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  חיברתי בעזהשי"ת:
  (גי': 'נאדר בקדש')דניאל בן צבי אברהם קינד          

  

  ם תובב"א, שיעור ה', מרכז הרב, שנת 'אעשה לו עזר כנגדו' (תשע"ב)-פעיה"ק י  
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   בס"ד

  ם תובב"א. -בי 'מרכז הרב'וך ה' שזיכני להוציא עוד ספר, בעת ישיבתי בישיבת בר

אפתח בכבוד אכסניה ואודה למרן ראש הישיבה הגאון הרב יעקב שפירא שליט"א, שתמיד 
  ולהוציא חיבורים תורניים רבים.מעודד אותנו להתמיד בלימוד התורה, 

  שת בשלח, שבה נאמר:משום שהתחלתי להעלות את הכתב על החיבור בשבוע פר
 

ֹמָכה " ֵאִלם ְיֹקָוק ִמי ּכָ ה ֶפֶלא ִמי ָכֹמָכה ּבָ   " נֹוָרא ְתִהּלֹת עֹׂשֵ
  

   :אמרתי לקרוא לחיבור

"".  
  

מי כמוכה נאדר  -נורא ואדיר בקדושהבתלמוד הירושלמי (פ"ט): " ברכותנאמר במסכת 
  תמימה' (שמות,טו, הערה כ) שהקב"ה "גבורתו בקדושתו".", ומסביר ה'תורה בקודש

  
היינו שהקב"ה מתגלה לנו בעולמינו בקדושתו הרבה, ומשפיע עלינו את שפע הקדושה, 

  קדושת המצוות.הקדושים הולכים ומתקדשים ועולים ע"י ומתוך כך גם עם ישראל 
  

עשה שלנו ולהעלותם הקב"ה ברוב רחמיו נתן לנו את הלכות הנידה בכדי לרומם את חיי המ
אף בחיי המעשה  הנאדר בקודשתמיד בקדושה מתמדת, להתדבק בקדושת הקב"ה, 

 "כמוכה מי " :על זה באה התורה ואומרת .הנראים לכאורה רחוקים מקדושה
  אצל עם ישראל כולו קדוש ע"י קיום התורה הקדושה.  'חול'שאף ה

  
 1ק סיכום ההלכות, כבר ידועים דבריו של ה'דברי חיים'אף שאין זה ספר פלפולים, אלא ר

נידה איסור שכתב שהעיקר הוא סידור ההלכות, ולא הפילפולים, וחס וחלילה אם נתיר 
  מחמת פלפול. 

  
  באמת,  וטהור וקדושאני תפילה להקב"ה שיזכני בזכות החיבור הזה להיות צדיק גמור 

  -אמן כן יהי רצון-

                                                           
1

 לנו אין כי שאמרם מי אמרם בפילפולם נוחה דעתי אין הפעוט אני ולכן" לט: סימן א חלק דעה יורה חיים דברי ת"שו 

 טפה לראות דרך אין יאמרו כי נדה אשה להתיר נוכל כאלה סברות נימא אם ו"וח פלפול רבת לילך כזה וחמור גדול באיסור

 כאלו בספיקות להשתמש ו"וח לראות דרך באין לתלות נוכל הראייה כדרך יהיה לא אם או מראות במיני בקיאים ואין אחת

 לנטות בזה לנו אין ואנו יאתםובק חריפתם בגודל רשאים הם בתשובות הרבה בזה השתמשו האחרונים רבותינו כי ואם

 ט"במ לטהר ונוכל מזה תשובות מלאו וכבר בזה כלל אפלפל לא ולכן הענינים באלו תמיד דרכי כן וראשונים הסוגיא מפשטות

 "בזה לדינא הולך לבי לא אך פנים
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   יוסף דוב סולובייצ'יקהרב בריו של נביא את דדברינו לסיום 

  :בספרו 'איש ההלכה' כתב על מהותן של ההלכות ביחסי אישותש

מוסרית בהזדווגות המינית. - הן הפילוסופיה היוונית והן הנצרות לא תפסו את הבחינה המטפיזית"
מצוות פרו ורבו היא מצווה ראשונה בתורה...  –בהלכה יש לפעולה זו יסוד מוצק בחיים הדתיים  רק

מפליאות בפיקחותן הלכות תשמיש המיטה מיוסדות על עקרון פסיכולוגי ועל היגיינה מינית והן 
כמה תשומת לב והבנה עדינה ואינטימית טמונות בדינים אלה. ואותה ההלכה, הקשה  וב"חדישותן".

ברזל, שאסרה הזדווגות לאשה בימי נידתה ועשתה כמה סייגים לאיסור זה, הטילה חובה מוחלטת כ
על האדם להזדקק לאשתו מפרק לפרק מתוך אהבה וחיבה. ההלכה קבעה את המושג "בעילת 

  "מצווה". האדם עובד את בוראו בגופו, באכילתו ובפעולה המינית, ויפה עבודה זו מעבודת התפילה
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  בס"ד
  

:  
  עמוד  סימן
  1  שער
  2  פתיחה

  4  תוכן עניינים
    
    קפג
  6  טור
  8  ב"י
    
    קפד
  11  טור
  14  ב"י
    
    קפה
  21  טור
  22  ב"י
    
    קפו
  24  טור
  25  ב"י
    
    קפז
  29  טור
  31  ב"י
    
    קפח
  38  טור
  39  ב"י
    
    קפט
  43  טור
  51  ב"י
    
    קצ
  63  טור
  70  ב"י
    
    אקצ
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  88  טור
  89  ב"י
    
    קצב
  91  טור
  92  ב"י
    
    קצג
  95  טור
  96  ב"י
    
    קצד
  98  טור
  100  ב"י
    
    קצה
  110  טור
  111  ב"י
    
    קצו
  115  טור
  117  ב"י
    
    קצז
  124  טור
  125  ב"י
    
    קצח
  129  טור
  132  ב"י
    
    קצט
  151  טור
  153  ב"י
    
    ר

  161  טור
  162  ב"י
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  בס"ד

  סימן קפ"ג: טור

  משפט הנידה

 5מלמד שרק  -"ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנידתה": מקור .1
 מיני דמים שבאים ממקום המקור מטמאים. 

הדמים מטמאים רק כשתרגיש ביציאת הדם, ואז אף אם לא יצא לחוץ מיני  5: היציאה שיעור .2

 טמא.  -לגמרי אלא רק לבית החיצון

 : דם מטמא אף כשראתה בשיעור של כחרדל או פחות מכך. הדם שיעור .3

הוא יום הראייה,  1ימים, והיום ה 7ברצון) עליה למנות \: מרגע שרואה דם (באונסהנידה משפט .4

 . 8וטובלת בליל היום ה

ימי הספירה, אך  7: אף אם מדובר שהאישה שפעה (הוציאה לחוץ מהמקור) דם בכל ופעתש .5

 וטהורה.  8טובלת בליל ה - קודם שהגיע זמן בין השמשות שבערב 7פסקה מלראות ביום ה

 שם נוסף:לספירה, הרי אלו "ימי זיבה".  19ת הנקיים עד היום הספירשל  8: מהיום הימי זיבה .6
 ת לחבירתה. הימים שבין תקופת נידה אח 11

 :משפט ימי הזיבה

אם האישה ראתה בימי הזיבה בתחילת הלילה או בסוף היום (שאחריו), שומרת יום כנגד יום:  .7

טובלת ביום  - די לה לשמור את הלילה שבא אח"כ, ואם היא לא תראה בו דם ('פסיקה בטהרה')

 שלאחריו, וניתן לטבול מהנץ החמה. 

פסיקה בטהרה, אסור לה לשמש כל אותו היום, וזאת אף לאחר שטבלה לאחר ה איסור תשמיש:

משום שאנו חוששים שמא היא תראה דם באותו יום לאחר התשמיש, והיא תסתור את הספירה 
 ונמצאת טבילתה פסולה.  

אם מדובר שראתה דם גם ביום השני בימי זבה קטנה: \ביום השני של ימי הזיבהגם רואה  .8

ן הוא שטובלת ביום השלישי, ושוב אסור לה לשמש בכל הזיבה, ופסקה מלראות בטהרה, אזי הדי
 אותו היום השלישי כדין 'שומרת יום כנגד יום'. 

בימי הזיבה, הרי היא  3אם ראתה גם ביום הגדולה:  זבה\רואה גם ביום השלישי של ימי הזיבה .9

יום ימים בהם היא לא תראה דם ('שבעה נקיים'), וה 7'זבה גדולה', ועל כן עליה למנות מעתה 

כבר מהנץ  7ואז יכולה לטבול ביום ההימים,  7עולה למניין  ושראתה בו ופוסקת מלראות אינ
 . 2החמה

לימי הנקיים, אסורה לשמש, כדין 'שומרת יום כנגד  7אף לאחר שטבלה ביום ה איסור תשמיש:

 יום' שחוששים שתראה דם ותיפסל טבילתה. 

ראתה דם כלל בכל אם מדובר שלא  :של ימי הזיבה הימים 11ראתה בכל תקופת כשלא  .10

ומותרת לשמש מיד, ואינה צריכה להמתין יום מלשמש  12הימים, טובלת מיד ביום ה 11תקופת 

 בו (היינו שמירת יום בטהרה).   

, האם מותר 10וטבלה ביום הזיבה מצינו מחלוקת ראשונים בדין אישה שראתה : 10דין היום ה .11
 . להיות 'שומרת יום'היום, או שמא היא צריכה  לה לשמש מיד באותו

                                                           
2
 . 7הב"י נשאר בצריך עיון, כי משמע מתוס' ורש"י לקמן שאסרו לטבול ביום ה 
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יא , הדין הוא שהשל ימי הזיבה הימים 11אם האישה לא ראתה דם בכל חזרה לימי הנידה:  .12

חוזרת לימי הנידה. אך כאמור, אם מדובר שראתה דם בימי הזיבה ונעשתה זבה גדולה, עליה 

 נקיים ואז תחזור לימי הנידה.   7למנות 

שתראה ן, ויגיעו לידי איסור כרת (כגון חז"ל חששו שבימינו הנשים תטענה במנייתקנת חכמים:  .13

 7הדמים הטמאים), ואז ביום ה 5ימים בימי הנידה והכול יהיה דם טהור (ולא מ 6דם במשך 
, והאמת היא שעליה 8תראה דם מהדמים הטמאים, והיא תסבור שמותר לה לטבול בליל ה

  .שלאחרי כן היום השמינינידה ולטבול רק בליל ימי  7 למנות

 מטמא -חמירו שכל מראה של דם אדוםחכמים החומרת מראה הדמים:  .14

חז"ל חששו שהאישה תטעה בין ימי הנידה לזיבה, ועל כן תיקנו שבכל חומרת דם כחרדל:  .15
נקיים (שלא תראה בהם דם) כדינה של זבה  7מקרה שתראה דם אף בשיעור של חרדל, תמנה 

 גדולה. 
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  בס"ד 

  סימן קפ"ג:בית יוסף 

הטור הביא ברייתא שהביאוה הרי"ף והרא"ש, שמלמדת ש'מקור דמיה', בא קור: רק הבא מהמ .1

 ללמד שרק דם הבא מן המקור מטמא. 

 - מיני דמים טמאים: "והיא גילתה את מקור דמיה" 5הגמ' דורשת שיש מיני הדמים:  5דרשת  .2
יני דמים מלמד על עוד שני מ - לשון רבים), "וטהרה ממקור דמיה" -מיני דמים (דמיה 2מלמד על 

טמאים. הגמ' דורשת שיש גם מין דם חמישי, וזה הדם השחור, שזה דם אדום שנשתנה מראהו 
 (בגלל שלקה). 

 רק כשתרגיש שיצא דם מבשרה. מדאורייתא מכך שנאמר "בבשרה", מלמד שטמאה  הרגשה: .3

מקום : האישה טמאה רק כשהדם יוצא לבית החיצון, והגמ' דורשת שבית החיצון זה בית החיצון .4

), ומקום 'בין השינים' עצמם הוא כצד שלפנים, וזה המקום שבו נקייה(בלשון  ולחוץ השינים''בין 
 ה'שמש' דש. 

 טמאה.  -אף אם ראתה דם בשיעור גרעין חרדל או פחות שיעור ראייה: .5

 הגמ' דורשת בפסוקים, שבין אם האישה ראתה באונס או ברצון הרי היא טמאה:סיבת הראייה:  .6

  תה באונס (קפצה או ראתה מעשה תשמיש של בהמות וחמדה)אף אם רא -"כי יזוב זוב דמה"

  דמה מהמקור מטמא, ולא דם שראתה מחמת הוולד שלה -"דמה"

ולטבול  7כדבריו של הטור לגבי פסיקה בטהרה בימי הנידה, שיכולה להפסיק בטהרה אף ביום ה .7
 , כתבו: הרי"ף, הרא"ש, רש"י, הרמב"ם והרשב"א.  8בליל 

 זמן הטבילה: .8

  בלילה - ויולדת נידהא. 

 ביום -שאר חייבי הטבילותב. 

 שיטת הרמב"ם: .9

  (לאחר שראתה דם) ימי נידה 7: 1-7יום א. 

  ימי זיבה 11: 8-81יום ב. 

שוב חוזרים לימי הנידה ו) ימי נידה 7 לימי הנידה, (סופרת שוב נחשב כיום ראשון: 91מיום ג. 
   בכל מקרה

הלכה למשה מסיני, היינו שבכל  -נידה לנידההימים שבין  11הרמב"ם הבין שכשהגמרא אמרה ש
 יום חוזרים ימי הנידה בכל מקרה.  11

 :, הטורשיטת רש"י, רמב"ן, ר' יונה .10

 : נידה (לאחר שראתה דם)1-7יום א. 

ימי  11ואף לאחר שתסיים את  לעולםלא חוזרת לימי הנידה ימי זיבה. האישה  - והלאה 8 יום ב. 

חוזרת לימי הנידה ביום היא נקיים, ולא אומרים שבכל מקרה ימים  7עד שתספור כראוי הזיבה, 
 רצה לומר רמב"םמו שהכשלא ראתה, כ 12ה

הלכה למשה מסיני, היינו כשלא ראתה, אך אם  - מה שנאמר שאחד עשר יום שבין נידה לנידה
 לעולם אינה חוזרת לימי נידה -ולא ספרה שבעה נקיים ימים רצופים, והרי היא זבה, 3דם  ראתה
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 :בדין רואה בתוך אחד עשר יום (ע"פ המשנה)לה ושימשה טב .11

  חייבת בקורבן -ערב אחר שראתה

 תרבות רעה, שמא תראה - יום אח"כ

 הנקיים בזבה שראתה, אסורה: 7לספירת  7יום ה .12

  לשמש -ע"פ פשט הגמ'

 לטבול - ע"פ תוס' ורש"י

 הנקיים: 7לספירת  7לסיכום שיטות הראשונים, בדין מה אסורה ביום ה .13

  : פשט הגמ', הטור, הרי"ף, הרמב"ם7ברים שאסורה לשמש ביום ההסו

 : רש"י, תוס', סמ"ג, תרומה, מרדכי (וכן הבין ברי"ף)7הסוברים שאסורה לטבול ביום ה

 האם מותר לזבה קטנה לטבול ביום השימור: .14

  מותר -רמב"םא. 

 אסור - רש"י, תוס'ב. 

 יישוב דברי הטור (שסותר עצמו לכאורה) ע"פ הב"י: .15

, כיון שמדובר על דין התורה, ומדין תורה 7הטור התיר לטבול ביום ה -דין תורה -סי' קפ"גא. 
  7ביום ה מותר לטבול

, וזאת גזירה דרבנן שמא תבוא לשמש 7הטור אסר לטבול ביום ה - גזירה מדרבנן - סי' קצ"זב. 
 באותו היום (ע"פ רש"י ותוס') 

 הב"י כתב שמצינו כאן שגזרו גזירה לגזירה: .16

  שמא תיראה 7סורה לשמש ביום הא. א

  שמא תבוא לשמש 7ב. אסורה אפילו לטבול ביום ה

  שני שיסתדר אף עם הרמב"ם:הב"י תירץ כאן בתירוץ 

, אף חכמים אסרו אפילו לטבול, שמא תבוא לשמש, וכל 7כיון שרבי שמעון אסר לשמש ביום ה
  זאת בכדי שלא תגיע לידי ספק. 

שבעניינים הנוגעים  הרשב"א והר"ןירה לגזירה, כבר כתבו הב"י העיר שאף שכאמור יש כאן גז

    לאיסור כרת (כגון כאן שמא יבוא על הזבה) חכמים חששו יותר והחמירו בגזירותיהם. 

 , הוא צריך שימור ביום שלאחריו:11האם כאשר ראתה ביום ה .17

  צריך - בית שמאי

מקצת יום שאחריו, שמא  לא צריך (מודים בטומאה שצריך להחמיר מדרבנן ולשמור -בית הלל

 הימים, שבעילתה אסורה מדאורייתא ותבוא לשמש ללא שימור) 11יקרה שפעם תראה בתוך 

  : צריך שימורלרמב"ם

, כי רב אשי ניתן לומר שלא מצריך (כי הלכה כרב אשי כנגד רב ששתלא צריכה שימור.  -בטור
אין הדבר נוגע למעשה כתב רק , וכיוון שעתה ), אך ייתכן שצריך עכ"פ שימור מדרבנןהוא בתרא

 את דין התורה הפשוט שלא צריכה שימור. 

(ר' אלעזר  נלמדים מכוח הפסוקים -אחד עשר הימים שבין נידה לנידהישנה מחלוקת תנאים אם  .18
 . (רבי עקיבא) , או שזה הלכה למשה מסיניבן עזריה)
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ינן בסוף פרק כל היד אע"פ שלא מצינו בפירוש שגזרו על כל מראה דם אדום מכל מקום מדאמר" .19
  "ממילא שמעינן שדורות הבאים לא לחזו דמא ,לא חזו דמא - (כ:) דרבי יוחנן ורבי זירא ועולא

הטור לא ביאר את דבריו בצורה ברורה, אך למעשה כוונתו היא כדעת הרי"ף והרא"ש, שחז"ל  .20
לא יגיעו לידי נקיים, כדי ש 7חששו מאוד, ולכן עשו הרחקה כזו שעל כל מראה דם יצטרכו לשבת 

 איסור דאורייתא. 

 נקיים, שמא היא 'זבה גדולה' והיא לא יודעת זאת.  7חז"ל תיקנו שעל כל מראה דם תשב  .21

הרבותא בישיבה על דם אף שהוא רק 'כחרדל', זה בכך שאף : , המרדכי ור' יונהע"פ הר"ן .22

בת על ראייה זו שברור לנו שהייתה לנו רק ראייה אחת של מראה דם, בכל זאת הצריכו אותה לש

 ראיות).  3נקיים כדין זבה גדולה (והרי זבה גדולה צריכה  7

 מראה דם: .23

  חרדל מדינא בשיעורא. מטמא 

 (שהוא) כחרדל מדינא  בצבעב. מטמא 

החמירו לשבת על כל מראה דם, רק בדם היוצא מגופה, אך לא בכתמים שמצאה  רבינו ירוחם: .24

 לא מדאורייתא, ועל כן לא גזרו בו. על בגדיה, כי דין כתמים הוא רק מדרבנן ו

 איסור נידה נוהג גם בפנויה  ריב"ש: .25
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  בס"ד

  טור סימן קפ"ד:

 דיני ווסתות:

 יום (כשלא ידוע זמן אחר) 30 -סתם ווסת מגיע כל .1

: אישה שיש לה זמן ידוע שבו היא רואה דם תמיד, בעלה יכול לבוא עליה שלא בזמן ווסת קבוע .2
שבו היא רואה דם, ואין לה לבדוק עצמה קודם התשמיש אם ראתה, כדי שבעלה לא יפחד הידוע 

שמא באמת היא ראתה ולא מצאה, והוא יחשוש שמא יבוא על הנידה ויפרוש ממנה, ועל כן לא 

 צריכה לבדוק. 

הבעל צריך לפרוש מאשתו בכל אותה 'עונה' (יום שלם או לילה שלם) שבה האישה שעת הווסת:  .3

 לראות דם, ומותר מיד ב'עונה' הבאה.  רגילה 

  הרשב"א פסק: .4

  צריך לפרוש ממנה בכל אותה ה'עונה' שהיא רגילה לראות בה - בגדולהא. 

  . לא הביאה סימנים) 2. לא הגיע לגיל נעורים 1(היינו:  -בקטנהב. 

  אין צורך לפרוש ממנה -בסתמא. 1ב.

  חוששת לווסתה -פעמים 3אם ראתה את הווסת . 2ב.

 "ד פסק:הראב .5

אם האישה רגילה לראות דם בזמן 'הנץ החמה', אך לא ברור לה אם היא רואה לפני או אחרי הנץ 
  החמה:

'עונות' מספק, וממילא היא אסורה בלילה הקודם  2יש מחמירים להטיל עליה  -יש מחמיריםא. 
  וביום שלאחריו. 

  היא אסורה רק ביום שלאחריו  - וכן פסק הראב"דם יש מקיליב. 

אישה שרגילה להיות שופעת דם למשך זמן רב, מקודם זמן הנץ החמה ואף  יה מרובה:ראי .6

 לאחריו:

יש אומרים שכל משך הזמן שהיא שפעה דם נחשב כראיית דם, וממילא היא  - הכל שעת ווסתא. 

  אסורה בכל הלילה הקודם ובכל היום שלאחריו, כי הכל נחשב כראיית דם אחת 

מיד בראיית דם אנו הולכים אחר תחילת הזמן שהיא ראתה בו יש אומרים שת -ווסת תחילתב. 

  דם, ועל כן היא אסורה רק בלילה שלפני הנץ החמה, שזה הזמן שבו התחילה לראות דם.

יש אומרים שהאישה אסורה לבעלה רק בשיעור משך  - וכן פסק הראב"ד)( כשיעור שנמשךג. 

  הזמן שהיא רגילה להיות שופעת דם ולא יותר מכך. 

 ימים: 3\2אם האישה רגילה להיות שופעת דם במשך  ת לאורך ימים:ווס .7

  הכל נחשב כעונה אחת.  הראב"ד והרמב"ןלפי  - הכל כעונה אחתא. 

 3\2אף אם לא ראתה בתחילת העונה הראשונה, צריכה לפרוש מבעלה כל אותם  הראב"ד:
  ימים. 

שב כווסת בפני עצמו, ולכן ימים, כי כל יום הוא נח 3\2על האישה לחשוש לכל אותם  הרמב"ן:

פעמים ביום השני), עליה לחשוש לשאר  3אף אם יום אחד ייעקר (כגון שהפסיקה לראות כבר 
  הימים עד שכולם ייעקרו. 
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על האישה לפרוש מבעלה רק למשך העונה הראשונה של  הרז"ה והרא"שלפי  -עונה ראשונהב. 

ן הזה שוב אין היא צריכה לפרוש תחילת הזמן שבו היא שופעת דם, ואם היא לא ראתה בזמ
 מבעלה. 

ישנם זמנים באישה שהיא לא רגילה לראות בהם דם, בגלל ווסת בזמן ההיריון וההנקה:  .8

 24התהליכים הקורים בגופה, ועל כן משהוכר שיש לאישה עובר בבטנה, או לאחר הלידה, ב
לראיית דם, בין מותר לבעלה לבוא עליה ואינו חושש  -חודשי ההנקה מהרגע שנולד התינוק

בסמוך לווסת ובין לאחריו, ואין האישה צריכה לבדוק עצמה כי היא מוחזקת בכך שהיא לא רואה 
 דם. 

 ראיית דם בזמן פחד: .9

אם הגיע הזמן שבו היא רואה דם,  - באותו יום שבו התחבאה במחבוא מפני הפחד -לכתחילהא. 

   עצמה שמא ראתה.  הרי היא חוששת אפילו לווסת שאינו קבוע, ועליה לבדוק את

אם האישה לא בדקה את עצמה ביום  -לאחר אותו היום שהתחבאה מפני הפחד -בדיעבדב. 

שמפני  ,שהיה לה דבר הפחד, הרי היא מותרת ובחזקת שלא ראתה דם, כי אנו תולים לומר
 הפחד לא ראתה דם כלל. 

  אי בדיקה בזמן הווסת: .10

היא לא מניקה וכו') והיא \היא לא בהיריון\משהוסתם אישה שהגיע זמן ווסתה (ואין היא מפחדת מ
  בדקה את עצמה בזמן שהגיע עת ווסתה: לא

  הרי היא אסורה לבעלה, שמא ראתה - עד שלא תבדוקא. 

אם היא מצאה שהיא טהורה, הרי היא בחזקת טהורה, ואין אנו חוששים לומר  - משבדקהב. 
ואולי נטמאה  חזקה שבוודאי ראתה דםאורח (דרך ראיית הדם) בא בזמנו' ולכן יש כאן  - ש'חזקה

, אלא כיון שהיא ונטמאה נחוש לאותה חזקהבכל זאת , ולכן אף אם מצאה שהיא טהורה מספק
  .  והרי היא בחזקת טהורה מצאה את עצמה טהורה, לא חוששים לחזקה הנ"ל

בזמן הסמוך לווסת על האישה לפרוש מבעלה רק ממעשה התשמיש, אך אין  פרישה מבעלה: .11

 צריכה לפרוש ממנו משאר מיני הקירבה.  היא

בעל שיוצא לדרך לזמן רב, צריך לפקוד את אשתו לפני היציאה אף אם הוא יוצא  היוצא לדרך: .12

 בסמוך לזמן הווסת של אשתו:

  גם מעשה תשמיש.  תפקידה זה כולל - יש אומריםא. 

תה לזמן מה) אך פקידה זה רק דברי ריצוי (שלא תצטער על זה שעומד לעזוב או -רבינו תםב. 

(בכל זאת התרנו לו  לווסתה ואנו חוששים שמא תראה דם אסור לשמש עימה שהרי זה סמוך
 לדבר עימה דברי ריצוי, ואין אנו חוששים שמתוך כך יגיעו לידי תשמיש). 

 :3יום 30שהה עם אשתו \השוהה עם אשתו בעיר והגיע זמן הווסת\הבא מהדרך .13

  ו לפני שהוא ישאל אותה האם היא ראתה דם. אסור לבעל לבוא על אשת -בסתמאא. 

יכול לבוא עליה ואין צורך  -אם מדובר שעבר זמן אחר הווסת בשיעור שיכלה להספיק לטבולב. 

  גדולה). \קטנה\ישנה\לשאול אותה, כי חזקה עליה שטבלה (והדין נכון בין אם היא ערה

יל זה רק כשיש לה ווסת שמגיע כל האמור לע - סייגו של הרשב"א: בדין ווסת לימים וקפיצותג. 

. ראיית דם 1אחת לכמה זמן בלי צירוף גורם נוסף, אך אם מדובר שהיא רואה דם רק בצירוף של 
 2אין היא צריכה לחשוש שמא ראתה דם, כל עוד שלא התמלאו  - . לאחר מעשה קפיצה2

 הגורמים הנ"ל. 

                                                           
3
, כיון הימים, עד שתבדוק את עצמה 30יום, ולכן האישה אסורה לבעלה בסוף  30היא כל  כיון שסתם 'עונה' 

 'וכי לא תראה לעולם' :שאנו אומרים
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לאישה ווסת שעוד לא קבעתו  אם ישהרשב"א: ווסת שאינו קבוע והוא פחות מ'עונה בינונית':  .14

יום (פחות מ'עונה בינונית'), כגון שבא  30פעמים (ווסת שאינו קבוע), והוא חוזר כל פחות מ 3ב

 אין האישה צריכה לבדוק את עצמה בסתמא, אלא רק אם הרגישה שיצא דם.  - יום 25כל 
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  בס"ד

 בית יוסף סימן קפ"ד: 

 30דם אחת לזמן אחר, אך הגמ' בנידה אומרת שהממוצע הכללי הוא לראות בכל כל אישה רואה  .1
 יום, וזה נקרא 'עונה בינונית'. 

 :4האם רשאית לבדוק לפני התשמיש .2

 כן, מצווה לבדוק רבינו שמחה ואור זרוע:  .א

 לא, שמא הבעל יחוש שראתה דם ואיבדה אותומרדכי, תוס' ע"פ ר"ח:   .ב

 )(הדעות שהובאו בדרכי משה:

 אינה צריכה לבדוק, ומי שרוצה יכול להחמיר ולבדוק - בדרכי משה)"י מולין (מהר  .ג

 כן, טוב להחמיר ולבדוק לפני התשמיש (אך לא לאחריו שמא יהא לבו נוקפו)אור זרוע:   .ד

  לא, כדעת הטור, שמא יהא לבו נוקפו ולא יאמין לה שהיא טהורה  מרדכי:  .ה

 :לצורך תשמיש האם ווסת קבוע מצריך בדיקה .3

  לא :והטור כל הפוסקים

 כן, לאחר התשמיש  הרמב"ם:

משובחת (אך בשעת  - אומרת שאישה שבודקת שלא בעת התשמיש הרשב"א: המשנה .4

 התשמיש לא תבדוק שמא בעלה יחוש)

 ישנה מחלוקת מהו תוקפן של הווסתות: תוקף דין הווסתות: .5

  דין הוסתות

  מדאורייתא  מדרבנן

  ספר התרומה  הר"ן

  תוס'  הרשב"א

  די להתיישב עם הב"י):(בכ החת"ס בדעת הרא"ש

  בדין פרישה  - הרא"ש  בדין בדיקה - הרא"ש

 

 שיעור הפרישה: .6

  'עונה' כל הראשונים והטור:

 5שעות קודם לכן 24 האור זרוע:

                                                           
4

דייק מהלשון, שהבעל רשאי להחמיר על עצמו ולצוות על אשתו לבדוק, ואז לא יהיה חשש של  הכרתי ופלתי 

ה לבדוק 'לבו נוקפו', וממילא כל מה שאמר רבינו שמחה זה מתורת חומרא, אך מדינא אין חובה לבדוק, רק מצוו

 בכדי שלא יהא לבו נוקפו. 

5
הערה ו' עמוד ט' בטור מכון שירת דבורה, שרוצים לומר שכנראה זו רק חומרא  בהגהות והערותעיין  

מאוחרת, וגם האור זרוע מודה שיש לפרוש רק שיעור עונה, וזאת משום דבריו של האור זרוע מבוססים על 

  רוש רק שיעור 'עונה' ולא יותר מכך. , אך הראבי"ה בעצמו כתב שיש לפהראבי"השיטת 
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שעות (וממילא ביום  12שיעור עונה: ההגמ"י כתבו בשם הראבי"ה (אביאסף) ששיעור עונה זה  .7
כתב שנראה לו שאין לחוש לכך, כיון שעות), אך הב"י  24יש עונת יום ולילה שזה סה"כ 

שהפוסקים לא הזכירו כן, וגם מלשון הגמרא משמע שעיקר הקפידא היא על עצם 'יום' או 'לילה' 
 ולא על מניין השעות. 

אישה שאין לה ווסת קבוע, והרבה פעמים מקדימה או מאחרת אותו,  בדרכי משה בשם הגמ"י: .8

 הווסת. לאחר זמן \ימים לפני 3\2צריך לפרוש ממנה 

פעמים, כיון שחזקה עליה שאינה  3אין צורך לפרוש מ'קטנה' כל עוד שלא קבעה ווסת הרשב"א: .9

פעמים, אנו תולים לומר שכל מה שראתה  3רואה מראות דמים, ועל כן כל עוד שהיא לא ראתה 

 של ווסת נורמלי.  (אף כשראתה פעם או פעמיים) זה רק במקרה, ואין לדבר גדר

כתבו שאישה שיש לה ספק אם היא רואה לפני  הראב"ד והרא"ש נץ החמה:אחרי ה\ספק לפני .10

או לאחר הנץ החמה, יש מחמירים ויש מקילים, וכתבו שטעם המקילים הוא משום שהם סוברים 
שווסתות הם רק מדרבנן, וממילא כל שכן שאין להחמיר בזמן הסמוך לווסת ולהורות לפרוש 

 נו חוששים רק ליום שהוא וודאי יום נידתה. ממנה, כי למ"ד שווסתות דרבנן ברור שא

 כתבו שישנה מחלוקת בדבר: הראב"ד והרא"ש ראייה מרובה: .11

אסורה בכל הזמן שרואה בו, כי הכל נחשב כשעת הווסת, ולכו"ע אסור לבוא  - יש אומריםא. 

  עליה בשעת הווסת

 פ תחילת הווסתאסורה רק בתחילת זמן הווסת, שזה עיקר זמנה, כי הולכים ע" - יש אומריםב. 

 : וממשיכה לראות אף לאחריו החמה רגילה לראות קודם הנץ .12

  שהכל נחשב כזמן הווסת  א. יש אומרים

   שהיא אסורה רק בתחילת זמן הווסת ב. יש אומרים

  שהיא אסורה רק בשיעור משך זמן הווסת. זאת משום: הכריע כסברא בתרא הראב"דג. 

הנץ החמה", משמע מהלשון 'עם' שזה  עםודה לראות נאמר בברייתא בשם ר' יוסי "הייתה למא. 
  לאלתר ולא כל משך הזמן אלא רק הזמן העצמי של ראיית הדם

ב. נאמר בברייתא בשם ר' יהודה: "כל היום שלה", ומשמע לפיו שרק 'עונה' אחת נאסרת ולא 
  שתי עונות 

ון 'לראות' משמע ומלש - הנץ החמה" עם לראותג. נאמר בברייתא בשם ר' יוסי: "הייתה למודה 
  שאף ראייה מועטת במשמע. 

 סברות בדבר: 3מצינו אם כן  .13

 אסורה ביום ובלילהסברא ראשונה:   .א

כלל, כי אם היינו ביום אין לאסור  -לר' יהודהאסורה בשעת הווסת, ו -לר' יוסיסברא שנייה:   .ב

 אוסרים, היה לנו לאסור כל היום 

 עת הווסתכר' יהודה ונאסרת ביום בש הראב"דסברא שלישית:   .ג

 :יוצא אם כן  .ד

  ביום יש להתיר בשעת הווסת -א. לי"א השני

 ביום יש לאסור בשעת הווסת -לראב"ד ב.

 גם לדעת היש אומרים השני, יש לאסור ביום בשעת הווסת  רבינו ירוחםלדעת   .ה
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 ווסת שנמשך זמן ארוך: .14

  :ווסת שנמשך זמן ארוך

  חוששת לעונה ראשונה  חוששת לכל הזמן

  מאורבעל ה  הראב"ד

  הרא"ש  הרמב"ן

  הרשב"א

  הריטב"א

  רבינו ירוחם

  הבית יוסף

 

והטור מעוברת לא צריכה לפרוש כי היא בחזקת מסולקת דמים,  - מעוברת: לרא"ש ולרשב"א .15
למדו בדעת הרא"ש, שהוא הדין שמניקה לא צריכה לפרוש, וזאת ע"פ דעת ר' יוחנן ורבינו ירוחם 

 שמשוה דין מניקה למעוברת. 

 חודש.  24שחזקה שאין למעוברת מראה דמים כל  כה כחכמיםהל .16

 חזקת סילוק דמים: .17

  מעוברת בחזקת מסולקת דמים:

  ר' יוסי, והרז"ה (י"ס: הראב"ד)  תנא קמא, והרשב"א

  עונות 3לאחר   מיד

 

דעת רבי כומשנה זו שנויה (אין הלכה כמשנה של האישה שהייתה במחבוא וראתה דם,  הרא"ש: .18

 שאנו סוברים שווסתות דרבנן.  וזאת משום )מאיר,

 אין האישה חוששת למראה דם כאשר היא במחבוא הרשב"א: .19

 :האם היא לכתחילה טהורה הייתה במחבוא ועבר היום בלי בדיקה .20

  טהורה לכתחילה, כיון שחזקה על חרדה שמסלקת הדמים הרשב"א:

 טהורה רק בדיעבד  הטור:

לפרוש כיון שחזקה עליה שהיא מסולקת  אין צריך -אם אמרנו שבדין מעוברתקושיית הב"י:  .21

לפרוש, והרי גם מי  כההיא צריששהייתה במחבוא הטור פסק בדין אישה דמים, אם כן מדוע 
 בחזקת שהיא מסולקת דמים?הרי היא שהייתה במחבוא 

שמא ראתה דם, ורק  לחוש באמת גם במעוברת היא צריכה לבדוק את עצמה תחילה תירוץ:

  ת סילוק דמים, וכן נראה לומר ברש"י. בדיעבד מחזיקים אותה שלא ראתה כיון שהיא בחזק

  ממילא:

  מעוברת ואישה במחבוא:

  בודקת עצמה -לכתחילהא. 

 טהורה אף בלי בדיקה בדיעבד, כיון שהן בחזקת סילוק דמים  - בדיעבדב. 
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 מדוע הטור חילק בדין הפרישה:קושיית הב"י:  .22

  לפרוש צורךכתב שלכתחילה אין הטור  - במעוברת

כתב שצריך לכתחילה לפרוש, ומדוע שלא נאמר שנשווה דין  הטור -באישה שהייתה במחבוא

  מעוברת לאישה שהייתה במחבוא ונצריך גם את המעוברת לפרוש לכתחילה?

  תירוץ: 

  המסולקת דמים טהורה רק בדיעבד - למאן דאמר שווסתות הם מדאורייתא

 טהורה אף לכתחילה  -למאן דאמר שווסתות הם מדרבנן

ר שווסתות הם מדרבנן, נאמר שבמחבוא גם כן לא תחוש אף לכתחילה למאן דאמקושיית הב"י:  .23
כתב הטור ומדוע הטור פסק שלכתחילה האישה שהייתה במחבוא צריכה לפרוש, ובמעוברת 

 שלכתחילה אין צורך לפרוש?

   תירוץ:

מעצם טבעה היא מוחזקת להיות מסולקת דמים עקב ההיריון, ולכן אין אנו מצריכים  - מעוברתא. 

  לפרושאותה 

הרי מעצם טבעה היא רגילה לראות דם, ורק בגלל סיבה  -אישה רגילה שהייתה במחבואב. 

חיצונית (ולא פנימית כמו מעוברת) היא לא עשויה לראות עתה דם, ועל כן אנו חוששים שמא 

למרות הפחד היא תראה דם כרגיל, ולכן אמרנו שלכתחילה היא צריכה לפרוש, כי חזקתה לא 
 ה מחזקת המעוברת.  לראות דם קלוש

 אי בדיקה בשעת הגעת הווסת: .24

  הגיע עת ווסתה ולא בדקה:

  וחכמים בי יהושער  ור"מ בי אליעזרר

וכן תבדוק עצמה (  טמאה משום נידה
  )6הלכה

 

 עבר הווסת ולא בדקה אך גם לא הרגישה: .25

  עבר הווסת ולא בדקה, אך גם לא הרגישה

  הר"ן ברי"ף והרמב"ם  הטור, התוס', והרשב"א

  טהורה  עד שתבדוק האסור

 

 לרשב"א, רמב"ן וטור: .26

 אסורה עד שתבדוק -כשיש לה ווסת קבוע  )א

 טהורה - אם לא הרגישה - יום 30כשיש לה ווסת קבוע שמגיע כל פחות מ  )ב

 אסורה עד שתבדוק  - יום 30כשיש לה ווסת לא קבוע, ומגיע כל   )ג

 

                                                           
6
 כנגד רבי מאיר  -וכחכמיםכנגד רבי אליעזר,  -רבי יהושעכיון שידוע שהלכה כ:  
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ולבסוף בדקה ומצאה  אישה שיש לה ווסת קבוע, והגיע שעת ווסתה ולא בדקה עצמה מיד, .27
 עצמה טהורה:

  : טהורה, כיון שווסתות דרבנןרב

 : טמאה, כיון שווסתות דאורייתא, ואנו חוששים שמא ראתה דם קודם לכן  שמואל

כתב שידוע שהלכה כרב באיסורי, ועל כן הלכה כמותו שווסתות הם מדרבנן, וכן פסקו:  הב"י .28

 מרדכיהתוס', הרשב"א, הרמב"ם, המ"מ בשם המפרשים, וה

 בדקה אחר זמן ומצאה טהורה: .29

  אם בדקה את עצמה לאחר זמן ומצאה שהיא טהורה:

  הרא"ש  הרא"ם

  טהורה  טמאה

ווסתות הן דרבנן, וסמכו עליהן כאילו הן 

  מדאורייתא כר' זירא
  כי ווסתות דרבנן, כדעת רב

  

 פרישה סמוך לווסתה: .30

  סמוך לזמן ווסתה יש לפרוש:

  מכל דבר קירבה  רק מתשמיש

 רשב"א .1

 רש"י .2

 ראב"ד .3

 מ"מ בשם הרמב"ן .4

 הגמ"י .5

 הב"י .6

 הב"ח .7

  השו"ע  .8

 י"א בראב"ד .1

  תרומת הדשן .2

 

ווסת שינוי הגוף (כגון שכל כמה זמן מפהקת או מתעטשת ואז  הדרכי משה בשם שערי דורא: .31

 הרי היא נעשית נידה על פיו  -רואה דם) דינו כווסת דמים, ואם ווסת שינוי הגוף הוא קבוע

), משום שכן פסקו לפרוש סמוך לווסתה רק מתשמיש (ולא משאר דבר קירבהפסק שצריך  הב"י .32
 הטור, הרשב"א, הראב"ד, והמ"מ בשם הרמב"ן 

פוקד את אשתו בתשמיש לפני שיוצא לדרך ואינו חושש שתראה לרשב"א, ראב"ד, רש"י ורי"ו:  .33

 דם, כיון שווסתות רק מדרבנן 
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  האם היוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו בתשמיש: .34

  האם היוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו בתשמיש

  לא צריך לפקוד בתשמיש  צריך לפקוד בתשמיש

 רשב"א  .א

 ראב"ד  .ב

 רש"י  .ג

  רי"ו  .ד

 תוס'  .א

 רבינו תם  .ב

 הרא"ש  .ג

 ספר התרומה  .ד

  סמ"ג (למעשה)  .ה

 

 תוקף הווסת: .35

  דאורייתא -א. רב הונא

  כן פירש הרשב"א) דרבנן ( -. רבה בר בר חנהב

ליה אין זה זמן עשתו כשהוא יודע את זמן ווסתה, ועתה כשהוא בא הבעל יכול לבוא לאירבי יוחנן:  .36

 ווסתה, משום שיש כאן ספק ספיקא:

 ספק אם ראתה   .א

 ספק טבלה (אף אם ראתה)   .ב

אסור, כי אז  - ממילא יש להתיר, כי ווסתות דרבנן, ורק אם לא הייתה לה שהות לטבול
ו לא, ויש להחמיר אומרים שחזקה שלא טבלה, וממילא יש רק ספק אחד, אם ראתה א

 בדבר. 

אסור לו לבוא עליה,  -הביא את דברי הב"י שאם ידוע לבעל שאשתו טמאה בוודאי הדרכי משה .37

 . מרדכי, והגהות מיימוניותעד שידע בוודאי שטבלה, וכן כתבו ב

יכול לבוא עליה שלא בזמן הווסת. הוא רבי יוחנן אמר שאם הבעל יודע את זמן הווסת של אשתו  .38
 'ילדה':המושג מה פירוש היא והשאלה  ,טבלה ילדהסומכים על כך שהיא האם השאלה 

אותה, ועל כן כל עוד שלא ידוע לבעל  יפייסנערה (שמחכה שבעלה  - רש"י ורמב"ן  .א

 בפירוש שהיא טבלה, אין לו לבוא עליה) 

 ודאי טמאה בוהיא  -עתה ילדההיא יולדת, שהרי כיון ש - רשב"א, רבנו חננאל ורבינו תם  .ב

 יום: 30מ יותרפשרי הדבר שהווסת מגיע כל רשב"א: האם א .39

  אפשר - א. ווסת ימים

  אי אפשר  -ב. ווסת ע"פ מעשה

לא חושש כשהגיעה העונה  - ימים 35בעל שיודע שיש לאשתו ווסת ימים שמגיע כל על כן, 

יום, כיון שהוא תולה שעוד לא הגיע זמן ווסתה. אולם, יש לו לחוש משום ווסת  30הבינונית לאחר 

כי כאמור, אי אפשר  30י מעשה כשמגיעה העונה הבינונית, שמא היא ראתה ביום ההבא ע"
 יום.  30שהווסת הבא ע"י המעשה יגיע לאחר 

שמא ראתה, כל עוד  30ע"פ הנ"ל, אישה שיש לה ווסת לימים ולקפיצות, הבעל חושש ביום ה .40
 ). 30נונית (היום השלא ידוע לו אחרת, כי דינה כאישה שאין לה ווסת שחוששת ליום העונה הבי
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כמו כן, אם יש לה ווסת קפיצות המובלע בתוך ימי העונה, והיא לא קפצה ולא ראתה, בכל זאת 
  , יום העונה הבינונית. 30צריך לחוש שמא תראה ביום ה

אם יש לה ווסת קבוע מחמת קפיצה, ואין לה ווסת בלי קפיצה, והיא לא הרמב"ן (כרשב"א):  .41

 , שאז חוששת לו בכל מקרה. 30שיגיע היום הקפצה, הרי היא טהורה עד 

 קבוע: שאינואישה שיש לה ווסת  .42

  30צריכה לבדוק את עצמה רק ביום ה -יום 30אם הווסת מגיע כל פחות מ  .א

  30צריכה לבדוק את עצמה רק ביום ה -יום 30אם הווסת מגיע כל יותר מ  .ב

, אך עכ"פ צריכה לפרוש עם זאת, אף שלא צריכה לבדוק את עצמה ביום של הווסת שאינו קבוע
 מבעלה באותה העונה (מחשש שמא תראה שוב ויהיה לה באותו זמן ווסת הקבוע). 

 על שהלך לדרך ועזב את אשתו כשהיא:כתב שב הרמב"ם .43

מותר לבוא עליה כשחוזר מהדרך כשזה לא בזמן ווסתה, ולא צריך לשאול אותה אם  -טהורהא. 

 אם היא ישנה היא טהורה, ולכן מותר לבוא עליה אפילו 

 ותאמר לו: 'טהורה אני'אסור לו לבוא עליה, עד שיברר אם היא טהורה  - ב. נידה

 : אף כשלא עברה עונת הווסתהאם כשהניחה טהורה לפני שיצא, מותר לו לבוא עליה  .44

 מותר - בה"ג, רי"ף, רמב"ם  .א

 (כיון שזו קולא יתירה שלא לחוש לא לווסת ולא לעונה כלל) אסור  - הר"ן  .ב

 תב לגבי ווסת הגוף:הראב"ד כ .45

, וכמו כן , ואח"כ מותרת (שלא כווסת ימים שאסורה בכל העונה)אסורה רק כשמגיע ה'סימן'  .א
גוף אף שיש לה יום קבוע לראות בו, כי אסורה רק בשעה הווסת מגיע היא מותרת לפני ש

  שהוא מגיע בפועל 

  והרי היא מותרת לאחר הווסתטהורה  -בדקה בשעת הגעת הווסת, ולא מצאה דם  .ב

(כל אם היא רגילה לראות לאחר הגעת ווסת הגוף, הרי היא אסורה כל היום וצריכה בדיקה   .ג
האמור לעיל שהיא אסורה רק בשעת הגעת ווסת הגוף, זה כשרגילה לראות את כל הראייה 

 בתוך הווסת, ולכן אנו לא חוששים לאחר שעבר הווסת) 
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  בס"ד

  טור סימן קפ"ה: 

 טומאה, אסורה לבעלה עד שתאמר לו 'טבלתי' ונאמנת. אישה שהייתה בחזקת  .1

 אמרה לבעלה: 'טמאה אני', ואח"כ אמרה לו 'טהורה אני' (לאחר 'כדי דיבור'): .2

 אינה נאמנת, ובחזקת טמאה - בסתמא  )א

נאמנת, ובחזקת  -נימקה מדוע סתרה דבריה (כגון שלא היה כוח לתשמיש וכו')  )ב

 טהורה

 (ולוקה עליה) בחזקת טמאה -בגדי נידות הוחזקה כנידה בשכנותיה, כגון שלבשה .3

אינה נאמנת, כי ראיית  - : אף אם נתנה נימוק אח"כ מדוע לבשה את בגדי הנידותהרמב"ן

  אישה שלובשת בגדי נידות כמוה כראיית אישה שראתה דם בוודאות 

  תמה על הרמב"ן:  הטור

מאמינים  -מוקואח"כ חוזרת שהיא טהורה ע"י ני ,מדוע כשהיא בעצמה אומרת שהיא טמאה

  לה

אין  - ובמצב שהוחזקה נידה ע"י בגדי הנידות ואח"כ חוזרת ואומרת שהיא טהורה ע" נימוק
  היא נאמנת?!

(כלומר מה ההבדל בין שהיא נאסרת על פי פיה (שאמרה שהיא טמאה), או שנאסרת 
 מחמת מעשה שעשתה (שלבשה בגדי הנידות)

צריך לפרוש ממנה במיתת  ,ישהמשמש עם אשתו הטהורה ופירסה נידה באמצע התשמ .4
 האיבר בכדי שלא ייהנה מבעילת הנידה 
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  בס"ד

  בית יוסף סימן קפ"ה: 

 פירוש דברי האישה:  .1

אישה שאומרת לבעלה: "טהורה אני", זה כמו שאמרה לו: "טבלתי". אולם אין במשמעות 
ה לטומאתה ועל כן דברים אלו לומר: "כלל לא נטמאתי", משום שייתכן שנטמאה, רק שטבל

 היא עכשיו טהורה. 

 האם מותר לבעל לבוא על אשתו מבלי לשאול אותה: .2

  מותר -כשהיא ספק ראתהא. 

 אסור - כשהיא וודאי טמאהב. 

לוקה  - כאשר אשתו הוחזקה כנידה בין חברותיה, ובא עליההרשב"א: מלקות על הביאה:  .3

בעצמה במפורש שהיא טמאה  עליה, כיון שהיא כוודאי נידה ע"פ חברותיה, אף שלא אמרה

 נידה. 

אישה שאמרה 'טמאה' אני וחזרה ואמרה 'טהורה' אני ולא נתנה אמתלא רבינו ירוחם:  .4

 לדבריה:

 נאמנת -בתוך כדי דיבור חזרה בה  )א

 אינה נאמנת, ובחזקת טמאה  - לאחר תוך כדי דיבור  )ב

בה אם האישה נותנת אמתלא לדבריה, מדוע בתחילה אמרה שהיא 'טמאה' ועתה חזרה  .5
 רבשפסקו כדעת  םר"ן, רשב"א, ורמב"זאת כשיטת ה:נאמנת.  -ואמרה שהיא 'טהורה'

 שהרי היא נאמנת. 

הוסיף שהיא נאמנת לחזור בדבריה ע"י נתינת אמתלא, אך ממידת חסידות הבעל  הרי"ף

התרומה, וכן פסקו  ואין זו חסידות של שטות, יכול להחמיר על עצמו ולא להאמין לדבריה,
  ור זרוע.המרדכי והא

הטור כתב שאישה נאמנת לחזור בדבריה ולומר שבתחילה אמרה שהיא טמאה, משום שלא  .6
 ואור במרדכיוכן הסכימו  הרמב"ם וספר התרומה,היה בה כוח לתשמיש וכדו', וכן כתבו 

 לעיקרון זה.   זרוע

כתב שאם הייתה קטטה בין האישה לבעל ואמרה לו: 'טמאה אני' דרכי משה: מהר"י וויל  .7

נאמנת. כמו כן אם היא סתם באה  - אח"כ חזרה בה ואמרה שאמרה כן משום הקטטהו
 אין צריך לשאול ותולה לומר שמחמת קטטה אמרה לו כן.  - ושוכבת אצלו

אינה נאמנת לחזור ולומר  - כתב שאם אישה הוחזקה כנידה ע"פ שלבשה בגדי נידה הב"י .8

 הר"ן, הרשב"א, והמ"מ ברמב"ן. שהיא טהורה, וזאת ע"פ 

 אישה ששיקרה בתחילה וע"י כך הוחזקה לנו כנידה, ע"י:רשב"א:  .9

  אמתלא שלה, שתחזור ותאמר שהיא טהורה מועילה -דיבור א.

 דיבור שתאמר אח"כ שטהורה הייתי באמת   לא מועיל -מעשה ב.

אישה שמצאה כתם דם ואמרה לבעלה שהיא שאלה את החכם ואמר לה שכתם זה טהור,  .10
ברים אלו, ואח"כ נמצא שהיא שיקרה לבעלה והכתם היה טמא והבעל שימש עימה ע"פ ד

ונמצא שבעלה שימש עם הנידה, והשאלה עכשיו היא החכם נאמן לומר שהוא טימא לה את 

 הכתם בכדי שהאישה תיענש על כך:

אין החכם נאמן להפסידה כתובתה, כיון שהוא רק עד אחד, אך אם מדובר שהיו   - א. כתובה
  תפסיד כתובתה  - כך שהחכם טימא לה את הכתםשני עדים שמעידים על 
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  החכם נאמן להחזיק אותה כטמאה ע"פ דבריו שטימא לה את הכתם - . מוחזקות כנידהב

  הר"ן, הרמב"ן, רבינו ירוחם, הרשב"א, והרא"ש כתב שנראה שמודים לכך הב"י 

 שימוש עם אשתו ופירסה נידה: .11

  א פירסה נידה:כאשר בעל שימש עם אשתו הטהורה, ובאמצע התשמיש הי

 אסורה - שהייה כך באיבר חי  )א

 אסורה, ואם פירש כך חייב כרת כדין בא על הנידה  - פרישה באיבר חי  )ב

(עושה זאת ע"י נעיצת ציפורני רגליו בקרקע והמתנה  מותרת - 'מת'פרישה באיבר   )ג
 שהאיבר 'ימות') 

 יזדעזע מאימת הקב"ה על העבירה שנזדמנה לידו  סמ"ג:  )ד

פש האדם ולא בגופו ממש, שהרי אם הוא יזדעזע ממש הרי הוא ברור שהזעזוע הוא בנ
 דש ונהנה מביאת הנידה  

אין צריך כפרה (ע"פ  -אם נמצא דם מתשמיש שלא בעת ווסתההמרדכי בשם המהר"ם:  .12
 הרא"ש): 

 שהרי הוא בא עליה שלא בזמן הווסת -אנוס .1

 ש עצמומדובר שראתה רק לאחר התשמיש ועל כן זה לא חמור כרואה בזמן התשמי .2

 הוא אנוס, רק אם מדובר שהיא בדקה את עצמה קודם התשמישהב"י בשיטת הרמב"ם:  .13

 כפרה למי שפרש מאשתו שפירסה נידה באיבר חי: המרדכי בשם המהר"ם: .14

(במקרה של המהר"ם, הוא הורה להתענות כל שבוע יום אחד, מי' באייר עד  תעניתא. 
  תעניות)  19ראש השנה, שזה כ

  (או) 

  צדקהב. 

 יש גורסים: מלבד הנ"ל, אסור גם בבשר ויין  ג.

הייתה גירסה שונה ולפיה יש להתענות בכל שבוע מי' באייר  מהרא"י: לפסקי דרכי משה .15

פשיטים לצדקה, וכמו כן  12תעניות בכל שבוע, או לפדות כל תענית ב 2 - עד ראש השנה

 עליו להימנע מבשר ויין. 
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  בס"ד

  טור סימן קפ"ו:

 שאין לה ווסת:אישה דין  .1

אישה שאין לה ווסת האם היא צריכה בדיקה (שמא 

  ראתה)
רש"י (הרא"ש 

  להלכה)
רבנו 

חננאל 
(הרא"ש 
  למעשה)

  כן  לא  לבעלה

  כן  כן  לטהרות

  

נראה יותר כפירוש רש"י, אך לא מלאו ליבו של הרא"ש לפסוק כנגד רבנו  הרא"שהביא שלדעת  הטור

 ינם דברי קבלה.  חננאל, כיון שדבריו של רבנו חננאל ה

 צורת הבדיקה: .2

 התשמיש שבודקים האיש ואישתו שלאחרמדובר בבדיקה  הרי"ף:

 רואה דם מחמת תשמיש: .3

פעמים הם מצאו דם,  3פסק שאם הבעל ואשתו בדקו את עצמם לאחר התשמיש, ולפחות  הטור

ה, כי דין האישה הוא שהיא רואה דם מחמת התשמיש, ועל כן הבעל לא יכול להמשיך לחיות עימ
  פעמים שראתה נהייתה כאן חזקה, שכל תשמיש שלה מוביל לידי ראיית דם. 3ע"י 

  בלאות \פירות\אישה זו תצא מבעלה מבלי לקבל: מזונותעל כן, 

  תצא מבעלה בלא כתובה  - שאישה שרואה דם מחמת התשמישכן כתב הרא"ש 

דינה כדין כל  - דםפעמים לאחר התשמיש ולא מצאו  3כמובן שאם האישה ובעלה בדקו אולם, 

 הנשים והיא מותרת לבעלה בלא בדיקה, כי חזקתה שאינה רואה דם מחמת התשמיש. 

כתב כנ"ל, שעל הבעל ואשתו לבדוק עצמם לאחר התשמיש, אך הוסיף עוד בדיקה  הרמב"ן .4

 . תשמיש כללאישה, והיא בדיקה לפני 

 :בבדיקהכתב לגבי הצורך  הרא"ש .5

. אחרי התשמיש, ולעולם היא אסורה 2לפני התשמיש  .1צריכה תמיד בדיקה: א. האישה: 
  לבעלה כל עוד שלא בדקה את עצמה 

 אין צריך בדיקה ב. הבעל: 
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  בס"ד

  סימן קפ"ו: בית יוסף

 בדיקה לצורך בעלה ולטהרות:  .1

רב יהודה אמר בשם שמואל שרק אישה שעוסקת בטהרות צריכה בדיקה קודם העיסוק, אך 
 בבדיקה מקדימה. אין צורך  - לצורך בעלה

 פירושו הראשון של רש"י: .2

, ומשמע שהלכה כרבי אין צורך בבדיקה -לצורך בעלהרש"י פירש ששמענו מדבריו של שמואל ש
חנינא, שאישה שאין לה וסת צריכה לשמש בשני עדים, וזאת משום שמדובר כאן בעוסקים 

 צורך בבדיקה לפני ואחרי המעשה.  בטהרות, ויש

 רש"י סתר פירוש זה  י:פירושו השני של רש" .3

הוא כמו שאמר שמואל שאם היא עסוקה בטהרות יש צורך בבדיקה יש אומרים שהעיקר בסוגיה 
 שאין אשה :שמואל אמר ירמיה בר אבא רבי"לפני ואחרי העיסוק. אין להקשות ממה שמצינו ש

 העסוק באשה אלא שנו לא שמואל אמר יהודה רב אמרולעומת זאת "", לשמש אסורה וסת לה
 דלא קאמר וסת לה בשאין דאפילו ומסיק ,בדיקה בעיא לא בטהרות עסוקה אינה אבל בטהרות

אסורה  - . ממילא כל אישה שאין לה ווסת" וזאת משום שהם חולקים בדעת שמואלבדיקה בעיא
   לשמש לבעלה בלי בדיקה. 

  דברי רב יהודה סותרים זה את זה: לפי זה הקשה על פירוש זה שלכאורה  רש"י

 בטהרות עסוקה אינה אבל בטהרות עסוקה באשה אלא שנו לא שמואל אמר יהודה רב אמרא. 
  בבדיקהאין צורך  כלומר שאף לבעלה - בדיקה בעיא לא

 יש צורךכלומר שאף לבעלה  - אנטיגנוס בן חנינא כרבי הלכה שמואל אמר יהודה רב ב. אמר
 בבדיקה 

 ווסת צריכה בדיקה לבעלה: מצינו מחלוקת ראשונים בדעת רש"י, האם אישה שאין לה .4

לא אף אישה שאין לה ווסת  -בדעת רש"י , סמ"ג, ספר התרומה,א. הרשב"א, הר"ן, הגמ"י

הלך  -ם(הסברא אומרת שאף שיש מחלוקת אמוראים, אך בדברי סופריבדיקה לבעלה  צריכה

  אחר המיקל, ואין צורך בבדיקה)

  הרוקח, וכן כתב כמו כן כתבו הגמ"י ומרדכי בדעת רשב"ם ור"י

 לבעלה  צריכה בדיקהאישה שאין לה ווסת  - ב. המרדכי בדעת רש"י ורבינו תם

  רבינו שמחה: .5

 מצווה לבדוק -א. קודם תשמיש

 אסור לבדוק (שמא יהא לבו נוקפו)  - ב. לאחר תשמיש

 היה מוחה באשתו שהייתה בודקת לאחר התשמיש, שמא יהא לבו נוקפו המהר"ם מרוטנבורג:  .6

ל המשנה שסתם אישה בחזקת טהורה, אף כשאין לה ווסת, ולכן לא פסק שמואל סמך ע הר"ן: .7
 כר' מאיר, ולא כר' חנינא בן אנטיגנוס 

פירש כפירוש השני של רש"י, שרש"י סתר, ופסק הלכה כר' חנינא בן  רבנו חננאלכתב ש הרא"ש .8

 ם.  אנטיגנוס. ממילא לפי זה יוצא שאישה אסורה לבעלה (ולא רק לטהרות) ללא בדיקה בעדי

כתב שאין קשה הסתירה בדברי רב יהודה שרש"י, הציג, משום שיש מחלוקת אמוראים  הר"ן

  בדעת רב יהודה, ועל כן מצינו סתירה לכאורה בדבריו, ובאמת מי שאמר זה לא אמר זה. 

 מעוברת גם כן אינה צריכה בדיקה, אף אם הגיע זמן הווסת שלה  רבינו ירוחם ברבנו חננאל: .9
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 . לבעלה אינה צריכה בדיקה -שאישה שאין לה ווסת הרי"ף כרש"יה שכתב שנראהר"ן  .10

לא צריכה בדיקה לבעלה, אלא רק אם  -אישה שאין לה ווסתבדעת הרי"ף: הר"ן והרשב"א  .11

כל עוד שלא הוחזקה כן, צריכה בדיקה אך , רואה דם מחמת תשמישלא פעמים ש 3הוחזקה 

 מילא:מלבעלה, שמא היא מאותן שרואות דם מחמת תשמיש. 

  צריכה בדיקה לבעלה -אישה שאין לה ווסת: בתחילהא. 

אינה צריכה עוד בדיקה לבעלה  פעמים ששימשה ולא ראתה דם מחמת תשמיש: 3ב. לאחר 

 (אף שאין לה ווסת) 

 הרא"ש והמרדכי: משמשת בשני עדים:  .12

   בדיקת עד לפני התשמיש  -תיקוניה

 בדיקת עד לאחר התשמיש  - עיוותיה

 . לאחר תשמיש 2. קודם תשמיש 1דברי הרא"ש, שמשמשת בשני עדים, היינו: פירש כהמרדכי  .13

כתב ביחס לדברי הרא"ש על הרי"ף, שלא היה צריך להזכיר בדיקה לפני התשמיש, שהרי הב"י  .14

 הדבר ברור שאם יש בדיקה לאחר התשמיש, צריך גם בדיקה בתחילה לפני התשמיש 

בכך שהיא אינה רואה דם מחמת התשמיש, יש  פעמים 3אישה שאין לה ווסת ועוד לא הוחזקה  .15
(כגון אכילה או קפיצה), וזה כגון עצם מעשה  לחוש שמא היא רואה דם ע"י מעשה הבא לה

 לא חוששים יותר -מחמת התשמישדם ולא ראתה  פעמים, 3 אולם אם היא שימשה התשמיש.
  לווסת הבא לה ע"י מעשה התשמיש. 

 הראב"ד בדברי הרי"ף:  .16

(כי כל מה שדובר על בדיקה בשני עדים, זה רק בבדיקה  יא רק לאחר התשמישהבדיקה ה. 1
  שלאחר התשמיש) 

אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני ולא לאחר  -פעמים ולא מצאה דם 3אם בדקה עצמה . 2

 התשמיש 

כרבנו חננאל, והרשב"א כתב שנראה בכל פסק  הרי"ףהקשה על שיטת רבנו חננאל. הרשב"א  .17

אינה צריכה בדיקה לבעלה, ומה שאמר ר' חנינא בן אנטיגנוס שצריכה שהאישה  זאת שהוא סובר

מעשי התשמיש הראשונים, לידע אם היא רואה דם מחמת תשמיש,  3לשמש בשני עדים זה רק ב
 - ואח"כ היא מותרת לבעלה לעולם בלא בדיקה. כמו כן מה ששנינו שכל היד המרבה לבדוק

תשמיש, שאז אין חשש שליבו של הבעל יהא נוקפו  משובחת, זה רק כשלא בא לעשות מעשה
 (לחוש שמא לא מצאה את הדם ובאמת ראתה). 

 מחלוקת בדעת הרי"ף באישה שאין לה ווסת: .18

ואח"כ חזקתה טהורה ולא ב'עדים', פעמים  3בודקת  א. לרשב"א, ר"ן ורמב"ן בדעת הרי"ף:

  צריכה לבדוק שוב ב'עדים'. 

 בודקת תמיד  ב. למרדכי ברי"ף:

 צריכה בדיקה שלא בעת הווסת: ,אם אישה שיש לה ווסתה .19

    -אינה צריכהא. ר"ן ברי"ף, מ"מ בראב"ד, רמב"ן ורשב"א: 

  -צריכה ב. רמב"ם:

פסק שהלכה כרבא שהוא בתרא, שהבעל בועל ושונה בלי צורך בבדיקה באמצע (הצריכו הב"י  .20

 בדיקה באמצע רק לטהרות) 
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 האם צריכה לבדוק: - לדעת הראשונים: אישה שיש לה ווסת .21

  בודקת  :לטהרות

 לא בודקת  :לתשמיש

 , כשאין לאישה ווסת, האיש ואשתו צריכים לבדוק ע"י שיש לה עד ולו עד. לרמב"ם .22

השיג על הרמב"ם, וכתב שכל הבדיקות המרובות זה רק לצורך טהרות,  הראב"דהביא שהר"ן  .23

 אך אין צורך בבדיקה לצורך בעלה, שמא יהא לבו נוקפו 

 מ"מ הביא שהרמב"ן כתב ברמב"ם:ה .24

  א. הבדיקה לפי רב יהודה היא רק בזמן שנתחייבו בקורבן 

 ב. אין בדיקה בזמן שאין חיוב 

 סיכום הדברים: .25

  -סת קבועויש לה ואישה ש  )א

  - ואדרבה ,לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש ,כלל אינה צריכה בדיקהכל הפוסקים: . 1
  .כדי שלא יהא לבו נוקפו ופורש ,אסורה לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש

, בעד אחר בעלוה ,בעד אחדבודקת היא כך ש ,תשמישה אחרללבדוק  צריכההרמב"ם:  .2
נועות בודקות עצמן אף קודם והצ ,שמא ראתה דם בשעת תשמישוזאת בכדי לבדוק 

  . תשמיש

  -סת קבועולה ו איןאישה ש  )ב

  אינה צריכה בדיקה כלל :הפוסקים כל. 1

ריכה לבדוק אחר פעמים הראשונות שהיא משמשת, היא צ 3ב :ן ורשב"א(לרי"ף, רמב"

  , לראות אם ראתה דם מחמת תשמיש ,הוא בעד שלו והיא בעד שלה ,תשמיש

הפעמים הראשונות אף בבדיקה שלפני התשמיש (יוצא  3הב"י הוסיף שיש צורך לדעתם ב
  פעמים הראשונות, לפני ואחרי התשמיש).  3שלמעשה שבודקת 

הבדיקות, היא מוחזקת שאינה רואה דם  3ה אישה בדקה עצמה ולא ראתה דם באם אות
  )מחמת תשמיש, ומעתה לא צריכה בדיקה כלל, לא לפני התשמיש ולא לאחריו

לעולם לפני ואחרי התשמיש (כל זמן שאין לה ווסת), צריכה בדיקה . הרמב"ם והרא"ש: 2

  ורק נחלקו האם גם הבעל צריך בדיקה:

  בודקים והבעל האישה הרמב"ם:

  בלבד בודקת  האישה הרא"ש:

, אף שלאחר זמן זה היא יכולה אם יש לאישה זמן קבוע שהיא לעולם לא רואה בו תרומת הדשן: .26
ימים הראשונים של  14(לדוג' אישה שלעולם לא רואה ב = ווסת קבוע.לראות בזמנים לא קבועים

יש לה ווסת קבוע לעניין זה  לחודש וכו', 20ולפעמים ב 15החודש, ואח"כ רואה לפעמים ב
  ימים לחודש) 14שלעולם אין היא צריכה לבדוק בפחות מ

נאמנת היא הבעל יכול לתת לאישה לבדוק בעד שלו, ואין לחוש שתשקר לו, כי מתוך ש רמב"ם: .27

 על שלה, נאמנת גם על שלו. 

דקו את ולמחרת התשמיש יב ב'עדים' לאחר כל ביאה וביאה, יש צורך בקינוח שיטת הרמב"ם: .28

הבין שהלכה שכיון הרמב"ם פסק כן  הרי היא טמאה. - ואם נמצא דם העדים אם מצאו בהם דם,

שאמר:  זו נאמרה גם לעניין משמשת עם בעלה ולא רק לעניין טהרות, ולכן הוא פסק כר' זירא
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", והב"י הסביר (רש"י: בלי בדיקה בינתיים) בעל נפש לא יבעול וישנה - מדברי כולם נלמד "
   "ם הבין שמה שאמר ר' זירא 'בעל נפש' זה לא חסידות אלא שזו שורת הדין. שהרמב

פעמים, ומצאה דם על ה'עד', הן  3פסק ע"פ ר' חנינא בן אנטיגנוס, שאישה ששימשה הטור  .29

עיוותיה, שע"י כך היא הוחזקה להיות 'רואה דם מחמת תשמיש', והוחזקה להיות נידה כל ימיה 

 ה. ועל כן תצא מבעלה בלא כתוב

פעמים מחמת התשמיש,  3אישה נאסרת לבעלה כאשר היא ראתה הרשב"א הסמ"ג והטור:  .30

דווקא כשהיא רואה את הדם בשעת התשמיש, אולם אם מדובר שהיא רואה את הדם לאחר 
 התשמיש, אין היא נאסרת, כי תולים לומר שיש לה ווסת מקולקל, דהיינו שאין לה ווסת. 

  שמיש:דם מחמת תפעמים  3שראתה אישה 

  נאסרת לבעלה בעת התשמיש:

 לא נאסרת לבעלה  לאחר התשמיש:

אישה מוחזקת להיות רואה דם מחמת תשמיש, דווקא כשראתה : , וכן נראה ברמב"םהרשב"א .31

, אך אם פעם רואה בזמן זה, ופעם 7פעמים רצופות, כדין חזקה בשור המועד, ובחזקת קרקעות 3
  ת.  אין זו חזקה כלל, ואין לה ווס -בזמן אחר

דווקא אם מדובר שראתה דם כבר מבעילה ראשונה, אולם אם מדובר רואה דם מחמת תשמיש:  .32

תצא מבעלה, אך מגיעה לה  -שהתחילה לראות דם רק לאחר זמן שהיא כבר נשואה לבעלה

 כתובה, כיון שאומרים לבעלה: "מזלך גרם, ועליך לתת לה כתובתה".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
7

אמר רב הונא: שלש שנים שאמרו, הוא שאכלן רצופות. מאי קמ"ל? : מסכת בבא בתרא דף כט עמוד א 

 ת, ולעולם אפילו מפוזרות, קמ"ל. מקוטעו תנינא: חזקתן שלש שנים מיום ליום! מהו דתימא, מיום ליום לאפוקי
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  בס"ד

  טור סימן קפ"ז:

 ה דם מחמת תשמיש: רוא

פעמים,  3אישה שרואה דם מיד לאחר מעשה התשמיש (בכדי שתרד מן המיטה), וראתה כן  .1
 אסורה לשמש עם בעלה, ותתגרש ותינשא לאחר. 

 בעילות): 3אישה שהוחזקה לראות דם מחמת תשמיש (ע"י שראתה דם ב .2

  תצא ממנו, ויכולה להינשא שנית אצל בעל ראשון:

  נו, ויכולה להינשא בשלישיתתצא ממ אצל בעל שני:

תצא ממנו, ואסורה להינשא לכל אדם, עד שתבדוק את עצמה ותמצא שכבר  אצל בעל שלישי:

 אינה רואה דם מחמת תשמיש

מלראות דם כבר צורת הבדיקה לאישה שרואה דם מחמת תשמיש, ורוצה לדעת אם פסקה  .3

 מחמת תשמיש: 

 א תישרט) נוטלת שפופרת של אבר שפיה רצוף לתוכה (בכדי של  .א

 מכניסה מכחול לשפופרת שבראשו מוך  .ב

 מכניסה את השפופרת באותו מקום  .ג

 מסקנות הבדיקה:  .4

 אסורה, כיון שחזקתה עדיין לראות דם מחמת תשמיש - נמצא דם על ראש המכחול  .א

 מותרת, כי חזקתה כבר שאינה רואה דם מחמת תשמיש  -נמצא דם על צדדיו  .ב

פעמים,  3ראשון, וראתה דם מחמת תשמיש אישה שנישאה לבעל  בדיקה לבעלה הראשון: .5

יכולה לבדוק את עצמה בבדיקת השפופרת, ואם תמצא שהיא פסקה מלראות דם, שוב מותרת 

 . לבעלה

 אישה ששימשה סמוך לזמן ווסתה: .6

  חוששים -א. לדם מחמת הווסת

 אין חוששים -ב. לדם מחמת מעשה התשמיש

אותו מקום, תולים לומר שהדם הגיע אישה ששימשה ויש לה מכה בדם מחמת מכה: תלייה ב .7

ה שונה ממראה תמראה דם מכ אא"כמחמת המכה ולא אומרים שראתה דם מחמת התשמיש, 
 דם המקור שלה, שאז לא ניתן לתלות, וממילא חוששים לומר שהיא רואה דם מחמת תשמיש. 

ן שאם סובר שלא ניתן בזמן הזה לסמוך על כך שהדם הגיע ממכתה ולא מן המקור, כיו הרמב"ן
נסמוך זה אומר שאנו צריכים להבדיל בין סוגי הדמים, וכבר ידוע שבזמן הזה אין אנו בקיאים 

  במראות דמים לדעת אם מראה דם זה שונה מאחר. 

חולק וסובר שבסתמא תולים לומר שהדם שמצאנו אינו שונה מדם המקור, עד שחכם  הרא"ש

ולים לומר שהחכם בקי לדעת אם הדם יראה את הדמים ויאמר שהם שונים, ואף שבימינו לא ת

טהור או טמא, בכל זאת לעניין ההבחנה אם הדמים שווים, גם החכם בימינו בקי בכך, ממילא לפי 
  הרא"ש:

  אין החכם בקי - א. הבחנה בין דם טמא לטהור

  (וכך ניתן לדעת אם דם המכה נראה כדם המקור) החכם בקי -ב. הבחנה בין סוג דם אחד לשני
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אישה נאמנת לומר שיש לה דם באותו מקום, וממילא ע"פ זה לא נחזיקה כרואה  ה:נאמנות איש .8

 דם מחמת תשמיש. 

 בדיקת שפופרת בזמן הזה:  .9

 כתב:  הראב"ד

בזמן הזה אין אנו סומכים על בדיקה זו, וממילא אין להתירה לבעלה, כי אנו לא  -א. לא בקיאים

  בקיאים בזמן הזה מספיק בעשיית בדיקה זו 

אף אם ידוע בבירור שהדם הגיע מהצדדים ולא מהמקור, בכל זאת אין  - ת בנות ישראלחומר ב.

להתירה לבעלה, שהרי כבר החמירו בנות ישראל לשבת על כל טיפת דם כחרדל שתמצאנה 
  שבעה נקיים 

חלק על הראב"ד, וסובר שאף בזמן ניתן לסמוך על בדיקה זו, ואם ידוע שהדם הגיע  הרא"ש

 הרי היא טהורה ומותרת לבעלה.  - קורמהצדדים ולא מן המ

סובר שלא ניתן בזמן הזה לסמוך על כך שהדם הגיע  תלייה בדם מכה בזמן הזה: הרמב"ן .10

ממכתה ולא מן המקור, כיון שאם נסמוך זה אומר שאנו צריכים להבדיל בין סוגי הדמים, וכבר 
 נה מאחר. ידוע שבזמן הזה אין אנו בקיאים במראות דמים לדעת אם מראה דם זה שו

העלה ספק ע"פ הראשונים, האם אישה שכבר הוחזקה להיות הטור  הסתמכות על דברי רופא: .11

רואה דם מחמת תשמיש, ועתה הרופא אומר לה שנתרפאה וברור לו שהיא כבר לא תראה דם 

 מחמת התשמיש, אם היא יכולה לסמוך על דבריו, ולמסקנת הטור:

  כבר לא תראה דם, ויכולה לשמש על פיו הרופא נאמן לומר שהיא - א. קודם שהוחזקה

צריך עיון, כי ייתכן שאין הרופא נאמן לומר שהיא יצאה מחזקת 'רואה  -לאחר שכבר הוחזקה ב.

 דם מחמת תשמיש', אף אם מדובר ברופא מומחה, כיון שכבר הוחזקה לראות.  

דם מחמת  מצינו בגמרא דרך לריפוי 'רואה דרך ריפוי לרואה דם מחמת תשמיש ע"י הפחדה: .12

תשמיש' ע"י שמישהו יפחיד את האישה, ואם אחר שתיבהל היא תפלוט דם, אנו תולים לומר 
 ע"י כך.  השהיא כבר נתרפא

כתב שבזמן הזה, אם מדובר באישה שכבר הוחזקה לראות דם מחמת תשמיש, למעשה הטור 

 אין אנו מתירים אותה אף אם הבהילו אותה והיא הפילה דם. 
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  בס"ד

  סימן קפ"ז: ית יוסףב

  רואה דם מחמת תשמיש:

בתולה שרואה דם מחמת תשמיש אפילו מספר פעמים, כל עוד שניתן  תלייה בדם בתולים: .1

תולים בכך, ואין  - לתלות שדם זה הגיע מחמת דם הבתולים (מחמת שנקרע הקרום המוקוזי)

 חזקה להיות 'רואה דם מחמת תשמיש'. 

רואה דם מחמת תשמיש, רק באם מדובר שהיא ראתה את  אישה מוחזקת להיותראייה רצופה:  .2

הראיות ברצף, אך אם מדובר שראתה פעם ופעם לא ראתה וכו', אין היא מוחזקת לראות  3
 מחמת תשמיש, ותולים לומר שאין לה ווסת. 

גם כן כתבו שבכדי להיות מוחזקת  הדרכי משה: הרשב"א בשם הרמב"ם, מהר"י וויל והמרדכי .3

  .הראיות בצורה רצופה 3חמת תשמיש, היא צריכה לראות את שהיא רואה דם מ

(שלא כמו  אין חילוק בין אישה שכבר הייתה נשואה, לאישה שנישאה עתה פעם ראשונה כמו כן
 . שרצה לחלק בכך ר"ח)

 הטור, הרשב"א, הסמ"ג והתרומה:  .4

 חוששת שמא ראתה מחמת מעשה התשמיש - מישראתה דם מיד לאחר מעשה התש

תולים שאין לה ווסת, אך לא חוששים שמא ראתה  -ראתה לאחר זמן אחר מעשה התשמיש

 מחמת מעשה התשמיש 

 שיעור לאחר זמן: .5

  מיד לאחר הבעילה -מיד: רש"י

שוב אין  - מיד לאחר מעשה התשמיש (אולם אם ראתה לאחר זמן סמ"ג, ספר התרומה, מרדכי: 

  שראתה את הדם מחמת מעשה התשמיש)  חוששים

  שיעור 'לאחר זמן'  שיעור 'מיד'  

  לאחר אותו יום  מיד לאחר הבעילה   רש"י

מיד לאחר תשמיש או בכדי   סמ"ג, תרומה, מרדכי
  שתרד מן המיטה

  לאחר הזמן הנ"ל

 

העיר שתמוה היא שיטת הסמ"ג, הסמ"ק, סה"ת והטור שפירשו ששיעור 'לאחר זמן' זה הב"י  .6

 שתרד מן המיטה, שהרי מפורש במשנה בפרק 'כל היד' ש: בכדי

  הוא שיעור 'מיד' - שהייה בכדי שתושיט ידה מתחת הכר או הכסת ותבדוק את עצמה בעדא. 

, ובשהייה שכזו כבר לא תולים לומר 'לאחר זמן'הוא שיעור  - שהייה בכדי שתרד מן המיטהב. 
  )לא חייבים אפילו אשם תלוי(שהדם הגיע מחמת התשמיש 

ר שהסמ"ג, סמ"ק סה"ת והטור סברו לומר כרב אשי ששיעור בכדי הב"י העיר שלא סביר לומ .7
שתושיט ידה מתחת הכר שווה לשיעור בכדי שתרד מן המיטה ותבדוק עצמה, כיון שכבר דחינו 

את שיטת רב אשי, וממילא העמדנו את השמועה כרב חסדא, ששיעור לאחר זמן הוא בכדי 
 שתרד מן המיטה. 
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שכתבו לגבי בעל שבא על אשתו בסמוך לזמן ווסתה,  רמב"םהרשב"א והכמו כן מוכח מדברי  .8

  וסבר שיספיק לבוא עליה קודם שתראה דם, ולמעשה הוא לא הספיק והיא ראתה דם:

  שניהם טמאים וחייבים בקורבן -כשנמצא דם על עד שלו א.

כשנמצא דם על העד שלה, ומדובר שהיא קינחה את עצמה מיד כשפירש הבעל ולא  ב.
  טמאים וחייבים בקורבן שניהם  - שהתה

כשנמצא דם על העד שלה, ומדובר שהיא קינחה את עצמה לאחר ששהתה בכדי שתושיט ג. 
שניהם טמאים מספק  -ידה לתחת הכר או הכסת ותיטול ותבדוק ואז קינחה את עצמה

  ופטורים מקורבן 

כשנמצא דם על העד שלה, ומדובר שהיא קינחה את עצמה לאחר ששהתה בכדי הזמן ד. 

     הטהור -תרד מן המיטה ותדיח את פניה ורק אז קינחה את עצמהש

אין חיוב קורבן, משום שלא  -הרי מבואר שכל ששהתה יותר זמן מבכדי שתטול העד מתחת הכר
ניתן לתלות שהדם הגיע כתוצאה ממעשה התשמיש, וממילא ברור ששיעור זמן בכדי שתרד מן 

 המיטה הוא שיעור של 'לאחר זמן'. 

הסביר שניתן לומר שהסמ"ג, הסמ"ק, סה"ת והטור סוברים לומר שאמנם בשיעור זמן  הב"י

שתיטול העד מתחת לכר הם פטורים מחטאת, אך כיון שעדיין יש חיוב של אשם תלוי, כיון שהם 

פעמים, ואף שלא נאסרת עליו  3טמאים מספק, ממילא בעלה לא רשאי לקיימה כל שראתה כן 
  תשמיש', בכל זאת: בוודאי מדין 'רואה מחמת 

א. אין לה כתובה כי עכ"פ גם במצב של חיוב אשם תלוי שהיא נאסרת עליו רק מספק, שייך לומר 
שהמוציא מחבירו עליו הראיה לגבי חיוב תשלום הכתובה, ועליה להוכיח שהיא אינה אישה 

  שרואה דם מחמת תשמיש. 

זה מקח טעות וממילא אין לה  כיון שהבעל לא רשאי לקיימה, אף שזה רק מתורת ספק, הריב. 
 כתובה ולא תנאי כתובה. 

 שיטת הראב"ד לגבי 'רואה דם מחמת תשמיש' בזמן הזה:  .9

יש אומרים  טול ותבדוק, אךיכתב ששיעור 'מיד' היינו בכדי שתושיט ידה מתחת לכר ות הראב"ד

לזמן כל אימת שתבדוק סמוך שבזמן שלנו אנו כבר לא בקיאים בשיעורי הזמן הללו ועל כן 
הרי היא נאסרת על בעלה מחשש שהיא 'רואה דם מחמת תשמיש', וכך  -התשמיש ותמצא דם

 הראב"ד סיכם למעשה, שבכל מקרה יש לחוש ולהחמיר.  

 ראיות לפחות: 3חזקת 'רואה דם מחמת תשמיש דווקא ב .10

 שאף שידוע שישנה מחלוקת האם בכדי שתיווצר חזקה יש צורך בחזרה:כתב  הרשב"א

  עמיםפ 2רשב"ג: 

  פעמים 3 רבי:

רש"י, ראיות, וכן כתבו  3כאן אף רבי מודה שב'רואה דם מחמת תשמיש' יש צורך בבכל זאת, 

 והתוס'. 

 שיטת הסמ"ג בדין 'רואה דם מחמת תשמיש':  .11

סובר שדין 'רואה דם מחמת תשמיש' אינו בכלל הדין של הסמ"ג  לעומת רש"י רשב"א ותוס',

ת, כיון שהוא סובר שהלכה כרבי, וממילא 'רואה דם מחמת ראיו 2ראיית וסתות, ועל כן די ב
ל ג שהרואה דם לא נאסרת לבעלה כ, מכל מקום מודה הסמ"ראיות 2תשמיש' מוחזקת בכך אף ב

, כי הוא סובר כתוס' שרבי מודה שבשתי ראיות עוד מחמת תשמיש פעמים 3 דם לא ראתהש עוד
  אין לה חזקה של 'רואה דם מחמת תשמיש', ממילא ע"פ הסמ"ג:

תצא מבעלה ותינשא לשני, כיון שחזקה לראות דם בכדי להיות מוחזקת  -פעמים 3דם  הרואהא. 

  ראיות. 3שרואה דם מחמת תשמיש הוא רק ב
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זאת משום שאנו פוסקים כרבי,  -הרואה דם ונישאת שנית, לא יכולה להינשא בשלישיתב. 

, וממילא, כיון שכבר הוחזקה לראות דם פעמים 2שרואה דם מחמת תשמיש כבר בשחזקה היא 
אצל שני הבעלים הראשונים, הרי היא נאסרה כבר על כל העולם, ואין היא יכולה  מחמת תשמיש

  להינשא בשלישית.

 עם זאת, הפוסקים כאמור, התירו לה להינשא אף לבעל השלישי שלא כדעת הסמ"ג.

הבדיקה נועדה בכדי לבדוק אם הדם שהיא רואה בשעת התשמיש  בדיקה ע"י שפופרת האבר: .12

ר (וממילא דינה כ'רואה דם מחמת תשמיש'), או שמא הדם מגיע מן הצדדים מגיע מן המקו
 (וממילא היא מותרת בשופי לבעלה, שאין לאוסרה משום מכה בעלמא) 

נראה שיש להכניס את שפופרת האבר עד המקום שהשמש דש בו, והיינו עד צורת הבדיקה:  .13

 מקום 'צוואר הרחם' שלשם מגיע השמש. 

חוש שהשמש עב מן השפופרת וגם אולי היא לא הכניסה את השפופרת מדוע לא נ הב"י הקשה:

באותה עוצמה שהשמש נכנס, וממילא לא ברור מדוע הבדיקה מועילה כשמצאנו שהדם הגיע מן 
הצדדים, שהרי ייתכן מאוד לומר שבאמת הדם כן מגיע מן המקור, אך כיון שהיא לא הכניסה 

  בעומק, הדם נשאר רק על הצדדים של השפופרת

אין אנו תולים לומר שהשמש בגודל אחר, או נכנס בעוצמה אחרת אלא רק להקל ולא ותירץ: 
להחמיר, ועל כן אנו תולים בסתמא שמדובר באותו גודל ובאותה עוצמה, ואם היא מצאה את 

 הדם רק בצדדים, יש להקל ולומר שמדובר במכה ואין דינה כ'רואה דם מחמת תשמיש'. 

 3ישה לבעלה כשהוחזקה לראות דם מחמת תשמיש, לאחר ששימשה פירש שאין להתיר ארש"י  .14
כיון שהיא  אף אם היא עשתה אחר מכן בדיקת שפופרת ולא מצאה דם בראש המוך, פעמים,

אשון יכולה פשוט להינשא לאחר, ולא להסתכן בכך שתראה דם בפעם הרביעית תחת בעלה הר

   כרת. ותגיע לידי שגגת

כתבו שמשמע מדברי רש"י, שהיא אסורה לבעל הראשון אף בדיקה, מביאה  התוס' והרא"ש

  לך, אולם הם חלקו. שלישית ואי

 הראשוןממילא, במחלוקת האם אישה שהוחזקה לראות דם מחמת תשמיש, מותרת לבעלה 
  פעמים) ע"י בדיקת השפופרת: 3(לאחר שכבר שימשה 

  אסורה -, המ"מ ברמב"םבדעת רש"יומרדכי רא"ש א. תוס', 

  מותרת  - הב"י בדעת רש"י ב.

 מותרת -בטור הב"י ,לבעל נפש) (אף, ר"י, ריצב"א רשב"אק, תוס', רא"ש, סמ" ג.

התיר אישה שמצטערת בתשמיש, אף שיוצא לה דם, כי נראה שקשה לה משום שיש  הריצב"א .15

לה מכה באותו מקום, ואין לתלות שהיא רואה דם מחמת תשמיש, וממילא כתב שיש לסמוך גם 
 על בדיקת השפופרת אף לבעל נפש. 

א מועילה בדיקה לבעלה, וזאת משום שכיון כבר ל -אותכיון שכבר הוחזקה לר המ"מ ברמב"ם: .16
כבר מוחזק באשתו שהיא רואה דם מחמת תשמיש, לא יועיל שהיא תבדוק לעצמה  הבעלש

ותאמר שברי לה שאין היא רואה דם, כיון שהיא כבר נעשתה כחתיכה האסורה עבורו לאחר 
 פעמים.  3שראתה דם 

עלה הראשון היא אסורה לאחר הוסיף וכתב שנראה לומר בדעת הרמב"ם, שדווקא לבהמ"מ 

פעמים וראתה דם, כיון שכבר הוחזקה לראות דם ומעתה לא תועיל הבדיקה  3ששימשה עמו 

  בעבורו וכדלעיל. 

אם היא עתה תבדוק לאחר ששימשה עמו, הבדיקה תועיל עבור הבעל השני שהיא תוכל אולם 

ה תועיל עבור הבעל להישאר עמו לעולם אף אם היא תמשיך לראות דם בתשמיש, וכן הבדיק
  השלישי, אם היא תבדוק לאחר שתוחזק שוב לראות דם אצל הבעל השני.
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  הבדיקה עבור: ממילא

  מועילה אינה - הבעל הראשון

 מועילה (אם כמובן היא בדקה לפני שהוחזקה)   -הבעל השני והשלישי

ה כדעת התוס' והרא"ש שמועילה בדיקה אף לבעל הטורסיכם שנראה לומר בדעת  הב"י .17
 הראשון. 

שאישה  והמרדכי הטור כתב כדעת הרמב"ם, הרמב"ן והרשב"א,תלייה בדם הווסת:  .18

ששימשה עם בעלה סמוך לזמן ווסתה, תולים לומר שהדם בא מחמת הווסת ולא מחמת עצם 
 מעשה התשמיש. 

שאם יש לה ווסת מקולקל כך שהיא רק לעיתים רואה דם מחמת התשמיש, אנו רש"י פירש  אולם .19

, ועל כן היא יכולה לשמש ומר שהדם שהיא ראתה בא מכוח הווסת ולא מכוח התשמישתולים ל
 . בלא בדיקה בין זמן ווסת אחד לשני בלי חשש שתראה

 העיר שנראה ששני הפירושים הנ"ל אינם סותרים, וממילא לדינא:הב"י  .20

  כשראתה שלא בזמן ווסתה א. אישה תולה בדם הבא מהווסת הקבוע

כשראתה שלא  שבא מחמת מעשה התשמיש ב. אישה תולה בווסת הבא לעיתים, ואין לחוש
  בזמן ווסתה

העיר שהב"י כתב את דברי המרדכי כך שמשמע שאין חולקים וכולם סוברים  הדרכי משה .21

שאישה יכולה לתלות בדם ווסתה, אולם הדרכי משה העיר שיש חולקים וסוברים שאישה 

שראתה דם במעשה התשמיש, אין לה לתלות בווסת אלא יש לה לחוש שמא היא ראתה מחמת 
 מילא דינה כ'רואה דם מחמת התשמיש. התשמיש, ומ

שאנו לא תולים לומר שהדם שהיא כתב שכל מה  [,כן כתב הרא"ש] המ"מ בשם הרשב"א .22

מצאה הגיע ממכה שיש לה אלא מהמקור, זה רק כשכבר נתברר לה בוודאות שהדם שיש לה 

מא במראהו מדם המקור, אך כשלא ידוע לה אם הוא שונה, אנו תולים בסת משונהמחמת מכה 
אנו תולים  -שהוא דומה לדם המקור, וממילא אנו מחזיקים אותה בטהרה, כיון שכל דם שתמצא

 ולא מהמקור. ,לומר שהגיע מהמכה

  כשמצאה דם בתשמיש, ויש לה מכה באותו מקום:ממילא, 

  אין לתלות -א. כשידוע שדם המכה שונה מדם המקור

  יש לתלות  -ב. כשלא ידוע שדם המכה שונה מדם המקור

האם אישה נאמנת לומר שיש לה מכה באותו מקום, בכדי שלא נחזיק (נידה סו.) ישנה מחלוקת  .23

 אותה כ'רואה דם מחמת תשמיש':

  נאמנתא. רבי, וכן פסקו הפוסקים: 

 אינה נאמנת  ב. רבן שמעון בן גמליאל:

נאמנת לומר שהדם הגיע מן המכה, אף כשלא הרגישה שהדם יצא ממש ממקום הרשב"א:  .24

מה. הנאמנות זה לגבי עצם העובדה שיש לה מכה באותו מקום, אף שהיא לא אומרת המכה עצ

, כי בעצם העובדה שיש (וכך משמע מן התוספתא) שבידוע לה שהדם הגיע ממקום המכה ממש
 לה מכה באותו מקום, אנו כבר תולים לומר שהדם הגיע מהמכה ולא מהמקור. 

 הרי היא תולה בה  -לה שהדם יצא מן המכה שדווקא אם ברורכתבו  הגמ"י בשם סה"ת ומרדכי .25

ממילא נחלקו בדין אישה שיש לה מכה, האם תולה בדם המכה כשלא ברור לה שהדם הגיע 
  מן המכה:

  תולהרשב"א: 
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 לא תולההגמ"י בשם סה"ת ומרדכי: 

 אם יש לה מכה, האם תולה בה אף בשעת ווסתה:  .26

  לא תולההגמ"י בשם סה"ת, סמ"ג, סמ"ק: 

כרבא והיא עומדת בחזקת טהורה ויש לתלות  (כיון שווסתות מדרבנן תולה: רמב"ם, רשב"א

, ולכן אף שבסתם אישה חוששים לה בשעת ווסתה לטמאה, משאי אפשר' , ואין דנין 'אפשרלהקל
 )אין לטמא, כי לא ניתן לברר האם הדם באמת הגיע מהמקור או מהמכה -כאן

יש לתלות  - כתב שכשיש לה ספק האם הדם הגיע מן המקור שערים מדוראהדרכי משה בשם  .27

 שהדם הגיע מן המכה מכוח ספק ספיקא:

  ספק אם הדם הגיע מן המקור או מהצדדיםא. 

 הגיע מן המקור או מהמכה ספק אם הדםב. 

 לסמוך על בדיקת שפופרת לאישה בזמן הזה, משום: איןסובר ש הראב"ד .28

  דיקה זואין אנו בקיאים עתה בבא. 

(אף אם בנות ישראל כבר החמירו על עצמן לשבת על כל טיפת דם שימצאו ע"פ ר' זירא ב. 
 בקיאים בבדיקה)

 האם ניתן לסמוך על בדיקת שפופרת בזמן הזה: .29

  לא א. הראב"ד:

 כן  ב. רא"ש, רי"ף, רמב"ם, רשב"א, ר"ן, רי"ף ע"פ הר"ן, תשובת מיימוני ע"פ ר' יעקב:

ת ר' זירא שבנות ישראל החמירו לשבת על כל טיפת דם, כיון שבכלל (אין להחמיר מצד גזיר
. הגזירה של ר' זירא בתלמוד לא היה כלול המקרה של מציאת דם לאחר שעשו בדיקת שפופרת

  )  יכול להחמיר ולא לסמוך על הבדיקה - כמו כן מי שרוצה

אותה מבעלה,  אין מוציאים - טהורה אם האישה בדקה ומצאה שהיאג. רשב"א ור"ן בראב"ד: 

  כיון שסומכים על הבדיקה. 

 כן דרכי משה בשם מהר"ם פאדו"ה: ד.

 האם ניתן לסמוך על דם המכה:  .30

לא, בזמן הזה לא ניתן לסמוך על דם מכה, כי אין אנו בקיאים במראות דמים וממילא  א. רמב"ן:

  אין לנו בקיאות להבחין בין דם מכה למראה דם אחר

ש לתלות לעולם בדם המכה, כל עוד שלא הראתה לחכם מראה דם כן, יב. רא"ש, רמב"ם, ר"ן: 
  קור והוא אמר לה שדם מכתה שווה לדם המ

 תבוא עליו הברכה -כן, אולם המחמיררשב"א:  ג.

 ן לסמוך על רופא שאומר שאישה זו כבר אינה רואה דם מחמת התשמיש: האם נית .31

  צריך עיון אם ניתן לסמוךסמ"ג, סמ"ק, סה"ת: א. 

  ב. ריצב"א:

  ניתן לסמוך -רופא יהודי

  אין לסמוך  -אף מומחה לרבים)רופא גוי (

 (כיון שידוע שיש רפואה לדבר)  ניתן לסמוך  - שנתרפאה לרבים, כשניכר לה רופא גוי מומחה
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(כמעשה עם  מותרת - אם ברור לנו שהאישה נתרפאה מראיית הדם מחמת התשמישרמב"ן:  .32
ב"י הטור. ה, לאחר שכבר ראתה דם, וכ"כ אין לסמוך על כך שנתרפאהלמעשה רבי), אולם 

הסביר שנראה שהפוסקים השמיטו דין זה (שניתן להתרפא מראיית דם מחמת תשמיש), כיון 
 שהם סוברים כרמב"ן, שאין לסמוך על כך למעשה כיום. 

דחה את דברי הב"י שכתב שהפוסקים מסכימים עם הרמב"ן שאין לסמוך על כך  הדרכי משה

משום שאם כן, לא היו טורחים שאישה יכולה להתרפא בזמן הזה מראיית דם מחמת תשמיש, 

  על כן כתב הדרכי משה:להביא את דין בדיקת השפופרת, שהרי בכל מקרה אין בו טעם. 

אין בקיאים, אך בבדיקת  -רק בדין נתרפאה מראיית דם מחמת תשמיש, ע"י שהפילה חררהא. 
  בקיאים -שפופרת

לסמוך על מציאות בה כיון שלפוסקים מועילה בדיקת שפופרת (שלא כרמב"ן), ממילא יש ב. 

 נראה שהאישה נתרפאה. 

איגלאי מילתא שלא הועילה לה הרפואה,  - אישה שראתה אפילו פעם אחת דם מחמת תשמיש .33
 וחזרה לחזקתה הראשונה

 לא בקיאים בזמן הזה בבדיקת חררה ושפופרת הגמ"י בשם רמב"ן וראב"ד:  .34

אין לה תקנה, והרי  -פחדהאישה שרגילה לראות דם בשעת תשמיש ולא הצליחו לרפואתה ע"י ה .35
 היא ממלאת הדם ומנפצתו. 

מותרת לשמש שנית כשתטהר, אך  - הרואה דם מחמת תשמיש פעם אחתהגמ"י בשם מהר"ם:  .36

עליה לחוש בפעם הבאה, באותו הזמן שראתה. כגון, אם היא ראתה בתחילה בלילה השני של 
שלישית, כבר מותרת הטבילה, לא תשמש בפעם הבאה בלילה השני של הטבילה, אך בפעם ה

 לשמש בלילה השני של הטבילה, כיון שלא קבעה ווסת לדבר. 

 הרשב"א הביא תשובת מהר"ם:  .37

  חוששת בעונה הבאה - א. כשראתה דם מחמת תשמיש

  נעקר כבר בפעם אחת  - פעמים 3ב. כל דבר שלא נקבע ב

ת בזמן שבין מי הווסת, אך מותראסורה בכל י -אישה שרואה דם מחמת תשמיש שיש לה ווסתג. 
  . הווסתות

  חייב לגרשה, משום: - אם ראתה דם מחמת תשמישעוד כתב הרשב"א: ד. 

  . שמא יבוא עליה 1ד.

  תורה באיסור. כיון שאסורה לו עולמית, מחמירים יותר 2ד.

נה בשכונה ע"י 'שליש', ולבוא אליה בפני . אם הבעל לא רוצה לישא אישה אחרת, יכול לשכ3ד.

   עדים. 

 תרומת הדשן:  .38

אה דם מאותו צריכה לדעת בפועל שרוהיא א. בכדי להיות מוחזקת לרואה דם מחמת תשמיש, 
   מקום

  יש להקל ולתלות שהדם שמצאה הגיע מן המכה:ב. 

  רק משם, וכל שכן כשרואה קצת דם שיוצא מאותו הצד. בודקת בצד אחד תמיד, ויוצא דם 1ב.

כאשר היא רואה  שכל הדמים הגיעו מן המכה. מרדכי: כאשר יש לה ווסת, הרי היא תולה 2ב.
  . ע"פ זה הקל המרדכי בשאלה ששאלו אותו על אישה שלא בזמן הווסת
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 שלעולם תולים בבעילת בתולה שהדם הגיע ממקום הב"י כתב ע"פ התוספתא והסמ"ג .39
ורק אם מדובר שפסקה פעם אחת מלראות בשעת תשמיש, ואח"כ הבתולים ואין זה דם נידה, 

 פעמים, אומרים שהיא 'רואה דם מחמת תשמיש'  3חזרה וראתה בתשמיש 

כתבו שבתולה תולה שכל הדמים שהיא רואה מגיעים מכוח מקום הבתולים, (נידה י"א) התוס'  .40

ימשה פעם אחת ופסקה מלראות, אך אם פסקה פעם חודשים, כל עוד שהיא לא ש 3אפילו לאחר 
 אחת מלראות, תולה שהדם שמגיע אח"כ כבר אינו מדם הבתולים. 

כיון שרוב הנשים רואות מחמת דם הבתולים, אין לחוש למיעוט דמיעוט של 'רואות דם מחמת  .41
 יש להתיר לתלות בדם הבתולים רק אם הדבר מוכח כן.  למעשהתשמיש', אך 

, ניתן לחמם לה את מחמת שיש לה מכות ופצעים שקשה לה לטבול במים קריםאישה  התשב"ץ: .42
תצא מבעלה  - , ואם לא יכולה לטבול כן(ככה"ג ביוהכ"פ) המים באמצעות עששיות ברזל רותחות

  בכדי שבעלה לא יתבטל מפריה ורביה

 כתב מספר הערות:הדרכי משה  .43

ה שרואה דם מאז בעילתה על מורה ההוראה לברר האם כואב לאיש: מהר"ם פאדו"הא. 

כבתולה, כיון שאם הפסיק לכאוב לה, ייתכן שהדם כבר לא מגיע ממקום הבתולים, שהרי כבר 
 חייתה המכה, וממילא שוב יש לחוש שמא היא רואה דם מחמת תשמיש. 

  דינה כנידה לגמרי - בעל ולא מצא דם, ואח"כ בעל ומצא דםה: תולדות אדם וחוב. 

יש לתלות שאישה ראתה דם מחמת הלידה,  חנן בן מהר"ר מתתיהו:שערי דורא בשם ר' יו ג.

ע"פ ר"ח ש'רואה דם מחמת תשמיש' זה דווקא כאשר רואה דם מיד לאחר נישואיה, וממילא אם 
שוב אין לה לחוש, כיון שהיא הוחזקה  -דם מחמת תשמיש היא הוחזקה בהיתר כך שאינה רואה

במקרה שלאחר שראתה דם מחמת התשמיש בביאות של היתר. אף שיש שחלקו על ר"ח, אך 
שוב חזרו לה ביאות של היתר, אנו תולים שגם הדמים הראשונים באו מחמת מכת הלידה ולא 

   מחמת התשמיש, ובכך ניתן לסמוך על ר"ח.

לכתחילה, ועל כן אם הוא בא שרואה דם מחמת תשמיש אין להתיר לבעל לבוא על אותה אישה 

  עליה בפעם הרביעית:

  אותו צריך עיון אם יש לקנוס -במזיד

   הרי היא מותרת לבעלה -אין לקנוס, ולאחר שבא עליה פעם רביעית ולא ראתה -בשוגג

במקרה שידוע שיש לאישה מכה, ניתן לתלות בה אף אם לא ידוע לנו אם המכה  הרשב"א: ד.

  מוציאה דם. 
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 טור סימן קפ"ח: 

 חמישה דמים טמאים באישה

 ישהמיני דם טמאים יש בא 5: מדאורייתא .1

. כיום במראות דמים טמא, מחמת חוסר הבקיאות - : כל דם שיש בו מראה אדום או שחורמדרבנן
 צהוב\אולם יש להתיר: א. מראה לבן ב. מראה ירוק

 צהוב, והרי טהורה \אישה נאמנת לומר שהיה לה מראה דם לבן או ירוקנאמנות האישה:  .2

תפקנו שמא הוא טמא, אך היא אישה שהביאה מראה דם לפנינו והסחזקת טמא נגד דבריה:  .3

 טמאה, כיון שאין סומכים על דבריה  -מצידה טוענת שחכם פלוני טיהר לה את המראה

 טהורה -ראתה דם רק מחמת שהכניסה בבשרה שפופרתדם מחמת שפופרת:  .4

 טהורה  - אישה שהפילה חתיכת בשר מלאה בדםחתיכה:  .5

 אין דרך אישה לראות כך טיהר אישה שנפל לה בשר ממקום המקור, כי רבינו שמשון  .6

 יש לחלק בחתיכה שהפילה: .7

  טהורה -חתיכות קטנות

  טמאה, אף אם לא יצא דם, כי חזקה על פתיחת הקבר שיצא עימו דם -חתיכה גדולה

  יש לחלק: אם יצא מהאישה דם בצורה של בריה, .8

  טמא -)העתנימוח בתוך מעת לעת ע"י שרייה במים פושרים (כל אם הוא א. 

מהמעיין \[שיעור חום המים הפושרים בימות החורף: כשיעור החום של מים ששאבו בקיץ מהנהר
  ועמדו מעט בבית] 

  טהורה (אף אם נימוח מחמת מיעוך בציפורן) -ב. אם לא נימוח בתוך מעת לעת כנ"ל

 יש לחלק מה הפילה: ראב"ד: .9

  , כי מוכח שזה בריה ובא מחמת מכהטהורה - צריך בדיקה, ואם לא נימוח -קליפות ושערותא. 

 טמאה  -שאינה נימוחה (אף אם היא קשה כאבן) ב. חתיכת דם

 טהורה - חתיכה שאינה נימוחה הרז"ה והרא"ש: .10

  :בבדיקה שאינה נימוחהת דם מה דינה של חתיכ נמצא שנחלקו .11

  טמאה הראב"ד: 

 טהורה הרז"ה והרא"ש:

  

  

  

  

  

  

  



39 

 

 בית יוסף סימן קפ"ח: 

 טהור, אמנם נחלקו בדם הירוק בגמרא: -הטור פסק שמראה של דם ירוק .1

  תולים (שאין זה בכלל חמשת מיני הדמים הטמאים) ת"ק: 

 (ממילא הטור פסק כמותם) וכן פסקו הרא"ש, רשב"א, ר"ן ורמב"ם - טהור לגמרי חכמים:

 דם שנראה כמימי תלתן ובשר צלי: .2

  תולים (וכן כתב הר"ן ברמב"ן) ת"ק:

   ר"ן ברמב"ם) : טהור (וכן כתבו הרא"ש, וההלל בית

טהור, אין להתיר במראה שכזה בימינו,  -שלדעת הרא"ש והרמב"ם דם כמימי תלתן ובשר צליאף  .3

משום שאנו לא בקיאים בזמן הזה במראות דמים, ועל כן יש לטמא מראה זה. אולם, במראה דם 

ייה ירוק ולבן אנו מתירים, כיון שאין להם כלל נטייה לאדמומיות (כחכמים, שבירוק אין נט
  לאדמומיות, ודלא כעקביא הסובר שיש נטייה לאדמומיות).

 האם צבע הדם נוטה למראה אדום: .4

  ירוק:א. 

  עקביא: נוטה

  רבנן: לא נוטה

נוטה לכולי עלמא (ואעפ"כ חכמים מטהרים, אך אנו לא בקיאים בזמן הזה  מימי תלתן:ב. 

 במראות דמים). 

  גדר דם ירוק: .5

  וזה סתם צבע ירוק עקביא מטמא (תוס'), -א. כאתרוג

  זהב (ר"ן, רשב"א, רא"ש בר"י) \ב. כחלמון ביצה

  אך אין לטמא ב:

  א. כרתי (מרדכי, תוס')

 כשעווה (מרדכי) \ב. כעשבים

 תרומת הדשן:  .6

  טהור  -א. מראה דם לבן, כמראה של בגד לבן שנפל עליו אבק

  טהורה -(מראה וצבע בעלמא) ב. הרגישה ומצאה טיפה לבנה

כשר מדינא, ולמעשה יש להחמיר מפני  -אה טיפה סמיכה [עם קצת מישוש]ג. הרגישה ומצ
  הטועים

  טהור - לא הרגישה, ומצאה מראה צבע לבן בלבדד.  

בכל מקרה שהאישה מרגישה שנפתח מקורה אנו , וממילא 'הרגשה דאורייתא'ה. העיקרון הוא ש

ידוע לה מה יצא, ורק אין לטמאה, שהרי  - חוששים שיצא דם, אך אם היא מצאה מראה דם טהור
   אם לא מצאה יש לחוש לטמאה. 

 בדרכי משההשיג וטיהר בכל צבע לבן, ואין להחמיר, וכן הסכים  הב"יאך 

שאין מחזיקים  הרשב"אהטור פסק שאישה נאמנת לומר שראיתי מראה דם שכזה ואבדתיו, ע"פ  .7

רה לה", ואין , שנאמר: "וספהתורה נתנה לאישה כוח נאמנותאישה בסתם במשקרת, כיון ש

 מחזיקים אותה שסתם מדמיינת.   
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 העיר: הדרכי משה .8

  אף כשהוא סמיך ועב -דם לבןא. 

כתרומת הדשן שמטמא  שלאלא מטמאה, ורק אם מצאה יש לטמא, וזה  -הרגישה בלי מציאהב. 

 . 8, מדין 'הרגשה דאורייתא'בהרגשה בעלמא

מתוך סוגיית הגמרא נראה שאנו סומכים בדווקא על דבריו ולימודו של החכם, שאם  רשב"א:  .9

הרי זה טהור, אך בסתמא כשהאישה אומרת שברור לה שזה דם  -החכם רגיל להכשיר כזה דם
אין היא נאמנת. כמו כן נראה מהסוגיה שהאישה טועה בדמיונות ולא סומכים על דבריה,  - טהור

לטמא, כיון שכמו שלנו מראה הדם אינו ברור, כך גם יכול להיות שהיא  במקום שהוחזק הדם
כשהיא מביאה דם  יש ללכת לחומרא ולא לסמוך על דבריה של האישה למעשהטעתה. על כן 

כן פסק . בעבר מראה דם שכזה לפנינו ואנו מסופקים בו, אף שהיא אומרת שהחכם טיהר לה
 . הטור

", שדווקא צריך שהדם יצא בבשרהטהורה, כי התורה אמרה: " - הכניסה שפופרת והוציאה דם .10
 שאין דרך אישה לראות דם בשפופרת.  רמב"םמבשרה ולא ע"י שפופרת, וכ"כ ה

טמאה, והלכה כחכמים שאף אם  -נחלקו רבי אליעזר וחכמים, האם אישה שהפילה חתיכת בשר .11
טהורה, כי אין זה דם נידה אלא דם מהחתיכה. כמו כן נפשט מהמחלוקת שם  - החתיכה מבוקעת

 טהורה.  -ואה דם מחמת שהכניסה שפופרתשר

 הרא"ש בשם רבינו שמשון מקוצי:  .12

  חכמים  רבי אליעזר  

הטעם שממעטים 
  שפופרת

אין דרכה של אישה   הפסקה
  לראות כך

  אינו טמא  נקרא 'בבשרה'  פלאי פלויי

 

האם מדובר שראתה ממש דם במקרה של רבינו שמשון (שנעקר מקור שלה, ונפלו חתיכות בשר  .13
 החיצון): בבית 

  כן, ור"ש טיהר, כי הוא תלה שהדם הגיע מהחתיכות בבית החיצון ע"פ רבינו ירוחם והטור: א. 

לא, מדובר שהדם הגיע מחתיכות הבשר, ובכל זאת ר"ש טיהר, כי אין דרך  ע"פ הרא"ש:ב. 

 אישה לראות בכך, אך ייתכן שאם היא הייתה רואה דם ממש, הוא היה מטמא 

רוחם ובטור, שרבינו שמשון טיהר רק מחמת שזאת הייתה מכה בצדדים, אך העיר ברבינו יהב"י  .14

היה מטמא, ועל כן מה שנכתב שלא פסקה מלראות, זה  -אם היה מדובר שזו מכה במקור עצמו
השיג על הדרכי משה שלא פסקה מלראות חתיכות של בשר, ולא מדובר על דם שיצא מהמקור. 

 במקור.  הב"י וסובר שניתן לתלות אף במכה שהיא

  הב"י והדרכי משה במכה שהיא במקום המקור, האם ניתן לתלות בה: נחלקו

  לא תוליםהב"י: 

(ניתן לתלות שבמקרה שם היה ידוע שחתיכות הבשר הגיעו מהמקור עצמו,  תוליםהדרכי משה: 
  ולכן בכל עניין היא הייתה טהורה, שאין דרך ראייה בכך ונשאר בצריך עיון) 

 

                                                           
8

קל, שהרי כתב בסעיף א' בהגה שאם בטור מכון שירת דבורה העירו בהערה י"ג שהרמ"א למעשה לא הי 

הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ולא מצאה כלום עיין לקמן סימן ק"צ ששם כתב השו"ע כתרומת הדשן, 

והרמ"א לא השיג, ומשמע שמודה לעקרון של התרומת הדשן ש'הרגשה דאורייתא' וממילא יש לטמא בכל 

 מקרה שמרגישה
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 תיחת הקבר בלי יציאת דם:האם יכולה להיות פ .15

  : כןרבנן

 ) וכן כתב הרא"ש: לא (יהודה רבי

 האם יש פתיחת הקבר: .16

  לאבחתיכה קטנה: 

 כן בחתיכה גדולה: 

, אף רבי יהודה שסובר שאין פתיחת הקבר בלא התוס', הרשב"א, והרא"שכתב שלדעת  הב"י .17
 דם, מודה שאין פתיחת הקבר לדברים קטנים, וה"ה לשפופרת. 

טמאה, רק מחמת דם שיוצא מהבשר, ולא מדם שהגיע מכוח חתיכה, או דם  -בבשרה'' הרא"ש: .18

 שיצא מחמת כניסת שפופרת. 

 האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם: .19

  לא ניתן - רא"ש, רשב"א, סמ"ג (למעשה), רמב"ןא. 

  ניתן, אם מדובר בנפל - שאילתותב. 

 ניתן (פסק כמו תנא קמא) -רמב"םג. 

 כמעשה לידה: האם הפלת חתיכה מוגדרת  .20

  כן הרמב"ם:א. 

 לא רש"י:ב. 

 טמא, כיון שמוכח שזה דם (רש"י) -דם שנימוח .21

טהורה, כיון שמוכח שזה בריה בפני עצמה, ואין זה 'דם', והיינו שבריה זו הגיעה  -דם שלא נימוח

 מחמת מכה שיש לה בתוך מעיה (רא"ש, רמב"ן) 

השרות את החתיכה במים לראות כיון שהגמרא הסתפקה האם יש לרא"ש, רשב"א, רמב"ם:  .22

יש  -אם היא נימוחה דווקא למשך 'מעת לעת' או שדי בפחות, מדין ספק דאורייתא לחומרא
 בשרייה.  'מעת לעת'להמתין כל ה

 ם צריכים להיות פושרים:מייש להניח את החתיכה בשרייה במים פושרים, והשאלה מתי ה .23

  בתחילה יהודה בן נקוסא:

 וכן פסקו הרא"ש, ר"ח, רשב"א וראב"דת, במשך כל המעת לערשב"ג: 

 הב"י הביא בשם הראשונים, שסתם: .24

  קרים, ועל כן צריך להשהות אותם בביתו שיפשירו - מי מעיין

 חמים - מי נהר

 גדר מים פושרים: .25

  חום מים שמסוגל לשתות ולתת באוזניורבינו ירוחם: 

  כחום הרוקריטב"א: 
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 נוזל שנימוח ע"י מעיכת הציפורן: .26

  וכן פסקו הרשב"א, רא"ש, רמב"םאינו דם,  תנא קמא:

 הרי זה דם : "גרשב

טמא, כיון שעשוי להיות כך והרי זה 'דם'. רא"ש ורשב"א בשם הראב"ד: דם יבש שלא נימוח:  .27

טהורה, כיון שמוכח שאין זה דם, שהרי אין דרך דם להתייבש  -קליפות ושערות שלא נימוחו

 ולהיעשות לצורות שכאלו. 

 יכת דם קשה כ'דם':האם דינה של חת .28

  דינה כ'דם' -ראב"ד, רשב"א, מ"מ ברמב"ם

 אין דינה כ'דם'  - ו בתוס'ש, רי"רז"ה, רא"

ודאי שיש לטהר רק כאשר הפילה דבר קטן, כי אם הפילה דבר גדול, בוודאי  -רשב"א ורא"ש .29
 : למעשה יש להחמיר ומטהרים רק בחתיכה כשפופרת דקה מאוד. ב"ישהייתה פתיחת הקבר. 

עם  כללדם  ה, כיון שאין, אף אם לא נימוחהטהור - לגמרי היבש חתיכהאם מצאה   :רשב"א .30

  החתיכה

 טמאה נידה  -לחדם חתיכה שיש עליה קצת 
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 טור סימן קפ"ט:

יום, ועל כן אישה שאין לה ווסת קבוע, חוששת תמיד  30כל  -סתם ווסת של אישהסתם הווסת:  .1

  עונת הווסת. , וברור שאסור לאישה לשמש כל 30ם הליו

 סדר קביעת ווסת:  .2

  :יום 20, בהפלגה של ווסת הפלגות

 

ווסת שמגיע אחת לכמה זמן ביום קבוע. כגון ביום הראשון או החמישי לחודש, כבר  ווסת ימים: .3

חוששת לפעם השנייה, שמא תראה דם, וממילא אסורה לשמש בכל אחר שראתה פעם אחת, 

 אותה העונה. 

 עקירת ווסת:  .4

  בכמה נעקר הווסת  ת אחר הפעם הראשונההאם חושש  

  בפעם אחת  חוששת  ראתה פעם אחת

  בפעם אחת  חוששת  ראתה פעמיים

  פעמים 3ב  לה ווסת קבוע קבעה   ראתה שלוש פעמים

 

 : ועברה כבר עונת הווסת תשמיש בלא בדיקה לאחר שהגיע ווסתה .5

  אסורה לשמש עד שתבדוק שמא ראתה בעונת הווסת -אישה שיש לה ווסת קבועא. 

 מותרת לשמש בלא בדיקה -פעמים) 3ה שאין לה ווסת קבוע (שלא קבעה אישב. 

 : גווסת הפלגות בדילו .6
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 :, כגוןווסת בימי החודש והשבוע .7

 חמישי\פעמים בימי ראשון 3ראתה   .א

 ה'\באייר וא' ה'\בניסן, א' ה'\א'כגון:  -לחודש, חודש אחר חודש החמישי\ראתה ביום הראשון  .ב
 בסיון 

בכך, אף שהדילוג בין א' בחודש אחד לחודשים אחרים אינו שווה (כגון שיש הרי היא קובעת ווסת 

 חודש אחד מלא ואחד חסר) 

 ווסת בימי החודש בדילוג: .8

  ט"ו ניסן: 1ראייה 

  ט"ז אייר: 2ראייה 

 י"ז סיון : 3ראייה 

  נחלקו רב ושמואל מתי קובעת ווסת:

היא ממניין הוסתות,  1הראייה ה, כיון ש3: כבר בראייה ה(כן פסק: רבנו חננאל והראב"ד) רב

  , וממילא עליה לחוש מדין ווסת קבוע בח"י תמוז וי"ט אב 3וממילא כבר קבעה ווסת בראייה ה

לא מצטרפת,  - 1ה השהראיי , כיון4: רק בראייה ה(כן פסק: הרמב"ם, הרמב"ן, הרא"ש) שמואל

היו  4, ועל כן רק בראייה ה2ל 1ייה ההפלגה בדילוג, והדילוג התחיל רק מהראב לא ראו אותהכי 
   דילוגים הקובעים ווסת. 3

  

, גם שמואל מודה שאם היה לה ווסת קבוע אחר, ואז היא שינתה לווסת ימי החודש בדילוג, אמנם
לקבוע את הווסת, שהרי גם את הראיה הראשונה של ווסת ימי החודש היא ראתה  3שדי בראייה 

   בדילוג.  
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 ילוג חלילה:ווסת קבוע לד .9

 

 מכאן ואילך חוששת בכל ט"ו לחודש, ובט"ז שלאחריו ובי"ז שלאחריו

 ווסת לראשי חודשים לדילוגים: .10

 

 לא קובעת ווסת:  -אם הדילוג אינו ברצף .11

 

 קובעת ווסת: לא - בדילוג לא קבוע .12

 

 אינה - אישה שיש לה ווסת קבוע, ועתה דילגה פעם אחת או פעמייםמתי חוששת ליום הדילוג:  .13
עליה לחוש ליום  -פעמים 3חוששת ליום הדילוג הבא, ורק אם מדובר שהיא קבעה את הדילוג ב

 הדילוג

 הראיות הינן בעונה אחת. על כן: 3קביעת ווסת מתבצעת רק כאשר  .14

  קבעה לה ווסת קבוע -ביום\ראיות בלילה 3אם ראתה 

 וע לא קבעה לה ווסת קב -ראיות, אך חלק מהן ביום וחלק בלילה 3אם ראתה 

 רמב"ן: .15

  חוששת לו מיד בפעם הבאה שמגיע אותו היוםווסת החודש: 

, 2ל 1, שהרי הייתה הפלגה רק פעם אחת מהראייה ה3חוששת לו רק בראייה הווסת ההפלגה: 
  יש כאן כבר הפלגה שנייה שיש לחוש לה.  3ורק בראייה ה
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עד שתקבע אחד מהם סתם אישה שאין לה ווסת קבוע, חוששת לווסת החודש או לווסת הפלגה, 

 , ועל כן אם ראתה בא' ובכ' בניסן:פעמים 3

  מפני ווסת החודש (שמא תקבע בשלישית כשתראה בא' בסיוון) -חוששת בא' באייר

 ותקבע לה ווסת להפלגות)  ,א תפליג בשלישיתמשמפני ווסת הפלגה ( -בט' באייר חוששת

פעמים, או  4מא תראה ווסת הפלגה שמא תקבענו לאחר שעל אישה זו לחוש עד מתי חוששת: 

פעמים, אא"כ אחד מהם נעקר בפעם אחת שאז שוב אין לה לחוש  3לווסת החודש שתקבענו ב
 לו. 

 

 מתי חוששת לווסת הדילוג:

 

  מתי חוששת לווסת הדילוג, ולווסת קבוע:

  

  ניתן לראות בתרשים שיש כאן:

  יום בכל פעם (ט"ו ניסן, ט"ז אייר, י"ז סיון): שהרי יש כאן דילוג של חודש+ דילוג

  פעמים בי"ז בחודש 3: שהרי היא ראתה רגיל קבוע ווסת

ראיות. כמו כן,  3על כן, על האישה לחוש כבר בי"ז בחודש מדין ווסת הקבוע, שהרי כבר קבעתו ב
הרי ראיות שאינן קבועות באותו היום (ש 3עליה לחוש שמא תקבע ווסת דילוג, באם היא תראה 

כאן יצא שכן יש יום קבוע והוא הי"ז בחודש, אך אם היא תדלג מבלי שיהיה יום קבוע בחודש, הרי 
  היא תקבע אף ווסת דילוג).

  עד כאן לשון הרמב"ן

 יום: 30יום ושינתה לכל  20רגילה לראות כל  .16
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  :20ושוב חזרה ל 30שינתה ל

 

ם לזמנים אחרים שאין להם קביעות, פעמי 3אישה שהיה לה ווסת קבוע, ושינתה הווסת:  עקירת .17
 . 30אין לה ווסת כלל וממילא עליה לחוש רק לכל יום 

אין כאן ווסת דילוג שלם, שהרי  -34ואח"כ ל 32יום ואח"כ ל 30לדוגמא אם שינתה לראות אחת ל
אולם אם כסתם עונה בינונית.  30דילגה רק פעמיים (ע"פ הפרישה), וממילא חוששת רק ליום ה

ראיות אחרות קבועות, ושוב  3יום, ועוד לא עקרה את הווסת ב 20ודם לכן ראתה כל מדובר שמק
 ). 34יום לאחר היום ה 20חוששת לווסת (ועל כן עליה לחוש  -יום 20ראתה לאחר 

הייתה רגילה לראות בראש חודש, עוקרת את הווסת לאחר עקירת ווסת של ראשי חודשים:  .18

הווסת יחזור  - בהם, ואם תחזור לראות בראש חודש ראשי חודשים שלא תראה 3שיעברו עליה 

  למקומו. 

פעמים  3כגון אישה שרגילה לראות דם לאחר כל פעם שתקפוץ, ואם קפצה  ווסת מחמת מעשה: .19

הרי קבעה לה ווסת למעשה הקפיצות, אף שהקפיצות היו בזמנים לא  - וראתה דם לאחר מכן
הרי היא  -ים בזה אחר זה, ולא תראה דםפעמ 3קבועים. מכל מקום, אם לאחר מכן היא תקפוץ 

 עוקרת בכך את ווסת הקפיצות.  

כגון שקופצת בראשי חדשים ורואה בהם דם. ממילא, אם חסר קביעות  ווסת לימים ומעשה: .20

 אינה חוששת.  -היום או המעשה

 ראתה פעמיים ביום ראשון לאחר שקפצה, ואח"כ: - קביעות הווסת לימים או למעשה .21

  ראתה בלי קפיצה -ביום ראשון השלישילימים בלבד: קביעות ווסת א. 

ראתה בפעם שלישית לאחר שקפצה, אך זה לא היה ביום  קביעת ווסת לקפיצות בלבד:ב. 

 ראשון 

וראתה, וקפצה שלאחריו קפצה ביום ראשון וראתה, ושוב קפצה ביום ראשון  תלייה בקפיצה: .22

  - אך לא ראתה, ובראשון שאח"כ ראתה בלי קפיצהלאחר מכן ששוב בשבת 

שקפצה שקבעה לה ווסת לימי ראשון עצמם בלי קפיצות, אך כיון שמדובר ה היה לומר לכאור

שלאחר  , ממילא אנו תולים לומר שמה שראתה ביום ראשוןבשבת וראתה ביום ראשון שלאחריו
קודם לכן ביום שבת, ומה שלא ראתה כבר , זה מחמת הקפיצה שהייתה לה הקפיצה בשבת

  בשבת, זה משום שעוד לא הגיע זמן הקפיצה שתראה בה. 

וא הדין לקמן לגבי וסת פיהוק, שאם פיהקה פעמיים בראש חודש, ואח"כ פיהקה בכ"ט כמו כן ה

קבעה לה ווסת לפיהוק של ראש חודש, כי תולים את  -לחודש ולא ראתה, וראתה בראש חודש
 הראייה בפיהוק של אתמול. 

 ווסת מחמת מקרים שבגופה:  .23

  מפהקת:

  אדם הפושט זרועותיו מחמת כובדרש"י: א. 

  אדם שפותח פיו מחמת כובד שים (רש"י בשבת):ש מפריב. 

 כאדם שמוציא קול מהגרון ר"ח וערוך:ג. 

  סיכם ששלושת הפירושים נכונים, כי כל שינוי בגוף הוא סימן להתעוררות הדם.  הטור
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קובעת לה  -פעמים 3אם קרו לו מקרים אחרים בגופה ולאחריהם ראתה דם והוחזקה כן  כמו כן

אין זמן ידוע, אלא בכל פעם שהם  - לוסתות הגוף. ה לשמש באותה עונה, וממילא אסורווסת בכך
 הרי זה ווסת.  -יקרו

 חוששת רק לשניהם ביחד ווסת מחמת מקרים שבגופה לזמן ידוע:  .24

חוששת שמא היא רואה מחמת  - פיהקה בראש חודש וראתה, וחזרה ופיהקה בתוך ימי החודש .25
אנו חוששים לכל ווסת אף שהיה רק פעם הפיהוק, ועל כן אסורה לשמש עד שתבדוק, שהרי 

 אחת, בין בווסת ימים או מקרים, ועל כן, אם בדקה:

 - ב. לווסת ראש חודששוב לא חוששת אם לא מצאה דם  -א. לווסת פיהוק מצאה שלא ראתה:
 חוששת, אא"כ יגיע ראש חודש ולא תראה בו  

 פיהקה בא' בניסן וראתה, ושוב פיהקה בא' באייר וראתה: .26

  שמא תקבע ווסת לפיהוק -שת לכל פעם שתפהקא. חוש

שוב אינה חוששת לווסת פיהוק, אך עדיין חוששת שמא  -ב. אם פיהקה לסוף עשרים ולא ראתה

 תראה בא' בסיוון מחמת ווסת ראשי חודשים. 

 אינם מצטרפים.  - אין מקרי הגוף מצטרפים. על כן אם קפצה פעמיים, והתעטשה פעם אחת .27

 הגוף:כמה זמן חוששת למקרי  .28

  :, כשכל הראייה שלה מובלעת בתוך הווסתבסתמא חוששת רק לשעתןא. 

  אסורה כל זמן שהווסת נמשך -רגילה לראות מיד עם התחלת הווסת. 1

 אסורה רק בסוף זמן הווסת  - רגילה לראות בסוף הווסת. 2

 :שיטות בדבר 2, הרשב"א הביא כשרואה דם אף לאחר סיום הווסת ב.

  כן הסכים הרשב"א -מתחילת הווסת עד סוף אותה העונה אסורהיש אומרים: . 1

 מותרת מיד לאחר סיום הווסת  יש אומרים: .2

פרישה: ה( אחת לכמה זמן, דינו כווסת הימים ואסורה כל עונת הווסתווסת מקרה הגוף שמגיע  .29

  כל אותו היום או הלילה, ולא יותר, כיון שהולכים אחר התחלת הראייה) חוששת פירוש, 

חוששת לווסת הימים כבר בפעם אחת, כך חוששת לווסת הגוף כבר בפעם אחת. כמו כן, כמו ש .30

אם ווסת הגוף מגיע בזמן ידוע, גם בכדי לעקור פעמים ובדיקה.  3גם ווסת הגוף צריך עקירה 
 פעמים לאחר אותו ווסת הגוף לזמן הידוע ההוא.  3אותו צריך שלא תראה דם 

חומרא בווסת הקפיצות משאר הווסתות, שהיא חוששת בו יש  חומרא בווסת הקפיצות: רשב"א: .31

, (כגון שלא קפצה ולא ראתה, בכל זאת חוששת שמא תראה בעונה הבינונית) אף לעונה בינונית
 שלא כשאר ווסתות ימים, שלא חוששת לעונה בינונית. 

 רשב"א: קביעת ווסת בתינוקת: .32

קובעת ווסת  -, או לא הביאה סימניםתינוקת שלא הגיעה זמנה לראות, ולא הגיעה לימי הנעורים

  הפלגות.  4ראיות או ב 3כשאר הנשים ב

אף אם לא חוששת כלל לווסתות.  - יום] 90עונות בינוניות [= 3אמנם, אם פסקה מלראות במשך 

לא חוששת לווסת קבוע, עד  - מדובר שאח"כ חזרה לראות באותם ראיות שהייתה רגילה לראות
י התברר למפרע שכל מה שראתה מקודם לכן היה 'מקרה' , כראיות 3שתקבע אותם מחדש ב

  . ולא ווסת קבוע

עונות, ושוב לאחר שלוש עונות ושוב לאחר שלוש עונות, נמצא  3עם זאת, אם ראתה שוב לאחר 

אין זה סילוק דמים אלא ווסת בדילוג, וממילא גם  -שמה שלא ראתה מתחילה בכל עונה בינונית
  דילוגים.  3ראיות עם  4פת לווסת הדילוג, להפלגה בה יש מצטר -הראייה הראשונה שראתה
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אין  - עונות, אך אם מדובר שהותירה או פיחתה 3כמובן, כל זאת בתנאי שתראה במכוון פעם בכל 
 הדבר מצטרף לווסת הפלגה. 

  קביעת ווסת בזקנה: .33

  גדר זקנה: 

   9שקוראים לה 'אימא' בפניה ולא מקפידה על כך - אישה שהזקינה. 1

 שוב אינה חוששת לוסתות הדמים.  -עונות בינוניות 3סקה מלראות דם כבר פ. 2

 דינה כתינוקת שעוד לא הגיע זמנה לראות וכדלעיל.  - זקנה שחזרה לראות .34

 חומרא בווסת הזקנה מהתינוקת:  .35

חוזרת לווסת הראשון הקבוע שהיה  -אם חוזרת לראות בווסת שהייתה רגילה לראות בה -זקנה

  ו מחדש רק פעם אחת אף אם ראתה ב ,לה

אינה חוששת לווסת הראשון שראתה לאחר שעקרתו, אא"כ תקבענו  - תינוקת שלא הגיעה זמנה

 פעמים 3מחדש ב

 עד כאן לשון הרשב"א

 אין אישה קובעת ווסת בימי הנידות והזיבות:  מדין הגמרא: .36

  כשראתה מתוך מעיין פתוח:א. 

שוב אינה קובעת כשראתה גם בה' לחודש,  -על כן, אם ראתה בא' לחודשבתוך ימי הנידה: . 1א.

  שהרי הראייה השנייה היא כבר בתוך ימי הנידות. 

כמו כן, אם ראתה בא' לחודש ובט"ו בו, לא קבעה ווסת לט"ו בו, שהרי  בתוך ימי הזיבה:. 2א. 

 היום הט"ו הוא בתוך ימי הזיבה. 

  כשראתה מתוך מעיין סגור:ב. 

קבעה לה  - כ ראתה בכ"ה לחודש ובראש חודש שאחריואם ראתה פעמיים בראש חודש, ואח"
ווסת לראשי חודשים, ואף שהראש חודש הוא בתוך ימי הנידה של הראייה בכ"ה לחודש, משום 

הראיות הראשונות (בראש חודש) היו ממעין סתום, והראיה של כ"ה לחודש היא תוספת  2ש
 ים שקובעת בהן ווסת. הראיות שראתה בראשי חודש 3דמים יתרים, וממילא העיקר הוא 

בימינו אין חילוק בין ימי נידה לימי זיבה, ועל כן ניתן לקבוע אף ווסת סתות: וו 2קביעת  רמב"ן: .37

בכ' לחודש, ובראש חודש,  4פעמים בראשי חודשים, ובפעם ה 3בתוך ווסת. כגון, שתראה 

 י כ' בחודש. שוב תראה בכ' ובראש חודש, קבעה לה ווסת לראשי חודשים ולימ 6וה 5ובפעם ה

 :שלא חוששת לווסת או ראיית דם -רשב"א: דין מעוברת ומניקה .38

  חודשים אחר הלידה, מוחזקת למסולקת דמים  24ועד  משיוכר עוברה - מעוברת

  החודשים שאחר הלידה  24מוחזקת למסולקת דמים בכל  - מניקה

 

  

 

                                                           
9

א אם מדובר שעל אישה שכזו ראוי לומר שהיא כבר זקנה בעיני כתבו שהדבר לא תלוי בדעתה, אל התוס' 

הרי היא זקנה, אף אם מקפידה בדבר. כמו כן יש להעיר שיש גירסאות, שלא מופיע בטור המילה:  -'העולם'

 "בפניה" 
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אם עליה לחוש הביא שבאמת יש מחלוקת ראשונים בגדרה של המעוברת והמניקה ה הטור .39

 לווסתות:

  ת כלללא חושש א. הרשב"א:

  חוששת, כמו שחוששים לווסת שאינו קבוע: (כתב שיש לחוש) ב. מגדולי המורים, והטור

 קובעת ווסת אף בזמן ההנקה והעיבורג. רמב"ן: 

לא חוששת לווסת (אף הקבוע)  -חודשים 24מעוברת (ממתי שהוכר עוברה), ומניקה במשך  .40

כל מה שהיא שופעת דם באותן העונות שהייתה בתשמיש אף בלא בדיקה.  הראשון, ומותרות
 הכול נידון 'כמקרה'.  -רגילה לראות בהן

כאשר האישה מסיימת את התקופה, היא חוזרת לווסתות הימים  סיום תקופת ההנקה והעיבור: .41

ה והגוף שהיו לה, אמנם לווסת הפלגה אינה חוזרת מיד, שהרי לא הייתה כאן הפלגה מראיי
אמנם, לאחר שתראה פעם אחת, שוב חוששת להפלגה הידועה שהייתה לה, ומונה קודמת. 

   . 10מהראייה הראשונה שתראה

שהקלו לומר, שהאישה חוזרת למהלך ווסתה, רק באם תראה באותו הווסת  יש מגדולי המורים

, בכדי כבתחילה, ולווסת הפלגה, חוששת רק אם ראתה לפחות פעמיים שהייתה רגילה לראות בו
  שתהיה הפלגה. 

  כתב שהעיקר כסברא הראשונה, שחוששת מיד לראייה הראשונה שתראה.  הרשב"א

כתב שחוזרת לווסתה רק באם תראה פעם אחת, אף אם הראייה אינה בזמן הווסת  הרמב"ן

  הרגיל שלה. 
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העיר שווסת הפלגה חוזר מיד כבר לאחר ראייה ראשונה שתראה אחר סיום תקופת העיבור  בפרישה 

עונות  3במעוברת ומניקה, אך אם מדובר בסתם אישה שפסקה מלראות דם כבר במשך וההנקה, דווקא 

 אינה חוששת בהפלגה מהראייה הראשונה, אא"כ ראתה ביום העונה.  -בינוניות, ועתה חזרה לראות
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 סימן קפ"ט:  בית יוסף

 לראייתה 30יום האישה שאין לה ווסת, חוששת לרשב"א, ראב"ד, ר"ן:  .1

 (שמפורש שלא כך ברשב"א) 30חוששת ליום ה - שאף בשיש לה ווסת כרש"יואין לומר 

ראיות, חוץ מווסת ההפלגות  3פסק ע"פ הרשב"א, התוס' והר"א שכל מיני ווסת יש לקבוע ב הטור .2

 ראיות.  5שנקבע ב

 :ההפלגה בדילוגיםווסת  דוגמא

 

 מיני ווסתות: 5מצינו  .3

 וסת הפלגות  .א

 וסת הימים  .ב

 וסת התלוי במעשה לבד  .ג

 מורכב (ימים+מעשה) וסת  .ד

 הסירוג) -(ובכלל וסת הדילוג  .ה

 נחלקו הראשונים האם ווסת הקפיצות נקבע מחמת עצמו, אף שלא בא בימים קבועים: .4

  כן, כי הוא עניין לעצמו ולא קשור לימים קבועים הרז"ה:

 לא, כיון שהוא נקבע רק כשהוא בא בצמוד ליום קבוע הרשב"א, הרמב"ם:

 מבלי קביעות ליום מסוים: )כפיהוק( מעשהווסת שתלוי בסוג האם יש  .5

  לארמב"ם: 

 כן  רשב"א ועוד:

 האישה חוששת לכל ווסת כבר בראייה אחת, חוץ מווסת הדילוג.  .6

חוששת רק באותה השעה (ואין ווסת שאינו קבוע  -בווסת לשעה (שלא קבעתו לימים) הראב"ד: .7

זמן הווסת שעה, עוקר את הווסת לשעה). ווסת שעה יכול להיעקר בשעה אחת שלא ראתה בה, ב
 ואין צורך בבדיקה. 

 כשלא הרגישה: ,האם צריכה לבדוק אחר שעברה העונה הקבועה .8

  בודקת טור, רשב"א, ר"ן:

 לא בודקת  הר"ן ברי"ף, והרמב"ם:

 רשב"א:  .9

  יום 30כל שהוא פחות מ -ווסת שאינו קבוע

, וממילא כל ה דםיום ויותר, וצריכה לבדוק בו אף כשלא הרגיש 30שמגיע לפחות כל  -ווסת קבוע
  פעמים עדיין  3יום דינו כקבוע, אף שלא נקבע בפועל  30ווסת שמגיע ליותר מ

  הראב"ד: .10
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די שעבר עליה אותו היום שראתה בו פעם קודמת ועתה היא לא ראתה בו  - ווסת שאינו קבוע
  בכדי לעקור את הווסת, אף שעדיין לא קבעה לה ווסת אחר 

עונות ולא ראתה בהן, כיון שאח"כ חזרה לראות באותה העונה,  3אף אם עברו עליה  - ווסת קבוע
פעמים בכדי  3והיא לא קבעה לה יום אחר לווסת, הווסת חוזר למקומו, וממילא צריכה עקירה של 

 לעוקרו. 

, שוב אין היא 4פעמים נמצא שראתה רק בעונה ה 3אישה חוששת לעונת הראייה שלה, ואם 
עונות, כי קבעה לה ווסת הפלגות, לאחר הפלגה  4אחת ל העונות שבאמצע, אלא רק 3חוששת ל

  עונות: 3של 

 

 קבעה לה לא' בשבוע לווסת ימים בלי קפיצות: - קביעת ווסת בימי השבוע .11

 

(ולכן אין קביעות החודש גורם לווסת שיבוא התוס', הרא"ש, הרשב"א, הראב"ד, הרמב"ן: ע"פ  .12
 זה משנה שחודש אחד חסר והשני מלא)

פעמים, שהרי גם הראייה הראשונה עולה למניין, אולם  3קבוע ליום בחודש, די ב : בווסתתוס' .13

 אין ערך לראייה הראשונה בפני עצמו, ולכן מונים רק מהראייה השנייה.  - בווסת ההפלגות

 ימי הווסת בדילוג: .14

  (מינימום) ימי הווסת בדילוג    

  שמואל  רב

  ראיות 4  ראיות 3

  כן פסקו הרמב"ם, רמב"ן והרא"ש  רשב"אכן פסקו רבנו חננאל, הראב"ד, ה

  כיון שהברייתא בגמרא הולכת בשיטתו  כיון שהלכה כרב באיסורי

 

 האם בווסת הדילוג, הראייה הראשונה היא מן המניין: .15

  כן, שהרי ראתה בה וממנהרב: 

 לא, שהרי היא לא ראתה לראייה זו בדילוג שמואל:

 ראיות  4בכבר נתבאר שבווסת הדילוג יש צורך דרכי משה:  .16

ברא"ש לא מפורש כשיטת שמואל, אך משמע מדבריו שכך הוא סובר, כיון שהוא הביא את שיטת  .17
 הרמב"ם והרמב"ן לבסוף, ומשמע שכן פסק. 

 הרשב"א כ"כ - דילוג מסודר הינו ווסת קבועכל  .18

 ראיות  3אינו ווסת, אף למי שפוסק כרב שדי ב - לא דילגה בצורה שווה .19
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אין חוששים לווסת דילוג עד  - ם, הר"א, הרמב"ן, התוס', רי"ולרשב"א, רבותינו הצרפתיי .20

 פעמים רצופות.  3שתקבענו לגמרי ב

הוא מסכים לכך, אך לדעת הב"י, כיון שהרמב"ם עכ"פ יש מחלוקת האם  הרמב"םבדעת  אמנם

 לא נחלק בכך להדיא, יש לומר שהוא מודה לכך. 

 הראב"ד:  .21

   לא עולה למניין 1הראייה ה - ב. הפלגהעולה למניין  1הראייה ה - בווסת: א. ימים

  לא עולה למניין  1הראייה ה - לשמואלעולה למניין  1ראייה  - לרב בווסת ימי החודש בדילוג:

 לא עולה  1הראייה הבווסת הסירוג: 

חוששת רק כדין ראייה ראשונה בשינוי ווסת,  -אם היא ראתה פעם אחת בעונה אחרתראב"ד:  .22

 אך אין קביעות בראייה אחת 

כל עוד שאין לה ווסת קבוע, חוששת: א. לווסת הפלגה ב. לעונה בינונית של הטור ע"פ הרמב"ן:  .23

 יום ג. לווסת ימים  30

   2לראייה  ב. 1לראייה  א. ראתה בא' לחודש, ובכ' לחודש, חוששת:הטור ע"פ הרמב"ן הסיק ש .24
 להפלגה  ג.

 הבית יוסף הקשה על הנ"ל:  .25

אתה בא' לחודש, אם מדובר ששוב ראתה בכ' לחודש א. מדוע חוששת לראייה הראשונה שר

בראייה השנייה, והרי הראייה השנייה עקרה את הראיה הראשונית שהינה ווסת שאינו קבוע, 
  ומדוע עליה לחוש לראייה הראשונה

  ב. מדוע חוששת אף לראייה השנייה, והרי ווסת ההפלגה עקרה את הראייה השנייה

  תירוץ:

בפני  -ולא תראה בו, וכל דין ראייה - ק בזמן ששוב יגיע זמנה לראותהווסת שאינו קבוע נעקר ר

זה מחמת ריבוי דם, ולא מחמת קביעת ווסת אחד  - עצמה, וממילא מה שראתה בינתיים שוב
  יש לחוש לו.  -העוקר את חבירו. ממילא, כל עוד שכל ווסת לא נעקר ספציפית בפני עצמו

, מדוע לא תחוש גם שמא תחזור 1מן הראייה האף אם מדובר שראתה שוב בזקושיית הב"י:  .26
שוב  -1ובזמן ההפלגה, ומדוע כתב שאם ראתה שוב כבר במועד הראייה ה 2ותראה בראייה ה

 אינה חוששת?!

אנו תולים לומר שזו הראייה העיקרית, ושאר שוב,  -ע"י שהיא ראתה בראייה אחת תירוץ:

  יה בה, ואין הם ווסת של ממש.ם שההראיות שראתה מראות דמים, זה רק מחמת ריבוי ד

  וכתב: לקח משההדרכי 

פעמים, הרי היא חוששת אף לשני  3א. משמע שכל עוד שהאישה לא קובעת ווסת אחד במשך 

  ווסתות שאינם קבועים

יום, בכל זאת חוששת  20ב. משמע שאף אם מדובר שהאישה ראתה פעמיים בהפלגה של 

  לווסת ימי החודש

תי הווסתות שיש לה, [אא"כ אחד מהם נעקר בפעם אחת,] עד ג. ממילא משמע שחוששת לש
 3( , ואז שוב לא תחוש לווסת השני עד שתקבע גם אותופעמים 3ב שתקבע אחד משני הווסתות

   . פעמים)

 משה והדרכיכתב שלא ייתכן שתקבע ווסת הפלגות קודם שתקבע ווסת לימי החודש,  הב"יד. 
  ת הפלגות קודם ווסת ימי החודש:חלק וכתב שברור שייתכן שהיא תקבע ווס
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 נעקר בפעם אחת, כיון שלא הייתה לו קביעות גמורה -המשיך הב"י וכתב שווסת שאינו קבוע .27

אם היה לאישה שתי ווסתות, אע"פ שהיא קבעה אחד מהם כמה פעמים, אין הווסת השני  .28

הקבוע השני,  מתבטל כל עוד שלא בא דבר ועקרו, אבל אם הוא ייעקר, אין לה לחוש אלא לווסת
 כי קביעות השני עולה על קביעותו הארעית של הווסת הראשון

ראיות בכדי לקבוע ווסת  3אם מדובר שהיה לאישה ווסת קודם שהתחילה לדלג, אף לשמואל די ב .29
 הפלגה. 

 בווסת הדילוג, העיקר הוא ע"פ זמן תחילת הדילוג, ולא נידון על שם סופו. תחילת ווסת הדילוג:  .30

ן, כאשר האישה רואה כמה ימים, כל יום נחשב כווסת בפני עצמו, וצריך עקירה לשיטת הרמב" .31
 בפני עצמו  לכל יום 

נקבע לה ווסת בו,  - פעמים 3אם הווסת נמשך כמה ימים, ונמצא שהיה יום משותף שראתה בו  .32
ן, כמו כראיות שוות באותו היום.  3כיון שלשיטת הרמב"ן כל יום הוא ווסת בפני עצמו, והרי ראתה 

 - ימים רצופים, כיון שכל יום הוא כווסת בפני עצמו, אף אם נעקר יום אחד 6או  5אם ראתה ב
 חוששת לשאר הימים, עד שיעקרו כולם, והימים שהשלישה בהם, דינם כווסת קבוע. 

 ממילא על האישה לחוש: .33

  ביום שחזרה לראות בו מספר פעמים - לווסת השווהא. 

אין השני  -בהם, עד שהם ייעקרו, ואף אם נעקר אחד מהםבימים שדילגה  - לווסת הדילוגב. 
 נעקר בסתמא, עד שייעקר גם הוא בפועל 

חוששת לכל ימי הווסת (משום שכל יום הוא כווסת בפני עצמו) וכמו כן חוששת לווסת לרמב"ן:  .34

 הדילוג

חוששת רק לעונה הראשונה של הווסת, ולא לכל המשך הווסת,  לרז"ה, רשב"א, רא"ש:

כאן ווסת שווה בכלל בהמשך הווסת, וממילא אין לחוש לדילוג של הימים, כי הכול  שאין וסוברים
 הולך רק אחר תחילת הווסת 

. נעקר כבר בפעם אחת -פעמים 2שווסת שנקבע ב , ברש"י וברא"ש,מבואר בגמרא במסכת נידה .35
 ווסת קבוע שלא בא לזמן רב, מטמא אף לאחר זמן. 

יום, ועתה היא שינתה לראות  22כל הפלגה של שהייתה רגילה לראות ב בדינה של אישה .36

האחרונה הימים מהראייה  22האם מונים את הפלגת נחלקו האמוראים יום,  27כל הפלגה ש ב
 :שראתה בה הימים 27מהראייה של שמונים או אף שלא ראתה בה עתה הימים  22של 

  ימים 22רב פפא: 

 וכן פסק הרשב"אימים,  27 רב הונא בריה דרב יהושע:

 פסק: הטור  .37

  בינונית. שהוא עונה  30מי שאין לה ווסת, חוששת ליום א. 

  לוגיםדי 3 לפחות ווסת הדילוג נקבע רק ע"יב. 

   יום), דינה כמי שאין לה ווסת כלל 90עונות (= 3ג. מי שלא ראתה כבר במשך 

נשאר בצריך עיון על דברי הטור, שפסק כרבי אליעזר לכתחילה, שכל אישה שלא ראתה  הב"י .38

שיש לפסוק כמותו רק בשעת עונות, חזקתה כמסולקת דמים, שהרי משמע מן הגמרא  3במשך 
 הדחק. 
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 בכוחה של בדיקה להוציא את האישה מחזקת טומאה (בספק אם ראתה)  .39

אם האישה לא בדקה את עצמה, ולאחר כמה ימים, בדקה עצמה ומצאה שהיא טהורה, הרי היא  .40

 בחזקת טהורה, אף שכבר עברו כמה ימים. 

 אישה שיש לה ווסת קבוע: .41

 וסת החדש עוקר את הראשוןהו - פעמים 3אם ראתה ווסת אחר   .א

שהפסיקה כך מלראות בזמן הווסת  אואם שינתה את הראיות שלה, לראיות שאינן שוות,   .ב

הווסת הראשון חוזר למקומו והרי  - הראשון, מ"מ אם אח"כ חזרה וראתה בזמן הווסת הראשון
פעמים היא לא  3. אף אם מדובר שהווסת הראשון נעקר ממקומו בכך שכבר היא טמאה נידה

ראתה בו, מ"מ הרי היא חוזרת לווסתה הראשון אם תחזור ותראה בו, כיון שהיא עוד לא 

 קבעה לה ווסת אחר. 

לא  פסקה מכך וכבר ממילא, הוא הדין באישה שהייתה רגילה לראות בראשי חודשים, שאם היא .42

לא), ואז חזרה וראתה  -כן, חודש - ראשי חודשים, או שראתה בדילוג שונה (חודש 3ראתה ב
 חזר הווסת למקומו  - ראש חודשב

 נחלקו האם יש ווסת לקפיצות בלבד, בלא תלות בימים: .43

  רש"י, רז"ה, הטורהסוברים שיש ווסת לקפיצות בלבד: 

 רשב"א, ר"ח, תוס', רמב"ם, הגהות, מהר"ם, בית יוסף  הסוברים שווסת הקפיצות תלוי בימים:

 דין אישה שראתה ווסת כמה פעמים מחמת אונס: .44

  אינו ווסתהרמב"ם: 

 אינו ווסת, אבל חוששת לו (כשידוע שבא מהמקור)  הגהות מיימוניות:

ה, נקבע לה עכ"פ ווסת לימים, תהפעמים שרא 3הב"י כתב שהטור פסק שאם לא קפצה בכל  .45
 פסק כן כלישנא בתרא וכדעת רב אשי. והטורכשמדובר שראתה בימים שווים, 

ראתה, תולים לומר שיש לה ווסת לימים  -וןוביום ראשאם קפצה בשבת ולא ראתה, לישנא קמא:  .46

 וקפיצות, והקפיצה שהייתה לה בשבת גרמה לראייה ביום ראשון 

כיון שבשבת קפצה ולא ראתה, התברר לנו שכשהיא ראתה ביום ראשון בלי לישנא בתרא: 

  לקפוץ, שהיא קובעת לה ווסת רק מחמת ראיות (בלי קשר לקפיצות)

  ולקות זו על זו:האם הלישנות חנחלקו הראשונים 

(הרשב"א פסק לקולא, שכל עוד  כלישנא קמא, שאינה חולקת על לישנא בתראא. טור ורשב"א: 
לא תקבע לה ווסת, והרי זה קולא, כי אם רק תראה באותו יום  -שלא תראה ותקפוץ במקרה הנ"ל

  לא ייחשב כווסת) -בלי קפיצה סמוכה כלל

 צות נקבע רק כאשר הוא צמוד לווסת ימים כלישנא בתרא, שווסת הקפי רמב"ן ורמב"ם: ב.

 הטור הביא מספר פירושים כיצד הוא צורת הווסת של המפהקת: .47

  הפושט איבריו מחמת כובדהרא"ש ורש"י במקום אחד בשבת: א. 

  פתיחת הפה מחמת כובד ב. רש"י במקום אחר בשבת:

 הוצאת קול מהגרון מחמת אכילת מאכלרבנו חננאל וערוך: ג. 

 הפחה) -ה ווסת ע"י שמתעטשת דרך מטה (אישה קובעת ל .48

 בכמה פעמים האישה קובעת לה ווסת: התנאיםנחלקו  .49

  פעמים 2 - רבי וחכמים: ווסת הימים
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  1פעם  - ווסת הגוף                  

  פעמים (לכל הווסתות) 3 :, סתם משנהרשב"ג

  י. פעמים, ודלא כרב 3פסקו כרשב"ג, שהאישה קובעת לה ווסת רק בהרשב"א והרא"ש 

צריך לכל ווסת שתהיה לו תחילה וסוף, וממילא ברור שלא שייך לקבוע ווסת רק רא"ש ותוס':  .50

 פעמים יש כאן: תחילה, אמצע, סוף) 3מחמת ראייה פעם אחת (ממילא, אם ראתה 

 אישה חוששת לווסת הגוף המגיע לזמן ידוע, כמו ווסת הקפיצות שמגיע לזמן ידוע רא"ש:  .51

שת כווסת שאינו קבוע, ולכן אף בפעם אחת יש לה לחוש לכתחילה, אך בווסת הגוף חוש רשב"א:

  בחזקת טהורה  -אם לא בדקה את עצמה ולא ראתה

  בגופה  בקפיצות  

האם ע"פ 
רשב"א, קובעת 

  ווסת לחוד:

 לא, כי עיקר הראייה מחמת האונס
, וממילא לא שייך שחיצוני לגופה

  לקבוע ווסת ע"פ האונס

ורם כן, כי עצם המקרה בגופה ג
מחמת לווסת, ולכן קובעת 

  האורח שבא לה

 

הגמרא מביאה שייתכן שהאישה תראה דם לאחר שראשה ואיבריה כבדים עליה, והיא גוסה  .52
 ורותחת:

. הב"י העיר שייתכן לומר ש'רותחת' זה לא עניין בפני היינו שמתעוררת להקיא - גוסה רשב"א:
   גופה ומתוך כך היא באה להקיא. עצמו, אלא הוא קשור ל'גוסה', והיינו שהיא מתחממת ב

 חם בשרה  - רותחת רמב"ם:

 האם אישה שראתה מחמת שאכלה שום, דינו כווסת הקפיצות: .53

  לא תוס':

 כן, כיון ששניהם באים ע"י מעשה  רשב"א:

כיון שנדחו דבריו של רב הונא (שהרי נדחו דבריו  אינה בגדר ווסת, -סובר שאכילת שום הטור
פעמים, וכיון שנדחו דבריו לעניין ווסתות, גם נדחו  3בוע ווסת בפחות מלגבי מה שאמר שניתן לק

  דבריו לעניין קביעת הווסת ע"י אכילת השום) 

, כיון שכמו בווסת מעשה, גם כאן יש מעשה כן, אכילת שום דינה כווסת דקפיצות לרמב"ם:
   שמביא אותה לידי ראייה (ע"פ הב"י) 

 "י אכילת שום, דהוי דבר חם ומביא לידי מראה קובעת ווסת ע לרא"ש, מרדכי, ורי"ו:

 , וסוג ווסת שכן תלוי בימים ידועים:ווסת הגוף שלא תלוי בימים ידועים .54

  סוגי ווסתות 2 לטור:

   סוג ווסת אחד, ויש אישה שרואה מיד, ויש שרואה רק לאחר זמן ידוע  לרמב"ם:

שר תמיד ליום קבוע, פסק שכל שמצינו שהאישה פיהקה וראתה בלי ק הטור ע"פ הרשב"א .55

כיון שיכול להיות ווסת הוברר הדבר שאין היום גורם לה לראות אלא עצם מעשה הפיהוק. 
לפיהוקים בלבד, ממילא ע"י שמצינו שהיא פיהקה שלא ביום הקבוע (שלא בראש חודש, במקרה 

 שעיקר הגורם הוא הפיהוק ולא היום. -שרגילה הייתה לפהק בראשי חודשים) ובכל זאת ראתה

כתבו שההלכה שווסת הפיהוק יכול להופיע בלי קשר ליום קבוע, נלמד מווסת  הרא"ש והרשב"א

  הקפיצות 

פעמים לאחר  3אישה שפיהקה וראתה, אף שעוד לא ראתה כתב  הטור ע"פ הרא"ש והרשב"א .56

שפיהקה, בכל זאת חוששת בפעם הבאה שתפהק וחייבת לבדוק את עצמה, כיון שהיא יכולה 
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לפיהוקים, וממילא אנו חוששים שמא היא שוב תראה בפיהוק הבא, ועל כן עליה  לקבוע לה ווסת
 לחוש אף כשראתה מחמת פיהוק אחד

 נעקר הווסת - אם פיהקה פעמיים וראתה, ובפעם השלישית פיהקה ולא ראתה רשב"א: .57

העיר  הב"יעליה לחוש שמא תראה, אך  -פעם שהאישה תפהק שבכלמשמע מהלשון  בטור .58

שוב אין  -ה היא שעליה לחוש רק פעם אחת, ואם בפעם השנייה תפהק ולא תראהשבוודאי הכוונ
 לה לחוש. 

, שמא תקבע ווסת לימים 30, עליה לחוש לסוף 30אם ראתה היום ע"י פיהוק, ואותו הדבר לסוף  .59
 גרידא, או לווסת ימים עם פיהוק

 . הפלגה 3. יום הקבוע בחודש 2. פיהוקים 1מי שפיהקה וראתה, צריכה לחוש לווסת:  .60

 הטור פסק ע"פ הרשב"א שיש חילוק בווסת גופה בזמן שרגילה לראות בו: .61

  אסורה כל העונה, אף אם לא ראתה הפעם בתחילה -כשרגילה לראות בתחילתוא. 

 אסורה רק בסוף הווסת  - כשרגילה לראות בסופוב. 

 חוששת רק בשעת הווסת  .2חזרות  3נקבע רק כשהיו לפחות . 1ווסת פשוט:  .62

 ו בווסת, שהראייה נמשכת אף לאחר זמן הווסת:נחלק .63

  אסורה עד סוף העונה הרשב"א:

 מותרת מיד לאחר הווסת  יש אומרים:

בווסת גופה הפשוט חוששת רק לעונת הווסת, וזה במצב שהיא כבר לא רואה דם  רשב"א:  .64

 חוששת לכל העונה  -לאחר שפסקה מלפהק, אך אם היא רואה אף לאחר זמן הווסת

ר שתמיד חוששת רק לתחילת הווסת, כי תמיד בווסתות יש ללכת רק אחר תחילת סוב הרז"ה
 הווסת 

 העיר שלכאורה מצינו סתירה ברשב"א:הב"י  .65

  חשש רק לעונה הראשונה - ימים 3בדין רואה 

  אף שהפיהוק נגמר הרבה לפני סיום העונה , חשש לכל העונה - בדין מפהקת

ראשונה, ועל כן, אף אם בפועל היא פיהקה לשיטת הרשב"א תמיד חוששים לעונה ה תירוץ:

ופסקה מלפהק, יש לחוש לכל אותה העונה בה היא פיהקה, כיון שכבר חל 'שם ראייה' על אותה 

 עונה שהיא פיהקה בה  

 מי שסובר שווסת הפיהוקים לא תלוי בווסת ימים, עליה לחוש לכל העונה כשהיא רואה.  .66

עליה לחוש לשעה אחת ממילא ופיע. רגיל להא כתב שווסת הגוף אוסר רק בזמן שהו הרמב"ם .67

בודקת עצמה ומותרת לשמש. אם לא קרו  - ופיע ביום, ואם לא ראתהרגיל להבזמן שווסת הגוף 

 לה המקרים של ווסת הגוף, אין לך בדיקה גדולה מזו והרי היא מותרת לשמש

רק  שגם בווסת הגוף חוששת הטור פסק ע"פ הרמב"ן, הרשב"א, ה"ה, הרא"ש והראב"ד .68

 שוב אינה חוששת  -בפעם הבאה שתראה, ואם לא ראתה בפעם הבאה שווסת הגוף הופיע

כתב שיש חומרא בווסת הקפיצות, שאף אם הוא מופיע כל פחות מזמן עונה בינונית,  הרשב"א .69

 עליה לחוש אף לעונה בינונית 

לבדו פשוט הווסת הגוף כ חוששת לכל העונה, שלא - המורכב עם ימים: ווסת הגוף מ"מ ברמב"ן .70

 פעמים 3, אף אם מדובר שכבר קבעתו בחוששת רק לשעתהש
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הסביר בחילוק בין קטנה לזקנה, שקטנה שראתה ופסקה, חוזרת לווסתה רק ע"י חזקה  הרשב"א .71

ווסת קבוע, ומה שרואה עתה זה בשבילה כראייה ראיות, אף שבעבר כבר היה לה  3מחודשת ב

 ראשונה 

ראשונה שלה נחשבת כמקרה בעלמא, ואף בראייה כתב שקטנה שראתה, ראייה הרשב"א  .72

השנייה אין בכוחה להחשיב את הדבר כווסת קבוע, אף לשיטת רבי שחזקה כבר בשתי ראיות, 
 אך כשראתה בפעם השלישית, איגלאי מילתא למפרע שהוחזקה לראות בווסת הנ"ל. 

ל כן כאשר כתב שיש מי שרצה לומר שבקטנה הראייה הראשונה לא נחשבת כלל, וע הרשב"א .73
ראיות, הכוונה היא בעצם שאנו פוסקים כרבי שדי לו  3אנו אומרים שצריך בקטנה חזקה ב

ראיות  2ראיות, וכאן הראיה הראשונה לא נחשבת, וממילא עצם החזקה היא באמת ב 2בחזקה ב
ראיות  3ראיות ליצור חזקה, כדי שתהיינה  4וכדעת רבי. ממילא, לדעת רשב"ג, בקטנה נצריך 

 טובות.

, משום שלא ייתכן לומר שהפוסקים פסקו כרבי בזמן שאנו יודעים ששיטתם הרשב"א דחה זאת
פעמים והוא הדין לווסתות. הב"י כתב שכן פסק הרמב"ם, שאף  3לפסוק כרשב"ג שחזקה ב

  הרי היא מטמאה למפרע  3ראיות, ובראייה ה 4ג, ולא בראיות כדעת רשב" 3בווסתות יש צורך ב

ים בעודה קטנה, הרי היא עדיין בחזקת קטנה, והסימנים שהיא הביאה הינם שהביאה סימנ קטנה .74

 'שומא בעלמא', ואין מתייחסים אליהם. 

 (בגיל) שלא הביאה סימנים, אינה מוחזקת לראות בזמנה, כיון שהיא עדיין נידונת כקטנה נערה

 יום 30ריש לקיש אמר בשם רבי יהודה נשיאה שעונה בינונית היא  .75

 3לא מוחזקת לנו, עד שתראה  -רגילה לראות והפסיקה, ושוב התחילה לראותקטנה שהייתה  .76
 ראיות בעונה בינונית או רחוקה 

 ראיות   4ראיות, ווסת הפלגות רק ב 3כדלעיל גם כאן בקטנה, ראייה רגילה של ווסת נקבעת ב .77

 כאשר נקטו לגבי ראיית הווסת את המונח 'פעם ראשונה', הכוונה: .78

אייה השנייה, ונקטו בלשון של ראייה ראשונה, משום שע"י ראייה זו היא א. מדובר בעצם על הר
  ראיות לקביעת ווסת ההפלגה 3מתחילה למנות 

ראיות, ונקטו בלשון דו  2ב. נסוב על צורת ראיית ווסת ההפלגה, שכל הפלגה כוללת בתוכה 

 משמעות זו בכדי לכלול את כל מיני הווסתות 

ראיות כמשפט, שאם מדובר שראתה  3צריכה לראות הב"י הסביר בדעת הרשב"א שכתב ש .79

הפלגות שוות, אבל אם מדובר שהיא  3 -ראיות, כיון שיש בהפלגה זו 2בעונות מרוחקות, די ב
 3ראתה בעונות בינוניות, צריך שלאחר שהיא פסקה מלראות ושוב חזרה לראות, שתראה עוד 

 הפלגות שוות  3ראיות, כדי שיהיו 

 - הפלגות, הכוונה היא שאם מצאנו שהיא ראתה בדילוג שווה 3ריכים בווסת הפלגות שאנו מצ .80
הראיות, אולם אם היא פיחתה או הותירה ולא דילגה  3הראייה הראשונה מצטרפת למניין 

 הראייה הראשונה לא מצטרפת  - בשווה

הב"י העיר שתמוה ברמב"ם מדוע הוא הביא בקטנה את דין ווסת הדילוג בעונות מרוחקות ולא  .81
 גם את הדין בעונות קטנות ציין 

בקטנה יהיה עליה לחוש לראייה השנייה, שמא תראה בה כדין אישה שאף לכאורה היה לומר  .82
כתב בפירוש שהקטנה לא  הרשב"אבוגרת שיש לה ווסת שאינו קבוע שחוששת לראייה, אך 

פעמים, תולים שכל מה  3פעמים (כי עד שלא ראתה  3חוששת כל עוד שלא הוחזקה לראות 
 אתה במקרה בעלמא) שר

ראיות ותוחזק לנו  3: מדוע בקטנה מצינו שהיא אינה חוששת כלל עד שתראה הקשההב"י  .83

שרואה דמים, ומאידך גיסא במעוברת ומניקה הרי הן חוששות, אף שגם הן בחזקת מסולקות 

 דמים כקטנה

  שיש חילוק בדבר: ותירץ
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יצוני וזה העיבור וההנקה מעכב ראויות לראות מצד עצמן, אלא שדבר ח א. מעוברת ומניקה:

  מידן לראות, ועל כן הן חוששות לראייה כשהן חוזרות לראות

לא ראויות כלל לראות, מבחינה טבעית, ועל כן הן לא חוששות כלל לראייה.  קטנה וזקנה: ב.

 פעמים, התברר שגופן השתנה בטבעו  3אמנם אם מדובר שהן ראו 

ך לזמן זקנתה, ולא ראתה בהן, והיינו ע"פ שיטת רבי ראיות בסמו 3היא מי שעברו עליה זקנה  .84
שהיא לא  הרשב"אשמעון, שזקנה היא כל מי שקוראים לה 'אימא' ואין היא בושה מכך, וע"פ 

  הרמב"םמקפידה בכך, וכן פסק 

  אנו פוסקים כדעת רבי שמעון:

  א. הלכה כר"ש כנגד ר"י (לר"י זקנה היא מי שחברותיה קוראות לה 'זקנה') 

 לקו האמוראים בדעת רבי שמעון, משמע שהלכה כמותו ב. נח

אין זה תלוי בדעתה של האישה האם היא מקפידה או מתביישת על כך  תוס' ע"פ הירושלמיאך ל
שקוראים לה 'זקנה', אלא זה עניין אובייקטיבי שכאשר במציאות היא כבר לא ראויה להקפיד 

 מחמת גילה, יש לה 'שם זקנה'.  

 יש אומריםפעמים בכדי שתקבע לה ווסת, אולם  3ריכה בזקנה שתראה הברייתא הצרשב"א:  .85
פעמים, כיון שהם סוברים  4פעמים רק לשיטת רבי, אך לשיטת רשב"ג יש צורך בראייה  3שדי ב

 . שאין להחשיב את הראיה הראשונה וכדין קטנה שהראייה הראשונה נידונת כמקרה בעלמא

 3עונות, חזרה וראתה לאחר  3ומאז שפסקה לראות אולם אם מדובר שהיא כיוונה את ראיותיה 
עונות, גם הראייה הראשונה עולה לה למניין, כי התברר למפרע שמה שהפסיקה לראות פעם 

ראיות, כך  3אחת זה לא מחמת סילוק דמים שהיה לה, אלא שינוי ווסת, וממילא אם תקבע לה 
אין זה  -כיוונה ראיותיה בדיוק , אך אם מדובר שלאקובעת לה ווסת - עונות 3שתראה פעם בכל 

      ווסת

 חזרה לחזקתה, שלא כדין קטנה - מוכח מלשון הגמרא שפשוט שבזקנה שחזרה לראותרשב"א:  .86

לא חוששת לקביעת ווסת נוסף לאחר  - (שכבר ראתה דם קודם לכן) ממעין פתוחמבואר בגמרא ש .87
חוששת לווסת  -)דם לכןשלא התחילה לראות דם מקו( מעין סגורשראתה, אולם אם ראתה מתוך 

 אחר 

הסביר בגמרא שייתכן שאישה תראה בכ"ה לחודש, למרות שהיא רגילה לראות בראשי  הרשב"א .88

חודשים, כי כל מה שראתה בכ"ה לחודש זה משום שהיה בה קיבוץ דמים גדול, ומחמת כן היא 
, וסתשפעה קודם זמנה, אך עיקר זמנה לראות הוא בראש חודש, ואז היא קובעת לה את הו

 והכול נחשב שהגיע ממעין סתום.

הסביר שדווקא בגלל שהיו לה כבר שתי ראיות שראתה בראשי חודשים, אנו תולים  הפרישה(

לומר שמה שראתה בכ"ה לחודש זה מחמת דמים יתרים, והרי זה ראייה ממעיין סתום, כך שרוב 
סוף הווסת או שלא הראיות הראשונות מראשי חודשים, אך לא במצב ששתי ראיות החודש היו ב

 ראתה פעמיים בראשי חודשים, שאז לא תקבע לה ווסת בכך לראשי חודשים)  

הרשב"א הסביר שכל מה שר' יוחנן חלק על ריש לקיש זה רק לגבי קביעת ווסת בתוך ימי הנידה,  .89
שלדעת ר' יוחנן ניתן לקבוע ווסת בימי הנידה, שלא כריש לקיש שלא ניתן. אולם גם ר' יוחנן מודה 

 שלא ניתן לקבוע ווסת בימי הזיבה. 

ימי הזיבה הינם סמוכים לימי הנידה, ועל כן יש לפרש דין של ווסת בימי  הרמב"ןידוע שלשיטת  .90

לא שייך לחלק שסובר שהאישה סופרת לעולם ימי נידה וזיבה,  הרמב"םנידה. אולם לשיטת 

ולא ניתן לערב ווסת נידה  בווסת שבימי הנידה, כי בכל מקרה ימי הנידה והזיבה הינם קבועים,
 בימי זיבה ולהיפך. 

 נחלקו האמוראים בגמרא בדינה של הרואה בתוך ימי הזיבה: .91

כן פסק הראב"ד חוששת לראייה, כווסת שאינו קבוע, אף שלא קובעת לה ווסת בכך, רב פפא: 
  והרמב"ם
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ן, והלכה . ווסתות דרבנ1נימוק: כן פסקו שאר הפוסקים, לא חוששת כלל לראייה,  רב הונא:
  . רבין ועוד פסקו כרב הונא 2כמיקל 

הרמב"ן כל החילוק בגמרא מתי האישה קובעת לה ווסת זה רק דינא דתלמוד, אך כבר כתבו  .92
שבזמן הזה על האישה לחוש לכל ראייה שתראה בין בימי רמב"ם ורי"ו והמ"מ בוהרשב"א, 

   , ואין משגיחים לחלק בין ימי נידה לזיבהנידה ובין בימי זיבה

שאישה יכולה לקבוע לה ווסת בתוך ווסת, אף שהווסת הראשון כבר הטור פסק ע"פ הרמב"ן  .93

 הוקבע לגמרי 

כתב שמעוברת ומניקה הינן בחזקת מסולקות דמים, ועל כן כל ראיותיהן הינן בחזקת  הרשב"א .94

 'מקרה בעלמא' ואין מסתכלים עליהם כחלק מווסת מוגדר. 

חודשים שלמים, שאז  3משיוכר עוברה, וזה שיעור  היא מעוברתכתבו שרשב"א והרמב"ם 

 3הלכה כר' יוסי שטיהר רק לאחר שיעברו עליה  ואיןראשה ואיבריה כבדים עליה כסתם משנה, 
 עונות משעה שהוכר העובר 

 נחלקו התנאים בדין מינקת: .95

  םשני 5בחזקת מסולקת דמים, כל עוד שהיא מניקה את בנה, אף אם מניקתו עד גיל  רבי מאיר:
  חודשים מהלידה  24בחזקת מסולקת דמים רק ב רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון:

 24פסקו כרבי יהודה ודעימיה, שמניקה בחזקת מסולקת דמים כל הרמב"ם והרשב"א 
החודשים, וזה מפני שיש לה צער הלידה ומחמת כן היא לא רואה דמים, וזה אף אם היא אינה 

 לה את הדבר בהנקה בפועל מניקה בפועל, ודלא כרבי מאיר שת

 אינה צריכה בדיקה, כי היא טמאה אף בלא שתראה דם  -לנקבה 14לזכר או  7ב .96

דייק מן הגמרא, שאישה יכולה לקבוע לה ווסת בימי ההנקה, כיון שכל הרשב"א בשם הרמב"ן  .97

 המיעוט הוא לגבי ימי הטוהר

  נחלקו הראשונים האם אישה קובעת לה ווסת בימי הנקתה: אם כן, 

  קובעת הרמב"ן:

 אינה קובעת (הלכה כרבי מאיר שדיה שעתה)  רשב"א וראב"ד:

שעל האישה לחוש לראייה שרואה בימי הנקתה (אך לא בימי הראב"ד חשש לדברי  הרשב"א .98

 טוהר) 

קובעת (הרא"ה כן  - 11מב"ןולר, קובעת ווסת בימי הנקה לא ורשב"א לראב"דשכתב הריטב"א  .99
לריטב"א לפרש שכל מה שהיא קובעת לה ווסת זה רק בימי  שהיההסביר  יוסף הבית, כרמב"ן)

 מודה שאינה קובעת.  - אך בימי טוהרהטומאה, 

אמנם, יתכן שהריטב"א סובר שלמאן דאמר שהאישה קובעת לה ווסת בימי הנקה, היא קובעת 
 המגידאין לנו דין 'ימי טוהר' בזמן הזה, ובאמת שכך כתב לה בזמן הזה אף בימי הטוהר, כיון ש

  . לחומרא , שבזמן הזה, קובעת אף בימי טוהרהרמב"ןבדעת  משנה

מעוברת בחזקת מסולקת דמים משהוכר עוברה, ואף  - : לפי ר' יוחנןהרשב"א בתורת הבית .100

, רבותינו הצרפתים והרז"הוכן דעת היא אינה חוששת לו,  -אם הגיע עת ווסתה בימי עיבורה
ות עליה בכדי שתהיה בחזקת מסולקת דמים. שצריך שיעברו ג' עונסובר  הראב"דלעומת זאת 

 מ. שיטת ר' יוחנן ושמואל מבוססת על דברי ר"

לומר בדין מעוברת ומניקה שדיין שעתן רק לאחר שעברו ג' עונות שלא ראו (כמו לא ניתן 

פעמים, הן  3), כיון שאם כן, היה צריך להיות שאם מניקה ומעוברת תראנה שהראב"ד רצה לומר
ושוב תהיינה כשאר נשים שמטמאות בשעת ווסתן, והרי אמרנו  עוברת ומניקה'תצאנה מחזקת 'מ

                                                           
11
 אמנם יש גירסא בבית יוסף שמחליפה בין דעות הראב"ד והרמב"ן  
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(ר' יוחנן ושמואל) שכל זמן העיבור וההנקה דיין שעתן ואין מציאות שהן יחזרו להיות כשאר נשים 
    בתוך זמן זה. 

אמרו שדיה שעתה, משמע  - בהן הרבה שדווקא בזמן העיבור וההנקה שהאישה שופעתמכך 

  , כי זה גדרן בעבורנו מסולקות דמים לגמרי, אף לפני שעברו ג' עונותלנו כ מוגדרותשהן 

, חודש מרגע לידת התינוק 24כל  דיין שעתן -לא הזכיר דין זה שמעוברת ומניקה הרמב"ם
  תירץ בטעם הדבר: המגיד משנהו

ת הרמב"ם סובר שסוגיא זו עוסקת בטהרות בלבד, אך לעניין פרישה מהבעל, הרי היא חוששא. 
  ליום ווסתה עד שיעברו ג' עונות ותעקור את הווסת 

 בדיעבד טהורה  - לכתחילה וודאי שעליה לחוש ליום ווסתה, אך אם היא לא בדקהב. 

מעוברת ומניקה ראויות לראות מצד עצמן, ורק בא להן גורם חיצוני המעכב, ולכן כשפג  .101
 עצמן לא ראויות כלל לראות  הרי הן חוזרות לווסתן ודלא כזקנה ותינוקת שמצד -הגורם המעכב

חוששת לווסת הפלגה רק אם ראתה קודם לכן מעוברת ומניקה שעבר זמנה, רשב"א:  .102

לפחות ראייה אחת, כיון שאם היא לא ראתה לפני כן, לא שייך לומר שהייתה כאן הפלגה מראייה 
 אחת לחברתה 

בזמן ידוע, ויש  היא חוזרת לראות, הרי היא חוששת לווסת הגוף אף שהוא מגיע שלאכאשר 

  להגיה דברי הטור שמשמע מדבריו שחוששת לווסת הגוף שמגיע רק לזמן ידוע. 

רק לאחר שראתה  - גהפעמים, ובהפל 3חוששת לעולם ביום הווסת עד שייעקר  לגדולי המורים

  פעם אחת. 

סובר שהרי היא חוזרת לקביעותה כבר ע"י שתראה פעם אחת, עד שייעקר ממנה  הרמב"ן

פעמים. ע"י הראייה שרואה הרי היא יוצאת מכלל 'מסולקת דמים', ואף שהיא ראתה  3הווסת ב

 , כי דינה כדין אישה המשנה את זמן ווסתהלהוציאה מכלל 'סילוק דמים' מועיל - שלא בזמן ווסתה
   שחוששת עכ"פ לווסת שאינו קבוע ויש לו מעמד בפני עצמו 

חודש כשנגמרה תקופת ההנקה, אף מניקה חוששת ליום הווסת הקבוע לה ב -י"א בראב"ד

  שהיא עדיין לא התחילה לראות בפועל 

חלק על הי"א הנ"ל, וסבר שאין לה לחוש לפני שהתחילה לראות בפועל, כיון שזה רק  -הראב"ד

חוששת לווסת  - שבימי עיבורה והנקתה לא פסקה מלראותאישה . חשש דרבנן ואין להחמיר בו

צריכה לבדוק את עצמה ביום הווסת, ואם היא לא  לא היא, אך ואסורה לשמש בו הקבוע שלה
 בחזקת טהורה מכאן ואילך -(לא בדקה ולא ראתה) בדקה את עצמה ג' עונות ולא ראתה בהן דם

  ואינה חוששת עד שתראה שוב בפועל 

 דיני הפסקות: .103

   א. בהפסקה אחרת:

  ולא לווסת הראשון עונות, וראתה אח"כ, הרי היא חוששת רק ליום בו היא ראתה, 3כשלא ראתה 

   בהפסקת מניקה: ב.

לא ראתה בכל זמן העיבור חוששת ליום בו ראתה ולווסת הראשון, והטעם הוא משום שכל מה ש
בראייה  -חזר הווסת למקומו (בזקנה - וההנקה הוא רק מחמת 'דבר הגורם', וכיון שנסתלק הגורם

, כי לעניין סילוק דמים כשחזרה לראות לאחר שפסקה מלראות ג' עונות הראשונה דיה שעתה
  ) היא נחשבת כמסולקת דמים אף בראייה הראשונה שתראה

  . בהפסקת חרדה: ג

כיון שבאה לה מעכב חיצוני  ,קת וכנ"לינאישה שהייתה במחבוא ולא ראתה מחמת הפחד דינה כמ
  שאינו מחמת עצם גופה 
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כל הווסת וממילא ימים רצופים, האם עליה לחוש ל 5או  4אישה שרגילה לראות ווסת במשך  .104
 3פעמים עליה לעקור כל יום בפני עצמו או שדי שתעקור את היום הראשון ב 3אם ראתה כך 

 פעמים ואת שאר הימים תעקור בפעם אחת או בצורה אחרת:

  פעמים, ואת שאר הימים עוקרת בפעם אחת 3חוששת רק ליום הראשון לעקרו  :יש מי שאומר

פעמים,  3מים, ועל כן די שתעקור את היום הראשון לא חוששת כלל לשאר הי יש מי שאומר:

והב"י כתב שזה דעת , וממילא שאר הימים יתבטלו, כי הם דמים יתרים שבאו מכוח היום הראשון

  רוב הפוסקים, כי בכל ווסת צריך לפרוש רק מהעונה הראשונה

י עצמו פעמים, שכל יום צריך לעקור בפנ 3חוששת לכל הימים במקרה שקבעה אותם ב: הראב"ד
 וכן הסכים הראב"דפעמים,  3ב
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 טור סימן ק"צ: 

 אישה נטמאת: .1

  כשמרגישה שיוצא דם מבשרהמדאורייתא: 

כל כתם שמוצאת מטמאה, אף שהיא לא הרגישה שיצא לה דם, ואף שבדקה עצמה מדרבנן: 

 ומצאה שהיא טהורה 

ימים לאחר יום המציאה, כאילו  7נה לה אישה שרואה כתם בזמן הזה, מוכתם בזמן הזה:  .2

 שהרגישה שיצא לה דם בפועל (שלא כבזמן חכמי התלמוד) 

 פעמים שאז יש לה דין 'כתמים' 3אין דין 'כתמים' בקטנה, אא"כ ראתה כתמים בקטנה:  .3

 נחלקו בכמה פעמים קטנה תהיה מוחזקת לראות ב'כתמים': .4

   3 הטור:

  4 הרמב"ן:

 לא ברור מדבריו  הרא"ש:

הכול כראייה אחת, אך אם ראתה ופסקה כך  -נה שראתה זמן ממושך אפילו זמן רב מאודקט .5

 מוחזקת לראות 'כתמים' וטמאה -ראיות נפרדות 3שהיו לה 

יש לה דין 'כתמים', אף שלא ראתה דם מעולם, ולא ידוע אם הביאה  - שנה ויום אחד 12קטנה בת  .6
בחזקת קטנה ואין  - ין לה שערותבדקה עצמה ומצאה שאהקטנה כתב שאם  אהרשב"שערות. 

 לה דין 'כתמים'

 - יום] 90עונות [= 3פעמים, ואז פסקה מלראות במשך  3תינוקת שלא הגיע זמנה לראות, וראתה  .7
 פעמים כתמה יהיה טמא 3אינה בחזקת דמים כלל כבתחילה, ורק אם שוב תראה 

עדשות. בפחות  9 ועוד', והוא שיעור (של פול) כתם מטמא רק בשיעור 'גריסשיעור כתם:  .8

שאם נזדמן לה  הרמב"ןואין היא טמאה. כמו כן כתב משיעור זה אנו תולים לומר שזה 'דם כינה' 

 תולה שזה דם כינה   -תולה בו, ועד שהכתם לא יהיה כשיעור הגריס -גריס פול גדול יותר

אך . פשפש הרי היא תולה שהדם ממנו עד גודל תורמוסאם הרגה או הריחה  תלייה בפשפש:  .9

   הריחתו וכשהרגתו ומצאה יותר משיעור תורמוס\לא תולה כשלא הרגתו

 יש חילוק היכן היא מצאה את טיפות הכתם: .10

טמאה מחמת שיעור 'גריס ועוד' בכתם רק אם מצאה שיעור זה  -כשמצאה על גבי החלוקא. 

 טהורה  -במקום אחד, אך אם מצאה טיפות צמודות שאין בכל אחת מהן שיעור גריס

 טמאה אף אם יש שיעור 'גריס ועוד' רק בהצטרף כל הטיפות יחדו - מצאה על גבי בשרהכשב. 
  בכל צורה שעומדות על בשרה, כי מחמירים בבשרה 

 לא גזרו על כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה  .11

 תם הנמצא על גבי בגד צבוע:כ .12

  טמא תנא קמא והרמב"ן:

  שבכתמים תמיד יש להקל) (הרא"ש: כיון טהור :והרא"ש הרמב"םיונתן רבי 
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שהדם פנימי  במקום(ככלל: טמאה משום כתם רק במקום שאפשרי הדבר שהדם הגיע מהמקור  .13
טהורה, אא"כ יודעת שאפשרי שבכל זאת הדם  -חיצוני במקוםטמאה משום כתם,  -יכול להגיע

 הגיע מהמקור)

הדם הגיע האם יש להקל בכתם שנמצא על גבי גופה כשיש מקום לתלות ש ישנה מחלוקת .14

 ממקום אחר (כגון שנתעסקה בדם או עברה ליד שוק טבחים):

  להחמיר יש אומרים וכן סובר הטור:

 להקל  יש אומרים:

גם הטור שהחמיר בכתם שנמצא על גבי בשרה, שלא תולה שבא משוק  תלייה בדם שבגופה: .15

ה (מכתולה בה  - של טבחים, מודה שאם הייתה לה מכה בגופה, שהדם יכול לצאת ממנה
, כי תולים במקום שדם המכה לא תולה בה, אף שייתכן שהניחה את ידה על הכתף - שבכתפה

 ) יכול להגיע מעצמו למקום המקור, ולא בעזרת גורם אחר כהנחת היד

 :על חלוקהנמצא הכתם  .16

  טמאה לא עברה בשוק טבחים וכדו' אף כשנמצא לצד חוץ:מן החגור, ו למטהא. 

  טהורה טבחים, אף כשנמצא בצד פנים:  עברה בשוקמן החגור, ו למטהב. 

   מן החגור: למעלהג. 

  טהורה (אף שלא עברה בשוק טבחים, ואף שנזדקרה)  יש אומרים: .1ג.

  אם מדובר שהיא נזדקרה: . יש אומרים:2ג.

  טהורה.א. עברה בשוק טבחים: 2ג.

 טמאה  . ב. לא עברה בשוק טבחים:2ג.

   , אף כשעברה בשוק טבחיםטמאה - אולם אם מדובר שהכתם נמצא על בשרה .17

תולה בכל דבר שניתן לתלות בו, אך כשלא  הרמב"ן:אם הכתם נמצא על בשרה וחלוקה ביחד,  .18

 טמאה, במקרה שייתכן שהדם הגיע מהמקור (כגון שנזדקרה)  -ניתן לתלות

 אם מצאה כתם על השרוול של הבגד שלה: .19

  רבה)טמאה (אף שצריכה לשחות הכשהשרוול יכול להגיע למקור: א. 

 טהורה  יכול להגיע למקור: לאכשהשרוול ב. 

טמאה בכל מקום שתמצא בו דם, כי הוא עשוי  -בגד ששכבה עליו בשעת השינהבשעת שינה:  .20

. כמו כן, אם יש לה מכה בצווארה, תולה בה את הדם לזוז, והוא הדין לבגד שמניחה תחת ראשה
  וטהורה, כי הבגד זז בשינה

 ם מעל החגור ומתחתיו, אם יודעת שלא נזדקרה:כשמצאה כתתליית כתם בכתם:  .21

טהורה, כיון שתולים לומר שכמו שהכתם  - אם הכתם העליון בשיעור גריס ועוד או יותרא. 

  טהור ולא הגיע מהמקור  -, כך התחתוןובא בוודאי מעלמא ולא מגופה טהור - העליון

 טמאה -עוד'ובתחתון יש 'כגריס ו אם הכתם העליון פחות משיעור 'גריס ועוד'ב. 

תולה  - כתמים הם מדרבנן, ולכן תולים להקל בהם בכל מה שניתן, אך כשנמצא על בשרה ממש .22
תולה בכתמים אף כשהתעסקה בכתמים רשב"א: מכה בגופה ולא תולה בדבר חיצוני.  רק כשיש

 עצמם 

רק אם התעסקו בדם וגם נמצא עליהם (אם לא נמצא רמב"ן: תולה שהדם הגיע מבעלה ובנה,  .23

 לא תולה) - םעליה
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 כשלא ייתכן שהדם יגיע למקום הסמוך למקור אין תולים בכתמים ממקום למקום  .24

 ספק אם עברה בשוק של טבחים וכדו':רשב"א:  .25

  לא תולה - א. אם הטבחים יושבים במקום אחד

 תולה  -ב. אם הטבחים נדים ממקומם

 האם חוששים לכתמים בעיר שחזירים מצויים בה: .26

  ים, כי מתיזים הדם למרחוקלא חושש א. בזמן הגמרא:

 והכול לפי הענייןחוששים, כי אינם מתיזים כ"כ בימינו,  ב. בזמן התוס':

אינה תולה, אך אם הצבע  -התעסקה בכתם אדום ונמצא עליה שחור ולהיפךשינוי בצבע הכתם:  .27

תולה. אולם אם התעסקה בתרנגולת תולה אף כשנמצא  - זהה רק כהה או בהיר יותר

 כרכומי.  - שחור, בני מעיה -אדום, איבריה - דם שחיטתהשחור, כי \אדום

נמצא עליה מין אחד למעלה מהחגור, וידוע לה שלא התעסקה בו, תולה  תלייה בכמה מינים: .28

חמיר שאין לתלות מין מרבנו חננאל , אך טהורים ובאו מעלמא - שאף המינים שלמטה מהחגור
  הסכים לר"ח  והרא"שבשאינו מינו, 

 טמאות  - ו בציפור שיש בה שיעור דם כסלע, ונמצא על כל אחת שיעור סלעשתי נשים שהתעסק .29

 הרא"ש:  .30

טמאה, אף שאם נתלה את הגריס  - , ונמצא עליה כגריס ועוד או שני גריסיםהתעסקה בכגריס

 שהתעסקה בו בדבר אחר, לא יישאר עליה שיעור גריס ועוד

  טמאה - ונמצא עליה גריס ועוד כגריספחות מהתעסקה ב

 טמאה וכו'  -ונמצא עליה שני גריסים ועודבכגריס  התעסקה

  הרשב"א:

  טהורה  - כנ"ל, אך במקרה שהתעסקה בפחות מכגריס, ונמצא עליה כגריס ועוד

   הרמב"ן:

 טהורה  -כנ"ל, אך כשהתעסקה בכגריס ונמצא עליה שני גריסים

 - הכינה והשנימ טהורה, כי גריס אחד וודאי -גריסים וכינה מעוכה בו 2מצאה עליה כתם בשיעור  .31
 'כגריס ועוד'  כתםאחרת, כי אין ב כינהתולים גם כן שהוא מ

 כמו שבכינה תולה עד שיעור 'גריס ועוד', כך בפשפש תולה עד שיעור 'תורמוס'  .32

 האם בזמן הזה ניתן לתלות בכתמים: .33

  לא, כיון שאנו לא בקיאים במראה דמיםיש אומרים: 

עוד שלא ברור שהצבע שונה ממש  אלא כל כן, ואין צורך להשוות את הצבע, הטור והרמב"ן:

 שחור) יש לתלות -(אדום

 ישנה מחלוקת האם אישה חוששת לכתם בסתמא: .34

  סממנים בכדי לדעת אם הוא כתם דם 7לא, אלא עליה לבדוק אותו ע"י העברת  יש אומרים:

 כן הטור והרמב"ן:

עבר, כך שנראה סממנים כסדרן, ולא  7ישנה מחלוקת האם אישה שמצאה כתם והעבירה עליו  .35
 שזה צבע, האם יש לחוש:
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  הטור: אינה חוששת 

 שמא זה באמת כן דםהרמב"ן: חוששת, 

 הסממנים כסדר והכתם לא עבר, האם זה צבע ולא דם: 7כתם שהעברנו עליו את  .36

  צבע , מכך שזה לא עבר מוכח שזה כן הטור:

 דם בכל זאת לא, אנו חוששים שזה  הרמב"ן:

 דם, תעבור שוב במקום בו התעסקה:התעסקה במלאכה ומצאה שם  .37

  טמאה (שבוודאי הדם הגיע מהמקור)  - א. אם מצאה שאותו מקום מגיע לבין רגליה

 טהורה  - ב. אם לא מצאה כנ"ל

 :בדקה עצמה ב'עד' ולאחר מכן מצאה שיש עליו דם .38

 )  , כי תולים שבא מהמקורטמאה, בכל צורה שהיא (בין משוך או עגול וכו' א. בסתמא:

  הניחה אותו מתחת לירכה, לאחר הבדיקה:ב. אם 

  טהורה (וודאי מ'כינה', כי מקינוח הייתה צורתו משוכה) - . והכתם עגול1ב.

טמאה נידה, ואין  -חולק וסובר שבכל מקרה שהיה לה עד בדוק, אף שטחתו בירכה אולם הרא"ש

  זה משנה אם הכתם משוך או עגול, בכל מקרה טמאה 

  מאה (אין לתלות בכינה)ט - 'גריס ועוד'. והכתם כ2ב.

 טמאה  - . ואין בכתם כ'גריס ועוד', אך הוא משוך בצורתו3ב.

 בדקה את עצמה ב'עד' שאינו בדוק לה אם הוא נקי, ולמחרת מצאה שהוא מלוכלך בדם: .39

  טהורה, אף אם הכתם בשיעור 'כגריס ועוד' ומשוך (שלכאורה מוכח שבא מהמקור)  רשב"א:

 טמאה, שיש להחמיר בדבר  - שיעור 'כגריס ועוד'אם מדובר שהוא בהרא"ש ועוד: 

 נחלקו הראשונים מה גדרו של 'עד בדוק': .40

לרגע, עד שבדקה בפועל (כיון אפילו עד שבדקה ולא הניחה אותו מידה  מרבותיו של הרשב"א:

 ברגע שהניחה)בדיוק חוששים שמא נכתם  - שאם הניחה

ייתכן והוא נכתם (כגון שעברה בשוק עד שבדקה אותו, ולא ידועה לה סיבה מדוע כל  הרשב"א:

 טבחים), הרי הוא בחזקת בדוק 

 ומצאה בו כתם: חלוקאישה שלבשה  .41

  טמאה - אם החלוק היה בדוק לה לפני שלבשהא. 

 טהורה  -אם לקחה חלוק לא בדוק מהשוקב. 

לבשה חלוק שבדקה קודם לכן, ופשטתו ומצאה שהיא טהורה, ולאחר מכן השאילתו לחברתה  .42
 ם:ומצאה בו כת

  : טהורההראשונה

 טמאה  השנייה

בחלוק שלה, באישה אחרת שראויה לראות דם, גויה או אישה יכולה לתלות את הכתם שמצאה  .43

ישראלית, שהשאילה לה את החלוק, ואז אף אם מדובר שהיא ראתה דם בעצמה, ואח"כ לבשה 
לא  -ולםאת החלוק, תולה את הכתם באחרת. אך אם הגויה שנתנה לה את החלוק לא ראתה מע

 תולה בה
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יכולה לתלות את הכתם בקטנה שלא ראתה מעולם ולבשה את החלוק לאחר שנבעלה קודם  .44
לילות לבעילה, ואף שאין נותנים בזמן הזה  4שחיתה המכה, או נערה שלא ראתה ולבשה תוך 

 לבתולה רק בעילת מצווה (דם טוהר), בכל זאת ידוע שדמים רבים מצוים בה. 

  

 

 ם ניתן לתלות ביושבת על דם טוהר, שהדם הגיע ממנה:נחלקו הראשונים הא .45

בנות ישראל רק לעצמן ניתן לתלות, ואף שאין בועלים עתה על דם טוהר, כי החמירו  יש אומרים:

  ולא לאחרות 

 לא תולים  הרמב"ן:

תולה את הכתם, בחלוק שהשאילה לשומרת יום כנגד יום אף ביום השני שלה, ולנידה וזבה  .46

 עי שלה, וממילא:אף בשביבספירתה 

  טהורה - המשאילה

 תולים שהכתם שלה  -השואלת

 שתיהן חוששות  - השאילה חלוק לאישה שטמאה משום כתם, או לטהורה, ושוב לבשתו בעצמה .47

בחזקת  -כגון שלבשה החלוק בימי הנידה, ואח"כ בימי הטהרה לבשתו בלי בדיקה -תולה בעצמה .48
 טהורה, ותולה שהכתם ישן 

 ה חלוק ולבשה אותו בלא בדיקה ומצאה כתם:אם כיבסו להרשב"א:  .49

  :אם הכובסת הייתה ישראליתא. 

: חוששת שטמאה, כי בסתמא בנות ישראל מכבסות היטב עד כשהכובסת אינה בפנינו. 1א.
  שירדו כתמי הדם

 : כשהכובסת בפנינו ואומרת שלא בדקה את החלוק. 2א.

  כביסהטהורה, כיון שתולים שהכתמים היו שם מתחילה ולא ירדו ב

 טהורה, כיון שתולים לומר שהכתם היה שם מתחילה אם הכובסת הייתה שפחה או גויה:ב. 

 האישה מצליחה להכיר אם הכתם נטמע בתוך הבגד (מקדיר) או שנשאר בחוץ (מגליד): אם א. .50

  נמצא שם לאחר הכביסהטמאה, כיון שמוכח שהכתם  :לבגד מחוץהכתם נשאר  אם

  רה, כיון שמוכח שהכתם היה שם עוד לפני הכביסה, ותולה טהו הבגד: לתוךהכתם נכנס  אם

 תולים להקל שהוא נכנס לבגד והיה שם קודם הכביסה  -האישה אינה בקיאה בהנ"ל אם ב.

 לבשה חלוק הבדוק לה, ופשטתו וכיבסתו והשאילתו לחברתה: .51

  רק השנייה טמאה, כי מוכח שהכתם נמצא שם רק לאחר הכביסה  אם הכתם לא נכנס לבגד:

  רק הראשונה טמאה, כי מוכח שהכתם נמצא שם לפני הכביסה  אם הכתם נכנס לבגד:

 שתיהן טמאות  אם לא ניתן לברר את הדבר:

 שתי נשים שלבשו חלוק אחד בדוק, בזו אחר זו, ונמצא בו כתם: .52

  שתיהן טמאות -ממקום התורפה אצל שתיהן למטהא. אם הכתם נמצא 

  שתיהן טהורות  -ה אצל שתיהןממקום התורפ למעלהב. אם הכתם נמצא 
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שתיהן טמאות (ק"ו  - ג. כשאחת גבוהה ואחת נמוכה, ומגיע למקום התורפה של הגבוהה

  שהקטנה טמאה, כי בוודאי מגיע לה)

  רק הנמוכה טמאה  -ד. כשאחת גבוהה ואחת נמוכה, ומגיע למקום התורפה של הנמוכה

 

ה שאף אחת לא בדקה את עצמה , במקרנשים שישנו במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן 3 .53
 :ומצאו שהן טהורות לאחר שנמצא הכתם או ששלושתן בדקו

  כולן טמאות -אם הן משולבות זו בזו, ומעורות ברגליהן זו בזוא. 

  כולן טמאות -אם אינן משולבות זו בזו, ונמצא דם תחת האמצעיתב. 

  והאמצעית טמאות רק הפנימית - אם אינן משולבות זו בזו, ונמצא דם תחת הפנימיתג.  

  רק החיצונה והאמצעית טמאות  - אם אינן משולבות זו בזו, ונמצא דם תחת החיצונהד. 

כל האמור לעיל כשעלו למיטה דרך מרגלות המיטה, אך כשעלו דרך החיצונה, אף אם ה. 

 כולן טמאות, אף הפנימית, שמא הדם הגיע מהפנימית ונטף   - נמצא דם תחת החיצונה

תחת אחת מהן והדם נמצא על גבי ונים במקרה של הנשים הנ"ל, שנמצא דם ישנה מחלוקת ראש .54
 הסדין, האם יש לטמא את כולן:

  הראב"ד: כולן טמאות, כי דרך הסדין להתהפך ולא ידוע מהיכן הדם הגיע

  :12הרא"ש: יש לחלק בסוג הסדין

  כולן טמאות, כי דרכו להתהפך נמצא כן בסדין העליון: א. 

 כחילוק לעיל, שלא כולן טמאות, כי אין דרכו להתהפך  חתון:נמצא כן בסדין התב. 

 בהנ"ל יש לחלק מי בדקה: .55

  כנ"ל - כשאף אחת מהן לא בדקה או ששלושתן בדקו ומצאו שהן טהורותא. 

  טמאה - הן טהורות, ומי שלא בדקה - אם אחת מהן או שתיים בדקו ומצאו שהן טהורותב. 

  טמאה, והשאר טהורות כיון שהן תולות בה היא -אם אחת מהן בדקה ומצאה שהיא טמאהג. 

 טהורה  - הן טמאות והאחרת - בדקו שתים ומצאו שהן טמאותד. 

נחלקו הראשונים בהנ"ל, האם אחת הנשים שמצאה שהיא טמאה או טהורה, צריכה לבדוק דווקא  .56

 תיכף למציאת הדם בכדי שהדבר יועיל:

אין זה נחשב כלל  -ם וסדקיםדווקא שבדקה מיד, ואם שהתה בכדי שתקנח בחורי הרמב"ן:

  כבדיקה המועילה

 לטהר את האחרות כשהיא מצאה עצמה טמאה מועיל אף שלא בדקה מיד  הרא"ש:

תולים  -כל הנ"ל בנשים שכולן ראויות לראות בשווה, אך אם אחת ראויה לראות יותר מחברתה .57

 בראויה, כגון:

  רק הילדה טמאה -עונות וילדה 3א. זקנה שלא ראתה 

  רק מי שאינה מעוברת טמאה - ת ושאינה מעוברתב. מעובר

                                                           
12

סדינים, והוא שוכב ביניהם, כדי שלא תתלכלך המיטה  2טה כוונתו לפי המנהג שמניחים על המי הפרישה: 

העליונה מחמת הזיעה. אך הביא בשם הרש"ל לחלוק על הרא"ש, כיון שעינינו רואות שאף הסדין התחתון 

 מתהפך. 
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  רק מי שראתה כבר טמאה - ג. בתולת דמים שלא ראתה מעולם ומי שראתה

 רק מי שאינה מניקה טמאה - ד. מניקה ושאינה מניקה

 אין אחת תולה בשנייה  - אם כולן שוות, אף במקרה שאף אחת לא ראויה לראות .58

ה, או ישבו על ספסל ביחד, ונמצא דם תחת אחת נשים שהיו נעורות שהיו שוכבות ביחד במיט 3 .59
 מהן:

רק מי שנמצא תחתיה הדם טמאה, כי שאר הנשים יכולות לומר שברי להן שלא  בסתמא:א. 

  הגיעו למקום הדם

  טהורה -טמאות, והאחרת - השתיים שנמצא ביניהן נמצא דם בין שתיים מהן:ב. 

  אות כולן טמ עלו דרך החיצונה, ונמצא דם תחת החיצונה:ג. 

והפנימית טמאות (והחיצונה  רק האמצעית :אמצעיתעלו דרך החיצונה ונמצא דם תחת הד. 

   טהורה, משום שאם הדם היה מגיע מהחיצונה, הדם היה נמצא גם בתחומה)

  הפנימית:  עלו דרך החיצונה ונמצא דם תחתה. 

  רק הפנימית טמאה, והאחרות טהורות בסתמא:. 1ה.

 הפנימית והאמצעית טמאות   ד פנים:כשיש לאמצעית עסק לצ. 2ה.

טהורה,  - טמאה, והפנימית - האמצעיתעלו דרך מרגלות המיטה, ונמצא דם תחת האמצעית: ו. 

 כיון שהפנימית אינה נדחקת להגיע למקום האמצעית 

, חוץ מכתם שהיא מוצאת ב'עד' פעמים ועקירה וכו') 3(לעניין קביעה  שייך דין ווסת בכתמיםלא  .60
 וממילא דינו כראיות ממש לכל דבר שבדקה עימו, 
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  בס"ד

 בית יוסף סימן ק"צ:

חכמים תיקנו דין כתמים שכל תוקפו מדרבנן, בכדי להקל שראיית כתם אינה כראייה ממש, שהרי  .1

 ולא כתם, ועל כן יש להקל בדין כתמים -דםנאמר בתורה: "דם יהיה זובה בבשרה", ודרשו חז"ל: 
 , כי כל תוקפם רק מדרבנן שניתן ולתלות בכל מה

'הרגשה' של יציאת דם זה דין מדאורייתא, שהרי מביאים על תרומת הדשן:  הב"י הסביר בדעת .2
 , בחזקת טמאה, אף שלא ראתה כלום  ממקורהדם  ך קורבן, ולכן אישה שהרגישה שיצאכ

יאת דין הנשים כזבות, ועל כן צריך הפסק טהרה משעת מצרשב"א, רמב"ן, סמ"ג, סה"ת:  .3

 לשימושה כדין רואה ממש.  5נה מיום נקיים, ומו 7הכתם, קודם שתתחיל למנות לה 

נקיים בכתמים, והב"י העיר שרי"ו לא דיקדק בדבריו,  7כתב שלכו"ע יש צורך למנות  רבינו ירוחם

 שהרי הרמב"ם חולק על כך 

 הדין שהיה נוהג בעבר בדין מציאת כתם: .4

ימים), הרי היא בחזקת  3גודל ג' כתמים (כנגד ראייה של  אם לא מצאה כתם בשיעורבימי זיבה: 

  זבה קטנה ושומרת יום כנגד יום 

  נקיים מיום שמצאה את הכתם  7מונה לה  בימי נידה:

, כי אין חילוק בין נקיים כשמצאה כתם 7בכל מקרה עליה לשבת  בדין מציאת כתם: בזמן הזה
   דין זבה לדין נידה 

 המציאה:  האם במציאת כתם מונה מיום .5

כן, כיון שחומרת בנות ישראל לא הייתה בדין כתמים, אלא שייך בדין זה רק תקנת רבי,  רמב"ם:
 ימים (שמא ראתה בימי נידה) 6מונה עוד  -שאם ראתה

 נקיים רק מיום המחרת  7לא, אלא מונה  ראב"ד, רמב"ן, רשב"א, טור:

 בדין כתמים, אישה יכולה לתלות ולהקל: רשב"א:  .6

  בר ידוע (כגון שידוע לה שהתעסקה בכתמי דם)ע"י ד א.

  דבר שקרוב לכך (כגון שהשאילה חלוק שייתכן שהכתם היה בו מאישה אחרת)ב. 

 במקרה שנראה שהדם לא הגיע מן המקור (כגון עושה צרכיה) ג.

לא חוששים כלל בקטנה שלא הגיע זמנה לראות דם לדין כתמים, אף שאין לנו במה רש"י:  .7

 אינם מצויים   - תמים דרבנן, וגזרו מתחילה רק במקום שהדמים מצויים, ובקטנהלתלות, כי דין כ

בעילה כגון ' היא מי שלא ראתה דם נידה, ואף אם ראתה דם מחמת 'בתולת דמים רמב"ם: .8

 נישואין או לידה, עדיין היא 'בתולה' ב

מוחזקת למי  היאלפי רבי, לאחר הראייה השנייה ( ראייה שנייה לשלישיתדין קטנה בכתמים בין  .9
 שדמיה מצויים, ולכן בראייה הבאה היא מטמאה למפרע):

, שהרי כבר הוחזקה בדמים טמא, כיון שאם היא תראה עתה, הכתם יהיה טמאכתם זה : חזקיה
לאחר הראייה השנייה, וממילא בפעם השלישית היא כבר תטמא למפרע, ועל כן גם כתמה 

  מטמא
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והיא לא הוחזקה לנו  פעמים, 3ין לא הוחזקה בכתמים טהור, כיון שהיא עדיכתם זה : יוחנן ר'

בפועל כמוחזקת בדמים, שהרי עדיין לא טימאנו אותה למפרע, וחכמים לא גזרו עליה שכתמה 

 וכן פסק הרשב"א יטמא כל עוד שלא הוחזקה לגמרי בחזקת שדמיה מצויים,

חלוקת שלהם היא בדין חזקיה ור' יוחנן חלקו ע"פ רשב"ג, ועל כן כל המ :לרשב"א, ר"ח ורמב"ם .10

ראייה שלישית כתם שראתה בין ראייה שנייה לשלישית, האם הוא טמא, אך בכתם שראתה בין 
(כיון שאם נאמר שהם סוברים כרבי, לא היה להם לחלוק לא נחלקו ולכו"ע הכתם טמא  -לרביעית

 בדין כתם שנמצא בין ראייה שנייה לשלישית, האם הוא מטמא)

לא עולה במניין, כי מתייחסים אליה כמקרה,  - ראייה ראשונההצרפתים:  לרש"י, תוס', רבותינו

ולכן הם סוברים שרק בראייה השלישית היא  וחזקיה ור' יוחנן חלקו ע"פ רבי (שאינו להלכה),
מוחזקת בוודאי לרואה דם, שהרי זה הפעם השנייה מצד שלא מונים את הראייה הראשונה, אך 

  ם פעמי 4לה עד שתראה  אנו שפוסקים כרשב"ג, לא חוששים

טמאה, אף אם  - פעמים את כתמה 3, בכל מקרה שראתה הרשב"א והרא"שהעיר שלדעת  הב"י .11

אולם, כיון שלא מבואר במפורש ברא"ש שזוהי שיטתו, הטור לא כתב כן מדובר בווסת הפלגות. 
 במפורש. 

 גדר 'מדלפת': .12

נחשב , והכול 'טיף טיף' בצורת ראתה בלי הפסקהגדר בצורת ראיית הדם, רש"י ורשב"א: 

  כראייה אחת

אחד, ומוחזקת לראות לאחר שראתה פעמיים  ווסתכל הראיות שרואה בגדר בווסת, רמב"ם: 

  )(מדלפת זה לאו דווקא ב'טיף טיף' לרמב"ם)(וסתות

פעמים ביום אחד, כאשר  3ע"פ המחלוקת הנ"ל, לכאורה שורש המחלוקת הוא במקרה שראתה  .13
 האם מוחזקת לראות:יש הפסקה בין הראיות, 

ג'  -כן, כיון שפסקה, כל הפסקה נחשבת כראייה אחת, ועל כן, אם ראתה ביום אחד רש"י:
  פעמים, הרי זו מוחזקת בדמים וכתמה טמא

 ווסת אחת  תבעונלא, כיון שראתה הכול רמב"ם: 

  רשב"א (כן כתב רי"ו): .14

דין כתמים מדרבנן, אין בחזקת קטנה, וכיון ש - שערות 2א. אם בדקו אותה ולא מצאו אצלה 
  חוששים שמא הסימנים נשרו, ועל כן היא בחזקת טהורה

  וודאי גדולה - שערות 2ב. אם מצאו אצלה 

חוששים לכתם, ע"פ רבא  -שנה 12שערות אך היא בת  2ג. אם לא בדקו אותה אם יש לה אצלה 

 שנה), חזקה עליה שגם הביאה סימנים   12שקטנה שהגיע לכלל שנים (

ולם חוששים לכתמיה, אף שלא מצאנו לה סימנים (כיון שלרש"י די שהגיע לכלל שנים לערש"י:  .15

 שהביאה שערות והגיעה לימי נערות) אואף שלא הביאה שערות 

 ראיות:  .16

שנה אף שלא הביאה סימנים, שכך כתב: "משהגיעו לימי נעורים",  12די שהגיע לגיל  לרש"י:

  ומשמע שדי בהגעת הגיל 

שערות", משמע שיש לה דין כתמים רק  2ר בתוספתא: "משהביאה כיון שנאמלרשב"א: 

 שערות בדווקא  2והביאה  12כשהגיעה לגיל 

. הגיעה לכלל 2. הביאה סימנים 1ברור שנערה הינה בחזקת 'גדולה', רק כש: המ"מ ברמב"ם:  .17
שנים,  12שנים. לא מבואר בלשון הרמב"ם האם היא צריכה בדיקת שערות לאחר שהגיעה לכלל 

 ייתכן שסובר כרשב"א שבסתמא הינה בחזקת גדולה כרבא ו
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קטנה שפסקה מלראות ג' עונות, צריך חזקה מחדש ע"י ראייה בג' עונות לכל מיני ראיות, ואף  .18
 כשחזרה לראות בעונות קטנות שהייתה רגילה לראות בהם 

 האם בתינוקת שהגיע זמנה לראות, נאמר שכתמה טמא אף שעדיין לא ראתה מעולם: .19

  הכתם טהור ברשב"א:י"א 

 הכתם טמא   רשב"א:

משמע בגמרא שהלכה כר' חנינא  בן אנטיגנוס וכן פסקו כל הפוסקים שעד גודל כגריס של פול  .20

 תולה בדם כינה, ורק יתר מכן טמאה

 נחלקו בגמרא האם בגודל כגריס תולה: .21

  וכן פסק ספר התרומה - לא, תולה רק עד כגריס רב הונא:

 הרמב"ם, רא"ש, סמ"גוכן פסק הרשב"א, -  היא כול גודל כגריס כי הכוונהכן,  רב חסדא:

 כינה:שהדם הגיע מאם מצאה כתם פחות מכגריס ולא הרגה כינה, האם היא תולה  .22

  לא תולה חכמים:

  תולה, וכן הלכה  ר' חנינא:

  לא תולה בכינה  תולה בכינה  כשיטת מי:

  ------   רב הונא ורב חסדא  פחות מכגריס

  הונארב   רב חסדא  כגריס

  רב הונא ורב חסדא  ------    יתר מכגריס

 

 עדשים  9כתבו ששיעור גריס הוא  מהר"י מוליןוהאגור בהטור, הרמב"ם  .23

 שערות  36עדשים=  9שערות, ממילא: גריס=  4עדשה=  דרכי משה: .24

הב"י תולה בו.  -, שאם היא מצאה לה גריס שגדול מהגודל מהממוצעהטור פסק ע"פ הרמב"ן .25
כתב שניתן לתלות בגודל אחר, כי הולכים בשיעורי הכתמים להקל וזה  מ"יבשם הרשב"א והג

 ע"פ הראב"ד. 

ות בכל סוגי הפולים, לא הזכירו 'גריס פול' של מקום ספציפי, בכדי ללמד שניתן לתלהראב"ד: 

בכל המקומות, וכמו שאמרו חכמים שכל מידות חכמים להחמיר, חוץ מגריס של כתמים שיש 
 להקל בו 

 לפי החומרה של ר' זירא: אף  ב"י: .26

  א. כתם מטמא רק בכגריס 

 ב. חומרתו של ר' זירא לטמא אף בטיפה כחרדל, זה רק כשרואה את הדם מגופה

 . רבי אליעזר בר צדוק מחמיר רק בכתם2 טהורה -ועוד . אם אין בכתם שיעור של כגריס1 סמ"ג: .27
וכן  טהורה, - ם הכתם משוך, כי בבגדה אף אהעד ולא בבגדה המשוך אף בכל שהוא, רק על גבי

    ספר התרומה ומרדכיפסק 

 האם צריך שיעור בכתם שבבשרה: .28

  כן רשב"א, ראב"ד, רמב"ן, טור: 

 פחות מכגריס בכתם שהוא לא, ועל כן היא טמאה אף  רמב"ם, רא"ש:
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עור, אין לו שי - כיצד הרמב"ם כתב שהכתם שעל גבי בשרה תמיהת רי"ו והראב"ד על הרמב"ם: .29

 טיפין וכו' הכתם כגון צורתמהגמרא שיש שיעור לכתמים, שהרי הגמ' מציינת את  והרי משמע

, שם הסוגיא עוסקת בצורות שמוכח עליהן שהדם לא יצא מגופה אלא הגיע מבחוץ תירוץ המ"מ:
  ואין היא עוסקת בשיעור גודל הכתם, וממילא הכתם מטמא בכל שיעור 

 מבואר בדברי הרמב"ם והרא"ש:  דרכי משה: .30

בין  אין אנו חוששים שהדם הגיע מבשרה, ואין חילוק בשיעור הכתם -כינה בדםשאנו תולים כ. 1
  אם הוא גריס לפחות מגריס

, אנו תולים אף כשהכתם הוא בשיעור גדול שבגופה מכה מחמתכשאנו תולים שהדם הגיע . 2
 יותר מ'כגריס ועוד' 

בא ממנו עד גודל תולה בכתם ש -והרגתו או הריחה ריחו 13התעסקה בפשפשהרא"ש:  .31
לא תולה, כי זה לא מצוי שבדיוק  - אולם אם לא התעסקהתורמוס, כי דינה כמתעסקת בדמים, 

 ומשמע שתולה לא מדין פשפש, אלא מדין מתעסקת בכתמים הרשב"א, יהיה שם פרעוש, וכ"כ 

 המחלוקת: .32

ום, כיון לא תולה בו, אע"פ שהפשפש מצוי באותו מק - אם לא הרגה או הריחה פשפשהרא"ש: א. 

  שלא מצוי שהפשפש יהיה כ"כ קרוב לגוף ולא תריח בו:

  תולים רק במקום מצוירבנן: 

לא תולים, כי אף במקום מצוי, הפשפש לא עשוי להיות קרוב כ"כ לגוף  ר' חנינא בן אנטיגנוס:

  כמו כינה 

ת לא הזכיר דין זה, כיון שהוא לא מוזכר בגמרא, ודינו בכלל דינה של המתעסק ב. הרמב"ם:
  תולים) - בכתמים (שכל שיש לתלות בדבר אחר

תולה במקום שמצוי, ואם הוא מצוי  - אף אם היא לא הרגה או הריחה את הפשפש ג. הרשב"א:

  לעולם לא תולה, והמחלוקת היא רק כשהוא מצוי קצת: - תמיד תולה, וכשלא מצוי כלל -שם לגמרי

  תולה רבנן:

והלכה ים פשפשים רבים בכדי שתתלה בכך, לא תולה, כי לא מצויר' חנינא בן אנטיגנוס: 

 תולה, כי דינה כמי שהתעסקה בכתמים -, וייתכן שאף לרמב"ם, במקום שמצוי מאודכרחב"א

ורק במקום שמצוי הרגה אותו, \י"ל שאף לרא"ש תולה במקום מצוי אף שלא הריחההב"י דחה:  .33

 רק קצת:

  אין הכרע - ובטורלא תולה  -לרחב"אתולה  - לרבנן

  :על דברי הרשב"א והרמב"ןהמ"מ כתב 

לא תולה, וזאת משום  -יתכן שהם סוברים שבכל מקרה יש מחלוקת, והלכה כרחב"א שבסתמאי

, ואם לא שחזקה על מי שמולל פשפש שיריח בו (כי אז יוצא הריח מבלוטות הריח שבפשפש)
  ודאי שלא היה כאן פשפש  - הריחה

 כאשר אורכו כרוחבו  מדוע לא ציין שתולים בפשפש רקקושיה על הרשב"א:  .34

                                                           
13

סוגים, אך נראה שרובם אינם  50,000ידוע שישנה כמות גדולה מאוד של מיני פשפשים, שבסך הכול מונה כ 

למעט 'פשפש המיטה' שהינו אוכל דם, ובגללו יצא לפשפשים שם של שקצים המזיקים לאדם.  מזיקים לאדם,

תים אפשר להריח אותם, אם הם נמצאים בריכוז גבוה במקום אחד, כי הם ילעבמאמר של אהוד קלפון כתב: "

להרתיע ". במקום אחר מצאתי שכתבו שהפשפש פולט לעיתים חומר זה בכדי פולטים חומר שומני בעל ריח עז

 את מי שבא לטרוף אותו 
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, אך בכדי לתלות ובמקום שלא מצוי, ולכן צריך הוכחה שזה פשפש לחכמיםכל זאת  תירוץ:
 תולה בכל צורה  - שתולים רק במקום שמצוי לגמרילרחב"א 

כגריס אף  - על בשרהכגריס במקום אחד, צריך שיהיה  - על בגדכתב שבטיפין שנמצאו  הטור .35

 מצטרפות הטיפות  שלא במקום אחד

אישה שראתה טיפות דם, דווקא בבגדה לא מצטרפות טיפות, אך אם יש בטיפה אחת שיעור של  .36
 -בבשרה, כי הבגד מתהפך עשוי להיות שהדם יטפטף לכל מיני מקומות -בבגדטמאה:  - כגריס

 לא עשוי לטפטף בכמה מקומות 

ת קטנות הספק בגמרא לעניין צירוף טיפו - הטור בשם רשב"א בשם ר"א ורבותינו הצרפתיים .37
 לכגריס

חה הספק בגמרא בטיפות הוא לעניין אם צורתם מוכי -הרא"ש, הרשב"א ורבו, הרמב"ם, ורש"י

 עליהם שהטיפות לא הגיעו מגופה (ממילא יש לטמא אף בפחות מכגריס) 

 טמאה, אף בפחות משיעור כגריס  -, בכתם שעל גבי בשרהלרא"ש ולרמב"ם .38

 תם שנמצא על גבי דבר שלא מקבל טומאה:נחלקו האם הלכה כר' נחמיה שלא טמאה מכ .39

  כן  - ר"ח, רמב"ם, רשב"א, רא"ש, טור

 לא - ראב"ד

 טהורה, וכר' נחמיה  - אם מצאה כתם באחורי כלי חרס או מטלנית שאין בה שלוש על שלוש .40

 טהורה - ישבה בבית הכיסא ומצאה שם דם דרכי משה: הגמ"י בשם מרדכי בשם סמ"ג: .41

 כתם הנמצא על גבי בגד צבוע: .42

  טמא -כתנא קמא רמב"ן:

  טהור - כר' יונתן רמב"ם:

 תבוא עליו הברכה  - כרמב"ם, אך המחמיר רשב"א:

 תיקנו שאישה תלבש בגדי צבעונים בכדי להציל מדין כתמים: לרמב"ם: .43

  א. ייתכן שהייתה לרמב"ם גירסה אחרת בגמרא (כי לגירסתנו הקשו על תקנה זו) 

חה (במה שאמר שתיקנו כנ"ל), אך זאת משום שלא ב. ייתכן לומר שסובר שאמנם ר' יונתן נד
 שוב הלכה כן  -ידעו מי תיקן את התקנה הנ"ל, אולם לאחר מכן כשהסיקו וידעו מי תיקן

 קיי"ל שאין מחזיקים טומאה ממקום למקום רשב"א:  .44

טמאה, משום שתולים לומר שהדם  -בגמרא מפורש שרק במקומות הפנימיים שנמצא שם דם .45
ך במקומות החיצוניים לא תולים שהדם הגיע לשם מן המקור אלא הגיע הגיע מן המקור, א

 , נחלקו מהו החבק' שמוגדר כמקום הפנימי:מעלמא

 רא"ש ע"פ רש"י: 

  המקום המחבר בין הירך לשוק, ומאותו מקום ולמטה עד פרסות רגלה קרוי: "מבפנים" - חבק

  ערוך:

   - חבק

סתר כשיושבת שוק על ירך, על שם המקום המו. 2. מקום הלולאות כשנועלים נעליים 1

  שמחבקים זה את זה  

 בפירוש השני שרק החלק הפנימי קרוי 'חבק', וכל השאר קרוי 'לחוץ'  בערוךפירש  רשב"א
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 מבפנים הם המקומות שנדבקים כשמניחה רגל על רגל ושוק על שוק, ממילא: ע"פ הרמב"ם:
הצדדים, שנראה מבפנים ומבחוץ, סוף אותו המקום מן  - חבק ממש המודבקהמקום  - מקום החבק

  (אך תמוה שלא הזכירו במפורש שהוא כלפנים)  ונחשב כלפנים

תולים שבא מהמקור, וזה ע"פ הגמ' שעשויה לראות דם על כל היד, כי  -כשמצאה על גבי ידיה .46

 ידיים עסקניות הן 

 רשב"א בשם רבו:  .47

סתם כך לא נוגעת במקום הגיע מן המקור כי אישה מא לא חוששת לדם שעל ידה ש בסתמא:א. 

, שהרי כלל הוא שאין מחזיקים טומאה ממקום התורפה, ולא חוששים שמא נגעה בשוק ופרסה
  למקום

 תולים שבא מהמקור כשבדקה עצמה ולא נטלה ידיים:ב. 

המ"מ כתב שהרמב"ן והרמב"ם כתבו את הברייתא כפשטה ולא חילקו בין סתמא וכו' רי"ו:  .48

משום שהיד עשויה לגעת במקום שניתז אליו דם מן המקור,  כרשב"א בשם רבו, ונראה שזה
 וממילא יש להחמיר בדבר 

העיר שלא שייך לדון כאן מצד החזקת טומאה ממקום למקום, כי ייתכן לומר שנטף דם מן הב"י 

לאותו מקום, וממילא אין כאן החזקת טומאה ממקום למקום שהרי הטומאה עצמה המקור עצמו 

   הגיעה לשם

 ספקות באישה: 3יאה שיש הגמרא הב .49

  טמא- להחמיר ש - ספק בבשרהא. 

  טהור -להקל ש - ספק בבגדהב. 

 (האם מצוי שהדם הגיע לשם)רוב ה יש ללכת אחר - מגעות והיסטותג. 

  כמו כן, הגמרא תירצה שהיא עשויה לראות מכוח:

  א. שוק של טבחים ותולה בסיבה זו

 בוודאי שהגיע מגופה  -ב. הגביהה רגליה למעלה

 ב"א: רש .50

מדוע במקרה שאישה עברה בשוק של טבחים וראתה דם, לא תמיד תולים שהדם הגיע קושיה: 

  מן השוק?

כיון שהיא ראתה על גופה בלבד ולא גם על גבי חלוקה, רגליים לדבר וחזקה היא שראתה תירוץ: 
 מגופה ולא תולים שהדם הגיע מכוח השוק 

כך שהדם יינתז מגורם חיצוני מעלה לעיל כל, לא מצוי שאישה תגביה את כל חלוקה כלפי  תוס': .51

 ועל כן אם מצאנו דם על גופה, חזקה היא שהדם הגיע מחמת גופה. ויגיע לגופה, 

 הקשה שהרי ייתכן שהדם ניתז מבין רגליה וממילא הדם כן יכול להגיע מחוץ לגופה  הרשב"א

דם רק על גבי בשרה בין אם מצאה את ה במקום שאין לתלות שהדם הגיע מחוץ לגופה,רשב"א:  .52

טהורה. אם מדובר  -בחזקת טמאה, אך אם היא מצאה רק על גבי חלוקה -או על בשרה וחלוקה

שהיא הגביהה את רגליה, לא ייתכן שתראה רק על חלוקה אם הדם בא מגופה, כי וודאי הדם 
היה שותת גם על גבי גופה, ואף אם מדובר שהיא הגביהה את רגליה, אך עברה בשוק של 

ודאי  - י בשרה והגביהה רגליהאם נמצא הדם רק על גבטהורה, כי יש לנו במה לתלות, ו -םחיטב
רק חולק וסובר שאף אם נמצא  הרמב"ם (מ"מ: יש לגרוס: רמב"ן). אך הראב"דטמאה, וכ"כ 

   .טהורה, אם יש במה לתלות - על גופה

ל חלוקה, ועברה מצינו שישנה מחלוקת בדין אישה שמצאה דם רק על גבי גופה ולא ע ממילא
  :האם טמאה או שיכולה לתלות וטהורה בשוק של טבחים
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  הטמא רשב"א:

 הטהורראב"ד: 

הגמ"י טמאה, אף שעברה בשוק של טבחים, וכ"כ  - כשמצאה דם על גבי בשרהרשב"א ורמב"ן:  .53

, וכל האמור דווקא כשמצאה דם רק על גבי בשרה, אך אם 14הרמב"םוכ"כ רבינו שמחה בשם 
 תולה בדבר וטהורה  -גבי חלוקה ועברה בשוק של טבחיםמצאה דם גם על 

גבי חלוקה וזה  עלדם רק  מצאהרשב"א וראב"ד: עשוי להתהפך.  -חלוקהבגד תחתון  - חגור .54
אם הגביהה  - בשרה על מצאהטהורה, אף שאין לה במה לתלות מגורם חיצוני,  - בחלק העליון

 טמאה   -רגליה

לה שבאה לה משם, אף שלא ראתה גם על גבי תו -אם יש לה מכה בגופהרשב"א ורמב"ם:  .55

 חלוקה, כיון שייתכן שבמקרה שכזה תראה רק על גבי גופה ולא (גם) בחלוקה 

תולה בגופה ממכה שיש לה, רק במקום שדם המכה יכול להגיע לשם, אך למקום שדם המכה לא  .56

א חולק בעניין) טמאה, כיון שאין מחזיקים טומאה ממקום למקום (ורש"י ל - יכול להגיע וראתה שם
 וחוששים שדם זה הגיע מהמקור  

טמאה, אף שהכתם נמצא לצד חוץ, כי הבגד עשוי  - כשנמצא כתם על חלוקה למטה מהחגור .57
 , ואין זה ראייה שהדם הגיע מבחוץלהתקפל

 עברה בשוק של טבחים ומצאה דם: .58

  טהורה אף שנמצא לפנים - רק על חלוקהא. 

  טמאה - רק על בשרהב. 

 : תולה, בכל מה שיכולה לתלותרמב"ןע"פ  - לוקהעל בשרה וחג. 

טהורה, אף שלא עברה בשוק של טבחים, שהרי אם הדם היה מגיע  - נמצא דם על חלוקה למעלה .59

 מגופה, היה לה לראות גם על בשרה 

 טמאה  - כל שראתה ממקום החגור (כולל) ולמטה הראב"ד: .60

עלה, טהורה אף שלא עברה נחלקו הראשונים האם אישה שראתה דם בחלוקה מן החגורה ולמ .61
 בשוק של טבחים: 

  טהורה יש אומרים:

 טמאה, שכיון שנזדקרה, דין החגור כלמטה וטמאה בוודאי יש אומרים:

כשמצאה אף על חלוקה מוכח שהדם בא מבחוץ, כי אם הדם היה מגיע מגופה, היא רשב"א:  .62

 הייתה רואה על גופה לחוד

תולה  -מהחגור, ואם נמצא בבשרה וחלוקה מצאה למעלה מחלוקה כשנזדקרה= למטהרשב"א:  .63

 בשוק של טבחים

 הב"י הביא שאין לומר בטור שהוא בא להשמיענו ברמב"ן: .64

  שטהורה - א. אם נמצא דם רק על חלוקה, ולא עברה בשוק של טבחים

  טהורה  - ב. כשנזדקרה ונמצא על החלוק למעלה

 - שנמצא רק על חלוקהלכן נראה שאע"ג הרמב"ן נקט כך, כמו שמשמע לעיל, למעשה אף כ
, וכל הרבותא היא כשמצאה בבשרה וחלוקה, שתולה בשוק (כל שלא עברה בשוק טבחים) טמאה

 םשל טבחי

                                                           
14
 חולק וסובר שתולה וטהורה אף שמצאה רק על גבי בשרה  הראב"דאולם כאמור,  
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בגמרא הבאנו כמה לישנות כיצד יש להעמיד את המקרה בו האישה עברה בשוק של טבחים או  .65
 נזדקרה וכו', ויש חילוקים מתי היא טהורה ומתי היא טמאה.

  נות אינן חולקות:כתב ששתי הליש המ"מ

מדובר שעברה בשוק של טבחים ולכן תמיד טהורה כשנמצא על לרמב"ם לתירוצא בתרא: 

חלוקה (גם כשראתה על בשרה וחלוקה), כי אם הדם היה מגיע מגופה, היא לא הייתה רואה על 
  חלוקה 

מדובר שלא עברה בשוק של טבחים, ולכן אף אם ראתה על בשרה ולרשב"א: לתירוצא בתרא: 

  טהורה  - כי אין לנו במה לתלות, אך אם ראתה על גבי חלוקה בלבדטמא,  -חלוקהו

  נפקא מינה בין השיטות:

  במקרה שנזדקרה ומצאה רק על חלוקה מן החגור ולמעלה: 

  לא עברה בשוק של טבחים -טמאה לרמב"ם:

  אף שלא עברה בשוק של טבחים  -טהורה :לרשב"א

טמאה, אף שעברה בשוק  -על בשרה בלבד מצאהיא בשאר הדברים, הם מסכימים שאם האולם 

 טהורה, כשעברה בשוק של טבחים  - בבשרה וחלוקה וכשמצאה ,של טבחים

 במקרה שנזדקרה ונמצא על החגור ולמעלה: .66

  שווה לגמרי לדין חגור ולמטהלרמב"ם: 

שווה בכל לדין חגור ולמטה, חוץ ממקרה שנמצא על חלוקה בלבד, ואין לה דבר  לרשב"א:

טהורה, כי אם הדם היה מגיע  -טמאה, ובחגור ולמעלה -ת בו, שאם נמצא על חגור ולמטהלתלו

 מגופה היה לה לראות אף על בשרה  

 רשב"א:  .67

  טמאה - . לא חוששים שמא החלוק נגע בבית התורפה ואז לבשתו, ועל כן אם יש דם על החלוק1

 מאה ממקום למקום . לא חוששים שמא בלילה נטף דמה ממקום אחר, כי לא מחזיקים טו2

 טמא - אישה שנתכסתה בשנתה באפליון ומצאה בו דם .68

  נחלקו מהו 'אפילון':

דווקא כשלא קשרה היטב, משום שאם לדם שעליו (הרי היא חוששת  כיסוי ראש לשינה רשב"א:

  אינה חוששת כלל) - מדובר שהיא קשרה היטב ומצאה עליו דם בבוקר

 אזור  רמב"ם:

 רבינו ירוחם:  .69

 שתיהן טמאות כשמצאו דם בחלוק - כסו בחלוק אחד ונמצא בו דםא. נשים שהת

 רק היא טמאה -ב. אם רק אחת התכסתה בחלוק שנמצא בו דם

תולה מהדם שמגיע משם, כיון שבכל  -פסק שאם יש לה מכה בצווארה הטור ע"פ הרשב"א .70

 הכתמים תולים להקל שהרי הם רק מדרבנן

ם מדובר שהעליון בגודל כגריס, והתחתון יתר כתמים בחלוקה, א 2אישה שמצאה תוס' ורא"ש:  .71
אין היא תולה לומר שכמו שהעליון הגיע מעלמא כך גם התחתון, כיון שייתכן שהעליון  -על כגריס

  בתוספתאהגיע מדם כינה וממילא התחתון הוא דם נידה, וכן נכתב 

המכה,  אישה תולה שהדם הגיע ממכה, אף שעלה על קרום על , סמ"ג, סה"ת:רשב"א, מרדכי .72

 שמא גלעה שלא מדעתה 
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רואה מחמת תשמיש, תולה במכה שיודעת שמוציאה לה דם, אך לא בשעת מרדכי ע"פ סה"ת:  .73

   . יודעת אם המכה מוציאה דם לאווסתה. עם זאת, הרי היא תולה לטהר כתמים, אף ש

ימים  3כשתולה במכה, צריכה לדעת שהיו לה סה"ת, הגמ"י, תרומת הדשן, מרדכי, תשב"ץ:  .74

 ימי הספירה 7נקיים לגמרי מ

כל זה כשתולה דווקא בכתם בגודל כגריס, אך בפחות מגודל כגריס, אף בתוך ג' ימים תולה 
 בכינה 

לא תולה וטמאה בסתמא, אף שעברה בשוק  - אף שאמרנו שכשמצאה על בשרה לבדרשב"א:  .75

מים בא שמעסק הכת ידיים מוכיחותשל טבחים, אך אם מדובר שהתעסקה בידיה בכתמים הוי 
 והרי היא טהורה  ,לה כתם הדם

בעלה אם הם התעסקו בדמים, כי \תולה בדם שבא מבנה -הרשב"א, רמב"ם, סמ"ג וסה"תע"פ  .76

 דרך דם להינתז, ועל כן תולה בהם אף שלא נמצא בהם בעצמם דם (כשחיטה)  

  בעלה\, כמו שתולה בבנהתולה שהדם הגיע ממנה -אישה ששכבה אצלה דרכי משה: מרדכי: .77

 רק במקום שדם עשוי לנטף ממנו  ,ף שנאמר שתולה בדם ממכה שבצווארה, הכוונה היא גם כאןא .78

תולה במכה שיש לה לפניה, כי ייתכן שהדם נטף  - אם יש לה כתם למטה מאחורה ראב"ד: .79

 כשישבה לאחור 

 תולה בו בכל מקום שתמצא בו  - אם היא מתכסה בחלוק בלילהרמב"ן, רשב"א, ראב"ד:  .80

, יש לכל העיר דין כ'שוק של טבחים', והוא הדין אם יש בה חזירים שנובריםעיר ש רשב"א: .81
 טהורה - שוחטים בכל רחבי העיר, וממילא בכל כתם שתמצא על חלוקה

אין הדבר תלוי בעצם מציאות החזירים בעיר, בכדי שתוכל לתלות בהם, אלא העיקר הוא רא"ש:  .82
אינה  -ניתז דם, אך אם אין להם שרצים שרצים לנבור בהם, שאגב הנבירה בהם - אם יש לחזירים

 תולה לטהר כתמיה  

 חוששת לכתם  - אם ברור לה שלא נגע בה חזיר מ"מ: .83

בימינו אין לתלות שהדם הגיע מהחזירים, כי בימינו מחזיקים את החזירים הרשב"א בשם תוס':  .84

יא הלכה בהסגר ואין הם נמצאים בכל מקום בעיר, ואין לה לתלות בהם אלא אם כן ברור לה שה

 למקום שנמצאים בו חזירים וייתכן שהדם הגיע מהם. 

 מציאת דם בגוון אחר:  .85

  תולה בכמה מינים אחרים -רבא: ע"י שמצאה כתם בסוג גוון אחדלישנא קמא: 

גווני דם,  3רבא התכוון שניתן לתלות לכמה מינים רק בדם של תרנגולת, שיש בה  לישנא בתרא:
 מיני דמים כשמצאה רק מין אחד של דם אך סתם כך לא ניתן לתלות לכמה 

פירש כלישנא בתרא, והסברא אומרת שאם נאמר שאגב שתמצא דם אחד יכולה  רא"ש: ר"ח .86

תתלה, ונמצא דין כתמים  - היא לתלות בכמה מיני דמים, נאמר שאף אם היא תמצא שום לכלוך

 בטל מהעולם 

 ילור'תולה בצבע אדום שמצאה, אף שהוא דהוי מעט כ'קרשב"א, רי"ו:  .87

 מצאה כתם בצבע מי תלתן או מי בשר צלי:  .88

  לא תולה לגמרי שטהורה, אלא תולים עליה את התרומה ולא שורפיםרבנן: 

 אפילו לא תולים  בית הלל:

 תולה את הכתם בכך, כיון שיש להם מראה אדום ריטב"א, ראב"ד, רשב"א: 

לתלות בו כתמים אחרים , ויכולה טהורה, אף שאין לה במה לתלות - נמצא כתם למעלה מהחגור .89

 אף שהם מתחת לחגור 
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תולה בכמה מינים  - פסק כלישנא קמא דרבא, שע"י שמצאה כתם בסוג גוון אחדהרשב"א:  .90
, ונראה שלא גרס בגמרא את ה"איכא דאמרי", ועל כן הוא הראב"דאחרים, וכתב שכן פירש 

 סובר שרבא אמר את שתי הלישנות, וממילא הלכה כמותו. 

התעסקה  אם .טהורה - כ מצאה כתםליה צבע אחד, ולא בדקה את עצמה, ואח"שניתז ע מדובר

עליה צבע אחד,  אם ניתז אךמודה רבה שאינה תולה,  - בצבע אחד ומצאה כתם בצבע אחר

טהורה, שכמו שלא הקפידה לבדוק בראשונה, כך ייתכן שניתז  - ואח"כ נמצאו עליה עוד כתמים

 עליה צבע אחר ותולה בו 

 פסקו כלישנא בתרא דרבאברמב"ן: הרמב"ם והמ"מ  .91

 למסקנה מצינו במחלוקת הפוסקים: .92

  פסקו הרשב"א והראב"ד כלישנא קמא:

  תולה בכמה מינים אחרים] -[ע"י שמצאה כתם בסוג גוון אחד

  וכן הלכה למעשהר"ח, רמב"ם והרמב"ן, רא"ש, פסקו  כלישנא בתרא:

גווני דם, אך סתם כך  3, שיש בה [רבא התכוון שניתן לתלות לכמה מינים רק בדם של תרנגולת
 לא ניתן לתלות לכמה מיני דמים כשמצאה רק מין אחד של דם]

האישה יכולה להקל ולתלות שהכתם שראתה הגיע מכינה, רק כל עוד שהכתם אינו  הרא"ש: .93

. למעשה, כיון שהספק בגמרא נוריד את גודל הכתם שהתעסקה עימור שאגדול משיעור כתם כ
 לא תולים בו בראייה מרובה - חומרא, שאם ראתה ראייה מועטתהולכים ל - לא נפשט

     טמאה -גריסים, אך ביותר מכך 2הולכים לקולא, שתולה עד שיעור  הרמב"ם:

 רשב"א:  .94

[כיון שאני תולה שהדם היתר הוא  תולה -התעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה שיעור גריס ועוד
 והר"םעסקה בכגריס ומצאה שיעור גריס ועוד, , אך הספק של ר' ירמיה הוא כאשר התשל כינה]

  . סמך לקולא, ולכאורה היה להחמיר בדין זה, אף שכתמים מדרבנן

טמאה, כיון שדם כינה  -גריסים 2מצאה שיעור של ו מכגריס פחותהתעסקה ב אם מדובר שהיא
  לא מגיע לשיעור שכזה (שהרי דם כינה עד כגריס) 

 טהורה.  -גריסים 2ה שיעור אם מדובר שהיא התעסקה בכגריס ומצא

טמאה, כיון שיש  - , אם מדובר שהתעסקה בפחות מכגריס ונמצא כגריס ועודהרא"שאולם לפי 
 (שלא כרשב"א) שיעור כתם  

 2אין הכתם מטמא עד שתמצא  -כאשר התעסקה בפחות מכגריס לדעת הראב"ד והרשב"א .95
גריסים ועוד,  2כל עוד שאין שם גריסים ועוד, כי הם פוסקים את הבעיא של ר' ירמיה לקולא, ש

, ולדעתם אף אם התעסקה גריסים) 2(כגון שנמצא  אומרים 'שקול דם ציפור שדי בי מיצעי'
  גריסים ועוד.  2כאשר מצאה  בכגריס, לא אומרים 'שקול דם ציפור שדי בי מיצעי'

 תולה בו בכל כתם  -כתב שאם היא אינה יודעת במפורש שהתעסקה בכתם מועט הרשב"א .96

 יודו לכך, אף שלא פסקו כלישנא קמא דרבא  שר"ח, רמב"ם והרא"שכתב שנראה  הב"י

בכמה מינים, מדובר אף בשיעור מרובה, כיון שאנו  -כתב שכשתולה אגב מין אחד הראב"ד .97

מחזיקים את החלוק שלבשה בחזקת שאינו בדוק, ותולים בו אף בכמה גריסים שמצאה, כל עוד 
 ום אחד, וזה בבחינת 'טיפין טיפין'. שאין יותר משיעור כגריס במק

תולה בו לכתם תחתון, אולם דווקא  - שאם מצאה כתם עליון התוספתא בנידהכתב ע"פ כמו כן 

, אך בתחתון ייתכן שיהיה אף יתר על (שיעור כינה) כאשר אין בכתם העליון יתר על שיעור כגריס
  כגריס, ובכל זאת תולה בעליון 
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 ' יש כינה מעוכה:אם מצאה כגריס ועוד ו'בעוד .98

  כן פסק הרמב"ם  - מטמארבי חנינא: 

כן פסקו  - מטהר, שכיון שמעוכה שם כינה, מוכח שהדם הגיע מהכינה, ולא מן האישהרבי ינאי: 
 הרא"ש, הרמב"ן והרשב"א

טהורה, כי אחר שמורידים כגריס כנגד הכינה  גריסים, שלר' ינאי ג"כ 2הוסיף לדין מצאה  הרא"ש .99

גריס ועוד (אלא נשאר רק כגריס), ועל כן יש לתלות בכינה אחרת, והלכה כר' שמצאה, לא נשאר כ
, וכל הרמב"ן והרשב"א וינאי, כיון שהלכה כמיקל בדברי סופרים, וכל שכן בכתמים, וכן פסק

  האמור כאן זה אף כשלא התעסקה בכתמים

גם כתב שלא היה לטור את הספר 'תורת הבית הארוך' לרשב"א, ולכן לא ידע ש הב"י .100

כתב במפורש כראב"ד ובשם רבותינו הצרפתיים שתולה הכתם בכל דבר, וכל מה  הרשב"א
שהגמרא דנה בצבע הכתם זה להוציא ממי שמדמה לעצמה צבעים בדמיונות, אך מי שלא ידועה 

תולה בכל צבע, אא"כ ברור לה שהכתם לא דומה לצבע  - כדמיונית או שלא זוכרת את צבע הכתם
בשחור והכתם אדום, או שהתעסקה בדבר מועט ומצאה כתם מרובה,  שמצאה, כגון שהתעסקה

 שחז"ל הקילו בדין כתמים ולא החמירו 

סימנים שמעבירים על הכתם וזה מועיל לדעת האם זה צבע  7כתב: המשנה ציינה  הרשב"א .101

 או דם, עוסקת:

 : בטהרות לרמב"ן: בבעלה לרמב"ם

הרי זה צבע בודאי, והרי  -בע לא עבר, אם מדובר שהעבירה את הסימנים כסדר והצלרמב"ם

היא בחזקת טהורה, וכל שכן שהיא מותרת לבעלה, כי דין כתמים מדרבנן, אך כל עוד שלא 

 טמאה, וכיון ששנו דין בעלה עם טהרות, משמע שדין בעלה כטהרות    -העבירה את הסממנים

 מ"מ ברמב"ם:  .102

  טמאה בוודאי -א. אם ברור לה שהצבע שמצאה זה כתם דם

  טמאה מספק כל עוד שלא בדקה בסממנים  - ולא ברור לה שזה דםמצאה כתם  ב.

 טהורה  - ג. אם ברור לה שמצאה צבע

  הרשב"א והראב"ד ברמב"ם: 

טהורה, כל עוד שלא התברר לה  -הבינו שבמקרה השני ש"מצאה כתם ולא ברור לה שזה דם"

 ע"י הבדיקה ולא חוששת מספק  

שהכתם לא עבר, וממילא לכאורה יש לומר שהרי זה אף שבדקה ומצאה  לראב"ד ולרמב"ן .103

כי אין בכוח הבדיקה להתירה לבעלה, משום שכל מה אסורה לבעלה, בכל זאת  -ולא דם צבע
 הסממנים בש"ס, זה רק לעניין מגע  7שהוזכרה בדיקה זו של 

  חולקים וסוברים שיש בכוח הבדיקה להתירה לבעלה הרשב"א והרמב"ם ע"פ המ"מאך 

 ברור מהם אותם סממנים לא - למעשה

הרי זה מועיל דווקא אם  ,לפני כןבו אישה שמצאה כתם ובדקה במקום שהייתה הרשב"א:  .104

 אותו מקום היה בדוק לה כבר לפני כן 

סייג וכתב שהרשב"א התכוון דווקא במקרה שמצאה את הדם על גבי דבר המקבל  הדרכי משה
אין  -ל קרקע או דבר אחר שלא מק"טטומאה (המק"ט), אך אם מדובר שהיא מצאה את הכתם ע

  לו דין כתם  
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שניהם טמאים בוודאי וחייבים בקורבן, כיון  -אם מצא הבעל דם על העד שלו לאחר תשמיש .105
 שבוודאי בא דם זה על האיבר שלו מן האישה בשעת התשמיש:

 האישה,של  המקום בדוק מכינה, דהיינו ברור לנו שאין כינים באותו מקום ר' זירא: - לישנא קמא
  ועל כן הדם הגיע בוודאי מן האישהמפני שהמקום סתום, 

דחוק הוא מהכינה, דהיינו אין כינה יכולה להיכנס לשם. כלומר, אין זה מצוי לישנא בתרא: 

שהכינה תגיע לשם כי המקום דחוק לה, אך יש מצב רחוק שכינה כן תגיע לשם שלא כלישנא 

 קמא. 

קמא, ועל כן אם מדובר שהיה לה 'עד' בדוק  פסקו כלישנא הרשב"א, המ"מ, והרמב"ם .106

 טמאה. - ומצאה עליו כינה

בתרא, אלא לעניין שריפת תרומה וחיוב לישנא אין נפקא מינה בין לישנא קמא ל לפי פירוש רש"י

(שאז היה לנו לתלות בכינה  טמאה, אף אם מדובר שנמצאה כינה מעוכה - בקרבן, אך לכו"ע
הדבר לומר שהכתם בא מגופה, ולא מכינה, ועל כן טמאה  שכיון שבדקה עצמה, קרוב ,ולטהר)
  מספק. 

טמאה, ואם מדובר שהכינה על  - שמשמע מלשונו של רש"י שדווקא אם הכינה דחוקה על העדאף 
 הרשב"א, כיון שלא מצינו שהפוסקים חילקו בכך, וגם אין לומר כןתהיה טהורה,   -מקום העד

  טמאה,  - ום כתם הדם עצמובעצמו כתב שאף אם מדובר שיש כינה על מק

או במקום  וייתכן שכל מה שרש"י מחלק בין אם מדובר שמצאנו כינה על מקום כתם הדם עצמו
, זה רק לעניין חיוב תרומה וקרבן, אך לעניין טומאה, הרי היא טמאה בכל מקום שהכינה אחר

  תהיה על העד. 

ה, אף שהניחתו בקופסה, טמא - כתב שאם היה לה עד בדוק, ומצאה עליו כתם רבינו ירוחם .107
 זולת מקרה שמצאה על העד כינה מעוכה

 ועל כן הסיק להגיהעל דבריו, כי משמע מדבריו שכשמצאה כינה הרי היא טהורה, הב"י תמה 
את לשון רי"ו כך שרי"ו דיבר על עד שאינו בדוק, ועל כן תולה בכינה מעוכה, אך וודאי שאם היה 

  יה כינה טמאה, אף שמצאה על - מדובר בעד בדוק

, בתורת וודאי טמאה - בירכההבדוק לה את העד  דחקה)\( מצאה כתם כאשר טחה רש"י:  .108
, מאחר והעד היה בדוק לה מתחילה, אנו תולים לומר שהדם הגיע אף שייתכן שהדם הגיע מירכה

  מגופה לעד וממנו אל ירכה 

 כתםצאה כשמשטמאה רש"י מדבר : בדעת רש"י, רשב"א עצמו, הראב"ד והרמב"ן רשב"א
 - דווקא כשמצאה כתם עגול בכינה. אולם, תולים -, אך בפחות מכן'כגריס ועוד'בשיעור של  (עגול)

, כי רגליים לדבר שזה דם נידה וטמא - תולה בכינה כשאין 'כגריס ועוד', אך אם זה כתם משוך
וך (שדם מש וכר"א ברבי צדוק שהרי העד היה בדוק לה מתחילה, רגליים לדבר שזה דם קינוח,

  שהלכה כמותו  טמא)

   טמאה אף שמצאה בפחות מכגריס, ואין לתלות בכינה רמב"ם:

מקום התורפה, ודאי שאין זה נחשב כבדיקה, וכל \אם נטלה העד מהאשפההריטב"א:  .109

הספק הוא כאשר נטלה את העד ממקום בינוני, שלא משומר לגמרי אך מצד שני גם אינו מקום 
דיה' לפי שעה, והשאלה היא אם יש להחשיבו (למקום התורף, אלא מקום שנותנת שם את 'ע

הבינוני) כמקום בדוק או כאשפה, ולמסקנה ר' יוסי טיהר לגמרי ועשאו כמקום שאינו בדוק ולכן 

 . (שמא הדם הגיע מכינה) יכולה לתלות בעד

טמאה, בכל צורת דם שהיא. אף  -אישה שבדקה עצמה בעד הבדוק לה ומצאה דם רשב"א: .110

אין תולים לומר שהדם הגיע מהכינה, כי חזקה על טמאה, ו -מעוכה על העד אם נמצאה כינה
 מקום התורפה באישה שאין שם כינים. 

כי תולים בדם כינה, ואף טהורה,  -הכתם עגול ואין בו כגריס ועוד אםעצמה בעד הבדוק לה, טחה 
ה, כי אם זה שמדובר שהעד בדוק ולכאורה היה לומר שבוודאי זה דם מגופה, חזקה שזה דם כינ

 אף שאין בו כגריסוטמאה,  - מצאה כתם משוך אםהיה דם מגופה, הדם היה משוך ולא עגול. 
  , לא תולים בדם כינה ועוד
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  מצינו חומרא בעד מבחלוק, במקרה שמצאה כתם משוך שאין בו כגריס ועוד:ממילא 

  (כי מוכח שזה דם קינוח) טמאה -בעד

 גודל כגריס ועוד) (בכל כתם תולה בכינה עד  טהורה -בחלוק

טמאה, אף  - בא ללמדנו שאם היה לה עד בדוק ומצאה עליו דם הטורהסביר ש הב"י .111

, וכל שכן שטמאה כאשר הניחה את העד שהניחתו מגולה, ולא תולים לומר שנפל עליו דם מבחוץ
  בקופסה 

טמאה, אף שטחתו בירכה כי יש יותר לתלות שבא  -אם מדובר בעד הבדוק לה הרא"שלפי  .112

 , וממילא טמאה אף כשראתה טיפת דם כחרדלקום התורפה, מאשר ממקום ירכהממ

כיון שלא הרגישה כלום ומצאה כתם, רגליים לדבר שהדם לא הגיע מגופה,  לרשב"א ותוס' .113
ולכן תולים כשהוא פחות משיעור כגריס במה שניתן לתלות ככינה. כמו כן היכן שיש לתלות שבא 

כל עוד שהוא עגול, אך ה, אף שהוא יתר על כגריס, תול - הכתם כי התעסקה במיני דמים
 ברא"שטמאה אף בכל שהוא, כי חזקת משוך ממעשה קינוח, ולמסקנה אין להכריע  - כשמשוך

וכתב ברא"ש שלא חילק  כטורשלא  ,שלא סובר לחלק בין עגול למשוך, ובין כגריס לפחות

 משוך)\שמטמא בכל מקרה (עגול

משוך, מכך שהרא"ש \שהרא"ש מטמא בין עגוללטור ברא"ש, שייתכן שיש סמך אח"כ כתב הב"י 

 כתב שהתוס' כרא"ש רי"ושהבין ברא"ש.  רי"והעתיק את לשון הגמרא בסתמא, וכך משמע ב
, (שמחלק בין עגול למשוך) חלק וכתב שהתוס' כרשב"א הב"י, ו(שלא מחלק בין עגול למשוך)
   וייתכן שלרי"ו נזדמן תוס' אחר 

עד בדוק מתחת לכר ומצאה עליו כתם עגול, תולה בכינה וטהורה,  : הניחהמ"מ ברמב"ם .114

 טמא  -שבכתם משוךהרמב"ן והרשב"א השוו דינם, וכתב שיש להחמיר כרמב"ם שוהמ"מ כתב 

 - אם מצאה כתם עגול ובתוכו חלק בלי כלום כמין ס'כתב שקונטרס אשכנזי  דרכי משה: .115

 ציינו כן.  , אך אין לסמוך על כך למעשה כי הפוסקים לאכשרה 

 למחר:עליו דם בדקה בעד שאינו בדוק ומצאה  .116

  נידה טמאה בוודאי,רבי: 

 טמאה מספק, משום דין כתםר' חייא: 

 טהורה  -כל המחלוקת היא רק כשמצאה כגריס ועוד, אך בפחות מכן

 :)ספק דם מהרחם, ספק דם ממכה( במי רגליה עשתה צרכיה ומצאה דם .117

  רבי מאיר: 

  ביציאת המי רגליים, ועל כן הם יצאו עם דם המקור) (יש דוחק טמאה - עומדת

  (כיון שמי הרגליים לא יצאו בדוחק, אין לתלות שיצאו עם דם המקור)טהורה  -יושבת

 (כיון שאף אם היא עומדת ניתן לתלות שהדם הגיע ממכה ולא מהמקור)טהורה רבי יוסי: 

  ואמרו:

  כרבי -. רבי מאיר1

 כר' חייא - . רבי יוסי2

 ר' יוסי מטהר משום דם, אך מטמא משום כתם, והלכה כר' יוסי ור' חייאר"ח:  הרא"ש בשם .118

 ור' יוסי טמאה בוודאי) -(בדקה בעד שאינו בדוק לה ומצאה למחר פסק כרבי הרמב"ם .119
 ע"פ מה שהבאנו לעיל ולכאורה הרי זו סתירה טמאה) -(עשתה צרכיה בעמידה
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ה הלכה כרבי יוסי 'ולאו הא בהא תליא כתב ליישב שהלכה כרבי מחבירו, וכמו כן נפסקהמ"מ 
  מילתא'

 - שבמקרה שעשתה צרכיה הלכה כר' יוסי שטהורה, בבדקה בעד שאינו בדוק: אף הראב"ד .120
 טמאה כרבי, כי ר' חייא סובר כמותו  

טיהר בעד שאינו בדוק לה, ולמעשה כתב שהמחמיר תבוא עליו הברכה. משמע  הרשב"א .121
  המ"מ בדעת הרמב"ן והרשב"אבר, וכן כתב שלעניין מעשה לא מלאו לבו להקל בד

 כשבדקה בעד שאינו בדוק לה, לא מדובר שטחתו בירכה  רש"י: .122

שאז  ,שלקחה ממקום בינוניהיינו עד שאינו בדוק לה  דרכי משה: ע"פ הריטב"א והרשב"א: .123

תולה, אף ביותר  -, ואם נטלה ממקום שמצוי בו דםאין לתלות -אם מצאה כתם בגודל כגריס ועוד

 ריס מג

דין ג' נשים שלבשו חלוק ומצאו עליו דם, כדין שני שבילין שעל  רבותינו הצרפתייםלפי  .124

 כורחך יש לטמא אחד מהם

: עד הבדוק לה, היינו שבדקתו ולא זז מתוך ידה עד שבדקה בו, אבל אם לקחה עד הרמב"ן .125
 שאינו בדוק כלל, לכו"ע אינה חוששת 

שיצא מחזקתו, ואין תולים לעולם במקרה  עד הבדוק לה בחזקת בדוק עד שנדעהרשב"א:  .126

 שאינו ידוע

  לא חוששים לכתמים, אלא רק בבגדים בדוקים מ"מ ברמב"ם: .127

גם ע"י חבירתה, וזה כאילו שבדקה בעצמה, אך החברה לא  ההבדיקה מועיל הרשב"א: .128
והמוציא מחבירו עליו הראייה. כלומר, דרכ"מ:) ( ,חייבת לכבס, כי אין מוציאים ממון מספק

קרה שאישה בדקה את חלוקה אחרי שלבשתו ומצאה שהוא נקי, ואח"כ השאילה אותו במ

טהורה, שהרי היא מצאה  - לחברתה, והשניה לבשה אותו לאחר מכן ומצאה עליו כתם, הראשונה
 את החלוק נקי כשהיא לבשה אותו, 

אינה טמאה, כיון שהיא לא יכולה לומר שהיא  תה שלבשה אותו לאחר מכן, ע"פ רב ששת:וחבר
מאמינה לראשונה שבדקה אותו היטב, ועל כן בסתמא תולים שהראשונה בדקה היטב, והכתם מן 

השנייה, וכל מה ששנינו שהשנייה תולה בראשונה, זה לעניין שהשנייה לא חייבת לכבס את 
החלוק, ואף אם הראשונה תטען שהכתם הגיע מן השנייה, השנייה יכולה לטעון: ייתכן שהכתם 

השנייה  -ני חייבת להוציא כסף ולכבס את הבגד מספק. כלומר לעניין דיני ממונותממך, ואין א
 אין היא יכולה לטעון.  -יכולה לטעון, אך לעניין איסור והיתר

 טהורה, אף שיודעת ממי לקחה, כי בכתמים יש להקל  - בדוקלבשה חלוק שאינו  .129

 דוק לה כלל:בדין אישה שהשתמשה בעד שאינו ב בהגהות והערות ציינו למחלוקת .130

  טמאה מדין כתםתוס': 

 לא טמאה כלל רמב"ן: 

 ,כנידה שרואה עכשיו ,תולה בה שכבר ראתה הגויה -ישראלית שלקחה חלוק מגויה רשב"א: .131
 כשהשאילה לה החלוק 

סובר שגויה שראתה פעם אחת, לעולם דינה כנידה מדרבנן, וכתב שכן המ"מ ברמב"ם  .132
 הרמב"ן והרשב"או שפיר

ב שלא ייתכן לומר כן, שאז יוצא שגם קטנה שראתה פעם אחת, אף שלא הגיע וכתחלק  הב"יאך 
, למ"מ. כמו כן יוצא שהרשב"א ורש"ישזו דעת תולים בה. כמו כן, לא נראה  - זמנה לראות

  דתה, תולים בה לעולם, אף שלא ראתה עכשיו.יישראלית שמעולם לא טבלה לנ

 כשהשאילה החלוק  זמן נידתהם רק ב, שכוונתו היא שגם בגויה תולירמב"םעל כן פירש ב



84 

 

 7ורה גמורה, ובין למצב שהיא בספירת טהאם היא כאשר תולה, הרי היא תולה בין רשב"א:  .133
 נקיים, שהרי היא טהורה לגמרי 

פסק ע"פ הגמרא שאישה יכולה לתלות שהדם שמצאה בחלוק שהשאילה, הגיע  הרשב"א .134

טוהר, ובבתולת דמים שלא ראתה דם משומרת יום כנגד יום בראשון שלה, וביושבת על דם 

 מעולם

אין היא יכולה לתלות באישה  -לא יושבת על דם טוהרשבזמן הזה שאישה  ש אומריםיאמנם 
בבתולת דמים שנבעלה, כיון  מ אף בזמן הזה היא יכולה לתלותומ"אחרת שלבשה את החלוק, 

   בהם ייומצ שדמים רבים

  שבת על דם טוהר כתב שבזמן הזה אין לתלות באישה היוהראב"ד 

  פסק שהכל תלוי ע"פ המנהג, אם יש לתלות בזמן הזה הרמב"ם 

כתב שלדעת הרמב"ם, הרי היא תולה אף במקום שנהגו איסור, מיגו שיכולה הב"י ע"פ רי"ו 

 ללכת למקום שבועלים על דם טוהר וממילא גם תולים שם באישה שכזו

 :רת שבעה נקיים שלא טבלהלסופאישה שהשאילה חלוקה לשומרת יום כנגד יום, או  .135

שדין כתמים מדרבנן, יש כיון . טמאה -מי שהשאילה את החלוקטהורה,  -בעלת החלוק רשב"ג:

לתלות את הקלקלה במקולקל, כדין שתי קופות חולין ותרומה, שתולים חולין לחולין ותרומה 
  כן פסקו הראב"ד, הרמב"ן והרא"ש - לתרומה

וסופרת שבעת הנקיים יכולה של השומרת יום כנגד יום  שבידה כיון. שתיהן טמאות מספק רבי:
שהלכה כן פסק הרמב"ם (, לטבול ולהיטהר, הרי היא לפנינו כמי שטבלה, וממילא אין לתלות בה

  )כרבי מחבירו

 אין תולים כתם בכתם, שמא הכתם שרוצה לתלות בו, לא בא מגופה, אלא מעלמא  הראב"ד .136

ם יורד בכביסה, ועל כן אם מצאו כתם בבגד בסתמא אנו תולים לומר שכתם ד רשב"א: .137

 לאחר הכיבוס, בוודאי שהוא כתם חדש ויש לטמא 

 מצינו מחלוקת בדבר כיצד יש לפעול בדבר:בדין כתם שנמצא,  .138

  הכול תלוי בבדיקת הכיבוסרבי מאיר: 

  תכבס עכשיו, ונבדוק אם הצבע ידהה רבי אחא:

  ס לבגד או שהוא שרוי מבחוץ אין לכבסו שנית, אלא יש לבדוק אם הצבע נכנ רבי:

  כתב שכיון שדין כתמים מדרבנן, עלינו ללכת לקולא בדין זה, ועל כן: הב"י בשם הרשב"א

א. חלוק שלבשה בימי הנידה ונתנה לישראלית לכיבוס, ומצאה בו כתם ואין אפשרות לשאול את 
  בחזקת טמאה, כי הכתם לאחר הכיבוס -הכובסת

  תולה ובחזקת טהורה - א לא בדקה את החלוק בשעת הכיבוסב. אם בהנ"ל הכובסת טוענת שהי

תולה וטהורה, אף אם הן אינן לפנינו ולא  -אם מדובר בהנ"ל שהכובסת הייתה גויה או שפחהג. 
  ניתן לשאול אותן 

 יש לחשוש לדבר כדעת רבי  - ד. בהנ"ל כשניתן לבדוק אם הכתם נכנס לבגד או שהוא שרוי מבחוץ

יש לבדוק את סוג הכתם האם הוא נכנס  -ן לברר את המציאותכתב שכיון שנית הראב"ד .139
 מב"ןוכ"כ הרלבגד ובלי כיבוס וכדעת רבי, 

יש לחוש לו מספק, ואין לומר את הכלל  - אף אם לא ידוע סוג הכתם הרשב"א בשם הרב: .140

 של ספק דרבנן לקולא 

הבדיקה  הכול תלוי בבדיקת הכיבוס, כרבי מאיר, ולכן יש לטמא למפרע עד שעתהרמב"ם:  .141

 האחרונה
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מעוברת ומניקה תולות בעצמן, ועל כן אם מצאו כתם בחלוק שלבשו רי"ו ע"פ הרשב"א:  .142

 תולה בעצמה ובחזקת טהורה  - קודם תקופת העיבור, או קודם ההנקה

הכלל בבגד שהשרוול שלו ארוך או קצר, הוא שהכל תלוי באם השרוול יכול להגיע עד כנגד  .143
 יש לטהר  - ם הוא לא יכול להגיע לשםמקום התורפה, שאז יש לטמא וא

כתב שכל הדין של שתי נשים שלבשו חלוק אחד זה בלי קשר לדין של פשטו וכיסו  הרשב"א .144

 ך. בו ראשו, שגם בזה תולים שהדם הגיע מחמת כן ויכולה להיטמא בכ

משום שאם כולן טמאות, דווקא אם מדובר שלא הייתה כאן בדיקה,  - נשים שמצאו כתם 3כמו כן 

ובר שאחת מהן בדקה, הרי אנו תולים את הקלקלה במי שבדקה והשאר טהורות, ואין אנו מד
  חוששים לומר ששלושתן ראו כאחת 

נשים שראו שכולן טמאות, זה דווקא במקרה שכולן ישנות ולא ידוע לכל  3דין ראב"ד וטור:  .145

מדובר שאחת לא הרי כולן טמאות, אולם אם  - אחת האם היא ראתה, וכיון שכולן ראויות לראות

 י אנו תולים את הדם בראויה לראותראויה כלל לראות (כזקנה לדוג'), הר

מטהר כשראתה כתם על גבי ספסל של אבן, כיון שאין הכתם מטמא כשהוא נמצא על ר' נחמיה 

  גבי דבר שאינו מקבל טומאה כאבן 

שהן נעורות, הנשים, זה דווקא כשכולן ישנות, אך אם מדובר  3דין הרא"ש בשם הראב"ד:  .146

הנשים,  3כל החילוק בדין  .יכולה כל אחת לומר שברי לה שהיא לא עברה על גבי מקום הדם
כאשר לא היה מדובר שכל הנשים עברו בדרך אחת, זה דווקא כשנמצא כתם דם על גבי המיטה 

כולן טמאות, כיון שהסדין עשוי  -עצמה, אולם אם מדובר שהכתם נמצא על גבי סדין שעל המיטה
תהפך וממילא אנו חוששים בכל אחת שמא היא זו שראתה, אף אם הכתם נמצא תחת אחחת לה

 מהן בלבד

 הנשים:  3הרשב"א בדין  .147

  כולן טמאות, כיון שהכתם עשוי להתהפך  -כשהכתם נמצא בסדין. 1

טמאה, כיון שאין אנו חוששים שגופן  -רק מי שהכתם תחתיה - כשהכתם נמצא במיטה עצמה. 2

ה מבלי שהן ישימו לב לכך, ועל כן כל אחת שוכבת במקומה הידוע לה, ואנו יתהפך בעת השינ
  מקילים בדבר כיון שדין כתמים מדרבנן 

טמאה, בכל מקום שתמצא את הכתם,  - כשהכתם נמצא במיטה של אישה שלבדה במיטה. 3

 שהרי אין לה במי לתלות את הכתם 

הנשים שישנו עימה  2י שמועילה בדיקה שאחת תבדוק את עצמה בכד לרמב"ן ולרשב"א .148

 תהיינה טהורות, רק אם היא בדקה מיד לאחר מציאת כתם הדם 

 בדין אישה שמצאה כתם: .149

  כטומאה וודאית, כשבדקה ומצאה בתוך שיעור ווסתבר פדא: 

  ספק טומאה ר' אושעיא:

שמועילה בדיקה דווקא פשוט שקיי"ל כבר פדא, שהרי המשנה הולכת בשיטתו, ומשמע  ב"י:

 ר ווסת, בכדי להוכיח שהדם הגיע ממנה בתוך שיעו

הבדיקה כאן זה קינוח, כי היא צריכה לבדוק מיד, בכדי לדעת האם היא תוס', רשב"א, רי"ו:  .150

אין זה  -תמצא בקינוח כשיעור דם, אולם אם מדובר שהיא מצאה רק ע"י בדיקת חורים וסדקים
ין כאן כבר חיוב חטאת, אף אם מועיל, כי הזמן כבר ארך לו, והרי זה כדין חיוב אשם תלוי, וא

 תמצא דם 

כאשר הן מועילה בדיקה דווקא עוד כאשר הן במיטה עצמה או מיד רמב"ן, ראב"ד, רשב"א:  .151

 אין זה מועיל  - קמו, אולם אם מדובר שהן בדקו רק לאחר זמן

, ונמצא דם תחת אחת מהן, היה לנו במיטה אחת בדין הנשים ששכבו יחדהסבר הרא"ש:  .152
אין לתלות  -מיד בתוך שיעור ווסת ומצאה דםשאף אם אחת מהן בדקה את עצמה לכאורה לומר 
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והחידוש הוא שבכל זאת תולים בה, וה"ה לבדקה עצמה בה, שמא כבר יצא דם מאחת מהן, 
 ומצאה שהיא טהורה שמטהרים אותה  

 אם בדקה עצמה אחר שיעור הווסת: .153

  מועיל הרא"ש (יחיד): 

 לא מועיל  הרמב"ם, הב"י:

 אמר שיעור וסת של מציאה כשמצאה עצמה טהורה: האם נ .154

לאלתר, אך פוטרת  -לא, ועל כן לומדים ממסכת קידושין שדווקא פוטרת חברותיה הרז"ה:

  אף לאחר זמן (שיעור וסת במשנה עוסק רק ברישא כשמצאה שהיא טמאה) - עצמה

את עצמה כן, כיון ששיעור הווסת עוסק בכל המשנה, בין ברישא כאשר מצאה  י הנפש:לבע

 שהיא טמאה, ובין בסיפא כשמצאה שהיא טהורה 

הנשים, דווקא כשמצאו את הכתם עוד כשהן  3בדיקה ב המועילדרכי משה בשם הגמ"י:  .155

 שוכבות במיטה, או שמצאה אותו מיד כשעמדו מן המיטה 

 גדר זקנה: כל שקוראים לה 'אימא' בפניה ואינה מקפידה רשב"א:  .156

כך תולה בעצמה בזמן שהייתה ראויה  - שתולה בחבירתה כשם רשב"א בתורת הבית ורי"ו: .157

 לראות 

אין היא יכולה לתלות במי שאין לה ווסת. כמו כן, אם יש לה  - אם יש לה ווסת תוס' בשם ר"י: .158
 וכ"כ הגמ"ילא תולה במי שהגיעה שעת ווסתה,  -ווסת ולא הגיע שעת ווסתה

טה, דווקא אם בדקה בתוך אחת מהנשים מצילה על שאר הנשים כשהיו ביחד במירשב"א:  .159

 שיעור ווסת של המציאה 

 הראב"ד:הרשב"א וכן הגמ"י בשם הרמב"ן הביאו את שיטת  .160

הרי היא מצילה את שאר  -כשאחת בודקת בתוך שיעור ווסת ומצאה שהיא טמאה -במיטה

  הנשים מטומאה

כששלוש נשים לבשו חלוק אחד בזה אחר זה, ונמצא כתם, לא מועיל שאחת מצאה  -בחלוק

דם בחלוק, אא"כ השלישית בדקה מיד ומצאה שהיא טמאה, שאז היא מצילה על חברותיה 
 הראשונות 

 - חלק בדין החלוק, וכתב שאם אחת מהן בדקה את עצמה ומצאה מיד שהיא טמאה הרמב"ם .161
 מצילה על חברותיה  

כרמב"ם שאין חילוק בין דין חלוק למיטה, שאחת מצילה על חברותיה בכל  שהטורמשמע  .162
 נשאר בצריך עיון מדוע הטור לא הביא את דעת הראב"ד והרשב"א הב"י. מקרה

 טמאות: -הסמוכות לטמאהרשב"א בשם הראב"ד:  .163

  א. בישנות, שמתוך שינה הן דוחקות זו את זו ונכנסות אחת במקום חברתה 

ב. בנעורות, כאשר הן נודדות כטוחנות בריחיים ואין דעתן על מקומן אלא הן מרוכזות בעבודתן 
טהורות, כיון שכל אחת יודעת את מקומה, ואם  - בסתם נעורות שיודעות את מקומן, הרי הן ולםא(

 תאמר ש'ברי לה' שהיא לא הגיעה למקום שבו נמצא הדם הרי היא נאמנת וטהורה)

 מצילה על כולן  - אם אחת התעסקה בכתמיםרשב"א בשם הראב"ד:  .164

ולה בסילוק דמים, ואם אישה אישה תולה במכה שיש לבעלה, כל שכן שת רשב"א בשו"ת: .165

תולה בעצמה, כל שכן שתולה במקרה שבעלה רואה דם דרך האיבר "שאין לך מכה גדולה מזו 

 לתלות בה"
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 אישה מוכת שחין: .166

  תולה תמיד בכךמהר"ם: 

  ימי ליבון  3תולה בכך לאחר רבינו פרץ: 
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 טור סימן קצ"א: 

 :בספל ונמצא בו דם אישה שהטילה מי רגליים .1

  טהורה בכל עניין רמב"ם:

   הרא"ש:

  (לא מתערב בדם המקור)טהורה  - יושבתא. 

   עומדת:ב. 

  טהורה - הוציאה המי רגליים בקילוח חזק. 1

(כי חוששים שהעמידה את טמאה  -הוציאה המי רגליים בנחת כך שהן שותתים על הספלב. 
 דם) עצמה ובאמת המי רגליים הגיעו למקור והתערבו ב

 האישה טהורה בכל עניין  -איש ואישה שהטילו שניהם מי רגליים בספל אחד ונמצא בו דם .2
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 ב"י סימן קצ"א: 

 נחלקו התנאים בדין אישה שעשתה צרכיה ונמצא דם בספל: .1

 טהורה  - כשיושבתטמאה,  - כשעומדת: הטילה המי רגליים מאיר רבי

  ן פסקו שמואל ורבי אבא וכ - בכל מקרה טהורה ר' יוסי:

 - פירשו שבין עומדת או יושבת שהטילה מי רגליים ונמצא בו דם - רש"י, רמב"ם, רמב"ן, ורשב"א
 טהורה, ואין חילוק בין מזנקת לשותתת 

 תולים לומר שהדם הגיע ממכה, כי לא היה דחוק לה המקום  -מזנקת .2

 ייתכן שהדם הגיע מן המקור כדין עומדת  - שותתת

, כיון שבעומדת אפשר לה שתזנק, ובכל זאת הרי היא טמאה (אף שמזנקת)כתבו  תוס' ורא"ש .3
שאין רחמה נפתח. ר' יוסי לא טיהר בעומדת ושותתת, כיון שר' יוסי טיהר רק מה שרבי מאיר 

 טימא, ור' מאיר לא התעסק בעומדת ושותתת 

יוסי טיהר בכל עניין לספל ואין לומר שר' ר' יוסי טיהר רק ביושבת ומזנקת הגמ"י בשם מהר"ם:  .4
   ר"ח ומרדכי וכן פסקו 

אך כשנמצא טמאה,  -מודה ר' יוסי כשיושבת על שפת הספל וזינקה ונמצא על שפת הספלהר"ן:  .5

 בתוך הספל ישנה מחלוקת ר"מ ור"י:

  טמאה, כיון שחושש למיעוט לרבי מאיר:

אלא זה דם מהמקור, טהורה, כיון שלא חושש למיעוט להחזיק איסור וייתכן שאין  לרבי יהודה:

 סתם שותת כדרך שמי רגליים שותתים בסופם

כתב שכל השקלא  הרשב"אעל הר"ן, שהרי תמה  הב"יו ,הר"ן תמה על הרשב"א שסתם הדברים
 וטריא לר"מ, אך לר"י טהורה אף שנמצא על שפת הספל וקיי"ל כר"י 

להתיר בכל גווני"  כתב: "ולענין הלכה נראה דכדאי הם הרמב"ם והרשב"א לסמוך עליהםהב"י  .6

 (בעניין יושבת על הספל וראתה דם) 

 טהורה, כיון שתולים לומר שזה מי רגליים -אישה שעשתה צרכיה והרגישהרמב"ם ורמב"ן:  .7

ר' יוסי מטהר משום נידה, אך טמאה  -כאשר נמצא דם על המיםהגמ"י, מרדכי, ור"ן בשם ר"ח:  .8
כיון שהרשב"א תוס'  ,חות דברים אלומשום כתם, ואף שהר"ן והמ"מ כתבו שטהורה, אין לד

 ורא"ש מודים לר"ח 

והכוונה לעניין טהרות. ר' יוסי מטמא משום ממשנה יתירה משמע שר' יוסי מטהר אף לכתחילה,  .9
 כתם כר' חייא. 

 יש לסמוך על הפוסקים שטיהרו אותה לבעלה הלכה למעשה: 

, טמאה לכו"ע - רכיהאישה שראתה דם לאחר שעשתה צדרכי משה בשם מרדכי בשם מהר"ם:  .10
 ויש מתירים כשראתה דם במהלך שהשתינה את מי הרגליים 

) אך לרשב"א והר"ן טהורה - טמאה, (ע"פ הגהה -דם שמצאה לאחר ההשתנההגמ"י, מרדכי:  .11
טמאה  -אך דווקא שראתה גם במהלך ההשתנה, אולם אם מדובר שראתה רק לאחר ההשתנה

 לכו"ע 

 ין כמו כן כתב במהר"י מולהדרכי משה: 

ם, פעמי 3אין לה היתר לבעלה אא"כ תעקור ב - אם תמיד רואה לאחר שעושה צרכיהמרדכי:  .12
 ובהמשך התשובה כתב שדי שיעקר פעם אחת, כי אין לזה 'שם וסת' 

בתוך הספל ועל שפתו, ואין כאן במקרה של אישה שהייתה עושה צרכיה, מדובר כשנמצא הר"ן:  .13

לר' יוסי טהורה, ונראה שאף לר"מ טהורה, כי כאן כלל שהדם בא לאחר ההשתנה, ולכן הוכחה 



90 

 

הרי זה מיעוט דמיעוט שלא מצוי, ואין לחוש משום דם נידה או מכה שלרמב"ן לא בקיאים לתלות, 
 מדם המקורמהכליות והוא מובדל וחלוק בפשטות לעין כל רק  חצץ אדוםכי ידוע לרופאים שיוצא 

 הורהועל כן היא ט, שלא יוצא ממנו לעולם חצץ אדום

משמע מהב"י שהוא סומך על הרופאים, והרי קיי"ל שאין לסמוך עליהם בלבד אלא דרכי משה: 

יש צורך גם בבדיקה, ולכן גם הר"ן הוצרך לטעמים שונים בכדי להתירה בלא בדיקה או אף 
 כשנימוח במים 

הורה אף דרך אישה לראות דמים כאלו, ולכן טאף בלי כל הטעמים הנ"ל יש לטהר, כיון שאין  ב"י: .14

 שומא וכו'  \שלא הרגישה במכה

 מצינו שלא בקיאים: .15

  בבדיקה ע"י שפופרת (לעניין רואה דם מחמת תשמיש) א. ראב"ד:

 במראות דם, ולכן אין לתלות במכה  ב. רמב"ן:

דן באישה שראתה דם בצרכיה ומצאה קרטין כחול, וכתב שיש לאסור, כי  הר"ןהביא ש המרדכי .16
כתב שבמקרה שמצאה חצץ ממש וגם לא מצאה  ב"יתה דם, אך המדובר שמצאה כמין חול ורא

 יש להתיר והרי טהורה  -דם כלל

השיג על מה שהב"י חילק בין הר"ן שעסק במין חול ולא בחול ממש, כי גם הר"ן הדרכי משה 

יש לטמא  -עסק בכעין חצץ, ועל כן העיקר הוא האם מדובר שראתה דם, שכאשר רואה דם

 יש לטהר  -וכשלא רואה

שלא היה ווסת קבוע, אך ראתה לאחר שהיה לה סימן בגופה כגון שהייתה רואה לאחר  אישה .17

ייתה מתעטשת ועתה נתקלקלה ורואה דם ביציאת מי רגליה לאחר שיש לה כאב גדול הש
 ביציאה, ואין זה אדום ממש רק כעין מוגלא:

  החמיר, כיון שהיא מוצאת כעין דם על העד המהר"ם:

כיון שהיא רואה תמיד ע"י שכואב לה, תולים שהדם ממכה, והרי יש להקל,  מה"ר רבינו משולם:
טמאה. כמו כן יש להקל ולומר  - יא לעיתים רואה אף בלא כאבהיא טהורה, אך אם מדובר שה

שאין זה דם כיון שאין מראהו ממש כדם אלא ייתכן שזה מוגלא, ואף שאנו לא בקיאים במראות 

 דמים, אך בעניין כזה מקילים 

אישה שהייתה רגילה לראות דם בצרכיה ולפני כן, ומחמת מחלת  כי משה בשם שערי דורא:דר .18

 טהורה  -הרי"ן וינ"ד פסקה מלראות

שטוענת שהדם מגיע מנקב של מי רגלים, תכניס מוך על המקור ותשתין ואם המוך יצא נקי  אישה

לא בשעת ווסתה, אבל שהיה להן ווסת, וש. אולם כל זה לנשים הרי לנו הוכחה שאינו מן המקור

יש להחמיר באישה שאין לה ווסת, שאם לא כן יצא מצב שלעולם לא תטמא. אישה שטוענת 
 . המהר"ם מרוטנבורגע"פ  נאמנת -שהדם בא מנקב מי רגליים ולא מהמקור

, כיון שזה ספק בין כשהטילה כשיושבת או עומדת טהורה -איש ואישה שהטילו מים בספל אחת .19
ך דין זה רנצלרא"ש ספק מהמקור או ממכה. אם בא ממנה, . 2מהאיש . ספק בא 1ספיקא: 

 , כי זה נלמד בק"ו לא נצרך -ולרמב"ם
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 טור סימן קצ"ב: 

 , ומונה ממחרת יום התביעה 15נקיים מחשש שראתה דם חימוד 7תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה  .1

טהרה או בדיקה, טובלת ימים ואין צורך בהפסק  7די שתספור הנ"ל  :'גדולים' הסובריםיש  .2

 וטהורה

 נקיים בדווקא ועל כן בודקת את עצמה בכל יום  7צריכה  :הרא"ש והרמב"ן

הנקיים לא מונה מרגע שתבעוה לינשא, שהרי יש שנה הפרש בין אירוסין  7את הרשב"א:  .3

 נקיים מהרגע שמתחילים להכין את צרכי החופה  7לנישואין, אלא הכוונה שמונה 

, אף אם הוא תלמיד חכם ימי הנקיים מחשש החימוד לא יתייחד עימה 7וך מי שכנס אישה בת .4
 כרמב"ם שהתיר לתלמיד חכם להתייחד עימה.  דלאו

אסור לו להתייחד עימה, ואם פירסה נידה לאחר  -חתן שכלתו פירסה נידה קודם שבא עליה .5

 מותרים להתייחד  -שבעל

 :נחלקו הראשונים האם חופה של נידה נחשבת כחופה כשרה .6

  אינה חופה כשרה, שהרי היא לא ראויה לביאה וצריך שהחופה תהיה כשרה לביאה הרמב"ם:

 חופה כשרה  הרא"ש:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
15

דם חימוד הוא דימום השייך למשפחת הדימומים המכונה בשפה הרפואית "דמם שבירה" ממכון שלזינגר: " 

רמונליים. שינויים הורמונליים הנגרם מהתקלפות מקומית של רירית הרחם, התקלפות הנוצרת עקב שינויים הו

  יכולים להיגרם גם על ידי שינויים במצב הרוח, כמו בדם חימוד, אך גם על ידי גורמים אחרים.

  במילים אחרות: "דמם שבירה" יכול להופיע עקב סיבות שונות בדרך כלל עקב שינויים הורמונליים.

  ינויים במצב הרוח.שינויים הורמונליים יכולים להופיע מסיבות שונות, ביניהם ש

 -שינויים במצב הרוח יכולים להופיע גם עקב התרגשות המכונה במקורות "חימוד". אם כי האפשרות האחרונה 

 "היא נדירה יחסית -דם חימוד 
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 ב"י סימן קצ"ב: 

 רבא אמר שראיית דם חימוד שייך בין בגדולה ובין בקטנה  .1

נקיים כאשר תבעוה  7מכך שרבא טרח לומר שבכל מקרה צריכה לספור  הב"י ע"פ הרשב"א .2

 תפייס, משמע שאף אם לא ראתה כלום צריכה למנות לה

הנקיים אינם כוללים את יום התביעה, שהרי יום התביעה בחזקת שאינו נקי שהרי תולים  7 .3

 שראתה בו 

 7הטור הביא שיש גדולים הסוברים שמי שנתבעת לינשא אינה צריכה אלא ספירת  הרשב"א: .4
קה כרואה בוודאי, וכן משמע מהמקרה עם ימים, בלא הפסק טהרה או בדיקה, כיון שאין להחזי

 רב חביבא 

שהצריכו בכל יום בדיקה, וכתב שלא ירד לסוף  הראב"ד והרמב"ןהביא את דעת  הרשב"א

 דעתם (שלא משמע כן מרב חביבא), ומ"מ למעשה הוא חש לדעתם 

מדין נקיים  7עליה לבדוק בכל יום, שמא תראה מהתרגשות החתונה, ורבא הצריך  הרא"ש: .5

רבי חנינא) הפריש את \קה ולא מדינו של ר' זירא, וכן משמע בגירסא אחרת שרב חביבא (בדי
  בתו 

לא הצריכו הפסק טהרה, כי דם חימוד הינו מועט. הר"ן דן אם רבא  הר"ן: הראב"ד והרמב"ן .6

 וצידד שצריך.ימים נקיים אחרים, אף שלא פסקה בטהרה  7הצריך 

 לה: מחמת חימוד, בודקת לכתחי בשבעת הימים .7

  (בדיקה אחת בתוך שבעה ובדיקה אחת בליל השמיני כשאר הרואות)  פעם אחתרמב"ן: 

 בכל יום, ובדיעבד די בפעם אחת  רא"ש:

כתב שסברא זו הב"י : מועילה בדיקה ביום התביעה, וממילא יכולה להינשא לאלתר. ראבי"ה .8

ילא אף אם לא כתב שחוששים בכל יום משבעת הימים שמא תראה, וממהרא"ש דחויה, שהרי 
כתב שחוששת אף אף  הרשב"אראתה ביום הראשון אין זה אומר שלא תראה כבר לאחר מכן. 

 שאין לסמוך על דבריו של הראבי"ה   סיכם הב"ישלא מצאה דם, ולכן 

 האם צריך ששבעת ימי הנקיים יהיו סמוכים לחופה:דרכי משה:  .9

צרכי החופה אף את מכינים ש יכבר ממתלא (כן משמע מלשונו שמונה : , רשב"אדרכ"מ בטור

  ש) משאינו סמוך מ

  כן מרדכי ברשב"ם:

 ב"יכן כתב ב –נקיים מחדש  7אם דחו את הנישואין, יש צורך למנות  מהר"ם ברשב"ם:

ימי הנקיים משעה שהיא סומכת בדעתה על כך שתתחתן ומכינה עצמה  7מונה את  מ"מ והר"ן: .10

 לחופה, אף שעדיין לא נתקדשה עדיין

ישנה מחלוקת מה הדין אם דחו את הנישואין, ביום או יומיים, אם צריכה לחזור ולמנות  מהרי"ק: .11

 נקיים מחדש:  7

כיון שחזקה עליה שלא מנתה כראוי משעה ששמעה  -(האוסרים) מ"ד שצריכה למנות שוב

  שדחו את התאריך

אם מדובר שלא פסקה מלבדוק עצמה פעמיים  - (המתירים) צריכה למנות שוב שאינהמ"ד 

 מועילה הבדיקה  - ביום

כיון שחוששים כל שעה לדם חימוד, ועל כן : המהרי"ק הכריע כמ"ד שצריכה למנות שוב, למסקנה
  צריך שכל שבעת ימי הנקיים יהיו בהקפדה מרובה של האישה שתתן דעתה למניית נקיים כראוי

 הנקיים צריכים להיות סמוכים לבעילת המצווה 7הגמ"י בשם רשב"ם והרוקח:  .12
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 ע"פ ההגהות: ב"י .13

כן דרכי משה: נקיים, ממשיכה לבדוק עצמה עד הבעילה ( 7אף אם סיימה למנות  -לכתחילה
  ) התוס'כתבו 

 די שבדקה עצמה פעם אחת במהלך ספירת שבעת הנקיים  -בדיעבד

 ריב"א:  .14

  נקיים 7צריכה  - תבעוה לינשא מידא. 

  שהיא כבר מכירה את החתן  לא צריך מניית נקיים, כיון - קידשה קודם לכן ואח"כ תבעהב. 

נקיים  7כתב שכל הפוסקים חלקו על ריב"א, וסוברים שבכל מקרה צריכה לשמור  אולם הב"י

 משעת תביעה לנישואין ואין לסמוך על ריב"א 

 7החתן צריך לשאול את הכלה קודם שיגע בה, האם היא שמרה  דרכי משה בשם שערי דורא: .15
 נקיים

כשהיו לימים אחדים, מידי חכמים לשאת אישה אחרת הגמרא מביאה שהיה מנהג אצל תל .16
 , והיו מייחדים אותן להם:מגיעים לעיר אחרת בלי נשותיהן

הם לא היו באים עליהן אלא רק היו מתייחדים עמהן, ויש להתיר כן לתלמיד חכם, כיון הרמב"ם: 

  שהוא יודע שהיא אסורה לו לפני שתטבול 

חדים היו אותן להם לנישואין לאחר שהן היו יושבות מיי :, וכן הסכימו הראב"ד והמ"מהרשב"א

  וזאת בכדי לשבר את היצר הרענקיים, או שרק היו מיוחדת להם (בלי בעילה)  7

 התירו לשאת אישה לימים רק לתלמיד חכם: לרמב"ם .17

(מחשש שראתה דם חימוד  תלמיד חכם בקי בגזירות חז"ל והוא יפרוש ממנה אף שלא תראהא. 
  )ולא הרגישה בדבר

 ב. חכמים לא נתנו שיעור לדבריהם וגזרו בכל מי שאינו תלמיד חכם, שמא לא ידע הדין כראוי  

הקשה שאם הרמב"ם התיר לתלמיד חכם להתייחד עם כלתו ולא חששו שיעבור על איסור, הב"י  .18

ם כמו כן בחתן תלמיד חכם שפירסה כלתו נידה היה לנו להתיר לו להתייחד עימה, והרי הרמב"
   16זאת בפירסה כלתו נידה, ואם מתיר זאת היה לו לכתוב כן במפורשלא התיר 

שכל האמור כאן בחתן שפירסה אשתו נידה, זה  רמב"םרוצה להסביר ב הסבר הרמב"ם: הב"י .19

לאחר הנישואין, שהרי לרמב"ם חופת נידה פסולה, ולא ניתן לפרש שמדובר שפירסה לפני 
מו. ההיתר בתלמיד חכם הינו משום שאין חשש החתונה שהרי אז היא כלל לא יכולה להתחתן עי

 שיבוא עליה בזמן שהמשמרות לא ישימו לב (שהרי הוא ישן בין האנשים והיא בין הנשים) 

מדובר שהתלמידי חכמים היו נשואים, ונזהרו שלא לבוא על נשותיהן החדשות עד  בגמרא

'. ממילא הקלו לתלמיד סלושקודם לכן יטבלו וישמרו עליהם משמרות ובכל זאת זה בגדר 'פת ב
 חכם רק באיסור דרבנן (מחשש חימוד), אך לא באישה שאסורה עליו מדאורייתא (נידה) 

 מדובר שהתלמידי חכמים רק התייחדו עימהן אך לא באו עליהן  התוס': .20

אסור לאדם להתייחד עם אישה שתבעוה להינשא בין  רי"ף, רא"ש, ראב"ד, רשב"א ורמב"ם: .21

 חכם  בעם הארץ ובין בתלמיד

שמירות (החתן ישן אצל הגברים והכלה אצל הנשים), כשהכלה  2יש צורך ב בלילה הראב"ד .22

 אין צורך בשמירה כלל (ע"פ רי"ו ורא"ש בראב"ד) וביוםאסורה על החתן, 

 שבלילה די בשמירה אחת   ברא"ש: צריך שמירה ביום, ונראה הרא"ש והרז"ה .23

                                                           
16
 הביא שבנידה יש לאסור יותר משום שהיא אסורה מדאורייתאהפרישה בשם מגיד משנה  
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 דה:האם ל'משנה אחרונה' ישנה עמו אשתו שפירסה ני .24

  לא, אך הקילו לגמור ביאתו רמ"ה:

 כן, והב"י כתב שזו דעת רוב הפוסקים  רא"ש:

 להתייחד עימה, יש אוסרים ויש מתיריםזוג שלאחר החופה עוד לא בעלו, והאישה פירסה נידה,  .25
. , וממילא אין חשש שיבוא עליה בזמן האיסורשהרי כבר ראינו שעברו כמה לילות ולא תקף יצרו

 מותר לכתחילה  מדינא תבוא עליו הברכה, אך  - לכתחילהב שהמחמיר כת תה"דלמעשה 

 דרכי משה:  .26

כתבו שכל החשש שלא להתייחד עם כלתו שפירסה נידה הוא רק בבחור שלא בעל  א. התוס'

 מעולם שיצרו תוקפו (ממילא אין לחוש באלמן או גרוש) 

שדי כשיש אדם אחד  כתב והמרדכיהמנהג לקחת קטן לחתן וקטנה לכלה לצורך השמירה, ב. 

 בחדר

הספק הראשון בגמרא אם חיבת חופה או חיבת ביאה קונה, מדובר דווקא בחיבת חופה  לרמב"ם .27

אין היא נקראת כלל  - הראויה לביאה. על כן בחופת נידה שלא ראויה כלל לביאה (הספק השני)
  הרי"ף כתב שכן כתב  הר"ןלשום דבר.  'חופה'

הראשון בגמרא הוא לעניין תוספת הכתובה (שאם עשו את בעצמו דחה ואמר שכל הספק  הר"ן

לא מגיע לה תוספת כתובה), אך ברור שחופת נידה מועילה, כמו  -החופה כאשר הכלה היא נידה
 הרא"ששקיי"ל שיש חופה לפסולות, וכ"כ 

 לא מועילה חופת נידה:  הרמב"םלשיטת  .28

  בן מיגאש וקצת גאונים)לא ראוי שיכנוס אותה (כ"כ א -א. כיון שאסור להתייחד עימה

  אינו מעלה לה מזונות' -ב. שנינו ש'פירסה נידה

 מצינו שרב חביבא הקפיד על בתו שלא תלך לחופה אף כשהיא רק ספק נידה (דם חימוד) ג. 

 דחה ראיות אלו (ב,ג) והתיר חופת נידה, רק הקפיד שלא יתייחדו ביחד  הרא"ש .29

 ר' יחיאלמודיעים זאת קודם לכן לחתן, אך יש להתיר חופת נידה ע"י שהגמ"י בשם הסמ"ק:  .30
 החמיר בדבר 
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 טור סימן קצ"ג: 

בועל בעילת מצווה ופורש בכל אישה, אך את אותה הבעילה גומר כדרכו אף  -הנושא בתולה .1

 באיבר חי. 

 טמאה, שמא ראתה וחיפהו שכבת זרע -אף אם הבתולה בדקה עצמה ולא מצאה דם .2

  נקיים  7 לאחר הפרישה, פוסקת בטהרהושה, ומחכה ליום החמישי לשימ .3

 עליהם לנהוג בכל דיני הרחקה כנידה, אך מותר לה לישון עימה במיטה אחת .4
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 : גסימן קצ" בית יוסף

 תינוקת בתולה שנבעלה בעילת מצווה: .1

  בית שמאי  בית הלל  עד כמה תולים שהדם הוא מדם הבתולים והרי הוא טהור

עד שתחיה   וקת שלא הגיע זמנה לראות ונישאתתינ

  המכה
 4נותנים לה 

  לילות

  לילה הראשון  לילות 4  תינוקת שהגיע זמנה לראות ונישאת

(ראתה בפועל עוד  תינוקת שראתה ועודה בבית אביה
  לפני נישואיה)

  בעילת מצווה  כל הלילה

 

 בירושלמירב ושמואל. כמו כן  בברייתא הסכימו שבועל בעילת מצווה ופורש, וכן פסקו 'רבותינו' .2
גם כן כתב שבועל ופורש, ואף שאין  הרשב"אההלכות במשנה הן הלכה ולא למעשה.  כתב שכל

לא תולה. מחמירים בבתולה כיון שזה בעילה חד  -שיכול לתלות בולך מכה גדולה מדם הבתולים 

 לא מחמירים.  - פעמית, אך במקום שאפשר שתיאסר על בעלה

מר שלבוגרת נותנים את כל הלילה הראשון, למעשה הסכים עם 'רבותינו' אף שרב אהרא"ש:  .3
הוא לא מחשש שתראה דם מהמקור, שאם כן  והטעם שהחמירושיש לה רק את בעילת המצווה, 

 היה לנו להתיר בתינוקת או בתולה שאין חשש שיראו, אלא החומרה היא משום ש:

  ראתה\בוגרת\הגיע זמנהא. בעילת מצווה מסורה לכל, ויש שלא בקיאים בגדר 

  יצרו תוקפו, ולכן החמירו מאוד בדבר  -ב. חתן

דיברו רק בהגיע זמנה  שרבותינוחולק וסובר שהרמב"ם ודעימיה, וכתב כרא"ש כתב הר"ן  .4
 כבר השיג עליו שדבריו כשיטת בית שמאי  והראב"דלראות וראתה, 

ראה שסובר כרמב"ם שבועל השיטות, ועל כן נ 2העיר שדברי הרי"ף תמוהים, שהביא את  ב"י .5

 ופורש מיד רק כשראתה ועודה בבית אביה, תירוץ לדבר:

א. חששו בנערה שראתה, שאם ניתן לה לילה ראשון יתנו גם לבוגרת, כיון שלא יחלקו בין נערה 
  לבוגרת, ולכן 'רבותינו' החמירו בדבר 

וה, אך כשלא ראתה ב. ייתכן שלרי"ף גזרו שרק בהגיע זמנה לראות וראתה, יש רק בעילת מצו
  לילות, ולא גזרו אטו בוגרת שיש לה רק לילה ראשון  4בנערה, נתנו לה 

ניתן לתרץ לדעתו שגזרו רק כשראתה, מחשש שיתערב דם בתולים בדם המקור, אך אם ג. 

 אין לחוש, ואין לגזור אטו בוגרת    - מדובר שלא ראתה

 נראה שהיה חילוק מנהגים: .6

חוץ ממי שהגיע זמנה לראות וראתה שבועלת בעילת  ו ששנינו,התירו בהלכות אלו כמ - בבבל

  מצווה בלבד 

 והתירו רק בעילת מצווה אסרו בכל הדינים  -בארץ ישראל

  על כן ניתן לפרש:

  א. ר' ינאי החמיר בדבר בכל ההלכות שבועל בעילת מצווה ופורש, או שכך היה מורה הוראה

קום, לא אמרו כן מדינא אלא שכך נהגו בא"י ב. ר' יוחנן וריש לקיש שאמרו שכן הלכה בכל מ

  לחומרא
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ג. ממילא מה שכתוב בש"ס הבבלי הוא מדינא, ומה שכתוב בירושלמי שכל ההלכות בסוגיה הנ"ל 
לא אין זה מדינא, אלא שכך כתבו בירושלמי ע"פ המנהג שרווח בארץ  - הן הלכה ולא למעשה

  ישראל. 

גם הלכה שאינה למעשה להורות, משום שכן  , ועל כן הביאברי"ףד. ממילא יש להסביר כן 

שזה רק מנהג להחמיר  ברמב"םהלכה, רק שרצה לומר שלמעשה יש אוסרים בדבר, וכן נראה 

 ולא מדינא 

אינו מכוח חומרת ר' זירא, כיון שר' זירא החמיר רק  -המנהג לפיו פורשים אחר בעילת המצווה .7
לשמור רק יום אחד בזיבה, או שישה במקרה שראתה דם טמא או ספק, ומדינא הייתה צריכה 

 ימים בנידה, אך בבועל בעילת מצווה הרי הוא טהור לגמרי ולא שייכת חומרת ר' זירא  

מנהג זה לפרוש אחר בעילת מצווה, נהג רק מזמן האמוראים, ולא בכל עם מקור המנהג:  .8

 הם אלו שהפיצו חומרא זו  17והגאוניםישראל, 

 ה:הדין של פרישה לאחר בעילת מצוו .9

  מנהג לרמב"ם:

 דין התלמוד  לראב"ד:

סוברים כראב"ד שהלכה כן, ואסור לפרוץ גדר ולהקל בדבר והרשב"א הרא"ש והרשב"א להלכה  .10
   , ומשמע שכן פירוש הדברים וכן הלכה ואבותינו נהגו כן שהירושלמישכן הלכה, כיון כתב 

לא מצאה דם (שמא ראתה בועל ופורש, אף אם בדקה ו - שאף בבוגרת שכלו בתוליהכוונת הטור  .11
 - , וכתבו שכיון שיש בוגרות שיש להן דם בתוליםוכן כתבו הרא"ש והרשב"אוחיפהו שכבת זרע), 

 לא חילקו בדבר  

 שלא ייהנה מהאיסור  ,אף בבעילת מצווה צריך לסיים במיתת איבר הראב"ד: .12

ב"ן: הרשב"א, הרז"ה, הרא"ש, המ"מ בשם מפרשים, סמ"ג, סה"ת, ר"ן, הגמ"י בשם הרמ .13

 חלקו על הראב"ד, והתירו לו לפרוש באיבר חי, כיון שהתירו לו לגמרי לסיים את אותה העונה

כתבו  - רא"ש, רשב"א, ר"ן בשם הגאונים, הגמ"י בשם הראב"ד ורש"י, רוקח, רמב"ן ור"מ .14

 שפורש אחר בעילה אף שלא מצאה דם 

שיש להחמיר,  המרדכיוכ"כ , שאם לא מצא דם אינו צריך לפרוש נראה שאין לחוש למקילים ב"י: .15

, וחוששים שראתה דם רק שחיפהו שכבת זרע, כי אי אפשר כי בזמן הזה לא בקיאים בדמים
 לחבורה בלא דם 

נקיים לאחר הפרישה  7צריכה הפסק טהרה ומניית  -הרשב"א, הרא"ש בשם רב האי והרמב"ם .16

 שלאחר בעילת המצווה 

הגמ"י לוט שכבת זרע ותסתור, וכן כתבו של השימוש, שמא תפ 5הנקיים מהיום ה 7מונה את  .17

כתבו  והגמ"י, לשימושה 5ליום ה שצריכה להמתין -סמ"ק)\בשם סה"ת וספר המצוות (סמ"ג
כתב שאין ראייה מפורשת ברמב"ם  והב"יאינה צריכה להמתין,  -לרמב"ם ורמב"ןשנראה ש

 שאינו מצריך המתנה

ך לא מטמאה משכב שתחתיה. נוהגת כנידה, א - כלה בתולה שנבעלת רא"ש בשם רב האי: .18

, מה שאסור בנידה אף שהסדין מלוכלך בדם היינו שמותר לישון עימה באותה המיטה הראב"ד:
 בוודאי 

  

 

                                                           
17

, ישראל מקומות ובכל ישיבות בשתי מנהג "וכןרמט: -רמח סימנים דעה יורה גאון נטרונאי רב תשובות 

 (כן מובא בשם הגאון הרב הילאי)  .ופורש" מצוה בעילת בועל, ונישאת שנים עשר בת קטנה שאפילו
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 טור סימן קצ"ד: 

 יולדת טמאה כנידה אף שלא ראתה דם כלל  .1

ימי דם טוהר  33טובלת אף שעדיין שופעת, ואח"כ יש לה  - 8ימים, ובליל ה 7טמאה  יולדת זכר .2

 אף שלא ראתה 41לשמש אף שרואה דם, ופורשת מבעלה בליל ה שמותרת

ימי דם  66טובלת אף שעדיין שופעת, ואח"כ יש לה  -15יום, ובליל ה 14טמאה  יולדת נקבה .3

 אף שלא ראתה  81טוהר שמותרת לשמש אף שרואה דם, ופורשת מבעלה בליל ה

ם, וימי הטוהר אינם עולים לה נקיי 7מונה לאחר הלידה  -היולדת בימי זיבה, אם ראתה דם בלידה .4
 אף שהם טהורים. 

 ל שתמיד יוצא דם בלידה. בזמן הזה כל הנשים נחשבות כיולדות בזוב, כי קיי" .5

 7עולה לה למניין  - בתוך שבעת הימים הסמוכים ללידה אם היא לא רואהכתבו ש הטור והרא"ש .6
 - הימים) 14השניים (של הימים  7ואף אם אח"כ תראה בעולים לה,  -הנקיים, ואף כשילדה נקבה

 ם וטהורה, אף שלא פסקה מלראות דם. הימי 14טובלת לאחר 

  סותרת מניינה -הנקיים 7סובר שאם היא ראתה לאחר  הרמב"ןאולם 

 האם מותר לבעול כשהאישה בזמן ימי הטוהר: .7

  מותר מדין הגמרא:

כלל חומרת ר' נקיים על כל טיפת דם שתמצא, וזה ב 7אסור, ועליה לשבת  רמב"ן, הגאונים:

  זירא, וכבר החרימו על זה

  מותר בעל הלכות:

 הכול תלוי במנהג, ובאשכנז וצרפת נהגו להתיר  הרמב"ם:

 אישה טמאה לידה רק לאחר שנגמרת צורת הוולד. .8

 כמה זמן לוקח לוולד לגמור צורתו:  .9

ואינה טהורה  - לנקבה. על כן, אם ברור לה שהפילה בתוך זמן זה 81יום לזכר או  41 הרמב"ן:

  טמאה לידה 

 יום בין לזכר או לנקבה  40 דין התלמוד:

 אינה טמאה לידה מן התורה -כמין דגים ושרצים, בהמה חיה ועוף המפלת .10

  , אף ששאר הגוף כדמות חיהטמאה לידה - מין חיה שחצי הפרצוף שלו דומה לאדם המפלת .11

ולד, ועל כן בצורת בכל צורת וטמאה לידה מספק  -בזמן הזה שאנו לא בקיאים בצורת הוולד .12

 יום  14טמאה  -יום, ובצורת נקבה או ספק נקבה 7טמאה  -זכר

טמאה מספק כימי הנקבה, וצריכה שבעה נקיים כדין  - וכדו' חתיכת בשר ויש בה עצם המפלת .13

 זבה 

טמאה כדין נקבה, שיש להחמיר בדבר, ואין נפק"מ לימי הטוהר שהרי  -המפלת שפיר או שליא .14

 ם טוהר אין בועלים עתה על ד

  - ילדה, ואח"כ הפילה שליא .15

, ואין חוששים יום מהלידה 23תולים בוולד הראשון עד  א. כשהפילה מתחילה וולד של קיימא:
   לוולד אחר

 טמאה כיולדת נקבה  ב. כשהפילה מתחילה וולד שאינו של קיימא:
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וליד , ולא תולה את השליא בוולד שתיום 14 טמאה כיולדת נקבה -אם יצאה השליא תחילה .16

 אח"כ 

 חוששת משום לידה -יצאה מקצת השליא היום .17

 מונים לה משעת היציאה שיצאה כולה  -יצאה כל השליא למחרת

 אין חוששים לוולד אחר  -המפלת דמות חיה וכו' ושליא קשורה בו  .18

חוששים לוולד אחר, ועל כן אף אם הוולד  - המפלת דמות חיה וכו' ושליא עימו ואינה קשורה בו

 צריכה למנות ימי טומאה לנקבה מחשש שהשליא היא של נקבה  דומה לזכר,

 טמאה כיולדת נקבה  -היולדת טומטום ואנדרוגינוס .19

 טמאה לידה כיולדת נקבה -מי שלא הייתה בחזקת מעוברת, והרגישה שהפילה .20

 :שהרי היא טמאה לידה ממתי נחשבת תחילת הלידה לעניין מניין ימי הטומאה .21

  משיצא רוב פדחתו, אף אם יצא מת או מחותך איברים - ראשוא. כשהוולד יצא כדרכו דרך 

משיוציא איבר אחד, אך לעניין שייחשב כילוד, הרי הוא  - ב. כשהוולד יצא מהופך, דרך רגליו

 כילוד רק כשיצא רוב גופו 

 דינו כילוד -הייתה מקשה לילד ושמעו קול הוולד .22

 רק משתוליד טמאה לידה, ויש לה ימי טהרה -וולד שהוציא איבר והחזירו .23

 טמאה לידה משיצא הראשון, אף שהשני התעכב  -היולדת תאומים .24

 - , ועל כן ביולדת תאומים, אם השני התעכב ויצא אח"כתמיד יש ללכת לחומרא במצב של ספק .25
מונים לו שבועיים כנקבה מהוולד השני, או כשיש ספק אם הוולד השני היה נקבה, כשהראשון 

 נקבה זכר, יש למנות לחומרא כמניין 

 אימו טהורה לגמרי מכל טומאה, אף כשיצא עימו דם  -ופןיוצא ד .26
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 ב"י סימן קצ"ד: 

 טמאה לידה  -לכו"ע היולדת נפל או בן קיימא שראתה דם .1

  הרמב"ם אינה טמאה, שנאמר 'כי תזריע וילדה' וכן פסקו - יולדת דרך דופן .2

 יולדת בחזקת נידה .3

 :15או ה 8היום, ליום  14או  7שופעת מתוך  .4

   רב:

טהורה, כיון שהמעיין עצמו הופך לטהור אף שהוא  :15\8ל 14\7מיום  - מימי טומאה לטהרה

  הגיע ממעין טמא

  מאה, כיון שעתה הרי זה מעיין טמא טבסיום ימי דם הטוהר:  - מימי טהרה לטומאה

, ומאהבאישה הרי זה מעיין אחד, התורה טיהרה את אותו המעיין שלה לאחר שנגמרים ימי הט
  וכמו כן טימאה את המעיין לאחר שנגמרו ימי הטהרה 

    לוי:

  , כיון שעוד לא נסתם המעיין הטמא דם טמא :15\8ל 14\7מיום  - מימי טומאה לטהרה

, כיון שהדם הגיע מדם הטוהר ואינה דם טהורבסיום ימי דם הטוהר:  -מימי טהרה לטומאה
  נטמאת ממנו 

וכן להיפך, ממילא אם עוד לא מעיין הטמא ונפתח הטהור, הרי זה שתי מעיינות, נסתם ה באישה
  כוחו של המעיין הראשון עומד במקומו  - נסתם המעיין הראשון

, וממילא למעשה נוקטים שמעיין אחד הוא אפילו לקולא, רב אשי פסק שהלכה למעשה כרב
 והתורה טיהרה את הדם שרואה בימי הטהרה, אף אם היא שופעת מימי הטומאה ולא פסקה

 מלראות 

בכדי להודיע לה  רא"ש:אמר שבעלה צריך לפרוש ממנה בשיעור 'עונה', ( רב בסיום ימי הטוהר  .5

 שנגמרו ימי הטוהר שלה ומעתה כל דם שתראה הרי הוא טמא). 

 נחלקו מהו שיעור 'עונה':

  לילה אחד רש"י:

  לילה ויום רבותיו של רש"י:

הראב"ד, סמ"ג, סה"ת, ר לילה, וכך דעת דחאם, שהרי תמיד מצינו ש'עונה' זה רק שיעורש"י 
  והרא"ש

שפירש שהטעם שהוא פורש ממנה, הוא משום שעצם סיום ימי הטוהר בה"ג דחה את  הראב"ד

 הוא כזמן ווסתה

כתב שיש לפרוש מהאישה בלילה בו היא מסיימת את ימי הטוהר, והוא לא חילק אם זה  הסמ"ק .6

 :תירץ הב"י ,מקום שנוהגים לשבת בו על דם טוהר

  א. סובר כבה"ג (שהרי זה כווסת) 

  ב. עסק במקום שנוהגים לשבת על דם טוהר

  ג. במקומו היו יושבים על דם טוהר 
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  ילדה בזוב, ובימי לידתה לא ראתה, נחלקו האם עולים לה לימים נקיים: .7

  לא עולה (לא סותרת)אביי: 

 עולה (לא סותרת) רבא: 

 נחלקו כמי ההלכה: .8

  כרבא  - אילתות דרב אחאי, ר"ח ורי"ף, תוס'רא"ש, בה"ג, רס"ג, שא. 

כי כל מה שאביי ורבא נחלקו זה , למסקנה ייתכן שאף לאביי עולה כרבאכאביי ורבא.  - רש"יב. 
עולה בימי זיבה, אך לשניהם ימי הזיבה לא סותרים את בדין לידה אם היא ע"פ ר' מרינוס רק 

יעלה לה  -וב ולא ראתה בימי הלידהייתכן שאף לאביי כאשר היא ילדה בזאך  ,ספירת הנקיים

, כי יסברו כמסקנת הגמרא. ע"פ רש"י מוכח שאביי ורבא אינם חולקים למעשה, שהרי כרבא
    ידה.   לחי העומד מאיליו ולא לדין ליע'ל קג'ם, היא לדין - האות ל' ב

אם ימי ידה, שנחלקו הלכאביי. באמת אביי חולק על רבא, והאות ל' ביעל קגם היא:  רבינו תםג. 

לא עולה, וכיון שהלכה כאביי ביעל קגם, ממילא הלכה  - הלידה עולים למי שילדה בזוב, ולפי אביי

  כמותו בדין זה. 

דחו את כל ראיותיו של ר"ת, ותפסו לעיקר את דברי הגאונים שפסקו כרבא, וממילא  התוס'

בזוב וצריכות לשבת  נקיים על כל ראייה שיראו, דין כולן כיולדות 7בנשים שלנו שהחמירו לשבת 
 נקיים, וימי הלידה שלהן עולים להם אם לא ראו בהן דם  7

אין זה סותר לה את ימי הזיבה שספרה בהם  -נקיים ולא טבלה וראתה 7גם בזבה סתם שספרה  .9
, אך לא כשראתה ראיית נידה , כי מסתבר שאין סתירה אלא רק בימי הספירהכראוי כשהם נקיים

  לאחר שספרה לפני שטבלה

נקיים כשראתה דם, וזה לפני שהתחילו להחמיר  7נקט שמי שיולדת בימי זיבה צריכה  הטור .10

 כחומרת ר' זירא, וממילא חילקו בין כשראתה בימי זיבה לראתה והרי היא נידה 

 יולדת בימי זיבה:  .11

ימים רצופים, דינה כזבה  3הימים שבין נידה לנידה בזמן לידתה, וראתה  11מי שראתה דם ב
שאם ראתה דם  ברא"שנקיים לגמרי שלא תראה בהם דם. כמו כן נראה  7וצריכה לספור  גדולה,

שכיון שקיי"ל כרב שהכל נחשב כמעיין אחד, ממילא  הגמ"יוכ"כ לא עולה לה,  -הימים הללו 7ב

לרבות יולדת  - כתב שהמקור הוא מ'דותה תטמא' רש"י. עד שתטבול כל הימים קרויים "ימי לידה"

 כך נקיים  בזוב שיושבת על

נקיים, מה שאין כן היולדת  7דייק בדבריו, בכדי לומר שדווקא יולדת בזוב צריכה לשבת  הטור .12

 כשהיא נידה 

אינה  - נקיים, אע"פ שראתה בשבוע השני 7מדין הגמרא אם ספרה הרא"ש: כתב ע"פ הב"י  .13

ף אם לא ומותרת, א 15סותרת את מה שספרה, ולא צריכה לספור שוב נקיים, אלא טובלת בליל 
  פסקה מלראות, וכן הדין למי שנוהג בזמן הזה לבעול על דם טוהר 

נקיים בשבוע הראשון וראתה רק בשבוע  7כתב שכל מה שאמרנו שאם ספרה  רבינו ירוחם

 - לא סותרת, זה דווקא לבועלים על דם טוהר, אך במקומות שלא בועלים על דם טוהר - השני
כן היא  למי שלא בועל על דם טוהר כמונו, עולים אף - םסותרת. אולם, ימי הלידה שלא ראתה בה

 וכן פסק הרשב"א.  הרא"ש,דעת 

נקיים מדאורייתא, ועל כן  7כתב שזבה שילדה קודם שספרה נקיים לזיבתה מונה לה  הרמב"ן .14

לנקיים על  7ללידה ו 7 - בזכרנקיים בימי טוהר. כלומר:  7לנקבה, ואח"כ מונה  14לזכר או  7מונה
 לזיבה  7ללידה ו 14 -הבנקבהזיבה 

אין נפק"מ בכל זה, כי פשוט  - הב"י כתב שלדידן שאנו לעולם לא בועלים על דם טוהר אמנם

 14לזכר או  7הנקיים עולים אף במהלך ימי הטומאה של ה 7נקיים, אך  7שסותרת ומונה לה 
 לנקבה. 
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הר, לאחר לפי המאן דאמר שבועלים על דם טוהביא את המנהג  שהאגורהב"י כתב שתמוה  .15

 שכתב שאין הלכה כמי שסובר שבועלים עתה על דם טוהר 

 פסקו כרבא רשב"א, גאונים, ר"ן, רמב"ם:  .16

 לא עלה לה, כיון שדינה באותם ימים כנידה  -ימי הטומאה לנקבה 14אם טבלה בתוך ב"י:  .17

 נקיים, וטובלת פעם 7לנקבה, וטובלת פעם אחת, ואח"כ מונה  14לזכר או  7מונה  רבינו תם: .18
 הגמ"י בשם סמ"ג בצרפת, סה"ת, ומרדכי בדעת ר"תשנייה, וכן פסקו 

 נקיים ולא טבלה, ואח"כ ראתה דם: 7ספרה היולדת בזוב ש .19

טובלת ומותרת מיד רמב"ם, הגהות בשם ר"ת, סה"ת, סמ"ג, סמ"ק, מהר"ם, תוס': א. 

  לבעלה

ועל כן הרי היא  סותרת את ספירתה,: , מהר"ם ברי"ףרא"ם, א"ז, ראבי"ה, ראב"ד, רמב"ןב. 

 נקיים ותטבול  7טמאה עד שתשב מחדש 

 האם בעילה על דם טוהר תלויה בחומרת ר' זירא: .20

בשום מקום אין להתיר בעילה על דם כן, ולכן הגהות בשם אלפס, רוקח, ראב"ד, רמב"ן: א. 

  טוהר בזמן הזה, כיון שחומרתו של ר' זירא כבר נתפשטה בכל ישראל

 לא, הכול תלוי במנהג ולא בחומרתו של ר' זירא "ת, סמ"ג: תוס', ר"ת, רמב"ם, סהב. 

הטוהר, ואחר השבעה קודם  נקיים מכל דם בתוך ימי 7יולדת בזוב שספרה לה מהר"ם ברי"ף:  .21

אך אם מדובר  כרמב"ם ותוס'סותרת ספירתה, אף שזה דם טוהר, וזה שלא  -שטבלה ראתה
  ת לבעלה, כי זה דם טוהר מותר -בלי לראות כלל, ואחר הטבילה ראתהשהיא טבלה 

 לכאורה מצינו שר"ת מקיל יותר מהרמב"ם:  .22

  אם ראתה תוך שבועיים לנקבה, סותרת כל מה שספרה, כי אין זה דם טוהר הרמב"ם:

 הנקיים שספרה)  7( לא סותרת את ספירתה - אף אם ראתה בשבועיים של נקבה ר"ת:

לא עולים לספירת  -לנקבה 14ו לזכר א 7הטומאה של , ימי ר"תונראה שהטעם הוא משום של

מה ורק  ואין לנו שום נפק"מ בימי הטומאה, שבעה (כאביי), ולכן הם גם לא סותרים את המניין,
הנקיים  7 לרמב"םיסתור, אך  - שלאחר ימי הטומאה בימי הטוהר הנקיים 7שתראה בספירת 

 את מה שספרה כרבא, ולכן גם סותרת לנקבה  14לזכר או  7אף בימי הטומאה של  עולים לה

כיון שיש חשש שיבואו לטעות בין ימי טוהר לימים שאחריהם,  רמב"ן, הגמ"י, ראב"ד, הרא"ש: .23
 נקיים על כל דם, וזה בכלל חומרת ר' זירא  7נהגו לשבת 

יש חשש שהוולד יוציא הטעם שבימינו מחמירים לשבת אף על דם בימי טוהר, כיון ש רמב"ן: .24

על ימי עוד יום , ויוסיפו (שלא כבדורות הראשונים) אים בכך, ולא יהיו בקיבבין השמשות ראשו

 טוהר, ועל כן החמירו בדבר ה

נראה שיש להחמיר בימי טוהר, וזה קל וחומר מדין טיפת דם כחרדל שנהגו לשבת עליה,  ב"י .25

ונראה שחכמי התלמוד התירו לבעול על דם טוהר, רק קודם שנתפשטה חומרת ר' זירא, אך 
 תו, אף לפי חכמי התלמוד יש להחמיר ולא לבעול על דם טוהר לאחר שנתפשטה חומר

 אף בזמן הזה נוהגים בדם טוהר  בה"ג, רב אחא והגמ"ילדעת  .26

בימינו פשט המנהג בכל ישראל, אפילו אצל האשכנזים והצרפתים שלא בועלים כלל על דם טוהר,  .27
 בשם האגור בשם רבותיו בדרכי משה וכ"כ 

(נקבה) יום בימי הטוהר, הינו טעות ודרך מינות של  80\(זכר) 40המנהג של לבעול כל  רמב"ם: .28
 הצדוקים, ומנהג ישראל לספור שבעה נקיים ולבעול אף בימי הטוהר 
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  'בכל קודש לא תגע'  'תשב בדמי טהרה'  

אף אם לא ראתה דם, תשב בכל ימי   ע"פ הצדוקים
הטוהר בלא לטבול, כאילו שראתה דם 

  בפועל

  כיון שכאמור דינה כנידה

ע"פ דרך 
  חכמי ישראל

 7טהור, לאחר שישבה  -כל דם שתראה
  לנקבה 14לזכר או 

כדין טבול יום, שמותר במעשר 
ואסור בתרומה, ודינה כ'טבולת יום 

  ארוך'

  

 לנקבה: 80לזכר או  40לא טובלת בתוך הגיב על מנהג הלועזים שנהגו שהאישה  המהרי"ק .29

  א. ייתכן שזה מנהגם ואין לשנות

  נכון הוא -עושים על מעשיהם ע"פ פוסק שקיבלו עליהם ב. כיון שהם

(שמנהג כזה הוא מנהג  ג. דרכו של הרמב"ם לפרש דבריו, ולכן אין לפרש שהרמב"ם כתב דבריו
  דווקא במקומות הסמוכים למקומם של הקראים  טעות)

 הימים, אלא 80או  40ד. אין נראה לומר שהרמב"ם לא הכיר מנהג קדמון לעשות הרחקה בכל 
  שסבר שאין לנהוג כן, משום שזה מנהג הצדוקים וזו חומרא דאתי לידי קולא

למעשה אין למחות בלועזים, כי הם נהגו כן מחמת חומרא וסייג, וכיון שעשו כן ע"פ הפוסק ה. 
  אין למחות בכך -יש להם על מי לסמוך, ובכל מקום שיש מנהג שניתן ליישבו ע"פ ההלכה -שלהם

התכוון רק למקום שנהגו כן ע"פ פוסק, אך במקרה אחר שאין פסיקה  : וודאי שהמהרי"קהב"י .30

יש ללכת כרמב"ם שמותר לשמש בימי הטוהר כשנטהרה מראיית הדם. כמו כן, לא  -מפורשת
כיון שאם זה  הימים במקום שצריך סייג, 40נראה לומר כמהרי"ק שלא שייך לגזור שלא לבעול כל 

רק כוונת הרמב"ם היא שלא נראה  יש לגזור שם סייג,מקום שהאנשים פרוצים באיסור בוודאי ש
 ) זה משום סייג, אלא משום חיקוי מעשה הצדוקים בימי הטוהר לומר שמי שעושה כן (ולא בועל

 : יש לחקור מדוע נהגו שלא לבעול בימי הטוהר:ריב"ש .31

  מותר להמשיך במנהג - אם מחמת פרישות

 אסור, ויש להעמידם על טעותם  -אם מחמת טעות

 תשב לזכר, נקבה, ונידה 41המפלת ביום  ק וחכמים:ת" .32

 המפלת ביום: רבי ישמעאל: .33

  תשב לזכר ונידה - 41

 תשב לזכר נקבה ונידה  - 81

וכן פסק , יום כחכמים 40משמע שאין הלכה כרבי ישמעאל, כי הוולד נגמר כבר לסוף  ב"י: .34

אין זה נכון, וספר  -הרמב"ן סובר כרבי ישמעאל טורומה שכתב ה הרמב"ם, הרשב"א, והרמב"ן
 מוטעה הטעה אותו 

כי מה שיוצא זה  לא חוששת אפילו לנידה, - דם יום, אם לא ראתה 41שמפילה לפני מי  רשב"א: .35
 הרז"ה.מים בעלמא, ואין זה נקרא 'פתיחת קבר', וכ"כ 

 הרמב"ן. תמיד מעשה של הפלה כרוך בפתיחת קבר, וממילא היא טמאה נידה, וכ"כ  הראב"ד: .36

  שראוי להחמיר כראב"ד שהרי היא טמאה נידה בכל הפלה כתב הרשב"א  .37

 המפלת כמין דגים וכו' בלא שתראה דם: .38

  שאפשר לפתיחת הקבר בלא שתראה דם  וכן פסק הרמב"ם - טהורהחכמים: 
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חולקים על  כל האחרונים -טמאה, כי אי אפשר לפתיחת הקבר בלא שתראה דם ר' יהודה:

חת הקבר בלא שתראה דם, אך וודאי שטמאה נידה הרמב"ם, וסוברים כר"י, שאי אפשר לפתי
שכתב שאינה טמאה לידה, משמע שעכ"פ היא  הטורולא מדין טומאת לידה, והדבר מדויק בלשון 

 טמאה נידה 

  נפקא מינה, בשאלה משום מה היא טמאה:

נקיים, אין היא יכולה לטבול  7אם ילדה נקבה, אף אם מדובר שהיא כבר ספרה  - טומאת לידה

  ימי הטומאה לנקבה 14יום לפני ס

 טובלת מיד ולא צריכה כלל להמתין  -נקיים 7אם ספרה  - טומאת נידה

 והב"יאיננה טמאה אף לא משום נידה,  - כתב שאם היא לא ראתה דם כלל בהפלה רבינו ירוחם .39
 תמה עליו, שהרי רי"ו בעצמו כתב שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא שתראה דם 

 ה לידה, כי העין שלו דומה לשל אדםטמא - מפלת דמות נחש הרמב"ם: .40

הדבר תמוה, שהרי הרמב"ם הצריך שכל פניו של הוולד יהיו כשל אדם בכדי  תמיהת הראב"ד:

  שתהיה טמאה לידה 

דעת הרמב"ם צריכה עיון, אך מוכח שלדעת חכמים (החולקים עם  תירוצו של המגיד משנה:

  אינה טמאה לידה  -ר"מ) המפלת דמות נחש

נראה לומר שכיון שנקטו שם בסוגיא לשון 'הורה', משמע שכך הייתה  ת יוסף:תירוצו של הבי

להם קבלה בידם מרבותיהם, ואנו נוקטים כמו שעשו ב'מעשה רב'. ממילא יש לומר ששונה 
המקרה בנחש משאר חיות, בכך שדווקא גלגל עינו של הנחש דומה לשל אדם, מה שאין כן 

  בשאר חיות שאינו דומה. 

  על כן:

עינו דומה ממש לשל אדם, ולכן וולד שיש לו צורת נחש נידון כאדם, אף שצורת פניו  -בנחש

  הכללית אינה דומה לשל אדם

אין להם שום איבר שדומה ממש לצורת אדם, ולכן צריך שצורת פניהם תהיה  -בשאר חיה ועוף
טמאה,  -(לר"מ המפלת דמות חיה ממש כשל אדם בדווקא, ואף חכמים החולקים על ר"מ

   שטמאה לידה  , מודים בדין נחשאינה טמאה) - חכמיםול

 צריך: - ותהיה טמאה לידה עליו בכדי שלוולד תהיה צורת אדם .41

, והוסיף שאף אם כל גופו כן פסק הרמב"ם -גבות זקן\לסתות\עיניים\מצח, זוג גבינים ר' ירמיה:
  אין זה וולד שטמאה לידה עליו  -אך פניו אינם כשל אדם כדמות גוף אדם,

שדי שחצי כן כתבו הרשב"א והטור  - גבת זקן אחת\לסת\מצח, גבין אחד, עין א בשם חסא:רב

 צורת פניו תהיה כשל אדם 

טמאה מספק כולן, וטמאה לידה  -בזמן הזה שאין אנו מכירים ובקיאים בצורותרשב"א וראב"ד:  .42
  כתב שרק אם הוולד גדול אנו מסוגלים להכיר אם זה צורת אדם ממש). הראב"דמספק (

חולק וסובר שאף בימינו  שהרמב"ם, וכתב הרשב"א והרמב"ןבשם  המגיד משנהכמו כן כתב 

 כל עוד שאין צורת פני אדם לוולד.  ,היא טהורה

  הקשה על המגיד משנה: הב"י 

כיון שהם לא נתנו כלל א. המ"מ כתב שאין לדברי הראב"ד והרשב"א סמך בגמרא, וזה תמוה, 
  הקשות על דבריהםטעם לדבריהם כך שניתן בכלל ל

ב. המ"מ כתב שהרמב"ם חלק על הראב"ד ע"פ מה שכתב בפרק י"א ואין זה נכון, כי הרמב"ם 
כראב"ד, רמב"ן ורשב"א בזמן  - טיהר רק למי שמכיר את הצורות, אך מי שלא מכיר את הצורות

אך הרמב"ם עצמו טען שהוא הזה, גם הרמב"ם יטמא מספק כיון שהם לא מכירים את הצורות, 
  כיר את הצורות היטב, או שידע שיש בדורו מי שבקי בהןמ
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עוד ניתן לומר שהרמב"ם העתיק את לשון הגמרא ולא חילק, כי בכל מקרה מי שלא בקי לא 
 יסמוך על הוראה זו 

 מפלת חתיכה:  .43

  טמאה לידה -, ואם יש בה עצםובודקה מבפנים קורעהרבי בנימין: 

  בעלת מראה לבן, כך שיש לזה מראה וולד  שהפילה חתיכת בשרמדובר כמו כן  רב חסדא:

   הרשב"א, הראב"ד והרמב"ם  כן פסקו להלכה:

: צריך החתיכה תהיה לבנה, משום שע"י כך ניכר שזו חתיכת וולד, כי אם היא בשאר רש"י .44
 לא מוכח שזו חתיכת וולד  - צבעים, אף אם יש בה עצם

ה לבנה, וזאת משום שאין אנו יש מחמירים אף כשהחתיכה איננ הרשב"א בתורת הבית הקצר: .45
 בקיאים במראות, להבדיל בין חתיכה לבנה לשאר מראות.

 טמאה מספק -סובר כדעת המחמירים ברשב"א, שאף בשאר מראותנראה שהטור ב"י:  .46

כתב שדעת המחמירים היא כדעת הרמב"ן, והמ"מ השיג וכתב שזו חומרא יתירה, המגיד משנה  .47

 בקי כלל בדבר לטמא מספק בשאר מראות  והב"י תירץ שאין זו חומרא למי שלא

אימו אינה טמאה  - ('גוף אטום') וולד שאם היה כדמותו באדם חי לא היה יכול לחיות המפלת .48

 לידה, ונחלקו כמה צריך להיות חסר בוולד בכדי שאימו לא תהיה טמאה:

הרי אם חסר לו מכף הרגל ועד הברך (הארכובה), וחסרה לו גם עצם הברך, שבכך  רבי זכאי:

  וכן פסק הראב"ד - הוא טריפה ולא יכול לחיות

  אם חסר לו מכף רגלו עד לנקביו, דהיינו עד לנקבים הסמוכים לחלקה העליון של הירך  רבי ינאי:

תמה וכן פסק הרמב"ם, והב"י  -מכף רגלו עד מקום הטבור רבי יוסי בן יהושע:ר' יוחנן משום 

שכבר שיפסוק ע"פ שיטתו בשאר ההלכות  , שהרי כך מתאיםם לא פסק כר' זכאילמה הרמב"

בניטל עד הברך הרי הוא טריפה ואינו חי, ולפי פסיקה זו של הרמב"ם כר' יוחנן משמע לכאורה 
שטריפה חיה וניטל ירך וחללה אינו נבילה והרי הרמב"ם פסק שטריפה אינה חיה וניטל ירך 

 וחללה כבר נבלה, ממילא תמוה למה לא פסק כרבי זכאי וכראב"ד. 

מדוע בחתיכה צריך שיהיה חיתוך אצבעות לוולד, ובמפלת חתיכה לבנה שיש  קושיית הראב"ד: .49

 בה עצם אין צורך בחיתוך אצבעות?

  תירוץ הראב"ד:

  צריך חיתוך -א. לעניין קורבן ונאכל

 טמאה בכל מקרה   - ב. לעניין טומאת לידה

 תירוץ הרשב"א:  .50

  מוכחת עליהם שבאו מגוף אטוםצורתם  - א. מפלת תבנית יד ורגל שאינם מחותכים

 טמאה לידה  - אין עליה הוכחה שבאה מגוף אטום, ועל כן אם יש בה עצם -ב. סתם חתיכה

 הפילה חתיכה שאינה חתוכה, האם טמאה לידה: .51

  רמב"ם: לא

 ראב"ד, טור: כן 

 אימו איננה טמאה לידה, כיון שאין עליו 'שם וולד' -כל שנברא בעניין שלא ראוי לבריית נשמה .52

 ברא עם עין אחת וירך אחת:נ .53
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  הרמב"ם: 

  טמאה, כי זה כחצי אדם שיש לו חצי פרצוף -ת בצד הפרצוףהעין מונח

טהורה, כיון שזה כבריה אחרת  -ת באמצע הפרצוף (משונה מצורת פני אדם רגילה)העין מונח

  ואין לזה כלל דימיון לדמות אדם 

  רשב"א:

ראוי להם בגוף ובין אם מונחים באמצע הגוף טמאה מספק, בין אם העין או הירך מונחים בצד ה

 במקום שאינו ראוי להם, כיון שיש חילוף גירסאות בהלכה זו  

 טמאה  -מבשר המפלת וולד בעל דמות כנפיים רמב"ם: .54

 רש"יטהורה. ע"פ  - פסקו הלכה כר' יוחנן שמי שמפילה וולד שפניו מעוכותהרמב"ם והרשב"א  .55
 מדובר שגופו התחתון חסר צורה 

שדראות ואימו טהורה. ר' חייא כתב שוולד שפניו \גבים 2לד עם רב אין להחמיר בוולד שנוע"פ  .56

 אימו טהורה  -טוחות

 - בימינו אין אנו בקיאים בצורת הוולד, ולכן הסכימו מקצת רבוותא ז"ל שבכל המקרים רשב"א: .57
א הדין שהוהוסיף שמשמע  הב"ישדראות ופניו טוחות. \גבים 2אימו טמאה לידה, אף כשיש לו 

שאימו טמאה לידה כשגולגולתו אטומה, או גופו אטום, או ושטו אטום, שמשמע שנסוב על הכול, 
 . בטורוכן פסק 

טמאה לידה מספק בכל הצורות, אולם אם ברור שאין זו צורת אדם חי, כגון שגופו  הראב"ד: .58

 ת הקבר אימו טהורה מצד טומאת לידה, אך טמאה נידה מצד פתיח -אטום ולא נחתכו איבריו

לא עלתה לה  - יום ואם טבלה קודם לכן 14אינה טובלת לפני שעברו  -אע"פ שהייתה לידה ובשר .59

 טבילה, כי היא כנידה, אע"פ שלא ראתה דם כלל 

 תמה על מה שכתב הטור: "וצריכה ז' נקיים בשביל הזיבה", כיון שלא סביר לומר: הב"י .60

 7רי כתב שימי הלידה עולים לה לספירת הימים, שה 14נקיים חוץ מ 7א. שהטור חידש שצריכה 
  נקיים

נקיים על כל  7נקיים, שהרי זה דבר ידוע ופשוט לנו שיושבים  7ב. שחידש את הדין של ישיבת 

 טיפת דם כחרדל שתראה 

 :שאינו מרוקם גנונים\אישה שמצאה שפיר מלא בדם .61

  "םהרמבוכן פסק  -כי שאין אנו חוששים שהוולד נימוח לא חוששת לטומאה רב:

חוששת לטומאה, כיון שחוששים שהוולד נימוח, ועל כן היא טמאה מספק ויושבת על  שמואל:

 נקבה, שמא הוולד שנימוח היה נקבה, עם זאת אין לה ימי טוהר, שמא אין זה וולד 

: הלכה כשמואל, כיון שאנו לא בקיאים בסימנים הללו, ואף שקיי"ל כרב באיסורי, אך כיון רשב"א
 - ה בפועל, ומעולם לא טיהרו בנהרדעא שפיר שמצאו, הכי קיי"ל כי מעשה רבששמואל עשה מעש

  עדיף. 

דחה את הרשב"א וכתב שלא שייך לפסוק כאן כמעשה רב, כיון ששמואל החמיר מדעתו  המ"מ

 ולא עשה כמידת הדין גרידא. כמו כן, ר' חנינא שאל את רב הלכה למעשה 

, כיון שמשמע מהגמרא שהמנהג בנהרדעא סובר שהלכה כשמואל הרשב"אכתב שנראה ש הב"י .62
המגיד משנה שיש לפסוק כרב, היה להחמיר עוד לפני ששמואל הגיע לשם, וכמו כן מה שכתב 

אין זה ראייה, כיון שרב לא אמר לר' חנינא שזו ההלכה  - כיון שר' חנינא שאל הלכה למעשה
במפורש שזו הלכה  הוראת הלכה למעשה בבשר בחלב שהרב צריך לומרלמעשה, וכדמוכח בדין 

 כתב הרמב"ן סובר כרשב"א המ"מלמעשה בכדי שידעו לפסוק כן להבא. 
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מי שסובר שאין לבעול על דם טוהר, המפלת ולד אף שהוא כבר גמור, וכל שכן המפלת שפיר או  .63
 טמאה לידה  -שליא

ימים החסרים 7פסקו כגמרא שתולים עד כ"ג יום ( הרמב"ם, הרא"ש, הרשב"א, רי"ו והראב"ד: .64

 את השליא בוולד אחר שנולד לפני כן יום הם ימי הנידה)  30ל

  כתב שתולה אפילו לאחר כ"ג יום, ורצונו לומר שתולה: הרמב"ם

  עם יום יציאת השליא -יום 24

 בלי יום יציאת השליא  -יום 23

תולים את השליא רק בדבר של קיימא, כי תולים לומר  לרשב"א, שאילתות, ראב"ד ורמב"ן .65

 הרמב"םאת השליא ויצא, ופשוט שניתן לומר כן רק בבריה חיה, וכן כתב שהוולד קרע 

היו חודשי ההיריון אותה בריה הייתה מתקיימת אם  תולה שליא בדבר של קיימא, רק אםלרש"י  .66
  בצורה טבעית בהצלחה (למעוטי גוף אטום וכו') מסתיימים

 ישנה מחלוקת כיצד היא צורת השליא: .67

   ו חבל הטבור)(דהיינ חלולה כחצוצרה ת"ק:

החמירו מספק אף כן פסק הרמב"ם. הרשב"א, הרמב"ן והרא"ש  -חלולה טפח ומעלה רשב"ג:

  , כיון שאין אנו בקיאים בדבר, וכשיטת שמואל בפחות מטפח

הוכרח ממהלך הסוגיא לפרש ש'בן קיימא' ממעט רק דבר שאינו ראוי לברית נשמה, אך  רש"י .68

 תולים  -ר נפליםאבש

השליא לפני הוולד, לא שייך לומר שהוולד יצא מהשליא שיצאה לפניו, ולכן לא כשיצאה רשב"א:  .69

 שייך לתלות את השליא בוולד שיצא אחריה 

 אם יצאה מקצת השליא ביום הראשון וכולה ביום השני:  .70

  טמאהכבר היא  -מיום ראשון

 מונה שבועיים לנקבה  -מיום שני(רק) 

מצד , אך עתה ימים הייתה יושבת שבעה - מצד חשש שזה זכר המפלת חיה וכו' עם שליא: .71

(אך  יום. יכלו לחדש שהשליא יצאה רק לאחר יום או יומיים 14יושבת  - חשש שהשליא הוא נקבה
ום, שבכל , אך חידש בדבר נפקותא כשיצאה בו הילא חששו לחששות שכאלו) -כשהיא כבר יצאה

  ימים.  7יום ולא  14זאת יש לה לחוש שמא זו נקבה וממילא תשב 

 אישה שהפילה: .72

  אישה שהוחזקה להיות מעוברת, מביאה קורבן יולדת ריב"ל: 

 תשב לזכר, לנקבה ולנידה, שמא לא הפילה וולד  - אישה שלא הוחזקה מעוברת משנה:

זו צריכה לשבת שאישה כבזמן הזה, ואין זה משנה לא ציין כל זאת, כיון שאין לנו ימי טוהר  הטור
  עתה נוהג של ימי טוהר ק ימי טוהר של זכר כי כאמור אין דין זהכל ימי טומאת נקבה, ויש לה ר

 תינוק שיצא דרך מרגלותיו, לא יצא רובו, אך הראש יצא מחותך: .73

  רבי אלעזר: אינו נחשב ילוד

  ר' יוחנן: נחשב ילוד 
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 ר' יוחנן התכוון לומר שראש שיצא מחותך היינו:  .74

  הרשב"א: רוב ראשו (פדחתו)

 הרמב"ם: כל ראשו 

 ש שאמר ר' יוחנן בחי, צריך שיצא:הרא .75

  הרשב"א: רוב ראשו

 הרמב"ם: רוב ראשו 

מדוע נקט שהוולד הוא כילוד רק משיוציא 'רוב פדחתו', והרי הב"י תמה בדברי הרמב"ם:  .76

 מפשט המשנה משמע שרוב ראשו זה כל פדחתו

   יישוב הרמב"ם:

  הפדחת עם הגולגולת  כל ראשו:

  גולגולת ה ראשו:

 פדחתו, כי הגולגולת נגמרת בפדחת רוב  רוב ראשו:

נראה שהטור סובר כרשב"א, וממילא במחותך הוא סובר שדי ברוב הראש בכדי שיהיה ב"י:  .77

 כילוד, וסובר שהרשב"א כרמב"ם, שרוב הראש היינו רוב פדחתו 

 נמצא רמב"ם שלא נכתב בו: " רוב"  בדק הבית: .78

מילתו  -מרי ויצא לחוץ רק בשבתהמוציא ראשו לפרוזדור בערב שבת, אף שנולד לגרשב"א:  .79

 אינה דוחה שבת, כיון שמבחינה הלכתית הוא נולד ביום שישי

קרויה לידה, והגמ' הסיקה  -משמע שלידת יד (הוצאת איבר אחד) - "ויהי בלדתה ויתן יד" .80

שחוששים מדרבנן שילדה, ועל כן טמאה לידה, אך מסםק לא נותנים לה ימי טוהר עד שיצא רוב 
 הוולד 

  רשב"א: .81

לומר בדווקא שחוששים לכך שהיא טמאה לידה, כי אם הוולד הוציא ידו והחזירה,  נצרכנו. 1

 וילדה רק לאחר שבועיים:

  ימים כנידה  7הייתה טמאה רק  - משום עצם פתיחת הקבר

 יום כדין יולדת נקבה  14טמאה כל  -משום טמאה לידה

  אינה טמאה  - כשהוציא את רגלו , אךלעיל טמאה לידה, ככתוב בפסוק -. דווקא כשהוציא ידו2

טמאה לידה מדרבנן, כבר משתפיל איבר אחד, וראוי  -שאמרו שבמפלת איבריםיש גדולים' '. 3
כבר משיצא איבר נקט כמחמירים, ש -הטור, בדבר אין הכרע -הרמב"םבריהם. בדברי לחוש לד

  ברמב"ן ובירושלמי הרי היא טמאה לידה, וכן נראה אחד, 

 אומים מאימתי מונים לה את ימי הטומאה והטהרה: היולדת תרשב"א:  .82

מונים מן הוולד השני,  - ילדה נקבה קודם שקיעת החמה (שקעה"ח) ונקבה לאחר שקעה"ח א.

  וכן לימי טוהר

מונים מימי הנקבה, כיון שימי הזכר  -ילדה נקבה קודם שקעה"ח, וזכר לאחר שקעה"חב. 

  כלולים בימי הנקבה

אה, כאילו ממונים מן הנפל ימי טו -ולא ניכר מינושקעה"ח ל לאחר נקבה קודם שקעה"ח, ונפג. 

  שמא הנפל היה זכר (ולא מגיע לה ימי טוהר נוספים)היה נקבה, וימי טהרה מן הוולד הראשון, 
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   מונים מן הוולד השני כיולדת נקבה  - זכר קודם שקעה"ח, ונפל לאחר שקעה"חד. 

 אישה שילדה יוצא דופן: .83

  הב"י כתב שכן ההלכה  -זריע וילדה', דווקא יולדת ממקום שמזרעתטהורה, 'כי ת ת"ק:

  נחשב לידה ראויה) -(כי גם ילוד דרך דופן טמאה לידה רבי שמעון:

אינה טמאה עד שיצא דם דרך  -לכו"ע טהורה אם יצא דם רק דרך הדופן, 'מקורה הערה' ר' יוחנן:

 ערותה  
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 טור סימן קצ"ה: 

יב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה מתשמיש ומכל דבר קירבה [אף דיבור המרגיל לערווה] חי .1

 עד שתספור ותטבול, אך מותר להתייחד עימה

 אסור לגעת באישה בימי טומאתה, או לקבל או להושיט לה דבר .2

אסור לאכול עימה על שולחן קטן אחד שמיועד לאדם יחידי, כל שכן שלא לאכול בקערה אחת, אך  .3

 תר לאכול עימה על שולחן גדול כשיש היכר ביניהםמו

 נהגו שאחר יפסיק ביניהם ע"י שישתה ספר המצוות: מותרים לשתות זה אחר זה בכוס אחת,  .4

 אסור לשבת במיטה המיוחדת לה אף שלא בפניה, וכל שכן שלא יישן עימה  .5

פניו שלא תרחץ נידה מותרת לעזור לו, רק הבעל חולה שאין לו מי שיעזור לו, אשתו  הרא"ש: .6
  בפניו מיטהההצעת תמנע מו ידיו ורגליו (פיו"ר)

 אסור לבעל להסתכל במקומות המכוסים שבה .7

 ראוי שתייחד בגדי נידות (לזיכרון) .8

 בקושי התירו לה להתקשט  .9

חוץ מן הדברים הבאים שמותרת רק אם תעשה היכר נידה מותרת לעשות מלאכות לבעלה,  .10

, והכול מותר כשעושה שלא בפניו אף כסת)\ניח בימין על הכר(כגון שתניח ביד שמאל או תבדבר 
 אם בעלה יודע שעשתה לו כן: 

מזיגת הכוס, הצעת הסדין והמכסה בפניו (אך אין איסור בפריסת הכר והכסת, כי אין בזה טורח), 
  ליצוק לו מים לרחוץ פיו"ר 

ן כשמיוחד לה, אף של אסור לבעל למזוג כוס לאשתו נידה, ואפילו אסור לשלוח לה כוס של יי .11
 ברכה 

בין בימי הנידה ובין בימי הליבון, בין  - את כל ההרחקות הללו יש להרחיק בכל הימים שסופרת .12
 רואה ממש לבין מוצאת כתם 
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 סימן קצ"ה:  ת יוסףיב

 - ) והרא"ששבת וכתובותהרשב"א, הראב"ד, כל הגאונים, הרמב"ם, הסמ"ג, התוס' (לדעת  .1

 דם לעולם נשארת בטומאתה עד שתטבול. אישה שראתה 

שיש להקל בימי ליבון יותר חולקים וסוברים שיש חילוק בין נידות לליבון, כלומר  ר"ח ורש"יאולם 

 מימי הנידה 

מדובר במקרה במסכת שבת שהתלמיד הטועה התיר לעצמו להיות עם  ר"תהסביר שלפי  הב"י .2

 טבילות: 2בימי הליבון, כיון שפעם היה נהוג לטבול אשתו 

כשפוסקת, ומעתה אסורה רק מדרבנן ולכן התלמיד  הימים הראשונים 7בסיום  - ימי הנידהא. 
  הקל לעצמו להיות עם אשתו בימי הליבון 

  ימי הנקיים  7בסיום  - ימי הליבוןב. 

, נקיים 7אולם, לנו אין חילוק בין ימי הנידה לימי הליבון, ובכל מקרה טובלת רק לאחר שיושבת 
  טבילות) 2יש שיטה אחרת ולפיו במעשה של אליהו לא היו בספר הישר (ה"ת בסוכ"כ 

(ע"פ אדר"נ): אין להתקרב לנידה בדבר המרגיל לערווה, שנאמר: "ואל אשה  רמב"ם ורשב"א .3
 " לא תקרבבנדת טומאתה 

התוס' היה נזהר שלא לקבל דבר מהנידה ע"פ המעשה של אליהו, אך  התוס' כתבו שרש"י .4

חלק עליהם וכתב שאכן יש ראייה לרש"י  הרא"שכתבו שאין משם ראייה, אך  הסמ"ג, וסה"ת

 משם

אסרו  הרשב"א ורי"ומותר. אך  - סור להושיט, אך שאר כל דברכתב שרק כוס א המ"מ ברמב"ם .5

 להעביר לנידה כל דבר ע"פ רש"י 

 ידהגערו במי שהקלו לזרוק דבר מידו ליד הנ דרכי משה: בנימין זאב, שערי דורא בשם מהר"ם .6

אפילו זב שטמא כבר ואין זה משנה אם הוא יגע בזבה הטמאה, צריך לפרוש ממנה מחשש  .7
 להרגל עבירה (תשמיש) 

מותר, כך  -אסר לנידה לאכול עם בעלה דווקא בקערה אחת, אך בשולחן אחד גדול הרמב"ם .8
בשם ר"י שגם  דרכ"מבשולחן אחד (עיין ב לאכול שמותר הראב"ד ורב אחאמשמע ממנו, וכ"כ 

כתבו שאסור לאכול באותו סמ"ג, וסה"ת הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הגמ"י, סובר כן). אך 
  כתב שכן המנהג בעולם. והב"י , שולחן אא"כ נתנו ביניהם דבר להיכר

הוי דרך חיבה, אך כשרגילים לאכול יחד על  - הסביר שכשדרך לאכול ביחד בשולחן קטן הב"י .9
 ירים ע"י שיש היכר בזמן הזהאין זה דרך חיבה, ולכן מת - שולחן גדול

המנהג במדינות אלו הוא שהנידה אוכלת עם בעלה על שולחן אחד אך לא מתוך  דרכי משה: .10
 כתב שיש לחלק:ר"י . קערה אחת

כשהיא נידה תשנה ותאכל מקערה  -א. כשהבעל ואשתו רגילים לאכול ביחד מקערה אחת

  לבדה

היא נידה תשנה ותניח היכר על כש -ב. כשהבעל ואשתו רגילים לאכול בקערות נפרדות

 השולחן 

לשתות מכוס התירו  - מרדכי, וראבי"ה, סמ"ק, רשב"א, רמב"ם, רא"ש, רי"ו, סמ"ג, סה"ת .11

 , והרי זה כשלא בפניה,ההנידה אחריה (אכילה ושתייה דינם כהצעת המיטה שמותר שלא בפני
 . ואין חשש הרגל עבירה בדבר)

עם ן שנאמר במקרה עם אליהו שהתלמיד אכל ושתה כיו ,אסר זאת שהרא"םהביא  הגמ"יאולם 

 הנידה, ואליהו דיבר גם על זה שהיה לו לתלמיד להימנע מכך. 
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מותר, כי הדבר נשתנה  - עם זאת, אם מדובר שהמשקה הורק לכלי אחר והוחזר לכוס הראשונה
 וכן הקפידא היא רק שהבעל ישתה את הכוס לאחר הנידה, כי ייתן דעתו עליה ויבוא להרגל

  עבירה, אך אין בעיה שהיא תשתה אחריו, שאין היא נותנת דעתה עליו.

אין היא צריכה לומר לו ששתתה קודם לכן, והוא  -אם מדובר שהנידה שתתה ובעלה לא יודע מכך
 המרדכי יכול לשתות בהיתר, כי אין חיבה כשהוא לא יודע מהדבר, וכ"כ גם 

חים את הכוס בינתיים, בכדי שלא ייתן דעתו נוהגים שלא לשתות משיורי הכוס של הנידה, ומדי .12

 עליה ויגיע להרגל עבירה 

 מותר לאכול ממה שהותירה הנידה בקערה  אורחות חיים: .13

אסור לישן על המיטה של אשתו הנידה מפני הרגל ד בשם ר' האי גאון: הרשב"א בשם הראב" .14

לו רק לשבת, כי למד שהוא הדין שאסור אפי הטורכתב שהרמב"ן והרא"ש. הב"י עבירה, וכ"כ 
אסר רק בשינה משום  שהראב"דגם בישיבה בלבד יש הרהור, ולא רק בשכיבה לשינה (אף 

 הרהור) 

 אסור לשבת עם הנידה על ספסל אחד. מרדכי בשם צפנת פענח (ראב"ן) בשם רש"י:  .15

זאת חומרא בעלמא, ואחד הגדולים התיר לשבת עימה על ספסל מחובר לקיר, אך לא תה"ד: 

 בספסל תלוש

 אורחות חיים: מותר לשבת עם הנידה:  .16

  ברצפה\א. על ספסל קבוע בקיר

 ב. על ספסל תלוש כשיש אדם אחר שיושב ביניהם  

 לא ברור שמותר - מותר לנסוע עם אשתו הנידה בעגלה לבדם, אך לצורך טיולתרומת הדשן:  .17

לאסור אף  להתיר רק כשהבעל לא נוגע באשתו הנידה, ולצורך טיול יש תה"דכוונת  דרכי משה:

 שלא נוגעים זה בזה. 

 מותר לשבת עם אשתו בעגלה, ע"י שאחר מפסיק ביניהם אגודה: .18

שצריך שאדם אחר יפסיק בין השתייה בכוס של הנידה  כספר המצוותהמנהג הוא דרכי משה:  .19
נכתב בקונטרס הלכות נידה לשתייה של הבעל, או שיריק את הכוס, אך אין צורך בהדחת הכוס. 

, אך אם האישה הלכה משם, מותר לשתות או לאכול מן יש לנהוג כנ"ל כילהשהוא הדין לא
 השיריים (נראה שזה כדין הצעת המיטה שמותר שלא בפניו) 

 נוהגים, -האשכנזיםבחומרת הספסל שאחר יפסיק ביניהם או שאר היכר: הב"י למעשה:  .20
  לא נוהגים - הספרדים

 , כאשר רגלי המיטות נוגעות זו בזומיטות נפרדות 2אסור לישן אף במרדכי בשם מהר"ם:  .21

רי"ו בשם משמע שהם חולקים על מה שכתב  ,המהר"םכתב שע"פ דין הספסל, וע"פ הב"י  .22
במיטה רחבה, כי אסרו רק קריבה, ובמיטה רחבה שמותר לישון עם הנידה ביחד  הר"ש ברשב"ץ

 הרי זה רק דין ייחוד, ובלבד שכל אחד מהם ישן במצעים המיוחדים משלו  

התיר לנידה לשמש את בעלה לצרכיו, רק כשזה דחק, ואין אחר שיכול  הרא"שכתב ש יהב" .23

 להחליפה 

 מדידת דופק לאשתו הנידה:  .24

  משמע אף כשאין כאן רופא אחר להחליפו)  ב"י:אסור (תה"ד בשם 'גדול': 

אף שמשמע מהשאלה שם שנוח יותר לאישה שבעלה יבדוק אותה, יש  ב"י:אסור (רמב"ן: 

  אין אחר) לאסור אף ש
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 מדידת דופק לאשתו הנידה כשיש חולי מסוכן (ע"פ ב"י):  .25

משמע קצת מדבריו שמותר, ונראה שזה משום שהוא סובר שנגיעת הנידה אסורה רק רמב"ן: 

  מדרבנן 

 אסור, ייתכן משום שסבר שזה אביזרייהו דגילוי עריות וצריך עיון רמב"ם: 

ה לעשות לבעלה החולה, שהרי בסתמא אף בא לחדש לנו שמותר לניד הטורהסתפק מה הב"י  .26
מותר לנידה לעשות עבור בעלה מלאכות רגילות, חוץ מרחיצת פיו"ר, הצעת  -שהבעל אינו חולה

שייתכן שרצה לומר שמותר לה למזוג לבעלה החולה המיטה ומזיגת הכוס. על כן, בתחילה טען 

בא להתיר לנו רק דבר אחד את הכוס, אך שוב אמר שלא ייתכן לומר ע"פ לשונו של הטור שהוא 
(היינו מזיגת הכוס), ורצה לומר שמותר לנידה לעשות לבעלה אף רחיצת פיו"ר והצעת המיטה 

התיר הושטת דבר מידה לידו מבלי לגעת בו ממש, וכ"כ  הטורכשאין אחר, ולבסוף טען שייתכן ש

 בתה"ד. 

ור, כיון שאנו חוששים יש לאס -יש להתיר, אך כשהיא זאת חולה ונידה -דווקא כשהבעל חולה
יש מתירים אף כשהיא חולה, ולא חוששים להרגל  דרכי משה:שהוא יפייס אותה וישמש עימה.  

 עבירה

והצעת המיטה, משמע מהם שבשום אופן אין להתיר ברחיצת פיו"ר ב"י ברי"ו בשם הגאונים:  .27

זיגת הכוס לא כי אם התירו לה רק את מוממילא שוב לא ברור מה התירו לנידה לעשות לבעלה, 
  היה לנקוט בלשון רבים ('שאר המלאכות') 

התורף, אסור להסתכל באשתו נידה בכל המקומות המכוסים שבה, כי דינם כמקום טור ורשב"א:  .28
לא יבוא לידי  - נימק שכיון שהיא מותרת לו לאחר זמן הרמב"ם מותר, -אך במקומות הגלויים

 מכשול

 די נידה אישה מוחזקת לנידה ע"י שלבשה בג רש"י: .29

כל ), ששאסרו לנידה להתקשט מותר לאישה להתקשט כרבי עקיבא (ולא כזקניםרי"ף ורמב"ם:  .30

, ה עד שתטבול במים)יד(שהרי היא בחזקת נ לעניין טבילהרק נאמר  -נאמר 'והדוה בנדתה'מה ש
 ולא לעניין איסור קישוט

שתו נידה כתב שמי שנזהר שלא לגעת בא דרכי משה: הר"ם בשם הר"ר טוביה מבראנה .31

 כשהיא חולה הרי זה חסידות של שטות

   בשינוי (נידה לבעלה) האמוראים התירו מזיגת הכוס .32

אסר אף שאר דברים לנידה לעשות לבעלה, אף שמדינא יש לאסור רק במזיגת  סמ"ג: רש"י .33

דחה את חומרת סה"ת יש לאסור אף בסיכת שמן. סדר אליהו: הכוס, כי יש בזה דרך חיבה. 

 תבוא עליו הברכה   -יהו, ומ"מ כתב שהמחמיררש"י וסדר אל

החמיר, כיון שרק את מזיגת הכוס התירו ע"י שינוי, רש"י כתב ששרבינו שמעיה כתב הרא"ש  .34

זה רק לאמוראים שהיו  ,מותר כדרכו אף בלי שינוי, וכל מה שהתירו רק בשינוי -אך בשאר דברים

  זהרים שלא להעביר חפץ מידה לידו כולם נ -אנשים גדולים ומוחזקים שלא לחטוא, ובסתם אדם

אין  -צריך שינוי, אך כשיש רק מזיגה או הושטה -כשיש מזיגת הכוס והושטההגמ"י בשם רא"ם:  .35
 צריך שינוי 

 האם מותר לנידה לעשות לבעלה: הגמ"י:  .36

  (כיון שזה דבר המרגיל לערווה)  אסור - מזיגת יין במים

   מותר - מזיגת יין בכלי (שפיכה בלבד)

מזגה לו שפירש שר"ח אך לפי י שינוי, אסור, אם לא ע" - יין מכלי והנחה על השולחןמזיגת 

  את הדבר יש להתיר - החליפה (אשת שמואל)ואח"כ 
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שאר אסורה, אך מזיגת הכוס ב -ביין מזיגת הכוסשרק  המ"מומדיוק דברי מהרשב"א נראה  .37

 כי 'שלא בפניו' הוי כבפניו. נראה שמותר לנידה למזוג כוס לבעלה שלא בפניו, מותרים - המשקים
  במרדכי מותר, וכן נראה הרי  -, ובשינויבשינוי

 הנידה אסורה ליצוק לבעלה מים לרחצה, אף שאינה נוגעת בו, ואף אם זה מים צוננים  .38

לה קיתון של מים וכלים כתב שהנידה אסורה לתת בפני בע בחידושי הגהות בשם היראים

 ה דרך חיבה שירחץ בהם, אף שאינה נוגעת בו, כי ז

אסור לבעל לשלוח לאשתו כוס משקה, משום שע"י כך הוא נותן תרומת הדשן בשם הראב"ד:  .39

דעתו עליה, ודעתו רבה עליה ויש בכך חשש הרגל עבירה, אך אם מדובר שמישהו שתה לפני 
 מותר  -שקיבלה את הכוס

, כי דינה אף מי שמצאה כתם צריכה להרחיק את עצמה מבעלה ככל דיני ההרחקות הרשב"א: .40
של בעלת כתם כנידה לרוב הדברים חוץ מלעניין קביעת ווסת, שאין היא קובעת ווסת ע"י 

 פעמים.  3 -שראתה כתמים
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 טור סימן קצ"ו: 

ימים נקיים ממחרת היום שראתה בו. אם ראתה רק יום או יומיים, דינה  7הזבה סופרת לה  .1

בודקת עצמה למחר שלא תראה, וכן אם ראתה  -ר שאם ראתה היוםכ'שומרת יום כנגד יום', כלומ
 דינה כ'זבה גדולה'.   -ימים רצופים 3בודקת עצמה ביום שלמחרת, ואם ראתה  -יומיים

. כמו כן בחזקת טהורה, אף שלא בדקה עצמה בבין השמשות - בדקה עצמה בשחריתרשב"א:  .2
שמצינו שמעיינה  כיוןמירים מספק יש מח בחזקת טהורה, אך -אם בדקה עצמה יום אחד ופסקה

  פתוח

. דהיינו שביום שתפסיק מלראות צריכה לפסוק בטהרה בבין השמשות אישהסובר שההרא"ש  .3
   נקיים  7דם, תבדוק את עצמה היטב בבין השמשות, ותלבש חלוק נקי, וממחרת תמנה 

יא , ובדקה עצמה לאחר כמה ימים ומצאה שהולא בדקה עצמה אישה שראתה דם ופסקה .4
 7הרי זו בחזקת טמאה עד שתפסוק בטהרה ע"י שתבדוק עצמה, ורק אז יכולה למנות  - טהורה
 נקיים

 הנקיים של הזבה, בודקת עצמה: 7ב .5

  פעם אחת ביום בסתמא:

 פעמיים ביום: שחרית וערבית  דעת ספר המצוות:

צאה שהיא ומ הנקיים, 7במהלך  הנקיים של הזבה, בדקה עצמה רק פעם אחת 7אם ב .6
 בחזקת טהורה - הטהור

עולה לה לטהרה רק היום  -)הנקיים 7אם הזבה בדקה עצמה רק ביום השמיני (וכלל לא ב

 השמיני, ומשלימה עליו 

צמר נקי שניתן לראות עליו את הדם, כגון:  ,דבר רךהזבה בודקת את עצמה רק בצורת הבדיקה:  .7

ם, או פשתן חדש כי הוא ורך או בצמר גפן או בבגד פשתן ישן נקי ורך (לא בגד שחור או אדו
 עד המקום שאיבר התשמיש מגיע, ומעכב אף בדיעבד קשה), ותכניס לחורים וסדקים

 בודקת ומראה לאחרת -נידה עיוורת .8

אחרות בודקות אותן וקובעות להן  - מדברת) ושנטרפה דעתה מחולי\שוטה, חרשת (לא שומעת .9

 יום  30חוששות כל  -ווסת , וכל עוד שלא נקבע להןווסת, ואח"כ תהיינה מותרת לבעליהן

 , כי ייתכן שתראה דם אף שלא בשעת הווסת. הרי זה משובח - בכל עת המרבה לבדוקכל  .10

, חוץ ולא חוששת לווסת שאינו קבוע בחזקת טהורה -ברצון\את עצמה באונסלא בדקה אישה ש .11
 למי 30בחזקת טמאה עד שתבדוק, או לאחר יום הרי מאם עבר לה הווסת הקבוע ולא בדקה ש

  קבועשאין לה ווסת 

 סותרת כל המניין  -, ואם ראתה אפילו פעם אחתלגמרי הנקיים צריך שיהיו רצופים 7ספירת  .12

עונות  6סותרת את ספירתה אם זה בתוך  -הנקיים 7בימי ספירתה את  הפולטת שכבת זרע .13

 עונות 6נקיים רק לאחר שיעברו  7לכן, מי ששימשה מיטתה ופסקה מלראות, מונה לשימושה. 
לשימושה,  5, שמא תראה בהן ותסתור, וממילא מתחילה למנות מיום ה18שלימות מעת לעת

 אח"כ אין אנו חוששים כבר שתפלוט שכבת זרע, כי שכבת הזרע מסרחת.  

מותר לאישה למנות מיד למחרת היום שתפסוק מלראות, ע"י שתקנח עצמה יפה באותו מקום  .14
י ע" הזרע כתב שהוא הדין ניתן לפלוט הרמב"ן בחמים להפליט כל הזרע. תרחץבמוך וכדו' או 

   חלק.  הרא"ששתלך ברגליה, אך 

                                                           
18

לכן, אם שימשה במוצאי שבת, לא יכולה למנות מעונת השחרית של ראשון, כי צריך שכל העונה תהיה נקייה  

. עונת ערבית של 3. עונת שחרית של שני 2. עונת ערבית של ראשון 1נות רק מ: מעת לעת, ולכן מתחילה למ

ערבית - מתחילה למנות מ -. עונת שחרית של רביעי6. עונת ערבית של שלישי 5. עונת שחרית של שלישי 4שני 

 של רביעי, דהיינו ליל חמישי 
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 נחלקו הראשונים, האם פולטת שכבת זרע סותרת מניינה רק לטהרות או אף לבעלה: .15

  לטהרות בלבד הראב"ד:

 לטהרות ולבעלה  הרא"ש:
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 בית יוסף סימן קצ"ו: 

 -אינו עולה לה למניין שבעת הנקיים. על כן אמרו שבנות כותים - טהרהביום שבו הזבה פוסקת ב .1
טמאות נידה, משום שהן סופרות לשבעה את היום בו פסקו מלראות, ונמצא שיהא חושבת את 

שישי, ונשאר לה  6למניינה וטובלת, למרות שבעצם זה רק היום ה 7עצמה לטהורה כבר ביום ה

א תראה יום למחרת נמצא שהיא תסתור את כל מה עוד יום למנות, ואם לאחר שתטבול, הי
 שמנתה. 

למניין הנקיים, ואם היינו אומרים  7דין זה נלמד מכך ששכבת זרע סותרת אפילו את היום ה
ששייך לומר כאן 'מקצת היום ככולו', לא היה לה לסתור יום זה לגמרי אף אם הייתה רואה בו, כיון 

 שמקצתו יצא בטהרה. 

חלק  והדרכ"מ תרצה לטבול,תשדי התיר לאכול עם אשתו בימי הליבון כ הראבי"הדרכי משה:  .2

הנשים נהגו פרישות בעצמן שלא ללכת לבית הכנסת כשהן נידות, כמו כן לא הראבי"ה:. בדבר
נהגו הנידות שלא להזכיר שם ה' ואל להיכנס לבית  שערי דורא:להתפלל בפני חברותיהן. 

התיר לנידות  מהרא"יכתב ג"כ כראבי"ה וש"ד.  זרועהאור התיר. רש"י הכנסת עד שתתלבן, אך 

להן עצב גדול להתפלל בביהכנ"ס בימים נוראים כי סמך על רש"י , לעשות להן נחת רוח כי היה 
 שיצטרכו לעמוד בחוץ. 

מחה באומרים  ורי"וו מלהגיע לבית הכנסת בזמן נידות, כתב שהנשים שלנו לא נמנע הב"יאולם 

סיכם שהמנהג במדינות אלו כמו שכתב  הדרכ"מס, אך יע לביהכנ"שעל היולדת להימנע מלהג

 שיש להימנע 

צריכות להפסיק בטהרה ע"י בדיקה, בכדי שתדענה  - הנשים בימינו שהן ספק זבות הרא"ש: .3

 שנסתם המעיין שלהן 

 נידה שבדקה עצמה ומצאה עצמה טהורה, ולא בדקה מן המנחה ולמעלה בסוף נידות:  .4

  טמאה רבי יהודה:

 טהורה, ותולים שראתה עכשיו לאחר שנגמרו הנקיים   ם:חכמי

בדין אישה שראתה דם ופסקה מלראות ובדקה את עצמה כבר ביום הראשון ומצאה שהיא  נחלקו .5

 טהורה, ושוב לא בדקה, האם תולה שהיא טהורה ולא ראתה עוד:

  אינה תולה, כיון שהוחזק מעיינה פתוח רבי יהודה:

  פסק  -תולה, שכיון שפסק ר' יוסי:

  וכן פסק הרמב"ם אינה כלום,  -אינה תולה, כי הבדיקה הראשונה שבדקה חכמים:

  הכוונה ברמב"ם שאם היא בדקה ביום הראשון בבוקר:ב"י: 

  לא תולה, והרי היא בחזקת טמאה - א. אם לא בדקה שוב בבין השמשות

חילק בדבר, תולה, והרי היא בחזקת טהורה, ואף שהרמב"ם לא  - ב. בדקה שוב בבין השמשות

  הגמרא כמות שהיא למרות שיש פירוש בדבר  \כן דרכו להעתיק לשון המשנה

סובר שאינה תולה, והרי היא בחזקת טמאה, כי כאשר היא בדקה ביום הראשון הרי הרמב"ן 

  כל אותו היום, ודמיה חוזרים אף שפסקה מלראות ובדקה בשחרית  הוחזק מעיינה להיות פתוח

ה יום שתבדוק, עדיף שתבדוק בבין השמשות, בכדי לצאת מנדנוד ספק, נתן עצה שבאיז הרא"ש .6
אך לא שפסק כן מעיקרא דדינא כרבי יהודה, ובודאי שפסק כחכמים או כתנא קמא שבכל יום 

שהוא סובר כרבי . אך אין לומר בשום פנים ואופן 7צריכה בדיקה בבין השמשות, חוץ מביום ה

  ף בדיעבד. יהודה, שחייבת בבדיקה בבין השמשות א

 כתב בסתם את דברי הרשב"א, ונראה שהרשב"א מודה לדברים הללו  רי"ו .7

שדיבר עליו הרא"ש שצריכה לבדוק בו, היינו בבין השמשות של זמן רבינו תם,  בין השמשות .8

 שזה עדיין יום גמור או סמוך לבהשמ"ש האחרון, וממילא:
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  די שתבדוק מן המנחה ולמעלה - מדינא

  וך ללילה, בכדי לצאת מנדנוד ספקתבדוק בסמ -לכתחילה

לתת 'ידיה בין עיניה' בכל זמן בהשמ"ש בכדי להיות בטוחה שלא ראתה, והיינו  -המובחר ביותר

הכנסת מוך דחוק לשם לכל זמן בהשמ"ש כמו שכתב הרשב"א (נראה שזו גם כוונת הרמב"ן, כי 
יה ממש לאותו מקום לא יעלה על הדעת לומר שהם התכוונו לומר שהיא צריכה להכניס את יד

 למשך כל זמן בהשמ"ש), והב"י תמה למה הטור השמיט דין זה.  

אם הקהל כבר התפללו ערבית, ועוד היום גדול, האם מועילה הפסקת טהרה שתעשה בכדי  .9

 נקיים: 7שתוכל למנות כבר ממחר 

ר ערבית מועיל, כיון שזה עדיין יום לעניין הפסקה (וה"ה בער"ש אח :א. אגור בשם מהר"י מולן
  וקבלת שבת כשזה עוד קודם צאת הכוכבים) 

לא מועיל, כיון שהיא נגררת אחר הציבור (הרב המגיד כידוע שיש מחלוקת  ב. תרומת הדשן:

 בדיני אבילות האם ניתן להחשיב זאת כיום לאחר שהציבור כבר התפלל)

לבנים,  מנהג יפה הוא שהפוסקת בטהרה לובשת לבנים וישנה במצעיםמרדכי בשם הרוקח:  .10

 בכדי לדעת האם היא ראתה דם 

 הנקיים צריכה לבדוק: 7שפסקה בטהרה, בכל יום מימי לאחר  .11

  רמב"ן, רשב"א, רא"ש, הגמ"י בשם תוס' -א. הסוברים שדי בבדיקה פעם אחת ביום

 סמ"ג, סמ"ק, סה"ת, מרדכי בשם הרוקח  - ב. הסוברים שצריכה לבדוק פעמיים ביום

ים בכל יום, למד כן מן המשנה (והקשו שהמשנה מדברת על מי שמצריך לבדוק פעמיב"י:  .12

 טהרות ולא על בעלה) 

 2נקיים כשהיא בחזקת טמאה (שהרי ראתה ולכן היא מונה נקיים), יש צורך ב 7בספירת  ב"ח:
 . להוציא מספק שמא ראתה ביום 2. להוציא מספק שמא ראתה בלילה 1בדיקות: 

 עי ומצאו שהם טהורים, ובינתיים לא בדקו:זב וזבה שבדקו ביום הראשון וביום השבי .13

  טהוריםר' אליעזר: 

  בטהרה 7+1עלו להם רק היום ה ר' יהושע:

  בטהרה 7עלה להם רק היום ה ר' עקיבא:

 הלכה כרבי אליעזר 

נחלקו ומצאו שהם טהורים, ר' אליעזר אמר שהם טהורים, ו 7+1זב וזבה שבדקו עצמן ביום  .14
 בדעת ר"א: 

הנקיים,  7בתחילת ספירת  עצמםכלומר, די שיבדקו  - )ע"פ הגמ' זוהי דעתו)סופן (\תחילתן ( רב:

הרי הם בחזקת טהרה לכל הימים, וחזקה זו נוצרה ע"י הבדיקה שבדקו  -ואף שלא בדקו בסופן
י הספירה שמועילה לכל ימי הספירה. הגמרא הסיקה שרב סובר בדעת ר"א, שדי גם במהלך ימ

בחזקת  - ומצאה שהיא טהורה 7ינו שאם בדקה עצמה ביום הבבדיקה רק בסופן של הימים, דהי

  טהורה 

כלומר, הרי הם בחזקת טהרה רק אם  -(מדובר שבדקה את עצמה)תחילת וסופן  רבי חנינא:

הנקיים וגם בסופם, אך אם מדובר שבדקו רק בתחילת השבעה, גם רבי  7יבדקו בתחילת מניין 
. לדעת רבי חנינא, בדיקה הנקיים 7פירת אליעזר מודה שהימים שבינתיים אינם עולים לס

   19בתחילה וסוף, נחשב כאילו שבדקה בכל הימים

                                                           
19
אין צורך להמשיך בבדיקות במשך כל כתב שזה כמו שרבי עקיבא סובר שדי בבדיקה אחת ביום, ו איש החזון 

 היום כולו 
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פסק כרב, ועל כן די בבדיקה ביום הראשון או השביעי בלבד. אך בדיקה  הראב"דכתב ש הרא"ש .15

לא מועילה, כי יש צורך בבדיקה בדווקא בתוך שבעת ימי הנקיים. כמו כן, אם  - ביום השמיני

יש להקל  -הנקיים [=באמצען], ולא בתחילתן או בסופן 7קה את עצמה בתוך מדובר שהיא בד
חלק  הראב"דהנקיים.  7חולק, וסובר שלא מועילה בדיקה באמצע הרז"ה  שהדבר מועיל. אך

כל שכן שמועילה בדיקה באמצען, כי הימים שאח"כ הוחזקו להיות  - וכתב שאם מועיל בסופן

 טהורים.  

שיש להקל שבדיקה  הרשב"א בשם הראב"דקו כרב, וכתב סגם כן פהרמב"ם והרשב"א  .16
דחה, וכתב  והרז"הלמד מדין נידה לזבה שמועילה בדיקה באמצען,  הרשב"אמועילה.  -באמצען

כתב שיש להחמיר להצריכה  למעשה הרשב"אשאין ללמוד מנידה הקלה לזבה החמורה, 

 בבדיקה בתחילתן או בסופן 

מותרת לטבול, והרי  -רק ביום הראשון והשביעי בלבדבדקה עצמה  הסמ"ג:הלכה למעשה ע"פ  .17

 היא טהורה כדעת ר"א 

יש לפסוק כרבי חנינא, שהיא  - 8+1כתב שלהלכה בדין אישה שבדקה עצמה ביום ה הסמ"ג .18

. יש 7בחזקת טמאה, כיון שיש צורך לבדוק בתחילתן ובסופן והיא לא בדקה את עצמה ביום ה
 להחמיר בדבר.  לפסוק כן, כי לא נתבררה ההלכה וראוי

הדרכי משה  העלה לומר כדברי הסמ"ג. כמו כן סה"תגמגם במסקנתו של הסמ"ג, אך  הסמ"ק

 בין ימי הבדיקות  5כתב כסמ"ג, כדי שלא יהא יותר מ המרדכי בשם

, 8, אלא רק ביום ה7\1כתב שאם בדקה ביום שפסקה מלראות, ולא בדקה ביום ההסמ"ג , כמו כן
פסק  שספר חפץהנקיים, ואף  7בדקה לא בתחילתן או בסופן של  לא מועיל, כי לא -אף לרב

 כרב, ראוי להחמיר כרבי חנינא  

 למעשה יש להחמיר בדבר כרבי חנינא, כיון שהרבה הסתפקו בדבר  ב"י:  .19

 הגמרא הסתפקה באיזה בדיקה יש להשתמש: .20

 : בבגד פשתן ישן 2 תירוץ: בבגד פשתן 1 תירוץ

 מותר לבדוק רק בבגד פשתן ישן ולא בחדש פסק כלישנא בתרא, ש הטורב"י:  .21

כתב שלכאורה משמע שהרמב"ם נקט שיש לבדוק בבגד פשתן ישן ולבן בדווקא, וזה קשה, הב"י 

פקולין וצמר נקי, והרי הגמרא הזכירה שבית מונבז נהגו  -כי יוצא שהוא ממעט משימוש

  להשתמש בהם לשבח, וכן אמר שמואל. ממילא:

על  חולקבר שרבא (שאמר שיש להשתמש בבגד פשתן לבן וישן) סו הרמב"םתירוץ ראשון: 

  שמואל (שהתיר בצמר)

לשמואל, והרמב"ם נקט שיש להשתמש במטלית פשתן  מודהסובר שרבא תירוץ שני: הרמב"ם 

 לאו בדווקא אלא בתור בניין אב, וה"ה לכל דבר נקי ולבן ורך שמועיל לבדיקה 

 אין לבדוק בו  - בגד שלא ניכר בו מראה דםנראה מהרמב"ם, הסמ"ג והרא"ש, שכל  ב"י: .22

  בדיקה בלי הכנסה לחורים וסדקים זה 'קינוח', אך אנו צריכים 'בדיקה'רא"ש ורשב"א:  .23

 כתב שלבדיקת הרמב"ןחולק.  והרשב"אשלצורך בעלה אין צורך בבדיקת חורים וסדקים, י"א 
הסמ"ג, וסדקים, וכן כתבו חלק והצריך בדיקת חורים  והרשב"אשבעה נקיים די בבדיקה כל דהו, 

 הסמ"ק והרא"ש 

 סוגי בדיקות: 3ראב"ד: ישנן  .24

, שאם אחת בודקת נשים שישנו במיטה אחת ונמצא עליה דם 3ללמציאת הכתם,  -א. קינוח
   מצילה את השאר  - עצמה ומוצאת שהדם יצא ממנה

  יום הפסקה ובדיקת שבעה - עד מקום שהשמש דש, לנדה וזבה -בית החיצון ב.

  בבית החיצון עבור טהרות. בדיקה בחורים ובסדקים  - ים וסדקיםחור ג.
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אך לא לטהרות, כי היא לא מכניסתו  - הכנסת 'עד' לפני התשמיש, זה בדיקה רק לתשמיש ממילא
   לחורים וסדקים 

צריכה בדיקה עד מקום שהשמש דש, שזה מקום 'חורים וסדקים', ורק זה רא"ש, הגמ"י ורי"ו:  .25

  .טה מכך ולא בדקה עד שם הרי זה 'קינוח' בעלמא)נקרא בדיקה (ואם מיע

קשה לומר כן, שהרי אם היא תכניס כ"כ בעומק, היא תפצע את המקום, וממילא זה יהיה ב"י: 

  דם מכה ולא דם נידה 

שהתכוונו לבדיקה יפה לחורים וסדקים,  בתרומת הדשןנראה לומר ע"פ מה שכתב  תירוץ הב"י:

כ"כ, הנח לישראל. ממילא ברור, שמה שכתבו כל הראשונים זה וכיון שלא ניתן להכניס בעומק 
בסמ"ג, לאו דווקא עד מקום שהשמש דש, 'אלא לומר שתכניסנו בעומק כל מה שתוכל' (כן נראה 

 שלא נתנו שיעור להכנסה)    - סמ"ק, סה"ת, רמב"ן, הרא"ש, והרשב"א

 :(הוזכר ביטוי זה) רשכתב 'הנח להן לישראל', אם מדוב תרומת הדשןהסתפק בכוונת  הב"י .26

  ממילא גם בעל נפש יכול לסמוך על בדיקה זו שלא מגיעה עד מקום ששמש דש  -20א. פסחים סו.

  ממילא, בעל נפש צריך ליזהר לבדוק כראוי עד מקום ששמש דש.  -21ב. שבת קמח:

 נראה שבדיקה עד מקום ששמש דש זה לעיכובא  ברי"ו

 ק עד מקום שהשמש דש בו:הסתפק מה המקור לשיטה המצריכה לבדו הב"י .27

  שהצריך באישה הרואה דם מחמת תשמיש, לבדוק עד מקום ששמש דש הרמב"םא. ע"פ 

מחמת  ניתן לומר שדווקא שם חוששים שהשמש גורם ליציאת הדם (ולא בא מהצדדים דחייה:

אין צורך לבדוק עד  -ולכן יש לבדוק עד מקום שהשמש דש, אך בסתם בדיקת נידה וזיבה) המכה
  ם שהשמש דשהמקו

ב. שנינו שנשים מטמאות ביציאת הדם לבית החיצון, דהיינו למקום שהשמש דש שם, וממילא יש 
  לה לבדוק עד אותו מקום 

אין כל אצבעות שוות, וממילא אף שתבדוק עד מקום ששמש דש, לא יצאה הרמב"ם לפי קושיה: 
   (עד שתבדוק את כולו)  עדיין ידי חובת בדיקת הפרוזדור כולו

  ומועיל כמות שהוא בודקת  -מה שניתן לבדוקוץ ראשון: תיר

  אותם שמצריכים בדיקה עד מקום ששמש דש, סוברים ששם נגמר ה'בית החיצון'  תירוץ שני:

  מקום ששמש דש, זה המקום שבו נגמר ה'בית החיצון' ליש אומרים: 

על הרמב"ם  השמש דש בבית החיצון, ואחריו נשאר עוד קצת מקום. ממילא החולקיםלרמב"ם: 

 יוצאת ידי חובה בלי ספקות  -סוברים שבבדיקת מקום ששמש דש

ראוי לבעל נפש לחוש לדעת הרא"ש (שכתב שצריכה בדיקה עד מקום שהשמש ב"י למעשה:  .28
שהצריכו בדיקה עד מקום  רי"ו והגמ"ידש, שזה מקום 'חורים וסדקים', ורק זה נקרא בדיקה). 

. ביום אחד מימי השבעה, ועדיף ביום הראשון 2טהרה . בהפסק 1ששמש דש, ולכן תבדוק כן: 
(כדי שאם תשכח, יהיו לה עוד ימים רבים לתשלומי הבדיקה). אף שיש פוסקים שמצריכים בדיקה 
בכל יום (סמ"ג וסה"ת), אך כיון שהם לא הצריכו בדיקה עד מקום ששמש דש, די שתבדוק 

 הקשה פעמיים ביום כרגיל, ובשתי פעמים כדלעיל ע"י הבדיקה 

 ראוי לבדוק לאור היום רשב"א:  .29

 , כיון שאינו מעכב כלל  שיש צורך לבדוק ביום לא הזכירו רמב"ם וטור: ב"י: .30

                                                           
20
 הן נביאים בני - הן נביאים אין אם לישראל להן הנח א: עמוד סו דף פסחים מסכת 

21
 מזידין יהו ואל שוגגין שיהו מוטב, לישראל הנח ב: עמוד קמח דף שבת מסכת 
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 דין הנשים המיוחדות: .31

  דינה  שומעת  מדברת  

  כפקחת  לא  כן  גמרא

(ע"פ  סברת ב"י
  המ"מ והטור)

  כפקחת  כן  לא

  כשוטה  לא  לא  גמרא

 

 משובחת, כן פשוט ע"פ המשנה בנידה -ואישה שבודקת אף בזמן שמעולם לא ראתה ב .32

 בחזקת טמאה, עד שתבדוק  -לא בדקה בשעת ווסתהטהורה.  -לא בדקה שלא בשעת ווסתה .33

אחר ספירה אחת  - נקיים רצופים, והמקור לכך הוא: "ואחר תטהר" 7האישה צריכה למנות לה  .34
 סותרת מניינה  -רצופה לכולם, ואם ראתה טומאה באמצע

נקיים  7ין הספירה, ביחס לבהשמ"ש, הוא רק לדין התלמוד לומר שלאחר בעני טורמה שחילק ה .35

 :כשראתה בזמן בהשמ"ש היא חוזרת לימי הנידה (ללא חומרת ר' זירא), ממילא

ולפסוק בטהרה ימים, אף ששופעת בהם,  6צריכה לשמור  -אם בהשמ"ש הוא וודאי לילהא. 

  קודם בהשמ"ש 7ביום ה

ופקים שמא היא עדיין בימי זיבה, וסתרה את ספירתה מס - בהשמ"ש הוא ספק יוםאם ב. 

  מחדשנקיים  7וצריכה לספור 

נקיים כשראתה בזמן בהשמ"ש,  7בכל מקרה צריכה לספור  -לשיטתנו שיש חומרת ר' זירא ג.

 בין אם נאמר שבהשמ"ש זה ספק יום או לילה ממש 

ראשונים של שבשלושת הימים ה בסה"ת, מרדכי והגמ"יכתב שמה שכתבו  תרומת הדשן .36

הנקיים, היא צריכה להיות טהורה לגמרי, ואין היא יכולה לתלות במכה או חבורה, זה  7ספירת 
, אלא תולים רק כאשר היא מצאה כגריס ועוד, אך אם מצאה פחות מכך, שלא צריך לתלות במכה

 תולים לעולם, שאם לא כן, לא נמצא דם שאישה תוכל להיטהר בו  -בכינה

 מ"י:דרכ"מ: מרדכי והג .37

  במכה שאינה ידועה לא תולים במכה בשלושה ימים הראשונים:

 הימים הראשונים) 3(אף שזה בבמכה ידועה  אך תולים בהנ"ל:

 בעצם יציאת השכבת זרע רואה ממשכנסתפק רמי בר חמא בגמרא אם פולטת שכבת זרע היא  .38
מגע, כלומר  שמא טומאת שכבת זרע זה רק טומאת או , כמו שסותרים מחמת ראיית דם,וסותרת

שעצם נגיעת הזרע בבשרה מטמאת ולא עצם היציאה וממילא היא לא סותרת את מניינה, כי רק 
שיש להחמיר שדינה כרואה ממש, לסתור, ולכן  הרא"שוכתב 'ראיה' סותרת ולא טומאת מגע, 

 ימים לשימושה 5נקיים, רק אחר  7עליה לספור 

 פולטת שכבת זרע: .39

  לבעלה סותרת , אך לאשסותרת רותנאמר רק לעניין טה א. ראב"ד:

שסותרת נאמר  -, המנהג באשכנז וצרפת, סמ"ג, סמ"ק, סה"ת והגמ"יהרא"ש, ה"ר יונהב. 

 טהרות לעניין בעלה ו

הוכיח ששכבת זרע לא סותרת לבעלה, מכך שרואים בגמרא שחששו שמא תראה דם  הראב"ד .40

 כי יש לחלק:דחאו  והרא"שלאחר תשמיש, אך לא חששו שמא תפלוט שכבת זרע, 

  סותרת עד ערב יום השביעי - דם בזבה וזיבה בזב
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 סותרת רק יום אחד - פולטת שכבת זרע

משום שאין  - פלטה לאחר שספרה מקצת היום, שוב לא סותרת, כי עיקר סתירת שכבת זרעאם 

זה נקרא 'נקיים', וכיון שספרה מקצת היום ונטהרה לבעלה כבר שלמו הנקיים, ושוב אין שכבת 
רת, ולכן ברור ששכבת זרע לא סותרת יום אחרון, ואין להוכיח מכאן כראב"ד שרצה זרע סות

 לומר ששכבת זרע לא סותרת כלל לבעלה 

 דרכ"מ: .41

 אין לומר:כתב ש

  תולים במכה, כי אומרים שמעיינה סתום ועוד שלא ראתה מעולם  -בתחילה א. שכשרואה

הרי י"א שתולה במכה אף בשעת לא תולים במכה, כי מעיינה כבר פתוח, ש - בתוך ספירה ב.

ווסתה, כיון שווסתות דרבנן, ולכן גם בכתמים היא תולה, ואף מי שמחמיר בווסתות, כי הוא סובר 
למעשה להקל  הדרכ"מ, מודה שיש להקל בכתמים, כי הם מדרבנן, וכן דעת שהן מדאורייתא

  הימים הראשונים  3בכתמים ולתלות במכה אף ב

במכה שאינה ידועה שאין לתלות במכה  רו בעלמא כשניתן ליזהרהחמישסה"ת ומרדכי ייתכן 

זה במכה שעוברת בימים מועטים, כי  טוב למעשה להחמירהדרכ"מ סיכם ש, ולכן כשראתה דם
 בגדר 'אפשר ליזהר' 

לפני שהאיר  שפלטה פולטת שכבת זרע, היינו שפלטה לאחר שהאיר היום, משום שאם מדובר .42

 ום ככולו' לא שייך לומר 'מקצת הי ,היום

 הימים הראשונים: 6היום השביעי ביחס ל .43

  לא מצטרף -א. ע"י הפסק טומאת זיבה

 מצטרף  -ב. ע"י הפסק פליטת שכבת זרע

נטה לדעת הראב"ד, שלא אמרו פולטת שכבת זרע שסותרת אלא לעניין טהרות ולא  הרשב"א .44

, שכתב שצריכה לעניין בעלה, אך לסיום כתב שבעל נפש יחוש לעצמו כר' יצחק (בעל התוס'
 עונות אחר שימושה) 6להמתין 

  קושיה נסתרת: 

מדוע הגאונים והרי"ף השמיטו את הדין של פולטת שכבת זרע, לכאורה מוכח מכאן שהם סוברים 
  שדינה נאמר רק לטהרות ולא לבעלה

 תירוצו של הב"י: 

ים, ובכל מקרה ימ 6-5השמיטו דין זה, כיון שאינו מצוי כ"כ, כיון שרוב הנשים נמשכת ראייתם 
 ממתינות מלספור 'נקיים' 

שספקו של רמי בר חמא אם פולטת שכבת זרע סותרת בזיבה נאמר לעניין אישה פירש ר"ת  .45
 סתר דבריו  והרא"ששבא עליה זב בדווקא, 

סותרת יום  -פולטת שכבת זרע סותרת אף לבעלה, וכשראתה בימי הספירהשיטת הרמב"ם:  .46

עונות אחר עונת שימושה, אך אם ראתה  3פלטה בתוך אחד כזב שראה קרי, אך דווקא כש

(שהרואה שכבת זרע ביום  היא ופליטתה טהורות. זאת משום שפסק כר' אלעזר בן עזריה -אח"כ
 . ), כי די בשתי עונות שלימותטהורה -השלישי

חולק וסובר כחכמים שצריך  תה"ד, והפסק גם כן כר' אלעזר בן עזרי האור זרוע תרומת הדשן:

 עונות מששימשה.  6 לחכות

 מסקנת הב"י הלכה למעשה:  .47

סותרת אף לבעלה, וכולם פסקו כרבי עקיבא חוץ  -שפולטת שכבת זרעא. כל הפוסקים העלו 
  מהרמב"ם וא"ז 
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עונות שכבת הזרע  6עונות) שעד  5ב. הלכה כחכמים (שחלקו על ר"ע הסובר שלעולם מחכה 
  אינה מסרחת 

 מעשה ברבים כנ"ל  הורה הלכה למהר"ר יעקב בי רב ג. 

ימים אחר שימושה, מחשש שמא תשמש  6יש להוסיף יום אחד, ותמנה תרומת הדשן:  .48

(כי היא תחשוב שזה היום  4בבהשמ"ש ותחשיבו עדיין כיום, ונמצא שתמנה בטעות כבר מיום ה
, וכן המנהג מה"ר יעקב מוליןכתב כן בשם  האגור), והרי זה אינו, שהרי היא שימשה בלילה. 5ה

למרות מהרי"ח, ימים עד שתמנה, וכ"כ  7, ובאשכנז יש הממתינות אף ש"דשכנז וכ"כ בא

 שהרמב"ם התנגד לכך 

 ימים, במקום שנהגו להמתין כן 7הסתפק אם יש למחות במקילים שלא ממתינים  תרומת הדשן .49

 ימים, אף שבעלה אינו בעיר 7\5המנהג לחכות מהרי"ק:  .50

ואף הוספת , דלא פלוג רבנןכן, אף שלא שימשה, כיון א צריכה להמתין נראה שהי תרומת הדשן: .51

נוהגת כשלא שימשה, כי מצינו שחז"ל החמירו בדין בהשמ"ש  - יום אחד מחשש זמן בהשמ"ש
 במקומות רבים 

לשימושה, וכשלא  5מנהג שלנו לספור כבר מהיום ההכל הנ"ל אלו חומרות יתירות ו דעת הב"י: .52

ימים מהשימוש, וסופרת  4יומיים קודם ראייתה, מונה סופרת מיד, ואם שימשה יום או  -שימשה

  . 5מן היום ה

למנות כבר מיום המחרת בלי להמתין, אם היא תדאג ששכבת הזרע תצא, וזה ע"י 'כיבוד ניתן  .53

 הבית' כראוי. 

 :'כיבוד הביתפירוש לשון '

  א. לשון נקי

   את לכבד הבית ושכבת זרע יוצ ב. ממש מכבדת, ע"י הרחבת ירכותיה כששוחה

  , ולכן היא צריכה כיבוד לטהרות מבית החיצוןזרע שיצאה השכבת ג. כותלי הרחם העמידו את 

יש תקנה רק ע"י כיבוד הבית או רחיצה בחמין, אך ע"י הליכה גרידא, הרא"ש חושש שלא  לרא"ש .54

 תפלוט את הכול (שלא כרמב"ן שסבר שהדבר מועיל)  

בכדי לצאת מידי כל ספק (וכ"כ  - ת ב. רחיצהא. כיבוד הבימן הרשב"א משמע שהיא צריכה:  .55
 בסה"ת) 

אין אנו בקיאים בשיעור המקום אליו יגיעו המים החמים או הבגד לכיבוד הבית שיטת הסמ"ק:  .56
עונות שלמות, וכ"כ  6(לא ברור לנו שכל שכבת הזרע נפלטה, ולכן תמיד היא צריכה להמתין 

 בשמו)  הגמ"י

כן (אף אחד לא כתב כן) ולכן די בקינוח או רחיצה  שמשמע מהפוסקים שלאחלק וכתב  הב"י
 בחמין
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 טור סימן קצ"ז: 

 . בזמן הנכון3. במקום הראוי 2. תטבול כראוי 1אישה שנטמאה נטהרת רק לאחר ש:  .1

 מצווה, ולכן תטבול לאחר סיום הספירה  -טבילה בזמנהרבנו חננאל, הירושלמי:  .2

 אינה מצווה  -טבילה בזמנה רבינו תם:

 מן הטבילה:ז .3

  ליל שמיני -נדה מדאורייתא

   :זבה

  יום שביעי לאחר הנץ החמה  - מדאורייתא

  ביום: אין לטבול  -מדרבנן

  ותראה ותסתור ונמצא שבעל זבה 7שמא יבוא עליה לאחר טבילתה ביום החשש ראיה: א. 

תן , שמא בתה תסבור שני, משום סרך בתה9או ה 8אפילו אם רוצה לטבול ביום הסרך בתה: ב. 
    7לטבול ביום ואז תבוא לטבול אף ביום ה

 נחלקו הראשונים מתי יכולה כבר לטבול בליל השמיני, כך שלא יהיה חשש 'סרך בתה': .4

  סמוך לחשכה, כך שעד שתחזור לביתה יהיה לילה ממש  כבררבינו תם: 

רק בלילה ממש, כי אם תטבול סמוך לחשכה, בתה תשער את הזמן שאימה הלכה  רשב"ם:

 הטבילה ותחשוב שניתן לטבול בעצם היום  מבית

יכולה לטבול במקרה שיש אונס, כגון שהאישה מפחדת לטבול בלילה (כגון שסוגרים שערי העיר),  .5
מבעוד יום של הלילה  7מבעוד יום של הלילה שלאחריו, אך לא יכולה לטבול ביום ה 8ביום ה

 שלאחריו  

 בדיעבד אם טבלה ביום: .6

  כשר בדיעבד -השמיני

  עלתה לה הטבילה לאש(הביאם הרשב"א)  יש אומרים -יעיהשב

 שעלתה לה הטבילה   יש אומרים והרשב"א            
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 בית יוסף סימן קצ"ז: 

 לא עלתה לאישה הטבילה: .1

  א. כשטבלה לחצאין

  ב. כשטבלה כשיש חציצה בגופה

  ג. לא טבלה בשיעור מי המקווה הראויים

  ד. טבלה במקווה פסול 

 לא עולה, כי זה כ'טובל ושרץ בידו'  - ילה קודם ימי הספירהה. טב

 השארות הטומאה תלויה בימים ובטבילה, שנאמר: "ורחצו במים" (מ"מ: מהספרא)הרמב"ם:  .2

 מניין שחיוב טבילת נידה הוא מדאורייתא: .3

 טמאה תהא עד שתטבול במים -'שבעת ימים תהא בנידתה' - סמ"ג ע"פ מס' שבת  .א

 ממגעה של הנידה: 'והנוגע במשכבה ירחץ במים'ק"ו  -רב יהודאי גאון  .ב

 מים שהנידה טובלת בהן  - מדין כלי מדיין, 'אך במי נידה יתחטא' - רבנו יעקב  .ג

'ביום ההוא יהיה מקור נפתח... ולנדה' מכאן שנידה צריכה לישב עד צווארה  - תוס' ורא"ש  .ד
 במים 

ם שלנו מתעכבות מלטבול מצווה, זה אף בזמן הזה, שכיון שהנשי - למאן דאמר שטבילה בזמנה .4
מפני תקנת חכמים, ממילא הזמן בו חכמים תיקנו לטבול זה נקרא 'טבילה בזמנה', וממילא גם 

 סמ"ג בירושלמי, ר"ש בר ר"ש, הגמ"י ומרדכי נחשב כטבילת מצווה כן כתבו: 

 מצווה: - נחלקו הראשונים האם טבילה בזמנה .5

  אינה מצווה  - א. תוס' ור"ת

 מצווה  -' יצחק, א"ז, בה"ג, גאונים, וסה"תב. ר"ח, ר' אליהו, ר

בזמן הזה אין טבילה בזמנה מצווה, כיון שהנשים לא טובלות בזמן הראוי להן ר"ת ומהרי"ק:  .6

 מדאורייתא

עכ"פ אם בעלה בעיר מצווה עליה לטבול בזמנה, ואם היא לא רוצה לטבול בכוונה בכדי  ב"י: .7
  22שבכך היא גורמת לרעות בעולם אומרוהזוהר הקדוש עבירה היא,  - לצער את בעלה

כתבו שאין האישה יכולה לטבול בליל האגור בשם אביו מהר"י לנדא, ר"י הלוי ומהר"י מולין  .8
התירו לחוף בלילה רק כשאי אפשר  רש"י:שבת או במוצ"ש כשטבילתה נדחתה, ואין זה זמנה (

 הדרכי משה בשם מהר"י וויל אחרת), וכן פסק 

ה בימינו איננה נחשבת כטבילה בזמנה, ובכל זאת מצינו שניתן דחאם, שהרי כל טביל הב"י

 - לטבול בשבת או מוצ"ש, ולכן מותר לטבול אף שלא בזמנה, וניתן לומר שסוברים שטבילת אדם
 . כמו כן, מי שרוצה לטבול במוצאי שבת הוי כדין 'אי אפשר', וממילא מותר לה. מותרת בשבת

א בזמנה רק כאשר בעלה בעיר, ולא יכלה לטבול לאישה לטבול של מותר דרכי משה: תה"ד: .9
  קודם לכן 

                                                           
22

 לי תקנה אם: לבעליהן מרותהאו הנשים אותן, זה ובכללהזווג:  קדושת - ף"הקו אות האותיות שער ה"של 

 אלא, לבד מצוה בשביל ולא. צחוק דרך הוא אפילו גדולה עבירה שהוא, כן אעשה, זה מלבוש או התכשיט זה

 ל"רש בתשובת כן גם מוזכר זה ודבר, במאד חוטאת נפש היא אז, רצונה שיעשה עד לו נשמעת כשאינה תמיד

 ).ט"נ סימן(
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עוד כתב בדרכ"מ: ייתכן שהמתירים לטבול בשבת, משום שנראה כמיקר, זה רק בטבילה בזמנה. 
ניתן לומר שבכל מצב שלא יכלה לטבול קודם השבת, אף אם זה משום חומרת הנשים, זה קרוי 

 במקום שלא נהגו להחמיר בדבר.     -יר'טבילה בזמנה'. אין להחמ כשיכולה לטבול: עתה

 טובלות בלילה: -נידה ויולדתטובלים ביום.  -ל חייבי טבילותכ .10

  'שבעת ימים תהא בנידתה'  נידה:

  'כימי נידת דותה תטמא... וטמאה שבועיים כנדתה'  יולדת:

 ששתיהן צריכות לחכות שיעבור כל זמן הימים, ויטבלו רק בלילה שלאחר מכן  מכאן 

ביום, אך חכמים גזרו שאף שלא בזמנה \בלילה -שלא בזמנהבלילה,  -טובלת בזמנה מדינא:

ותגיע לחשש  7תטבול רק בלילה, מחשש סרך בתה, שמא בתה תחשוב שטבלה כבר ביום ה
 ) 7כרת (אם תראה לאחר הבעילה ביום ה

 דרכי משה:  .11

 לא תטבול בשבת או במוצ"ש - אם טבילתה נדחתהמהרי"ל ע"פ האגור: 

 מותר לאישה לטבול בליל שבת כשזהו זמנה  וויל:מהר"י 

אחר מעשה  -לאחר שספרה מקצת היום ('אחר תטהר' 7ביום המדינא מותר לזבה לטבול  .12
תטהר), אך חכמים אסרו את הדבר, שמא היא תבוא לספק שמא ראתה ונמצא שבעלה בא על 

 הזבה. 

נץ החמה, כמו שנאמר: של הספירה מה 7זבה מדינא מדאורייתא, טובלת מן היום הרשב"א:  .13

לאחר הטבילה היא  7, שמא ביום ה7גזרו עליה שלא תטבול ביום ה חכמים"וספרה לה", אך 
תשמש, ואח"כ היא תראה, ונמצא שהיא זבה למפרע, ומי שבא עליה יעבור איסור כרת כדין הבא 

 על הזבה. 

בלא לשמש, ואף , ממילא אסרו עליה אף לטבול בלבד 7שחכמים אסרו עליה לשמש ביום הכיון 

שמא תראה), בכל זאת  -שמא תשמש) לגזירה (שלא תשמש - שזו לכאורה גזירה (שלא לטבול
  מפני חומר הכרת גזרו גזירה לגזירה. 

, אא"כ יש חשש סכנה 8גזרו שלא תטבול ביום, אלא רק בלילה, ואפילו לא ביום ה כמו כן,
, כי הם סוברים שר' שמעון 7יום האם תטבול בלילה). יש מקילים לה לטבול אף ב - גנבים\(קור

 מותרת.    -אסר רק לשמש, וזה מחשש שמא תראה, אך טבילה גרידא בלי רצון לשמש

לא עלתה לה  -, אף בדיעבד7ה(מובא בר"א) סובר שאם טבלה ביום  הגאון רב אחא משבחא .14
 חולק וסובר שאין להחמיר כ"כ בדבר, שהרי יש כמה ספקות בדבר: הרשב"אטבילה. אולם 

  . ספק שמא זבה הייתה א

  ב. ספק אם תשמש לאחר הטבילה 

  ג. ספק אם תראה בו ביום, ותסתור הספירה 

, 7נראה שלכתחילה אין לטבול ביום ה מהרשב"אאף לכתחילה,  7התיר לטבול ביום ה הראב"ד
למעשה, דעת כל הפוסקים שאסור לה ב"י: . עלתה לה הטבילה -8ובדיעבד אם טבלה ביום ה

   דחאו   רשב"אחלק, אך ה רז"הלכתחילה,ורק ה 7לטבול ביום ה

הב"י כתב שאין לנשים נידות שהן טובלות תמיד שלא בזמנן לטבול ביום, כי הן ספק זבות, וכ"כ  .15
אולם, הטור, התוס', הרא"ש, הרשב"א, הרמב"ם, הגהות בשם סה"ת, סהמ"צ, הר"ן, רי"ו. 

ול ביום, כי אף אם בתה תטעה חולקים וסוברים שהנידה יכולה לטב הראבי"ה ורבנו שמחה

 תעלה לה הטבילה.   - בדבר ותחשוב שניתן לטבול ביום

 (שהרי היא לא באה לחתן לפני הלילה) אף ביום - הדרכי משה: כלה בטבילה: לפני החופה .16
 בלילה  -לאחר נישואין
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 האם אישה יכולה לטבול סמוך לחשכה, ולחזור לביתה רק בלילה:  .17

  מותר רבינו תם:

 אסור, משום סרך בתה   בשם רבו: רשב"ם, סמ"ג

מותר לטבול אף קודם הזמן של 'סמוך לחשכה', כי לפיו העיקר הוא שלא תגיע לבית  לר"תב"י:  .18
 מהמרדכי והסמ"גשלה קודם הלילה, וכן נראה 

 שיטות הראשונים בדין טבילה קודם הלילה: .19

  לטבול קודם הלילה  לצאת מהבית קודם הלילה  

  אסור  23אסור  מרדכי וסמ"ג ברשב"ם

  אסור  מותר  רא"ש ברשב"ם

  מותר  מותר  רבינו תם

 

   8התירו לאישה לטבול ביום ה )סגירת העיר\קור\גנבים\מצינו בגמרא שמחמת אונס (אריות .20

ת מבעלה, שמא תבוא לשמש הטובלת ביום צריכה להסתיר ידיעה זאאגור בשם מה"ר שלמה:  .21
 , ותגיע לידי ספק דאורייתא של כרת עימו ביום

? והרי כבר 8מה שייך להגיע לחשש דאורייתא, אם מדובר שהיא טובלת ביום ה ת הב"י:קושיי
  נקיים 7עברו לה 

  ועל כן יש חשש כרת 7מדובר שעברה וטבלה כבר ביום ה תירוץ ראשון:

, 7, ובכל זאת חוששים, כי אם היא הייתה עושה כן ביום ה8מדובר שטבלה ביום ה תירוץ שני:
אולם אם כוונתו כתירוץ השני, הרי זו חומרא יתירה פק איסור דאורייתא, היא הייתה מגיעה לידי ס

 לחוש לכך ולהסתיר ידיעה זו מבעלה (שהרי אף אם יבוא עליה אין כאן איסור דאורייתא) 

 7ולא ביום ה 8אף במקרה אונס התירו לטבול ביום, רק ביום ה .22

עלתה לה הטבילה (שהרי  - בלי שהיה אונס 8לכו"ע, אם עברה וטבלה ביום הרשב"א ורי"ו:  .23

 כשיש מותר לטבול לכתחילה, ולכן בדיעבד הדבר מועיל אף בלי אונס)

אף בדיעבד לא עלתה לה  - 7הביא שיש מ'גדולי המורים' שכתבו שאם טבלה ביום ההרשב"א  .24
ברב אחא,  הר"אנראה שזה לשיטה כפירוש הגאון רב אחא משבחא. שזו דעת טבילה, ונראה 

, משום 7וימי הראייה מן המניין, וממילא לא עלתה לה טבילה ביום הימים,  7שתמיד מונה 
 ימים, כדין נדה דאורייתא.  7, לאחר שתמנה 8שתוכל לטבול רק בליל ה

, וברור 7לשיטתנו שהנשים שלנו דינן כספק זבות, הרי מדאורייתא הן טובלות כבר ביום האולם, 
  . 7שעכ"פ בדיעבד תעלה לה הטבילה ביום ה

אף בזמן הזה, ובכל זאת התירו רב אחא ע"פ הראב"ד הסבירו את דעת  גמ"יעם זאת בה

  .7כשטבלה ביום ה

, כי בכל 7כתבו שעלתה לה טבילה ביום ה שהראבי"ה, הרמב"ן ורבינו שמחהכתבו הגמ"י 
 8כדין יום  - שלה 7ימים, חוץ מהיום הטמא, וממילא דין היום ה 7מקרה בימינו היא סופרת 

החמיר והצריך טבילה  הר"ם אולם .רייתא נחשב לספירה גם היום שראתה)(כי מדאו מדאורייתא
     שלא עלתה לה טבילה.  השאילתות, וכן דעת 7אחרת למי שטבלה ביום ה

                                                           
23
ה, יש חשש סרך בתה, שמא בתה תחשוב שיצאה מוקדם כי המקווה כיון שאם היא תצא מביתה קודם לחשכ 

 היה רחוק מהבית, ותסבור שאם יש מקווה קרוב, היא יכולה לטבול אף מבעוד יום כשעוד יום 
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 :7ממילא מצינו מחלוקת ראשונים האם בדיעבד עלתה לה טבילה בדיעבד כשטבלה ביום ה .25

  בדכשר בדיע - רי"ו, רמב"ם, מ"מ ור"ן בשם הרמב"ן והרשב"אא. 

 פסול  -הר"ן בדעת הראב"ד, שאילתות, הר"םב. 

לא עלתה לה הטבילה אף  - 7תמה על דעת הר"ן שכתב בשם הראב"ד שמי שטבלה ביום ה הב"י .26
 אף לכתחילה: 7מתיר לטבול ביום ה ר"אבדיעבד, שהרי אמרנו לעיל בשם הרשב"א, ש

  פוסקים: 2נראה שיש תירוץ: 

  לכתחילה 7מתיר לטבול ביום ה ר"א:

 אף בדיעבד   7אוסר לטבול ביום ה ד:ראב"

 נידה שטבלה באונס:דרכי משה:  .27

  טהורהא. רמב"ם ור"ן ע"פ רב: 

 טמאה  רי"ו, רשב"א, אשר"י ע"פ ר' יוחנן: ב.

נהגו שהאישה תסתיר את עניין טבילתה, שלא תהיה בכלל 'ארור שוכב כל בהמה' בבחינת שהכל 
נהגו שהאישה דואגת שבצאתה . כמו כן יודעים מתי אשתו טובלת, ובעלה עשוי לבוא עליה

מהטבילה תפגע בחברתה או בשאר דבר טהור, ויראת שמיים תחזור ותטבול אם תפגע בדבר 

 טמא לפני השימוש 
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  טור סימן קצ"ח: 

האישה צריכה להקפיד לטבול כל גופה בבת אחת, על כן היא צריכה להקפיד שלא יהא בגופה  .1

 שום דבר החוצץ. 

 דבר חוצץ הוא אף כאשר: .2

  רוב העולם מקפידים בדבר כזה, אף שהיא לא מקפידה והחציצה היא מועטת -רוב העולםא. 

 רוב העולם אינם מקפידים, וגם היא לא מקפידה, אך הוא חופה את רוב גופה - רוב גופהב. 

  רשימת הדברים החוצצים: .3

, רצועות לכריכת וגים מטונפיםמגדיל, או שהם ארוגים מוזהבים או שהם אר פשתןו חוטי צמר
. שיער שכנגד הלב, שיער הזקן . חוט שיער בודד שקשור בעצמוקטלא לצווארשיער בראש ובגוף, 

 וכבר ירוק לפלוף שחוץ לעין כשהוא יבש .ושיער שבאותו מקום אצל נשואה הדבוקים מחמת זיעה
 כחול שחוץ לעין ים.ימ 3לפלוף שבעין לאחר  לרמב"ם:. חוצץ) -כל שהוא חוץ לעין לרמב"ם(

. ריר חלק) הראב"ד( דם יבש שעל המכה .חולק וסובר שאינו חוצץ)לראב"ד: ( כשעיניה סגורות
. רטייה שעל המכה. חץ או קוץ התחוב בבשר ונראה ימים (יבש וחוצץ) 3שיצא מהמכה לאחר 

וטים). . מלמולים שעל הבשר (כמין ח. לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה שנגלדו כגלידמבחוץ
שרף \שרף התאנה\דבש\חלב\. דיוהדרכים כשנדבקים בבשר ויבשים\היוצרים\טיט הבורות

בשאר שרפי עץ כשלחים, ומשמע  לרמב"ם. שרף השקמה הנוטף מהעץ כשהם יבשים\החרוב
בצק שתחת הציפורן, אף כשהוא כנגד כנגד הבשר.  לאצואה שתחת הציפורן שחולק.  טורשה

. איבר ובשר . ציפורן המדולדלת שפירשה מיעוטהלא חוצץ] - הבשר [אך מי שאינו מקפיד
אגד שעל \קטלאות\טבעות\נזמים\. שיריםהמדולדלים. רוב שיער שנקשרה כל שערה בנפרד

           כשמהודקים קשקשים שעל גבי השבר\המכה

  חוצצים: אינםדברים ש .4

אסר  אך הראב"ד, )ים בסתמאי, חוטי צמר ופשתן ארוגים (רפוחוטים לצוואר (אינם מהודקים)

חוטי שיער או יותר הקשורים  2 בארוגים, והתיר רק בחוטי צמר ופשתן חלולים עשוי מעשה רשת.

. שיער שבבית השחי ושבראש ובאותו מקום אצל האיש או אצל הפנויה הדבוק מחמת זה בזה
וץ חולק וסובר שחוצץ כל שהוא ח הרמב"ם( . לפלוף שבעין. לפלוף שחוץ לעין כשהוא לחזיעה

 כחול שבעין. ימים. 3לפלוף שבעין בתוך לרמב"ם:  לעין), או יבש לפני שהתחיל להיות ירוק.
 רמב"ם:נפתחות ונסגרות לסירוגין  -בדומעות  -[פירוש: אכחול שחוץ לעין כשעיניה פורחות 

, ולכן אישה בעלת ימים (לח ואינו חוצץ 3ריר שבתוך המכה. ריר שיצא מהמכה בתוך . ]פתוחות
גליד שעל המכה ולפלוף שבעין אף כשיבש,  לראב"ד:. )תחפוף במים עד שיתרככו חטטים

חץ או קוץ התחוב בבשר שאינו נראה מבחוץ, או שנראה מבחוץ אך יש והכחול אף שעל גבי העין. 

. שאר טיט (שאינו טיט לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה .עליו קרום בשר
שרף \שרף החרוב\שרף התאנה\דבש\חלב\דיו .ץלא חוצ - דרכים) אף כשיבש\יוצרים\בורות

בשאר שרפי עץ חוצץ אף  לרמב"ם:. שאר שרף עץ, אך השקמה הנוטף מהעץ כשהם לחים

 . צבע שהנשים צובעות על פניהן ושער ראשן, או מי שאומנותו בצביעה ונצבעו ידיו.לחיםהם כש
ציפורן אינו מקפיד. בצק שתחת הציפורן כנגד הבשר למי שצואה שתחת הציפורן כנגד הבשר. 

לא  - שערות או יותר (כיון שאינו מהודק 2רוב שיער שנקשרו כל  .המדולדלת שפירשה רובה
     כשרפויים  קשקשים שעל גבי השבר\אגד שעל המכה\קטלאות\טבעות\נזמים\שירים .חוצץ)
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 בלפלוף: הראשוניםמחלוקת  .5

  הראב"ד  הרא"ש  הרמב"ם  

 3לפלוף שבעין בתוך 
  ימים

  לא חוצץ  לא חוצץ  חוצץ לא

 3לפלוף שבעין לאחר 
  ימים

  לא חוצץ  לא חוצץ  חוצץ

לח, יבש שעוד לא התחיל   חוצץ  לפלוף שחוץ לעין

  להיות ירוק
    יבש ירוק

  חוצץ  לא חוצץ

 

הציפורן לא עוברת את אורך האצבע, ואם היא עודפת על הבשר הרי זה  גדר 'כנגד הבשר': .6

לכוון מהו בדיוק שיעור 'כנגד הבשר' נהגו הנשים ליטול את  'שלא כנגד הבשר'. כיון שקשה
 ציפורניהם לפני הטבילה. 

 לא עלתה לה הטבילה  -אם נמצא דבר דבוק בין שיניה בטבילה .7

לא עלתה לה טבילה, לדוגמה כאשר: נתנה  - אם לחצה על גופה כך שלא הגיעו מים למקום מסוים .8

עלתה לה טבילה,  - לם אם נתנה מטבעות בפיהשערה בפיה או קרצה שפתותיה או קפצה ידה, או
 כיון שהיא לא מהדקתן בפיה. 

אסור לאישה אחרת להחזיק בגופה בעת הטבילה, משום שבמקום האחיזה יש חציצה ולא תעלה  .9
 לה טבילה. אולם יש להתיר כאשר:

  א. אם האישה האחרת שמחזיקה בה הדיחה את ידיה במים, כי כך יש חיבור למים

, כך שמי המקווה (אף שלא הדיחה את ידיה) האישה שאחזה בה מרפה את ידיהב. אם מדובר ש
האוסר אף במקרה שרפתה את ידיה כל עוד  וכן דעת הרשב"א. שלא כרמב"םיכולים להיכנס, 

 24שלא הדיחה את ידיה

 אין חציצה בכפות הרגליים, ואף שהיא עומדת עליהן, כי מי המקווה קידמו לבוא  .10

ם על גבי כלי או חתיכת עץ, כי האישה מפחדת שמא תיפול, ולכן אסור לטבול כאשר עומדי .11

 הטבילה כשרה  - בדיעבד כשטבלה כן

 לא עלתה לה טבילה  - עמדה על כלי עץ שמקבל טומאה הראב"ד: .12

  עלתה לה טבילה  - עמדה על כלי שאינו מקבל טומאה או על חתיכת עץ              

 בי כלי המקבל טומאה גטבלה על והתיר אף כשלא חילק בזה  הרא"שציין ש הטור

פסק שמותר לכתחילה לעמוד על גבי סילון המחובר לקרקעית המקווה שהמים עוברים  הרא"ש .13

 בו

  

  

 

                                                           
24

לא מועיל שריפתה את ידיה, ותמה על  - כתב שיש לפסוק כרמב"ם והרמב"ן שכל עוד שלא הדיחה ידיה הב"ח 

 בי. השו"ע שלא חש להני אשלי רבר
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 אסור לאישה לטבול בנמל: .14

  כיון שהטיט שבקרקעית חוצץ ברגליה ולא עולה לה טבילהרש"י:   .א

הר ולא מפחדת שאנשים יראו אותה טובלת ולכן היא טובלת מ הטור ע"פ רבינו תם:  .ב

ה, לפי זה בדיעבד עלתה לה טבילה אם יודעת שטבלה היטב, ואם עשתה מדקדקת בטביל
 טובלת כך לכתחילה - לה גדר לצניעות

לטבול בקומה זקופה או לשחות הרבה כדי שהמים יגיעו כראוי לכל חלקי גופה, אלא שוחה רק אין  .15
 מעט כך שתראה:

  כדרך שהיא עורכת  - א. בסתרי בית הערווה

  כדרך שמניקה את בנה -דדיה ב. תחת

  כדרך שמוסקת בזיתים  -ג. תחת בית השחי

  כצורת הליכתה הרגילה  -ד. ירכותיה וזרועותיה

  בדיבוק בינוני -פיה ה.

 פתיחה רגילה ולא חזקה\סגירה - עיניה ו.

 בכל הנ"ל ישנה מחלוקת האם יש בעיה לטבול בצורה כזאת שהמים לא מגיעים לכל חלקי הגוף: .16

כמו שהטור ציין שעליה להקפיד לטבול בצורת יש בעיה, יש להחמיר בדבר  ש:הטור והרא"

  העמידה הרגילה 

 - אין בעיה, כי כל הסייגים הנ"ל הם לטובלת עבור טהרות, אך מי שטובלת לבעלה יש אומרים:
 מותרת לטבול באיזו צורה שתבחר כל עוד שכל גופה נכנס למקווה 

 כדי שתראה שכל השיער שלה נכנס למיםאישה על גבה כשטובלת, תעמיד הרא"ש:  .17

יכולה לכרוך שערה בדבר שאינו חוצץ (כחוטי שער) וטובלת ביחידות וסומכת שכל הראב"ד:  .18

 שערה נכנס למים 
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 בית יוסף סימן קצ"ח: 

 טובלת כל גופה בבת אחת ודין שערה כגופה רמב"ם, ראב"ד, רא"ש, מרדכי, סמ"ג:  .1

א השמש וטהר", כשם שביאת שמשו היא בבת אחת, כך ביאת גופו "רחץ בשרו... ובספרא:  .2

 במים צריך להיות בבת אחת 

 ר' יצחק:  .3

  מדאורייתא  חוצץ - רוב המקפיד

  . מיעוטו המקפיד 2. רוב שאינו מקפיד 1גזרו מדרבנן ב:

 כי זו תהיה גזירה לגזירה   ,מותר, ולא גזרו -מיעוטו שאינו מקפיד

 ר' יצחק דיבר לגבי חציצה: .4

  חוצץ)  - במיעוט שאינו מקפידאף  -בשיער (משמע שחציצה בבשרורש"י: 

 אינו חוצץ) -בגוף ובשיער (ממילא משמע שבמיעוטו שאינו מקפיד תוס', רא"ש, רמב"ם, רשב"א:

 הדין כשהיא אינה מקפידה, אך דרך בני אדם להקפיד עליו: .5

שדרך בני אדם מה : , דרכי משה בשם המרדכירא"ש, ר"ן בשם הראב"ד, רשב"א, רי"ו

 חוצץ, אף שהיא אינה מקפדת, כיון שבטלה דעתה אצל כל אדם  - להקפיד עליו

 נשאר בזאת בצריך עיון)  הב"ימשמע מדבריו שאינו חוצץ, כיון שהכל תלוי בה ( רמב"ם:

 כשרוב הנשים לא מקפידות, אך היא כן מקפידה: .6

  חוצץ רמב"ם וטור:

 לא חוצץ  רשב"א:

 בר על: מדו -רצועה שבראשה חוצצת .7

  חוטים שבקליעת שערה רש"י:

 חוטים שעל שערות ראשה תוס' ורא"ש:

 רא"ש:  .8

 מועיל להרפותם, בכדי שלא יהיו מהודקים - חוטים שעל שערותיה

, כי אין המים נכנסים לתוך הקליעה עד שתסתור הקליעה לא מועיל להרפות - חוטים שבקליעתה
  לגמרי 

כאשר זה כריכה על השער, וזה כבר חוצץ, אף שהרצועה שבראשה חוצצת  הטור כתוס' ורא"ש

 לחילוק הרא"ש הנ"ל, רק שקיצר בדבריו  והסכיםשאין זה בקליעת השיער, 

כריכה ע"י חוטי צמר ופשתן מהווה חציצה, משום שהיא מקפידה להסיר בשעת חפיפה, הרא"ש:  .9

 וממילא לעולם שם חציצה עליהם

י חזקה על אישה שהיא לא חונקת את עצמה אינם חוצצים, כ - חוטים שסביב הצוואררב הונא:  .10
אלא קושרת אותם בריווח בכדי שיהיו רפויים. אך בשאר ומהדקת חזק את החוטים שבצווארה, 

חוצצים. ישנו קל וחומר: אם  -מקומות שלא שייך בהם הטעם שאין חשש שהיא תחנוק את עצמה

מר הוא שהחוט חוצץ חוצץ, אף שזה דבר קשה על דבר קשה, קל וחו -חוט שכרוך על השיער
 כאשר הוא כרוך על דבר רך, כיון שהדבר מתהדק ביותר 
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חוצצת, כיון שנוח לאישה שהיא תראה 'בעלת בשר' ע"י הידוק  - קטלא שבצווארהרבינא:  .11

התכשיט, שגורם לבליטת הבשר לחוץ, מצד שני אין הוא מזיק לצוואר, כי זה רצועה חלקה 

 ורחבה 

אינו  -ילה אין לטבול כשיש משהו על גופה, אף שאותו דברלכתח דרכי משה בשם שערי דורא: .12
 חוצץ

אך זאת רק כל עוד שהם נקיים, אולם אם הם מטונפים הרי הם אינם חוצצים,  -חוטי צמר ארוגים .13

ה, חוצצים, כי המים ממחים את הטיט, והטיט מלכלך את בשר הטובלת בעת עלייתה מהטביל
וכם, מ"מ כיון שהדרך להסירם לפני הטבילה, ואסור ואף שהדבר אינו חוצץ, כי המים נכנסים בת

 גזרו עליהם  - לצאת בהם בשבת שמא תשכח ותוציא לרשות הרבים

 חוצצים, כדין 'רובו ומקפיד עליו',  -מפרשים שחוטי צמר ארוגים מטונפים שרבותיוכתב  רש"י .14

  ורש"י הקשה עליהם:

  ?שהם יחצצו אף שהם מטונפים, אך עדיין נכנס בהם מים, ואם כן מדועא. 

  עוד הקשה, עיין שם ב. 

 רא"ש בשם רש"י: .15

  אריג:

  חוצץ מצד האדם, כי מלכלכים אותו בעת העלייה מן הטבילה כשהוא מטונף בטיט - . מטונף1

  שמקפידים על החוט שלא יתלכלך  ,חוצץ מצד החוט עצמו - מוזהב. 2

  נקט כפירוש השני וכרבותיו של רש"י.  הטור

  הלישנות: 2נחלקו 

 - דבר שאינו מתהדק ונכנסים לתוכו מים ךדבר שמקפיד עליו חוצץ בדבר שמתהדק, א - קמא
  מותר אף מדרבנן

חוצץ אף בדבר שאינו מהודק, ו'חוצץ' לאו  -סוברים שהעיקר הוא הקפידא, וכיון שמטונף - בתרא

  דווקא 

 ש"י , נראה שרבותיו של רש"י סוברים כלישנא בתרא, ובכך סרו מעליהם קושיותיו של רממילא

 פירוש הבית יוסף בעניין אחר: .16

תיכי חלילתא מוזהב או מלוכלך מתהדק וחוצץ לפי הלישנא בתרא, אבל ללישנא קמא כיון 
 שהשיער הוא מיעוט הגוף, ממילא מיעוטו ומקפיד עליו נאסר רק מדרבנן 

 האם השיער נידון לעצמו או ביחד עם שאר הגוף: .17

דון עם הגוף, ולכן אף שיש חציצה בשערות זה ני -הב"י בדעת רבותיו של רש"י והרמב"םא. 
  נקרא 'מיעוטו' ביחס לכל הגוף

השיער נידון לעצמו, ולכן אם יש חציצה בשיער, אף שאין  - רש"י בדעת רבותיו והגאוניםב. 

 הוי חציצה  - בשאר כל הגוף

של רש"י סובר כגאונים החולקים על הרמב"ם. אך בדעת רבותיו  הטורממילא, לא ניתן לפרש ש

בכל זאת הם סוברים שמדובר שהחוטים כאן קשורים , ניתן לומר, שאף אם הם סוברים כגאונים
 פירושים אלו. 2ע"פ אחד מ הטוררק על מיעוט השיער, וממילא ניתן לפרש את 

הבעיה בחוטים מוזהבים או מלוכלכים, היא לא משום שהם מתהדקים לדעת רבינו ירוחם:  .18

כי הטובלת מקפידה עליהם ומסירה אותם, וכשהם לא  אלאוחוצצים כך שהמים לא נכנסים, 
 חוצץ -מטונפים היא לא מקפידה עליהם כי זה מיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצץ, אך כשמטונף
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פסקו כלישנא בתרא להחמיר שחוצץ אף בדבר שאינו מהודק, במקרה שהוא  הטור ורי"ולמעשה  .19

   אף בעניינים שהם מדרבנן בתראמטונף, והלכה כלישנא 

יש להתיר רק בתיכי חלולות מעשה רשת שהן רפויות מאוד, ומים רבים הראב"ד ע"פ רב אחא:  .20

 נכנסים לתוכן, וכשהן נקיות, אך יש לאסור בתיכי חלילתא שהן מעשה עבות ומהודקות מאוד 

 מותר לטבול בארוג חלולהר"ן:  .21

ת, מפאת כתב שנראה שסובר כרש"י שכל עניין החציצה נאמר רק בשב הרמב"םבדעת  הב"י .22
טבילה בחלילתא מועילה, כיון שנכנסים לתוכו  -איסור ההוצאה מרשות לרשות, אך לעניין טבילה

 מים, ונראה שמתיר גם בארוג (ולא חילק אם הוא חלול). 

שסובר שתיכי חלילתא חוצצים, לומר ולומר שהרמב"ם נקט את לשון הגמ', וייתכן  אין לדחות

 את הדבר  התירו ,ובכל זאת הרמב"ם לא חילקשהרי גם תיכי חלילתא הוזכר בגמ', 

 אינה חוצצת, כי המים נכנסים לתוכם - חכמים מודים לר"י בחוטי שיער שטבילה בחוטי צמר ושיער .23

 קשר בשערות: .24

  :הרבה בר בר חנ

  : חוצץקשר בשערה אחת

  : לא יודעשערות 2קשר ב

  : לא חוצץשערות 3קשר ב

  ר' יוחנן:

  : חוצץקשר בשערה אחת

 : לא חוצץ ות ומעלהשער 2קשר ב

 פסקו כר' יוחנן הרמב"ם, הסמ"ג, הטור והרא"ש כתב ש הב"י

תמה מדוע הם לא פסקו כר' הב"י פסקו כרבה בר בר חנה, ו הר"ן, הרשב"א, ורי"ולעומת זאת, 

  יוחנן?

שמע ייתכן שהם סברו שר' יוחנן לא חולק על רבה בר בר חנה, אלא פשוט ש הב"י רצה לתרץ

שערות,  3ו 2אך ייתכן שמודה לרבה בר בר חנה ב ,רה אחת שחוצצתרק את הדין של שע

  25למסקנה הב"י נשאר בצ"ע על הרשב"א

 פירוש נימה אחת או שתיים: .25

  : לרמב"ם

  שערה שקשורה בעצמהשערה אחת: 

כן שערות שקשורות אחת אל השנייה, יית 2שערות שקשורות יחד בעצמן, אך  2 שתי שערות:
חוצצות, כי  - שערות יחדו 2שכאשר קשורות  הרשב"אעצמה, וכ"כ שדינן כדין שערה שקשורה ב

 דינן כשערה אחת.

  שערות ש: 2, הרמב"םנראה שלדעת 

  שערות 2כדין  -א. קשורות יחד בעצמן

                                                           
25

אות כ"ו העירו שהרשב"א כלל לא דן בסוגיא זו, כמו כן נראה שלא היה לבית יוסף את  בהגהות והערות 

תורת הבית הארוך שער הטבילה כשכתב סימן זה, ועל כן נראה שהב"י לא התכוון להקשות על הרשב"א 

י לדעת מהי דעתו כשכתב שצריך עיון בדברי הרשב"א, אלא שפשוט צריך לעיין בדברים של הרשב"א בכד

 בנושא כי הב"י בעצמו כתב שהוא לא יודע מהי דעת הרשב"א
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, ולפי רבה בר שערות 3דינן כ -שערות אחרות, או אף אם שערה אחת אחרת 2ב. קשורות עם 
   אין זה חציצה  -בר חנה

 : לרשב"א ורי"ואך 

 שערות אחרות  2שערות שקשורות עם  2אלו  שערות: 2

 כנ"ל  שערות: 3

כל הנ"ל בחציצת שערות זה דווקא כשהאישה מקפידה על כך, אך אם היא מקפידה ושאר הנשים 

  אינן מקפידות, ישנה מחלוקת ראשונים בדבר:

  תלוי בדעת רוב הנשים, וכיון ששאר רוב הנשים לא מקפידות אין זה חוצץ לרשב"א:

 הרי זה חוצץ -הכול תלוי רק בה, וכיון שהיא מקפידה לרמב"ם:

הסכימו שהשיער נידון לעצמו, ולכן אם רוב השערה קשורה, אף שהאישה וכן שאר רוב הפוסקים  .26
 חוצץ - הנשים אינן מקפידות על כך

 אינו חוצץ, כי זה סכנת נפשות לגלחו  - בלילות בשיער מחמת 'שד' מרדכי בשם הראבי"ה: .27

מקפידה על קשרים באותו מקום, בכדי שלא תתגנה על בעלה.  - בנשואה) (ע"פ הר"ש .28
 לא מקפידים על קשרים באותו מקום.  - פנויה\באיש

 מה חוצץ בלפלוף שבעין: .29

  מה שחוץ לעין כשיבש עד שהתחיל להיות ירוק  הרא"ש:

 מה שחוץ לעין (מיידית)  .2ימים  3בתוך העין לאחר  .1 הרמב"ם:

 התוס' כתבו כרמב"ם:  .30

  לפלוף לח:

  לא חוצץ, כי הליחה שבעין מלחלחתו - שבתוך העין

לא חוצץ, כי  -שבתוך העין והמרדכי(סברא ראשונה) הסמ"ג חוצץ, כמו כן כתבו  -שחוץ לעין

 חוצץ, כי סתמו יבש  -בסתמא הוא לח, ושחוץ לעין יבש

ימים,  3יש חילוק בלפלוף שבתוך העין בין בתוך או לאחר לרמב"ם למד ש הטורכתב ש הב"י .31

 מדין חציצה בטבילה במקום שריטה (שהעלה גלד)  

  הקשה על הטור:הב"י 

  ימים, או גם מחמת שהמקום הפוך לירוק 3לא ברור אם החציצה נגרמת רק מחמת שעברו  א.

'וכן לפלוף', וקשה שהרמב"ם לא  - הטור למד כן ברמב"ם, ממה שהרמב"ם כתב מדין שריטה ב.
  משווה הדינים לגמרי 

  לפרש את הרמב"ם בכמה אופנים ומה הכריחו לטור להסבירו כן ניתן  ג.

ימים, ואם כן  3לא מצינו בש"ס דעה הסוברת לחלק בלפלוף שבתוך העין בין בתוך או לאחר  ד.

  קשה מדוע הטור דחק לומר כן ברמב"ם 

לרמב"ם החילוק בלפלוף תלוי רק אם התחיל להוריק, ולא הבנת הב"י ברמב"ם (שלא כטור):  .32

 ימים  3באם עברו  תלוי

 לגבי מה שהרמב"ם כתב 'וכן לפלוף שבעין': .33
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א. כמו ששריטה חוצצת, אף שהדם יוצא מגופו, ומצטבר על פני השריטה בלבד, כיון שאנו 
חוצץ, אף שיצא מהגוף,  - חוששים שנתפשט גם למקום אחר רק שזה לא נראה, כך בלפלוף

  ובתוך העין, כל עוד שיבש והתחיל להוריק 

 טורם, כך לפלוף חוצץ משיתחיל להוריק. ייתכן שלימי 3ששריטה יבשה חוצצת לאחר ב. כמו 
 נזדמנה נוסחא משובשת ברמב"ם 

 טעם ההיתר לריר שבתוך המכה: .34

  מפני שהוא כגוף הבשר, ואינו חוצץרש"י: 

הסמ"ג, סה"ת מפני שהמים נכנסים לתוכו, ועל כן הוא לא חוצץ, וכן פסקו מרדכי בשם ר"י: 
 והרא"ש

חוצץ", ומשמע שמסביר כפירוש הראשון ברש"י, שע"י  אינולגרוס ברמב"ם: "אף שחוץ לעין  יש .35
שפותחת ועוצמת תדיר את עיניה, הפריחה מעבירה את הלפלוף ועל כן הוא אינו עב, ואינו חוצץ, 

ולא מדובר שהיא פותחת את עיניה יותר מידי (כי אז לא תעלה לה הטבילה), אלא מדובר שהיא 
 גרת את עיניה כל הזמן פותחת וסו

 סמ"ק:  .36

  מותר לאישה עם חטטין בראשה לטבול  -מדינא

 עליה להסיר כל גרב ושחין לפני הטבילה (עיין דרכי משה)  -מצד המנהג

 והראב"דחוצץ,  -שנה בדבריו שגלד שעל המכה שהרמב"םהשיג על הרמב"ם, כיון הראב"ד:  .37
 השיג על כך שאינו חוצץ. 

א האמיתית יש לגרוס ברמב"ם: "כגלד שעל גבי המכה", ומשמעו: גלד כתב שלפי הנוסח אך הב"י
 - נתן כלל שבמכה הראב"ד. לא חוצץ -, אך גלד שבמכה עצמהשמחוץ למכה, ועל כן הוא חוצץ

"נראה הולכין אחר הראייה". כמו כן לרמב"ם לא משמע שיש חילוק בין סוגי השריטות, וכולן לא 
 ימים  3חוצצות לאחר 

 רמב"ם והראב"ד:ב"י: משמע מה .38

אינו  -גלד שנמצא בדיוק על מקום המכה, ואינו מתפשט לצדדים, ולפי הרמב"ם - גלד שעל המכה
  חוצץ

 מדובר שנתפשט לחוץ ממקום המכה, והרי הוא חוצץ -גלד שעל גבי המכה

 חוצץ  -דם שנסרך בבשר רמב"ם ורי"ו: .39

הסירם בטבילה ע"י מים יש ל - כינים שנדבקים לעורדרכי משה בשם שערי דורא בשם הרוקח:  .40

, ואף חמים, אך אם לא ניתן להסירם דינו כבצק מועט שתחת הציפורן שאינו מקפיד ולא חוצץ
 שבנטילת ידיים מקילים בהם אך יש להחמיר בטבילה ולהסירם 

(יתכן שזה הרי"ף) כתב שאין הלכה כאותן השמועות  ה"ר יצחקבבעלי הנפש הביא ש הראב"ד .41
כולם נאמרו רק לעניין חציצה לטהרות אך לא לעניין טהרת אישה של הדברים החוצצים, כי 

 לבעלה

שאין הלכה כשמועות אלו זה רק על  ה"ר יצחקכתב שנראה לו לפרש שכל מה שכתב  והראב"ד

  שמועות הראשונות שהגמרא אומרת: 3ה

  א. ריבדא דכוסליתא

  ב. לפלוף שבעין

  ג. כחול שחוץ לעין
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אלא לדעתו הם ה"ר יצחק שזה אינו, צצים, וכתב שבשלושתם אסרו בגמרא מחמת שהם חו

  אינם חוצצים. 

לא עלתה לה טבילה,  - שאם הטובלת פתחה או עצמה את עיניה ביותר ר' יוחנןאולם דבריו של 

הינם להלכה, אף לה"ר יצחק, וזה ברור מכך שריש לקיש נסוב על דבריו של ר' יוחנן, ואמר 

  לא עלתה לה הטבילה.  -ם מדובר שהיא שינתהשאישה צריכה לטבול כדרך גדילתה, ולכן א

השמועות הראשונות אמרו בסתם, ומי ששמען טעה וחשב שהן  3כמו כן כתב הראב"ד שאת 

נסובות על דין טבילת האישה, ולכן בעלי הגמרא אמרו שאין הלכה כן לעניין היתר אישה לבעלה, 
נאמרו באמת אף לעניין היתר  אלא הלכות אלו נאמרו רק להיתר טהרות, אך דבריו של ר' יוחנן

    אישה לבעלה וכן הלכה כדבריו. 

אינם חוצצים, וכתב שכן כתב הרמב"ם, שהלכות אלו  -השמועות 3כתב כראב"ד שבהרשב"א  .42

 נאמרו רק לעניין טהרות ולא בכדי להתירה לבעלה. 

 כתב שישנו חילוק בין הראב"ד והרשב"א לרמב"ם בדין לפלוף שבעין: הב"י .43

  גם דין לפלוף שחוצץ זה רק לטהרותב"א: לראב"ד ורש

  דין לפלוף נאמר אף להיתר אישה לבעלה לרמב"ם:

כתב שכיון שהוא לא מוצא טעם לחלק בין הלפלוף לשאר הדינים, נראה שהרמב"ם  אך הב"י

. מה שלא הזכיר הרמב"ם דין לפלוף ב'במה דברים סובר שגם הלפלוף נאמר רק לעניין טהרות
וא בכלל הדין של שרט ישן, שבשניהם כאשר הם יבשים הרי הם חוצצים אמורים', זה משום שה

וכל האמור זה רק בלפלוף שבעין, אך כשהוא מחוץ רק לעניין טהרות, אך לא לאישה לבעלה, 
   לא עסק בו מר עוקבא והרי הוא חוצץ בוודאי   -לעין

  - נראה שבדין גליד שעל גבי המכה (שחוץ למכה)ב"י:  .44

  חוצץ לרמב"ם:

 לא חוצץ  "ד:לראב

 נהגו הנשים להסיר כל גרב לחומרא: ארחות חיים .45

  עלתה לה הטבילה –אישה שטבלה כחטטין בראשה רבינו פרץ:  .46

ל אותן שמועות (שנסוב רק כמה שנאמר שאין הלכה כ - מרש"י, ר"ש, מרדכי ותוס' בר"ת .47

חרס, ושלא לטהרות ולא להיתר אישה לבעלה), נסוב גם על הדין שאישה לא תטבול על גבי כלי 
שנסוב גם על הדין שאישה לא תטבול אלא דרך גדילתה סמ"ג בשם ערוך תטבול בנמל, וכ"כ 

סברו שאמרו שאין הלכה רק באותן שמועות מהדין של 'נתנה  ם ורשב"ארמב"הוהלאה. אך 

הלכה כן והרי זה חוצץ בטבילה אף  -תבשיל' (שיש חשש חציצה מהתבשיל העב), אך קודם לכן

 בעלה להיתר אישה ל

כל מה שנאמר בשמועות הנ"ל שאינו חוצץ מרדכי בשם רא"ם וסמ"ג, וכן נראה ברמב"ם:  .48

 לבעלה עצמה טהרת עבד, אך לכתחילה תיזהר בהם אף כשמלהיתר אישה לבעלה, זה בדי

כל דבר שלא חוצץ בטבילת נידה אך חוצץ לטהרות, חוצץ גם בטבילת הגר, הרמב"ם ע"פ הב"י:  .49
 ם, והב"י יישב דברי הרמב"ם הבין את דברי הרמב" השיג כיון שלא והראב"ד

(וממילא יש  כתבו שרש"י לא גרס שלית הלכתא ככל הני שמעתתא תוס', רא"ש, ומרדכי .50
, והרא"ש כתב שנכון להחמיר בכל ההלכות הללו שהדברים חוצצים אף להיתר אישה לבעלה)
כי היא ע"פ רס"ג  רסאלהחמיר כרש"י, אך הסמ"ג כתב בשם רבינו יעקב שאין לשנות את הגי

אין הלכה כן רק בדיעבד, אך לכתחילה יש ש ה"ר אליעזרובה"ג, אך למעשה יש לנקוט ע"פ 

   בהלכות אלו  ליזהר

 כתב: רי"ו .51

  חוצץ כאשר הוא יבש, מחוץ לעין, והתחיל להיות ירוק, וכתב שכ"כ הרמב"ם -לפלוף
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 אף על גבי העין אינו חוצץ  - כחול שבעין

משמע שמה שנאמר שאין הלכה כאותן שמועות, זה רק לגבי כחול שבעין,  ורי"ב"י כתב שלדעת  .52

הב"י תמה מה הכריחו ועל כן הוא לא חוצץ, אך לא לגבי לפלוף וריבדא שהם בוודאי חוצצים. 
לרבינו ירוחם לפרש כן, משום שאם נאמר שיש לגרוס גירסה זו שאין הלכה כאותן שמועות, יש 

 מילא אין הלכה כשום שמועה) ולא לחלק בין ההלכות לגרוס זאת לגבי כל ההלכות (ומ

 ר"ן: .53

  עלתה לה הטבילה, כי המים נכנסים - עצמה עיניה

 לא עלתה לה טבילה, כי המקום מתהדק ומונע מהמים להיכנס  -קרצה שפתותיה

משום שבוודאי יש מקצת מן החץ על גבי הבשר רא"ש: חוצץ,  - חץ שתחוב בבשר ונראה מבחוץ .54

 ובכך הוא חוצץ 

 תוספתא: נכנס חץ בירכו: .55

  חוצץ  -חץ עץ לא חוצץ - א. רבי: חץ מתכת

 לא חוצץ לכו"ע  - קרם עליו עורחוצץ,  חכמים: ב.

 כ"כ המרדכי משם הר"ש) (דרכ"מ:  ר"ש: בחץ מתכת יש לומר שהוא אינו חוצץ: .56

  נכנסים לחץ עץר הם שאא. המים נכנסים לחץ מתכת יותר מ

ש יותר סכנה, ולכן האדם מעדיף להשאיר את החץ בגופו ואל ב. כשמוציאים חץ מתכת מן הגוף, י
 אינו חוצץ - להוציאו, והוי כדבר שאינו מקפיד, וממילא

 ב"י: משמע שהתוספתא עוסקת במקרה שהחץ נראה מבחוץ, משום: .57

א. אם החץ לא נראה, משמע שהתוספתא הולכת כרבי בלבד, שתמיד סובר שהחץ לעולם לא 
  חוצץ כאשר הוא לא נראה

אין טעם לדברי חכמים שאומרים שחוצץ אם מדובר שהחץ לא נראה, אלא על כורחך שהחץ  ב.
 נראה מבחוץ  

 חץ שנכנס בבשרו של אדם .58

 העמדה ראשונה:

  נראה ש'נראה מבחוץ' זה כשהוא משוקע (כי אם הוא שווה או בולט לעור הוא אמור לחצוץ לכו"ע) 

  : גזרו, אטו שאינו משוקעלחכמים

  לא גזרו  :לרבי

  אף חכמים לא גזרו  - כשקרם עליו עור

 העמדה שנייה:

  'נראה מבחוץ' זה כששווה לבשר:  

  לחכמים: גוזרים, כי זה לא אפשרי שאין חלק מהחץ שנשען על גבי הבשר 

  מכך שהחץ אינו בולט מוכח שאין מקצתו נשען על גבי הבשר לרבי: לא גוזרים, 

קפידים להוציאו, והרי זה כמיעוט שאינו מקפיד אף חכמים לא גזרו כי כבר לא מ - כשקרם עליו עור

 ואינו חוצץ

  נטה להעמדה השנייה, כי כך נראה יותר לומר בדברי הרא"שהב"י 
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 משמע כפירוש הראשון אך מהמרדכי, סמ"ג וסה"ת 

העתיקו רק את לשון המשנה, ולכן נראה שסוברים שהלכה כרבי ומדובר הרמב"ם, הרא"ש ורי"ו  .59

ממילא הם לא כתבו את הדין של 'קרם עליו העור מבחוץ' כי לרבי בכל שהחץ לא נראה מבחוץ, ו
  . לא חוצץ, ורק לחכמים שגזרו יש נפק"מ כשקרם עליו עור שלא יחצוץ -מקרה

. 2 או. צריך להוציאו לגמרי 1חוצץ, ולכן אמר הרשב"א:  -קוץ באדםרא"ש, רי"ו, רשב"א, וטור:  .60
 תוציא עד שלא תרגיש בו ולא תקפיד עליו 

 ור, ר"ש, רא"ש: ט .61

  לא חוצצת  זיעה מועטת:

 חוצצת כי נעשית כגליד זיעה מרובה:

 טור:  .62

חוצץ כשנתייבשו על גופו, כיון שהם אינם נימוחים מעצמם כאשר היא דרכים: \יוצרים\טיט בורות

  טובלת

  אינו חוצץ, כיון שהוא נימוח מעצמו מיד כאשר היא טובלת שאר טיט:

  רמב"ם וסמ"ג שחילקו בדבר:תמה מדוע הטור לא פסק כ הב"י

  שאר טיט:

  לא חוצץ, כי נמחה במים  לח:

  חוצץ, כי לא נמחהיבש: 

  חוצצים, כיון שהם נדבקים מאוד  -אף כאשר הם לחיםדרכים: \יוצרים\טיט בורות

 יבש הטיט ממילא תמוה שהטור התיר בשאר טיט אף כש

  טיט יבש בשאר סוגי הטיט:

  לא חוצץ טור:

  חוצץ רמב"ם וסמ"ג:

נשאר בצריך עיון על הב"י שהעמיד את הרא"ש והרמב"ם כשיטת רבי, מדוע לא  דרכי משה .63

לא קשה, כי  -חילקו בין חץ מתכת לעץ כשיטת רבי, אך לסמ"ג וסה"ת שסוברים שזה חץ נראה

 חוצץ, וצ"ע על הב"י -הם מעמידים כחכמים שבכל חץ

חוצץ. הב"י הסביר שנראה  -פסק שטיט שמערבים בו לובן ביצה (כמו שפירש הערוך) הרשב"א .64

חוזק משאר טיט  לעיניים שטיט זה הוא מאוד חזק ונדבק ביותרשזה נכון לכו"ע, כי דבר הנראה 
   שבעולם. ת"ק לא מנאו ולר' יוסי זה במקום טיט היוצרים  

 לפי הרמב"ם גם שרף התות חוצץ רק כאשר הוא יבש  .65

                                                                                                  ובני אדם מקפידים עליהםכל השרפים חוצצים, כי הם לכלוך של הפירות, סמ"ג:  .66

 דם לח שנסרך בבשר: .67

 חוצץ רמב"ם:

לא חוצץ, כמו שמוכח מהכוהנים שעובדים במקדש, שהדם שנגע ברגליהם לא חצץ  סמ"ג:

  (זבחים) 
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שבשאר שרפים הם אינם חוצצים אף כשהם יבשים, שלכאורה היה תמה על הטור שכתב  הב"י .68

ניתן לדייק הפוך, שבשאר שרפים אף כשהם לחים הם חוצצים, ותמוה מדוע הטור נקט בדווקא 

 ששאר שרפי האילן אינם חוצצים כלל  

נראה שהטור לא ראה את דברי ר"ש, שכתב התוספתא וכ"כ הרמב"ם, שבשאר שרפים הם 

 וכ"כ רי"ו חוצצים אף כשלחים

אם הוא מקפיד על דיו וכו' לחים הרי זה חוצץ, וכל מה שאמרנו שאינו  הרא"םבשם  המרדכיע"פ  .69

אם היא  - (והרוקח) שבטיט ה"ר אליעזר מורדוןחוצץ כשלחים, זה דווקא כשלא מקפיד, וכ"כ 

 מקפידה עליו, הרי זה חוצץ אף כשהוא רק במיעוטו

חוצץ, כי הוא  -ם להשתמש בו בכדי לתקן התנורים)טיט המגובל בשער צאן (נוהגי :דרכי משה .70

 יותר חזק מטיט היוצרים

 אינו חוצץ, משום: - צבע שנשים צובעות בו את השיער שלהן ואת גופן ליופי רא"ש: .71

 אין הן מקפידות על הצבע, ואדרבה הן השתמשו בצבע זה לכתחילה  .א

 צבע זה הוא 'חזותא בעלמא' ואין לדבר ממשות עצמית   .ב

שהצבע הנ"ל אינו חוצץ, כי הן לעולם לא מקפידות עליו, וזה כחלק מגוף השיער כתב  הרשב"א .72

שלהן, כמו שבגד צבוע לא נחשב כבגד+צבע אלא כיחידה אחת. כמו כן מי שעובדת בדבר שגורם 
 כלל לא מקפידה על כך -לה להיצבע

ן כאהרי זה חוצץ,  - כתב שכשכל הנשים מקפידות, אף שהיא אינה מקפידה ואף שהרשב"א
הדבר שונה, כי כל הנשים שעוסקות במלאכה זו שצובעות את גופן אינן מקפידות על הצבע, 

  רי"ו הודה לדבריו, וכ"כ פסק והרמב"ן 

 הר"ש, הרא"ש, הרשב"א ורי"ו פסקו כתוספתא: .73

 הרי היא חוצצת כשאינה כנגד הבשר  -שבצואה שתחת הציפורן  .א

 חוצץ בכל מקום  -בצק שתחת הציפורן  .ב

 הב"יסק (שלא כתוספתא) שצואה שמתחת לציפורן לא חוצצת בכל מקרה. פ הרמב"םאבל 
שייתכן שהרמב"ם חולק על התוספתא, משום שפסק כמו שהבין את המשנה (והבין כתב 

ממילא שהתוספתא חולקת על המשנה) ומי שחלקו על הרמב"ם ופסקו כתוספתא, סברו 
  שהתוספתא באה לפרש את המשנה 

חוצצת, בין כשהיא לחה או  - ואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשרפסק ע"פ התוס' שצ המרדכי .74
 פסק סמ"ק ע"פ ר"תפשוט שחוצץ, כי דינו כגלדי צואה.  -היבשהתחדש בתוספתא  -לחיבשה. 

 חוצצת כשהצואה נדבקת     -שצואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר

זה מהווה חציצה,  נראה שלמעשה כלה או אישה נשואה שיש לה בצק שתחת הציפורן, הריב"י:  .75

להתיר מדין 'מיעוטו שאינו מקפיד', כיון שהבעל אע"פ שהיא לא מקפידה, ולכאורה היה וזאת 
 מקפיד על כך ובטלה דעתה. 

כתב שנראה שהב"י חולק על הטור, ויישב שנראה לומר שאף הטור מודה לב"י,  משה דרכי

(לגבי מה שהטור כתב שכשאין  והטור דיבר רק במצב שאף אחת אינה מקפידה, ולכן אין זה חוצץ
שהטור עסק בצואה לחה  או, דרך בני אדם להקפיד על הבצק שתחת הציפורן שאינו חוצץ)

 שאינה חוצצת כשלא מקפידים עליה  

שצואה מועטת אינה חוצצת כשהיא לא מקפידה,  סמ"ג בשם ר"תכתב שכל מה שכתב ה הב"י .76

 ידות  זה דווקא בכמות כזו שאף הנשואות והכלות אינן מקפ

ורבותינו שצואה שתחת הציפורן חוצצת בטבילה ובנטילת ידיים,  יש אומריםשכתב  הרשב"א .77
 כתבו שצואה שתחת הציפורן אינה לא חוצצת בטבילה ובנטילת ידיים, וחילק: בעלי התוס'

 אינה חוצצת בין בטבילה ובין בנטילת ידיים -צואה שאינה מהודקת (כמו כזו שבאה מעיסה)  .א
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 חוצצת   - כטיט היון)צואה מהודקת (  .ב

בדיני נטילת ידיים, שצואה שאינה מהודקת הרשב"א בתורת הבית הארוך שכן פסק  כתב הב"י

פסק שצואה שתחת הציפורן  טבילהאינה חוצצת, והקשה על הרשב"א שבדיני  - שתחת הציפורן
לא חוצץ אף שלא כנגד  - חוצצת, כי בנטילת ידיים משמע שתחת הציפורן -שלא כנגד הבשר

  שר הב

  רצה לתרץ שיש לחלק בדבר (אם צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר חוצצת):הב"י 

  יש להקל שאינו חוצץ, כיון שזה דין דרבנןבנטילת ידיים: 

 יש להחמיר שחוצץ, כיון שזה דין מדאורייתא  בטבילה:

ור מדוע חוצץ בנטילת ידיים, ואם כן לא בר -י שוב הקשה, שהרי למדנו שכל החוץ בטבילהאך הב"
  לא השווה את הדינים

החמרנו שחוצץ אף שהיא אינה  בטבילהרצה לתרץ ברשב"א ע"פ מש"כ לעיל, שדוקא  הב"י

מקפידה, כי היא רוחצת כל גופה כשהיא טובלת, ויש חשש שהיא תתגנה על בעלה אם ישאר 
בה שבעלה לא מתגנה  נטילת ידייםבעליה שארית צואה, בטענה: "מדוע לא התרחצת יפה", אך 

 לא חוצץ, כיון שדינו כ'מיעוטו אינו מקפיד' - אף שלא תסיר הצואה מידיה

כיון שמצוות נטילת ידיים מוטלת אף ע הגברים, והם אינם מקפידים על מעט צואה תירוץ שני: 
 - שמה שחוצץ בטבילהאין זה חוצץ. ממילא, כל מה שאמרנו  -שתחת הציפורן, גם עבור האישה

רק לעניין הטיט שמאוד נדבק, שחוצץ גם בטבילה וגם בנטילת ידיים,  חוצץ אף בנטילת ידיים, זה
 אינו חוצץ בנטילת ידיים - אך דבר שמקפידים עליו רק בטבילה אך לא בנטילת ידיים

 עוד הקשה הב"י:  .78

אינה חוצצת, כי הצואה לא  -כתב לגבי נטילת ידיים שצואה שתחת הציפורן הרשב"אאם 

לגבי טבילה שהצואה כן חוצצת, והרי הרשב"א הגדיר את  מהודקת, אם כן כיצד הרשב"א כתב
  הצואה שתחת הציפורן בהגדרה כ'אינה חוצצת'. 

שייתכן שבטבילה, כיון שמקפידה על צואה זו, הרי היא חוצצת אף שהצואה  הב"י רצה לתרץ

  אינה מהודקת

 דחה וכתב שזה דוחק לומר כן בדעתו ונשאר בצריך עיון על תורת הבית אך הב"י 

 אינה חוצצת - כתבו שצואה לחה שתחת הציפורןוס' הת .79

: אישה שהתנפח לה העור שתחת מקום הציפורן ולא ניתן לנקות את המקום, תלוי אם מרדכי .80
 רואים את הטיט:

  חוצץ - כשרואים

 אינו חוצץ -כשלא רואים

אינה חוצצת (אף  - ציפורן ארוכה מאודהמרדכי בשם הראבי"ה בשם הגאונים, וכ"כ סה"ת:  .81

 מכנגד הבשר), כיון שהיא חלק מגוף האדםשעברה 

 אישה שצריכה ליטול ציפורניה בחול המועד לצורך טבילה: .82

 -תחתוך בשינייה או ע"י גויה כי זה שבות במקום מצווה, וכשאין גויה סמ"ג, סה"ת ומרדכי:
 ליטול אף באמצעות מספריים התיר לישראלית  הרי"ףתנקר בעצמה היטב. אך 

חוצץ אף שלא כנגד הבשר, רק בטיט שנדבק מאוד  - חת הציפורןטיט שתסמ"ג בשם ר"ת:  .83

 ודומה לבצק 

 ב"י בטור:אינה חוצצת.  -ציפורן שפרשה רובהר' יונתן בן יוסף: וכ"כ הר"ש והרא"ש: תוספתא,  .84
 - משמע שהלכה כמותו, כי אין עליו חולקים, ומכך שנקט 'רובה', יש לדייק שמיעוטה שפירשה

 חוצצת
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לא חוצצת, ולא חילק אם פירשה רובה או  -פסק שציפורן שפירשה ק רי"ו)ב"י ברמב"ם (וכן פס .85

אינה  רובה(השאלה אם ר' יונתן בן יוסף נקט בדווקא ציפורן שפירשה  רק מיעוטה, משום

 :חוצצת)

 לא נקט 'רובה' בדווקא למעט מיעוטה  .א

יו, חוצצת, אך משמע שחכמים חולקים על - כשפירשה מיעוטהנקט בדווקא 'רובה', ולדעתו   .ב
לא חוצצת בכל מקרה, ואין לומר שלחכמים בכל  -שציפורן שפירשהואנו פוסקים כמותם, 

  מקרה הציפורן חוצצת, כי מסדר התוספתא היה כותב זאת בכדי שלא נטעה בדבר  

חוצצים, משום  -, ציפורן שפירשה מעט ואיבר מדולדלהטורהסביר שניתן לומר שלדעת הב"י  .86

 וצריכים ילא מים ראוייםכמו שנתגלה המקום של החיבור, וממ שמרגע הם פירשו כבר זה נחשב
האיבר עדיין מחוברים, הרי הם חוצצים בגופם \ה, אך מצד שני כיון שהציפורןלהגיע לשם בטביל

 מהמים להגיע למקום וממילא נוצרת חציצה בטבילה. 

כלי שעומד  לא חוצץ, ולכן - שבית הסתרים בכלי הר"ש והרא"שממה שכתבו דין זה  ניתן ללמוד

ניתן להטבילו, ולא אומרים שהחלק שעומדים לחתוך מהווה חציצה לשאר  - לחתוך חלק ממנו
הכלי שיישאר. חידוש זה הוא רק בכלי, אך נראה שבגוף האדם, בית הסתרים מהווה חציצה. על 

  חוצצת.  -ציפורן שפירשה מיעוטה לטורכן 

  מה שאין כן לטור. אין היא חוצצת,  -אף שהציפורן תיקצץ לבסוף לרמב"ם

  כן מצינו מחלוקת ראשונים, האם בית הסתרים באדם מהווה חציצה:אם 

  חציצההטור: 

  לא הוי חציצה הרמב"ם:

לטור, מדוע כשפירשה רובה של הציפורן היא לא חוצצת, והרי עדיין נשאר חלק קטן  יש להקשות

  שמפריע למים להגיע לשם והרי זה חציצה. 

בה של הציפורן ובכל זאת האישה לא תלשה את אותו החלק ביד, משום שכשפירשה רותירוץ: 
אף כשפירשה מעט, הוי כמיעוטו שאינו  ולרמב"םמוכח שזה עבורה כדין 'מיעוטו שאינו מקפיד', 

   מקפיד, כי גם חלק שכזה ניתן לקוץ ביד (ועיין דרכי משה) 

בדיעבד  - דם טבילתהאישה ששכחה ליטול ציפורניה קו דרכי משם בשם שערי דורא בשם תוס': .87

, ואם יכולה תטבול לחומרא שנית, כי בדר"כ אי אפשר שלא עלתה לה טבילה אם אין טיט בהן
  יהיה בהן טיט

אין דרך הנשים  -הב"י הסביר שלרמב"ם, אנו תולים לומר שבין אם פירשה רוב או מיעוט הציפורן .88
 להקפיד על כך ועל כן אי זה חוצץ

 : הפירוש הנכוןפירוש נוסף,  .89

מעכב. אך  - כיון שכשפירשה מיעוטה, היא עוד מחוברת לגוף, אזי אם יש עליה דבר חוצץטור: ל

  לא מעכב ואינו חוצץ - כשפירש הרוב, היא כבר לא נחשבת חלק מן הגוף, ולכן הדבר החוצץ

  לא מעכב - בכל מקרה דין הציפורן כקצוצה דמי, ולכן בכל מקרה דבר החוצץ שעליה לרמב"ם:

ם לא יוכל להסתדר עם התירוץ הראשון, כי לפי תירוץ זה יוצא שיש הבדל בין כתב שהרמב"הב"י 
לפרש ציפורן שפירשה רובה או מיעוטה, ולרמב"ם הרי בכל מקרה אין הציפורן חוצצת, ולכן נראה 

חוצץ, אך הרמב"ם פסק כחכמים שחלקו וסברו שבכל  -כתירוץ השני שלדעת ר' יונתן מיעוטה

  ם כשפירשה הציפורן עצמה ונמצא עליה דבר החוצץ:לא חוצץ, וממילא ג -מקרה

  לא חוצץ -כשפירשה רובה

 חוצץ  - כשפירשה מיעוטה

אינה  -משמע כפירוש הראשון, ואם מדובר בציפורן שגדולה מידי, אף שעתיד לקצצה למרדכי .90

 חוצצת, כל עוד שלא פירשה
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 לגוף  אינם חוצצים, כי הם בטלים - כל יבלת ותבלול וכו' בגוףסמ"ג בשם ר"י:  .91

 נחלקו האם שיער הראש נידון כדבר בפני עצמו או כחלק מהגוף: .92

שערה כל אחת -כחלק מהגוף, ולכן אף אם מדובר שכל שיער הראש נקשר שערה הרמב"ם:  .א

אין זה חוצץ, אם היא לא מקפידה, משום שזה נידון כמיעוט (ביחס לכל הגוף)  - בפני עצמה
 שאינו מקפיד

שערה - , ולכן אם רוב שערה קשור שערהכדבר בפני עצמו  הגאונים, הראב"ד, רי"ו, רא"ש: .93

 בפני עצמה, הרי זה חוצץ

פסוקים: אחד נדרש לבשרו, ואחד נדרש  2, הוא משום שמצינו הגאוניםהסביר שטעמם של הר"ן 

 חוצצת  -לשערו, ולכן חציצה ברוב השיער

 ם:הראשונים האם אגד וקשקשים הם בכלל הדברים שחוצצים כשהם מהודקי נחלקו .94

  חוצצים :, טוררמב"ם

 לא חוצצים, ועל כן הם השמיטו דין זה ר"ש, רא"ש, רשב"א: 

 הב"י הסביר שלדעת הטור, האגד והקשקשים הם בכלל הדברים החוצצים, משום: .95

 הטור לא ראה את פירושו של ר"ש, ולכן חשב שכולם מסכימים שזה כלול וחוצץ  .א

שאין הם בכלל החציצה, סבר שלדינא [הנכון:] אף שידע שהרא"ש והרשב"א סוברים כר"ש,   .ב
 חוצצים, כמו שטבעות הדוקות חוצצות וסבר שאין הבדל בדין   - אגד וקשקשים -לכו"ע

חוצצים, משום שלעיתים האישה מקפידה להסירן  - חוטים ורצועות בראש הבנות, וטבעת דחוקה .96
 הראב"ד, הרשב"א, והרא"שכמו בשעת לישה וכיוצא בזה, ע"פ 

של האישה יהיה ראוי לכך שיכנסו לו מים בפוטנציאל, מדין 'כל הראוי לבילה', צריך שפיה  סמ"ג: .97

ואף שאין צורך בפועל לפתוח את הפה בעת הטבילה, ועל כן היא צריכה לדאוג שלא יהא לה דבר 

  חוצץ בין שיניה בעת הטבילה

 חוצץ: -ר"ש: דבר שנמצא בין השיניים .98

 תתגנה על בעלהכי היא מקפידה על בית הסתרים, שלא  -בנשואה  .א

 בכל אישה הרי זה גנאי כשיש לה דבר התקוע בין השיניים  .ב

דבר  -מנהג יפה הוא לאישה שלא תאכל ביום הטבילה או לפחות אחר הרחיצה רא"ש, רי"ו: .99
בשם שערי דורא שאישה לא  בדרכי משהשנשאר תקוע בין השיניים, כמו בשר. כמו כן כתב 

 שעוות נרות או בצקתתעסק ביום הטבילה בדבר שנדבק בה כגון 

קודם הטבילה, אם יש עליה דבר צריכה לבדוק עצמה לגבי מקום בית הסתרים: הראב"ד:  .100

עלתה לה  -אחר הטבילה שאין עליה דבר החוצץהחוצץ, ואם היא לא בדקה את עצמה, ומצאה ל
 -תעסקה בתבשילים ואח"כ מצאההאם היא לא בדקה את עצמה עד שכבר אכלה או טבילה, ו

לים להקל שהחציצה הגיע רק לאחר הטבילה, הואיל ולא צריך שיגיעו המים בפועל טהורה, תו
 למקום בית הסתרים 

לא עלתה לה טבילה, כי אף שלא  - אם קרצה שפתותיה בעת הטבילה וכדו'ר"ש, רא"ש:  .101

צריך שיכנסו המים לתוך פיה בפועל, אך כאמור, צריך שהמים יוכלו להיכנס, מדין 'כל הראוי 

 לבילה'. 

ין אישה שנתנה מעות בפיה וטבלה, שעלתה לה טבילה, העיקר נצרך לסיפא של המשנה בד .102
שהטובלת טמאה מחמת הרוק שלה, אך אין זה שייך לזמן הזה שהרי אין טומאה וטהרה מחמת 

 שאין בית המקדש בעוה"ר
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זה כאילו שהכלי כלל לא הוטבל.  -הטבילו כלי כאשר החזיקו אותו בחוזקה אםר"ש, רשב"א:  .103

עלתה לו טבילה, כי המים שעל גבי ידיו  - הרטיב את ידיו ואז אחז בכלי בחוזקה והטבילו אם

  מתחברים למי המקווה ואין כאן חציצה

שמא לא  -אין להחזיק בכלי או באדם שטובל, אף אם מחזיקים בהם בצורה רפויההרמב"ם:  .104

וזה כדעת ת"ק, ולא עלתה להם טבילה,  -ירפה כראוי, ואם קודם שהחזיק אותם, הרטיב את ידיו
 כר"ש שמתיר אף כשמחזיק ברפיון

, ר' שמעון לא הרשב"אהסביר שנראה שלדעת  הב"יעלתה טבילה.  - החזיק ברפיוןרשב"א:  .105
חלק על ת"ק בעניין סתם החזקה ברפיון אם היא מועילה, אלא רק אם הדחת הידיים במים 

 שגם ירפה את ידיו. לא מועיל, עד  - ולר"שמועיל  -לת"קמועילה כך שתעלה טבילה, ש

 . רפיון ידיים  2. הדחה במים 1 כלומר שלר"ש יש צורך:

עלתה  - הרשב"א סובר שאין הלכה כר"ש, ולכן אם הדיחה ידיה במים, אף שלא החזיקה ברפיון
א. הדחה ב. רפיון ידיים (כדמשמע חולקים, ומצריכים:  רבותיו של הרשב"אלה טבילה, אולם 

  ברי"ו) 

סאה במדויק, יש  40וספתא, ובדרך ארץ זוטא, שכשיש במקווה פסק ע"פ התהרמב"ם  .106

(בכדי לוודא שכל גוף שמא האחר שיכבוש את ידיו על הטובל לטבול ללא עזרת אדם אחר, 
הטובל יכנס כראוי למי המקווה) יוציא את ידו קודם גמר הטבילה, ונמצא שלא תעלה הטבילה 

, כי חבירו כבר הוציא את ידו ממי המקווה סאה כשרים 40לטובל, שהרי הוא לא הספיק לטבול ב
מים בשפע, אין בעיה, ואף זה  -הסאה. אולם אם מדובר שיש במקווה 40ולקח עמו מעט מ

משובח שחבירו יכבוש ידו עליו כך שהטובל יהיה בטוח שכל גופו נכנס למים כראוי (ע"פ לשון דרך 
 ארץ זוטא)

בו טיט, כך שהיא לא חוששת שמא אם היא טובלת במקום שאין ראב"ד, רשב"א, רא"ש:  .107
ידבק משהו ברגליה, הרי היא טובלת כדרכה, ואינה חוששת שתהיה חציצה בצד כפות רגליה, 

 משום:

 עלתה לה טבילה, כי המים פגשו ברגליה עוד לפני שהיא עמדה על כפות רגליה במקווה  .א

', וממילא אין כיון שרגליה רטובות, הכל נחשב מחובר במקווה, מדין 'טופח על מנת להטפיח  .ב
 נחשב מחובר לשאר מי המקווה -כאן חציצה, כי גם המקום שהיא עומדת עליו

אין לאישה לעמוד על חתיכת עץ כשהיא טובלת, כי בסתמא היא תחשוש שמא תפול מחוסר  .108
יציבות, ולא תתרכז בעצם הטבילה לטבול בדקדוק הראוי. האיסור הוא לא משום 'גזירת 

או במים מועילה  - על גבי כלי, שמא יאמרו שטבילה על גבי כלי מרחצאות', שגזרו שלא לטבול
 ) תוס' רא"ששאובים (

 הראב"ד:  .109

 עלתה לה טבילה בדיעבד - אם טבלה על גבי כלי שאינו מקבל טומאה  .א

לא עלתה לה טבילה אף בדיעבד, משום גזירת  -אם טבלה על גבי כלי שמקבל טומאה  .ב
ת על גבי כלי היא מפחדת שמא תיפול, מרחצאות, ואין לפרש שהטעם הוא משום שכשטובל

 . כראב"ד כתבו גם רי"ו ורשב"א.  26כי עוסקים כאן בחפצא ולא בגברא

 כתב:  הרשב"א .110

 מדאורייתא ניתן לטבול על גבי כלי שלא מקבל טומאה  .א

חכמים גזרו שלא תטבול על גבי שום כלי, אף שאינו מקבל טומאה, שמא תפחד בעת   .ב
 דק לטבול כהוגןהטבילה שמא תפול וממילא לא תדק

                                                           
26
כלומר שיש כאן גריעותא בעצם החפץ באם הוא מקבל טומאה, ולא מצד הטובלת אם היא טובלת בצורה  

  הראויה
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אין לטבול על גבי סולם עץ במקווה, ולכן יש לעשות מדרגות מאבנים במקווה, ושתהיינה   .ג
 משמו של המהר"ם פאדו"ההדרכי משה רחבות כך שהטובלת לא תפחד לעמוד עליהן, וכ"כ 

 הרא"ש והרמב"םעלתה לה טבילה בדיעבד.  - מודה שאם טבלה על גבי כליב"י: הרמב"ם  .111
ניין גזירת המרחצאות (שהזכירו הראב"ד, הרשב"א, והר"ן) כי הם סברו שטעם לא הזכירו את ע

זה נדחה, וכל הטעם שלא תטבול על גבי כלי הוא משום שאנו חוששים שמא תפחד לעמוד על 
 וסברו שחכמים מעולם לא גזרו 'גזירת מרחצאות'. הכלי ולא תטבול כהוגן, 

ו לטבול בתוך הכלי עצמו, ע"פ ר' יוסי, ואין אין לטבול על גבי אחורי כלים, שמא יבוא רא"ש: .112
לומר שאסרו מחשש שמא תפחד ולא תטבול כהוגן, כי אף בכלים כאלו שאין חשש שתפחד 

 גזרו שלא תטבול על גבי אחורי הכלי.  - לעמוד ולטבול

 מעיין שעובר על גבי:רבינו שמשון:  .113

 ניתן להטביל בתוכם כלים תלושים:  .א

כם, שמא יקבעום בראש המעיין ולא יהיה חיבור בשיעור של אסור לטבול בתוכלים קבועים:   .ב

ייתכן שזה גם כשפופרת הנוד, ונמצא שכל המים שעוברים על גבי הכלי הינם שאובים. 

 הטעם שר' יוסי גזר שלא להטביל על גבי ספסל. 

כמו כן ניתן לומר שרב כהנא אמר שיש לגזור גזירת מרחצאות, מחשש שיקבעו כלי חרס קבוע 

עליו בכדי שלא יתלכלכו הטובלים מן הטיט שבקרקעית המקווה, ואף שאין שם פחד לעמוד 
 לעמוד עליו, יש לגזור מהחשש שמא לא יהיה נקב בשיעור של כשפופרת הנוד. 

חלק על ר"ש ואסר לטבול בכלים בכל מקרה, אף אם הם תלושים, שמא יטעו ויטבלו הרא"ש  .114

קווה. כמו כן אין לטבול על גבי הכלי, כגזירתו של סאה, אף שאינו מושק למי המ 40בכלי שיש בו 

ר' יוסי, שמא יטבול אף בתוך הכלי, וכן משמע מדברי הטור, שאף בדיעבד לא עלתה לה טבילה 
 כשטבלה על גבי אחורי הכלים 

 , מצינו שאין לאישה לטבול על גבי:ממילא .115

 שמא תפחד ולא תטבול כהוגןכלי חרס מנוקב:   .א

 א לטבול על גבי אחורי ספסל כגזירה של כלי חרס שלם:  .ב

 אם טבלה על גבי אחורי כלי חרס:  .116

  בדיעבד עלתה לה טבילה, כי הוא לא מטמא מדרס לראב"ד:

 לא עלתה טבילה אף בדיעבד, גזירה שמא תטבול בתוך הכלי לרא"ש:

לא עלתה לה טבילה. אמנם מלשונו  - הרא"ש מודה לראב"ד שאם היא טבלה על גבי אחורי כלי עץ
משמע לכאורה להיפך, שלרא"ש בדיעבד עלתה טבילה כשטבלה על גבי אחורי כלי,  הטורשל 

והרי הב"י הוכיח להיפך שאף בדיעבד לא עלתה לה טבילה. לכאורה היה ניתן לתרץ בלשון הטור 

  כך שמשמע שלרא"ש באמת לא עלתה לה הטבילה אף בדיעבד. 

 לא פירש בזה.  למסקנה הב"י תירץ שהטור נסתפק בדין דיעבד מה הדין, ולכן

דינו כמקווה,  - שמעיין שעובר על גבי כלי שאין לו בית קיבול רמב"םכתב שמשמע מה הב"י .117
ואין דין המים כשאובים, שהרי אין לו בית קיבול, ובכל זאת גזרו שלא יטבול על גבי הכלי עצמו, 

ן גזרו שיטהר לו בית קיבול. לכן כמו כ יששמא יטעו ויתירו לטבול על גבי הכלי עצמו אף בכלי ש
עדיין דינו  -באשבורן כמקווה, אך אם מדובר שלא כל המים עברו על גבי הכלי שאין לו בית קיבול

 כמעיין.  

ממילא, מדינא מותר לטבול על גבי כלי שאין לו בית קיבול, או כלי שיש לו בית קיבול אך המים 
מפחדת שמא לא תטבול  עוברים על גבי אחוריו, אך רבא גזר שלא תטבול במציאות שכזו שהיא

 כראוי. 
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בדעת הרא"ש שאם טבלה על גבי כלי  הטורכתב שעתה מובן מה שמדויק מלשון  הב"י .118

 - בדיעבד עלתה לה טבילה, כי גזרו רק משום שמא תפחד, ואם נמצא שלא פחדה - עץ\חרס
 עלתה לה טבילה

  יוצא אם כן:

 פסול אף בדיעבד -אם מעבירים את כל המים על גבי אחורי הכלי  .א

אם רק חלק ממי המעיין עברו על גבי אחורי הכלי, או שהכלי בתוך המים ומוקף במים   .ב
שמא תפחד, אך משמע  -מדינא מותר להטביל על גביו, רק שרבא גזר שאסור - מכל צד

 שבדיעבד עלתה לה טבילה, כי מדינא הדבר מועיל 

בול, שמא יטבול כלי אף שאין לו בית קיעוד כתב הב"י לתרץ ברמב"ם שאסרו לטבול על גבי  .119

מדינא מותר,  -אף בתוך כלי שיש לו בית קיבול. אך על גבי אחורי כלי, אף שיש לו בית קיבול
שיש כאן היכר בכדי להורות שאין לטבול בכלי כדרכו שהרי ע"י שהוא כופה את הכלי, ברור לכולם 

 בתוכו, ורק רבא בא ואסר לטבול אף על גבי אחורי הכלי, שמא היא תפחד לטבול. 

רק באשבורן, אף כשהם עוברים על גבי אחורי כלי, אמנם לגבי עצם מי המעיין גזרו שייטהרו 

שהרי כשהמים כבר עברו את הכלי, לא ניכר מהם מהיכן הגיעו, ויטעו לומר שמותר לטבול בהם 
  אף כשעברו בתוך הכלי ממש ואין הם נעשים שאובים בכך 

 - יין עובר על גבי אחורי הכלי שיש לו בית קיבולשייתכן לומר שאם המע עוד תירץ הב"י ברמב"ם
המעיין דינו כמות שהיה, וניתן להטביל על גביו, כיון שהדבר ניכר לרואים, ואין לדייק שדין המעיין 

 שעובר על גבי אחורי כלי יהיה רק כמקווה 

התיר לטבול לכתחילה לטבול כשעומדים על גבי סילון המחובר לקרקעית המקווה, הרא"ש  .120

 :משום

 אין לחוש לטעם שמפחדת, כיון שהסילון קבוע היטב בקרקע  .א

אין לחוש לחשש שיקבעו את הסילון במקום מוצא המעיין, וממילא לא יהיה שיעור כשפופרת   .ב
 הנוד, והמים יהיו שאובים 

  דין הסילון כפשוטי כלי עץ שלא מקבלים טומאה ולא פוסל לשאיבה   .ג

י כלי עץ שקבען בקרקע, זה רק כשראוי אף לראב"ד ורשב"א שפוסלים פשוטבדק הבית:  .121
 למדרס, מה שאין כן כאן בסילון שלא ראוי 

בנמל, שרש"י פירש שאין לטבול בנמל  הקשה על טעמו של רש"י (חציצת הטיט הרא"ש .122

) שהרי מצינו שאם המים פגעו בטובל קודם שהכניס את רגליו משום שהטיט חוצץ ברגלי הטובלת
גלי כאן יש קצת לחות בטיט שעל ידיו מתחברים המים שבר עלתה לו טבילה, וכמו כן -לטיט

 , ומדוע שלא תעלה טבילה?!הטובלת למים

תירץ שהטעם של 'מים מקדימים לבוא', נכון רק במיטה שאין לה סדקים שהטיט יכול  הר"ן

עלתה לה טבילה, אך באדם,  - להיכנס אליהם, ולכן כשהטביל מיטה במקווה שיש טיט בקרקעיתו
כתב שגם על  הב"יבין אצבעות רגליו, הרי זה חוצץ, אף שהמים קידמו לבוא. אך  שהטיט נכנס

דבריו של הר"ן יש להקשות, מדוע באמת לא מועילה הטבילה מפני שהמים קידמו לבוא לפני 
  שהטיט נכנס בגופה של הטובלת?!

כיון  פירש שבטיט היון ושל יוצרים, לא מועיל הדין של קדימת המים לבוא, ר"שהביא שהב"י 
כ. ע"פ זה כתב הב"י שניתן לתרץ ברש"י שסבר שהטיט נדבק מאוד, ורק טיט עבה לא נדבק כ"

כתב קשה  הר"ןשבנמל מצוי טיט היון ולכן לא עלתה לה טבילה, אף שהמים קידמו לבוא. מ"מ 

לומר כן, כיון שלא מצוי בנמל טיט יותר מאשר בשאר נהרות, והרי בשאר נהרות התרנו לטבול 
  מים מקדימים לבואמשום שה

שכל החציצה בנמל היא רק בטיט שבשפת  שייתכןיש אומרים שבדבריו כתב  הראב"ד .123
שרק במיטה התירו משום שמים מקדימים,  ויש אומריםהנהר, כי הטיט בגובה המים ומיד נדבק 

 חוצץ, והראב"ד כתב שכן נראה לומר כסברא זו    -שהטיט נכנס בין האצבעות - אך באדם
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אין לאישה לטבול בנמל, משום  , ר"ח, רי"ף, רמב"ם, רשב"א, רי"ו למעשה:תוס', רא"ש .124
הסביר בדעת רי"ו בדרכי משה שהיא מפחדת שיראו אותה ועל כן היא לא טובלת כראוי. 

   . 27שהאיסור הוא לא מחמת הבושת שיראו אותה, אלא מחמת הפחד שהגויים יזיקו לה

כולה לטבול לכתחילה בנמל אם היא פירשו שאישה יתוס', רא"ש, ר"ח, ר"ת, רמב"ם  .125

 עשתה לה גדר לצניעות, כמו ששמואל עשה לבנותיו 

 האישה צריכה לטבול כדרך גדילתהריש לקיש:  .126

כדרך הילוכה ושימושה תמיד, ודין טבילת האישה כדין ראיית הנגעים שהתורה טיהרה כל רש"י: 

  מה שהכהן לא יכול לראות מדין בית הסתרים. 

 ד היא צורת הטבילה:מחלוקת כיצ מצינו .127

  כמות שהיא עומדת בלי שינוירש"י: 

צריכה קצת לגלות את מקום בית הסתרים, וכגון שצריכה קצת להגביה את הדד כמו  תוס':

  שעושה בעת שהיא מניקה את בנה

  כמו שרגילה להיות בצורה טבעית תמיד רא"ש:

  כדרך גדילתה, שלא ייסתם בה המקום הגלוי רשב"א:

  כמו שפירש רש"י כתוס', ולא ר"ן:

במשנה אמר שהטובלת היא 'כטווה םשתן לשמאלית', ונחלקו הראשונים האם רבי יהודה  .128

 הוא בא לפרש את חכמים והלכה כמותו, או שבא לחלוק ואין הלכה כמותו:

  לפרשרא"ש: 

  לחלוק (ולכן השמיטוהו מכתבם) ר"ן ורמב"ם:

להרחיב את גופה בעת  שהטובלת צריכה קצתר"ן, רא"ש, רי"ו, סמ"ג ותוס' נראה ב .129

 הטבילה בכדי שהמים יוכלו להיכנס. ע"פ התוס' ניתן לומר ש'אורגת' בטבילה זה:

 מי שדרכה להרחיב ירכותיה, או  .א

אין דרכה להרחיב את ירכותיה, אך אנו צריכים להקפיד שהטובלת לא תצמיד בחוזקה את   .ב
ים. אולם הרשב"א הירכיים אחת לשניה, כמו שהקפדנו על חציצה בבית השחי ובמקום הדד

והרמב"ם, נראה שהם סוברים שריש לקיש השמיט בדווקא את עמידת האישה כ'עורכת' 
 וצריך עיון מאי שנא משאר צורות העמידה. 

שנקט מה שהאישה אורגת ביד ימין והשמיט את מה שאומר רבי  הר"ןהוכיח ע"פ לשון  הב"י .130

האישה עומדים בשעת \אישיהודה שדרך האישה לטוות פשתן ביד שמאל, שדווקא איך שה
צריכים לטבול בעמידה שכזו (והוא הדין לעניין ראיית נגעים), ומה שלא נראה לעין  -מלאכתם

 הוי בית הסתרים, ולכן: -כשעומדים בעמידה שכזו

 צריכה להגביה רק את יד ימין, כי עיקר מלאכתה ביד ימין -באישה  .א

 ים שמשתמש בשתי ידיו וכך דרכו  ידיו בשווה, כדין מוסק זית 2צריך להגביה את  - באיש  .ב

 "דלכל חד משערינן במה שעשוי ליגלות דרך מלאכתו"

 דין מניקה את בנה נאמר לעניין: .131

  בית הערווה רש"י:

                                                           
27
  "אמנם רבינו ירוחם נקט בלשונו במפורש שהיא בושה: "שכיחי רבים ובושה ויראה ותמהר ולא תטבול כהוגן 
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תחת הדד (וכן משמע בת"כ), וממילא בטבילה היא  טור כתוס', ר"ש, רא"ש, רשב"א, ר"ן:

 ו להיכנס לשםצריכה לדאוג להרחיב קצת את המקום שתחת הדד כדי שהמים יוכל

 גדר 'מוסק זיתים': .132

  מלקט מהארץ רש"י:

  מגביה זרועותיו  ר"ש ורא"ש:

זה הסתפק הב"י בכוונת הטור, כמי התכוון כשאמר שהאישה צריכה לעמוד כמוסקת זיתים, ע"פ 

  ולמסקנה כתב שנראה כר"ש ורא"ש:

הארץ, הרי יותר שייך לומר שמדובר לעניין הגבהת הזרועות, כי אם מדובר לעניין לקיטה מ  .א

 זה כפירוש רש"י שפירש מניקה לעניין בית הערווה

 יותר משמע ש'מוסק' זה מי שמשיר דבר מהאילן ולא מלקט מהארץ  .ב

כתב שנראה שנקטו באישה שצריכה להיות כמוסקת זיתים, למרות שאין זו מלאכתה, בכדי  הב"י

אין זה בית ללמד שכל מה שמתגלה מידה של האישה בעת שהיא מרימה את יד ימין שלה, 
  הסתרים, לא ביד ימין או ביד שמאל. 

הוי גילוי, אך כל השאר הוי  - רבי יהודה חולק וסובר שרק מה שנראה ביד שמאל כשטווהממילא, 
בית הסתרים, אף שביד ימין הדרך שמתגלה יותר (כלומר, יש חלק מן היד בימין שזה לא בית 

פרש ע"פ ר"ש. לפי זה פסק יפה הטור הסתרים, וביד שמאל זה כן בית הסתרים). כן נראה ל
 . 28לכן נקט שיעור של 'מוסקת בזיתים'כת"ק, שהשיעור בשתי הידיים הינו שווה, ו

פירשו ש'טובלת כדרכה'. לפי זה הקשה הב"י שלכאורה מלשון 'מוסקת בזיתים'  הרא"ש ור"י .133

שפירשו שנקט הטור, משמע שהיא מגביהה את ידייה יותר מן הנורמל, ולכאורה זה לא כמו 
 הרא"ש ורש"י שטובלת כדרכה ולא יותר מהנורמל.  

ששיעור אדם מוסק הוא כשיעור הזזת הזרועות בדרך הילוך נורמלי, כי אין צורך  הב"י תירץ

להגביה כ"כ את ידיו מעל גוף המוסק, ודי בניעור מועט לאילן (הקריטריון: שיעור הרחקת 
 הזרועות מהגוף)  

 עלתה לו טבילה -דרך גדילתו, אך נכנסו מים בכל גופופסק שאף אם לא טבל כ הרמב"ם .134

כתבו שכל הצורך לטבול כדרך גדילתה זה  הסמ"ג בשם הערוך והרשב"ץ בשם הרמב"ם .135
משמע שיש צורך בכך  מהראב"ד והרשב"ארק עבור טהרות, אך לא להיתר אישה לבעלה, אך 

 אף להיתר אישה לבעלה 

צריך שמי המקווה יהיו בגובה של לפחות כתב (וכן הסכים הרשב"ץ) שלכתחילה  הרשב"א .136

זרת מעל טבורה כאשר היא טובלת, וכמו כן שהמים יגיעו לפחות עד חצי החזה כשעומדת 

אך בדחק מועיל לטבול אף במקווה שמימיו רדודים אם כל גופה נכנס למי המקווה. ניתן במקווה, 
נהג ותיקין, ולכתחילה לכבוש אבנים במקווה בכדי להעלות את גובה המים, אך אין כל זה מ

החשש הוא שמא לא יכנס כל גופה למקווה תמצא מקווה שיש בו מים רבים שגבוהים מספיק. 
 40אמות, אלא בשיעור  3שמימיו רדודים, ואין העיקר בשיעור של אמה על אמה על אמה ברום 

 40יעור סאה שיהיו במקווה ועל כן ניתן לכבוש אבנים במקווה, להגביה את גובה המים אם יש ש
 . 29סאה במקווה

סאה,  40בגאונים וברב נטרונאי גאון שהעיקר במקווה הוא שיהיה בו מבואר רבינו ירוחם:  .137
כתב שאין בעיה  הר"ןומועיל לטבול באמת מים מרודדת, אף שהמים אינם זורמים בה, וכן 

 שאישה תחבוש פניה בקרקע בטבילה, כל עוד שכל גופה עולה בהם 

                                                           
28
 מה שאין כן לרבי יהודה, שאין לשנות כן, שהרי לרבי יהודה יש חילוק בין יד ימין ליד שמאל  

29
סאה או האמה על אמה ברום שלוש אמות והנפקא מינה  40רא"ה אם העיקר הוא -כידוע יש מחלוקת רשב"א 

  מכך היא האם באמת ניתן לכבוש אבנים במקווה 
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פרישה וכן כתב בב"י: ע"פ הסוברים שכל דיני החציצה שנאמרו כאן זה רק לעניין ם (מקיליהביא שיש  הטור .138

עוצמת חזק מידי את עיניה וכדו', אך הרא"ש \) בדין של אישה שפותחתטהרות ולא היתר אישה לבעלה

החמיר בדבר כדברי ר' יוחנן וע"פ שיטת רש"י, וכן נראה בשיטת התוס'. אמנם גם למ"ד שהלכות 
צה נאמרו לעניין טהרות, צריך לכתחילה לדאוג שלא יחצצו אף עבור טבילת אישה אלו של חצי

 לבעלה. 

 סובר כמאן דאמר שהלכות החציצה הללו נאמרו לעניין טהרות.   הרמב"ן

ניתן לטבול עם עיניים קצת פתוחות, וזה כסגירת עיניים בריפיון, וזה סייג שלא  הרא"ש ע"פ .139

  ותגיע לידי חציצה תעצום בחוזקה

אינם חולקים על הרא"ש, ולכו"ע היא יכולה לכרוך שערה  הראב"ד, הרשב"א ורי"ונראה ש .140

 בדבר שאינו חוצץ כשאין לה אישה להעמיד על גביה 

אינה חוצצת, כי  - חוצץ, אך כריכת שיער על גבי השיער -כתב שאף שקשר בשיער הראב"ד .141

חוטים.  3יער רק בקליעת שמותר לכרוך ש יש אומריםהשיער הינו קשה, ונכנסים דרכו מים. 

נראה שהראב"ד מסכים לרשב"א שניתן לכרוך על גבי שערה בעת הצורך (כגון בלילה שאין אור 
 לראות, ולא תועיל העצה להעמיד אישה על גביה) 

 : ניתן להעמיד על גביה:כלבו ואגור בשם מהר"ם .142

 שנה ויום אחד 12ישראלית בת   .א

 בעלה  .ב

 איסורא וממילא אין הגויה נאמנת לומר שטבלה כדין אך אין להעמיד גויה, כיון שאיתחזק 

 לאחר טמאה\אין בעיה לטבול ביחד כלבו: .143

כשבנה הקטן שהטובלת ר"ח וברא"ש השמיט את ההלכה השנויה ב הטורתמה מדוע הב"י  .144

לא עלתה לה הטבילה, שמא היה טיט דבוק בתינוק שנדבק בה, וכשעלתה מהטבילה נפל  -עימה

 אך באמת לא טבלה כדין הטיט ולכן לא נראה לעין

גורס: "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא" ונראה שזה נסוב רק על  שהרמב"םכתב שנראה  הב"י

  ההלכה של נתנה תבשיל לבנה והלאה, אך הדין של מפשלת בנה נאמר קודם לכן, וממילא:

מותרת, כי היא נזהרת בכך  -לבעלהשהדרך הוא שהתבשיל נדבק בה:  -נותנת תבשיל לבנה  .א
 אסורה כי החמירו בדבר  - ותלטהר

אסורה אף לבעלה כי אנו חוששים שמא לא נתנה דעתה על התינוק לראות אם  -מפשלת בנה  .ב
 יש עליו טיט באיזשהו מקום, ולכן ייתכן שהיה לו טיט ולא שמה לב וחצץ ואח"כ נפל 

חוצץ, שכן משמע שזו דעת כל החכמים  - פסק שאם נכנסו צרורות קיסמים ברגלה הרמב"ם .145

 לקים על רבי עקיבא שסובר שזה כבית הסתרים (ולכן לדעתו אין זה חוצץ) שחו

שייכנסו מים צריך להיות ראוי שייכנסו לתוכו מים (אף שלא צריך נחלקו האם בית הסתרים  .146
 בפועל):

  צריך, כדין 'כל הראוי לבילה' רבי:

  לא צריך  ר' יוסי ברבי יהודה ורבי עקיבא:

  ית ורטייה שבבית הסתרים:הוא הדין נחלקו לגבי דין אספלנ

  וכן פסק הרמב"ם  -: חוצץרבי

 לא חוצץ ריב"י:

חוצץ.  -שערות שנדבקו בטיט וכו' 2ריסי עיניו וכו') \פסק שאם יש בגופו (בשיער הרמב"ם .147
 חוצץ  - ריסים תחתונים 2ריסים עליונים ב 2כמו כן אם נדבקו  כלבו:
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 דן מדוע דיבוק בריסים מהווה חציצה:דרכי משה:  .148

 ממילא אם מדובר שהוא לא מקפיד אין זה חציצה -ר שהאדם מקפיד על כךמדוב  .א

מדובר שרוב בני אדם מקפידים על כך, ועל כן יש לזה גדר של  הפירוש שנראה לו לעיקר:  .ב

 'מיעוטו המקפיד', ובכל מקרה זה חוצץ

סאה) ולא שפשף  40באדם שהיה אבק ברגליו וטבל במים צוננים (ב הר"ש והרמב"םנחלקו  .149

 ו: רגלי

  כשר בדיעבד  רמב"ם:

  פסול אף בדיעבד ר"ש:

מודה שלכתחילה לא יטבול כן, כלשון התוספתא שנקטה שעלתה טבילה בכהאי הרמב"ם גם 

  גוונא רק בדיעבד

  סובר שבכדי שתעלה טבילה בדיעבד, צריך: ר"ש

 לשפשף רגליו בכדי להוריד את האבק, או  .א

  לטבול במים חמים שדרכם להסיר את האבק  .ב

 עלתה לו טבילה.  - פסקו שמי שטבל עם בגדיו רא"שהרמב"ם וה .150

ונושכים בעור במקום השיער, כתב שלכתחילה יש להסיר את הכינים הדבוקים בבשר  הרוקח .151

 ר"חכשר, כדין טיט שתחת הציפורן, וכמו כן  - כי מחמירים בטבילה ובדיעבד כשלא מקפיד עליהם
). כמו וצץ, כשזה במיעוטו ודלא כרש"יאינו ח - ומשמע שאף בבשרו( אינו חוצץ -כתב שמדין תורה

   אינו חוצץ כשלא מקפידה.  - כן פיח מקדירה חמה שנדבק בבשר

בדיעבד בטבילה לשם חולין, אף צריך להתכוון לשם טבילה.  -פסק שכל מי שטובלהרמב"ם  .152

עלתה לו טבילה, כי פסק כרב שבעל עבור נידה הוא כחולין, ולכן אין צריך כוונה  -אם לא התכוון
פסק כרבי נתן (בשחיטה) שבטבילה מועילה טבילתה אף אם כלל לא נתכוונה  הרמב"םטבילה. ב

להיכנס למים, כגון שנפלה למים מגשר וכדו'. זאת שלא כרבנן שמצריכים עכ"פ שיהיה רצון 
הסמ"ג להיכנס למים, וכגון שהתכוונה להיכנס למים אך בכדי להקר ולא בכדי לטבול, וכן פסקו 

  ור"ח כדעת רב.

  אין היא נטהרת לבעלה, כיון: - פסק כר' יוחנן שאם הנידה לא התכוונה לטבולאולם הרשב"א 

 הלכה כר' יוחנן נגד רב  .א

 רבה סובר כר' יוחנן  .ב

 הלך אחר המחמיר - בשל תורה  .ג

הגהות . עם זאת וכתב שהרמב"ם כרב, וזה כנראה משום שסובר שמסקנת הגמרא כרב
  תבו שכן משמע בירושלמי סוברים כר' יוחנן וכ אשרי, רוקח ורי"ו 

     : למעשה יש לפסוק כרמב"ם ודעימיהבדק הבית
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 טור סימן קצ"ט: 

הבעל יקפיד שאשתו תרחץ עצמה היטב לפני הטבילה בכל בית הסתרים, ותחפוף ותסרוק  .1
 שתחפוף קודם הטבילה. עזרא תקנתשיערה במסרק בכדי שלא יהיו קשרים בשיערה, וזה מכוח 

  איזה חלק בגוף כלול בתקנת עזרא לחפוף: נחלקו הראשונים .2

  כל גופהרבנו שמעיה בשם רש"י: א. 

  שיער הראשרבינו תם: ב. 

  נהגו לרחוץ את כל הגוף לפני הטבילהכבר למעשה  הרא"ש:

  הרמב"ן: .3

 צריך לבדוק את כל הגוף קודם הטבילה שמא יש בה חציצה מדין תורה:  .א

, ואח"כ סורקת בכל מקום שיש שיער בגופה צריך לחפוף במים חמים תקנת עזרא ובית דינו:  .ב
  או מפספסת בידיה כדי שלא יהיו לה קשרים בשיער

הבין שיש להחמיר בעיון הגוף יותר מאשר בעיון החפיפה בראש,  הרמב"ןכתב שנראה ש הטור

 שהרי לפי הרמב"ן, עיון הגוף הוא מדאורייתא 

כי מים קרים עשויים לעשות  יש לחפוף השיער במים חמים בדווקא, ומועיל אף בחמי חמה, .4

 קשרים בשיער 

 אין לחפוף: .5

  מחתך השיער, וחוזר ומסתבך בו  - בנתר

  מסבך את השיער  - באהל

 דברים המסבכים את השיער  שאר

 זמן החפיפה:  .6

  יום לפני הטבילה [כי אם תחוף בליל הטבילה היא תמהר, ולא תדקדק היטב] רש"י:

  לטבילה] בליל הטבילה [בכדי שיהיה סמוך שאילתות:

המנהג הוא שהאישה מתחילה לחוף מבעוד יום, ועוסקת בחפיפה עד שתחשך  ואז הרא"ש: 

 טובלת. כמו כן, מחמירות לסרוק עצמן שוב לפני הטבילה, אף שכבר חפפו. 

 טובדי שתחפוף במוצאי שבת, ליל טבילתה. אך  מדינאאישה שאמורה לטבול במוצאי שבת,  .7
 מוצ"ש תחזור ותחוף שנית מעט ותסרק שערותיה. ולחפוף גם בערב שבת, וב להחמיר

 אישה שאמורה לטבול בליל שבת, די שתחוף בערב שבת.  .8

אף אם חל חג הצמוד לשבת וצריכה לטבול בליל שבת, יכולה לטבול כבר מערב החג. וכן חג החל  .9
במוצ"ש, וצריכה לטבול במוצ"ש, תחוף מערב שבת. אך תזהר לא להתעסק בדברים החוצצים עד 

אם טבלה מבלי לעיין . ותיזהר שלא יהיו לה קשרים בשיער בילה, כגון תבשיל הנותנת לבנההט
   עלתה לה טבילה רק אם נזהרה מלגעת בדברים החוצצים.  - בגופה קודם לכן

לצורך חפיפה ביום טוב יכולה לחמם מים עבור בית הסתרים ומקום קמטיה, אך לא עבור כל  .10
 הגוף. 

כשרה (כגון שחפפה ביום וטבלה בערב).  - הייתה סמוכה לחפיפה בדיעבד טבילה שלא רשב"א: .11

לא עלתה לה טבילה. לא מועילה חפיפה וסריקה שאחר  -אך אם רק עיינה בגופה וכלל לא חפפה

 הטבילה, שמא בעת הטבילה היה קשור ואחר הטבילה נפתח או נשר.    
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 אם עיינה רק לאחר הטבילה: הראב"ד: .12

 עלתה לה טבילה לא מועיל, ולא -בשאר גופה  .א

. כמו כן, אף אם לא עיינה לאחר מועיל, כי מדינא אין צריך שם ביאת מים -בבית הסתרים  .ב
 -הטבילה, ועיינה רק כשהתעסקה בתבשיל ומצאה עליה מאותו תבשיל אך לא דבר אחר

  מועיל ועלתה לה טבילה, כי מקילים במקום זה 

 דבר החוצץ: חפפה, עיינה גופה וטבלה, ואחר טבילה מצאה על גופה .13

 אינה צריכה טבילה אחרת -אם מדובר שטבלה בסמוך לחפיפה  .א

, אא"כ התעסקה לאחר תטבול שניתבסתמא  - אם מדובר שטבלה לאחר זמן שחפפה  .ב
ה הגיעה לאחר הטבילה, אך זה רק אם הטבילה באותו דבר החוצץ שאז אני תולה שהחציצ

 לא תולה  -קודם חפפה, כי אם לא חפפה קודם טבילה

 : (שאז לא צריכה לטבול שנית) מוך של חפיפה לטבילההס זמן .14

  בתוך אותה העונה רשב"א:

 –עונות (כגון שחפפה בסוף היום וטבלה בתחילת הלילה)  2מהב"י משמע שאם זה  דרכי משה:
 צריכה לטבול שנית, ויש אומרים שצריך לסמוך ממש את החפיפה לטבילה 

ה טבילה, אף אם בדקה את עצמה מיד : לא עלתה לחפפה, התעסקה בדבר חוצץ ואז טבלה .15
לאחר הטבילה ולא מצאה על עצמה שום דבר החוצץ, שמא היה עליה חציצה בעת הטבילה 

 ואח"כ נפל 
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 בית יוסף סימן קצ"ט: 

 שחולק)  בית הסתרים, וכרש"י (עיין בדרכי משה קמטיה= .1

 הדחה מועילה דווקא ע"י מים מהרי"ק: .2

 דרכי משה:  .3

  רא"ם:ע"פ ה

  כגון תחת הזרועות והשוקייםקמטיה: 

  האוזניים, ותוך הפה\המקומות הפנימיים בגוף, כנקבי האףבית הסתרים: 

סובר  הראב"ןצריך להתפנות קודם הטבילה. כמו כן תסיר צואת האף והאוזניים.  שערי דורא:
ף אצריכה , שאתמה עליוורבי עובדיה לא עלתה לה טבילה,  - שהטובלת כשהיא צריכה להתפנות

 .  לעצור את עצמה אין זה אומר שהדבר מהווה חציצה

 בודקת אם יש בה דבר המאוס  ב.בודקת אם יש לה קשרים בשיער מדאורייתא: א.  .4

 חפיפה ע"י מסרק לסייג יתר  תקנת עזרא:

בכלל תקנת עזרא לחפוף את כל הגוף והשיער, אך ה"ר שמעיה הביאו שלדעת  התוס' והרא"ש .5
התוס', הרא"ש והרמב"ם כתב שנראה ש והב"יחפיפה שייכת רק בראש,  ר"תכתבו שלדעת 

 ת. סוברים כדעת ר"

 כתבו שיש להחמיר ולחפוף את כל הגוף ולסרק השיער. מ"מ למעשה המרדכי, הרא"ש, הסמ"ג 

פירש שחפיפה שייכת  שרש"יהביא את הגמרא: 'רבא: אישה לא תחוף אלא בחמין', והביא  הר"ן .6

 ו שיער בכל מקום בגוף שיש ב

  צריך לעיין בכל הגוף אם יש בו דבר החוצץ, וזה בלא רחיצה במים מדאורייתא:   .א

  הצריך חפיפה במים במקום שיש בו שיער, כיון שמצוי שם קשרים  עזרא:  .ב

 לרחוץ בחמין את כל הגוף, ונראה שנהגו כן אף בזמן התלמוד  מנהג ישראל:  .ג

ך, צריכה לעיין שוב בגופה, כי עצם הוסיף שאף אם טבלה זמן לאחר החפיפה ולא בסמוהר"ן  .7
 חובת העיון הוא מדאורייתא ולכן יש להחמיר בו. 

כתב כדבריו והסביר שאין דוחים את זמן הטבילה (בכדי לעשות חפיפה בזמן אחר), אף הרשב"א 

אם יוצא שהחפיפה מתבצעת זמן רב לפני הטבילה בזמן הנוכחי, וכגון שהיא חופפת ביום רביעי, 

אך כאמור היא מים טובים קודם השבת, וטובלת בליל שבת, והטבילה כך כשרה, י 2כיון שיש 
    צריכה לחזור ולעיין בשבת לפני הטבילה שאין בגופה שום דבר החוצץ 

וכתב עליו שלא ברור לו מהיכן הוא  כה"ר שמעיהסובר  הרשב"אכתב ש רי"והביא ש הב"י .8

 הוציא זאת 

 יהב"ופה, ועזרא תיקן שתבדוק אף במקום השיער. , מדאורייתא בודקת גרמב"ןהביא של הטור .9
 שלא ייתכן לומר כן בדברי הרמב"ן, שסבר ש: הקשה

  היא רק בגופה -בדיקה מדאורייתא

 גם במקום שיער  - בדיקת עזרא

כמו כן, אנו מרבים מכוח 'את בשרו' שיש לבדוק שאין חציצה אף במקום שיער, ואם כן מניין לנו 
  השיער.  לחלק בין מקום הגוף למקום
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  שהרמב"ן התכוון:אלא וודאי 

 מעיינת בגופה ובראשה - מדאורייתא  .א

 (כי מדאורייתא די בעיון) לחפוף שערה במים ולסרקו  - עזרא תקנת  .ב

 סובר כר"ת שחפיפה זה במקום השיער, וכן דעת כל הגדולים חוץ מה"ר שמעיה  הרמב"ן

 לא יוצא והוי חציצה לא תחפוף במים קרים, כי הם מקשים את השיער והלכלוךרש"י:  .10

 הטורעושים קשרים בשיער, וכ"כ  לא תחפוף במים קרים, כי הםהרמב"ם:  .11

מותר לחוף בחמי  רא"ש, רמב"ם, ורשב"אאסור לחוף בחמי חמה, אך להרא"ש בשם ר"ח:  .12

 חמה

 אין לחפוף בנתר, כי השיער נקשר זה בזה ולא נכנסים לתוכו מיםהראב"ד בשם רב אחא גאון:  .13

 ד"א זה נתר (נפק"מ אם יהיה מותר לחוף בו):האם גרי נחלקו .14

  כןרמב"ם, ריב"ש: 

 לאה"ר דוראן: 

 כשר בדיעבד כשטבלו כך  - אם חפפו בנתר וכו' וראו שהשיער מופרדמהרי"ק:  .15

 האם ניתן לחפוף בשאר דברים שעשויים לסבך את השיער: .16

  לא, שהרי למדנו מדין נתר לכל שאר הדברים טור:

ו אלא דברי חז"ל, ואם חז"ל היו סוברים שצריך לחוף רק במים, היו כן, כיון שאין לנמהרי"ק: 
אומרים לנו כן, ולא היו אומרים בצורה נקודתית שאין לחוף בנתר, אלא היו אומרים בצורה כללית 

לחפוף  -שאין לחוף בשום דבר חוץ ממים. לפי זה המהרי"ק התיר לאישה שהייתה צריכה לרפואה

  ביין. 

פעמים עם היין,  3שלמעשה ראוי שקודם הטבילה היא תנסה לחפוף  גם המהרי"ק הודהמ"מ 

המהרי"ק  למסקנהתוכל לטבול לאחר חפיפה בו.  -ורק אם תראה שהיין לא גורם לסיבוך בשיער

 סיכם שבכל העניינים אנו סומכים על דברי הרופאים הגויים, ולכן גם כאן יש לסמוך על דבריהם
 .  ה שלא לחפוף במיםשהזהירו את האישה הצריכה כן לרפוא

 דרכי משה: המהרי"ק חילק: .17

  אסורה  - הדחת קמטיה ביין

 מותרת - חפיפה רגילה ביין

הגמרא הביאה סתירה האם מותר לחפוף ביום שלפני הטבילה או רק בליל הטבילה, וסיכמה  .18
 שהכל תלוי במידת האפשר: 

ולא תדקדק לחפוף בפועל היא תמיד חייבת לחוף ביום, כי בלילה היא תמהר בחפיפה  רש"י:

  כראוי 

  פירשו ברש"י שמתיר לחוף בלילה, רק שעדיף יותר לחוף ביום תוס' 

פירש שמה שהגמרא אמרה: 'אפשר', זה שתטבול בלילה, ורק אם 'אי אפשר' בשאילתות  אך

  תחפוף ביום שלפניו.  -מבחינה הלכתית, וכגון שזמן הטבילה הוא ביום טוב או בליל שבת

שעדיף לחוף ביום, וכתבו שאף כתבו שמהגמרא יותר משמע  סה"תהרא"ש והמרדכי בשם 
עיקר הקפידא היא שתסיים את החפיפה דווקא בלילה (אך אין זה עיקר מתי תתחיל),  לשאילתות

  אין בעיה כי הכל "חפיפה אריכתא היא".  - ולכן אם תתחיל לחוף ביום ותמשיך בלילה

  "ת פסקו כרש"י העיר שלדינא, התוס' המרדכי סמ"ג וסה משה הדרכי
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  פירש כאן בסוגיא: שר"תכתבו התוס' 

  תחפוף רק במוצ"ש ולא תקדים לערב שבת -שליל הטבילה במוצ"ש, ויכולה לחפוף בוכ -אפשר

  תחפוף כבר מערב שבת  - כשליל טבילתה במוצ"ש, והרי זה ליל יום טוב - לא אפשר

, כי לר"ת אין זה בכלל שאלה ממילא, לא מדובר כאן כלל בסוגיה אם מותר לחפוף בלילה או ביום
  שמותר לחוף ביום וכל השאלה היא מה לעשות כשלא יכולה לחוף בליל הטבילה. 

הב"י כתב שהטור לא חשש להזכיר את ר"ת, כי כבר הזכיר את רש"י והשאילתות שהן שיטות 

     מנוגדות זו לזו והנשים כבר נהגו לצאת ידי חובת שתי השיטות  

 בשיטות רש"י והשאילתות: 'מוטב'דק בלשונו, כי משמע מכך שכתב כתב שהטור לא דקהב"י  .19

היא יכולה באמת לחוף אף ביום, רק מוטב שתחוף בלילה, והרי אין זה שלשיטת השאילתות: 

  נכון, כי לשאילתות יש לחפוף דווקא בלילה

נכון לכתוב 'מוטב' כי משמע שמותר לחוף בלילה, רק מוטב לחוף ביום, אמנם לשיטת רש"י: 

  בכדי שתדקדק היטב בחפיפה ולא תמהר 

שגם רש"י סובר שמותר לחוף בלילה רק בשעת הדחק, וכך הוא יסבור כשאילתות  לפרשואין 

'מוטב', שהרי רק בשעת הדחק, כי אז לא שייך לומר ברש"י לשון של שסובר שמותר לחוף ביום 
   שזה הראוי לכתחילה.  דבר שהוא נכון לעשותו על פני דבר שלא נכון, אינו 'מוטב' בלבד אלא

ימים טובים קודם השבת, תחפוף בערב היום טוב  2כתב שדברי רב אחא שכשיש הראב"ד  .20

לא שייכים לזמן הזה, כי כבר אף אחת לא נוהגת  - ותטבול בליל שבת, כי טבילה בזמנה מצווה

 לטבול בזמנה בזמן הזה,

חר זמן הגמרא, כשכבר גם כיון שרב אחא כתב את דבריו בזמן הזה, כבר לא אך הב"י דחאו

בזמנו לא היו טובלות בזמנן, ולכן משמע שעצם הטבילה לצורך היתר לבעלה נקראת כ'טבילת 
 מצווה' אף בזמן הזה. 

כתבו כשאילתות שעדיף שתחוף בלילה, וזאת משום הרשב"א, הרמב"ם, והר"ן בשם הרי"ף  .21

 שהחפיפה צריכה להיות סמוכה לטבילה 

לא שייך  לשאילתותהטור משמע שלכו"ע די בחפיפה בלילה, והרי  הב"י הקשה שלכאורה מלשון .22

 לרש"ילומר שזה 'די', שהרי הוא סובר שכך עיקר ההלכה שיש לחוף בלילה לכתחילה, ורק 
ור, שאמר שדי שתחוף בלילה, במצב שכזה נסובים דברי הט - שסובר שעיקר החפיפה היא ביום

 במוצאי שבת לחוף אי אפשר ש

ר שלא ברור למה נקט שזה 'מנהג יפה' שתרחץ גם מערב שבת כשליל הב"י הקשה על הטו .23
שהרי עיקר החפיפה אמורה להיות במוצ"ש, ואם כן מדוע  - השאילתותהטבילה במוצאי שבת, לפי 

שמודה שניתן לחוף בלילה, מה שייך לומר על זה שזה 'מנהג יפה' אם  לרש"יזה מנהג יפה, ואף 
 סובר שמעיקר הדין יש לחוף ביום 

תירץ שהחידוש הוא לשיטת רש"י, שכיון שבמוצ"ש היא תוכל לחפוף רק בדחק, מחוסר זמן, ו
שלא לסמוך על חפיפת הלילה בלבד, כי היא  מנהג יפהעדיף שתרחץ כבר מערב שבת, והרי זה 

 תמהר בחפיפה שבמוצ"ש. 

שוב הקשה שמשמע מהטור שכשחל ליל הטבילה בליל שבת, די בחפיפה בערב שבת  הב"י .24

הרי מדינא היא טובלת ביום, ולא  לרש"ישסובר מדינא שצריכה לחוף דווקא בלילה, כי  לתותלשאי
 שייך לומר לשון של 'די'.  

למסקנה הב"י רצה לומר שהטור סובר שבין אם חל ליל טבילתה בערב שבת או במוצאי שבת 

  לשונו היא צריכה לטבול בערב שבת ביום החול, רק שלדעת הב"י היה לטור לשנות קצת את 
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ביום  שבת הרי היא חופפתה ט שחל לאחרולכן כמו שביו" (כלל השוואתי) אומרים 'שכן'רב הונא:  .25

להקדים את החפיפה הרבה זמן לזמן  זמן רב קודם הטבילה, כך מותר אך בחולשזה  שישי

 הטבילה. 

  לא אומרים 'שכן' ולכן אין להקדים את החפיפה ביום חול רב חסדא:

אחר [שכן' חוץ ממציאות שחל ליל הטבילה במוצאי יו"ט, שהיא יכולה לטבול אומרים ' רב יימר:
   פסק כרב חסדא ע"פ רב יימר  מרימר. במוצאי היום ]חפיפה

לא תחפוף  -לחומרא, שלא אומרים 'שכן', וכשחל ליל טבילה במוצאי יום חול - כרב חסדארש"י:  .26

 קודם לכן, אלא תחפוף ותטבול במוצאי היום

יום בתחוף ביום, זה כגון שחל ליל הטבילה אז מציאות של 'אי אפשר' שת תוס': לשאילתו .27

 שבת. \טוב

כתב שאם חל ליל טבילתה במוצ"ש, תחוף דווקא במוצ"ש, ולא מערב שבת כי זה רחוק רש"י 

  מידי 

מותר לחוף כבר מערב  - שלכאורה זה לא מסתדר עם פסיקת מרימר שכשאי אפשר הקשוהתוס' 
ר שמרימר מדבר כגון שבמוצ"ש יש יו"ט, שאז תחוף מער"ש, כי אי שרש"י סובותירצו שבת 

לא תקדים  -אפשר אחרת ולא תפסיד את הטבילה בגלל החפיפה, אך אם יכולה לחוף במוצ"ש

  את החפיפה. 

משמע שמותר להרחיק בין חפיפה לטבילה רק יום אחד, אך מאחר שהם תלו את  התוס'אף שמן 
הרשב"א, ר לאחר את הטבילה אף בשני ימים, וכן פסק בפסקו של מרימר משמע שמותטעמם 

ואף שבגמרא דיברו רק על ר"ה, הטור הסיק , וכן כתב הטור, רש"יורי"ף, שאילתות, ן בוהר"

שלנו שזה קורה אף ביו"ט שני של גלויות, גם בהם מותר להקדים את החפיפה בשני ימים קודם 
 הטבילה, וזו הוא גם טעמו של הרשב"א.

פירשו שלדעת רש"י, אם חל יו"ט במוצ"ש תדחה טבילתה, ולא תחוף מערב ו: הרא"ש, ורי" .28

שבת, כי הם הבינו שלדעת רש"י אין הלכה כמרימר, ולכן אין להרחיק כ"כ את החפיפה מן 
סתם שלא כך, אלא הבין שאף רש"י  הטורטוען שזה דוחק לומר כן, ולכן  הב"יהטבילה, אך 

   מתיר לטבול בזמן, כי אי אפשר אחרת.

תמה מדוע הטור הקדים את ההלכה של חופפת מערב שבת כשחל ליל הטבילה במוצ"ש  הב"י .29

(מקדימה את החפיפה ביום אחד), אם כבר אמר אח"כ שמותר אף כשיש איחור יותר גדול משום 
 שני ימים טובים, והרי זה קל וחומר: 

ב שבת, וכיון שזה זה חידוש, כי לא נאמר בתוס' במפורש שעל ליל טבילה במוצ"ש תחוף בער  .א
 הקדימו  -חידוש בעבורו וחביב לו

הרא"ש חולק לדעת רש"י וסובר שאין להרחיק את החפיפה, ובכך שהקדים את ההלכה הזו   .ב
 הבינו שיש מי שחולק בזה 

אין הלכה כמרימר, ועל כן אין להרחיק את החפיפה מן הטבילה ליותר מיום אחד, הרמב"ם ע"פ  .30
ילה הוא רק בשעת הדחק (כגון שחל בשבת או יום טוב) אך וכל היתר ריחוק החפיפה מלכתח

 לכתחילה בוודאי שאין להרחיק כלל את החפיפה מן הטבילה. 

שיטה זו מסתמכת על דברי רבין שהתיר להקדים חפיפה ליום שישי, כשהטבילה היא במוצ"ש, 

 ומשמע שאין להקדים יותר מיום אחד קודם הטבילה.  

ר להקדים את החפיפה, שתקשור את שערותיה אחר החפיפה שהתי ר"תכתב על דברי  הרא"ש .31
בכדי לשמור על השיער נקי ושהשערות לא תסתבכנה זו בזו, וכמו כן לא תתעסק עד הטבילה 

יכולה לחמם מים (ע"פ בית  - בדברים שיכולים להידבק בה ולחצוץ, ובמוצ"ש שחל בו ליל יו"ט

 הלל) בכדי להדיח את בית הסתרים קודם הטבילה.  

תמה מאוד על ההגבלה האוסרת לה לתת תבשיל לבנה (משמע בדווקא), שהרי בכל מקרה  ב"יה .32

עסקניות  - יש חשש חציצה כשהיא בעצמה אוכלת מן התבשיל שמא תגע וידבק בה, שהרי ידיים
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לא תיקנו פשוט שתעשה מה שתרצה רק שתהיה מחויבת לעיין ולבדוק עצמה קודם  הן, ומדוע
 וצץ?! הטבילה אם יש בה דבר הח

שלפי התוס', הרמב"ן, רשב"א, והר"ן שהבדיקה בגופה עצמה היא מדאורייתא, עוד הקשה הב"י 

והיא חייבת לבדוק עצמה קודם הטבילה, מדוע לא די בבדיקה שתבדוק את עצמה במוצ"ש קודם 

  הטבילה בכדי שנתיר לה לתת תבשיל לבנה? 

לטבילה מדאורייתא, וכתב  אך לאשהקילו בבדיקה רק לטבילת עזרא, כתב  בעצמוהר"ן 

שמקילים לאישה שתוכל להקדים את החפיפה רק כשהיא חוזרת ובודקת את עצמה שוב בסמוך 
  . הרשב"א לטבילה, וכ"כ

היא  שמחמירים על האישה שלא תתן תבשיל לבנהזו חומרא שתביא לידי קולא, כיון שע"י כמו כן 

ן לה ממה לחשוש, כי לא נגעה בשום תסמוך על כך שבוודאי אין בה שום דבר החוצץ (שהרי אי
דבר החוצץ) וממילא היא תקל לעצמה ולא תחזור לבדוק עצמה קודם הטבילה, אף שהבדיקה 

  היא חובה מדאורייתא. 

  מסקנת הב"י:

כל המנהג להימנע מלתת תבשיל לבנה הוא רק למי שסובר שהבדיקה היא רק תקנת   .א
די בבדיקה בשעת החפיפה, ומאז יש לה חכמים, מדין תקנת עזרא, ולכן הם סוברים שמדינא 

 להיזהר בלבד שלא תגע בשום דבר החוצץ , ואז אין צורך לבדוק עצמה שוב

מלכתחילה נהגו לחוף ולבדוק בסמוך לטבילה, אך עכשיו שנהגו להקדים את החפיפה יש   .ב

חשש שישכחו לבדוק קודם הטבילה, ולכן הנהיגו שלאחר החפיפה היא לא תגע בשום דבר 
ממילא, אם היא טבלה מבלי לבדוק את גופה קודם לכן, אם מדובר שהיא נזהרה החוצץ. 

 בדיעבד עלתה לה טבילה -שלא לתת תבשיל לבנה ושאר דבר חוצץ לאחר החפיפה

כיון שהדרך לחוף ולסרוק ולבדוק בסמוך לטבילה, ייתכן שהיו שחששו שאם נצריך לה לבדוק   .ג
פה וסריקה ביו"ט, ועל כן תיקנו שכבר תחפוף שנית ביו"ט לפני הטבילה, היא תבוא לידי חפי

  מבעוד יום, ותזהר בחציצה, אך הב"י כתב שזו חשש רחוק שתגיע לידי סירוק ביו"ט.  

שאין להנהיג כן שתזהר מלתת תבשיל לבנה וזאת בכדי שתזכור לבדוק למסקנה הב"י סובר   .ד
הטבילה, ואף י שלא תזלזל בבדיקה שקודם את עצמה שוב קודם הטבילה, וכל זאת בכד

למ"ד שבדיקה זו שקודם הטבילה היא אינה מדאורייתא, כיון שלא ניתן בפועל להיזהר 
 מלגעת בדבר חוצץ, יש להנהיג כן בכדי שתבדוק עצמה קודם הטבילה. 

  על כן למסקנה:

עדיף שלא להזהיר את הנשים שלא יתנו תבשיל לבנה אחר החפיפה, ולפי זה פשוט מדוע 

 ירו זהירות זו הרשב"א והר"ן לא הזכ

את החפיפה התירו להקדים, כי היא מדרבנן, אך את הבדיקה שהיא כתב שרק  הרשב"א .33

חובה להסמיך לטבילה, ולא מועיל שהיא נזהרת מלתת תבשיל לבנה בכדי לפטור  -מדאורייתא
 אותה מן הבדיקה שקודם הטבילה

דם הטבילה, אך הב"י לא כתבו שהיא צריכה לבדוק את עצמה שוב קו שהסמ"ג וסה"תציין  הב"י .34

כתב שזה מוכרח בדבריהם, שהרי כתבו שהיא צריכה לשמור על עצמה 'בכל היכולת', וידוע שלא 
ניתן להיזהר מדברים החוצצים, כמו נגיעה בתבשיל וממילא היא מוכרחת לבדוק את עצמה היטב 

 קודם הטבילה 

אסר, ולכן  והרא"שוב, ישנה מחלוקת האם ניתן לרחוץ את כל הגוף במים שחוממו מערב יום ט .35

התיר לאישה שחיממה מים ביום טוב לצורך טבילה, להדיח רק את בית הסתרים. כמו כן נראה 
שכשחל ליל טבילתה בליל שבת, שהיא מותרת להשתמש במים שחוממו מערב שבת בכדי 

 להדיח בשבת את בית הסתרים. 

ק לצורך רחיצת פניו רשחוממו מערב שבת, משמע קצת שהתירו להשתמש במים  מרש"יאולם 
 ולא לבית הסתרים ומקום הקמטים. ידי ורגליו 
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דחה זאת,  הב"יאסרו טבילה בליל שבת ויו"ט מחשש סחיטת השיער, אך  הכלבו ע"פ הראב"ד .36

 כיון שהרבה פוסקים סןברים כרמב"ם שאין סחיטה בשיער. 

התיר בעירו  רבינו משולםהביאו ש , הרא"ש, המרדכי, הסמ"ג, הסמ"ק, סה"ת, רי"והתוס' .37
שלח  ורבינו תםלחוף מערב שבת ולטבול ביום השבת (כיון שהנשים פחדו ללכת לטבול בלילה), 

 לאסור את הדבר, כיון שיש כאן צירוף של שתי קולות בבת אחת:

 סרך בתה (תחשוב שניתן לטבול לכתחילה ביום)  .א

 הרחקת חפיפה מיום הטבילה   .ב

את אם חפפה ובדקה וטבלה רק לאחר זמן (ולא בכל זאף שבדיקה היא חובה מדאורייתא,  ב"י:  .38

 בדיעבד עלתה לה הטבילה  -בסמוך לחפיפה)

 לרשב"א:  .39

 תקנת עזרא - חפיפת השיער  .א

 מדאורייתא  - בדיקת כל הגוף   .ב

שלא מועילה חפיפה שנעשית מיד לאחר הטבילה, אלא צריך הרשב"א פסק ע"פ הראב"ד  .40

 דווקא שהחפיפה תבוא לפני הטבילה 

 ברבא:לשונות  2מצינו  .41

  אם טבלה, ואחר שעלתה מן הטבילה מצאה על עצמה דבר החוצץ:

פסול ותחוף ותטבול  -בריחוק מהחפיפה טבלהכשר.  -בסמוך לחפיפה טבלה לישנא קמא:  .א

 שנית

 פסול  -לאחר יום החפיפה טבלהכשר.   - ביום החפיפה טבלה בתרא: לישנא  .ב

  מקרה שחפפה וטבלה באותו היום אך לאחר זמן: בנפק"מ 

  פסולנא קמא: לליש

  כשרללישנא בתרא: 

  במקרה שחפפה בסוף היום ומיד בתחילת הלילה טבלה:נפק"מ שניה 

  כשרללישנא קמא: 

 פסולללישנא בתרא: 

  פסולללישנא קמא:  .42

  כשרללישנא בתרא:  .43

כל המחלוקת כאן היא כשמצאה על עצמה דבר תוס': גרסו רק כנפק"מ הראשונה.  הרי"ף והר"ן .44

ם בכדי לתלות שהדבר החוצץ הגיע לאחר הטבילה יש צורך שתטבול החוצץ לאחר הטבילה, הא
בדווקא מיד בסמוך לחפיפה, או שאף אם הטבילה הייתה קצת לאחר זמן החפיפה ניתן לתלות. 
כלומר, התוס' מפרשים את הגמרא כאן שלא כפשוטה, אלא מסבירים שבאמת לפי שתי הלישנות 

 צריך להסמיך את החפיפה לטבילה:

  תולים רק אם החפיפה הייתה בסמוך לטבילה: ללישנא קמא

   תולים אף אם החפיפה לא הייתה סמוכה לטבילהללישנא בתרא: 

גרסו הפוך ועל כן פסקו כלישנא קמא, שצריך טבילה דווקא כשסמוכה לחפיפה. הרי"ף והר"ן  .45
 היא צריכה לחזור ולטבול, , אם היא חפפה ביום וטבלה בלילה,בתראכתב שלפי הלישנא  הר"ן

  למרות שבמקרה ש'אי אפשר' אנו מקילים לה. 
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כשר בדיעבד,  -כתבו שאם הטובלת עיינה שלא בסמוך לטבילה (לאחר שחפפה) הרשב"א והר"ן .46

 אף שלכתחילה יש לבדוק בדווקא בסמוך לטבילה

כתבו ש'סמוך' בין חפיפה לטבילה, היינו בו ביום, משום שעל ידי שהיא מכוונת הרשב"א והרז"ה  .47

 יום, ממילא היא מדקדקת יותר בחפיפתה ובודקת היטב שאין בה שום דבר חוצץ. לטבול בו ב

, שאם טבל וכשעלה מצא על עצמו דבר החוצץ (מדבר שהתעסק עימו כתוס'כתב הרשב"א  .48
 לאחר הטבילה):

 עלתה טבילה - אם טבל בסמוך לחפיפה  .א

הטבילה לא עלתה לו טבילה, אא"כ יאמר שברור לו שקודם  -אם לא טבל בסמוך לחפיפה  .ב

לא היה עליו שום דבר החוצץ. כמו כן אם כלל לא חפף, אף אם לאחר הטבילה לא נמצא עליו 

 לו טבילה שמא היה עליו חציצה שנפלה עלתהלא  - שום דבר חוצץ

לא עלתה לו  -שלסוגיה בחולין אין חילוק, ואף אם טבל בסמוך בסמוך לחפיפהסובר הרמב"ם  .49

עליו שום דבר החוצץ קודם הטבילה (שלא כרשב"א). כמו טבילה, עד שיאמר שברור לו שלא היה 
פטורה מלטבול שנית אף אם נמצא עליה דבר  -כן, רבא שאמר שאם טבלה בסמוך לחפיפה

החוצץ, זה פטור רק מחפיפה שנית, אך היא חייבת בכל זאת לטבול פעם שניה (למרות שרבא 
. נראה שדעת הרמב"ם היא )קא חולוגם כאן הרשב" 'ולטבולאמר במפורש 'אינה צריכה לחוף 
    דעת ה'יש מן הגדולים' ברשב"א. 

פסק כרי"ף והר"ן שצריך חפיפה הסמוכה לטבילה, ועל כן השיג על הרמב"ם שמשמע הראב"ד  .50

 ממנו שמותר לחוף בבוקר ולטבול בערב. 

כנראה הייתה גירסה שונה ולכן הוסיף להשיג על הרמב"ם: מדוע היא חייבת בטבילה  לראב"ד

  לאחר שטבלה בסמוך לחפיפה ולא פטר אותה לגמרי?! שנית

, שמשמע מלשון הרמב"ם, שרק כשצריך לסמוך חפיפה לטבילה יש צורך עוד השיג הראב"ד
  לחוף ולטבול, והראב"ד השיג וסובר שבכל מצב שנמצאה ריעותא יש צורך לחוף ולטבול 

היינו שלא  - לטבול"ווף נראה שהרמב"ם סובר שכשנאמר: "אינה צריכה לח יישוב דעת הרמב"ם:
  צריך לעשות עכ"פ.  -צריכים לעשות את שניהם שוב, אך ברור שטבילה

  ממילא סרו השגות הראב"ד:

לטבילה, ואם לא חפפה בסמוך, גם הרמב"ם מודה שצריכה הרמב"ם מצריך חפיפה בסמוך   .א
 לטבול שנית 

בה שתהיה הרמב"ם לא פטר לגמרי מטבילה שנית, כי הבין פשט בגמרא שבכל מקרה חו  .ב
 טבילה שנית

תיקנו שתטבול בסמוך לחפיפה (שהיא תקנת עזרא) ולכן אם נמצא עליה דבר החוצץ, צריכה   .ג
 לחזור ולחוף ולטבול כהלכה 

אינה צריכה לחוף ולטבול, אם מדובר  - כתב שלרמב"ם אם לא נמצא עליה דבר החוצץהר"ן  .51

 ר ולחוף צריכה לחזו -שחפפה ביום הטבילה, אך אם נמצא עליה דבר חוצץ

סובר שאם חפפה ביום הטבילה, אף שהחפיפה לא הייתה סמוכה הבין שהרמב"ם הראב"ד  .52

שצריך לחזור ולחוף ולטבול חולק וסובר  והראב"דכשר, אף שנמצא עליה דבר החוצץ,  -לטבילה

 במצב שכזה 

שהרי הרמב"ם כתב במפורש שאף אם חפפה באותו היום, היא חייבת  הר"ןהשיג על הב"י  .53

 ולטבול שנית, וצ"ע על הר"ן לחזור 

כתבו שאם היא התעסקה בין חפיפה לטבילה, דווקא בתבשילים שהם נדבקים הטור והרשב"א  .54

 לא עלתה לה טבילה  -וחוצצים

 פירוש ראשון: 
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לא עלתה לה  - הב"י הסביר שהרמב"ם סובר שכל מה שאמר רב גידל שאם נתנה תבשיל לבנה
 - ומדובר לטבילה לטהרות, שאף שמנונית בלבד טבילה, זה דווקא בדבר שלא נדבק לגמרי

הרי זה חוצץ מדאורייתא אף עבור היתר  - חוצצת. לכן אם מדובר שהיא נגעה בדבר שחוצץ לגמרי
 לבעלה, ויוצא שלמעשה הרמב"ם סובר כרשב"א 

 שני: פירוש

י כניתן לפרש שאף שמנונית חוצצת עבור בעלה (אף שזה לא חציצה גמורה), אך זה רק מדרבנן, 
אין אותה שמנונית משתרעת על רוב גופה, ובכדי שדבר יחצוץ מדאורייתא יש צורך: א. רוב ב. 

  הקפדה. אולם הדבר קשה: 

רק במיעוטו, חוצץ חוצץ היה לרמב"ם לכתוב בפרק א' שדבר החוצץ שמקפיד עליו, אך הוא   .א
 (ולפי זה משמע שחוצץ אף לבעלה במיעוטו)רק לטהרות, והרי הוא לא כתב כן 

מב"ם לגבי דין מפשלת בנה בטיט שעליו לא חילק בין טהרות לבעלה, ועל כן נראה לומר הר  .ב

 עיקר  -שהפירוש הראשון

 דרכי משה:  .55

 - אישה שאמרה שברור לה שלא נדבק בה שום דבר מן התבשיל שנתנה לבנה אשר"י ומרדכי:
 אינה צריכה טבילה אחרת 

  שערי דורא: 

 זה דבר לח חוששים לחציצה כי -בנתינת תבשיל לבנה  .א

 אין חשש לחציצה מצד שידבקו בה כינים או פרעושים  -בלבישת בגד אחר החפיפה  .ב
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 טור סימן ר': 

 "אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה"נוסח ברכת הטבילה:  .1

 נחלקו הראשונים מתי יש לברך את הברכה: .2

 לאחר הטבילה, כדין גר שמברך רק לאחר הטבילה בה"ג ור"י:  .א

 לפני הטבילה, קודם שתפשוט חלוקה או בתוך המים ותעכור המים ברגליה ותברך    הראב"ד:  .ב

 לפני הטבילה, תשאר בחלוקה, תברך ואז תטבול  הרא"ש:  .ג
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 בית יוסף סימן ר': 

פירש שמשמע מרב חסדא שכיון שבעל קרי, משמשת שפלטה שכבת זרע, וגר אינם ראויים  רש"י .1

הוא הדין בכל שאר חייבי טבילות יברכו וך קודם הטבילה, לכן חייבים לברך לאחר הטבילה, לבר
לאחר הטבילה, והדבר מוכח מכך שמברכים 'על הטבילה', שמשמע בלשון אף לאחריה, ולא 

 (שמשמע דווקא עובר לעשייתן) 'וצוונו לטבול', שאז היה משמע לברך דווקא לפניה 

פירשו שרב חסדא התכוון שרק גר מברך לאחר התוס', והרמב"ם הרי"ף בשם הגאונים, הר"ן,  .2

  הטבילה לפניהטבילה, אך כל שאר חייבי הטבילה מברכים 

כתבו שביטלו את חובת הטבילה עבור בעל קרי, והוא הדין לפולטת שכבת זרע, ועל הר"ן והתוס'  .3

 כן הם יכולים לברך אף קודם הטבילה, והם 'ראויים' לברך.  

 - לשאר חייבי טבילות'על הטבילה'  - לגרא רצו לתקן שני נוסחאות של ברכה (פירש שלהר"ן  .4
'וצוונו לטבול') ועל כן תיקנו לכולם את הנוסח של 'על הטבילה', אף שבשאר חייבי טבילה הם 

 הטבילה.   קודםמברכים 

  שלר"י:כתבו התוס' והרא"ש  .5

 : תברך קודם הטבילהלכתחילה  .א

 אחר הטבילה : אין למחות במי שמברכת לבדיעבד  .ב

תמה על הטור שמשמע מלשונו שאף לכתחילה תברך לדעת ר"י רק לאחר הטבילה, ודלא הב"י  .6

 כמו שפירשו בתוס' וברא"ש

הב"י כתב שלא ניתן לתרץ שאולי הטור סבר כתירוץ בתוס', שבכל אדם תיקנו שיברך לאחר 
הוא יברך קודם טבילה, שמא הטובל יפחד מן המים ולבסוף הוא כלל לא יטבול, ונמצא שאם 

הטבילה יש כאן חשש שהוא יגיע לידי ברכה לבטלה. ממילא כך הטור הבין בדעת ר"י, שלמעשה 

  מפני טעם זה יש לברך רק לאחר הטבילה, משום:

 הטור לא הזכיר את הטעם הזה של התוס' שיש חשש שמא הטובל יפחד מן המים   .א

ואין לשייך את התירוץ של ר"י פירוש התוס' הזה של הפחד מן המים הוא לא תירוץ של ר"י   .ב

 לתירוץ הזה

כלל אינו נכון, כי האדם ראוי לברך מצד עצמו, והוא בסך הכל  -הפירוש של הפחד מן המים  .ג
מפחד, אך עצם הפחד לא גורע ממנו ביכולת לברך, וממילא הוא ראוי לברך מצד עצמו 'וצונו 

אוי לברך קודם שטבל כי הוא לטבול', ואין צורך לברך כמו גר 'על הטבילה' כי גר כלל לא ר
 עדיין לא נכנס לכלל ישראל

אסור לברך כשהאדם ערום, אך ניתן לעכר את מי המקווה ע"י דריסה בחול הקרקע כך שהמים  .7

, ואז כשהטובלת לא תראה את ערוותה, היא היו עכורים מחמת החול שיתפזר במי המקווהי
לקרוא קריאת שמע כל עוד שלא רואה שניתן  יכולה לברך במים, וכדין קריאת שמע במצב שכזה

 הצריכו להעכיר את המים או לברך כשעטוף בחלוק משום כבוד השכינה) דרישה:( את ערוותו

  

 -תושלב"ע-


