׁ ּ ָּׁלא מ' ְּס ָּׁאה ְּמצֻׁ ְּמצָּׁ ִמיןִ ,אם ָּׁאמַּ ר לַּ חֲבֵּ רוֹ ְּּ :כבֹש י ֶָּׁׁדיך עָּׁ לַּ י ּ ַּב ִּמ ְּקוֶׁה,
הַּ ּטוֹ בֵּ ל ְּּב ִמ ְּקוֶׁה ֶׁ
ה ֲֵּרי זֶׁה ְּמ ֻׁג ּנֶׁה.

דמקואות פ"ה ה"י ,מסכת דרך ארץ רבה פ"י ,רמב"ם רמב"ם
הל' מקואות פ"א ה"ט ,ב"י)
[אך הריב"ש (סי' רצג) כתב שהרמב"ם פירש שאפילו
במקוה שיש בה יותר מארבעים סאה הרי זה מגונה ,ומביאו
ב"י לקמן סי' רא דף רמו ע"ב" (ש"ך לט)]

אדם שטובל במקוה מצומצם שיש בו בדיוק ארבעים סאה,
לא יאמר לחברו לכבוש ידו עליו בכדי לסייע לו בטבילה -
שזהו דבר מגונה [הטעם  -כי המקוה מדויק לטובל הראשון,
וחוששים שמא השני יכניס ידו למקוה ויוציאה קודם טבילת
הראשון ונמצא שהראשון טבל במקוה חסר]( 1135 .תוספתא

מקור טוהר
 1131לשיטת הרשב"א  -א .אין מחלוקת בין ר"ש לת"ק ,וכולם מודים שמועיל הדחה או רפיון.
ב .ת"ק ור"ש חולקים ,ור"ש בא להחמיר שלא מועיל רק הדחה אלא צריך גם רפיון וגם הדחה ,דהיינו תרתי בעינן [ר"ש סבר שדרך
האוחז להדק ידיו ביותר ,בכדי שלא יפול הכלי או האדם ,כך שזה מונע מהמשקה שעל ידיו מלהיות חיבור ,אך ת"ק לא חשש לזה (ט"ז
כז) ,וכן בה"ג (דף פה ע"ב) גרס "ר"ש אומר עד שירפה ,"...דהיינו שלדעת ר"ש תרתי בעינן (ש"ך לה)] .אך הלכה כת"ק שמועיל הדחה
לבד ,וכש"כ שמועיל רפיון לבד מקל וחומר ,שהרי הדחה מועילה אפילו אם הידקה ידיה שזה עיקר הסיבה לחציצה באחיזה בחפץ או
אדם .והב"י הסכים יותר לביאור השני( .ב"י)
 1132לשיטת הרמב"ם  -ת"ק ור"ש חולקים ,ור"ש הוא שהקל לומר שאף רפיון מועיל ,והלכה כת"ק.
 1133והקשה הרשב"א  -שהרי לא מצאנו שגוזרים על דבר שמותר ברפיון ,כגון שירים ונזמים.
ותירץ הרא"ה (בדק הבית דף קן ע"ב)  -שדוקא באחיזה בכלי או אדם יש לגזור ,כי בהם יש חשש יותר שיאחזנו בכח מחמת הבהלה
והפחד שלא יפלו( .ט"ז)
 1134אמנם הב"ח תמה על הב"י ,איך פסק דלא כרמב"ם ורשב"א .אלא שהט"ז (כז) יישב שאין זה קשה ,שהרי "כדאי הם הרשב"א
והטור שנסמוך עליהם ,בפרט במילתא דרבנן ,דמן התורה אין חוצץ אלא רובו המקפיד"
 1135המקור  -תוספתא דמקואות פ"ה ה"י " -האומר לחברו כבוש ידך עלי במקוה הרי זה מגונה"  -והיינו דוקא במקוה של ארבעים
סאה מצומצמים ,שכן בתוספתא וברמב"ם דיני מקוה מצומצם סמוכים לזה ,כמו הדין של הקופץ לתוך המקוה ,והטובל פעמיים במקוה
מצומצם ,ובפרט שגם בהם נאמר שזה מגונה( .ב"י)
מסכת דרך ארץ רבה פ"י (והב"י כתב שהוא בדר"א זוטא פ"ז) " -אל יאמר אדם דרוס ידך עלי בבית המרחץ והאומר דרוס ידך עלי
בבית המרחץ אינו יוצא כשהוא שלם בד"א במים מועטים אבל במים מרובים הרי זה משובח"
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מי טוהר
סעיף ל :טבילה על הקרקע
ש ּדוֹ ֶׁרסֶׁ ת עַּ ל
שם ִטיטַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
יה ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ ִּב ְּשעַּ ת ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ִאם אֵּ ין ָּׁ
אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לְּ הַּ גְּ ִּב ּ ַּ
ימים לְּ ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ .
שהַּ ּ ַּמיִ ם מַּ ְּק ִּד ִ
הָּׁ ִר ְּצ ּ ָּׁפה אֵּ ין ּ ָּׁכאן ח ֲִציצָּׁ הִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
אין חציצה בדריכה של הטובל על גבי הקרקע ,כאשר אין
שם טיט ,ולכן אין האשה צריכה להגביה רגליה או לצוף
במים בשעת הטבילה [ 1136הטעם  -א .לפי שהמים
מקדימים לרגליה קודם שהניחה רגלה על הקרקע  -י"א
משום מי המקוה ,וי"א כל מים  ,1137ב .ועוד שיש במים שעל
רגליה טופח על מנת להטפיח ,שהוא חיבור עם שאר המים
לטומאה וטהרה] (ראב"ד בבעה"נ סוף שעה"ט צט\כז\.פג,
רשב"א בתוה"ק ב"ז ש"ז לא ,:רא"ש בסוף נדה הל' מקואות
סו"ס כא ,טור)

ואם יש שם טיט  -א .אפשר שלא תטבול כלל ,כמו בסעי'
לג ,ב .או שדוקא בטיט עבה כמו טיט היון לא תטבול אך
בטיט רגיל יכולה לטבול ,אלא שצריכה להגביה רגליה
קודם[ .הטעם  -תלוי מה הפשט בסעי' לג שנאמר "לא
תטבול במקום שיש בקרקעיתו טיט משום חציצה"  -האם
התכוון מרן לכל טיט ,או שכוונתו דוקא לטיט עבה כטיט
היון וכד'] (ש"ך מ)

מקור טוהר
 1136הראיה  -א .משנה מקואות פ"ח מ"ה ..." -הָּאוֹחֵז בְּאָּדָּם וּבְכֵלִים וּמַטְבִּילָּן ,טְמֵאִין .וְאִם הֵדִיחַ אֶׁת יָּדוֹ בַּמַּיִם ,טְהוֹרִים.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר ,יְרַפֶּׁה ,כְּדֵי שֶׁׁיָּּבֹאוּ בָּהֶׁם מָּיִם"...
ב  -משנה מקואות פ"ז מ"ז " -הִטְבִּיל בּוֹ אֶׁת הַמִּטָּּה ,אַף עַל פִּי שֶׁׁרַגְלֶׁיהָּ שׁוֹקְעוֹת בַּטִּיט הֶׁעָּבֶׁה ,טְהוֹרָּה ,מִפְּנֵי
שֶׁׁהַמַּיִם מְקַדְּמִין"
 1137הט"ז הבין שיש מחלוקת בזה  -לדעת הרא"ש עיקר הטעם הוא משום שמי המקוה נגעו בה קודם שנגעה בקרקע ,והם שהקדימו
ההכשר .והיינו כדעת המרדכי שבכלי הנטבל בתוך כלי ,אף שהתלחלח תחי לה במים תלושים אין מועיל ,כיון שכובד הכלי מבטל את
החיבור עם המקוה ,ולכן צריך שמי המקוה יעשו את ההכשר תחילה.
משא"כ דעת הרמב"ן והרמב"ם שהאוחז באדם או בכלי מועיל שידיח ידיו ,וה"ה שזה מועיל בכלי הנטבל בתוך כלי ולכן גם שאר מים
מועילים ליצור חיבור למי המקוה שיטהרו ,וכן סבר הטור וכתב "כיון שהן מלוחלות" (ט"ז ל)
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סעיף לא :טבילה בכלי

ַּבי ְּּכלֵּ י עֵּ ץ
ש ּטוֹ בֶׁ לֶׁ ת ,לֹא ּ ַּת ֲעמֹד עַּ ל ּג ּ ֵּ
אֵּ ין טוֹ ְּבלִ ין ְּּבכֵּ לִ ים .לְּ ִפיכָּׁ ְּך ִאם הָּׁ יָּׁה ִטיט ּ ַּב ּ ָּׁמקוֹ ם ֶׁ
ש ְּראוּיִ ים לְּ ִמ ְּד ָּׁרסוֹ ת וְּ לֹא עַּ ל שוּם ְּּכלִ י הָּׁ ָּׁראוּי
ַּבי נְּ סָּׁ ִרים ֶׁ
ַּבן ,וְּ לֹא עַּ ל ּג ּ ֵּ
ש ְּּמקַּ ְּּבלִ ין טֻׁ ְּמ ָּׁאה ִמ ּג ּ ָּׁ
ֶׁ
של ּ ֵּכלִ ים; עָּׁ ְּב ָּׁרה וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה ,לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה.
לְּ ִמ ְּד ָּׁרס וְּ ִת ְּט ּבֹלִ ,מ ּשוּם ְּּגז ֵַּּרת מֶׁ ְּרחֲצָּׁ אוֹ ת ֶׁ
ַּבי ְּּכלִ י חֶׁ ֶׁרס
אֲ בָּׁ ל נוֹ ֶׁתנֶׁת ִהיא ח ֲִבילֵּ י זְּמוֹ רוֹ ת ּ ַּתחַּ ת ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ ִ ,מ ּ ְּפנֵּי הַּ ּ ִטיט .וְּ כֵּ ן לֹא ּ ַּת ֲעמֹד עַּ ל ּג ּ ֵּ
שאֵּ ין ְּּכלִ י חֶׁ ֶׁרס ְּמטַּ ּ ֵּמא ִמ ּג ַּּבוֹ וְּ לֹא ָּׁראוּי לְּ ִמ ְּד ָּׁרס,
ַּבי ְּּבקַּ עַּ ת וְּ ִת ְּט ּבֹל; וְּ ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
וְּ לֹא עַּ ל ּג ּ ֵּ
ַּבי ֵּאלּ וּ,
שלּ ֹא ִּת ּפֹל וְּ לֹא ִּת ְּט ּבֹל ּ ָּׁכ ָּׁראוּי .עָּׁ ְּב ָּׁרה וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה עַּ ל ּג ּ ֵּ
ש ּ ָּׁמא ִּת ְּפחַּ ד ֶׁ
ֲשש חֲכָּׁ ִמים הוּא ֶׁ
ח ָּׁ
ַּבי
של עֵּ ץִ ,אם טָּׁ ְּבלָּׁ ה עַּ ל ּג ּ ֵּ
ש ּיֵּש ּבוֹ ְּשלִ יבוֹ ת ּ ִ(פי' מַּ ְּד ֵּרגוֹ ת) ֶׁ
עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה; וּלְּ ִפי זֶׁה ִמ ְּקוֶׁה ֶׁ
הַּ ּ ְּשלִ יבוֹ ת אֲ ִפלּ ּו ִאם הֵּ ם ְּמחֻׁ ּ ָּׁב ִרים לְּ כָּׁ ְּתלֵּ י הַּ ִּמ ְּקוֶׁה ְּּ(תשוּבַּ ת הָּׁ ַּר ְּש ָּּׁב"א) לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה ִּד ְּפשוּטֵּ י ְּּכלֵּ י עֵּ ץ
הֵּ ם ,וְּ צָּׁ ִר ְּ
של אֲ בָּׁ נִ ים וְּ ִת ְּהיֶׁה הַּ ּ ַּמ ְּד ֵּרגָּׁה ְּרחָּׁ בָּׁ ה ד'ְּ ,מקוֹ ם הַּ ּנָּׁחַּ ת
יך לַּ עֲשׂ וֹ ת ִּב ְּמקוֹ מָּׁ ן מַּ ְּד ֵּרגָּׁה ֶׁ
ש ְּּיהֵּ א ּ ָּׁב ּה ִשעוּר מָּׁ קוֹ ם לְּ בַּ ל ִּת ְּפחַּ ד לִ ּפֹל ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה.
הָּׁ ֶׁרגֶׁלְּּ ,כ ֵּדי ֶׁ

וכ"פ השו"ע ש"אין טובלים בכלים" כאשר הכלי הוא
המקוה ,ומשמע מהפוסקים שפסול זה הוא מדאורייתא.

טבילה בכלי שיש בו מ' סאה
ספרא שמיני פרשה ט " -אי 'בור' יכול אף בור
שבספינה יהא טהור? תלמוד לומר 'מעין' ,מה
מעין שעיקרו בקרקע אף מקוה שעיקרו בקרקע".

טבילה על גבי כלים  -שיטות הראשונים
ישנן מספר סוגיות העוסקות בנושא טבילה על גבי כלים,
אלא שנחלקו הראשונים בפסק ההלכתי היוצא מהן :1138

מקור טוהר
 1138ואלו הן הסוגיות :א .נדה סו" - :אמר רבא אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול ,סבר רב כהנא למימר טעמא מאי משום
גזירת מרחצאות [שהרי אסור לטבול במקום שיש אצטבאות על גבי אדמה ויושבים עליהן ,לכן חששו שמא יבואו לטבול במרחצאות
שיש בהן איצטבאות של חרס ,ומרחצאות אלו פסולות לטבילה] ,הא על גבי סילתא [רש"י  -בקעת עץ עבה ,רמב"ם  -סל] שפיר דמי
[כיון שאינו דומה לאיצטבאות] ,א"ל רב חנן מנהרדעא התם טעמא מאי משום דבעית [עיקר הטעם משום פחד בעת הטבילה שלא
תיפול] ,סילתא נמי בעיתא"  -דהיינו ,נחלקו האמוראים מה הסיבה שאין לטבול על כלי חרס האם משום גזירת מרחצאות או מחשש
פחד שתיפול ,והנ"מ היא בדין בקעת של עץ (או סל ,לביאור הרמב"ם) ,וכאן נחלקו הראשונים :הראב"ד הרשב"א והר"ן סברו שהלכה
כשני הטעמים אלא שטעם המרחצאות מעכב שכן ישנה משנה שיש בה טעם של מרחצאות .ואילו הרא"ש (לפי הב"י בביאורו השני)
והרמב"ם סברו שההלכה כמסקנת הגמרא ,שהטעם הוא משום חשש שמא תיפול ,שחכמים לא גזרו מעולם את גזירת מרחצאות.
והר"ש ביאר שגזירת מרחצאות קיימת רק בכלי הקבוע בקרקע .שכן אפילו מותר להטביל כלי בתוך כלי (חגיגה כב .).ולרא"ש לפי
הב"י בביאור הראשון ,י"ל שרבא ידע את המשנה שאין להטביל בכלי ,וכאן איירי בכלי מנוקב( .ב"י סוף ד"ה נראה מדבריו)
ולרא"ש לפי הב"י בביאור השני ,י"ל שרבא מיירי בכלי שאין כל מי המעין עוברים על גביו ,ולכן מותר להטביל עליו ,אלא שיש להזהר
משום ביעתותא( .ב"י ד"ה והשתא ניחא)
ב .משנה  -מקואות פ"ה מ"ב " -הֶׁעֱבִירוֹ עַל גַּבֵּי כֵלִים אוֹ עַל גַּבֵּי סַפְסָּל ,רַבִּי יְהוּדָּה אוֹמֵר ,הֲרֵי הוּא כְמוֹ שֶׁׁהָּיָּה .רַבִּי
יוֹסֵי אוֹמֵר ,הֲרֵי הוּא כְמִקְוֶׁה ,וּבִלְבַד שֶׁׁלֹּא יַטְבִּיל עַל גַּבֵּי הַסַּפְסָּל - ":דה יינו ,שאין להטביל על גבי ספסל או כלים ,וכאן
נחלקו הראשונים :לפי הראב"ד והרשב"א עיקר הטעם הוא מחמת גזירת מרחצאות ,ולכן אין להטביל על כל דבר הראוי לקבל טומאה,
משא"כ כלי חרס מגבו ובקעת עץ שאינם מקבלים טומאה ,שהטבילה מועילה בהם בדיעבד .וכל זה משום שאמרה התורה שיש לטבול
במעין ומקוה מים דוקא.
אך לדעת הרא"ש עיקר הטעם הוא משום שרבי יוסי גזר אטו תוך כלי( .רא"ש בפרק תינוקת הל' מקואות ס"ס ט)
או מטעם שאין להטביל על גבי כלים הקבועים בקרקע ,שמא יניחם במקום יציאת המים ולא יהיה שם כשפופרת הנוד (ר"ש על
המשנה)
ואין לומר שהט עם הוא משום ביעתותא (פחד) ,כיון שכתוב 'לא יטביל' והיינו כלים ובהם לא שייך ביעתותא( .רא"ש בפרק תינוקת
הל' מקואות ס"ס ט ,ר"ש על המשנה)
ג .נדה סז" - .אבוה דשמואל עבד לבנתיה מקוואות ביומי ניסן ומפצי [מחצלאות] ביומי תשרי" [פירש רש"י  -מפני חציצת הטיט נותן
מחצלות בנהר שעוברות עליהן]  -ופירש הראב"ד שאבוה דשמואל עשה מחצלאות והעמידן משום צניעות ,אך לא הניחם משום גזירת
מרחצאות.

357

מי טוהר
ב .הסברו השני בדעת הרא"ש ,ובדעת הרמב"ם  -מותר
להטביל על גבי כלים שאין כל המים עוברים עליהם או שהם
מו קפים במים מכל צד ,אלא שלכתחילה אסור שיהיה לה
פחד בטבילה על גביהן ,אך בדיעבד הטבילה עלתה לה (ב"י
ד"ה והשתא ניחא) 1142
ג .הסברו השני בדעת הרמב"ם  -מותר להטביל על אחורי
כלים שיש להם בית קיבול ,משום שבכלים שיש להם בית
קיבול הדרך להניחם כשפיהם למעלה ,ולכן כשהם כפויים
על פיהם יש בזה היכר ,ומ"מ לכתחילה אסור שיהיה לה פחד
לטבול על גביהם ,אך בדיעבד עלתה לה הטבילה [והמשנה
נקטה שאין להטביל על גבי ספסל בדוקא ,משום שאין לו
בית קיבול ,משא"כ כלים שיש להם בית קיבול שמותר
לטבול על אחוריהם ,ולכן רק ברישא נאמר כלים ולא
בסיפא .וכן יש לגזור במים הנמשכים מהם ,שכן לא ניכר על
המים ובמקום שמטביל בו שהכלי מונח שלא כדרכו] (ב"י
בד"ה ועוד י"ל) 1143

י"א שלא עולה טבילה על גבי דבר המקבל טומאה ואף שהם
קבועים בקירות המקוה ,מטעם גזרת מרחצאות [עפ"י
המשנה] ,ולכתחילה אין לטבול על כל דבר שתפחד ליפול
ממנו ,מטעם ביעתותא [עפ"י רב חנן מנהרדעא בגמרא].
( 1139ראב"ד ריש שעה"ט פח\כד\:עה ,רי"ו נכ"ו רכה ע"ד,
רשב"א תוה"ק ב"ז ש"ז ל .ובארוך לא .וכן הגירסא בב"י
ובארוך ,ר"ן פ"ב דשבועות ו :ד"ה גרסינן בגמ' אשה) ולכן
יש לעשות מדרגה מאבנים ,רחבה ד' ,בכדי שלא תפחד
ליפול ממנה (שו"ת הרשב"א סי' תתכח)
וי"א שאסור לטבול דוקא בכלי הקבוע באדמה [ודוקא
בתוכו] ,כגון שוקת [שבהם יש חשש שיקבעו את הכלי
סמוך למקוה ,ולא יהיה בכלי כשפופרת הנוד ,והמים
שיעבור דרכו יפסלו בשאיבה] ( 1140ר"ש על המשנה)
וי"א שאסור לטבול על גבי דבר שחוששת ליפול ממנו
(רא"ש הל' מקואות סי' לב ,רמב"ם הל' מקואות פ"א הי"א)
והב"י ביאר ברא"ש וברמב"ם מספר ביאורים:
א .הסברו הראשון בדעת הרא"ש  -אין להטביל בכלים בין
שהם מחוברים למעין בין שהם תלושים ,בין בתוכם בין על
גבם ,ואף שאינם ראויים לקבל טומאה .דהיינו ,בין כלי עץ
מאחור ובין כלי חרס מאחור [ 1141הטעם  -שגוזרים אטו תוך
הכלי] (ב"י ד"ה נראה מדבריו ,וכ"נ מדברי הטור בסי' רא
שסתם דבריו וכתב ש'אין לטבול על אחורי כלי ממש' ,לפי
שלא חילק)

טבילה על גבי כלים  -הלכה
גזירת מרחצאות  -השו"ע פסק כדעת הראב"ד והרשב"א -
שאין לטבול על כלי המקבל טומאה מגבו [ככלי עץ] ולא
על כלי המקבל טומאת מדרס [כנסרים  ]1144משום גזרת
מרחצאות ,ואם טבלה בהם לא עלתה לה טבילה[ .אך לדעת

מקור טוהר
 1139לדוגמא :אין טבילה עולה בכלי עץ שמקבלים טומאה מגבן ,וכן נסרים או כלים הראויים לטומאת מדרס ,משא"כ כלי חרס שאינו
מקבל טומאה מגבו ובקעת עץ שאי נם מקבלים טומאה ,שלכתחילה אין לטבול בהם משום שמא תפחד שלא תפול ,אך בדיעבד עלתה
בהם הטבילה.
טעם החילוק  -משום שבגזירת מרחצאות ,אם יטבלו בהם ,הרואה יטעה לומר שמותר לטבול במרחץ ,משא"כ משום ביעתותא ,כולם
יודעים שצריכה לטבול על פי ההלכה ,אלא החשש הוא בה ,שמא תפ חד ולא תטבול כמו שצריך (ט"ז לא)
 1140רבינו שמשון הקשה ,מדוע אין הטבילה מועילה במעיין ששיש בו שוקת ,כמוש שראינו ש"מַעְיָּן שֶׁׁהֶׁעֱבִירוֹ עַל גַּבֵּי
הַשֹּׁקֶׁת ,פָּּסוּל" (מקואות פ"ה מ"א) וכן בתוספתא דתלמי (מקואות פ"ד ה"ה) ,שהרי כל המים מחוברים למעיין ויש להם להתכשר,
כמו שראינו שהחיבור מועיל אפילו למים שאובים ,שכן מעין שריבה עליו מים שאובין מטהר בכל שהוא (מקואות פ"א מ"ז) ,ועוד
שמצאנו שמותר אפילו להטביל כלי בתוך כלי שיש בפיו כשפופרת הנוד (חגיגה כב .).ותירץ שהטבילה לא עולה כאשר מי המעין
נגררים על כלי הקבוע במקוה ,וג זרו בו משום "שפעמים שקובעים אותם במקום מוצא המים ,ואין שם כשפופרת הנוד ,ונמצאו כל
המים העוברים על גביו פסולים" .ולפי זה ביאר את דברי רבי יוסי שאמר שאין להטביל על גבי ספסל ,וכן ביאר מה שרבא אסר טבילה
על גבי כלי חרס משום גזירת מרחצאות ,שכל זה דוקא בכלי חרס הקבוע שם לעמוד על גביו - .אך הרא"ש דחה דבריו ,שאין להקשות
על השוקת או התלמי ,שהרי אין בהם חיבור טוב ,שהרי הכלי מפסיק בין השוקת למעין ,וכן התלמי מפסיק בין המעין לבריכה .ועוד
שאין קושיה מהטבלת כלי בתוך כלי ,שכן שתי הכלים נמצאים בתוך המקוה ,משא"כ כאן שהכלי מחובר בצד המקוה ,ויש חשש שמא
יטביל בכלי שיש בו ארבעים סאה אך אין בחיבורו כשפופרת הנוד.
 1141ובדיעבד שטבלה על גבי כלי חרס או כלי עץ  -הב"י הבין שלא עלתה לה טבילה אף בדיעבד ,ולכן הרא"ש מחמיר יותר מהראב"ד.
והסביר שכנראה הטור הסתפק בדעת הרא"ש ,אם בדיעבד עלתה לה הטבילה או לא.
 1142הב"י יישב את דברי הרמב"ם ,וביאר שהמשנה של "מַעְיָּן שֶׁׁהֶׁעֱבִירוֹ עַל גַּבֵּ י הַשֹּׁקֶׁת ,פָּּסוּל" ,אסרה להטביל כאשר
המים עוברים על גבי כלי שיש לו בית קיבול .וכן גזרה בכלי שאין בו בית קיבול אטו שיבואו להטביל בכלים שיש להם בית קיבול ,וכן
גזרה במים היוצאים ממנו ,אא"כ באשבורן .אך אם אין כל המים עוברים על הכלי ,אין בזה איסור כלל ,שכן שנינו "הֶׁעֱבִירוֹ עַל גַּבֵּי
ש ָּפָּה כָּל שֶׁׁהוּא ,כָּּשֵׁר חוּצָּה לָּהּ" (מקואות פ"ה מ"א) .אך החשש שהוסיף רבא הוא משום דבעיתא( .ב"י ד"ה ויש לומר וכן
בד"ה והשתא)
 1143ועיין בב"י בסוף הסעיף בד"ה אי נמי ,שביאר בדרך אחרת כיצד הסבר זה נכנס במשנה.
 1144י"א דוקא בנסרים המיוחדים לכלים וראויים למדרס כמו ספסל (באה"ג) וי"א כל הנסרים ,שכן הראב"ד חשש שמא הרואה יטעה
ויבוא להתיר גם בנסרים הרואיים למדרס (ט"ז לא ,וכן בעל הלבוש רבי מרדכי יפה זצ"ל)
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יו"ד סימן קצח
הט"ז (לא) גזירת מרחצאות אינה משום קבלת טומאה,
כדעת הראב"ד אלא מטעמים אחרים]
חשש ביעתותא  -וכן פסק השו"ע שלא תטבול על גבי כלים
שהיא תחשוש שמא תיפול ,ולא תטבול יפה [ככלי חרס
מגבו או בקעת עץ] ,אך בדיעבד שעשתה כן עלתה לה
טבילה [ראב"ד ,רשב"א ,רי"ו]1145 .
ולכן במקוה גבוה ,אין להניח כסא ולקושרו בחבלים בכדי
שיוכלו לטבול עליו מבלי לפחד [שהרי זהו ספסל המפורש
במשנה שאין להטביל על גביו] (שו"ת נו"ב תניינא חיו"ד
סי' קלח ,פת"ש יח)

קבלת טומאה ,אלא משום טעמים אחרים שלפיהם אין
לאסור בנסרים (ט"ז לא ולב ,ביארנוהו באריכות בהערה )1146
וכן לדעת הש"ך כל האיסור בנסרים הקבועים במקוה הוא
רק כאשר הנסרים היו כלים קודם קביעתן במקוה (ש"ך מה)
לכן פסק המהר"ם מלובלין (בתשובה סי' צז) שאין לשנות
המנהג ,בכדי לא להוציא לעז על הראשונים ,אך כאשר
מזדמן לידו כאשר בונים מקוה חדש ,הוא מצוה לבנות את
קרקע המקוה בדברים שאינם מקבלים טומאה (הובא בש"ך
מה)
הסד"ט יעץ שכאשר אין אבנים בכדי לחפות המקוה ,אפשר
לחפות המקוה בנסרים דקים שאינם ראויים למדרס רגל
(פת"ש יח)

ולכן פסק השו"ע שבמקוה שיש בו מדרגות [שליבות] של
עץ לא תטבול עליהן ,אלא יעשו שליבות של אבן ,ושיהיו
רחבות ארבעה טפחים כך שהיא לא תפחד ליפול ממנו
בשעה שטובלת [כתשובת הרשב"א]
אך לדעת הט"ז משום גזירת מרחצאות אין בעיה לטבול על
נסרים מעץ ,אלא שיש לעשותם ברוחב ד' טפחים ,משום
חשש ביעתותא .שכן לדעתו גזירת מרחצאות אינה משום

מקוה שקרקעיתו נסרים המשלבות ע"י ברזלים

מקוה שהקרקע או המדרגות מעץ

מקוה שעשו בו נסרים עבים בכדי שלא יזובו המים בין
הלבנים שתחתם ,והם משולבות אחת לחברתה באמצעות
ברזלים ,וציוה רב אחד לעשות בנסרים חורים שיש בהם
כשפופרת הנוד ,בכדי לצאת דעת השו"ע שאין לטבול ע"ג
דבר המקבל טומאה - .אלא שהחת"ס דחה דבריו [הטעם -
שכן הנקבים אינם מועילים לבטלו מתורת מדרס ,ואדרבה

מקור טוהר
 1145דלא כדעת הב"ח שסבר שאף בחשש ביעתותא אין הטבילה עולה בדיעבד [שכן לרש"י ותוס' בכלי חרס לא עלתה הטבילה] -
אך הש"ך (מג) דחה דבריו ,שכן רש"י ותוס' כתבו זאת בהוה אמינא של הגמרא שיש גזירת מרחצאות ,אך למסקנת הגמרא אין גזירה
זו ,אלא רק חשש ביעתותא .ב .ועוד שלדעת הרא"ש והטור גזירת מרחצאות היא רק לכתחילה כמבואר בש"ך סי' רא ס"ק לז ,ג .ואף
לסוברים ש גזירת מרחצאות מעכבת ,מ"מ בכלי חרס מגבו יש לאסור רק לכתחילה.
 1146לפי שיטת הראב"ד שהשו"ע שפסק כמותו ,שאסור לטבול על נסרים ,יש לתמוה על מנהג המקואות לחפות את קרקע ומדרגות
המקוה בנסרים ,שכן לשיטתם אסור לטבול על גביהן?
תירץ המהר"ם פדאווה (סי' לא)  -שאין הם חשובים למיוחדים למדרס  -א .הואיל והם עשויים לעמוד עליהם לטבול וחשובים כתקרת
הבית ,ובפרט שנקבעו במסמרים ,ב .וכן הואיל ומים צפים עליהם הם חשובים כבנין ,ואפילו אם היו כלים ממש קודם קביעתם במקוה.
ג .ועוד שלשיטתם אין פשוטי כלי עץ מקבלים טומאה אפילו מדרבנן .ד .הראב"ד והשו"ע אסרו דוקא בנסרים שהיו כלי קודם שקבעום.
וכן הב"ח  -הסכים לחלק מדבריו שכן כתב שמותר רק כאשר קבעם במסמרים.
וגם מהר"י כץ  -התיר מטעם שזה כלי העשוי לנחת שאינו מקבל טומאה.
וכן שארית ישראל (סי' ס) ובית הלל  -התירו משום שהרשב"א מיירי בנסרים העשויים למדרס ,משא"כ בנסרים שעשויים בכדי לעמוד
עליהם בלבד ,והש"ך (מה) הסכים לטעם זה ,לפי שהשו"ע פסק בסעי' הבא להתיר בסילון ,משום שאין לו לבזבז ,ואם טעמו היה משום
שהיה כלי ,לא היה לו להתיר בזה.
[  -אך הט"ז (ס"ק לא) חלק על הטעמים הנ"ל ,שכן הגמרא רצתה להתיר טבילה על גבי סילתא בלבד ולא על גבי פשוטי כלי עץ ,א"כ
כל ההיתר הוא רק בסילתא  ,ומה שטען שאף שזה היה כלי ,יש להקל כעת אחר שקבעוהו במקוה ,אין זה נכון שכן יש לחוש שהרואה
יטעה ,ויתיר טבילה על דבר הטמא טומאת מדרס .ועוד שאין קביעה בבנין מבטל שם כלי .ואף אם לטענתו אין טומאה בפשוטי כלי
עץ ,מ"מ דעת הראב"ד שהוא בעל הלכה זו היא שיש טומאה בהן .ואין לתמוה על תשובה זו של המהר"ם שהרי הוא בעצמו אמר שלא
ראה את דברי הראב"ד והרשב"א האלו .וכן למרות שכלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה היינו טומאת מגע ,משא"כ טומאת מדרס
הוא מקבל].
ותירץ הט"ז (לא)  -שכנראה שאר הפוסקים סברו כהראב"ד ,אלא שעיקר גזירת מרחצאות זה לא משום קבלת טומאה ,אלא משום
טעמים אחרים ,שאינם שייכים בנסרים [שכן לר"ש הטעם משום כלי הקבוע בצד המקוה ולא יהיה בו כשפופרת הנוד .והרא"ש
בתשובה התיר בסילון אף לדעת הר"ש ,שכן בסילון אין לבזבזין והוי פשוטי כלי עץ ואין חשש גם אם יעשנו במקום מוצא המים ,ועוד
שכל ס ילון יש בו כשפופרת הנוד .וה"ה לנסרים ,וכן לרא"ש הטעם הוא שמא יטביל בכלי שיש בו ארבעים סאה בלי חיבור ,אם כן
החשש הוא רק בשוקת וכדו' שאפשר לטבול בו ,שהרי המים יכולים לעמוד שם ,משא"כ סילון ונסרים .וכש"כ לפי מסקנת הב"י לומר
שהטור הבין בדעת הרא"ש שהחשש הוא משום ביעתותא ולא משום קבלת טומאה ].ולשיטתו מי שפוסל בנסרים יפסול גם כן בסילון.
ומור טבילה על נסרים אף אם אינם קבועים במסמרים .לכן הוא הסכים עם המתירים אך לא מטעמם.
ותירץ המהר"ל מפראג  -שעיקר טעם הגזירה הוא משום שמא יסמוך הספסל למקום המעין ,למעבר המים ,והמדרגות לא עשויים
למעבר המים( .הובא בט"ז ס"ק לא)
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מי טוהר
ומ"מ לכתחילה אין לעשות שום נסרים בתחתית המקוה
כלל (שו"ת חת"ס ס"ס רא) (הפת"ש ס"ק יט הביאו ,אך דחה
חלק מטענותיו)

הנקבים גורמים שיהיה לו בית קיבול ,כיון שהנסרים מונחים
על הלבנים .ועוד יש לחוש שמא המים שנכנסים לתוך
הנקבים נמשכים בין הלבנים ונהיים למים זוחלים ,שזה
פוסל את המקוה כמבואר בסי' רא סעי' נ .ועוד שהברזלים
מקבלים טומאה ,וכיון שהם בגדר מעמיד לנסרים הם
גורמים להם שיקבלו טומאה] אך למעשה הורה שהמקל
לסמוך על נסרים המחוברים בברזלים לא הפסיד ,ובלבד
שלא יהיו בהם הנקבים הנ"ל [הטעם  -כיון שמתחילה
הנסרים והברזלים יחד עשויים לשם בנין ,אך הנקבים
מביאים לחחש פסל דאו' משום זוחלים ולכן אין להקל בזה]

טסים של מתכת
מקוה שרוצים לחפות את קירותיו וקרקעיתו בטסי מתכת -
מותר ,שכן אינם ראויים לטומאה קודם שנקבעו במקוה
(שו"ת פנים מאירות ח"ג סי' מב ,פת"ש יח)

סעיף לב :טבילה על סילון
ְּבז
של עֵּ ץ הַּ ָּּׁקבוּעַּ ְּּב ַּק ְּר ָּׁקעִ ית הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ הִ ,אם אֵּ ין לוֹ לְּ בַּ ז ּ ֵּ
ִסילוֹ ן ֶׁ

ש ָּׁאז ֵּאין לוֹ ּ ֵּבית ִקבּ וּל),
(פי' ִמסְּ ּג ֶֶׁׁרת ֶׁ
ִּ

מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת

לַּ ֲעמֹד עָּׁ לָּׁ יו וְּ לִ ְּט ּבֹל.
קבועים שהמים עוברים עליהם יש חשש שמא יקבענו
במקום מוצא המים ולא יהיה בו כשפופרת הנוד  -אין חשש
כזה כאן שכן כולו פתוח ואין חשש שלא יהיה בו כשפופרת
הנוד .ועוד שאין הסילונות מקבלים טומאה  -שכן אין להם
לבזבזים ,והם פשוטי כלי עץ שלא מקבלים טומאה (רא"ש).
ואף לראב"ד והרשב"א שאסרו בפשוטי כלי עץ  -כל זה
בנסרים הראויים למדרס ,משא"כ בסילונות שאינם ראויים
למדרס (בדק הבית)] ובתנאי שאין לו לבזבז בצדדיו 1148
(רא"ש בתשובה כלל לא סי' ג)

צינור של עץ ,שקבוע בקרקעית המקוה ,ועשוי להעברת
מים למקום אחר ,שיש לו שפה משני צדדיו כדרך הצינורות,
אבל אין לו שפה משני הצדדים האחרים (בדה"ש ס"ק רנו),
ונחשב לפשוטי כלי עץ כיון שאין לו בית קיבול  - 1147מותר
לעמוד עליו ולטבול [הטעם  -משום ביעתותא  -אין חשש
כיון שהם קבועים בקרקע המקוה ,משום רבי יוסי שאמר
שלא יטביל על גבי ספסל  -שם מדובר שמעביר את המים
למקוה עליו ,ומשום פירוש ר"ש שאמר שאסור בכלים

סעיף לג :טבילה במקום שיש בו טיט
ש ּיֵּש ְּּב ַּק ְּר ָּׁקעִ יתוֹ ִטיטִ ,מ ּשוּם ח ֲִציצָּׁ ה ,אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן ִּת ּ ֵּתן עָּׁ לָּׁ יו זְּמוֹ רוֹ ת
לֹא ִּת ְּט ּבֹל ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ
שלּ ֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה
שאֵּ ינוֹ ְּמקַּ ּ ֵּבל שוּם טֻׁ ְּמ ָּׁאה; וְּ ִאם טָּׁ ְּבלָּׁ ה ,יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
וְּ כַּ יּוֹ צֵּ א בָּׁ הֶׁ ם ,דָּּׁ בָּׁ ר ֶׁ
(ראֲ בָּׁ "ד וְּ ַּר ִש"י אֲ בָּׁ ל רֹב הַּ ּפוֹ סְּ ִקים מַּ ִּת ִירין) .
בילָּׁ ה ַּ
ְּט ִ
ישנה סתירה  -בגמרא (נדה סו ):מובא שאין לאשה לטבול
בנמל ,ולפי פירוש רש"י ,הטעם הוא משום הטיט ששם
שחוצץ בטבילת האדם ,ואילו במשנה (מקואות פ"ז מ"ז)

מקור טוהר
" 1147אבל אם היה עשוי ממתכת ,אע"פ שאין לו בית קיבול ,דינו כפשוטי כלי מתכות שמקבלים טומאה ,ואע"פ שהוא מחובר וגם
שנעשה מתחילתו להתחבר עם הקרקע ואינו מקבל טומאה (כדלהלן סי' רא סעי' מח) ,מ"מ לענין גזירת כלים ומרחצאות אין לחלק
בזה" (משמרת הטהרה עמ' תלט) ,ועיין בבדה"ש בביאורים ד"ה של עץ.
 1148הטור לא הזכיר תנאי זה ,וכנראה הבין שעיקר טעמו של הרא"ש הוא משום שלא מעביר את המעיין על גביו ,כטעמו הראשון .אך
אה"נ שלשיטת הר"ש ,וכן לשיטת הראב"ד הרשב"א והר"ן צריך דוקא שלא יהיה לו לבזבז ,ולכן השו"ע הוסיף תנאי זה (ש"ך מו)
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יו"ד סימן קצח
מובא שאין חציצה בטיט לטבילת מטה  .1149וכאן הראשונים
נחלצו ליישב זאת ,מדוע באדם זה חמור יותר:
י"א שהאדם כבד יותר" ,לפי שהוא כבד ומכביד בעובי
הטיט"  -אך הרא"ש דחה טענתם ,שכן הטעם במשנה
המתירה הוא משום שהמים מקדימים ,כך שאין שייכות
למשקל ,שהרי המים קדמו לטיט והם מחוברים למקוה ,ולכן
אין הטיט מהוה חציצה ,שכן על אף משקלו הכבד של האדם
נשאר לחות מהמים שקדמו ,כדין המדיח ידיו ואוחז בחברו
כבסעי' כח (רא"ש הל' מקואות סי' לג)
וי"א שבאדם יש סדקים בין אצבעותיו ,משא"כ במטה  -אך
הב"י דחה דבריו שכן לפי הטעם שהמים מקדימים ,הרי הם
מקדימים אף לבין האצבעות (הר"ן כט :ד"ה ודאמרינן
ועביד)  -והנה מחצית השקל (על השו"ע סעי' לג) מיישב
שבאדם הטיט נדחק לבין האצבעות באותם מקומות שהמים
לא נכנסו שם קודם.
וי"א שטבילה שלא עלתה בטיט היינו בטיט היון או של
יוצרים  ,1150ששם לא מועיל שהמים מקדימים ,משא"כ
בשאר טיט שהטבילה עולה בהם עיקר הטעם הוא משום
שהמים מקדימים ,ולכן לא עלתה טבילה בנמל שמצוי שם
טיט היון (ר"ש על המשנה)  - 1151אך הב"י הקשה על זה,
שכן מי אמר שבנמל מצוי טיט היון יותר מבשאר נהרות.
וי"א שעיקר הבעיה בטבילה בנמל היא משום שפת הים,
ששם הטיט (המעורב במעט מים) נדבק ברגלים קודם ביאת
המים ,משא"כ כשאין שפה בוצית ,והטיט רק בקרקעית
המקוה ,כך שהמים מעל הטיט וביאת מים קודם לטיט
(ראב"ד בבעה"נ שעה"ט צח\כז\.פג ,עפ"י הערת טור שירת
דבורה אות קמב)
להלכה ,אין לאשה לטבול במקום שיש בקרקעיתו טיט
משום חציצה ,אא"כ היא תניח עליו זמורות או כל דבר
שאינו מקבל טומאה ואינה חוששת ליפול ממנו בעומדה
עליו( .שכן הטור והשו"ע חששו לביאור רש"י בגמרא,
שאיסור טבילה בנמל הוא משום הטיט ששם)
ומ"מ בימינו יש כאלו הטובלים אף במקום שיש בו טיט
[הטעם  -לפי שיש תירצו שהגמרא אסרה בנמל משום טיט
עבה כטיט היון שמצוי שם ,וסתם טיט שבמקואות שלנו

אינו כטיט היון .ובפרט שרוב הפוסקים מתירים לטבול בנמל
במקום הטיט] (ש"ך מז) אך הנוהגים כן יש להגביה רגליהם
בעת הטבילה ,ולכן לכתחילה אין לטבול במקוה שיש בו
רפש וטיט ,שכן ודאי הוא שאין הנשים נזהרות בזה להזדקר
ולקפוץ בעת הטבילה במקוה כזה (שו"ת נו"ב תניינא חיו"ד
ס"ס קלו ,פת"ש כ)
בדיעבד
בדיעבד שטבלה במקום שיש בו טיט -
י"א שלא עלתה לה הטבילה [הראיה  -לפי גירסת רש"י
"ואע"ג דהשתא ליכא ,אימר ברדיוני נפל" משמע שהגמרא
עוסקת שהטבילה לא טובה אף בדיעבד ,ולכן היא מסבירה
שאף אם לא ראינו טיט על רגליה ,יש חשש שמא היה טיט
על רגליה וירד ממנה בעת עלייתה מחמת שכשוך רגליה.
הטעם  -הב"י ביאר שלפי שיטתו מיירי בטיט עבה כמו טיט
היון] (רש"י) וכ"כ השו"ע בשם יש אומרים.
וי"א שעלתה לה הטבילה ( 1152טור הוסיף על דעת רש"י
שזה מעכב "ולא נהירא")

מקור טוהר
 1149הגמרא  -נדה סו" - :אמר רב שמואל בר רב יצחק אשה לא תטבול בנמל ,אע"ג דהשתא ליכא ,אימר ברדיוני נפל"  -ולפי רש"י
עיקר הטעם בזה הוא משום הטבילה בטיט .וזה לשון רש"י" :בנמל .פורט"ו ,מקום שהספינות נקבעות ,שמעלות טיט וחוצץ :ברדיוני.
נפל הטיט מעליה ברדיוני ,איני יודע לשונו ,ונראה שהוא לשון שיכשוך ,שכששכשכה רגליה במים בצאתה נפל" [דלא ר"ת ור"ח שסברו
שעיקר הטעם הוא משום היראה למטבול בפני אנשים .כמובא בסעי' הבא]
המשנה  -מקואות פ"ז מ"ז " -הִטְבִּיל בּוֹ אֶׁת הַמִּטָּּה ,אַף עַל פִּי שֶׁׁרַגְ לֶׁיהָּ שׁוֹקְעוֹת בַּטִּיט הֶׁעָּבֶׁה ,טְהוֹרָּה ,מִפְּנֵי
שֶׁׁהַמַּיִם מְקַדְּמִין"
 1150כנפסק להלכה שאין הטבילה מועילה בהם ,בסעי' יד ,וזה לשון השו"ע" :טִיט הַיָּּוֵן וְטִיט הַיּוֹצְרִים וְטִיט דְּרָּכִים הַנִּמְצָּא
שָּׁם תָּּמִיד ,אֲפִלּוּ בִּימוֹת הַחַמָּּה ,כָּּל אֵלּוּ חוֹצְצִין"
 1151וכן ב"אבוה דשמואל עביד מצפי לבנתיה ביומי תשרי" ,פירש רש"י מפני טיט הנהרות ,והבין הר"ן שהוא עבה יותר מטיט רגיל.
 1152הטעם  -שהרי הסבר רש"י נדחה שכן ישנה הקושיה ממטה ,וישנן מספר תירוצים לכך (ט"ז לד)
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מי טוהר

סעיף לד :טבילה בנמל או שפת הים

ש ִּמ ּתוֹ ְּך ּ ָּׁכ ְּך ְּממַּ הֶׁ ֶׁרת לִ ְּט ּבֹל וְּ אֵּ ינ ָּּׁה
ש ִּי ְּראוּהָּׁ ְּּבנֵּי ָּׁא ָּׁדםִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
ֲשש ֶׁ
ש ּיֵּש ח ָּׁ
לֹא ִּת ְּט ּבֹל ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ
ְּמ ַּד ְּק ֶׁ ּדקֶׁ ת ּ ַּב ּ ְּט ִבילָּׁ ה; ו ִּמיה ּו ְּּב ִדיעֲבַּ ד ,עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה.
ומ"מ אם היא עשתה מחיצת גדר לעצמה כך שהיא תמנע
מעצמה את הבושה מלטבול  -היא יכולה לטבול שם
לכתחילה [לפי ש"אבוה דשמואל עביד מפצי לברתיה ביומי
תשרי" ולפירוש ר"ח ור"ת היינו שעשה להם מחיצה
עומדת] (תוס' שם ,רא"ש שם ,רמב"ם הל' מקואות פ"א
הי"א)

בגמרא נדה סו" - :אמר רב שמואל בר רב יצחק אשה לא
תטבול בנמל"  -ופירשו רבינו חננאל ורבינו תם שהטעם הוא
משום שרוב בני אדם מצויים שם והיא בושה מהם ולכן
ממהרת לטבול ואינה מדקדקת לטבול כהלכה( 1153 .תוס'
סו :ד"ה אשה ,רא"ש הל' מקואות סי' לג ,וכן נראה שדעת
הר"ן נוטה לפירוש זה ,וכ"כ הרי"ף בשבועות ו ,:רמב"ם הל'
מקואות פ"א הי"א ,רשב"א בתוה"ק בארוך לב :ובקצר לא:
וכן בלב ):ולפי זה אין לנשים לטבול בכל נהר או שפת הים
שיש חשש שיראו אותה .וכ"פ השו"ע
אך יש שהוס יפו סיבה נוספת שאין לטבול בנהר או בשפת
הים ,והוא שיראה מהגוים שלא יזיקו לה (רי"ו נכ"ו ח"ה רכו:
)1154

בדיעבד
בדיעבד שטבלה במקום שיראה לטבול  -עלתה טבילה
(רשב"א בתוה"ק שם ,רי"ו שם ,טור) והיינו דוקא כאשר היא
יודעת בעצמה שטבלה כהוגן ,ולא חוששים שמא מחמת
הפחד היא לא טבלה כהלכה ואינה זוכרת זאת (ב"י) וכ"פ
השו"ע

מקור טוהר
( 1153ואת תוספת המילים "אע"ג דהשתא ליכא אימר בר דיוני נפל" הם גורסים בעניין שנתנה תבשיל לבנה) [דלא כרש"י שפירש
שעיקר הטעם בזה הוא משום הטבילה בטיט ,כנלמד בסעי' הקודם]
 1154רבינו ירוחם כתב שיש למחות בנשים הטובלות "במקום שיראות מן הגוים" ,והב"י תמה עליו ,שהרי האשה יראה לטבול אף
במקום שיש יהודים .אך הדרכ"מ (א ות יד) יישבו שלדעת רי"ו ישנו טעם הטעם הוא שמא יזיקו לה הגוים.
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יו"ד סימן קצח
סעיף לה :תנוחת הטבילה
ש ִּמ ְּס ּ ַּת ְּּת ִרים ּ ָּׁב ּה; וְּ לֹא ִּת ְּשחֶׁ ה הַּ ְּר ּ ֵּבה עַּ ד
ש ּיֵּש ְּמקוֹ מוֹ ת ֶׁ
לֹא ִּת ְּט ּבֹל ְּּבקוֹ ָּׁמה זְּקוּפָּׁ הִ ,מ ּ ְּפנֵּי ֶׁ
ש ִּי ְּהי ּו ִס ְּת ֵּרי ּ ֵּבית הָּׁ עֶׁ ְּרוָּׁ ה נִ ְּר ִאים ְּּכ ֶׁד ֶׁרךְּ
ש ִּידָּּׁ ְּבק ּו ְּס ָּׁת ֶׁריהָּׁ זֶׁה ּ ָּׁבזֶׁה ,אֶׁ ּ ָּׁלא שוֹ חָּׁ ה ְּמעַּ ט עַּ ד ֶׁ
ֶׁ
ְּ
יקה
ש ּ ֵּמינִ ָּׁ
שעָּׁ ה ֶׁ
ש ִּנ ְּראֶׁ ה ְּּב ָּׁ
ש ִהיא עוֹ ֶׁרכֶׁ ת; וְּ יִ ְּהיֶׁה ּ ַּתחַּ ת דַּּ ֶׁ ּדיהָּׁ נִ ְּראֶׁ ה ְּּכ ֶׁד ֶׁרך ֶׁ
שעָּׁ ה ֶׁ
ש ִּנ ְּראֵּ ית ְּּב ָּׁ
ֶׁ
שאוֹ ֶׁרגֶׁת ְּּבעוֹ ְּמ ִדין ,וְּ ֵּאינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה
ש ִּנ ְּראֶׁ ה ְּּכ ֶׁ
ש ִחי נִ ְּראֶׁ ה ְּּכ ֶׁד ֶׁר ְּך ֶׁ
אֶׁ ת ְּּבנ ָּּׁה; וְּ יִ ְּהיֶׁה ּ ַּתחַּ ת ּ ֵּבית הַּ ּ ֶׁ
לְּ הַּ ְּר ִחיק י ְַּּרכוֹ ֶׁתיהָּׁ זוֹ ִמזוֹ יוֹ ֵּתר ִמ ַּּדאי וְּ גַּם לֹא לְּ הַּ ְּר ִחיק זְּרוֹ עוֹ ֶׁתיהָּׁ מֵּ הַּ גּ וּף יוֹ ֵּתר ִמדַּּ איֶׁ ,א ּ ָּׁלא
ֲתה ְּּביוֹ ֵּתר אוֹ ז ְָּּׁקפָּׁ ה ְּּביוֹ ֵּתר ,עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה
שח ָּׁ
ש ּ ָּׁ
שהֵּ ם ְּּבעֵּ ת ִהלּ וּכָּׁ ּה; וְּ ִאם ִש ְּּנ ָּׁתהְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
ְּּכ ֶׁד ֶׁר ְּך ֶׁ

ְּט ִבילָּׁ ה

(עָּׁרו ְּּך וּסְּ מַּ "ג וְּ ַּר ְּש ּ ָּׁב"ץ וְּ ַּר ְּמ ּ ַּב"ם) ;

שלּ ֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה.
שאוֹ מֵּ ר ֶׁ
וְּ יֵּש ִמי ֶׁ

(נדה סז ,).כלומר שלא תדחק זרועותיה על בשרה ולא
רגליה ושוקיה זה בזה (רש"י) ,וכן לא תזקוף או תתכופף
יותר מדרכה ,אלא תרחיב זרועותיה וירכיה קצת ( 1155רא"ש,
רשב"א ,טור) כדרך שרגילה לעשות בעת הילוכה,
שהזרועות או הירכיים מרוחקים קצת מהגוף ולא יותר מדאי
( 1156ב"י) 1157

כדרך גדילתה
תנוחת הטבילה ,כדרך גדילתה  -דהיינו ,כדרך הילוכה
ושימושה תמיד ,כך שהמים יוכלו לבוא לכל המקומות
הגלויים שבגוף [המקור  -נדה סז" - .אמר ריש לקיש האשה
לא תטבול אלא דרך גדילתה[ ,כמו ששנינו גבי טומאת
נגעים ,כדרך שהאדם צריך להראות את נגעי בית הסתרים
לכהן ,שאם הם נראים בתנוחה זו יש לטמא] כדתנן (במשנה
בנגעים פ"ב מ"ד) האיש נראה כעודר ומוסק זיתים ,אשה
נראית כאורגת וכמניקה את בנה" ופירש רש"י 'לא תטבול
אלא כדרך גדילתה .כלומר לא תדחק זרועותיה על בשרה
ולא רגליה ושוקיה זה בזה אלא כדרך הליכתה ושמושה
תמיד ומה שנכסה וקמוט ואין מים באין בו לא איכפת לן
ואינה צריכה לפשט בית קמטיה וסתריה אלא כדרכן תמיד']

המקומות הגלויים
מה הם המקומות הגלויים ,ושיש לגלותם בעת הטבילה,
למדה הגמרא מדיני נגעים ,שם נאמר "לכל מראה עיני
הכהן" (ויקרא יג,יב)  -שיש לאיש המנוגע להראות את הנגע
לכהן ,ואז הכהן בוחן את מראה הנגע ואת מיקום הנגע אם
הוא נחשב למקום נסתר ,ואז להחליט לטמא את הנגע 1158

מקור טוהר
 1155וכן כתב הרא"ש (הל' מקואות סי' לה) וזה לשונו "כדרך גדילתה פירוש אינה צריכה להרחיב ירכותיה זו מזו יותר מדאי ,וגם לא
להגביה זרועותיה יותר מדאי ,אלא כמו שרגילה להיות תמיד שלא תפתח עיניה ביותר ולא תעצים עיניה ביותר ,ולא תקפוץ פיה,
ותרחיב ירכותיה ותגביה זרועותיה כדרך הילוכה"
וכן כתב הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז לב ):וזה לשונו "האשה לא תטבול זקופה ממש ולא שוחה ממש אלא דרך גדילתה ...כדי שלא
יסתם בה מקום הגלוי".
 1156הקשה הב"י  -מדוע הפוסקים כתבו שיש לאשה להרחיב ירכיה וזרועותיה קצת ,כדרך גדילתה (הרא"ש והטור) והלא יש צורך
שתטבול כמוסק זיתים שמגביה ידיו הרבה יותר ממה שהוא רגיל לעשות? ובפרט שהם הוסיפו שלא תגביה זרועותיה ביותר? ויישב
הב"י ,שהצורך להגביה היד כמוסק אינה לעניין גובה הגבהת היד ,אלא לעניין הרחקת הזרוע מהגוף בכדי לגלות השחי ,וזהו ההרחקה
הנעשית בין הזרוע לבשר בעת הילוכה( .ב"י בד"ה ומ"ש ואינה צריכה ,וכן נראה שפירש רש"י)
 1157דלא כדעת הסמ"ג (לאוין קיא לח ע"ג) בשם הערוך (ערך עדר) שסברו שטבילה דרך גדילתה נאמר לענין טהרות בלבד ,כמו
במחלוקת הפוסקים שהובאה בסעי' ט .שה ם מאלו שגרסו "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא" ככל דיני החציצה שהובאו קודם לכן.
ואפילו מה שנאמר שצריכה לטבול דרך גדילתה היינו לטהרות בלבד[ .ומה שנאמר "כי הא דאמר ריש לקיש אשה לא תטבול אלא
דרך גדילתה" ,לפי הערוך ,היינו הסיבה שמחמירים רק בטהרות ,כמו שבשעת בדיקתה לטהרה מנגעה היא צריכה להיבדק דרך גדילתה,
כך לענין טבילה רק לעניין טהרות צריך שתטבול דרך גדילתה ,אבל בטבילה לבעלה אין צורך בזה( .ב"י)]
 1158המשנה בנגעים (פ"ב מ"ד) מדרש רבה (טו,ח)" :כֵּיצַד רְאִיַּת הַנֶּׁגַע .הָּאִישׁ נִרְאֶׁה כְעוֹדֵר ,וּכְמוֹסֵק זֵיתִים .הָּאִשָּּׁה
כְּעוֹרֶׁכֶׁת וּכְמֵנִיקָּה אֶׁת בְּנָּהּ ,כְּאוֹרֶׁגֶׁת בְּעוֹמְדִין לַשֶּׁׁחִי לַיָּּד הַיְמָּנִית .רַבִּי יְהוּדָּה אוֹמֵר ,אַף כְּטוֹוָּה בְפִשְׁתָּּן
לַש ְּמָּאלִית .כְּשֵׁם שֶׁׁנִּרְאֶׁה לְנִגְעוֹ ,כָּּךְ הוּא נִרְאֶׁה לְתִגְלַחְתּוֹ"
ילקוט שמעוני (תזריע רמז תקנא)" :תָּּנוּ רַבָּּנָּן כֵּיצַד רְאִיַּת הַנֶּׁגַע הָּאִישׁ נִרְאֶׁה כְּעוֹדֵר וּכְמוֹסֵק זֵיתִים[ ,כְּעוֹדֵר בְּבֵית
הַסְּתָּרִים וּכְמוֹסֵק בְּבֵית הַשֶּׁׁחִי .הָּאִשָּּׁה כְּעוֹרֶׁכֶׁת וְכִמְנִיקָּה אֶׁת בְּנָּהּ ,כְּעוֹרֶׁכֶׁת בְּבֵית הַסְּתָּרִים] ,וְכִמְנִיקָּה אֶׁת בְּנָּהּ
תַּחַת הַדַּד ,כְּאוֹרֶׁגֶׁת בָּּעֳמָּרִים לַשֶּׁׁחִי לַיָּּד הַיְמָּנִית .רַבִּי יְהוּדָּה אוֹמֵר כְּטוֹוָּה פִּשְׁתָּּן לַש ְּמָּאלִית"
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מי טוהר
כאורגת בעמידה לשחי יד ימין  -שמגביהה יד ימין כאשר
הנגע בב ית השחי (רש"י ,סמ"ג לאוין קיא לח ע"ג ,ר"ש).
1163
וכ"פ השו"ע
כטווה בפשתן לשחי יד שמאל  -שדרך טווה להגביה ידה
השמאלית (ר"ש)
אך יש פוסקים שהשמיטו את זה (רמב"ם הל' נגעים טומאת
צרעת פ"ט הי"ב ,ר"ן) [כי לדעתם רבי יהודה חולק על תנא
קמא ,והלכה כתנא קמא ,שהדרך לעשות המלאכה בימין,
ואין דרך להתגלות בשמאל בעת המלאכה]
דהיינו ,לשיטתם מקומות הגלויים היינו אותם מקומות
שדרך שיתגלו בעת מלאכתה .ובכל אחד משערים לפי מה
שדרכו להתגלות בעת מלאכתו ,כך שאצל האשה רק יד
אחת מגביהה ,ואצל האיש שני ידיים ,כיון שהמלאכה בה
דרכו להגביה ידיו נעשית בשני ידיים משא"כ אצל האשה
המלאכה בה היא מגביהה ידיה נעשית ביד אחת ,ואף שיש
מלאכה לשמאל ויש מלאכה לימין ,מ"מ אין היא עושה
שתיהן יחד בד בבד ,ולכן הולכים לפי המלאכה שעיקר
עשייתה בימין( .ב"י בד"ה ואיכא)
אך לפי הטור דין אורגת שייך בשתי הידיים ,שכן מה
שמתגלה בימין באריגה ,נחשב לגלוי גם ביד שמאל ,כדין
המוסק זיתים( 1164 .הב"י בד"ה אבל קשה הבין שכן דעת
הטור והר"ש)

(כן הוא במשנה בנגעים פ"ב מ"ד ,במדרש רבה ,ובילקוט
שמעוני).
ואלו הן התנוחות הצריכות ,שבדרך כלל עושים ,ומה
שמתגלה באותה עת נחשב למקומות הגלויים:
האיש כעודר  -כחופר בקרקע שמפסק רגליו ,כאשר הנגע
בבית הסתרים (ר"ש ,רע"ב ,וכן הוא בילקו"ש ,ר"ן) ,וי"א
כאשר הנגע בבית השחי (רש"י).
כמוסק זיתים  -כלוקט זיתים מהעץ שמגביה שתי זרועותיו
בכדי לנער האילן ,כאשר הנגע בבית השחי (ר"ש ,רע"ב ,וכן
הוא בילקו"ש ,ר"ן ,טור עפ"י ב"י בד"ה אבל) ,וי"א כמלקט
זיתים מהארץ אחר שנשרו מהאילן ,כאשר הנגע בבית
הערוה (רש"י) .1159
האשה כעורכת פת  -כעורכת פת שמפסקת רגליה ,כאשר
הנגע בבית הסתרים (ר"ש ,רע"ב ,וכן הוא בילקו"ש ,ר"ן),
וכ"פ השו"ע .וי"א לפשוט זרועותיה כאשר הנגע בבית
השחי (רש"י) ,והסמ"ג כתב את שני הפירושים בזה (לאוין
קיא לח ע"ג)
הפוסקים כתבו זאת לטבילת אשה לבעלה [אף שריש לקיש
לא כתב זאת בגמרא ,כי לשיטתם ריש לקיש בסך הכל נקט
חלק מהתנוחות ,וה"ה לשאר התנוחות המוזכרות במשנה
1161 1160
)
(ב"י)] (ר"ן ,טור
כמניקה את בנה  -שצריכה להגביה הדד קצת מעל החזה
כשעת הנקה ,כאשר הנגע באזור שתחת הדד (ר"ש ,תוס'
ד"ה וכמניקה ,ילקוט שמעוני ,ר"ן ,רא"ש ,טור) וכ"פ השו"ע
 ,1162וי"א שצריכה לכפוף עצמה כשעת הנקה ,כאשר הנגע
בבית הערוה (רש"י)

ולהלכה ,פסק השו"ע שלא תזקוף או תשחה הרבה בכדי
שלא תכסה את בית סתריה ,אלא תשחה (תתכופף) מעט,
וכך ע"י שחיה מעט ממילא יראה מקום הערוה כדרך
שמתגלה בעת שעורכת פת ,ויראה תחת דדיה כדרך שנראה

מקור טוהר
וכן כתבם הר"ן (פ"ב דשבועות ו :ד"ה ולית הלכתא)
 1159הב"י כתב לדחות סברת רש"י בזה ,שכן מלשון 'מוסק' משמע שלוקט מהאילן עצמו ולא מהארץ( .ב"י בד"ה אבל)
 1160וכן נראה שדעת הרא"ש ורי"ו (נכ"ו ח"ה רכה ).שכתבו שאינה צריכה להרחיב ירכותיה זו מזו יותר מדאי ,שמשמע שקצת צריכה
להרחיב .וכן נראה שזו הכוונה של עורכת .אלא שהם כתבו זאת על 'כדרך גדילתה' שאמר ריש לקיש .וכן נראה שדעת התוס' (סז .ד"ה
פתחה עיניה ביותר) שכתבו שצריכה להרחיב ירכותיה כאורגת וכמניקה ,וי"ל שהם למדו שאורגת היינו שפוסקת רגליה ,או שלמדו
שכשם שמקפידים על מקום השחי והדד שלא ידבק ,כך יש להקפיד על ירכותיה שלא ידבקו( .ב"י ד"ה ומדהביא)
 1161וצ"ע מדוע הרמב"ם (הל' מקואות פ"א ה"י) לא הזכיר את העורכת שנשנתה במשנה (ב"י בד"ה ומדהביא)
 1162בלשון השולחן ערוך נראה שאין צורך שתגביה בידה ,אלא שתשחה קצת וכך זה יראה .כנלע"ד.
 1163ואף שבמשנה נאמר 'כאורגת בעומדין' ,מ"מ ריש לקיש בגמרא וכן הפוסקים נקטו בלשון 'אורגת' בלבד  -א .משום שהגמרא
התכוונה למה שנאמר במשנה [אלא שאם כן הפוסקים היו צריכים לפרש זאת] ב .או שסתם אריגה היא בעמידה ואין צורך לפרש
זאת.
והב" כתב שדרכן של נשים שחצניות להגבי ה ידיהן על צידיהן (על המותן) ושיעורו יותר מהגבהה בעת האריגה .אך לא מסתבר שיהיה
שיעור חדש לנשים שגינה הכתוב שכן דרך בנות ציון( .ט"ז לז)
[ 1164ולשיטתו רבי יהודה רצה להורות שבכל יד הולכים לפי מלאכתה ,ולכן אם הגבהת היד בטויה בשמאל היא פחות מאשר הגבהת
היד באריגה בימין ,הרי שאר המקום נחשב לבית הסתרים ,אך הלכה כתנא קמא ששיעור הגבהת היד באריגה נחשבת גם ליד שמאל,
כך שאין יד אחת מחשבת למגולה יותר מחברתה]
(הב"י התקשה מדוע הטור נקט באשה 'מוסק' ,שהרי בה נאמר 'אורגת' ,ותירץ הב"י שרצה הטור לומר שאריגה באשה מתייחסת לשני
היד יים כשם שמסיקה באיש מתייחסת לשני הידיים ,וכן הב"י הבין בדעת הר"ש .אך לדעת הט"ז (לו) הטור בסה"כ הסתפק הא דין
אורגת הוא רק ביד אחת או בשתיהן ,ולכן מספק הוא כתב מוסק שזה ודאי בשתיהן ,ולא שהוא ביאר את המחלוקת אחרת)
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יו"ד סימן קצח
י"א שיש לבדוק אם המים הגיעו בכל המקומות שהיה צריך
להכנס בהם מים בטבילה כדרך גדילתה ,ואם נכנסו מים בהם
עלתה הטבילה( 1165 .תוספתא דמקואות פח ה"א ,רמב"ם
הל' מקואות פ"א ה"ט ,ב"י) וכש"כ לדעת הסמ"ג והערוך
שאינה צריכה לטבול כדרך גדילתה כלל אלא לטהרות בלבד
(סמ"ג לאוין קיא לח ע"ג בשם הערוך ערך עדר)
וי"א שלא עלתה לה הטבילה (ראב"ד בבעה"נ שעה"ט
צד\כה\:פ)
השו"ע פסק בסתם שעלתה לה הטבילה  ,1166והביא בשם יש
מי שאומר שלא עלתה לה הטבילה1167 .

בעת שמניקה ,ויראה בית השחי כדרך שנראה בעת שאורגת
בעמידה .ולא תרחיק זרועותיה וירכיה יותר מידי מהגוף
אלא כדרך שרחוקות בעת הילוכה.
וחכמים הם ששיערו תנוחות אלו בכדי שהמים יגיעו
למקומות הראויים לביאת מים (ש"ך מח)
בדיעבד
בדיעבד כאשר האשה לא טבלה כדרך גדילתה -

סעיף לו :גובה המקוה

צָּׁ ִר ְּ
ש ִּי ְּהיֶׁה הַּ ִּמ ְּקוֶׁה ּגָּׁבוֹ ּ ַּה ִמ ּ ַּמעַּ ל לְּ טַּ ּבו ָּּׁר ּה ז ֶֶׁׁרת ,לְּ פָּׁ חוֹ ת.
יך ֶׁ
וי"א בהקמת המקוה יקפידו על יב גודלין ,ואח"כ אם
התמעט המים יקפידו שלא יפחת מעשרה גודלין.
ומחמת שיש בזה חשש פסול בדיעבד אם ימעט מזה ,לכן
ראוי לתת לבלנית סרגל של עשרה גודלין שתוכל לבדוק
גובה המקוה ,ואם היא תמצא שהגובה פחות מעשרה ,תורה
לטובלת לטבול בשכיבה בלבד כמו דף שתפשוט ידיה
ורגליה .והוסיף שהרב צריך להזהיר תמיד את הבלנית ולא
לסמוך על מה שהזהירה בעבר פעם אחת (לבושי שרד,
פת"ש כא)

שיעור המקוה אמה על אמה ברום שלוש אמות שהוא
שיעור מ' סאה ,והעיקר זה ארבעים סאה ,ואין חובה בגובה
המקוה של שלוש אמות (רי"ו נכ"ו ח"ה רכה ע"ד בשם רב
נטרונאי גאון).
אלא שיש שכתבו שאין לטבול במקוה שאין גבוה לפחות עד
חצי החזה ,ששיעורו זרת מעל הטבור [הטעם  -שהרי כך
תצטרך להתכופף הרבה ,ויתרבו הקמטים בבטן ובירכיים,
שכן אמרו שאין לאשה לטבול אלא דרך גדילתה (נדה סז]).
( 1168שו"ת הרשב"א ח"ג סו"ס רכד)
שיעור זרת
י"א חצי אמה של ששה טפחים (באה"ג)

מקור טוהר
 1165וזה לשון הרמב"ם" :הַכּוֹפֵת יָּדָּיו וְרַגְלָּ יו וְיָּשַׁב לוֹ בְּאַמַּת הַמַּיִם אִם נִכְנְסוּ מַיִם דֶּׁרֶׁךְ כֻּלּוֹ טָּהוֹר"
 1166הש"ך (מט) הקשה עליו ,מדוע פסק שעלתה לה הטבילה ,והסתמך על הפוסקים הסוברים בסעי' ט שיש לגרוס "ולית הלכתא
ככל הני שמעתתא" ,הרי השו"ע שם לא גרס זאת ,ומדוע כאן הוא סמך עליהם .וצ"ע.
 1167הטעם  -י"א מחשש שמא דיבוק הקמטים הקדים לביאת המים (ט"ז לח) ,וי"א שהמים שבתוך הקמטים אינם חיבור למקוה
מחמת הקמטים (נקוה"כ)
ולפי טעמו של הט"ז ,אם האשה הכניסה עצמה למים עד צוארה ,קודם ששחתה ,עלתה לה הטבילה לכולי עלמא ,שכן בכך המים
מקדימים לדיבוק הקמטים .ול כן נכון שכל אשה תעשה כן ,שמא היא תשחה ביותר ולא תשים לב (ט"ז לח)
[ 1168הראיה  -משנה מקואות פ"ז מ"ז " -מִקְוֶׁה שֶׁׁמֵּימָּיו מְרֻדָּּדִין ,כּוֹבֵשׁ אֲפִלּוּ חֲבִילֵי עֵצִים ,אֲפִלּוּ חֲבִילֵי קָּנִים ,כְּדֵי
שֶׁׁיִּתְפְּחוּ הַמַּיִם ,וְיוֹרֵד וְטוֹבֵל" .ופירש רע"ב ' -שֶׁׁמֵּימָּיו מְרֻדָּּדִים .שֶׁׁאֵין הַמַּיִם עֲמֻקִּים ,מֵחֲמַת שֶׁׁהַמִּקְוֶׁה רָּחָּב
וְהַמַּיִם מִתְפַּשְּׁטִים בְּכֻלּוֹ .וְאַף עַל פִּי שֶׁׁיֶּׁשׁ בּוֹ אַרְבָּּעִים סְאָּה ,אֵין כָּּל גּוּפוֹ מִתְכַּסֶּׁה בַמַּיִם בְּבַת אַחַת' ,ופירש
הרמב"ם "כדי שיתפחו .שיגבהו ויעלו ר"ל שהוא ילחוץ המים מכל צד בחבילי עצים וקנים אשר יקבצו המים במקום אחד ויתהוו וישוב
אליו גובה ויטבול בו" .וכן פירש בשו"ת הרשב"א לפי שאין דרך להשתטח במקוה ולטבול בפישוט ידים ורגלים]
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מי טוהר
סעיף לז :טבילה במאוזן
שאֵּ ין ְּּבגֹבַּ ּה מֵּ י הַּ ִּמ ְּקוֶׁה לַּ עֲלוֹ ת ּ ָּׁבהֶׁ ם ּ ָּׁכל גּ וּפָּׁ ּהֶׁ ,א ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן ּ ָּׁפנֶׁיהָּׁ
ש ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
שאוֹ מֵּ ר ֶׁ
יֵּש ִמי ֶׁ
ש ּ ִפיר דָּּׁ ִמי
ּשים ּ ַּב ַּּק ְּרקַּ עַּ ,
וְּ גוּפָּׁ ּה ְּּכבו ִ

וְּ עַּ ּיֵּן לְּ קַּ ּ ָּׁמן ִסימָּׁ ן ר"א

אם מי המקוה רדודים  -האשה יכולה לטבול בהם ,אך בתנאי
שתטבול בהם בשכיבה בבת אחת ,בפישוט ידים ורגלים ולא
בקיפול איברים( 1169 .רי"ו נכ"ו ח"ה רכה ע"ד בשם רב
נטרונאי גאון ,שו"ת הר"ן סי' סו) 1170

(סָּׁ עִ יף ס"ו)

ְּּב ִדינֵּי ִמ ְּקוֶׁה.

אלא שיש לחוש לכתחילה בזה ,שמא לא תשתטח יפה
(שו"ת הרשב"א סי' תתיח) ,ובפרט שאין דרך להשתטח
בפישוט ידים ורגלים (שו"ת הרשב"א ח"ג סו"ס רכד)
ולכן אין ראוי למדקדקים במצות לסמוך על זה ,אלא יטבלו
בעמידה במקוה שגובהו ממעל לטבורה זרת לפחות (שו"ת
הרשב"א סי' תתיט ,רשב"ץ ח"א סי' יז)

סעיף לח :סגירת השפתיים
ש ִּי ּ ָּׁכנְּ ס ּו ּ ָּׁב ּה הַּ ּ ַּמיִ ם ,וְּ לֹא ִּת ְּק ּפֹץ אוֹ ָּׁת ּה יוֹ ֵּתר ִמדַּּ אי; וְּ ִאם ָּׁק ְּפצָּׁ ה,
אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּפתֹחַּ ּ ִפיהָּׁ ְּּכ ֵּדי ֶׁ
ש ְּפתוֹ ֶׁתיהָּׁ זוֹ לְּ זוֹ דִּ ּבוּק ּ ֵּבינוֹ נִ י.
לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה ,אֶׁ ּ ָּׁלא ּ ַּת ּ ִשיק ִ ׂ
[שאם שרץ נגע בו נטמא האדם] מ"ט? {ויקרא טו  -יא}
'אשר יגע בו' אמר רחמנא והאי נמי בר נגיעה הוא ,לענין
טבילה כטמון דמי [שאינו צריך להיות גלוי בעת הטבילה
שתפתח פיה] מ"ט? {ויקרא טו  -יג} 'ורחץ בשרו במים'
אמר רחמנא מה בשרו מאבראי אף כל מאבראי ,לא נחלקו
אלא לענין הזאה( ]"...טור ,ב"י)
אלא די שתשיק אותם זו לזו בדיבוק בינוני (הרא"ש בקיצור
הל' נדה ,טור) וכ"פ השו"ע בסעי' הזה.

אין לאשה לסגור שפתיה בחוזקה בעת הטבילה ,ואם עשתה
קָּׁרצָּׁ ה ִשפְ תֹותֶ יהָּׁ ,
כן לא עלתה לה הטבילה [המקור ְ " -
כְ ִאלּו ל ֹא טָּׁ בְ לָּׁה" (משנה מקואות פ"ח מ"ה) ,דהיינו דוקא
אם עשתה זאת חזק לא עלתה לה הטבילה ,כדין פתחה
עיניה ביותר או שעצמה עיניה ביותר] (ר"ש על המשנה
בפירושו השני  ,1171וכן בסוף המסכת פ"י מ"ח ד"ה מפני
שהוא ,כתב שפירוש זה עיקר ,וכ"כ הרא"ש בפירוש
המשנה) וכ"פ השו"ע בסעי' כז.
וכן אין האשה צריכה לפתוח את פיה [קידושין כה" - .אמר
עולא הכל מודים בלשון לענין טומאה דגלוי הוא אצל השרץ

קרצה שיניה  -אינו חוצץ (חמודי דניאל מכת"י ,פת"ש יז)

סעיף לט :עצימת העיניים
שלּ ֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה
ש ָּׁתה כֵּ ן יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
לֹא ּ ַּתע ֲִצים עֵּ ינֶׁיהָּׁ ְּּביוֹ ֵּתר וְּ ַּאל ִּת ְּפ ְּּתחֵּ ם ְּּביוֹ ֵּתר ,וְּ ִאם עָּׁ ְּ ׂ
בילָּׁ ה (ב' דֵּּ עוֹ ת ּ ַּב ּט וּר וּפוֹ סְּ ִקים עב"י) .
ְּט ִ

מקור טוהר
 1169מלשון תשובת הרשב"א (סי' תתיח) שכתב "ואע"פ שמימיו מרודדין ,אם הוא בענין שתוכל להעלות כל גופה בבת אחת שלא
תצטרך להתהפך כביניתא עלתה לה טבילה" עולה שאין לה לטבול כדג ,ואילו מבה"ג (דף פה ):שהביאו הש"ך משמע שאפשר לטבול
כיד ,וזה לשונו "ובדלא נפישי מיא למירמי בהו איתתא כולה קומתה ,מיגנדרא (מתגלגלת) כביניתא ושפיר דמי".
 1170דלא כדעת מי שאוסר בטובלת במאוזן ,מטעם שכדרך גדילתה ,בא למעט שלא תטבול במאוזן כאשר פניה כבושות בקרקע.
שהרי זה בא למעט שלא תתקפל באיבריה ותטבול ,כמו בדין פתחה עיניה או עצמה עיניה ביותר ,אבל אם היא מתפשטת לגמרי אין
לחוש כלל (שו"ת הר"ן סי' סו)
 1171ודלא כפירושו הראשון  -שקרצה ,היינו כל שהדביקה שפתותיה.
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יו"ד סימן קצח
אשה שעצמה עיניה ביותר או פתחה עיניה ביותר בעת
הטבילה ,נחלקו הפוסקים בדינה - 1172
י"א שלא עלתה לה הטבילה [שלשיטה הטוענת שהקפדות
החציצה שבקידושין סז .הם אף לטבילה לבעלה ,הרי הם
מעכבים אף בדיעבד] (רא"ש בתשובה כלל כט דין ב)
וי"א שעלתה לה הטבילה כקמטים במקום שדרכם להיות
שם (רי"ו נכ"ו ח"ה רכד ע"ג הביא מחלוקת בזה וכתב
שהדעה המקלה זו דעת הרמב"ן )1173
השו"ע כתב בשם יש אומרים שלא עלתה לה טבילה

המקור  -נדה סז" - .א"ר יוחנן פתחה עיניה ביותר או עצמה
עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה"
ועל מימרא זו ושאר המימרות של החציצה שהובאו בסמוך
לה ,נחלקו הפוסקים מה דינם ,כי יש גורסים אחריהם "ולית
הלכתא ככל הני שמעתתא ,אלא כי איתמר הני לטהרות אבל
לבעלה טהורה ,כי הא דאמר ריש לקיש אשה לא תטבול
אלא כדרך גדילתה"  -רש"י לא גרס כן ,ולכן הצריך את כל
ההקפדות הללו של חציצה גם בטבילת אשה לבעלה,
ומחמת כן הרא"ש והתוס' חששו לדבריו ,מצד שני יש אלו
הגורסים כן ,ואם כן אין צורך בכל ההקפדות הללו בטבילתה
לבעלה ,מצד שלישי יש כאלו האומרים שגם המתירים לא
אמרו כן אלא לענין דיעבד ,אך לכתחילה גם בטבילת אשה
לבעלה יש להקפיד בהם .ולפי דבריהם למד הב"י שאם כך,
שהמתירים אוסרים לכתחילה ,אם כן דעת האוסרים זה
לאסור אף בדיעבד (ב"י)

אלא יש לאשה לסגור עיניה ברפיון (רא"ש בקיצור הל'
נדה) ,ואף כשהם פתוחים קצת ,זה טוב (ב"י )1174
השו"ע לא פרט מה יש לעשות ,אלא רק כתב את מה שאין
לעשות ,ונראה שלהלכה סמך על מה שכתב בב"י ,שאף
פתוחים קצת זה לכתחילה( .כנלע"ד)

סעיף מ :לודא שכל גופה במים

צָּׁ ִר ְּ
ש ִהיא טוֹ בֶׁ לֶׁ ת,
שעָּׁ ה ֶׁ
שנָּׁה וְּ יוֹ ם אֶׁ חָּׁ ד ְּּב ָּׁ
ַּב ּה יְּ הו ִּדית ְּּגדוֹ לָּׁ ה יוֹ ֵּתר ִמי" ב ָּׁ
יך לְּ הַּ ע ֲִמיד עַּ ל ּג ּ ָּׁ
ַּב ּה,
ש ּ ַּת ֲעמֹד עַּ ל ּג ּ ָּׁ
ֹאש ּה צָּׁ ף עַּ ל ּ ְּפנֵּי הַּ ּ ַּמיִ ם; וְּ ִאם אֵּ ין לָּׁ ּה ִמי ֶׁ
שאֵּ ר ִמ ּ ְּשׂ עַּ ר ר ָּׁ
שלּ ֹא יִ ּ ָּׁ
ש ִּת ְּראֶׁ ה ֶׁ
ֶׁ
ְּ
ֹאש ּה ,ו ִּבלְּ בַּ ד
ש ְּּבר ָּׁ
ֹאש ּה ְּּבחוּטֵּ י צֶׁ מֶׁ ר אוֹ ּ ָּׁב ְּרצוּעָּׁ ה ֶׁ
שעָּׁ ָּׁר ּה עַּ ל ר ָּׁ
שהוּא ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ הִּ ,ת ְּכרֹך ְּ ׂ
אוֹ ֶׁ
שעָּׁ רוֹ ֶׁתיהָּׁ .
ש ֶׁרת ּ ֶׁבגֶׁד ָּׁרפוּי עַּ ל ְּ ׂ
של חו ִּטים חֲלוּלוֹ ת אוֹ קוֹ ֶׁ
ש ְּר ְּשרוֹ ת ֶׁ
ש ְּּת ַּר ּ ֵּפם אוֹ ְּּב ַּ
ֶׁ
והבודקת תהיה דוקא אשה יהודיה גדולה מי"ב שנים ויום
אחד או בעלה של הטובלת ,אך לא גויה הואיל וכאן אתחזק
איסורא וצריך הוכחה בכדי להוציאה לחזקת טהרה (כל בו
סי' פו נה ,.אגור סי' אלף שפז ,שערי דורא סי' כ) וכ"פ
השו"ע

בשעה שהאשה טובלת ,צריך לוודא ששערות ראשה לא צפו
על פני המים ,ולכן הובאו שלושה דרכים לוודא זאת :1175
א .אשה אחרת תעמוד מעליה
הפתרון הראשון הוא שאשה אחרת תעמוד מעליה בעת
הטבילה ותראה אם כל שערה נכנס למים (רא"ש פז .סי' כח,
רשב"א בתוה"ק ב"ז ש"ז לב):

מקור טוהר
 1172הטעם שבדין עצמה עיניה ישנה מחלוקת משא"כ בקפצה פיה ששם לכו"ע לא עלתה לה טבילה  -א .שהרי קפצה פיה ביותר זו
משנה מפורשת "קָּרְצָּה ש ִפְתוֹתֶׁיהָּ ,כְּאִלּוּ לֹא טָּבְלָּה" (משנה מקואות פ"ח מ"ה) ,ואילו עצמה עיניה זו מימרא דרבי יוחנן בה
נחלקו הראשונים בנדה סז .אם זה עוסק גם בטבילת אשה לבעלה( .מעד"מ דף שיח ע"א) ב .הטעם הוא שעצמה עיניה אין העצימה
מונעת מהמים להכנס בקמטים( .ר"ן ,ב"י דף רכא ע"א ,רא"ה בבדק הבית דף קפט) (ש"ך נא)
( 1173בהגהות והערות טור שירת דבורה אות קנח וקנט הקשו על דבריו ,ונראה לי יותר שכוונתו לרמב"ם ,כמו שכתב הרשב"ץ שהובא
בב"י עמ' רה סוף ד"ה כתב הרמב"ם)
 1174ואפשר שהרא"ש כתב סגורים ,בשביל עצה טובה בלבד ,שכך פחות יהיה חשש שתבוא לפותחן או להעצימן יותר מדאי (ב"י)
 1175הראב"ד ,כתב את שני האפשרויות ,ואילו הרא"ש כתב רק את האפשרות של האשה שעל גבה ,ומ"מ אין ביניהם מחלוקת ,שהרי
הרא"ש מודה שחוטי שער אינם חוצצים ,כמו שכתב בפרק תינוקת סי' כה .דהיינו ,הרא"ש מיירי כאשר יש עמה אשה ,והראב"ד מיירי
כאשר אין עמה אשה ,אבל לשניהם העדיפות הראשונה זה לטבול עם אשה על גבה( .ב"י)
אך הב"ח סובר שיש ביניהם מחלוקת ,והרא"ש נקט דוקא אשה על גבה ,כי צריך את זה לכתחילה ,ואילו הראב"ד השווה את הפתרון
של אשה על גבה לפתרון של כריכה על שערה ,ומשמע אף אם יש עמה אשה היא יכולה לסמוך על הכריכה בלבד
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מי טוהר
אשה טהורה שטבלה עם טמאה או לאחריה אין קפידא
וטהורה לבעלה ( 1176כל בו סי' פו נה).

וי"א שמועיל לכרוך דוקא בקליעת שלושה חוטים ( 1178כן
נראה שנטה לכך הראב"ד בבעה"נ מכת"י שעה"ט עמ' עו,
וברגיל צ\כה).

הפתרון המשני [כגון שאין אשה או בעלה שיעמוד על גבה,
או שזה בלילה ואין להם אור לראותה (לדעת הב"י והשו"ע)]
הוא  -שתכרוך שערה ותטבול ,וכך זה ימנע משערה לצוף
על פני המים בודאות .אלא שיש להקפיד בכך שהכריכה לא
תהיה מדבר חוצץ -
כגון חוטי שער ואע"פ שהם מהודקים [שהרי הואיל והם
קשים הם לא מתהדקים טוב ונכנס בהם מים]
או תיכי חלילתא [שרשרות של חוטים חלולות ועגולות,
שאינם מלוכלכים (ראב"ד בבעה"נ מכת"י שעה"ט עמ' עו,
וברגיל צ\כה ,.רשב"א בתוה"ק ב"ז ש"ז לב ,:רי"ו נכ"ו ח"ה
רכה ).ודוקא שהם מעשה רשת (ש"ך נב ,שו"ע סעי' ג)
או בחוטי צמר או ברצועות שבראשה ובלבד שיהיו רפויים
(שו"ת הרשב"א החדשות מכ"י סי' קב  )1177וכ"פ השו"ע

ואם לא עשתה את שתיהן ,דהיינו ,שהיא גם טבלה לבדה,
וגם לא קשרה שערותיה  -לא עלתה לה טבילה (שו"ת
רעק"א סי' קיד ,פת"ש כב)

ב .שתכרוך שערה

ג .שער קצר
"אשה ששערותיה קצרות יכולה לטבול ללא בלנית ,ובלבד
שהיא בטוחה שכל שערותיה בתוך המים" (הג' הרב מרדכי
אליהו זצ"ל על קיצו"ש גנצפריד ,עמ'  616הערה ג)
ומ"מ כשיש אפשרות עדיף שאשה תעמוד על גביה ,בכדי
שתאמר לה "כשר ,כשר ,כשר" (הרב מרדכי זרניקיאן
שליט"א)

סעיף מא :המפשלת את בנה לאחוריה
ש ּ ָּׁמא הָּׁ יָּׁה ִטיט
ש ִהיא ע ֲֻׁר ּ ָּׁמה ,וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה ,לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה ֶׁ
שלֶׁ ת ְּּבנ ָּּׁה לַּ אֲ חוֹ ֶׁריהָּׁ ְּּכ ֶׁ
הַּ ּ ַּמ ְּפ ֶׁ
שעָּׁ לְּ ָּׁתה נָּׁפַּ ל.
ְּּב ַּרגְּ לֵּ י הַּ ִּתינוֹ ק אוֹ ְּּבי ָָּּׁׁדיו וְּ נִ ְּד ּ ַּבק ְּּב ִא ּמוֹ וְּ חָּׁ צַּ ץ ִּב ְּשעַּ ת ְּט ִבילָּׁ ה וְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
לה טבילה ,ואע"ג דחזינן לה השתא דליכא מידי עליה,
חיישינן דלמא ברדיוני [בשכשוך רגליה] נפל"] (תוס' ד"ה
נתנה בשם ר"ח ,וכן נראה שגרס הרמב"ם לפי שפסק זאת

אשה ערומה שנשאה את בנה על גבה וטבלה  -יש לחוש
שמא היה על התינוק טיט וכיוצא בו ,וזה נדבק באמו ,ולכן
זה חוצץ בעת הטבילה .ואף אם אחר הטבילה לא נמצא עליה
שום דבר חוצץ ,מ"מ אנו תולים שהיה עליה חציצה בשעת
טבילתה ,אלא שבעת עלייתה מהמקוה הוחלק החציצה
ונפל.
[יש הגורסים בנדה סז ,.בין המימרות של דיני חציצה,
מימרא נוספת והיא "המפשלת את בנה וטובלת לא עלתה

מקור טוהר
 1176רק נותר לבאר מה המקרה ,ומה היתה ההו"א לאסור:
א .שמא אין הטמאה נאמנת על טבילת חברתה.
ב .שמא הטובלות יחד אינן נאמנות אחת על השניה.
ג .שמא טהורה שטובלת ,היינו שטובלת לחסידות ולכן אינה מקפדת על דיני טבילה וחציצה ,ולכן יש לחוש שמא לא תשגיח ותדקדק
יפה בטבילת חברתה.
 1177ונראה שהראב"ד גם יודה לזה ,א .כמו שהרשב"א לא פירט אותם בתוה"ק ,ופ ירט אותם דוקא בתשובה ,ואין לומר שדבריו
חולקים .ב .ועוד שאין סיבה לחלק ביניהם ,ואע"פ שצריכה להרפות את חוטי הצמר והרצועות שבראשה ,מ"מ אין לגזור בהם שמא
לא תרפם( .ב"י)
 1178יש השואלים הרי כל ענין החפיפה זה על מנת שלא יהיו קשרים בשער ,וא"כ מה יועיל שתקשור שערה  -והראב"ד הביא שני
תירוצים לדבר ,א .יש הבדל בין קשר לכריכה ,שהכריכה אינה חוצצת מחמת קושי השער הרי זה מחליק ונכנס בו מים ,ב .בין בקשר
בין בכריכה יש חציצה בקשר השער ,אלא ההיתר הוא רק כאשר הם שלוש חוטים בקליעה [הראיה  -נדה סז - .נימא אחת קשורה
חוצצת ,שלוש אינן חוצצות" ,וכן הביא ראיה מירושלמי שכן הלכה ,וכן מהמעשה של רב יהודה שלא התיר לטבול אלא בזנב הסוס
שהוא עב וקשה] והראב"ד נטה לספוק כדעה זו.
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יו"ד סימן קצח
להלכה בהל' מקואות פ"ב הי"ב  ,1179וכן גרס הרא"ש בפרק
תינוקת סי' לד  )1180וכ"פ השו"ע 1181

ויש שחידשו שאף אם נשאה את בנה קודם בסמוך לטבילה
ולא בעת הטבילה ממש  -הטבילה לא עלתה לה( .תוס' ד"ה
נתנה ,ב"י) וכן הסכים באר הגולה

סעיף מב :חציצה בין אצבעות הרגלים
נִ ְּכנְּ ס ּו ְּצרוֹ רוֹ ת ו ְּּקסָּׁ ִמים ְּּב ִס ְּדקֵּ י ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ ִמ ְּּלמַּ ּ ָּׁטה ,חוֹ ְּצ ִצים.
אינו צריך לביאת מים ,מ"מ צריך שיהיה ראוי לביאת מים
(ש"ך נד)] (רמב"ם הל' מקואות פ"ב ה"ח) 1182

אשה או טובל שנכנסו צרורות אבנים וקיסמי עץ דקים בין
רגילו מלמטה  -הרי אלו חוצצים[ .אע"פ שבית הסתרים

סעיף מג :חציצה בבית הסתרים
ש ִּי ּ ָּׁכנְּ ס ּו
יכים ֶׁ
ש ֵּאינָּׁם ְּצ ִר ִ
שעַּ ל ּ ֵּבית הַּ ְּס ָּׁת ִרים ,חוֹ ְּצ ִצין; ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ִא ְּס ּ ְּפלָּׁ נִ ית ְּמלוּגְּ ָּׁמא ו ְּּר ִט ּיָּׁה ֶׁ
שה צְּ ִריכָּׁ ה
שהָּׁ ִא ּ ָּׁ
בהֶׁ ם דָּּׁ בָּׁ ר חוֹ צֵּ ץ .הגה :יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ש ִּי ְּהי ּו ְּראוּיִ ים וְּ לֹא יְּ הֵּ א ּ ָּׁ
יכים ֶׁ
ּ ָּׁבהֶׁ ם הַּ ּ ַּמיִ םְּ ,צ ִר ִ

שלּ ֹא ְּּתהֵּ א צְּ ִריכָּׁ ה לַּ ֲעצֹר עַּ ְּצ ָּׁמ ּה,
לְּ הָּׁ ִטיל מַּ יִ ם ק ֶֹׁדם ְּט ִבילָּׁ ה ִאם ִהיא ְּצ ִריכָּׁ ה לְּ כָּׁ ְּךּ .גַּם צְּ ִריכָּׁ ה לִ ְּבדּ ֹק עַּצְּ מָּׁ ּה ִּבגְּ דוֹ לִ ים ו ִּב ְּקטַּ ִּנים ֶׁ
את הַּ חֹטֶׁ ם (ש"ד וראב" ן סִ ימָּׁ ן שכ"ו ַּ ּדף ס' ע"ג) .
יאת מַּ יִ םּ .גַּם צְּ ִריכָּׁ ה לְּ הָּׁ ִסיר צוֹ ַּ
וְּ לֹא יִ הְּ י ּו ְּראוּיִ ים לְּ ִב ַּ

תחבושת שעל בית הסתרים

עשיית צרכים קודם הטבילה

אספלנית מלוגמא ורטייה שעל בית הסתרים חוצצים
[אע"פ שאין צריכים שיבוא מים בבית הסתרים ממש ,מ"מ
צריך להיות ראוי לביאת מים] ( 1183רמב"ם הל' מקואות פ"ב
ה"ט)

קודם הטבילה האשה צריכה לבדוק עצמה ,שאינה צריכה
להתפנות ,בין לגדולים בין לקטנים ,שמא בעת הטבילה היא
תצטרך להתפנות והיא תעצור עצמה ושריריה ,כך שיהיו

מקור טוהר
 1179הב"י תמה על הרמב"ם שמשמע מדבריו (בהלכה כ"ב) שגרס "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא" אחר המימרות של דיני חציצה,
ולשיטתו מהמימר א של נתנה תבשיל לבנה זה רק לענין טהרות ,והרי התוס' והרא"ש גרסו את הפשילה את בנה אחר המימרא של
נתנה תבשיל ,א"כ איך הרמב"ם פסק זאת להלכה? ויישב הב"י שכנראה הרמב"ם גרס את הפשילה את בנה קודם המימרא של נתנה
תבשיל לבנה ,ולכן על מימרא זו לא קאי הלשון של "לית הלכת א ככל הני שמעתתא" .והטעם שהפשילה בנה חמור יותר ,שכן הוא
להלכה אף בטבילת אשה לבעלה  -משום שאשה הנותנת תבשיל לבנה ,היא יודעת שדרך התבשיל להדבק ,ובודאי היא נזהרת יותר,
ולכן אין להקפיד על כך בטבילת אשה לבעלה ,משא"כ בהפשילה בנה לאחור ,אין האשה נזהרת מכך כלל ,שהרי לא ראתה שיש טיט
ביד התינוק ,ולכן חששו חכמים בזה אף לטבילת אשה לבעלה( .ב"י)
 1180הב"י תמה על הטור שהשמיט הלכה זו ,שהרי הרא"ש גרס כן ,ודעת הרא"ש שנכון להחמיר ולחוש לשיטת רש"י שלא גרס על
המימרות של חציצה "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"
 1181וכתב הש"ך (נג) שדעת הב"ח בס"ס קצט שעלתה לה הטבילה .ועוד כתב שהשו"ע פסק בסי' קצט סעי' יג שאם נתנה תבשיל
לבנה דבר הראוי להדבק בה לא עלתה לה טבילה ,אך אם בדקה עצמה קודם הטבילה ,הטבילה עלתה לה.
 1182הב"י תמה עליו שהרי ישנה בתוספתא (דמקואות פ"ח סוף ה"ד) בה נאמר "נ כנסו צרורות וקסמין בסדקי רגליו מלמטה רבי עקיבא
אומר אינו חוצץ מפני שהוא כבית הסתרים" והרי לא מצאנו חולק בדבר? ויישב הב"י  -א .שכנראה כיון שזו היא דעה יחידאה ,משמע
שכל החכמים חולקים עליו ואוסרים .ב .כנראה רבי עקיבא סבר כרבי יוסי ברבי יהודה שסבר שבית הסתרים אינו צריך להיות ראוי
לביאת מים ,וקיי"ל הלכה כרבי שצריך להיות ראוי לביאת מים (ב"י בד"ה וכתב עוד)
 1183המקור  -תוספתא דמקואות פ"ח ה"ה " -אספלנית מלוגמא ורטייה שעל בית הסתרים  -רבי אומר חוצץ ,רבי יוסי ברבי יהודה
אומר אינו חוצץ" ,דהיינו ,המחלוקת היא כאשר זה מהודק  ,ולדעת רבי בית הסתרים צריך שיהיה ראוי לביאת מים ,ולדעת רבי יוסי
ברבי יהודה כשם שבית הסתרים אינו צריך ביאת מים ממש ,כך אינו צריך להיות ראוי לביאת מים .והלכה כרבי שסבר כרבי זירא
"דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ,ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו " (קידושין כה .וכן נדה סו):
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מי טוהר
מקומות שלא יהיו ראויים לביאת מים( .שערי דורא וראב"ן
סי' שכו דף ס ע"ג) וכ"פ הרמ"א
אך בדיעבד  -אין זה מעכב (ש"ך נה)

הסרת צואם החוטם
קודם הטבילה האשה צריכה לקנח את אפה ,מצואת החוטם,
שכן אף בבית הסתרים צריך שיהיה ראוי לביאת מים ,וכ"פ
הרמ"א
אך בדיעבד  -אין זה מעכב (ש"ך נה)

סעיף מד :חציצה בשערות בודדות
שעָּׁ רוֹ ת
שהָּׁ י ּו ְּש ּ ֵּתי ְּ ׂ
ֹאש ּה מֻׁ ְּד ּ ָּׁבק לַּ ּ ַּמ ּ ָּׁכה ,אוֹ ֶׁ
שע ֲָּׁרה ַּאחַּ ת אוֹ ְּש ּ ַּתיִ ם חוּץ לְּ מַּ ּ ַּכת ר ָּׁ
הָּׁ יְּ ָּׁתה ּ ָּׁב ּה ַּׂ
שעָּׁ רוֹ ת ְּּב ִריסֵּ י עֵּ ינֶׁיהָּׁ ִמ ְּּלמַּ ּ ָּׁטה
שהָּׁ י ּו ְּש ּ ֵּתי ְּ ׂ
ֹאשם] מֻׁ ְּד ּ ָּׁבקוֹ ת ְּּב ִטיט אוֹ ְּּבצוֹ ָּׁאה ,אוֹ ֶׁ
ֹאש ּה) [ר ָּׁ
(ר ָּׁ
של מַּ ּ ָּׁטה
שעָּׁ רוֹ ת ִריסֵּ י עֵּ ינֶׁיהָּׁ ֶׁ
יא ָּׁתן ְּּב ִריסֵּ י עֵּ ינֶׁיהָּׁ ִמ ְּּלמַּ עְּ לָּׁ ה ,וְּ כֵּ ן ִאם הָּׁ י ּו ב' ְּ ׂ
וְּ נִ ְּ ּקב ּו וְּ הוֹ ִצ ָּׁ
של מַּ עְּ לָּׁ ה ,ה ֲֵּרי אֵּ לּ ּו חוֹ ְּצ ִצים.
ְּמ ֻׁד ּ ָּׁבקוֹ ת ְּּב ִריסֵּ י עֵּ ינֶׁיהָּׁ ֶׁ
(תוספתא דמקואות פ"ח ה"ה ,רמב"ם הל' מקואות פ"ב
ה"ט)
דיבוק ריסים  -כגון ריסי עיניו שלמטה שנדבק בריסי עיניו
שלמעלה (כל בו סי' פו דף נד ע"ג) [הטעם  -אף שזה מיעוט,
ישנה חציצה משום שרוב בני אדם מקפידים בזה (דרכ"מ
טז*)  ]1185והשו"ע פסק שבכל המקרים הללו יש חציצה.

ישנה חציצה אף בשערות בודדות באופנים הנ"ל:
דיבוק למכה  -שערה אחת או שתים שראשן מודבק למכה
(מחמת הלחלוח שבמכה או הדם שבו)
דיבוק שערות  -שתי שערות שראשן נדבק בטיט או בצואה
שערות הנכנסות בבשר  -כגון שערות ריסי העינים של
מטה ,שנקבו ויצאו דרך נקב  1184למעלה בעפעף העליון.

סעיף מה :אבק על הרגלים
שאוֹ מֵּ ר
שאֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ וְּ יֵּש ִמי ֶׁ
שאוֹ מֵּ ר ֶׁ
של ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ ; וְּ ִאם טָּׁ ְּבלָּׁ ה ,יֵּש ִמי ֶׁ
לֹא ִּת ְּט ּבֹל ְּּב ָּׁאבָּׁ ק ֶׁ
ש ּ ָּׁט ְּבלָּׁ ה ְּּבחַּ ִּמין.
שחוֹ צֵּ ץ ,אֶׁ ּ ָּׁלא ִאם ּ ֵּכן ִש ְּפ ְּשפָּׁ ה אוֹ ֶׁ
ֶׁ
לכתחילה אין לטבול כאשר יש אבק או עפר על הרגלים ,1186
וכ"פ השו"ע

מעבירים את האבק ,ואפילו שאינם חמים] (רמב"ם פ"ב
ה"י)
י"א שלא עלתה לה טבילה אא"כ שפשפה את האבק או
שטבלה במים חמים [ 1188הטעם  -שהרי כאשר מכניסים
רגלים שמלאות באבק למים נעשה טיט וחוצץ ,ולכן צריך
לשפשף האבק או שהמים החמים יסירו האבק] (ר"ש)

אך בדיעבד שטבלה יש בזה מחלוקת:
י"א שעלתה לה טבילה [ 1187הטעם  -אמנם לכתחילה יש
להזהר בזה ,אבל אחר הטבילה מקלים לפי שסתם מים

מקור טוהר
 1184יש גורסים שהאדם נקבן והוציאן מהנקב העליון (כן הגירסא בב"י ובשו"ע)
ויש גורסים שהריסים מעצמן נקבו ויצאו מהנקב העליון (לבוש ,ט"ז לט)
 1185הדרכ"מ הביא שני תירוצים  -א .שזהו מיעוט שהוא מקפיד ,ולכן זה תלוי בהקפדת האדם .ב .שזהו מיעוט שרוב בני אדם מקפידים,
ולכן לעולם זה חוצץ .וכתב שנראה לו שהתירוץ השני עיקר.
 1186המקור  -משנה במקואות פ"ט מ"ד " -לא יטבול באבק שעל רגליו"
 1187הראיה  -תוספתא דמקואות פ"ח ה"א " -היו רגליו מלאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו ארבעים סאה טהור" משמע שלכתחילה
אין לט בול כאשר יש אבק על רגליו ,ורק בדיעבד אין זה מעכב.
 1188הראיה  -לר"ש היתה גירסא אחרת בתוספתא בפ"י מ"ד " -היו רגליו מלאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו ארבעים סאה  -טמא,
שפשף או שטבל בחמין  -טהור"
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השו"ע הביא בי"א קמא שעלתה לה טבילה ,ובי"א בתרא
שלא עלתה לה טבילה אא"כ שפשפה או טבלה בחמים,
וקיי"ל יש ויש הלכה כיש בתרא ,ולכן נראה שלהלכה פסק
כר"ש.

פודרא
פודרא או אבקה לבנה שעל הבשר  -מעכבת את הטבילה,
אא"כ שפשפה או טבלה בחמים( 1189 .שו"ת פני אריה סי' ו,
פת"ש כג)

סעיף מו :טבילה בבגדים
ש ּ ָּׁט ְּבלָּׁ ה ִּב ְּבג ֶָּׁׁדיהָּׁ מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה.
נִ דָּּׁ ה ֶׁ
"כל הטמאין שטבלו בבגדיהן עלתה להם טבילה מפני
שהמים באים בהן ואינם חוצצים ,וכן נדה שטבלה בבגדיה
מותרת לבעלה" ( 1190זה לשון הרמב"ם הל' מקואות פ"א
ה"ז ,וכ"פ הרא"ש הל' מקואות סי' כח  )1191וכ"פ השו"ע

לכתחילה
טבילה בבגדים לכתחילה -
לפי הרמ"א אין זה לכתחילה [הטעם  -הרמ"א כתב בסעי' א
בשם השערי דורא שלכתחילה לא תטבול אפילו בדברים
שאינם חוצצים ,גזרה אטו דברים החוצצים .וכן בסעי' כג
כתוב שבשירים ונזמים לא תטבול אפילו שהם רפויים].
אך מהרא"ש (הל' מקואות סי' נח) מוכח שאפשר לכתחילה
לטבול בבגדיה ,וכ"כ המעדני יו"ט (ס"ק ד) והדברי חמודות
(אות קכב) (הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א)

ודוקא בבגדים רפויים ,שכך היה מנהגם ללבוש בגדים
רחבים ,אך בבגדים המהודקים לבשר לא עלתה לה טבילה,
כמו בגדי הנשים בזמן הזה (ראב"ן ס"ס שכז דף סא ע"א,
ש"ך נו)

סעיף מז :כינים בשער

שר ,צָּׁ ִר ְּ
יך
שעָּׁ ר וְּ נִ ְּד ּ ָּׁב ִקים ְּּבחֹזֶׁק ּ ַּב ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
שר וְּ נוֹ ְּש ִכים ּ ָּׁבעוֹ ר ִּב ְּמקוֹ ם ֵּׂ
שדְּּ בו ִּקים ּ ַּב ּ ָּׁב ָּׁ ׂ
ִמין ִּכ ִּנים ֶׁ
לַּ ה ֲִס ָּׁירן עַּ ל יְּ ֵּדי חַּ ִּמין וּלְּ גוֹ ְּר ָּׁדן ְּּב ִצ ּפ ֶֹׁרן; וְּ ִאם אֵּ ינוֹ יָּׁכוֹ ל לַּ ה ֲִס ָּׁירן ,אֵּ ינוֹ חוֹ צֵּ ץ.
מיעוטו שאינו מקפיד ,כטיט שתחת הציפורן או בצק מועט]
(הרוקח סי' שעו ד"ה ידות הכלים בשם ר"ח) וכ"פ השו"ע

כינים שנדבקים בבשר ,ונושכים בעור שבמקום השערות
ומוצצים דם ,דרכם להדבק בחוזק לבשר -
לכתחילה יש להסירם ע"י מים חמים ולגוררן בציפורן
בשעת הטבילה ,אך בדיעבד שלא יכלה להסירן [שרחצה
בחמים ושפשפה ובכל זאת נשארו כמה (ש"ך נח ,וכן פשט
דברי הרוקח)] וטבלה בהן עלתה לה טבילה [הטעם  -דהוי

1192

כינים קטנים מתים  -עיין בהערה

1193

מקור טוהר
 1189טעמו  -אף שהקל בפודרא שעל ראשי הגברים שיש להם תלתלים ,שאין זה חוצץ לענין תפילין ,כיון שזה עשוי לנוי ,מ"מ באשה
הוא החמיר שכן כאשר נכנסת למים הנוי נהרס ,וזה יותר גרוע מאבק שעל הרגלים ,שכן לא נראה שזה ירד במים ,ולכן גם הרמב"ם
יודה להחמיר בזה.
 1190המקור  -ביצה יח" - .אמר רב חייא בר אשי אמר רב נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה"
 1191מהרא"ש שם משמע שאפילו לכתחילה יכולה לעשות כן ,אך בקיצור הלכות נדה כתב "ותפשוט חלוקה ותטבול" כך שנראה שאין
זה לכתחילה.
 1192אמנם בביאור הגר"א (ס"ק נג) כתב שאינם חוצצים ,משום שנחשבים כחלק מגופה ,כיון דרביתיה ואינה מקפדת.
 1193כינים קטנים מתים  -החמודי דנ יאל (כ"י) כתב "נראה דאותן כינים קטנים מתים הדבוקים בשער צריך להסירן דהוי חציצה"
(הביאו הפת"ש) ונראה שאין כוונתו לומר שאף בדיעבד מעכבים הטבילה ,שהרי ודאי שאם התאמצה להסירם ונשארו הוי מיעוט
שאינו מקפיד ועלתה לה הטבילה ,אלא נראה שר"ל לענין לכתחילה ,שאף שהם מת ים וקטנים יש להסירם ,ואין לטעון שכיון שהם
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מי טוהר
לכלוך פחם
אשה שנגעה ביורה או בקדרה והפחם לכלך את בשרה מעט
 אין זה חוצץ [הטעם  -דהוי מיעוט שאינו מקפיד] (הרוקחסי' שעו ד"ה ידות הכלים)

מקור טוהר
קטנים וגם מתים א"כ אחיזתם קלה ביותר ,כך שאין כלל חציצה ויש להקל בזה אף לכתחילה ,אלא יש להסירם לכתחילה ודינם כשאר
כינים .כנלע"ד.
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סעיף מח :כוונת טבילה לשם טהרה
ש ּי ְָּּׁר ָּׁדה לְּ הָּׁ ֵּקר ,ה ֲֵּרי זוֹ מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לְּ בַּ עֲלָּׁ ּה.
ש ּנ ְָּּׁפלָּׁ ה לְּ תוֹ ְּך הַּ ּ ַּמיִ ם אוֹ ֶׁ
ש ּ ָּׁט ְּבלָּׁ ה ְּּבלֹא ּ ַּכ ָּׁ ּונָּׁהְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
נִ דָּּׁ ה ֶׁ
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם ַּר ְּש ָּּׁב"א וְּ ר' יְּרוּחָּׁ ם וְּ רוֹ ֵּקחַּ וְּ הַּ ָּּׁגהוֹ ת אֲ ֵּש ִר"י) ; וְּ יֵּש לְּ הַּ ְּח ִמיר לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה.
אחֶׁ ֶׁרת ּ ֵּ
יכין אוֹ ָּׁת ּה ְּט ִבילָּׁ ה ַּ
הגה :וְּ יֵּש מַּ ְּח ִמ ִירין וּמַּ צְּ ִר ִ
שלּ ֹא ֵּליל ְֵּּך ִּב ְּמהו ָּּׁמה אוֹ ִּב ְּפנֵּי
שה לִ הְּ יוֹ ת צְּ נוּעָּׁ ה ְּּבלֵּיל ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ,וְּ כֵּ ן ָּׁנהֲג ּו הַּ ּנ ִָּׁשים לְּ הַּ סְּ ִּתיר לֵּ יל ְּט ִבילָּׁ ָּׁתן ֶׁ
ש ּיֵּש לָּׁ ִא ּ ָּׁ
ש ּ ָּׁכ ְּתב ּו ֶׁ
יֵּש ֶׁ
ָּׁשים
שה כֵּ ן ,נֶׁאֱ מַּ ר עָּׁ ֶׁליהָּׁ ָּׁ :ארוּר שוֹ כֵּ ב עִ ם ְּּבהֵּ מָּׁ ה ְּּ(דבָּׁ ִרים כז ,כא)  .וְּ יֵּש לַּ ּנ ִ
ש ֵּאינ ָּּׁה עוֹ ָּׁׂ
שלּ ֹא י ְַּּר ִּגיש ּו ּ ָּׁבהֶׁ ן ְּּבנֵּי ָּׁא ָּׁדם; ו ִּמי ֶׁ
הַּ ְּּב ִריּוֹ תֶׁ ,
שלּ ֹא יִ ְּפ ּגַּע ּ ָּׁב ּה ְּּת ִח ּ ָּׁלה דָּּׁ בָּׁ ר טָּׁ מֵּ א אוֹ עוֹ בֵּ ד ּכוֹ כָּׁ ִבים; וְּ ִאם ּ ָּׁפגְּ ע ּו ּ ָּׁב ּה ְּּדבָּׁ ִרים
ש ִּי ְּפ ּגַּע ּ ָּׁב ּה חֲ בֶׁ ְּר ּ ָּׁת ּהֶׁ ,
שיּוֹ צְּ אוֹ ת ִמן הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה ֶׁ
לִ זָּּׁהֵּ ר ְּּכ ֶׁ
שמַּ יִ ם ּ ַּתחֲ זֹר וְּ ִת ְּט ּבֹל
ֵּאלּ וִּ ,אם הִ יא יִ ְּר ַּאת ָּׁ
מֻׁ ּ ָּׁתר לִ ְּרחֹץ ַּאחַּ ר הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה.

(ש"ד וְּ כָּׁ ל בּ וֹ וְּ רוֹ קֵּ חַּ ) .

וְּ עַּ ּיֵּן לְּ קַּ ּ ָּׁמן סוֹ ף ִסימָּׁ ן ר"א ִאם מֻׁ ּ ָּׁתר לְּ הָּׁ ִטיל חַּ ִּמין לְּ ִמ ְּקוֶׁה אוֹ ִאם

רי"ו נכ"ו ריש ח"ה) וכן פסק הרמ"א להחמיר לכתחילה,
שאם טבלה בלי כוונה יש לה לחזור ולטבול עם כוונה .ומ"מ
לא תברך על טבילתה (ש"ך נט)

טבילה בלי כוונה
האמוראים [רב ורבי יוחנן] נחלקו האם בטבילת אשה
לבעלה צריך כוונה לשם טהרה  ,1194וכתוצאה מכך נחלקו
הראשונים להלכה:
י"א שאין צריך כוונה לשם טהרה  ,1195ואפילו אין צורך
בכוונה לרחיצה ( 1196רמב"ם הל' מקואות פ"א ה"ח  ,1197ר"ן
חולין ז .ד"ה הא הפילה ,סמ"ג עשין רמח רמב ,.וכ"פ רבינו
חננאל ,בדק הבית) וכ"פ השו"ע,
וי"א שצריך כוונה לשם טהרה ( 1198רשב"א בחי' לחולין לא:
ד"ה ולענין ,הג' אשר"י חולין פ"ב סי' ח ,הרוקח סו"ס שעט,

כוונה לשם נגיעה בלבד  -הכוונה היא לשם טהרה ולכן אף
אם היא כיוונה לשם נגיעת בעלה בלבד ,משום שהוא חולה,
זה נחשב כוונת טהרה ,וזה מועיל אף לתשמיש בעלה.
(חמודי דניאל כ"י ,פת"ש כו)

מקור טוהר
 1194חולין לא" - .אתמר נדה שנאנסה וטבלה [במקוה בלי כוונה להטהר]  -אמר רב יהודה אמר רב טהורה לביתה ואסורה לאכול
בתרומה ,ור' יוחנן אמר אף לביתה לא טהרה .א"ל רבא לר"נ  -לרב דאמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה עון כרת הותרה ,איסור
מיתה מיבעיא [מיתה בידי שמים שהוא העונש על אכילת תרומה בטומאה ,שזה יותר קל מכרת ,כש"כ שמותר לה]? אמר ליה בעלה
חולין הו א וחולין לא בעי כוונה .ומנא תימרא [מה המקור לכך שאין צורך בכוונה לטהרה]? דתנן (מקואות פ"ה מ"ו) גל שנתלש ובו
ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורין ...דתניא טבל ולא הוחזק [התכוון לשם טהרה] מותר לחולין ואסור למעשר"  -דהיינו
לדעת רב אין צריך כוונה ,ולדעת רבי יוחנן צריך כוונה.
הרמב"ם פסק להלכה כרב ,אך הרשב"א פסק כרבי יוחנן.
 1195ראיות הרמב"ם  -א .בגמרא חולין לא .הלכה כרב .בפרט שרב נחמן (בר יצחק) הסכים עם דברי רב לפי שביאר את טעמו .וסבר
שהראיה מגל שנתלש ,אלו דברי הגמרא ,אך תירוצו של רב נחמן נגמר קודם השאלה של ומנא תימרא'.
ב .חגיגה יט .למטה " -ת"ר 'הנוטל ידיו  -נתכוון ידיו טהורות ,לא נתכוון ידיו טמאות ,וכן המטביל ידיו  -נתכוון ידיו טהורות ,לא נתכוון
ידיו טמאות' .והתניא 'בין נתכוון בין לא נתכוון  -ידיו טהורות' ? אמר רב נחמן לא קשיא ,כאן לחולין [שאין צורך בכוונת טבילה] כאן
למעשר [שיש צורך בכוונת טבילה]"  -דהיינו  ,רב נחמן סבר שאין צורך בכוונת טבילה לחולין ,ועוד שהגמרא לא הביאה בכל הסוגיה,
את דעת רבי יוחנן המחמיר בכך( .ר"ן)
 1196הראיה שאין צורך בשום כוונה ,ואפילו לא לרחיצה  -נדה לא" - :היכי דמי נדה שנאנסה וטבלה? אילימא דאנסה חבירתה ואטבלה
 כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא ,ועוד בתרומה נמי אכלה? ...א"ר פפא :לר' נתן [שמכשיר שחיטה שנגרמה בהפלת סכין ,בטבילההוא מתיר אפילו באופן]  -שנפלה מן הגשר ,ולרבנן [שמכשירים בשחיטה רק באופן שהיתה כוונה לחתוך ,בטבילה מתירים באופן] -
שירדה להקר"  -וקיי"ל כרבי נתן לענין שחיטה שאין צורך בשום כוונה .ולכן פסק הרמב"ם שאין צורך בשום כוונה לטבול.
 1197וזה לשונו" :כל הטובל צריך להתכוון לטבילה ואם לא נתכוין עלתה לו טבילה לחולין ,אפילו נדה שטבלה בלא כוונה ,כגון שנפלה
לתוך המים או ירדה להקר ,הרי זו מותרת ל בעלה" [כוונתו לומר כגון שנפלה לתוך המים ואין צריך לומר אם ירדה להקר .ב"י]
 1198ראיות הרשב"א  -א .בגמרא חולין לא .הלכה כרבי יוחנן ,שכן במחלוקת רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן (ביצה ד ,).ועוד סבר שרבא
שמקשה על שיטת רב סובר כרבי יוחנן ולא התבטלה דעתו מחמת תירוצו של רב נחמן .ועוד שכאן זה מחלוקת בדבר תורה ויש לפסוק
כדעה המחמירה.
ב .ירושלמי מגילה פ"ב סוף ה"ה " -נדה שנאנסה וטבלה  -ר' שמי בשם רב טהורה לביתה וטמאה לטהרות ,ר' לעזר בשם ר' חנינה
טהורה בין לביתה בין לטהרות ,מה טעמא "וכובס שנית וטהר" מה הראשונה לדעת אף השניה לדעת ,מנין שהראשונה לדעת? "וציוה
הכהן וכבסו" לדעת [אף שנית לדעת ולא שיפול במים מאליו .קרבן העדה]"  -משמע שרבי חנינה פוסק כרבי יוחנן ,וא"כ רב הוא יחיד
לעומת רבי יוחנן ורבי חנינה.
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נכנסה להקר ואח"כ החליטה להטהר ,וכיוונה לטהרה ,אלא
שהיא לא הגביהה את רגליה  -יש שהסתפקו בדבר ,אך
למעשה יש להקל (לבושי שרד סי' צ ,פת"ש כח)

הפוגש באשה אחר טבילתה
הפוגע (הפוגש) אשה שזמן שעולה מטבילת מצוה  -רוח
זנונים נאחזת במי שישמש ראשון ,אם הוא ישמש ראשון
תאחזנו רוח זנונים ,ואם היא תשמש ראשונה תאחז בה רוח
זנונים( 1201 .פסחים קיא).
התקנה  -י"א שיאמר "שופך בוז על נדיבים ויתעם בתוהו
לא דרך" (תהלים קז) (רוקח)
וי"א שיאמר "שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה"
[כנראה הוא גרס בש"ס "שופך בוז על נדיבים וגו' " (בעל
תולדות אהרן באיוב יב ופסחים קיא וכן הילקו"ש במקומות
אלו)
והש"ך (סא בסופו) סיים שמספק יש לומר את שניהם 1202

האם כוונת הטבילה זה כדין 'מצוות צריכות כוונה'  -עיין
בהערה 1199
כוונת חברתה
אשה שחברתה אנסה אותה בכח והטבילתה ,וחברתה
(המטבילה בכח) כיוונה לשם טהרה  -הרי זה מועיל להתיר
את האשה לבעלה ,אף לדעת המחמירים ( 1200ב"ח ,ט"ז מ,
ש"ך ס)
אך אם גבר אחר הטבילה וכיוון  -אין זה מועיל (חמודי דניאל
כ"י ,פת"ש כח)
הצנעת ליל הטבילה
אשה שאינה מצניעה את ליל טבילתה ,כתבו הפוסקים עליה
שהיא בגדר "ארור שוכב עם בהמה"
לכן נהגו הנשים להסתיר ליל טבילתן ,שלא ירגישו הבריות
בטבילתן ,כגון שלא ללכת במהומה למקוה ,ושלא בפני
הבריות( .רמ"א)
האשה צריכה להקפיד שביציאתה מהמקוה ,לא תפגוש
בדבר טמא [כלב או חמור או חזיר] או עכו"ם .ויש שהוסיפו
אף שלא תפגוש בעם הארץ [שאינו יודע לקרוא ק"ש.
(חמ"ד כ"י ,פת"ש כט)] ,מצורע וכיוצא בהן.
ונחלקו גבי סוס  -י"א שלא טוב (שערי דורא סי' כג) וי"א
שזה טוב ואם תשמש אחרי שראתה אותו ,בניה יהיו
מוצלחים  -עומדים בדיבורם ,שומעים ומבינים ,לומדי
תורה ,אינם שוכחים ,ממעטים בשינה ,ואימתן מוטלת על
הבריות (רוקח ,כל בו ,ש"ך סא)
בדיעבד שפגשה בהם  -אם היא יראת שמים תחזור ותטבול
(שערי דורא ,כל בו ,הרוקח)

מקור טוהר
 1199יש מחלוקת בראשונים מה פירוש כוונה בטבילה -
י"א שאין נידון זה שייך כלל לסוגי ית מצוות צריכות כוונה (הרמב"ן והר"ן) וכ"כ בתשובת הרדב"ז (ח"א סי' לד),
מאידך יש מרבותינו הראשונים שכתבו שזה אותו נידון (רי"ף גיאת במלחמות על הרמב"ן סוף פרק ג ,והאשכול חולין סי' י)
והרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר שהפשט כהרמב"ן והר"ן ,שאין קשר לסוגיית מצוות צריכות כוונה (הרב מרדכי זרניקיאן שליט"א כתב
לי כן)
 1200הראיה  -נדה לא" - :היכי דמי נדה שנאנסה וטבלה? אילימא דאנסה חבירתה ואטבלה  -כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא"...
 1201המקור  -פסחים קיא" - .האי מאן דפגע באיתתא בעידנא דסלקא מטבילת מצוה  -אי איהו קדים ומשמש  -אחדא ליה לדידיה
רוח זנונים ,אי איהי קדמה ומשמשה  -אחדא לה לדידה רוח זנונים ,מאי תקנתיה? לימא הכי {תהילים קז  -מ} שופך בוז על נדיבים
ויתעם בתוהו לא דרך"
" 1202וכולי האי ואולי" כן כתב לי הרב מדרכי זרניקיאן שליט"א
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יו"ד סימן קצט
סעיף א :ההכנות לטבילה
ש ּ ָּׁל ּה ְּּבמַּ יִ ם ,וְּ לֹא ִּב ְּש ָּׁאר מַּ ְּש ִקין (מהרי"ק ש ֶֹׁרש קנ"ט) ,וְּ לִ ְּסרֹק
ש ִחי וּבֵּ ית הַּ ְּס ָּׁת ִרים ֶׁ
ְּצ ִריכָּׁ ה לְּ הָּׁ ִדיחַּ ּ ֵּבית הַּ ּ ֶׁ
שה לְּ עַּ ּיֵּן
שעֲרוֹ ֶׁתיהָּׁ נִ ְּד ּ ָּׁבקוֹ ת זוֹ ּ ָּׁבזוֹ ; וְּ כֵּ ן ְּצ ִריכָּׁ ה הָּׁ ִא ּ ָּׁ
שלּ ֹא ִּת ְּהיֶׁינָּׁה ַּׂ
ֹאש ּה יָּׁפֶׁ ה ְּּבמַּ ְּס ֵּרק ֶׁ
שעַּ ר ר ָּׁ
ְּ ׂ
ְּ
שלּ ֹא יְּ הֵּ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ שוּם ְּּדבַּ ר ִמאוּס
ש ָּׁר ּה וּבוֹ ֶׁד ֶׁקת ּ ָּׁכל גּ וּפָּׁ ּה סָּׁ מוּך לִ ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּהֶׁ ,
ְּּבעַּ ְּצמָּׁ ּה ו ִּב ְּב ָּׁ ׂ
ּשעָּׁ ָּׁר ּה.
שחוֹ צֵּ ץ; וְּ ָּׁתחֹף ּ ָּׁכל גּ וּפָּׁ ּה ,וְּ ִת ְּשטֹף ְּּבמַּ יִ ם חַּ ִּמין ִּב ְּשעַּ ת ח ֲִפיפַּ ת גּ וּפָּׁ ּה ו ְּ ׂ
ֶׁ

אשה המסופקת אם עיינה וטבלה  -צריכה טבילה מחדש,
שהרי ספק דאו' לחומרא ,ועוד שיש לה חזקת איסור 1205
(פת"ש ב)

עיון הגוף
מדין תורה האשה חייבת לעיין בכל גופה קודם הטבילה
בסמוך ,בראייה בלבד ,לוודא שאין עליה דבר החוצץ
בטבילה ,בין במקום שער בין שלא במקום שער ( 1203תוס',
רמב"ן ,רשב"א ר"ן ,ב"י עמ' ריא בד"ה ומ"ש הרמב"ן) וכ"פ
השו"ע
אלא שבאו עזרא הסופר וחכמים ותיקנו לאשה מספר
פעולות ,שבהן היא תנקה ותכין עצמה קודם הטבילה ,בכדי
שלא יישאר עליה שום דבר חוצץ ( .1204ב"ק פב ,.ר"ן פ"ב
דשבועות ו .ד"ה מסריך)
"לכן מקלים בכמה דברים בחפיפה ,אבל מה שצריכה לעיין
בכל גופה שלא יהא דבר חוצץ מדאורייתא הוא" (ש"ך ב)

הדחת בית השחי ובית הסתרים
אחת מהן זו ההדחה  -דהיינו ,שתדיח את בית הסתרים
שלה ,נקבי החוטם ,האוזניים ,ולפני מן השפה .וכן את בית
השחי ,תחת אצילי ידיה ,תחת שוקיה[ 1206 .הטעם  -שהרי
אף שלא צריכים ביאת מים מ"מ צריכים להיות ראויים
לביאת מים ( 1208 ]1207מרדכי סי' תשמז ,שערי דורא סי' יד,
טור ,ב"י) וכ"פ השו"ע
שאר משקים  -ההדחה צריכה להיות במים ולא ביין ולא
בשאר מיני משקים ,שמא לחלולית המשקה תשאיר כתם
בתוך הקמט [הראיה  -מדברי רבא שנקט דוקא מים]

מקור טוהר
 1203העיון צריך להיות בכל הגוף לכו"ע ,ודלא כדעת הטור שהבין שהרמב"ן (הל' נדה פ"ט הלכה ב  -ג) סבר שעיון הגוף מהתורה ,ועיון
הראש מתקנת עזרא .שהרי הרמב"ן שאמר בודקת כל הגוף ,גם הראש בכלל ,אלא שהרמב"ן הוסיף שעזרא תיקן שבראש צריך גם
חפיפה .בפרט שהרמב"ן חילק בין מקום שער לאינו מקום שער לענין החפיפה בלבד (ב"י בד"ה ומ"ש רבינו בשם הרמב"ן)
 1204ב"ק פב" - .עשרה תקנות תיקן עזרא ושתהא אשה חופפת וטובלת ...דאורייתא היא דתניא {ויקרא יד  -ט} ורחץ את בשרו במים
שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים את בשרו את הטפל לבשרו ומאי ניהו שער? אמרי דאורייתא לעיוני דלמא מיקטר אי נמי מאוס
מידי משו ם חציצה ואתא איהו תיקן חפיפה" ופירש רש"י 'האשה חופפת .במסרק ביום טבילתה משום חציצה'.
 1205ולא מקלים מטעם שאמרינן סירכה נקיט ואזיל (כדברי הט"ז בסי' סט ס"ק כד) ,לא כמו שמשמע משו"ת הנו"ב חיו"ד סי' נג
(פת"ש שם)
 1206קטמיה ובית סתריה  -הב"י הבין מרש"י שקמטיה היינו בית הסתרים ,והיינו הך .ולכן הוא תמה על הטור שחילק בין קמטיה ובית
הסתרים.
אך יישבו דבריו  -א .הדרכ"מ (א) הביא מרדכי (הל' נדה דף שלג ע"ב ,סי' תשמז) שכתב בשם הרא"ה שקמטיה היינו המקומות
המועדים להתקפל בגוף ,כגון תחת אצילי הידים ,תחת השוקיים .ואילו בית הסתרים היינו מקומות המכוסים תמיד כגון נקבי החוטם
והאוזניים ,וכן לפנים מן השפה .ב .ועוד שכן הגמרא מחלקת כך" ,מיתיבי בית הקמטים ובית הסתרים" (ט"ז א)
 1207נדה סו" - :מיתיבי בית הקמטים ובית הסתרים אינן צריכין לביאת מים [אם כן למה שנצריך אותה להדיח את בית הסתרים]? נהי
דביאת מים לא בעינן ,מקום הראוי לביאת מים בעינן ,כדר' זירא ,דא"ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושאין ראוי לבילה
בילה מעכבת בו"
 1208נדה סו" - :ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במים" ופירש רש"י  -בית השחי ובית
הסתרים שלה.
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ובמקומות שהאשה חפפה בסמוך לטבילה אין היא צריכה
לעיין שנית בהם ,שהרי מהתורה המשמוש
(ט"ז ד).
המסופקת אם חפפה וטבלה  -יש צדדים לכאן ולכאן ,1212
אך למעשה הפוסקים חששו להקל לה (שו"ת נו"ב חיו"ד סי'
נג ,פת"ש ב)

(מהר"י קולון בשורש קנט ,ובדפוסים אחרים בשורש קנז)
וכ"פ הרמ"א

מועיל כעיון 1211

הטלת מים
אם האשה צריכה מרגישה שהיא צריכה להטיל מים ,יש לה
להתפנות קודם הטבילה ,וכן יש לה לבדוק ולנקות עצמה
במקום גדולים וקטנים (שערי דורא סי' יד והגהת שערי
דורא)
וי"א שאם לא התפנתה לא עלתה לה טבילה ( 1209צפנת
פענח בשם ראב"ן סי' שכו)

עיון בעת החפיפה  -ומ"מ לכולי עלמא מועיל לאשה
שתעיין בעצמה בעת החפיפה (ט"ז סס"ק ד ,אף שהוא
בעצמו המקל בדבר ,מ"מ על דבר זה כתב שפשוט הוא ,וכן
הודה השיורי טהרה סס"ק ה)

חפיפה

מקום החפיפה

זו היא אחת מעשר תקנות שתיקן עזרא הסופר זו החפיפה,
ש'תהא אשה חופפת וטובלת' ( 1210ב"ק פב ,).ואף שעיינה
בכל גו פה לראות שאין עליה דבר מיאוס או נימה קשורה,
בכל זאת חששו שמא לא עיינה יפה יפה ולכן צריכה לחפוף
במים (ר"ן פ"ב דשבועות ו .ד"ה מסריך) ולכתחילה החפיפה
צריכה להיעשות בסמוך לטבילה ,אך בשעת הדחק אין
לדחות הטבילה כאשר אינה יכולה לחפוף בסמוך לטבילה,
כיון שהחפיפה מד רבנן ,כגון שצריכה לטבול בליל שבת
ולפני השבת יש שני ימים טובים ,ולכן צריכה לחוף ביום
רביעי בשבוע .ובלבד שסמוך לטבילה תבצע עיון בכל גופה
ושערות ראשה שלא יהיה דבר חוצץ (רשב"א תוה"א ב"ז
ש"ז לא ,.לא ,:ובקצר שם ל):

אלא שנחלקו הראשונים היכן חופפת -
רבינו שמעיה סובר שצריכה לחוף את כל גופה (כ"כ בשמו
תוס' סו :ד"ה אם וכן הרא"ש הל' מקואות סי' לז) .כולל
ראשה ( 1213ב"י)
אך ר"ת סובר שהחפיפה היא רק בראש ובכל מקום שער
שבה במסרק ,כדי שלא יהיו קשרים בשער ( 1214כ"כ בשמו
תוס' סו :ד"ה אם וכן הרא"ש הל' מקואות סי' לז ,ונראה
שדבריו נראים בעיניהם יותר .וכ"פ הרמב"ם הל' מקואות
פ"ב הט"ז ,והרמב"ן הל' נדה פ"ט הלכה ב  -ג ,ראב"ן סי'
שכו דף ס ע"ד)
ואף שכל הפוסקים למעט ר' שמעיה סברו כרבנו תם לקולא,
מ"מ למעשה הם הצריכו לרחוץ ולחוף כל הגוף וכן לסרוק

מקור טוהר
 1209הראיה  -שכן זבה שנעקרו מי רגליה וטבלה ,הגמרא נשארה בתיקו ויש להחמיר [נדה מג " - .בעי רבא זבה שנעקרו מימי רגליה
[המטמאים משום מעין הזב ,אך עדיין לא יצאו ממנה] וירדה וטבלה מהו? [האם הקובע לטמא את מעין הזב זה הזמן שנעקר המי
רגלים ,והטבילה כבר לא תעזור לטהר את המי רגלים ,או שמא הזמן הקובע לטמא זה הטלת מי הרגלים ואז היא כבר לא טמאה
שנטהרה על ידי המקוה] אם תמצא לומר בתר עקירה אזלינן הני מילי שכבת זרע דלא מצי נקיט לה [שאין יציאת הקרי בשליטתו של
רואה הקרי ,ולכן משעה שנעקר נחשב שיצא] אבל מימי רגליה דמצי נקיט לה לא או דילמא לא שנא [משום שכל עקירה נחשב יציאה]
 תיקו"אך הדוחים טוענים שעל זה לעניין טהרות ולא לעניין טבילת אשה לבעלה .ואף אם יחמירו משום שבמה שעוצרת עצמה אין אותו
מקום ראוי לביאת מים ,אין בזה חשש ,שאין זה דומה לקמצה שפתיה( .הג' שערי דורא שם)
 1210ב"ק פב" - .עשרה תקנות תיקן עזרא ושתהא אשה חופפת וטובלת ...דאורייתא היא דתניא {ויקרא יד  -ט} ורחץ את בשרו במים
שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים את בשרו את הטפל לבשרו ומאי ניהו שער? אמרי דאורייתא לעיוני דלמא מיקטר אי נמי מאוס
מידי משום חציצה ואתא איהו תיקן חפיפה" ופירש רש"י 'האשה חופפת .במסרק ביום טבילתה משום חציצה'.
 1211וכן ביאר את דברי השו"ע שנקט בתחילה את דין התורה צריכה לעיין בעצמה ,ואחר כך הוסיף את חומרת חכמים שצריכה לחפוף
כל גופה ,וכך יוצאת ידי חובת עיון (ט"ז ד)
 1212הצדדים שצריכה טבילה אחרת  -שהרי יש לה חזקת איסור ,ועוד שזהו דבר שיש לו מתירים.
והצדדים שאינה צריכה טבילה שוב  -שהרי אומרים סירכא נקיט ואזיל כמו שפסק הט"ז (בסי' סט ס"ק כד) ,ועוד שזה דומה למה
שכתב הט"ז שם (בסי' סט ס"ק טו) בשם הגאון מהר"ש כ"ץ באשה שמלחה את הבשר אלא ששכחה אם מלחה את הצד השני.
 1213הראיה שהצריך חפיפה בגוף ואף הראש  -לפי שהגמרא הקשתה על חפיפה עזרא מ""ורחץ את בשרו" את טפל לבשרו ומאי ניהו
שער"  -משמע שעיקר תקנתו היתה גם על שער הראש .וכן פירש רש"י .ועוד שאין להחמיר בגוף יותר מהשער שהרי השער בעייתי
יותר ,שהרי עשוי ל היות בו חציצה יותר מבגוף ע"י לכלוכים וקשרים בשערות( .ב"י ד"ה ומ"ש שה"ר שמעיה)
 1214הראיה  -לפי רבא (נדה סו ):שאמר ש"תהא אשה מדיחה בית קמטיה במים"  -משמע ששאר מקומות הגוף אינם צריכים הדחה,
ואם שאר הגוף היה צריך  -היה לו לומר "אפילו קמטיה" שכך היה משמע שמדיחה את כל הגוף ,ויש לה להדיח אף את המקומות
שאינם צריכים ביאת מים ממש( .ב"י)
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השער במסרק או לפספס בידיים היטב [הטעם  -כיון שכך
הוא מנהג הנשים ,וכן ראוי להחמיר] (תוס' סו :ד"ה אם,
מרדכי פ"ב דשבועות סי' תשמח ,רא"ש הל' מקואות פ"ב
הט"ז ,סמ"ג לאוין קיא לח ע"ד ר"ן פ"ב דשבועות ו .ד"ה
מסריך שכתב "נהי דחפיפה מדינא אינה אלא במקום שער,
הנהיגוה בכל הגוף" ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז לא ,.לא,:

ובקצר שם ל )1215 :ונהגו שהרחיצה היא בחמים (רמב"ן,
רשב"א ,ר"ן שם) וכ"פ השו"ע
שאר משקים  -אך את הרחיצה הנעשית בשאר הגוף אפשר
לעשותה אף בשאר משקים ,שהרי רק במקום הקמטים ובית
הסתרים היה חשש שמא שאר המשקים ישאירו לחלוח של
כתם במקום הקמט( .חמו"ד כת"י ,פת"ש א)

מקור טוהר
[ 1215דלא כרבנו ירוחם (נכ"ו ח"ה רכה סוע"א) שכתב הרשב"א סובר כרבנו שמעיה ,שהרי לא רואים זאת בדבריו (ב"י)]
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סעיף ב :חומרי הרחיצה
שׂ עָּׁ רֶׁ ,א ּ ָּׁלא ְּּבמַּ יִ ם חַּ ִּמין;
ש ְּּמסַּ ְּּב ִכין אֶׁ ת הַּ ּ ֵּ
שעָּׁ ר לֹא ִּת ְּהיֶׁה ְּּבמַּ יִ ם ָּׁק ִרים ,לְּ ִפי ֶׁ
ש ִּב ְּמקוֹ ם ֵּׂ
ח ֲִפיפָּׁ ה ֶׁ
ו ִּמיה ּו אֲ ִפלּ ּו ְּּבחַּ ּ ֵּמי חַּ ּ ָּׁמה סָּׁ גֵּי .וְּ לֹא ּ ָּׁתחֹף ְּּבנ ֶֶׁׁתר הַּ ִּנ ְּק ָּׁרא ְּּבעַּ ְּר ִבי :טפל
ש ְּּמסַּ ּ ֵּבךְּ
שׂ עָּׁ ר וְּ חוֹ זֵּר ו ִּמ ְּס ּ ַּת ּ ֵּב ְּך ,וְּ לֹא ְּּב ָּׁאהָּׁ ל ,לְּ ִפי ֶׁ
ש ְּּמחַּ ּ ֵּת ְּך הַּ ּ ֵּ
ו ְּּבלַּ עַּ "ז :גריד"א (ריב"ש) ,לְּ ִפי ֶׁ
(ר ְּמ ּ ַּב" ם ְּּבפי' הַּ ִּמ ְּשנָּׁה פ"ב ְּּדכֵּ לִ ים)
ַּ

שׂ עָּׁ ר.
שׂ עָּׁ ר ,וְּ לֹא ְּּבכָּׁ ל דְּּ בָּׁ ִרים הַּ ְּמסַּ ְּּב ִכים הַּ ּ ֵּ
הַּ ּ ֵּ

הגה :וְּ כָּׁ ל זֶׁה לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה ,אֲ בָּׁ ל ִאם חָּׁ ְּפפָּׁ ה ְּּבנ ֶֶׁׁתר וְּ כַּ יּוֹ צֵּ א בוֹ ,

ֹאש ּה
שלּ ֹא ּ ָּׁתחֹף ר ָּׁ
ש ִּצ ּו ּו אוֹ ָּׁת ּה הָּׁ רוֹ ְּפ ִאים ֶׁ
שה ֶׁ
ש ֵּרי (מהרי"ק ש ֶֹׁרש קנ"ט)  .וְּ ִא ּ ָּׁ
ש ּ ָּׁל ּה ְּקשו ִּרין ו ְּּמסֻׁ ּ ָּׁבכִ יןָּׁ ,
שעָּׁ רוֹ ת ֶׁ
ש ֵּאין ְּ ׂ
וְּ ָּׁראֲ ָּׁתה ְּּבעַּ ְּצ ָּׁמ ּה ֶׁ
שאֵּ ינוֹ ְּמסַּ ּ ֵּב ְּך יֵּש לִ סְּ מ ְֹּך ֲע ֵּליהֶׁ ן; וְּ ִאם אֵּ ין הָּׁ רוֹ ְּפ ִאים
ְּּבמַּ יִ םַּ ,רק ְּּביַּיִ ן ,יֵּש לִ ְּשאֹל לָּׁ רוֹ ְּפ ִאים ִאם הַּ ּיַּיִ ן ְּמסַּ ּ ֵּב ְּך הַּ ּ ְּשׂ עָּׁ רוֹ ת ,וְּ ִאם אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
שם).
שׂ עָּׁ רוֹ תּ ( ,גַּם זֶׁה ָּׁ
שה לְּ נ ַּּסוֹ ת לְּ עַּ צְּ מָּׁ ּה ְּּת ִח ּ ָּׁלה ִאם הַּ ּיַּיִ ן אֵּ ינוֹ ְּמסַּ ּ ֵּב ְּך הַּ ּ ְּ
יאין ּ ַּב ָּׁ ּדבָּׁ ר ,יֵּש לָּׁ ִא ּ ָּׁ
ְּּב ִק ִ

ולכן יש למחות בנשים שלוקחות אותם עמן לבית המרחץ
קודם הטבילה (רמב"ם מסכת כלים פ"ב מ"א ,שו"ת הריב"ש
סי' לה)

מים חמים
החפיפה שבמקום שער יש לעשותה במים חמים ,ולא במים
קרים [ 1216הטעם  -שהם מקשים את השער וזה גורם
ללכלוך לא לעבור במים (רש"י) והם גורמים לקשרים
וסיבוכים בשער (רמב"ם ,טור)] (נדה סו ,:רמב"ם הל'
מקואות פ"ב הי"ח) וכ"פ השו"ע

שאר חומרים ויין
הטור והשו"ע פסקו שאין לחוף בכל דברים המסבכים
השע ר ,משמע שאם יודעת שאין זה מסבך (ע"י נסיון על
עצמה או ע"י רופאים) רשאית לרחוץ בו.
והסביר המהרי"ק שמעיקר הדין האיסור הוא רק בחומרים
שהגמרא אמרה ולא בשאר חומרים ,ולכן מותר לאשה לחוף
במשקים הצלולים כגון יין וכיוצא בו  ,1221אלא שלמעשה
אם רוצה להשתמש בחומר אחר משום שכך הורו לה
הרופאים  -א .ראוי לאשה שתבדוק ותנסה זאת על עצמה
שלוש פעמים ותראה אם זה מסבך את שערה או ישבור או
יקשה אותו יותר מאשר מים ,ורק אם אין הבדל מותרת
להשתמש בו  ,1222ב .וכן ראוי שתשאל את הרופאים מה
טבעו של החומר הזה ( 1223מהר"י קולון שורש קנט) וכ"כ
הרמ"א שאם הרופאים הזהירו אותה שתרחוץ רק ביין ,היא

חמי חמה
דהיינו מים שהתחממו ע"י השמש  -דינם כחמים שמותר
לחוף בהם ( 1217רא"ש הל' מקואות סי' כד ,רשב"א תוה"ק
ב"ז ש"ז ל :ובארוך שם סוף לא ).וכ"פ השו"ע
נתר ואהל
אין לחפוף השער בנתר ואהל ,משום שאלו חומרים
הגורמים לסבך השער ,או שחותכים את השער.
[נתר נקרא בערבית 'טפל' ,ובלע"ז 'גרידא'  ,1218ובלשון
אשכנז 'קריידא' ( 1220 ]1219נדה סו ).וכ"פ השו"ע

מקור טוהר
 1216נדה סו" - :ואמר אמימר משמיה דרבא  -אשה לא תחוף אלא בחמין אבל לא בצונן ואפילו בחמי חמה [בחמין שהוחמו בחמה
בלבד] ,צונן מאי טעמא לא משום דקרירי ומשרו מזייא [מקשים את השיער ,ואין הלכלוך שבהם עובר]"
 1217גרסתנו היא "אבל לא בצונן ואפילו בחמי חמה"  -דלא כר"ח דגרס "לא תחוף בקרירי ואפילו בחמי חמה" שמשמע מכך שדינם
כקרים ואין לחוף בהם  -שהרי בפסחים מב .הגמרא משווה את חמי החמה לחמין( .רא"ש)
 1218ואין זה 'אלום' .ואף שה"ר דוראן היה אומר שאין זה 'גרידא' ,הריב"ש דחה דבריו.
 1219ומה שנקרא 'זייף' מותר לרחוץ בו ובפרט שהוא מנקה הזוהמא ,וכן נוהגים (ש"ך ג)
 1220המקור  -נדה סו סוע"א " -אמר רבא  -אשה לא תחוף לא בנתר ולא בחול [והפוסקים גרסו 'אהל'] ,בנתר משום דמקטף [שמחתך
את השיער והשיער החתוך ומתבלבל בשערות וחוצץ (רש"י) וי"א משום שהשיער החתוך נקשר בשערות וחוצץ (ראב"ד)] ,ובחול [וי"ג
'אהל'] משום דמסריך [שמסבך את השערות ואין המים נכנסין לתוכן]( ".ראב"ד בעה"נ שעה"ט צו\כו\.פא)
[ 1221הראיה  -א .שאין לנו אלא מה שאמרו חכמים (נתר ואהל) ולא יותר .ב .אם היה מותר בשאר חומרים היה לגמרא לומר 'לא תחוף
אלא במיא חמימי']
 1222והעט"ז כתב ב' או ג' פעמים.
והבדיקה ניתנה ביד כל אחד שינסה על עצמו ,כיון שאין טבע שערות כל אדם שווה( .ש"ך ה)
[ 1223וכמו שמצאנו שסומכים על הרופאים ,בדיני נדה (נדה כב ):וכן בדיני חולה ביוה"כ (יומא פג]).
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וההיתר הוא לטבול כך באותה פעם ,אבל אין לסמוך על
בדיקה זו בפעם הבאה ולחוף בנתר ואהל ,שכן כל ההיתר של
המהרי"ק הוא רק בשאר חומרים שאינם מסבכים שאותם
לא כתבו חכמים (ש"ך ד) 1225

צריכה קודם כל לשאול את הרופאים מה טבע היין ,ואם לא
יודעים תנסה על עצמה ואז תוכל לרחוץ בזה .1224
בדיעבד
בדיעבד שחפפה בחומרים אלו ,נתר אהל או מים קרים  -אם
עיינה בשערה יפה שלא נקשר ולא הסתבך ולא נחתך -
מותרת לטבול (מהר"י קולון שורש קנט) וכ"פ הרמ"א

סעיף ג :זמן החפיפה
ש ּ ַּת ְּת ִחיל לָּׁ חֹף ִמ ְּּבעוֹ ד
שר ֶׁ
ח ֲִפיפָּׁ ה ְּצ ִריכָּׁ ה לִ ְּהיוֹ ת לְּ כַּ ְּּת ִח ּ ָּׁלה סָּׁ מו ְּּך לִ ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה .וְּ הַּ ִּמנְּהָּׁ ג הַּ ּ ָּׁכ ֵּ
שׂ א
שחָּׁ ְּפפָּׁ הִּ ,ת ּ ָּׁ
ש ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
שר ֶׁ
ש ְּך ,וְּ ָּׁאז ִּת ְּט ּבֹל .וְּ כֵּ ן ִמנְּ הָּׁ ג ּ ָּׁכ ֵּ
ש ּ ֶׁת ְּח ַּ
יוֹ ם וְּ עוֹ סֶׁ קֶׁ ת ּ ַּבח ֲִפיפָּׁ ה עַּ ד ֶׁ
שם.
עִ ּ ָּׁמ ּה מַּ ְּס ֵּרק לְּ בֵּ ית הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה וְּ ִת ְּסרֹק ָּׁ
ּ ַּביּוֹ ם וּצְּ ִריכָּׁ ה לָּׁ חֹף ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ ה ,יְּ כוֹ לָּׁ ה לַּ עֲשׂ וֹ ת

שר לָּׁ ּה לָּׁ חֹף
ש ִאי ֶׁא ְּפ ָּׁ
ש ְּּצ ִריכָּׁ ה לָּׁ חֹף ּ ַּביּוֹ ם ,אוֹ ֶׁ
הגה :ו ִּב ְּשעַּ ת הַּ דְּּ חַּ ק ֶׁ

שם הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב" ם פ"ב דְּּ ִמ ְּק ָּׁואוֹ ת) .
שם הַּ ּפוֹ ְּס ִקים וּבְּ ֵּ
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

ית ּה וְּ ָּׁתחֹף
שלּ ֹא ְּּתמַּ הֵּ ר לְּ בֵּ ָּׁ
ו ִּבלְּ בַּ ד ֶׁ

ּ ָּׁכ ָּׁראוּי.

לז) ] (רש"י נדה סח .ד"ה הא דאפשר ,תוס' ד"ה כך ביארו
דבריו)
ונראה שהסכימו לדבריו כמה פוסקים  -תוס' ,מרדכי ,סמ"ג,
תרומה (דרכ"מ ג*) וכן היראים ס"ס קצב (ש"ך ו)

נפסק בגמרא  -נדה סח" - .והלכתא אשה חופפת ביום
וטובלת בלילה והלכתא אשה לא תחוף אלא בלילה (אלא)
קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא הא דאפשר הא דלא
אפשר"
ונחלקו הראשונים על איזו מההלכות נאמר 'הא דאפשר'
שזה לכתחילה:

שיטת השאילתות  -לכתחילה  1226יש לחוף דוקא בליל
הטבילה ,ורק בדיעבד ,שאי אפשר לחוף בלילה ,יכולה לחוף
ביום [הטעם  -בכדי שהחפיפה תהיה כמו שיותר סמוך
לטבילה] [הראיה  -לשיטתו 'הא דאפשר' היינו בליל
הטבילה] (פרשת אחרי שאילתא צו) ומ"מ מודה הוא כאשר
החפיפה היתה ביום אלא שהיא נמשכה עד הלילה בסמוך
לטבילה ,שעיקר הקפדתו היא כאשר חפפה ויצאה
מהרחיצה ואחר כך טבלה (תוס' ורא"ש הבינו כן בדבריו)
והסכימו לדבריו  -הרשב"א (תוה"ק ב"ז ש"ז ל ):והרמב"ם
(הל' מקואות פ"ב הט"ז  )1227וכן הרי"ף (כ"כ בשמו הר"ן
בשבועות ז .ד"ה לא קשיא) (ב"י)

שיטת רש"י  -טוב יותר לחוף ביום הסמוך לטבילה,
ובדיעבד כשאי אפשר קודם ,יכולה לחוף בלילה סמוך
לטבילה [הטעם  -משום שבלילה היא ממהרת לביתה
(מהומה לביתה) ולכן יש חשש שלא חפפה טוב] [הראיה -
לשיטתו 'הא דאפשר' היינו על חפיפה ביום .ועוד מהגמרא
נדה סז" - :איבעיא להו אשה מהו שתחוף בלילה ותטבול
בלילה? מר זוטרא אוסר ורב חיננא מסורא שרי" משמע
שיותר טוב לחוף ביום ,ולכן הגמרא הסתפקה אם החפיפה
מועילה בלילה שהרי מהומה לביתה (רא"ש הל' מקואות סי'

מקור טוהר
[ 1224אך ברמ"א לא אמר שכל זה רק ראוי ,וכן לא כתב שצריך בדיקה על עצמה שלוש פעמים .ויישב הרב רפאל גז שליט"א ,שהרמ"א
כנראה הסכים למהרי"ק ,אלא שסבר שחובה לקיים את הבדיקה ,אבל רק פעם אחת ולא יותר]
[ 1225ודלא כהעט"ז שהקל אחר בדיקה זו לרחוץ אף בנתר ואהל (ש"ך ד)]
 1226הטור נקט 'מוטב שתהיה בלילה' דהיינו שזה רק טוב ,כדעת רש"י שרק טוב הדבר שתחוף ביום  -אך הב"י דחה דבריו ,שכן
השאילתות כתב שהטבילה צריכה להיות בלילה( .ב"י ד"ה ומכל מקום)
 1227וזה לשון הרמב"ם " -תַּקָּּנַת עֶׁזְרָּא הִיא שֶׁׁתִּהְיֶׁה אִשָּּׁה חוֹפֶׁפֶׁת אֶׁת ש ְעָּרָּהּ וְאַחַר כָּּךְ תִּטְבּל .וְאִם אֶׁפְשָּׁר לָּהּ
לָּחֹף בַּלַּיְלָּה וְלִטְבּל מִיָּּד תֵּכֶׁף לַחֲפִיפָּה הֲרֵי זֶׁה מְשֻׁבָּּח .וּבִשְׁעַת הַדְּחָּק אוֹ מִפְּנֵי הַחלִי חוֹפֶׁפֶׁת אֲפִלּוּ בְּעֶׁרֶׁב
שַׁבָּּת וְטוֹבֶׁלֶׁת לְמוֹצָּאֵי שַׁבָּּת ":דהיינו ,שלכתחילה תחפוף דוקא בלילה טבילה ,ובדיעבד יכולה לחוף ביום ואף שיש הפסק
יום בין החפיפה לטבילה ,ואף שבליל הטבילה אין זה שבת או יו"ט אלא שזה שעת הדחק או מחמת חולי .ומשמע מזה שאפילו אם
זה יהיה ביום חול ,הדין כן (הגוה"ע טור שירת דבורה אות ל)
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מי טוהר
שאוסרים להדליק אש בבתים ,והיא לא תוכל לחמם את
המים או אונס אחר( .ש"ך ח)

לכתחילה  -ולכן כתבו הפוסקים שלכתחילה ,טוב ונכון
שתכנס לרחיצה בעוד היום גדולה ותרחץ ותחוף בנחת ותצא
רק בערב .כך שגם חפפה ביום כשיטת רש"י ,וגם חפפה
בסמוך לטבילה כשיטת השאילתות( .מרדכי בשבועות סי'
תשמט בשם התרומה סי' ק ,סמ"ג לאוין קיא לח ):וכן
השו"ע כתב שזה המנהג הכשר ,ויש שנהגו לעשות את כל
החפיפה בבית המרחץ סמוך מיד לטבילה ,ונכון הוא (ש"ך
ז)
ויש שמחמירות יותר ,ואחר שחפפו הן נושאות עמן מסרק
וסורקות עצמן בבית הטבילה (ב"י) וכן השו"ע כתב שזה
מנהג כשר

חשש שירגישו בטבילה
כאשר יש חשש שאחרים ירגישו בטבילה מותר לחפוף
בלילה ,וכן תיקנו בכמה מקומות לחפוף דוקא בלילה ,ובלבד
שתתעסק בחפיפה מינימום שעה אחת ,בכדי שלא תהא
מהומה לביתה .הטעם  -כי רש"י יודה במקרה שיש חשש
שירגישו בטבילתה ,ובפרט שישנן נשים צנועות שמחמת כן
מבטלות טבילת מצוה (שו"ת מהרש"ל סי' יט ,ש"ך ו בסופו)
בעל שהפתיע בליל הטבילה

בשעת הדחק  -הוסיף הרמ"א שבשעת הדחק שאינה יכולה
לחוף ביום או בלילה ,תחוף באחת מהן ,ובלבד שלא תחוף
כראוי ולא תמהר לביתה .כגון שיש לחג לעכו"ם בלילה,

אשה שבעלה לא היה בעיר ,ולא ידעה שיבוא ,ופתאום הוא
הגיע בדיוק בליל הטבילה ,תחפוף ותטבול בליל הטבילה
(בה"י ,באה"ט ז)

סעיף ד :טבילה במוצאי שבת
שר לָּׁ חֹף ִמ ְּּבעוֹ ד יוֹ םָּׁ ּ ,תחֹף ְּּבלֵּ יל ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה .הגה:
ש ִאי ֶׁא ְּפ ָּׁ
ש ּ ָּׁבתֶׁ ,
חָּׁ ל ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
חזֹר וְּ ָּׁתחֹף וְּ ִת ְּסרֹק
ש ּ ָּׁבת ּ ַּת ֲ
ש ּ ָּׁבת ,ו ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
ש ִּת ְּרחַּ ץ הֵּ יטֵּ ב ְּּבעֶׁ ֶׁרב ַּ
ו ִּמ ּ ָּׁכל מָּׁ קוֹ ם ִמנְּ הָּׁ ג יָּׁפֶׁ ה הוּא ֶׁ
ְּמעַּ ט

(טוּר).

וכ"פ הרמ"א [הב"י ביאר דבריו ,שעיקר טעמו של רש"י
שתטבול ביום הוא משום שבלילה היא מהומה לביתה ,ואף
שבשעת הדחק מותר לחפוף בליל טבילה ,מ"מ עדיין יש לה
לעשות כל מה שיכולה בכדי שלא תהא בלחץ בעת החפיפה,
1229
ולכן מנהג טוב הוא שתחפוף גם ביום קודם].

שיטת ר"ת בגמרא נדה סח - 1228 .שכל דברי הגמרא הם
לעניין אשה שחל ליל טבילתה במוצאי שבת .ולמעשה,
לכתחילה יש לה לחפוף דוקא בסמוך לטבילה ,ולכן אם חל
ליל טבילה במוצאי שבת תחוף בו ולא בערב שבת ,ובדיעבד
כשאי אפשר לחפוף בליל הטבילה תחפוף אפילו יום קודם,
כגון שחל יו"ט במוצ"ש ,שאז צריכה לחוף בערב שבת
[לשיטתו הגמרא מיירי לעניין חפיפה בהפסקת יום בינה
לטבילה ,ו'הא דאפשר' היינו בסמוך לטבילה' ,הא דאי
אפשר' היינו בהפסק יום מהטבילה] (תוס' ד"ה והלכתא
וד"ה הא) וכ"פ השו"ע שתחפוף בליל הטבילה

אך לדעת הש"ך (ו ,ט) מעיקר הדין יש לה לחפוף פעמיים,
בערב שבת ובליל הטבילה.
אבלה
אבלה שהיא נדה וחל ליל טבילתה במוצ"ש ,כך שהיא צריכה
לחפוף בערב שבת  -מותר לה לחפוף בערב שבת בחמים
בכדי שתטבול בזמנה לבעלה (פני"מ שאלה ח ,באה"ט ז)

ומכל מקום מנהג יפה שתרחץ ותחוף יפה בערב שבת,
ובמוצאי שבת תחוף מעט ותסרוק שערותיה מעט (טור)

מקור טוהר
 1228נדה סח" - .והלכתא אשה חופפת ביום וטובלת בלילה והלכתא אשה לא תחוף אלא בלילה( ,אלא) קשיא הלכתא אהלכתא ,לא
קשיא  -הא דאפשר ,הא דלא אפשר"
 1229ואף שלדעת השאילתות עיקר החפיפה היא בליל הטבילה ,מ"מ במקרה כזה הוא יודה שניתן לצרף את החפיפה שנעשתה בערב
שבת לחפיפה המועטת הנעשית בליל הטבילה( .ט"ז ז)
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יו"ד סימן קצט
סעיף ה :טבילה בליל שבת
ש ּ ָּׁבתָּׁ ּ ,תחוֹ ף ְּּביוֹ ם.
נִ זְּדַּּ ְּּמנָּׁה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה ְּּבלֵּ יל ַּ
כאשר חל ליל הטבילה בליל שבת ,כך שאי אפשר לעשות
בו את החפיפה  -האשה צריכה לעשות את החפיפה ביום
(טור) שהרי אף לדעת השאילתות שיש לחוף בלילה כאשר
אי אפשר יש לחוף ביום ,ולרש"י לכתחילה חופפת ביום
1230
(ב"י) וכ"פ השו"ע

גם במקרה זה האשה צריכה להקפיד מלהתעסק בשאר
חציצות בין החפיפה לטבילה ,כמו בסעי' ו ,אלא שהמציאות
היא שדרך נשים הטובלות בליל שבת שאינן זזות מבית
המרחץ עד שטובלות ,ולכן לא נקט כאן אזהרה זו (ט"ז ח)

מקור טוהר
 1230דלא כדעת הכל והראב"ד שהובאו בסעי' ו ,הסוברים שאינה יכולה לחפוף בליל הטבילה ראוי לדחות את הטבילה  -הכל בו מחשש
סחיטת השיער (כל בו סי' פו דף נד ע"ד) ,והראב"ד משום שבימינו אין טבילה בזמנה מצוה (ראב"ד בעה"נ סוף שעה"ט צח\כו\:פב).
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סעיף ו :הרחקת החפיפה מהטבילה
ש ּ ָּׁבת; וְּ כֵּ ן
שר לָּׁ חֹףָּׁ ,אז ּ ָּׁתחֹף ְּּבעֶׁ ֶׁרב ַּ
ש ִאי ֶׁא ְּפ ָּׁ
ש ּ ָּׁבת וְּ הוּא יוֹ ם טוֹ ב ֶׁ
חָּׁ ל לֵּ יל ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
ש ּ ָּׁבתָּׁ ּ ,תחֹף ְּּביוֹ ם ְּר ִביעִ י
ִאם חָּׁ ל ּו ב' י ִָּׁמים טוֹ ִבים ְּּביוֹ ם ח ֲִמ ּ ִשי וְּ ִש ּ ִשי ,וְּ חָּׁ ל לֵּ יל ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ְּּבלֵּ יל ַּ
שלּ ֹא יִ ְּת ּ ַּבלְּ ְּּבלוּ.
שעֲרוֹ ֶׁתיהָּׁ ְּּכ ֵּדי ֶׁ
ש ּ ָּׁבת וְּ ִת ְּקשֹר ַּׂ
ְּּב ַּ

ח ִפיפָּׁ ה לַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה ִמ ּ ָּׁכל ִט ּנֹפֶׁ ת,
ש ּ ֵּבין הַּ ֲ
הגהּ :גַּם ִּתזָּּׁהֵּ ר ּ ַּב ּי ִָּׁמים ֶׁ

שר לָּׁ ּה לִ זָּּׁהֵּ רִ ,אם הֵּ ם ְּּדבָּׁ ִרים
שלּ ֹא יִ ְּד ּ ַּבק ּ ָּׁב ּה שוּם דָּּׁ בָּׁ ר; ּגַּם ִמ ּנְּגִ יעַּ ת ּ ַּת ְּב ִשילִ ין ,אוֹ ִמ ּנ ְִּתינ ָָּּׁׁתן לְּ בָּׁ נֶׁיהָּׁ הַּ ְּ ּקטַּ ּנִיםִּ ,תזָּּׁהֵּ רִ ,אם אֶׁ ְּפ ָּׁ
וְּ ֶׁ
ֲשה ִּב ְּמקוֹ ָּׁמ ּה אוֹ
ש ַּ ּיע ֶׁׂ
שאֵּ ין לָּׁ ּה ִמי ֶׁ
שר לָּׁ ּה לִ זָּּׁהֵּ רְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ
הַּ ִּנ ְּד ּ ָּׁב ִקים (טוּר וְּ כֵּ ן ָּּׁכ ַּתב הַּ ּ ֵּבית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם הָּׁ רֹא"ש וּסְּ מַּ " ג וְּ סה"ת)  .וְּ ִאם ִאי ֶׁא ְּפ ָּׁ
ש ְּּצ ִריכָּׁ ה לִ ּגֹעַּ ּ ָּׁבהֶׁ ן ִּב ְּשעַּ ת אֲ ִכילָּׁ ה ,אֵּ ין לָּׁ חוּש ,ו ִּמ ּ ָּׁכל ָּׁמקוֹ ם ִּת ְּרחֹץ י ֶָּׁׁדיהָּׁ
ֶׁ

ּ ָּׁכל ּ ַּפעַּ ם ֶׁשלּ ֹא ּ ָּׁתבֹא לִ י ֵּדי חֲצִ יצָּׁ ה .ו ִּב ְּשעַּ ת ְּט ִבילָּׁ ה

שלּ ֹא יְּ הֵּ א דָּּׁ בָּׁ ר חוֹ צֵּ ץ ,וְּ ָּׁת ִדיחַּ ּ ֵּבית הַּ ְּס ָּׁת ִרים
ֹאש ּהֶׁ ,
שעֲרוֹ ת ר ָּׁ
ְּּתעַּ ּיֵּן וְּ ִת ְּבדֹק הֵּ יטֵּ ב ּ ָּׁכל גּ וּפָּׁ ּה וְּ ַּׂ
ש ֵּאר
שלּ ֹא יִ ּ ָּׁ
שהֻׁ חַּ ּמוּ ,וַּאֲ ִפלּ ּו ְּּביוֹ ם טוֹ ב ,וְּ כֵּ ן ּ ַּת ְּחצֹץ ִש ּנֶׁיהָּׁ ְּּבטוֹ ב ִּב ְּשעַּ ת הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה ֶׁ
ְּּבמַּ יִ ם חַּ ִּמים ֶׁ
שר וְּ לֹא עֶׁ צֶׁ ם.
ּ ֵּפרו ִּרין וְּ לֹא ּ ָּׁב ָּׁ ׂ

ש ּ ָּׁבת.
ש ּ ָּׁבתִ ,אם ּתוּכַּ ל לִ ְּט ּבֹל ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
ימן קצ"ז ִאם לֹא חָּׁ ל ְּט ִבילָּׁ ָּׁת ּה ְּּבמוֹ צָּׁ אֵּ י ַּ
וְּ ע"ל ִס ָּׁ

הגמרא בנדה (סז 1231 ):דנה היא ניתן להרחיק את החפיפה
מהטבילה ,והפוסקים נחלקו מה ההלכה בזה:

גלויות ( 1233רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז לא ,:ובקצר שם לא,.
ב"י) וכן דעת רב אחא (בשאילתות פ' אחרי שאילתא צו)

שיטת התוס'  -שאם אינה יכולה לחוף ביום הסמוך לטבילה,
חופפת בליל הטבילה ,ואם אינה יכולה בשניהם ,יש לה
להקדים החפיפה מערב שבת או ערב יו"ט ,ואפילו בהפסק
יומיים בין החפיפה לטבילה ( 1232תוס' בד"ה כך אמרו) בין
אם אלו שני ימי ר אש השנה ובין אם זה יום טוב שני של

שיטת הרמב"ם  -שאין להרחיק החפיפה מהטבילה יותר
מ יום אחד ,כאשר אי אפשר לה לחוף בסמוך לטבילה ,בין
אם זה מחמת יום קדוש ,כשבת ויו"ט ,ובין אם זה מחמת
אונס מציאותי ,כגון שלא תוכל להשיג מים חמים בליל

מקור טוהר
 1231המקור  -נדה סז" - :אמר רב הונא אשה חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי בשבת ,שכן אשה חופפת בערב שבת וטובלת
במוצאי שבת .אשה חופפת באחד בשבת וטובלת ברביעי בשבת ,שכן אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי יו"ט שחל להיות אחר
השבת .אש ה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת ,שכן אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שני ימים טובים של ראש
השנה שחל להיות אחר השבת .ורב חסדא אמר כולהו אמרינן 'שכן' לא אמרינן ,היכא דאפשר אפשר ,היכא דלא אפשר לא אפשר.
ורב יימר אמר אפילו 'שכן' נמי אמרינן לבר מאשה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת ,דלמוצאי שני ימים טובים של ראש
השנה שלאחר השבת ליתא ,דאפשר דחופפת בלילה וטובלת בלילה .דרש מרימר הלכתא כרב חסדא וכדמתרץ רב יימר"  -דהיינו ,לפי
רב הונא אפשר להרחיק את החפיפה מהטבילה יום ,יומיים ושלושה בין כאשר אינה יכולה לחוף בימים שקודם הטבילה [יום כגון שחל
טבילתה במוצאי שבת שתחוף בערב שבת ,יומיים כגון שחל טבילתה במוצאי יום טוב שחל ביום ראשון שתחוף בערב שבת ,שלושה
כגון שחל טבילתה במוצאי שני ימים טובים שחלים בראשון שני שתחוף בערב שבת] ,ובין כשיכולה לחוף בימים הסמוכים לטבילתה,
יום יומיים ושלושה ,תמיד יכולה להרחיק טבילתה עד שלושה ימים.
אך רב חסדא סובר שיכולה להרחיק עד שלושה ימים רק כאשר אינה יכולה לחוף בימים הסמוכים לטבילה ,ואינה יכולה להרחיק
כאשר יכולה לחוף בהם.
רב יימר סובר שאפשר להרחיק החפיפה מהטבילה תמיד אך עד יומיים.
ולמסקנת הגמרא מרימר פסק לחומרא ,שהלכה כרב חסדא שיכולה להרחיק החפיפה רק כאשר לא יכולה לחוף בימים הסמוכים
לטבילה ,וכן הלכה כרב יימר שההרחקה יכולה להיות רק עד יומיים.
ונחלקו הראשונים ,מה משמעות ה'הלכתא' ,והאם ה'הלכתא' הזו סותרת את ה'הלכתא' של הא אפשר הא דלא אפשר -
[ 1232שיטת התוס'  -התוס' ביארו ששיטת רש"י והשאילתות ופסק מרימר מסתדרים  -ואף שראינו שרש"י והשאילתות מודים שאם
אינה יכולה לחוף ביום הסמוך לטבילתה שחופפת בליל הטבילה ,כגון שחל טבילתה במוצ"ש ,ואילו מרימר פסק שבהפסק יום חופפת
יום קודם בערב שבת או בערב יו"ט ,הביאור הוא ,שמרימר מיירי במקרה שאינה יכולה לחוף בליל טבילתה ,כגון שיו"ט חל במוצ"ש
שהוא ליל טבילתה ,אך אם יכולה לחוף בליל טבילתה גם הוא מודה שתחוף בליל טבילתה( .תוס') ולפי שהתוס' רצו ליישב את
השיטות ,יש לומר שכן הדין גם אם היו שני ימים של הפסק ביניהם ,כגון שיש שנ י ימים טובים בראשון ושני ,וחל טבילתה בליל שני,
יש לה לחוף בערב שבת( .ב"י ,רשב"א תוה"א ב"ז ש"ז לא ,:ובקצר שם לא ,.ר"ן בשבועות פ"ב ז .ד"ה לא קשיא ,וכתבו בהגו"ע טור
שירת דבורה אות מ שרש"י כתב כן בספר האורה ח"ב בהלכות נדה ובספר הפרדס סוף סי' רעג)]
 1233ואע"ג שבגמ רא נאמר זאת על שני יו"ט של ראש השנה ,זהו בזמנם שהיו מקדשים על פי ראיה ,משא"כ בזמן הזה הדין קיים אף
ביו"ט שני של גלויות( .ב"י עמ' רטו בד"ה וכך הם)
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יו"ד סימן קצט
הטבילה לצורך החפיפה או מפני חולי או אונס אחר
(רמב"ם הל' מקואות פ"ב הט"ז)
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מקואות סי' לז ,רי"ו נכ"ו ח"ה רכה - ):אך יש שדחו זאת,
שהרי לפי זה רש"י לא פוסק כפסק מרימר שיכולה להרחיק
עד יומיים כאשר לא יכולה לחוף בסמוך לטבילה ,וזה ביאור
דחוק מאוד בגמרא ,לומר ש'הא דאפשר הא דאי אפשר'
חולק על שיטת מרימר (ב"י עמ' רטו בד"ה ומשמע)

שיטת הראב"ד  -שכל שאינה יכולה לחוף בליל הטבילה ,יש
לה לדחות את הטבילה למוצאי שבת או יו"ט ,כגון שחל
טבילתה בליל שבת או ליל יו"ט ,משום שבימינו אין טבילה
בזמנה מצוה ,אך הרוצה לטבול אין למחות בידה ,אך תעיין
בעצמה קודם הטבילה ( 1235ראב"ד בעה"נ סוף שעה"ט
1236
צח\כו\:פב)  -ויש שדחו דבריו

שיטת הש"ך  -שבמקרה שחל שבת או יו"ט ערב הטבילה,
ואינה יכולה לחוף ביום הסמוך לליל הטבילה ,יש לה לחוף
פעמיים ,מערב שבת או יו"ט וגם בליל הטבילה ( 1239ש"ך
ו)

שיטת הכל בו  -שכל שאינה יכולה לחפוף בליל הטבילה,
ראוי לדחות ליל טבילה שחל בליל יו"ט או שבת ,למוצאי
השבת או למוצאי היו"ט ,מחשש סחיטת השיער (כל בו סי'
1237
פו דף נד ע"ד)

שיטת הט"ז  -שאם חל טבילתה בליל שבת ,והיום הסמוך
הוא יו"ט ,יש לה לחפוף בערב יו"ט ולרחוץ ביו"ט הסמוך
לטבילה ( 1240ט"ז ט)

שיטת הרא"ש  -שכל שיש הפסק יום בין החפיפה לטבילה,
עדיף לדחות את הטבילה ליום אחר ( 1238רא"ש הל'
מקור טוהר
[ 1234ראיה לשיטת הרמב"ם  -שכן "רבין שלח באיגרתיה אשה לא תחוף בערב שבת ותטבול במוצאי שבת" והגמרא ביארה שכל זה
באפש ר ,שיכולה לחוף בליל הטבילה ,ותירוץ זה נאמר דוקא על הרחקה כזו ,של יום ולא יותר מזה .ולמד מזה הרמב"ם שהוא הדין
בהרחקת יום בימי החול ,מחמת אונס אחר (ב"י עמ' רטו ד"ה ודע)]
[ 1235טעם הראב"ד  -משום שבימינו אין טבילה בזמנה מצוה ,שהרי רב אחא שהתיר הטבילה היינו משום שטבילה בזמנה מצוה,
משא"כ בימינו שאינה מצוה .אך הרוצה לטבול אין למחות בידה ,אלא שתבדוק עצמה בשעת הטבילה מדברים החוצצים]
 1236ויש לדחות דבריו ,שהרי אין נראה שדעת הפוסקים כך ,שכתבו שטובלת בליל שבת ,וכתבו כן אף לזמן הזה ,וכן רב אחא שכתב
שטובלת משום שטבילה מזנה מצו ה ,היה אחר התקנה שכל הנשים כספק זבות ,וכתב זאת לבני דורו ,משום שכל שטובלת לבעלה זו
טבילת מצוה ,ונחשב כטבילה בזמנה (ב"י עמ' ריג ד"ה וכתב הראב"ד)
 1237והב"י דחה דבריו  -שכן מדברי רוב ככל הפוסקים נראה שאין לדחות טבילה שחלה בליל יו"ט או שבת ,ועוד שלפי הרמב"ם (הל'
שבת פ"ט הי"א) אין איסור סחיטה בשיער [ובהגוה"ע טור שירת דבורה אות מו כתבו "ובאמת שם כתב דאין סחיטה בשער מדאורייתא
אבל איסורא איכא ,וי"ל דהכא משום מצות עונה ופריה ורביה לא חשו לזה (מעדני יו"ט על הרא"ש סוף הל' מקואות סי' לז אות י
והובא בשיורי טהרה ס"ק כא עיי"ש ,ועיין שיורי ברכה)"
[ 1238ראיית הרא"ש  -לפי שרש"י כתב בנדה סח .ד"ה ותמה שבקושי התירו לחוף ביום ולטבול בלילה אלא שכך עדיף יותר משום
שהאשה מהומה לביתה ,אבל להרחיק כל כך הרבה יממה שלמה אין להתיר אף אם יחול יו"ט במוצ"ש]
[ 1239שיטת הש"ך  -הש"ך (ו) פסק כרש"י ויישב אותו עם מרימר  -פסק כשיטת רש"י ,שיש לה לחפוף ביום ,ולדעתו בכל מקרה יש
לה לחפוף ביום ,דהיינו ,בכל יום חול ,יש לה להתחיל החפיפה מבעוד יום ,וכן כאשר אינה יכולה לחפוף ביום הסמוך לטבילה ,יש לה
לחפוף גם ביום הקודם וגם בליל הטבילה [אם הוא חול] ,ואף אם יכולה לחפוף בליל הטבילה ,כגון טבילה במוצאי שבת או במוצאי
יו"ט שאחר השבת .וכן אם ישנו מרחק שלושה ימים בין החפיפה לטבילה ,יש לה לחפוף ביום ,בערב יו"ט או ערב שבת ,ושוב לחפוף
בליל הטבילה]
[ראיית הש"ך  -שהרי רב חסדא ורב יימר מודים כולם שהמנהג בזמנם הוא שהנשים חופפות בערב שבת וטובלות במוצאי שבת אלא
שנחלקו האם דנים היכן דאפשר מהיכן שאי אפשר ,וכן פסק מרימר ,וכיון שזה הלכתא ומנהג אין סיבה שזה יידחה מחמת ההלכתא
של 'הא דאפשר הא דאי אפשר' ,ולכן הלכה כרב חסדא שחופפת בערב שבת ,וכן הלכה כרב יימר שלא מועילה החפיפה מערב שבת
במרחק שלו שה ימים ,וכן ראוי שתחפוף בין בערב שבת בין בליל הטבילה בכל עניין שכך היא לא תטעה וכ"כ השערי דורא בסי' י ,וכן
נראה מדברי הפוסקים שלא חילקו בין יומיים לשלושה ימים ,משמע שבשניהם המנהג זהה ,לחוף בערב שבת ושוב בליל הטבילה]
[ 1240ראיית הט"ז  -הטור כתב "ואפילו אם חלו שני ימים טובים ביום חמשי ששי חופפת ברביעי וטובלת בליל שבת ,או אם חל יום
טוב במוצאי שבת רוחצת וחופפת בערב שבת "...וקשה שהרי הסיפא הוא במכל שכן מהרישא  -הב"י (עמ' רטו ד"ה ומ"מ) תירץ א.
שמא מתוך שהרישא אינה מפורשת בדברי התוס' לכן זה חביב עליו והקדימו ,ב .או שנקט כך לומר כמו שלא חוששים לרא"ש ברישא
כך אין חוששים לו בסיפא .אך הדרישה תירץ  -שהטור נקט כן לפי שברישא היום הסמוך לטבילה הוא יו"ט ,כך שיכולה לרחוץ בו ,ורק
את החפיפה עושה מערב יו"ט ,ובסיפא היום הסמוך לטבילה הוא שבת ,כך שאינה יכול לרחוץ בו ,ולכן את החפיפה והרחיצה עושה
בערב שבת ,וכן נראה מלשון הטור שברישא נקט 'חופפת ברביעי' ובסיפא נקט 'רוחצת וחופפת' בערב שבת ,והט"ז כתב על תירוץ
הדרישה ,שלפי זה במקרה שליל הטבילה בשבת ,וחל יו"ט ביום ששי ,יש לה לרחוץ ביו"ט]
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מי טוהר
וי"א שיש לה לקשור שערה שלא יתבלבלו בין החפיפה
לטבילה (רא"ש הל' מקואות סי' לז ,רשב"א ,ב"י) [והרא"ש
ורבנו ירוחם הביאו טעם נוסף ,שמא יתלכלכו בין החפיפה
לטבילה  -אך הב"י דחה זאת ,כי הטעם הוא רק משום שמא
יתבלבלו ,וכן הוא ברשב"א ,ובקיצור פסקי הרא"ש ,ובטור]

הפסק יום בין חפיפה לטבילה
מעיקר הדין ניתן להרחיק את החפיפה מהטבילה אף בהפסק
יום ,כגון שחל ליל הטבילה במוצאי שבת שהוא ליל יום טוב,
או שחל בליל יום טוב שני ,ולכן אין לדחות את הטבילה.
( 1241ר"ת ,וכן כשיטת התוס' ,וכן כשיטת הרמב"ם ב"י)
וכ"פ השו"ע [דלא כשיטת הרא"ש]
ולפי שיטת הט"ז במקרה שיש יו"ט ערב הטבילה ,יש לה
לחוף מערב שבת או יו"ט ושוב לרחוץ עצמה ביו"ט עצמו
ערב הטבילה.

שמירה משאר חציצות -
י"א שצריכה להזהר רק מקשרים בשערה ולא משאר
חציצות [משום שאת שאר החציצות יכולה להוריד בעת
שמעיינת בגופה קודם הטבילה ,אך את הקשר שבשערה
אינה יכולה להתיר בשבת או יו"ט] (ראב"ד בעה"נ סוף
שעה"ט צח\כו\:פב)
אך י"א שצריכה להזהר מכל החציצות ,לפי שצריכה לשמור
שערה בינתיים ,לכן נהגו הנשים להזהר מכל דבר החוצץ,
כגון שלא להתעסק בדבר שיכול להביא לידי חציצה או לתת
תבשיל לבנה [כיון שאינה חופפת בסמוך לטבילה ,וסומכת
על החפיפה שעשתה קודם ,אף שהיא מעיינת סמוך
לטבילה (ט"ז י)] (רא"ש הל' מקואות סי' לז) וכ"פ הרמ"א
שתזהר מנגיעת תבשילים ומנתינת מאכל לבנה ,אם יכולה
להזהר ואם אלו דברים הנדבקים ,ומ"מ אם אי אפשר לה
להזהר ,כגון שאין מי שיעשה במקומה את אלו ,מותר לה,
אך תרחץ את ידיה בכל פעם בכדי שלא תבוא לידי חציצה.
וי"א שצריכה לקשור שערה ולשמור עצמה בכל היכולת
משאר חציצות וטינוף ,אך אינה צריכה להזהר מלתת תבשיל
לבנה ,ובלבד שבשעת הטבילה תעיין בגופה היטב 1242
[הראיה  -הר"ן והרשב"א לא הזכירו שצריכה להזהר ממשהו
חוצץ ,ואף הסמ"ג (לאוין קיא לח ):והתרומה (סי' ק) שכתבו
שצריכה להזהר לא הזכירו את שלא תתן תבשיל לבנה]
(ב"י) וכ"פ השו"ע
וכן קודם הטבילה ,תנקר ותחצוץ שיניה בטוב מפני המאכל
שאכלה בימים שבינתיים ,שלא יישארו פירורים ,בשר או

הפסקת יומיים בין החפיפה לטבילה
כאשר אינה יכולה לחפוף לא בליל הטבילה ולא יומיים סמוך
לטבילתה  -יכולה לחפוף יומיים קודם ,כגון שיום טוב חל
בחמישי ושישי ,וליל טבילתה בשבת  -צריכה לחפוף
ברביעי ,בערב יום טוב ,ולטבול בליל שבת ,משום שטבילה
בזמנה מצוה( .רב אחא בשאילתות פ' אחרי שאילתא צו,
וכשיטת התוס') וכ"פ השו"ע
זהירות בין החפיפה לטבילה
בכל פעם שהאשה מרחיקה את החפיפה מהטבילה ,הרי היא
צריכה לשמור ולהזהר מדברים החוצצים עד הטבילה (ש"ך
י) [שמא ידבק בה חציצה והיא תשכח ולא תעיין עוד בשעת
הטבילה ותסמוך על החפיפה הראשונה (ש"ך יא)] ,ואלו הן
שמירת השער -
מאחר החפיפה עד הטבילה יש לה לשמור על שערה שלא
יהיה בו קשרים ולכן לא תקשור את ראשי השער (רב אחא
בשאילתות פ' אחרי שאילתא צו)

מקור טוהר
[ 1241הראיה  -לפי שיטת רבינו תם בהסבר 'הא דאפשר הא דאי אפ שר' בשעת הדחק שאינה יכולה לחוף לא בליל הטבילה ולא ביום
סמוך לטבילה  -יכולה לטבול אף בהפסק יום בין החפיפה לטבילה]
[ 1242הטעם  -א .שהרי לא גזרו שהיא בעצמה לא תאכל אף שידיים עסקניות הן ,ב .ויותר היה ראוי לחייבן שיעיינו בגופן בשעת
הטבילה ,שהרי את זה יכולה לעשות א ף בשבת ויו"ט ולמה שתסמוך על החפיפה שעשתה בערב שבת ,ג .ועוד שביו"ט יכולה לחפוף
בחמים באותו מקום חציצה שבגופה ,ולמה למנוע ממנה בשבת שלא לגעת במאכלים או להאכיל את בנה ,ד .ועוד שהרי לעולם צריכה
להסמיך את העיון לטבילה שלא כמו החפיפה ,ואם היא בין כה בודקת למה להחמיר עליה יותר משאר נשים שיכולות להתעסק בזה
עד סמוך לטבילה ,שאז מעיינות בגופן ,ה .ועוד שאם נורה לה להזהר בשמירת גופה מחציצה היא תחשיב את החפיפה ותסמוך עליה,
ותזלזל בעיון הסמוך לטבילה ולא תעיין כהלכה בגופה ,ו .זה דבר כמעט בלתי אפשרי לשים לב שלא לגעת בתבשיל במשך כל השבת,
וכן כתב הר"ן "ובודאי אי אפשר שלא נתנה תבשיל לבנה"
ושמא הנוהגים כך סוברים -
א .שאף העיון הוא מתקנת עזרא ולכן סברו להקל שאת העיון והחפיפה מרחיקה מהטבילה ,אא"כ התעסקה בדבר החוצץ ,שאז צריכה
עיון מחדש.
ב .או משום שדרך הנשים לחפוף ולעיין יחד ,ועכש יו כשהרחיקו החפיפה ,יש חשש שמא היא תחפוף בערב שבת ותשכח לעיין בליל
הטבילה ,משום שהפעם היא לא חופפת קודם הטבילה ,ולכן נהגו שלא ליגע בדברים החוצצים שמא תשכח לעיין קודם הטבילה
ג .או משום שחששו שמא בשעה שמעיינת בגופה ביו"ט היא גם תחפוף עצמה ,מתוך שרגילה בדרך כלל לחפוף ולעיין ביחד  -אך זה
חשש רחוק]

384

יו"ד סימן קצט
ויש מקומות שנהגו שלא לעשות הפסק בשבת ,והיכן שנהגו
נהגו ,ונחלקו הפוסקים בטעם המנהג  -י"א משום שיש
נשים שיבואו להקל לרחוץ במים שהוחמו ביו"ט או בשבת,
ועוד שיבואו שיטעו ויסחטו (משא"ב סי' ה)
וי"א משום שכך ליל הטבילה יחול במוצאי שבת ,ויצטרכו
מחמת כן להרחיק את החפיפה מהטבילה (ש"ך יב)

עצם (סמ"ג לאוין קיא לח ,:התרומה סי' ק ,ב"י) וכ"פ
השו"ע
חימום המים ביו"ט
לחמם קיתון של מים ביו"ט  -מותר ,בכדי להדיח את בית
הסתרים והקמטים ביום טוב [כדעת בית הלל המתירים
להחם חמין ביו"ט לצורך חלק מגופו ,ולא לכל הגוף (בשבת
לט ,:וביצה כא( ):רא"ש הל' מקואות סי' לז ,טור)

הרחקת העיון
מלבד החפיפה ,חובה לעיין בגופה לראות שאין בה חציצה
בסמוך לטבילה ,ואף במקרה שהתירו לה להרחיק את
החפיפה מהטבילה ,צריכה לעיין בסמוך לטבילה [הטעם -
א .שהעיון הוא מהתורה ,ורק בחפיפה שהוא מתקנת עזרא
הקלו (ר"ן) ,ב .שהרי לא מצאנו שהראשונים הקלו להקדים
את העיון גם היכן שאי אפשר לחפוף בסמוך לטבילה (ב"י)]
( 1243הר"ן פ"ב דשבועות ז .סוף הל' נדה ,רשב"א תוה"ק
ב"ז ש"ז לא ).וכ"פ השו"ע

רחיצה ביו"ט
רחיצת כל הגוף ביו"ט במים שהוחמו מערב יו"ט  -יש
אוסרים ,ולכן הם לא הזכירו היתר זה בטבילה ביו"ט (רא"ש
שבת פ"ג סי' ז ,טור או"ח סי' תקיא) ויש מתירים
ולהלכה ,השו"ע פסק להתיר להדיח את בית הסתרים במים
שהוחמו מערב יו"ט ואפילו שהוחמו ביו"ט.
אבל לא את כל הגוף (ש"ך יב) אך מותר לרחוץ את כל הגוף
במים קרים אף בשבת (משא"ב סי' ה)

ולשיטת הש"ך צריכה לבדוק פעמיים ,בעת החפיפה ובעת
הטבילה ( 1244ש"ך יא)
וי"א שסתם חפיפה מועילה כעיון ["דאין לך עיון גדול
מזה"] (ט"ז ד ,י)

רחיצת איברים בשבת
רחיצת חלק מהגוף בשבת  -יש מתירים לפי שבשבת מותר
לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין שהוחמו מערב שבת (שבת
לט ,:וכנפסק באו"ח ר"ס שכו) ,וה"ה לאיברים אחרים ,כל
שאינה רוחצת כל גופה (ב"י)
ויש אוסרים ,שדוקא הותר לרחוץ איברים אלו ולא שאר
איברים (כן נראה מרש"י שבת מ :ד"ה ובלבד ,כן כתב הב"י
באו"ח סי' שכו) וכן סבר משא"ב (סי' ה) אלא שסיים בשבת
ויו"ט  -רוחצת בחמין שהוחמו מערב שבת או יו"ט רק
באותו מקום ובין ירכיה ,אבל בצונן רוחצת אפילו כל גופה,
אך תזהר מסחיטה.

שכחה לעיין
אשה שהקדימה את החפיפה אך שכחה לעיין קודם הטבילה
 י"א שסומכת על החפיפה ,ולכן אם היא נזהרה מלהתעסקבדבר החוצץ בינתיים ,עלתה לה הטבילה ,אך אם היא לא
נזהרה אין הטבילה עלתה לה [הטעם  -לדעת הט"ז חפיפה
כעיון] (ט"ז י ,וכן הוא הבין בדעת הטור ,וכ"כ הט"ז בס"ק ד
שחפיפה מועילה כעיון ואף יותר מזה ,כלשונו "דאין לך
בדיקה גדולה מזו")
וי"א שלא עלתה לה הטבילה אא"כ עיינה בגופה קודם
הטבילה [הטעם  -כי אין החפיפה מועילה כעיון] .אלא
שאם חפפה ביום הקודם ונזהרה מחציצה ,בדיעבד מועיל לה
קודם הטבילה עיון שאינו מעמיק ,שאינה בודקת בין
אצבעותיה וכדו' ,משא"כ אם לא נזהרה מחציצה אין חייבת
דוקא עיון נרחב בסמוך לטבילה (ב"ח)

הפסק טהרה בשבת
רחיצה לצורך הפסק טהרה  -המשא"ב (סי' ה) כתב שבט'
באב ויוה"כ רוחצת רק באותו מקום ובין ירכיה ,בין בחם בין
בצונן .ואילו ,בשבת ויו"ט  -רוחצת בחמין שהוחמו מערב
שבת או יו"ט רק באותו מקום ובין ירכיה ,אבל בצונן רוחצת
אפילו כל גופה ,אך תזהר מסחיטה.

מקור טוהר
[ 1243הראיה  -שהרי אם נתנה תבשיל בנה לא עלתה לה הטבילה ,והרי חייב לומר שיש אפשרות שתעלה לה טבילה ,שהרי אי אפשר
שלא תתן תבשיל ללבנה במהלך השבת ,אלא ודאי שאם עיינה בסמוך לטבילה עלתה לה הטבילה (ר"ן)]
[ 1244ראיית הש"ך  -א  .לפי הרשב"א והר"ן שכתבו "דוקא בשחזרה ועיינה בשעת הטבילה"  -משמע שהעיון קודם הטבילה זו חזרה,
והיה עיון ראשון בעת החפיפה .ב .וכן לפי הרשב"א שכתב שזו שהרחיקה את החפיפה מהטבילה ,אם נתנה בינתיים תבשיל לבנה לא
עלתה לה הטבילה  -משמע שהאשה מעיינת בעת החפיפה ,כי א ם לא עיינה ,הטבילה לא צריכה לעלות לה משום שלא עיינה כלל,
כבסעי' ח]
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מי טוהר
בעצמו המקל בדבר ,מ"מ על דבר זה כתב שפשוט הוא ,וכן
הודה השיורי טהרה סס"ק ה)

עיון בעת החפיפה  -ומ"מ לכולי עלמא מועיל לאשה
שתעיין בעצמה בעת החפיפה (ט"ז סס"ק ד ,אף שהוא

סעיף ז :הרחקת החפיפה וטבילה ביום
ש ּ ָּׁבת ,דִּ ְּת ֵּרי
ש ּ ָּׁבת וְּ לִ ְּט ּבֹל ְּּביוֹ ם ַּ
ש ְּּי ֵּראוֹ ת לִ ְּט ּבֹל ּ ַּב ּ ַּליְּ לָּׁ הֵּ ,אין לְּ הַּ ִּתיר לָּׁ חֹף מֵּ עֶׁ ֶׁרב ַּ
ְּּבמָּׁ קוֹ ם ֶׁ
ְּ
קֻׁ ּ ֵּלי ּ ַּבה ֲָּׁד ֵּדי לֹא ְּמ ִק ִּלינָּׁן; קֻׁ ּ ָּׁלא דְּּ ְּס ָּׁרך ִּב ּ ָּׁת ּה ,וְּ קֻׁ ּ ָּׁלא ְּּדהַּ ְּרחָּׁ קַּ ת ח ֲִפיפָּׁ ה ִמ ּ ְּט ִבילָּׁ ה.
לטבול ביום ,משום סרך ביתה שמקלים במקום הדחק.
(ר"ת ,תוס' נדה סז :ד"ה משום ,רא"ש הל' מקואות סי' לז,
מרדכי בשבועות פ"ב סי' תשמז ,סמ"ג לאוין קיא לח,:
סמ"ק סי' ר צג עמ' שכג ,התרומה סי' קא ,רי"ו נכ"ו ח"ה
רכה ):וכ"פ השו"ע 1245

כאשר האשה צריכה להרחיק את החפיפה מהטבילה ,אפילו
עונה אחת ,כגון שחל ליל טבילתה בליל שבת או יו"ט ,אין
להתיר לאשה להקל לטבול ביום השבת או היו"ט ,אף על פי
שהיא מפחדת לטבול בלילה ,הטעם  -משום דתרי קולי לא
מקלינן ,ואין להקל גם להרחיק החפיפה מהטבילה וגם

סעיף ח :חפיפה ועיון  -לעיכוב ולסמוך
ִּבימֵּ י חֹל וְּ כָּׁ ל ֶׁש ּ ֵּכן ְּּביוֹ ם טוֹ בִ ,אם חָּׁ ְּפפָּׁ ה וְּ עִ ְּּינָּׁה עַּ ְּצמָּׁ ּה הַּ יּוֹ ם וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה ְּּבלֵּ יל יוֹ ם ַּאחֵּ ר ,עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה
יקה סָּׁ מו ְּּך לַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה; אֲ בָּׁ ל ִאם לֹא חָּׁ ְּפפָּׁ ה
שלּ ֹא הָּׁ י ּו ח ֲִפיפָּׁ ה ו ְּּב ִד ָּׁ
ְּט ִבילָּׁ ה ְּּב ִדיעֲבַּ דַּ ,אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
שעִ ְּּינָּׁה ְּּבעַּ ְּצמָּׁ ּה ְּּבגוּפָּׁ ּה ,וַּאֲ ִפלּ ּו חָּׁ ְּפפָּׁ ה ִמ ּיָּׁד ַּאחַּ ר
ְּּכלָּׁ ל ,לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה וְּ סָּׁ ְּר ָּׁקה ְּּבמַּ ְּס ֵּרק וְּ לֹא מָּׁ ְּצ ָּׁאה שוּם נִ ימָּׁ א ְּקשו ָּּׁרה ,לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה; וְּ ֵּאין צָּׁ ִריךְּ
שעִ ּיוּן הַּ גּ וּף
שלּ ֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ הֶׁ ,
שעָּׁ ר ,וְּ לֹא עִ ְּּינָּׁה ִּב ְּש ָּׁאר גּ וּפָּׁ ּהֶׁ ,
לוֹ מַּ ר ִאם חָּׁ ְּפפָּׁ ה ִּב ְּמקוֹ ם ֵּׂ
הוּא דְּּ בַּ ר ּתוֹ ָּׁרה.

לא חפפה בסמוך לטבילה

לא עיינה בסמוך לטבילה

החפיפה צריכה להיות סמוכה לטבילה ,ורק במקומות שאי
אפשר הקלו .ולכן בדיעבד שאשה שחפפה אך לא בסמוך
לטבילה ,מחמת שום אונס וכדו' ,עלתה לה הטבילה אע"פ
שיכלה לחפוף בסמוך לטבילה (רשב"א בתוה"ק ב"ז ש"ז
לא ,.טור) וכ"פ השו"ע 1246

אף אם האשה לא עיינה בסמוך לטבילה  -עלתה לה הטבילה
בדיעבד ,אע"פ שהעיון הוא מהתורה ( 1247רשב"א בתוה"ק
ב"ז ש"ז לא ,.ב"י ,והתפלא מדוע הטור השמיט את העיון
וכתב רק את החפיפה) וכ"פ השו"ע

מקור טוהר
 1245דלא כדעת רבנו משולם ז"ל שהתיר בעירו לעשות כך ,ולסמוך על שת הקולות יחד .משום שרבנו תם חלק עליו (תוס' ,רא"ש)
 1246וכתב הר"ן על הגמרא בנדה סו ,:שכל ההיתר להרחיק החפיפה מהטבילה זה רק לפי הנפקא מינה הראשונה 'למיסמך לחפיפה
טבילה' ,שאת זה הרי"ף והר"ן גורסים .אך לפי הנפקא מינה השניה ,שהם לא גורסים' ,למיחף ביממא ולמיטבל בליליא'  -יוצא אם כן,
למי שאומר 'אם סמוך לחפיפה טבלה' ,שהיא צריכה לחזור ולטבול כיון שהיא לא חפפה באותה עונה ,וכל מה שהתרנו זה רק היכן לא
אפשר (ר"ן שבועות ו ,:הובא בב"י עמ' ריח ד"ה וכתב עוד).
[ 1247הראיה  -הגמרא בנדה סו" - :ואמר רבא טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ  -אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף
ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול" וכן גרסו הרי"ף והר"ן (בשבועות ו - .):ולפי זה משמע שדוקא לכתחילה צריך לסמוך את העיון
לטבילה ,אך בדיעבד שלא הסמיכה אין זה מעכב ,אא"כ נמצא עליה דבר חוצץ אחר הטבילה ,שרק אז מעכב מה שלא עשתה בסמיכות.
הא לאו הכי אם לא נמצא עליה דבר חוצץ ,הטבילה עלתה אף שלא עיינה בסמוך לטבילה ,וכ"ש אם רק הרחיקה את החפיפה מהטבילה
(רשב"א בתוה"א ב"ז ש"ז לב ,.הובא בב"י עמ' ריח בד"ה וז"ל הרשב"א)]
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יו"ד סימן קצט
אך לדעת הב"ח חפיפת הראש בלבד מעכבת ,אך אין חפיפת
הגוף מעכבת הטבילה ומספיק בעיון ,ורק אם נמצא עליה
דבר חוצץ צריכה לשוב ולטבול (ש"ך יז על סעי' יא)

לא חפפה כלל
אשה שלא חפפה כלל קודם הטבילה  -לא עלתה לה
הטבילה אע"פ שעיינה בגופה קודם הטבילה ,משום
שהחפיפה מעכבת ,ולכן אף אם היא בדקה עצמה אחר
הטבילה במסרק ומצאה שלא היה קשר או לכלוך  -לא
עלתה לה הטבילה ,שהרי יש לומר שמא היה לכלוך או קשר
בעת הטבילה ונפל או הותר עם המסרק (ראב"ד בבעה"נ סוף
שעה"ט צז\כו\:פב ,רשב"א בתוה"ק ב"ז ש"ז לא .ובארוך
לב ,.טור) וכ"פ השו"ע

לא עיינה כלל
אשה שלא עיינה בכל גופה ושערה קודם הטבילה לא עלתה
לה הטבילה ,שכן העיון מעכב ,ולכן אף אם היא חפפה ראשה
אך לא עיינה בשאר גופה ,לא עלתה לה הטבילה[ .קל וחומר
מחפיפת הגוף ,שהרי העיון הוא מדאו' והחפיפה היא
מתקנת עזרא בלבד (ב"י)] (רשב"א בתוה"ק ב"ז ש"ז לא,.
טור) וכ"פ השו"ע

סעיף ט :עיון בית הסתרים
יאת
יכים לְּ ִב ַּ
ש ֵּאין ְּצ ִר ִ
ּ ַּב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםִּ ,ב ְּש ָּׁאר ּ ָּׁכל הַּ גּ וּף ,אֲ בָּׁ ל ְּּבבֵּ ית הַּ ְּס ָּׁת ִרים ּ ֵּכיוָּׁ ן ֶׁ
מַּ יִ םִ ,אם לֹא עִ ְּּינָּׁה אוֹ ָּׁתם ק ֶֹׁדם לָּׁ כֵּ ן ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך עִ ְּּינָּׁה אוֹ ָּׁתם וְּ לֹא מָּׁ ְּצ ָּׁאה ּ ָּׁבהֶׁ ם שוּם ָּּׁדבָּׁ ר ,עָּׁ לְּ ָּׁתה
לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה.

אלא שמלשון הטור והשו"ע כאן "ואחר כך עיינה אותם ולא
מצאה בהם שום דבר"  -משמע שהקולא היא דווקא כאשר
היא עיינה בבית הסתרים לפחות אחר הטבילה ,אך אם לא
עיינה בבית הסתרים גם אחר הטבילה לא עלתה לה
הטבילה .וכן נראה מרעק"א בקצח סעי' כה שכתב "משמע
דעכ"פ בעיא בדיקה לבית הסתרים ,אלא דמהני בדיקה
שלאחר הטבילה ,ולא חיישינן דנפל בעלייתו דתלינן
לקולא" וצ"ע.
אמנם מהמשך הטור בסי' קצט נראה שאין צורך בזה ,לפי
שהמשיך "וכן אם לא עיינה אותם קודם הטבילה ואחר
הטבילה גם כן לא עיינה אותם עד שנתעסקה בתבשיל
ומצאה עליה מאותו תבשיל תולין להקל" נראה שאין צורך
לעיין אחר הטבילה - .ומ"מ שמא אין ראיה ממנו ,שכן
כוונתו שהיתה צריכה לעיין אלא שלא עיינה ].כנלע"ד.

עיון בית הסתרים
אף שעיון כל הגוף מעכב את הטבילה ,כנפסק בסעי' ח ,מ"מ
עיון בית הסתרים אינו מעכב ,כיון שהוא לא צריך לביאת
מים ממש ,אלא רק ראוי לביאת מים [כיון הוא נסתר ואין
דרך להכנס שם דבר חוצץ (ט"ז יא)] ,וכל שעיינה בעצמה
אחר הטבילה ולא מצאה דבר חוצץ בבית הסתרים ,הרי
הטבילה עלתה לה (ראב"ד בבעה"נ מכת"י שעה"ט ריש דיני
חציצה עמ' עז ,טור) וכ"פ השו"ע
עיון אחר הטבילה  -צ"ע ,אם כל הקולא הזו היא דוקא כאשר
עיינה בעצמה אחר הטבילה [שכן מלשון הראב"ד עצמו
שהביאו בב"י עמ' קצה (בד"ה כתב הראב"ד) "ואם לא נמצא
עליה דבר חוצץ ,אע"פ שלא בדקה קודם הטבילה עלתה לה
הטבילה" משמע שכל שלא נמצא עליה דבר חוצץ עלתה לה
הטבילה ,וכן לשון השו"ע בסי' קצח סעי' כה.

סעיף י  -יא :נמצא עליה חציצה אחר הטבילה
ְּ
שחָּׁ ְּפפָּׁ ה
סעיף י  -חָּׁ ְּפפָּׁ ה וְּ עִ ְּּינָּׁה וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה ,וּבַּ עֲלִ ּי ָָּּׁׁת ּה נִ ְּמצָּׁ א עָּׁ לֶׁ יהָּׁ דָּּׁ בָּׁ ר חוֹ צֵּ ץִ ,אם ְּּבתוֹ ך עוֹ נָּׁה ֶׁ
טָּׁ ְּבלָּׁ ה ,אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ְּט ִבילָּׁ ה ַּאחֶׁ ֶׁרת; וְּ ִאם לָּׁ אוְּ ,צ ִריכָּׁ ה ְּט ִבילָּׁ ה ַּאחֶׁ ֶׁרת.

שהָּׁ יְּ ָּׁתה
הגהַּ :אף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ

עֶׁרב וְּ טָּׁ ְּבלָּׁ ה ִּב ְּת ִח ּ ַּלת הַּ ּ ַּליְּ לָּׁ ה ,הוֹ ִאיל וְּ הָּׁ יָּׁה ִּב ְּש ּ ֵּתי עוֹ נוֹ ת
שחָּׁ ְּפפָּׁ ה ּ ַּביּוֹ ם סָּׁ מו ְּּך לָּׁ ֶׁ
הַּ חֲ ִפיפָּׁ ה סָּׁ מו ְּּך לַּ ּ ְּט ִבילָּׁ הְּּ ,כגוֹ ן ֶׁ

שם
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
ּ ֵּ

חזֹר
שזּוֹ ֵּאינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה לַּ ֲ
הָּׁ ַּר ְּמ ַּּב"ם)  .וּלְּ הָּׁ ַּר ְּמ ּ ַּב"םֵּ ּ ,בין ּ ָּׁכ ְּך וּבֵּ ין ּ ָּׁכ ְּך ְּצ ִריכָּׁ ה ְּט ִבילָּׁ ה ַּאחֶׁ ֶׁרתֶׁ ,א ּ ָּׁלא ֶׁ
צ ִריכָּׁ ה (וְּ כֵּ ן דַּּ עַּ ת ַּר ּ ֵּבינ ּו יְּרוּחָּׁ ם) .
לָּׁ חֹף וְּ זוֹ ְּ
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מי טוהר
שלּ ֹא נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ְּּבאוֹ תוֹ הַּ ִּמין ַּאחַּ ר ְּט ִבילָּׁ ה ,אֲ בָּׁ ל ִאם
סעיף יא ַּ ּ -ב ּ ֶׁמה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםְּּ ,כ ֶׁ
שאֲ נִ י ּתוֹ לֶׁ ה אוֹ תוֹ ּ ַּב ִּמין
יקה אֵּ ינ ָּּׁה ְּצ ִריכָּׁ ה ְּט ִבילָּׁ ה ַּאחֶׁ ֶׁרתֶׁ ,
נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ּבוֹ ּ ֵּבין ְּט ִבילָּׁ ה לִ ְּב ִד ָּׁ
ש ִּנ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ּבוֹ
ש ִּנ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ּבוֹ ; אֲ בָּׁ ל ִאם לֹא חָּׁ ְּפפָּׁ ה ק ֶֹׁדם ְּט ִבילָּׁ ה ,אֵּ ין ּתוֹ לִ ין ּבוֹ ַּאף עַּ ל ּ ִפי ֶׁ
ֶׁ
ַּאחַּ ר ְּט ִבילָּׁ ה.
נעשית בסמוך יותר לטבילה ,כך האשה מקפידה יותר על
איכות החפיפה והעיון ,ולכן אנו סומכים על חפיפה כזו אף
א ם נמצא עליה דבר חוצץ אחר הטבילה .כנלע"ד] (רשב"א
תוה"ק לא ,.טור)
אך דעת הרמב"ם היא שלא עלתה לה הטבילה ,אלא שאם
חפפה באותו יום אינה צריכה לחפוף שוב [עיין בהערה ]1249

הגמרא (נדה סו ):דנה במקרה שרק אחר הטבילה נמצא על
האשה דבר חוצץ ,האם יש להחזיר אותה לחפוף ולטבול
.1248
להלכה ,יש שני מקרים שמקלים עליה:
א .יש מקלים כל שעשתה את החפיפה בסמוך לטבילה .אך
אם הרחיקה את החפיפה מהטבילה  -יש להחזירה לחפוף
ולטבול (רי"ף שבועות ו ,:והר"ן ,ב"י)
וכמה זה שיעור סמוך  -עונה ,שבאותה עונה שחפפה טבלה
[הטעם  -שעל ידי כן נזהרת בחפיפתה יותר (רז"ה
בהשגותיו לבהע"נ שעה"ט אות ד) ,דהיינו ,ככל שהחפיפה

ולהלכה ,אם נמצא עליה דבר חוצץ אחר הטבילה -
דעת השו"ע להקל שאינה צריכה טבילה שוב כל שחפפה
'בתוך עונת הטבילה' .וכן דייק הרמ"א שאף אם טבלה

מקור טוהר
 1248המקור  -נדה סו" - :ואמר רבא טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ  -אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם
לאו צריכה לחוף ולטבול ,איכא דאמרי אם באותו יום שחפפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול ,מאי
בינייהו [מה ההבדל בין שני הלישנות?] איכא בינייהו א .למסמך לחפיפה טבילה [שלפי לישנא קמא חייבת לחפוף בסמוך לטבילה
(רש"י)] ,ב .למיחף ביממא ולמטבל בליליא [כאשר החפיפה נעשתה בסוף היום והטבילה מיד בתחילת הלילה ,שלפי לישנא בתרא אין
זה מועיל משום שצריך חפיפה ביום הטבילה ,וללישנא קמא כיון שנעשו בסמוך הרי זה מועיל]"  -דהיינו ,להסמיך החפיפה לטבילה
זה רק לכתחילה ואינו מעכב לטבילה (כנפסק בסעי' הקודם) ,אך הסמכת הטבילה לחפיפה מעכבת כאשר נמצא לפנינו חציצה אחר
הטבילה .ובזה נאמרו שני לישנות ושני נפקא מינות.
אלא שהרי"ף (שבועות ו ):והר"ן גורסים רק נפקא מינה אחת " ,למסמך לחפיפה טבילה" ,שההבדל הוא רק האם צריך סמוך.
וכן פוסקים כמו הלישנא המצריכה שהחפיפה תהיה סמוכה לטבילה [לפי שהם גורסים את הלישנא הזו כלישנא בתרא ,וקיי"ל שהלכה
כלישנא בתרא (ר"ן) ועוד שבמימרא הבאה בגמרא נאמר שצריכה לחוף בלילה דהיינו בסמוך לטבילה] כך שלמעשה יוצא ,שאם נמצא
עליה חציצה אחר הטבילה ,יש להקל עליה רק אם עשתה את החפיפה בסמוך לטבילה( .ב"י)
 1249המחלוקת בדעת הרמב"ם  -וזה לשון הרמב"ם (הל' מקואות פ"ב הי"ז)" :טָּבְלָּה וְעָּלְתָּה וְנִמְצָּא עָּלֶׁיהָּ דָּּבָּר חוֹצֵץ אִם בְּאוֹתוֹ
הַיּוֹם שֶׁׁחָּפְפָּה טָּבְלָּה אֵי נָּהּ צְרִיכָּה לָּחֹף פַּעַם שְׁנִיָּּה אֶׁלָּּא חוֹזֶׁרֶׁת וְטוֹבֶׁלֶׁת מִיָּּד בִּלְבַד .וְאִם לָּאו צְרִיכָּה לָּחֹף פַּעַם
שְׁנִיָּּה וְלִטְבּל":
א .לפי הבנת הראב"ד ,לדעת הרמב"ם שצריכה תמיד לטבול שוב ,יש להקל שאינה צריכה לחוף ,אם היא חפפה באותה יום של הטבילה
(הל' מקואות פ"ב הי"ז)  -והראב"ד הקשה על דבריו  -א .שהרי קיי"ל כלישנא בתרא המקלה רק 'אם סמוך לחפיפה טבלה' [הראב"ד
גרס בלישנא בתרא את 'אם סמוך' ,וכן סבר ששיעור זה מועט מהשיעור של 'אותו יום' (ב"י)] ,ב .ואפילו אם הלכה כלישנא של 'אם
באותו יום שחפפה טבלה' מ"מ כאשר נמצא ה ריעותא ,כגון חציצה אחר הטבילה ,יש לחוש ולהקל רק אם חפפה בסמוך לטבילה .ג.
ועוד נראה שהראב"ד גרס בלישנא קמא 'אינה צריכה לחוף ולטבול' ,ובלישנא בתרא 'אינה צריכה לא לחוף ולא לטבול' ,ולכן השיג על
הרמב"ם מדוע לא פסק כלישנא בתרא שהצריכה גם חפיפה וגם טבילה (ב"י) ד .ועוד מדוע הרמב"ם לא כתב דין זה בסמוך לדין מי
שטבל ובעלייתו נמצא עליו דבר חוצץ ,אלא הסמיך זאת להלכה שצריך סמוך לחפיפה טבילה ,הרי כיון שנמצא ריעותא ,בכך שנמצא
עליה דבר חוצץ ,אם כן אפילו אם לא היה צריך סמוך לחפיפה טבילה ,היתה צריך לפסוק כך( .ב"י בדעת הראב"ד).
והב"י נחלץ ליישב דעת הרמב"ם (בד"ה ליישב)  -א,ב .שכן הרמב"ם גרס בלישנא בתרא את הדעה המקלה יותר 'אם באותו יום שחפפה
טבלה' ולכן הלכה כלישנא בתרא [אך נשאר קצת קשה שהרי כאן נמצא ריעותא  -ומ"מ הב"י יישב זאת בסופו ,שכיון שבכל עניין היא
חוזרת לטבול אין זה קשה]  ,ג .וכן גרס בלישנא זו 'אינה צריכה לחוף ולטבול' שמשמע מזה שאינה צריכה שתיהן ,גם חפיפה וגם
טבילה ,אלא לפחות צריכה לטבול בלי צורך בחפיפה .ד .ולפי שהחפיפה היא רק מתקנת עזרא ,שצריך חפיפה בסמוך לטבילה ,רק
בגלל זה צריכה לטבול כאשר נמצא עליה דבר חוצץ ,משא"כ אם לא היתה התקנה ,אם היה נמצא עליה חציצה אחר הטבילה ,עלתה
לה הטבילה ,ולכן הרמב"ם כתב הלכה זו בסמוך להלכה המצריכה סמוך לחפיפה טבילה].
ב .אך דעת הרמב"ם לפי הבנת הר"ן (שבועות פ"ב ו :ד"ה איכא בינייהו) ,שצריכה לטבול בכל עניין שנמצא עליה דבר חוצץ ,אלא ויש
להקל שלא לח וף שוב רק אם טבלה בסמוך לחפיפה [הטעם  -שהרי נמצא ריעותא ,ואיך אפשר שלא לחוש לדעה המצריכה חפיפה
בסמוך דוקא .ומה שהרמב"ם כתב 'באותו יום' היינו לדייק שאם חפפה שלא באותו יום ,אינה צריכה לשוב לטבול ,ורק אם נמצא עליה
דבר חוצץ צריכה לשוב ולטבול ,וסיים הר"ן "וזה ל א נתבאר יפה בדעת הרמב"ם וכבר השיגו הראב"ד" - .אלא שהב"י התקשה בדבריו]
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יו"ד סימן קצט
הדרישה בדעת הטור שרק אם אומרת ברי לי שלא היה עליה
קודם הטבילה] (ש"ך טז)

בסמוך לחפיפה אלא שלא באותה עונה ,צריכה לשוב
לטבול.
ויש תולים להקל רק אם חפפה 'בסמוך' לטבילה (ראב"ד)
ולכן הש"ך פסק להחמיר לחוש לשני הדעות ,כך שאינה
צריכה לשוב ולטבול רק אם החפיפה היתה בעונת הטבילה
ובסמוך (ש"ך יד ולפי מחציה"ש)
ויותר מזה ,בשו"ת שב יעקב (סי' מו) החמיר כדעת הרמב"ם
שלעולם צריכה טבילה ,ורק אם חפפה ביום הטבילה אינה
צריכה חפיפה שוב( .פת"ש ו)
ואין להקל עליה אם היא עיינה בעצמה בסמוך לטבילה אך
לא חפפה בסמוך (ר"ן ,ש"ך טו)

ולהלכה ,השו"ע בסעי' יא הקל כל שהתעסקה באותו מין,
אלא שהש"ך (ססקט"ז) כתב שאפשר שהתכוון לפרש דעת
השו"ע להקל רק אם אומרת ברי לי.
אם לא חפפה קודם הטבילה
אחר שהטור פסק שיש להקל באשה שהתעסקה קודם
הטבילה במין החציצה שנמצא עליה ,הוא הוסיף "אבל אם
לא חפפה קודם הטבילה  -אין תולין בו אע"פ שנתעסקה בו
אחר הטבילה" ,וכן כתב השו"ע .והפוסקים תמהו מה חידש
בזה ,והלא כבר פסק השו"ע שהחפיפה מעכבת ,ואף אם לא
נמצא עליה חציצה -
א .י"א ש'קודם הטבילה' היינו בסמוך לטבילה ,שאם האשה
חפפה בריחוק מהטבילה ,כל שנמצא עליה חציצה היא
צריכה לחזור ולטבול ,ואף אם היא התעסקה במין החציצה
(ט"ז יב)
ב .וי"א שתוספת ו הובאה בדרך אגב ,אגב הרישא (דרישה)
ג .ודעת הב"ח ש'לא חפפה' היינו שלא חפפה גופה ,אלא
חפפה ראשה בלבד ובשאר הגוף עיינה ,כי לפי דעתו רק
חפיפת הראש מעכבת ואילו חפיפת הגוך היא רק מנהג ,ולכן
עלתה לה הטבילה ,אך אם נמצא עליה חציצה אחר הטבילה,
היא צריכה לחזור ולטבול ,אף אם היא התעסקה קודם לכן
במין החציצה [הראיה  -כן מחלקים התוס' והאגודה בשם
ר"ת ,שכל הגמרא בחולין י" - .טבל ועלה ונמצא עליו דבר
חוצץ "...היינו בלא חפפה שאר הגוף ,והגמרא החמירה רק
כאשר נמצא עליה דבר חוצץ] (ש"ך יז)

ב .י"א שכל שהאשה התעסקה באותו מין של הדבר החוצץ
שנמצא עליה ,בין הטבילה לבדיקה ,אנו תולים
שמהתעסקות זו הגיע הדבר החוצץ אחר הטבילה ולא קודם
לכן [הראיה  -חולין י" - .טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ
 אע" פ שנתעסק באותו המין כל היום כולו לא עלתה לוטבילה ,עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן" -
והרשב"א ביאר שזה רק כאשר חפפה אבל לא בסמוך
לטבילה ( ]1250רשב"א בתוה"ק לא ,.וכן בחידושיו לחולין
בפ"ק דחולין)
וי"א שרק אם האשה אומרת ברי לי ,שבודאות לא היה עליה
החציצה קודם הטבילה אפשר להקל עליה שלא להצריכה
לטבול שוב ( 1251רמב"ם הל' מקואות פ"ב הי"ז והכ"ג ,רי"ו
נכ"ה ח"ה) וכ"פ הש"ך להחמיר ,שיש להקל רק אם טוענת
ברי לי ,שלא היה עליה החציצה קודם הטבילה [טעמו  -כתב
שרק הטור סבר להקל כמו שהבין ברשב"א ,אך דעת
הרשב"א בחידושיו פ"ק דחולין כדעת הרמב"ם בזה ,ועוד
שאין תירוץ זה מובא בכל תירוצי התוס' כלל ,ועוד שכן ביאר

מקור טוהר
[ 1250הראיה לביאור הרשב"א הנ"ל  -לפי שהיתה קושיה  -הגמרא בחולין הזו טובל שנמצא עליו חציצה אחר הטבילה ,צריך לטבול
שוב ,אא"כ התעסק באותו סוג חציצה קודם הטבילה .לעומת זאת ,רבא אמר (בנדה סו ):שאם היתה חפיפה בסמוך לטבילה אינה
צריכה לטבול שוב אף אם נמצא עליה דבר חוצץ( .תוס' חולין י .ד"ה עד שיאמר) .והובאו לכך מספר תירוצים ,אלא שהרשב"א תפס
באחד מהם  -שבחולין מדובר שהיא לא חפפה בסמוך לטבילה .אמנם היא חפפה אך בריחוק מהטבילה ,דהיינו ,אין להקל עליה אם
נ מצא עליה דבר חוצץ אחר הטבילה אא"כ ההיא התעסקה באותו מין של חציצה בין הטבילה למציאת החציצה.
אם נאמר שלא חפפה כלל  -הרי זה מעכב אף אם לא תמצא חציצה ,ואם נאמר שחפפה בסמוך  -הרי זה מועיל אם לא התעסקה במין
החציצה ,לכן חייב להעמיד שחפפה אך בריחוק מהטבילה].
[ 1251הראיה  -חולין י" - .טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ  -אע"פ שנתעסק באותו המין כל היום כולו לא עלתה לו טבילה ,עד שיאמר
ברי לי שלא היה עלי קודם לכן"  -והרמב"ם ביאר שהגמרא כפשטה ,שכל שנמצא חציצה על הטובל ,הוא צריך לחזור ולטבול ,ואפילו
אם נתעסק באותו יום במין זה ,א ו עשה חפיפה בסמוך לטבילה ,אא"כ הוא אומר ברי לי שלא היתה עלי חציצה זו קודם הטבילה .ומה
שרבא (נדה סו ):פטר האשה שחפפה בסמוך לטבילה ונמצא עליה דבר חוצץ ,היינו לפטור אותה רק מחפיפה נוספת ,אבל בכל אופן
היא צריכה לטבול (ב"י)]
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מי טוהר
סעיף יב :נמצא עליה חציצה אחר הטבילה בבית הסתרים
ּ ַּבמֶׁ ה דְּּ בָּׁ ִרים אֲ מו ִּריםִּ ,ב ְּש ָּׁאר ּ ָּׁכל הַּ גּ וּף ,אֲ בָּׁ ל ּ ֵּבית הַּ ְּס ָּׁת ִריםִ ,אם לֹא עִ ְּּינָּׁה אוֹ ָּׁתם ק ֶֹׁדם
נִמצָּׁ א ּ ָּׁבהֶׁ ם
ש ִּנ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ְּּב ָּׁדבָּׁ ר הַּ חוֹ צֵּ ץ ,וְּ ַּאחַּ ר ּ ָּׁכ ְּך ְּ
ְּט ִבילָּׁ ה ,וְּ ַּאחַּ ר ְּט ִבילָּׁ ה ּגַּם ּ ֵּכן לֹא עִ ְּּינָּׁה עַּ ד ֶׁ
מֵּ אוֹ תוֹ הַּ ִּמיןּ ,תוֹ לִ ין לְּ הָּׁ קֵּ ל.
עליה דבר חוצץ אלא שהיא התעסקה באותו מין אחר
הטבילה ,הרי שהטבילה עלתה לה (ראב"ד בבעה"נ מכת"י
שעה"ט ריש דיני חציצה עמ' עז ,טור) וכ"פ השו"ע

אף שעיון כל הגוף והחפיפה מעכבים את הטבילה ,בין אם
מצאה דבר חוצץ ובין אם לאו ,בין אם התעסקה במין של
הדבר החוצץ ובין אם לאו ,מ"מ עיון בית הסתרים אינו
מעכב ,כיון שהוא לא צריך לביאת מים ממש ,אלא רק ראוי
לביאת מים [כיון הוא נסתר ואין דרך להכנס שם דבר חוצץ
(ט"ז יא)] ,ולכן כל שאחר הטבילה לא מצאה דבר חוצץ
בבית הסתרים ,הרי הטבילה עלתה לה ,וכן אף אם נמצא

אך י"א שיש להחמיר בזה (הרוקח בסי' שיט ,ש"ך יט וכן
בסי' קצח ס"ק לג) [ועיין בסי' קצח סעי' כו]

סעיף יג :אחר החפיפה התעסקה בדבר חוצץ
ש ּנ ְָּּׁתנָּׁה לִ ְּבנ ָּּׁה
ח ִפיפָּׁ ה לִ ְּט ִבילָּׁ ה נִ ְּתעַּ ְּס ָּׁקה ִּב ְּדבָּׁ ִרים הַּ חוֹ ְּצ ִצין ,אוֹ ֶׁ
חָּׁ ְּפפָּׁ ה ק ֶֹׁדם ְּט ִבילָּׁ ה ,וּבֵּ ין ֲ
ּ ַּת ְּב ִשיל הָּׁ ָּׁראוּי לִ דָּּׁ בֵּ ק ּ ָּׁב ּה ,לֹא עָּׁ לְּ ָּׁתה לָּׁ ּה ְּט ִבילָּׁ ה ,אֲ ִפלּ ּו ִאם ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה ִמ ּיָּׁד ַּאחַּ ר ְּט ִבילָּׁ ה וְּ לֹא
שאֲ נִ י אוֹ מֵּ ר ּ ַּבעֲלִ ּי ָָּּׁׁת ּה מֵּ הַּ ּ ַּמיִ ם נָּׁפַּ ל ִמ ּ ֶׁמ ּנ ָּּׁה ,ו ְּּצ ִריכָּׁ ה ְּט ִבילָּׁ ה
מָּׁ ְּצ ָּׁאה עָּׁ לֶׁ יהָּׁ שוּם דָּּׁ בָּׁ ר חוֹ צֵּ ץֶׁ ,
ַּאחֶׁ ֶׁרת.

שלּ ֹא נִ ְּד ּ ַּבק ּ ָּׁב ּה שוּם ָּּׁדבָּׁ רֵּ ,אינ ָּּׁה צְּ ִריכָּׁ ה ְּט ִבילָּׁ ה
הגהִ :מיה ּו ִאם ּ ָּׁב ְּד ָּׁקה עַּ ְּצ ָּׁמ ּה ק ֶֹׁדם ְּט ִבילָּׁ ה וְּ ָּׁראֲ ָּׁת ּה ֶׁ

ַּאחֶׁ ֶׁרת (הַּ ּגָּׁהַּ ת ש"ד ו ָּּׁמ ְּר ְּּדכַּ י וּבֵּ ית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּשם הָּׁ ַּר ְּש ָּּׁב"א) ; אֲ בָּׁ ל מֻׁ ּ ֶׁת ֶׁרת לִ לְּ ּבֹש ְּּבג ֶָּׁׁדיהָּׁ ּ ֵּבין ח ֲִפיפָּׁ ה לַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה ,וְּ לֹא ִּת ַּּקח ִּתינוֹ ק
שם הָּׁ ַּר ְּמ ַּּב"ם) .
(בית יוֹ סֵּ ף ְּּב ֵּ
סימָּׁ ן קצ"ח ּ ֵּ
אֶׁ צְּ לָּׁ ּה וְּ עַּ ִ ּין ִ לְּ עֵּיל ִ

בעת הטבילה ,ובעלייתה נפל ממנה ,אא"כ עיינה בעצמה
קודם הטבילה.
י"א שנתינת התבשיל שמעכבת היינו דוקא בתבשיל העשוי
להדבק ,כגון גריס של פול או רבב (רבש"א תוה"ק ב"ז ש"ז
לא ,.טור) [וכן ביאר הב"י בדעת הרמב"ם  ]1253וכ"פ השו"ע
שכל זה דוקא בתבשיל הראוי להדבק בה

נתנה תבשיל לבנה
בגמרא מובא ( 1252נדה סז ,).שנתינת תבשיל מעכבת את
הטבילה  -דהיינו ,אשה שנתנה תבשיל לבנה קודם הטבילה
בלי לחפוף ביניהם ,הטבילה לא עלתה לה ,ואף שלא נמצא
עליה שום דבר חוצץ אחר הטבילה ,שיש לתלות שהיה עליה

מקור טוהר
 1252המקור  -נדה סז" - .אמר רב גידל אמר רב  -נתנה תבשיל לבנה וטבלה ועלתה לא עלתה לה טבילה ,אף על גב דהשתא ליכא
[שאחר הטבילה לא נראה עליה שום חציצה] אימר ברדיוני נפל [מ"מ אנו אומרים שהיה בשעת הטבילה ,אלא שבעת עלייתה נפל
מחמת שכשוך רגליה ,ולכן לא עלתה לה]"
 1253דעת הרמב"ם  -זה לשון הרמב"ם (מקואות פ"ב) :הי"ט " -נִדָּּה שֶׁׁנָּּתְנָּה תַּבְשִׁיל לִבְנָּהּ וְטָּבְלָּה לֹא עָּלְתָּה לָּהּ טְבִילָּה
מִפְּנֵי הַשַּׁמְנוּנִית שֶׁׁעַל יָּדֶׁיהָּ ":הכ"ב ..." -בַּמֶּׁה דְּבָּרִים אֲמוּרִים לְעִנְיַן טָּהֳרוֹת .אֲבָּל לְהַתִּירָּהּ לְבַעֲלָּהּ הֲרֵי זוֹ
מֻתֶּׁרֶׁת .אַף עַל פִּי שֶׁׁנָּּ תְנָּה תַּבְשִׁיל לִבְנָּהּ ...הֲרֵי זוֹ מֻתֶּׁרֶׁת לְבַעֲלָּהּ שֶׁׁכָּּל הַדְּבָּרִים הָּאֵלּוּ וְכַיּוֹצֵא בָּּהֶׁן אֵינָּן
חוֹצְצִין אֶׁלָּּא מִדִּבְרֵיהֶׁן ,וּלְעִנְיַן טָּהֳרוֹת גָּּזְרוּ לְעִנְיַן בִּיאָּה לֹא גָּּזְרוּ- "...
הב"י ביאר דבריו ,שסבר שכיון שבכל תבשיל יש שמנונית ,לכן חוששים שנדבק בידיה ,וחוצץ מדרבנן לטהרות אבל לא לבעלה .אך
תבשיל מדברים הנדבקים שעושים חציצה מדאו' חוצצים אף לבעלה ,שמא נדבקו ובהם צריכה לטבול שוב[ .בביאור השני ,הב"י ניסה
לומר שמא גם דבר הדביק חוצץ רק מדרבנן ,שהרי מדאו' צריך רובו המקפיד ,וכאן זה מיעוט ,וכיון שזה מדרבנן גזרו בזה רק בטהרות,
אך לא בטבילה לבעלה  -אך הב"י דחה ביאור זה ,שהרי לפי הרמב"ם גם בטבילת אשה לבעלה גזרו במיעוט ,הראיה  -בפ"א הי"ב כתב
הרמב"ם "...מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים שֶׁׁכָּּל דָּּבָּר הַחוֹצֵץ אִם הָּיָּה מַקְפִּיד עָּלָּיו לֹא עָּלְתָּה לוֹ טְבִילָּה אַף עַל פִּי שֶׁׁהוּא עַל מִעוּטוֹ
גְּזֵרָּה מִשּׁוּם רֻבּוֹ ,"...ואם זה היה רק לטהרות היה לו לפרש זאת .ראיה נוספת  -בפ"ב הי"ב כתב " הַמַּפְשֶׁׁלֶׁת בְּנָּהּ לַאֲחוֹרָּהּ

390

יו"ד סימן קצט
הפשילה בנה לאחוריה
אשה ערומה שנשאה את בנה על גבה וטבלה  -יש לחוש
שמא היה על התינוק טיט וכיוצא בו ,וזה נדבק באמו ,ולכן
זה חוצץ בעת הטבילה .ואף אם אחר הטבילה לא נמצא עליה
שום דבר חוצץ ,מ"מ אנו תולים שהיה עליה חציצה בשעת
טבילתה ,אלא שבעת עלייתה מהמקוה הוחלק החציצה
ונפל.
[יש הגורסים בנדה סז ,.בין המימרות של דיני חציצה,
מימרא נוספת והיא "המפשלת את בנה וטובלת לא עלתה
לה טבילה ,ואע"ג דחזינן לה השתא דליכא מידי עליה,
חיישינן דלמא ברדיוני [בשכשוך רגליה] נפל"] (תוס' ד"ה
נתנה בשם ר"ח ,וכן נראה שגרס הרמב"ם לפי שפסק זאת
להלכה בהל' מקואות פ"ב הי"ב  ,1254וכן גרס הרא"ש בפרק
תינוקת סי' לד  )1255וכ"פ השו"ע בסי' קצח סעי' מא [וליתר
ביאור עיין שם ,בסי' קצח סעי' מא]
אך י"א שיש להחמיר בזה דוקא אם ידוע שהיה ביד בנה
תבשיל או שידוע שהוא מלוכלך בטיט (ב"ח ,ש"ך כ)
לבישת בגדים
בלבישת הבגדים קודם הטבילה  -אין חשש לחציצה ,שכן
אין רגילות שיהיה על הבגדים דבר לח שיידבק בגוף האשה,,
וכן כינים ופרעושים אין נדבקים בגוף ,כיון שהמים נכנסים
בהם ואינם חוצצים (הג' שערי דורא הל' נדה סי' יב ד"ה ולא,
דרכ"מ אות ח) וכ"פ הרמ"א

מקור טוהר
וְטָּבְלָּה לֹא עָּלְתָּה לָּהּ טְבִילָּה שֶׁׁמָּּא הָּיָּה טִיט בְּרַגְלֵי הַתִּינוֹק א וֹ בְּיָּדָּיו וְנִדְבַּק בְּאִמּוֹ בִּשְׁעַת טְבִילָּה וְחָּצַץ וְאַחַר
שֶׁׁעָּלְתָּה נָּפַל - ":ובזה הוא לא חילק בין טהרות לבעלה ,ולא נראה שיש הבדל בין נתנה תבשיל לבנה לבין מפשלת בנה לאחוריה.
(ב"י עמ' רכא ד"ה והרמב"ם)
 1254הב"י תמה על הרמב"ם שמשמע מדבריו (בהלכה כ"ב ) שגרס "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא" אחר המימרות של דיני חציצה,
ולשיטתו מהמימרא של נתנה תבשיל לבנה זה רק לענין טהרות ,והרי התוס' והרא"ש גרסו את הפשילה את בנה אחר המימרא של
נתנה תבשיל ,א"כ איך הרמב"ם פסק זאת להלכה? ויישב הב"י שכנראה הרמב"ם גרס את הפשילה את בנה קודם המימרא של נתנה
תבשיל לבנה ,ולכן על מימרא זו לא קאי הלשון של "לית הלכתא ככל הני שמעתתא" .והטעם שהפשילה בנה חמור יותר ,שכן הוא
להלכה אף בטבילת אשה לבעלה  -משום שאשה הנותנת תבשיל לבנה ,היא יודעת שדרך התבשיל להדבק ,ובודאי היא נזהרת יותר,
ולכן אין להקפיד על כך בטבילת אשה לבעלה ,משא"כ בהפשילה בנה לאחור ,אין האשה נזהרת מכך כלל ,שהרי לא ראתה שיש טיט
ביד התינוק ,ולכן חששו חכמים בזה אף לטבילת אשה לבעלה( .ב"י)
 1255הב"י תמה על הטור שהשמיט הלכה זו ,שהרי הרא"ש גרס כן ,ודעת הרא"ש שנכון להחמיר ולחוש לשיטת רש"י שלא גרס על
המימרות של חציצה "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"
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מי טוהר

יו"ד סימן ר
סעיף א :ברכת הטבילה
שנ ּו ְּּב ִמ ְּצוֹ ָּׁתיו וְּ ִצ ּוָּׁנ ּו עַּ ל
שר ִקדְּּ ָּׁ
שעוֹ מֶׁ ֶׁדת ּ ַּבחֲלו ָּּׁק ּהְּּ ,תבָּׁ ֵּר ְּך :אֲ ֶׁ
ּשיהָּׁ ְּּ ,כ ֶׁ
שטֶׁ ת מַּ לְּ ּבו ֶׁ
ש ּפוֹ ֶׁ
ְּּכ ֶׁ
ְּ
ָּׁאר ּה
ש ִּת ּ ָּׁכנֵּס עַּ ד צַּ ּו ָּׁ
הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ ה ,וְּ ִת ְּפשֹט חֲלו ָּּׁק ּה וְּ ִת ְּט ּבֹל; וְּ ִאם לֹא ּ ֵּב ְּרכָּׁ ה ָּׁאזְּּ ,תבָּׁ ֵּרך לְּ ַּאחַּ ר ֶׁ
ְּ
בילָּׁ ה (טוּר
שלּ ֹא ְּּתבָּׁ ֵּרך עַּ ד ַּאחַּ ר הַּ ּ ְּט ִ
ּמבָּׁ ֶׁרכֶׁ ת .הגה :וְּ יֵּש אוֹ ְּמ ִרים ֶׁ
ּ ַּב ּ ַּמיִ ם; וְּ ִאם הֵּ ם ְּצלוּלִ ים ,עוֹ כַּ ְּר ּ ָּׁתן ְּּב ַּרגְּ לֶׁ יהָּׁ ו ְּ

ש ְּּל ַּאחַּ ר הַּ ּ ְּט ִבילָּׁ הְּּ ,בעוֹ ָּׁד ּה עוֹ מֶׁ ֶׁדת ּתוֹ ְּך הַּ ּ ַּמיִ םְּ ,מכַּ ּ ֵּסית עַּ ְּצ ָּׁמ ּה
ְּּב ֵּשם ַּּבעַּ ל הֲלָּׁ כוֹ ת ּגְּדוֹ לוֹ ת וְּ הוּא בה"ג ַּ ּדף פ"ה ע"ב וְּ ַּר ִש"י וְּ ָּׁראָּׁ בָּׁ "ן סִ ימָּׁ ן שכ"ח וְּ ש"ד) ,וְּ כֵּ ן נוֹ הֲגִ ים ֶׁ
ְּּב ִבגְּ ָּׁד ּה אוֹ ּ ַּבחֲ לו ָּּׁק ּה ,ו ְּּמבָּׁ ֶׁרכֶׁ ת.

ברכת הטבילה לגר
לעשייתן מברכים בלשון 'לטבול'] (רש"י בפסחים ז :בד"ה
דאכתי גברא ,וכן בברכות נא .בד"ה התם ,וכ"פ בה"ג פ"ה
ע"ג ,ראב"ן סי' שכח ,ושערי דורא) וכ"פ הרמ"א והוסיף שכן
המנהג

כל המצוות יש לברך עליהם קודם לעשייתן פסחים ז- :
"דכולי עלמא מיהא מעיקרא בעינן לברוכי מנלן? דאמר רב
יהודה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן.
מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי? הוא אמר ר"נ בר
יצחק דאמר קרא {שמואל ב יח  -כג} 'וירץ אחימעץ דרך
הככר ויעבר את הכושי' ,אביי אמר מהכא {בראשית לג  -ג}
'והוא עבר לפניהם' ,ואבע"א מהכא {מיכה ב  -יג} 'ויעבר
מלכם לפניהם וה' בראשם' "
חוץ מטבילת גר ,שמברך אחר הטבילה ,כיון שקודם הטבילה
אינו ראוי לברך ,כי הוא לא יהודי.
" בי רב אמרי חוץ מן הטבילה ושופר בשלמא טבילה דאכתי
גברא לא חזי ...אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה בלבד ,איתמר
תניא נמי הכי 'טבל ועלה ,בעלייתו אומר ברוך אשר קדשנו
במצותיו וצונו על הטבילה' "

שיטת הגאונים  -שמברכים קודם הטבילה ,שכן גר אינו יכול
לברך [שהרי מל ולא טבל כאילו לא מל (ברכות מז ,]):נדה
שלא פלטה שכבת זרע וזב שלא ראה קרי יכולים ללמוד
תורה ולהתפלל (הרי"ף פסחים ד .בשם הגאונים) ובימינו אף
פולטת שכבת זרע ובעל קרי ,יכולים לברך קודם הטבילה
שכן ביטלו את הטבילה שלהם (ברכות כב( ).הר"ן פסחים ד.
ד"ה חוץ ,תוס' פסחים ז :ד"ה על בשם הגאונים) ומה שלא
מברכים "לטבול" שזו הנוסחא של עובר לעשייתן ,משום
שלא רצו שיהיה שתי נוסחאות בטבילה ,לגר "על" ולשאר
טובלים "ל" (הר"ן פסחים ד .ד"ה חוץ) וכ"פ הרמב"ם (הל'
ברכות פי"א ה"ז  )1256וכ"פ השו"ע

ברכת הטבילה בימינו
אלא שנחלקו הראשונים בברכת שאר חייבי הטבילות -
שיטת רש"י ובה"ג  -שמברכים אחרי הטבילה [הטעם  -א.
כיון שחלק מהטובלים [גר ,בעל קרי ופולטת שכבת זרע]
מברכים אחרי ,לכן תיקנו בכולם לברך אחרי בלי לחלק בין
הטובלים (רש"י ,ט"ז ב) ,ב .כי קודם הטבילה יש חשש שמא
מחמת פחד המים ימנע ולא יטבול ,ואחר שירד למים ,יש
בעיה של לבו רואה את הערוה (תוס' בסוף ד"ה על
הטבילה)] [הראיה  -לפי שבכולם לשון הברכה היא "על
הטבילה" ,מוכח שהברכה לאחר עשייתן ,שהרי בעובר

שיטת ר"י  -שיש לברך קודם הטבילה ,אלא שאין לגעור
במב רכות אחר הטבילה [כיון שבטבילת גר מברך אחרי ,לכן
לא חילקו] (תוס' בשם ר"י ,רא"ש פסחים פ"א סו"ס י בשם
ר"י ,וכן הבינו הטור והב"י בדעת רא"ש בקיצור הל' נדה )1257
ברכה בשבת
י"א שאף לדעת הסוברים שיש לברך קודם הטבילה ,מ"מ
מודים שבשבת יש לברך אחר הטבילה או קודם הטבילה

מקור טוהר
 1256שכתב הרמב"ם שם שכל חייבי טבילות מברכים עובר לעשייתן חוץ מן הגר
 1257הב"י התקשה בדברי הטור שאחר דעת רש"י שיש לברך אחר הטבילה כתב "וכן פירש ר"י דאגב טבילת גר שאי אפשר לו לברך
אלא אחר הטבילה תקנו בכל הטבילות לבר ך אחריהן" ,שמשמע מדבריו שר"י סובר כרש"י שלכתחילה יש לברך אחר הטבילה .ואין
לומר שהטור סמך על הביאור האחרון שהביאו בתוס' שיש מפרשים שמברכת אחרי הטבילה משום חשש שמא מחמת פחד המים
לא יטבול אחר שברך ,א .שהרי הטור לא הביא פירוש זה ,ב .ועוד שהיש מפרשים הנ"ל זה לא בשיטת ר"י ,ג .ועוד שאין זה נראה פירוש
המילים 'דגברא לא חזי' שזה משום פחד ,אלא משום שאינו ראוי( .ב"י עמ' רכב בד"ה והתוספות)
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בלחש [הטעם  -נראה משום שהיתר הטבילה בשבת הוא
משום מחזי כמיקר ,אך אם מברך הטובל קודם הטבילה הרי
נראה כמתקן כלי להדיא בכך שנטהר] (שו"ת הר הכרמל
חיו"ד סי' כה ,פת"ש א)

לב רואה את הערוה
אסור לברך כאשר הלב רואה את הערוה ,אך מועיל:
א .חיבוק הגוף בידיים (שו"ע או"ח סי' עד סעי' ג )1259
ב .כיסוי בבגד (שו"ע או"ח סי' עד סעי' א,ב )1260
ג .היא עומדת במים אך לבה מחוץ המים (ב"י בשם
הרשב"א ,וכ"פ הרמ"א בסי' עד סעי' ב )1261
ועדיף שתהא מכוסה כולה במים ותחבק גופה בידים ,משום
צניעות (שערי דורא הל' נדה ,ט"ז ג)
ד .מים עכורים (ראב"ד
לבה רואה את הערוה באשה  -י"א שאף באשה יש דין לבה
רואה את הערוה (ב"ח בקונטרס אחרון ,סעי' א ד"ה וכיון)
אך י"א שמצד הדין באשה אין בעיה של לבה רואה את
הערוה ,כיון שערוותן למטה מאוד (אורחות חיים הובא בב"י
באו"ח סי' עד) וכן הסכים הרא"ש (לפי שכתב שמברכת
בעודה בחלוקה ולא הצריך לחבק בידיה את גופה) וכ"פ
השו"ע (או"ח סי' עד סעי' ד  ,)1262וכ"פ המ"ב (שם בס"ק טז
בשם להקת פוסקים) וכ"כ הדרישה.
ומ"מ עצה טובה ,שתעשה בחיבוק גופה בידים .ואף
שהרמ"א כתב שהמנהג לכסות בבגד או חלוק ,מ"מ בימינו
אין דרך לכסות בבגד כמו שכתב הדרישה ,ובימינו אף חיבוק
אינן עושות( .ט"ז ג) וכן יכולה בדרך שליבה יהיה למעלה
מהמים ,או שתחבק זרועותיה ,או שתעכור המים ברגליה
(מ"ב סקט"ז)

אופן הברכה קודם הטבילה
כאשר האשה רוצה לברך קודם הטבילה ,כשיטת הגאונים
וכפסק השו"ע -
העדיפות הראשונה היא  -שתברך בעוד לבושה ,ואז תפשוט
חלוקה ותטבול ,הטעם  -משום שכשהיא ערומה אסור לה
לברך (הראב"ד סוף שעה"ט ,רא"ש ,ב"י)
העדיפות השניה היא  -שתברך לאחר שנכנסה במים עד
צוארה ,ואם הם צלולים תעכרם ברגליה ( 1258ברכות כב,:
כה( ):הראב"ד סוף שעה"ט) וכ"פ בשו"ע שזהו סדר
העדיפות
אופן הברכה אחר הטבילה
כאשר האשה רוצה לברך אחר הטבילה ,כשיטת רש"י ובה"ג
וכפסק הרמ"א -
כתב הרמ"א שהמנהג הוא שלאחר הטבילה בעודה עומדת
במים ,היא מכסה את עצמה בבגדה או בחלוקה ומברכת.
ולדעת דרכי טהרה יש לה לטבול פעם אחת ,להוציא ראשה,
לערבב בידיה את המים אם הם צלולים ,שלא תראה ערותה,
תכסה ראשה ותברך ,ותטבול פעם נוספת .והוסיף שיש
הנוהגות לברך מחוץ למקוה ,בכך שעוטפות את עצמן
בחלוק קודם הברכה ,אך אותן נשים צריכות להקפיד שלא
לדבר ,כדי שלא להפסיק הפסקה מרובה בין ברכה וטבילה
(דרכי טהרה ריש פי"ח)

גילוי ערוה
גילוי ערוה קיים גם באשה  ,1263אך מועיל -

מקור טוהר
 1258ברכות כב" - :מתני'  ... -ירד לטבול  -אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהא הנץ החמה  -יעלה ויתכסה ויקרא ,ואם
לאו  -יתכסה במים ו יקרא ,ולא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים" ,ועל זה אמרה הגמרא (כה" ):ואם
לאו יתכסה במים ויקרא :והרי לבו רואה את הערוה? א"ר אלעזר ואי תימא ר' אחא בר אבא בר אחא משום רבינו  -במים עכורין שנו,
דדמו כארעא סמיכתא ,שלא יראה לבו ערותו" וכן מוב א שם "ת"ר מים צלולין ישב בהן עד צוארו וקורא וי"א עוכרן ברגלו"  -מכאן
שיכול לעכור את המים ברגלו בכדי שלבו לא יראה ערותו.
 1259וזה לשון השו"ע (עד,ג)" :אִם הָּאָּדָּם מְחַבֵּק גּוּפוֹ בִּזְרוֹעוֹתָּיו ,דַּיְנִין לֵיהּ כְּהַפְסָּקָּה"
 1260וזה לשון השו"ע (עד,א  -ב) :א  " -הָּיָּה יָּשֵׁן עָּרֹם בְּטַלִּיתוֹ ,צָּרִיךְ לָּחֹץ בְּטַלִּית עַל לִבּוֹ וְאָּז יִקְרָּא ,מִשּׁוּם דְּלִבּוֹ רוֹאֶׁה
אֶׁת הָּעֶׁרְוָּה אָּסוּר :הגה :וְה"ה אִם לִבּוֹ רוֹאֶׁה עֶׁרְוַת חֲבֵרוֹ אָּסוּר" .ב " -הָּרוֹחֵץ עָּרֹם בְּמַיִם צְלוּלִים ,וְרוֹצֶׁה לִשְׁתּוֹת ,יְכַסֶׁה
בְּ בֶׁגֶׁד מִמַּטָּּה לְלִבּוֹ ,כְּדֵי שֶׁׁלֹּא יְהֵא לִבּוֹ רוֹאֶׁה אֶׁת הָּעֶׁרְוָּה כְּשֶׁׁיְּבָּרֵךְ"...
 1261וזה לשון הרמ"א (עד,ב)" :וְאִם אֵין לִבּוֹ בְּתוֹךְ הַמַּיִם רַק לְמַעְלָּה מִן הַמַּיִם ,אַף בִּצְלוּלִים שָּׁרֵי"
 1262וזה לשון השו"ע (עד,ד)" :יֵשׁ מִי שֶׁׁאוֹמֵר שֶׁׁהַנָּּשִׁים יְכוֹלוֹת לְבָּרֵךְ וּלְהִתְפַּלֵּל כְּשֶׁׁהֵן לְבוּשׁוֹת הֶׁחָּלוּק ,אַף עַל
פִּי שֶׁׁאֵינָּם מַפְסִיקוֹת לְמַטָּּה מֵהַלֵּב :הגה :וְאִם הֵן עֲרֻמּוֹת צָּרִיךְ שֶׁׁתְּהֵא עֶׁרְוָּה שֶׁׁלָּּהֶׁן טוּחוֹת בַּקַּרְקַע ,אוֹ
שֶׁׁיּוֹשֶׁׁבֶׁת עַל שְׁאָּר דָּּבָּר ,דְּ אָּז אֵין לִבָּּן רוֹאֶׁה עֶׁרְוָּה שֶׁׁלָּּהֶׁן ,מַה שֶּׁׁאֵין כֵּן בְּאִישׁ .וְעַיֵּן לְקַמָּּן סִימָּן ר"ו ס"ג".
 1263המקור  -ברכות כד" - .האשה יושבת וקוצה לה חלתה (ומברכת) ערומה ,מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע ,אבל לא האיש,
תרגמה רב נחמן בר יצחק :כגון שהיו פניה טוחות בקרקע" - .מכאן שאסור לאשה לברך כאשר אינה עומדת במים .וכ"פ הרמ"א (או"ח
עד,ד)" :הגה :וְאִם הֵן עֲרֻמּוֹת צָּרִיךְ שֶׁׁתְּהֵא עֶׁרְוָּה שֶׁׁלָּּהֶׁן טוּחוֹת בַּקַּרְקַע ,אוֹ שֶׁׁיּוֹשֶׁׁבֶׁת עַל שְׁאָּר דָּּבָּר ,דְּאָּז אֵין
לִבָּּן רוֹאֶׁה עֶׁרְוָּה שֶׁׁלָּּהֶׁן ,מַה שֶּׁׁאֵין כֵּן בְּאִישׁ".
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מי טוהר
מד ,מג"א סי' מה ס"ק ב ,יעב"ץ בספרו מור וקציעה ,שו"ת
חת"ס סי' רז ( )1272והפמ"ג ומצחית השקל הסתפקו בדבר
זה)
וי"א שמותר לברך ,מכיון שהם נקיים ,ואין מתרחצים בחדר
הטבילה והוא רשות בפני עצמה (שו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי'
כה ,דרכ"ט פי"ח סע' א עמ' )239

א .י"א שרק מים עכורים מועילים לכיסוי ערוה ,משום כבוד
השכינה ( 1264דרישה) 1265
וי"א שאפילו מים צלולים נחשבים לכיסוי ערוה [הטעם -
כיון שהערוה אינה נראית מיד במים ,אלא רק אחר
התבוננות ,ולכן אינה נחשבת למגולה ( 1267 ]1266ט"ז ג ,ש"ך
א)
ב .היפוך פנים מועיל (שו"ע או"ח סי' עה סעי' ו  - )1268וכן
יכולה לעשות כן כאשר עומדות מולה נשים אחרות ערומות
(מ"ב באו"ח סי' עד ס"ק טז)
ג .כיסוי בבגד ( 1269ט"ז ג ,ופשוט הוא)
ד .עומדת  -לדעת האו"ח לפי הבנת הב"ח ,שבעומדת אין
גילוי ערוה ,והצורך בפניה טוחות הוא משום עגבותיה
בלבד1270 .

מספר הטבילות
הרב מרדכי אליהו זצ"ל יעץ לטבול ב' פעמים  -הראשונה
כדי שיכנסו המים לכל המקומות שבגופה ,המקופלים
והנסתרים ,ובפעם השניה יהיה כל גופה מכוסה במים.
(המקור  -שירוי ברכה סי' ר סעי' ב ,טהרת ישראל סי' קצח
ס"ק קכ"ג ,חקרי לב יו"ד ח"ב סל"א) והוסיף ש"יש הנוהגות
לטבול ג' פעמים ויש ז' פעמים ,ואין זה מעכב .וכל אחת
תנהג במנהג ביתה ,ואם לה מנהג קבוע ,תטבול ב' פעמים,
כדלעיל"
ועוד הוסיף ,שיש נשים הנוהגות לומר "לשם יחוד" קודם
כניסתן למקוה המופיע בלשון חכמים ח"ב סי' כג( .דרכי
טהרה ריש פי"ח)

כיסוי עגבות
לכיסוי עגבותיה מועיל -
א .כיסוי בגד 1271
ב .פניה טוחות בקרקע [דהיינו דבוקות מאוד] ,ולכן לא
מועיל שתשב ,כי צריך כיסוי עגבות (ט"ז ג)
מקואות החמים
מקואות שלנו שיש בהם מים חמים ,ודומים למרחת נחלקו
הפוסקים האם ניתן לברך בתוכם:
י"א שאסור לברך ,כיון שיש שם הרבה זוהמא אלא תברך
בחדר החיצון ותכנס לטבול בלי לדבר בינתיים (ט"ז או"ח סי'

מקור טוהר
 1264הראיה  -ברכות כה" - :ת"ר :מים צלולין  -ישב בהן עד צוארו וקורא (קריאת שמע) וי"א עוכרן ברגלו"  -משמע שיש לברך במים
עכורים - .ודעת הדוחה לומר שכל זה באיש ,אך באשה רק טוב שתחבק גופה( .ט"ז ג)
 1265אך הט"ז דחה דבריו  -שהרי גילוי ערוה זה איסור דאו' של "לא יראה בך ערות דבר" ,כמו שראינו בקציצת חלה בסי' שכח .וכן
כתב להדיא הרמ"א בסי' עד סעי' ד .כמובא לשונו לעיל.
 1266הראיה  -תוס' בנדרים ל ,.הביאם הט"ז בסי' ריז סעי' לו ,שדגים רואים את החמה אך אין זה נחשב שהחמה רואה את הדגים.
 1267הראיה  -א .ברכות מה" - :יתכסה במים .והא לבו רואה את הערוה?"  -ואם מים צלולים לא מועילים ועדיין הערוה נחשב למגולה,
היה לו להקשות 'והא ערוותו מגולה?' שזה אסור מדאו' לכו"ע ,אלא ודאי שאין גילוי במים צלולים .ב .וכ"כ הב"י באו"ח בשם הרשב"א,
שכיון שעיניו חוץ למים לא מקרי ערוה מגולה .ג .וכן לפי ר"ת (הובא בב"י באו"ח סי' עד) שכאשר היה רוחץ במים צלולים ורצה
לשתות ,היה מכסה בבגד ממטה ללבו כדי שלא יראה לבו רואה את הערוה  -ואם מים צלולים אינם נחשבים לכיסוי הערוה ,מה הוא
הועיל בבגד שחצץ בין לבו לערוה( .ט"ז ג)
ומה שכתב הראב"ד שיש לעכור המים ברגליה  -הטעם הוא רק משום לבה רואה את הערוה ולא משום ערוה מגולה( .ש"ך א)
 1268וזה לשון השו"ע (עה,ו)" :הָּיְתָּה עֶׁרְוָּה כְּנֶׁגְדּוֹ וְהֶׁחֱזִיר פָּּנָּיו מִמֶּׁנָּּה ,אוֹ שֶׁׁעָּצַם עֵינָּיו ,אוֹ שֶׁׁהוּא בַּלַּיְלָּה ,אוֹ שֶׁׁהוּא
סוּמָּא ,מֻתָּּר לִקְרוֹת ,דְּבִרְאִיָּּה תָּּלָּה רַחֲמָּנָּא ,וְהָּא לָּא חָּזֵי לָּהּ":
 1269המקור  -א .כמו בקציצת חלה (ס"פ מי שמתו) שצריך שיהיו פניה טוחות בקרקע .ב .סוטה ח" - .האשה נסקלת כשהיא מכוסה
מלפניה ומאחריה לרבי יהודה מפני שכולה ערוה" ,וכפי שפירש רש"י שהבושת שלה נראה מלפניה ומאחריה.
 1270אך הט"ז דחה דבריו ,שכן האו"ח סבר שעמידה אינה מועילה לכיסוי ערוה ,אלא רק רצה לומר שלבוש מועיל לאשה בכל ענין ,בין
לענין כיסוי עגבות וערוה שה מכסה אותם ,ובין לענין לבו רואה את הערוה שאין זה שייך באשה כלל (ט"ז)
 1271המקור לאיסור זה  -סוטה ח" - .דתניא האיש מכסין אותו פרק אחד מלפניו והאשה שני פרקים אחד מלפניה ואחד מלאחריה
מפני שכולה ערוה דברי רבי יהודה"
 1272ועוד הורה החת"ס באדם שיש לו בחדר הלימוד בור טבילה עם מים חמים לטהרת נשות ביתו  -והשיב שהיות והחדר הוא רשות
לעצמו מחפירת הטבילה ,והוא נקי ,ועוד שהחפירה מכוסה בנסר ים ,לכן מותר ,אך מהיות טוב יעמיד מחיצה המטולטלת בין הלומד
למקום המקוה .וכן עשה מעשה רבי זלמן זצ"ל בפ"פ דמיין( .פת"ש ג)
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