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 בס"ד

 הלכות נידה

 קפג 
 א

 ט"ז

 מעשה חיצוני -אונס

 מעשה פנימי, מטבע גוף האישה -רצון

 חששות: 3

 . כיון שחששו שמא יטעו במראה הדמים, טימאו כל מראה דם אדום. 1

 נקיים 6. כיון שחששו שמא ראתה דם נידה הצריכו שתשב עוד 2

 נקיים 7תטעה בין דם נידה לזבה הצריכו שתשב  . כיון שחששו שמא3

נקיים, אנו עתה  6, שמפני שיש חשש כבר שמא ראתה דם נידה וצריכה לשבת 3מחזק את ה 2החשש ה

 גם חוששים שמא תבוא לטעות בין הנקיים של נידה לזיבה

 ש"ך

 מלמד שדווקא דם הבא מן המקור מטמא -והיא גילתה את מקור דמיה

 ק כשיצא הדם עם הרגשהטמאה ר -מדאורייתא

 טמאה אף כשהדם יצא בלא הרגשה -מדרבנן

 טמאה -אף אם יצא לה דם פחות משיעור כחרדל

 ימי זיבה, וכך חוזר חלילה לעולם.  11ימי נידה ואח"כ  7לדעת הרמב"ם, ישנו מעגל קבוע של 

 אך כל הפוסקים ובהם הראב"ד חלקו עליו וסוברים:

 דם בימי נידה א. ימי זיבה באים רק לאחר שראתה

 נקיים על הזיבה 7ב. חוזרת לימי נידה שנית רק לאחר שתשב 

 פתחי תשובה

 הרגשות: 3בכדי שתהא טמאה מדאורייתא יש 
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 א. זעזוע גופה

 ב. פתיחת המקור

ג. זיבת דבר לח כדעת הנוב"י, אך החת"ס חולק וסובר שאין זה הרגשה וכתב שכן קיבל בשם מו"ר נתן 

 אדלעאר

ר בדיקה או תשמיש בלא הרגשה, או שמצאה לאחר הטלת מי רגליים, דנו בכך אם מצאה דם לאח

האחרונים, והכו"פ ס"ט וחו"ד כתבו שטמאה אף בכך מדאורייתא, כיון שתולים שלא הרגישה כי חשבה 

 שזה הרגשת שמש או עד

ב אולם אם מדובר שמצאה לאחר קינוח או שמצאה הדם לאחר שהכניסה העד רק מהפרוזדור ולחוץ ושו

 טמאה דרבנן  -לא הרגישה

נקיים ולהמשיך אף  7נסתפקו האחרונים בדין דם שיצא מבית הפנימי לבית החיצון, האם ניתן כבר לספור 

 כשיצא הדם לבית החיצון או שמא נאמר שעכ"פ היום בו יצא הדם לחוץ אינו עולה:

לם לעניין הפסק טהרה, נקיים. או 7מעיל צדקה: יציאת הדם לבית החיצון אינה מונעת מלספור ברצף 

 חובה עליה לבדוק היטב שלא נשאר שום דם בבית החיצון. 

 

 קפד 
 קפד,א 

 ט"ז

 מותר  -אסור לבוא על הישנה, אך אם היא מנומנמת  כך שאינה יכולה להשיב אם היא טהורה או טמאה

 ש"ך

 אם האישה לא קבעה לה ווסת, אזי:

 אין זה זמן ווסתה -33תוך 

 וסתהנחשב כזמן ו -33יום 

 -השו"ע פסק כרמב"ם, שאישה שאין לה ווסת, אין צורך לבדוק לפני תשמיש. משמע שלאחר תשמיש

 בודקת

אך הש"ך העיר שלדעת שאר הפוסקים ובהם הרמ"א, אין לה לבדוק אפילו לא לאחר התשמיש. ממילא 

 אין לה לבדוק לא לפני ולא אחרי, בכדי שלא יהא לבו נוקפו בשעת מעשה ולא להבא

הרי זו משובחת", היינו  -לדעת שאר הפוסקים כטור והרשב"א, הסבר הגמרא "היד המרבה לבדוק ממילא

 שבודקת שלא בשעת תשמיש, כי הבודקת לפני או אחרי הרי זו מגונה שמא בעלה יפרוש ממנה
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 פתחי תשובה

 :33אישה שלא קבעה לה ווסת, האם היא צריכה לבדוק בתוך 

 ווסתהש"ך: לא, משום שזה נחשב שלא כעת 

 כו"פ: כן

 ס"ט וחוו"ד: כתבו שיש לחלק בדבר:

נחשב שלא כזמן  -33א. כל עוד שלא ידוע לנו בתחילה מתי האישה תקבע לה את ווסתה, ממילא תוך 

 ווסתה, ואין היא צריכה בדיקה 

 לעולם צריכה בדיקה -33ב לאחר שכבר נודע לנו שלאישה זו אין ווסת כלל, תוך 

 קפד ב

 ט"ז

 ראות ביום, צריך לפרוש ממנה:אישה שרגילה ל

 אור זרוע: בלילה שלפני וביום שרואה בו

 שו"ע, בית יוסף ע"פ הפוסקים, וכר' יהודה: רק ביום שרואה בו 

 הב"ח: כשיטת האור זרוע, בלילה וביום. אף שהלכה כר' יהודה, אך ראוי להחמיר בדבר

 ע שנחמיר בדברט"ז: הב"ח תמוה, שהרי ווסתות דרבנן, ואם הלכה כר' יהודה מדו

 

 משך עונה:

 אביאסף: 

 כיון שהיום שווה ללילה -יום\תשרי, ניסן: שיעור לילה

 כיון שהיום אינו שווה לזמן הלילה -תמוז,טבת: שיעור חצי יום וחצי לילה

 12ב"י: שיטת האביאסף תמוה. נראה שהאביאסף סובר שהגמרא התכוונה לומר ששיעור עונה הוא 

י שהיום ולילה שווים, אין הבדל. אך בשאר הזמנים יש לחשב את השעות. שעות, ועל כן בניסן ותשר

 הדבר תמוה, כיון שלא מצינו שהגמרא הזכירה שעות, אלא אמרה בסתמא שיש לפרוש שיעור עונה. 

הב"ח: תמה על הב"י והגה"מ שתמהו על האביאסף, כיון שמוכח שהגמרא בעצמה כן הזכירה את שיעור 

 שעות.  12נה תמיד צריך להיות השעות, וממילא שיעור עו

שעות. כיון שאם נאמר שיש  12הט"ז: תמוה מאוד כיצד ניתן לומר שהאישה תמיד אסורה רק למשך 

שעות  12השעות מרגע שרואה, הרי שהיא תהיה אסורה גם בלילה שלאחריו, כדי שיצאו  12למדוד את 

באה אחריה. כמו כן תמוה שיצא שהיא שלמות, והרי ידוע שהיא אסורה רק באותה העונה ולא גם בעונה ה

תהיה מותרת מתחילת הווסת ותיאסר רק מרגע ראיית הווסת. מצד שני אם נאמר שהיא תהיה אסורה 
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שעות, ולא יעלה על  12כבר מתחילת הוסת, הרי שביום ארוך, יצא שהיא תהיה מותרת לאחר גמר ה

 שעות.  12בגלל שכבר עברו  הדעת הדבר שהיא תהיה מותרת באותו היום של ראיית הווסת, רק

למסקנה הט"ז כתב ש"על כרחך ביום ובלילה תליא מילתא שנתנו חכמים שיעור להאיסור כאן או יום או 

לילה תהיה כפי מה שהוא הן קצר הן ארוך הן לפני שעה שרגילה לראות בו הן אחר כך השוו מדותיהם 

 שעות וכן היום"  וקרי לזה שיעור עונה דברוב מקומות חשבינן ללילה בסך י"ב

 הט"ז דחה את הוכחת הב"ח שיש לשער עונה ע"פ שעות, מדין תינוקת שראתה, כיון שיש חילוק בדבר:

יש לחשב ע"פ שעות, כדי שלא יצא מצב שתהיה אסורה זמן מועט או מותרת  -א. תינוקת בתולה שראתה

 זמן רב )באם בא עליה בסוף או בתחילת הלילה(. 

עור פרישה, וחכמים נתנו שיעור שווה של יום אם לילה ללא קשר לשעות שיש מדובר בשי -ב. דם נידה

 חיוב לפרוש בו. 

 6שעות קודם הזמן שרגילה לראות בו, ו 6הט"ז כתב שנראה שכוונת האביאסף היא שיש לאסור תמיד 

שעות אחרות לאחר הזמן שרגילה לראות בו. ממילא לפי זה יוצא שאם האישה רגילה לראות בתחילת 

 ום, הרי היא מותרת בשארית היום. הי

 6הט"ז חלק על שיטה זו וסובר שלא יעלה על הדעת שאישה תהיה מותרת ביום שראתה בו, אף שעברו 

שעות מאז הזמן שרגילה לראות בו, "דהלכה פסוקה בידינו שאסורה כל היום אפילו אם הוא יום ארוך. וזה 

 ברור ופשוט". 

 :בעת פרישה בסמוך לווסת, יש לפרוש

 ב"י: מתשמיש המיטה, אך חיבוק ונישוק מותר, ואין חשש שיגיעו לביאה, כי ביאה היא רק איסור דרבנן

 ת"ה: תשמיש המיטה, חיבוק ונישוק

 הב"ח: יש להחמיר כת"ה

 ט"ז: נראה שלדעת הרא"ש יש לאסור מדינא בחיבוק ונישוק, כי עשוי להביא לידי חשק ביותר שיוצא לדרך

 ש"ך

 ישה בשעת ווסתה הינו מדרבנן, שהרי ווסתות הם דרבנןחיוב הפרישה מהא

 האם בעת הפרישה מהאישה יש חיוב לפרוש אף מחיבוק ונישוק:

 לא שו"ע, ב"י, הרמ"א:

 כן )ב"ח: חומרא(  ת"ה, ב"ח:

  

השו"ע פסק שיש לפרוש מהאישה בכל העונה שהיא רגילה לראות בה. ישנה מחלוקת כיצד לשער את 

 העונה. 

 אביאסף: 
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 יום או לילה -סן ותשריבני

 חצי יום וחצי לילה )כיון שהיום לא שווה ללילה(  -תמוז וטבת

הב"י: דחה, כיון שהפוסקים לא כתבו לחלק בשיעור העונה, וכן מן הגמרא לא משמע שיש ללכת ע"פ 

 השעות אלא ע"פ עונה קבועה.  

הגמרא. מה שהפוסקים לא  מעדני מלך, ב"ח והראב"ן: דחו את הב"י, וקיימו את דברי האביאסף ע"פ

אין מכך ראייה, כי הגמרא עסקה בסתם ימים שהיום והלילה שווים, אך באמת אף לדעת  -הזכירו כן

הגמרא, במקרה שהיום אינו שווה ללילה, יש לחשב ע"פ שעות זמניות, כן מצינו לעניין ק"ש, חמץ, חישוב 

 תקופות ועוד.  

 ונה בה היא רואה. הש"ך כתב שנראה לומר בדעתו:האור זרוע מצריך לפרוש גם בעונה שלפני הע

פורשת רק באותה העונה, ואין צורך לפרוש  -סוף העונה\אמצע\א. אם רגילה לראות תמיד בתחילת

 מהעונה שלפני כן בנוסף, ובכך עוסקת הגמרא והפוסקים 

וף או ב. אם רגילה לראות באותו היום אך אין לה שעה קבועה, כך שלפעמים רואה בתחילה או בס

 כל היום נחשב כזמן ווסתה, ועל כן היא צריכה לפרוש גם מהלילה שלפני העונה -באמצע

 למסקנה הש"ך כתב שיש לחוש כאור זרוע, וכן כתבו בב"ח, ש"ד, מהרי"ל 

 

 פתחי תשובה

 שניה צריכים כפרה -איש ואישה ששימשו בזמן שהיה צריך לפרוש

 הנוב"י:

עבר ווסתה ולא ראתה לא חוששים שראתה, כי יש לה חזקת טהרה, וסתות דרבנן, ועל כן אם  -א. דרבנן

 אף שחזקה אורח בא בזמנו

חיוב הפרישה מהאישה סמוך לווסתה, שמא תראה ויבוא עליה, כי בוודאי לבסוף תראה  -ב. דאורייתא

 )שמא ימות חיישינן(  

בל ממו"ר, ועושה דין זה החת"ס כתב שעיקר סברתו זו של הנוב"י יש לה שורש כבר בדברי הרא"ה, וכן קי

 כספק דאורייתא   

 הרא"ה כתב:

 מדרבנן, שמא ע"י חום התשמיש יקדים האורח  -א. חיוב הפרישה מתחילת היום ועד רגע הווסת

מדאורייתא, שמא תראה עתה מחמת חום התשמיש, כיון  -ב. חיוב הפרישה אחר שכבר עבר רגע הווסת

 מחזיקים אותה בוודאי שראתה שהרי ווסתות דרבנן  שכבר הגיע הרגע שראויה לראות בו, אף שלא

 

 תפארת למשה: 
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 ימים, יוצא: 7אישה שקבעה לה ווסת בליל טבילתה, וכגון שרואה בליל ט"ו, והיא רואה כל 

ה"ט -א,ב,ג,ד,ה,ו,ז      ח -כג,כד,כה,כו,כז,כח,כט רואה שנית -נקיים 7ה"ט -טו,טז,יז,יח,יט,כ,כא. כב -רואה

ליל ט"ו שזה גם שעת ווסתה, ולכאורה היה לאסור אותה לעולם  -י,יא,יב,יג,יד,טו  טבילהט, -נקיים שני 7

לשמש, אך כיון שאנו לא רוצים לגרום למצב שכזה, מתירים לה לשמש בליל ט"ו אף שזה שעת ווסתה כי 

 ווסתות דרבנן  

לפני עונת וסתה "מכ"ש אם דרכה לראות ביום ט"ו דאין להחמיר בליל טבילתה ליל ט"ו משום עונה ש

 כדעת הא"ז". 

 5או  4עונות מעת שימושה, אלא תמתין רק  6אישה שליל טבילתה הוא שעת ווסתה, עדיף שלא תמתין 

 ימים משימושה הוא רק חומרא.  6ימים, כי המתנת 

ימים משימושה, עדיפה מהחומרא של אור זרוע לפרוש אף מהעונה שלפני  6להמתין  Tהחומרא של הרמ"

 חומרתו של א"ז כלל לא נזכרה בשו"ע.   העונה. כי

החת"ס כתב שבעת הצורך יש מקום להקל ולא לחוש לא"ז וראב"ן כי כל טעמם לחוש לעונה שלפני הוא 

 רק משום 'לא פלוג'. 

הרא"ה סובר שהעונה שלפני הווסת חמורה מהווסת עצמו )כי העונה שלפני זה פרישה שהיא 

פעמים, אך בווסת שאינו קבוע, העונה שלפני נראייה היא רק  3ב מדאורייתא(, דווקא בווסת קבוע שנקבע

 מדרבנן.  

עונות לאחר שימושה, כי כל החומרא הזו זה רק משום 'לא  6כמו כן, אם יש צורך יש להקל שלא תמתין 

 עונות.  3פלוג' בין אם שימשה או לא שימשה. על כן תמתין לפחות 

 אם ראתה אחר הטבילה קודם ששימשה:

 ותפסוק בטהרה 3נקיים מהיום ה 7תספור חת"ס: 

 פת"ש: יכולה לספור מיד, ע"פ כמה גדולים 

  

 הרדב"ז: בעונה שפורש מאשתו, מותר בחיבוק ונישוק, ואין להחמיר בדבר 

אם היא רגילה לראות ביום, צריך לפרוש ממנה כל אותו היום, אף אם יכול לשמש בבית אפל או חכם 

 בטליתו.  

ין אישה שרואה ביום מסויים אך אין לה שעה קבועה, האם צריך לפרוש אף בעונה האחרונים בד נחלקו

 שלפני אותה עונה:

 ב"י,ט"ז, אחרונים: אין צורך

 ש"ך: צריך לפרוש, כי כל היום כשעת ווסתה  

 חוו"ד: אין להחמיר בדבר 
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 ימים קודם הווסת:  2-3נחלקו האחרונים בדין הרמ"א של אישה שמקדימה לראות ב

הימים הללו נחשבים כשעת  3ימים בהם היא רואה בכל פעם בזמן אחר, כל  2-3י: אישה שיש לה נוב"

 ווסתה וצריכה לפרוש מכולם 

פעמים בב' ובג' לחודש,  3חוו"ד: מדובר בכגון שכבר היה לה ווסת לראות בג' לחודש, ועתה ראתה שוב 

 3בא' ב' וג' לחודש, שאז חוששת לראתה  3פעמים בא' ובב' לחודש, כך שבפעם ה 3ואח"כ שוב ראתה 

 הימים, שמא שלושתם נקבעו לה.  

 קפד ג

 ש"ך

 שנה ויום אחד 12גיל  -ימי נעורים

 ט"ז

 שנה )ואף שהביאה סימנים זה רק שומא( ב. לא הביאה סימנים   12סוגי קטנה: א. לא הגיעה לגיל  2יש 

 פעמים.   3סתה כל שלא קבעתו בעל לקטנה או זקנה שנסתלקו דמיה, אין צריך לפרוש אף בשעת וו

 פתחי תשובה

( אך לא קבעה לה ווסת, האם חוששת 3קטנה או זקנה מסולקת דמים שראתה דם פעמים רבות )יותר מ

 שמא תראה:

 שו"ע, נקה"כ: לא חוששת 

 פעמים(  3ט"ז, ס"ט, חוו"ד: חוששת )שהרי כבר ראתה 

 

 קפד ד

 ט"ז

אסורה רק ביום, שכיון שטמאה ביום, תולים את כל  אישה שרגילה לראות לפני הנץ החמה ולאחריו,

 הקלקלה ביום 

 ש"ך

אותה אישה אסורה רק ביום, כי ווסתות דרבנן, ועל כן ספק דרבנן לקולא, ופורש רק מהיום שהוא וודאי 

בימי נידתה. לפי זה אם ראתה בבין השמשות וספק אם ראתה ביום או בלילה, אסורה רק בלילה. כי 

 היא בספק והעונה הבאה היא וודאי. העונה שלפני כן 

 העונות, וממילא אסורה ביום ובלילה.  2החמיר לאסור את  הב"חאולם 

 פתחי תשובה

 לעניין ווסתות:  
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 מהנץ החמה עד שקיעת החמה -יום

 לילה(  -משקיעת החמה עד הנץ החמה )עלות השחר -לילה

 סעיף ה

 ט"ז 

אסורה גם כן  -ז היה תחילת הווסת והוא העיקר, וביוםכי א -אסורה בלילה וביום כשיעור הנמשך. בלילה

 שהרי נמשך לתוכו הווסת 

 ש"ך 

אסורה כל היום, ובכל הלילה שלפניו, ובלילה שלאחריו  -א. אישה שרגילה לראות מקודם הלילה ולתוכו

 כשיעור הנמשך 

שלאחריו כשיעור אסורה כל הלילה, וכל היום שלפניו, וביום  -ב. רגילה לראות קודם ולאחר הנץ החמה

 הנמשך 

 

 פתחי תשובה

הש"ך כתב שאם יש לאישה שעה קבועה שרואה בה, אין לאסור אותה בכל העונה כולה, ואם כן קושיה: 

 מדוע כאן באישה שרגילה לראות בלילה וביום בשיעור קבוע, אוסרים אותה אף בעונה שלפני כן

נשים שלנו אין שעה קבועה שרואות בה,  באמת מדינא לא היה לאסור כאן, אך כיון שחזקה של תירוץ:

ממילא תמיד יש לאסור הלכה למעשה אף את העונה שלפני כן. כן כתב בחוו"ד, אך הפת"ש נשאר על 

 תירוץ זה בדוחק. 

 סעיף ו 

 ט"ז 

מותרת. כיון שהולכים אחר תחילת הווסת. לכאורה  -ימים, ולא ראתה בעונה הראשונה 3אישה שמזלפת 

הימים, כמו שמצינו בסעיף ה' שאסרו גם את כל שיעור הנמשך בו, וכך היא  3כל היה לנו לאסור את 

 באמת דעת הראב"ד. 

 אולם השו"ע סובר שיש להקל בדין זה, כיון שיש חילוק בדבר:

אוסרים אף את מה שרואה ביום, כי זה דבר מועט וזה כלול בעיקר  -א. רואה בלילה וביום כשיעור נמשך

 הווסת

עיקר הראייה היא בעונה הראשונה, וכל השאר זה תוספת דמים ואין הכל נחשב כעיקר  -ימים 3ב. רואה 

הווסת. ממילא, כיון שאחר העונה הראשונה נסתלק עיקר הראייה, אף התוספת דמים נסתלקה ואין לחוש 

 אלא לעיקר. 

 למסקנה הט"ז נשאר בצ"ע מניין לחלק בדבר בין עיקר ראייה לתוספת דמים.  
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 ש"ך 

 חילק:הב"ח 

 הכל כראייה אחת וזה ראייה מרובה -רואה בלילה וביום שיעור הנמשך

 הראייה שרואה בראשונה זה תחילת הווסת וכל השאר זה דמים יתרים שנוספו בה  -ימים 3רואה 

 הפרישה כתב )וכ"כ העט"ז(: 

 הכל נחשב כדבר אחד -המשכה מועטת

 וודאי שלא הכל נחשב כווסת אחד  -ימים 2-3ראייה של 

  

 פתחי תשובה 

 אישה שראתה:

 : א,ב,ג לחודש1חודש 

 : כנ"ל2חודש 

 : ב,ג לחודש 3חודש 

פעמים בא'  3לא קבעה ווסת לב,ג בחודש, כיון שתמיד הולכים אחר תחילת הווסת, וכיון שלא ראתה 

 בחודש לא קבעה ווסת כלל לימים אלו. 

 חוו"ד כתב:

 ששת רק לעונה הראשונה וכמו שכתב השו"עהכל נחשב כראייה אחת, ועל כן חו -שופעת כל הזמן

 הימים  3חוששת לכל  -ימים 2-3פוסקת ורואה שוב וחלילה במשך 

במקרה הנ"ל שראתה בא,ב,ג לחודש, קבעה לה ווסת לב',ג' לחודש שמא ב,ג לחודש הם עיקר הווסת, 

 לא נקבעו.  -א' לחודש( -אך זה דווקא כשהימים הראשונים )במקרה שלנו

ר שכבר קבעה לה ווסת לימים הראשונים, כגון שראתה כבר ג' פעמים בא' לחודש, ואח"כ אולם אם מדוב

נמשך ראייתה עד ב,ג לחודש, אינה חוששת לראיות שראתה בהמשך, אף כשפוסקת, כי זה רק תוספת 

 דמים. 

 הכל כווסת אחד, ועל כן חוששת להמשך -כשלא הוקבע ווסת

 בר מוגדר כתוספת דמים לא חוששת להמשך, כי זה כ -כשהוקבע ווסת

 

 סעיף ז

 ט"ז 
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ג"כ בחזקת  -בחזקת מסולקת דמים, כי אז לא מצויים דמים באישה. בזמן ההנקה -משהוכר עוברה

 חודש.  24מסולקת דמים, כי צער הלידה מסלק את הדמים עד לאחר 

 ש"ך 

 החודשים שהמניקה מסולקת דמים בהם   24חודש העיבור לא עולה למניין 

 מהרש"ל:

 חוששת לווסת -הנקה\פעמים בימי עיבור 3ה וסת קבע

 אינה חוששת לווסתה הזה, אך חוששת לווסתה הראשון  -לא קבעה ווסת כנ"ל

 צריך לפרוש בזמן הווסת עצמו במעוברת או מניקה: האם

 פרישה: כן, צריך לפרוש

 ש"ך בשו"ע, עט"ז, רא"ש ועוד: לא, אין צורך לפרוש 

 

 פתחי תשובה 

 חודש למניקה: 24האם חודש העיבור עולה למניין נחלקו האחרונים 

 ש"ך: לא עולה

 חודש בין בשנה פשוטה או מעוברת(  24כו"פ: עולה )ממילא, יש לה רק 

 

בסימן קפט,לג מבואר שאף אם ראתה רק פעם אחת בימי עיבור או הנקה, חוששת כדין ווסת שאינו קבוע. 

מים בימי עיבור או הנקה, רק אז חוששת כדין פע 3הפת"ש תמה על המ"י שמשמע ממנו שרק אם ראתה 

 וסת שאינו קבוע שזה אינו אלא חוששת אף בפעם אחת. 

 ח

 

 ט"ז 

השו"ע פסק ע"פ הרשב"א שמי שהייתה במחבוא בפחד בשעת ווסתה, אפילו לכתחילה אינה צריכה לחוש 

 לווסתה, כי דינה כמעוברת שהיא בחזקת מסולקת דמים. 

חוששת. הב"י הקשה על הטור כיצד הגיוני לומר שחוששת, והרי ר' יוחנן  -הטור כתב שנחבית במחבוא

למד בגמרא את עצם דין מעוברת שהיא בחזקת מסולקת דמים שאינה חוששת לווסתה, מדינה של מי 

שהייתה במחבא, וממילא ברור שאף מי שבמחבוא אין לה לחוש כלל לווסתה, וממילא דברי הטור 

 תמוהים. 

רא"ש הייתה גירסא אחרת בגמרא, ועל כן הם פסקו שמי שהייתה במחבוא, חוששת הב"ח תירץ שלטור ול

 לווסתה לכתחילה. 
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 הט"ז תירץ שיש חילוק בדבר:

כיון שאין היא מסולקת דמים בטבע,  -א. אישה שראויה לראות מצד עצמה אך עתה היא במחבוא בפחד

זקק לבעלה יצא הפחד מלבה, אלא רק משום דבר חיצוני שהוא הפחד, אנו חוששים שמא כשתבוא לה

וכיון שזה שעת ווסתה, היא תראה דם נידה ותטמא, שהרי אורח בא בזמנו, וכיון שיצא ממנה הפחד הרי 

 היא כשאר נשים. 

כל מה שאמרו שחרדה מסלקת את הדמים, זה רק אם היא הייתה בחרדה בכל שעת הווסת ולא פסקה 

 לפחד.  

 ועל כן אף בשעת הווסת אין צד לאוסרה. הינה מסולקת דמים בטבעה,  -ב. מעוברת

הט"ז העיר שמעוברת דומה למי שהייתה במחבוא, דווקא לאחר שעבר שיעור הווסת של הפוחדת, שאז 

שתיהן בסילוק דמים בוודאי, שהרי המעוברת כבר תיכף בחזקת מסולקת דמים. על כן פשטו בגמרא, 

 לקת דמים, כך גם מעוברת גם כן. בחזקת מסו -שכמו שמי שהייתה במחבוא אחר שיעור הווסת

 

 ש"ך 

 הרמ"א הצריך במי שהייתה במחבוא שתבדוק עצמה לכתחילה כשמגיע שעת ווסתה, כיון שיש חילוק:

 כלל לא ראויות לראות מצד הטבע -מעוברת ומניקה

ראויה לראות מצד הטבע, ועל כן אנו חוששים שמא לא תהא כל הזמן בחזקת מסולקת  -הפוחדת במחבוא

 , שהרי כבר מצינו כמה נשים שאף שהיו במחבוא ופחדו, בכל זאת ראו דם. דמים

 

 פתחי תשובה 

הרמ"א פסק שלכתחילה, מי שהייתה במחבוא ופוחדת, צריכה בדיקה בשעת ווסתה כמו שאר נשים. ע"פ 

זה ברור שאסור לשמש עם הפוחדת, שמא בעת התשמיש תשכח מן הפחד ותראה דם נידה. החוו"ד כתב 

 אה במחבוא בפחד אינו מצטרף למניין ראיות הדמים לקבוע ווסת על פיו.  שדם שרו

 ט

 ט"ז 

לפי היש אומרים, אם עבר שעת ווסתה הקבוע או לאחר ל' יום, היא אסורה לבעלה עד שתבדוק עצמה, 

 אף אם עבר כבר זמן רב מהווסת. 

יום, אם  25כגון שמגיע כל יום,  33הטור פסק שאם יש לאישה ווסת שאינו קבוע, והוא מגיע כל פחות מ

 טהורה.   -לא הרגישה ולא בדקה

אסורה לשמש בלא בדיקה, ואם כן תמוה מדוע  -הפרישה הקשה: שנינו בסימן קפ"ו שאישה שאין לה ווסת

 אם לא הרגישה ולא בדקה טהורה, והרי היא לא בדקה את עצמה.  

 הט"ז תירץ שיש חילוק בדבר:
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 אסורה לשמש בלא בדיקה -רגילה לראות בכל פעם בזמן אחר א. אישה שאין לה ווסת קבוע, אלא

חוששת ליום כ"ה בחודש הבא, אך  -ב. אישה שיש לה ווסת קבוע, אך עתה שינתה וראתה בכ"ה לחודש

פעמים, ודי בכך  3מותרת, כיון שלא קבעה לראות בו  -אם עבר יום כ"ה ולא הרגישה בו ולא בדקה

 שחוששת לו לכתחילה. 

 

 ש"ך

 צריכה בדיקה כשיגיע שעת הווסת   -מניקה או פוחדת במחבוא\ה שאינה מעוברתסתם איש

 

 אישה שהגיע שעת ווסתה או שעבר ל' יום ובדקה רק לאחר זמן רב:

 בית יוסף: טהורה )אין זה משנה שבדקה רק לאחר זמן רב(

 הב"ח )ע"פ מרדכי בשם רא"ם,סה"ת,ש"ד בשם סמ"ק(: טמאה, כי חזקה אורח בא בזמנו  

 פ הב"ח:ע"

 מועילה -א. בדיקה בתוך שיעור הווסת

לא מועילה, ואף אם מצאה שהיא טהורה, כי חזקה אורח בא בזמנו ונפל  -ב. בדיקה לאחר שיעור הווסת

 לארץ 

 

 פתחי תשובה 

 החוו"ד פסק שסתם אישה צריכה בדיקת חו"ס כשיגיע הווסת שלה. 

 בדיקה רק באותה השעה צריכה -א. אישה שרגילה לראות בשעה קבועה ביום הווסת

צריכה בדיקה בכל משך העונה,  -ב. אישה שאין לה שעה קבועה שרואה בה, או שהגיע לה עונה בינונית

 דהיינו שתניח מוך דחוק למשך כל זמן העונה 

 אין להן שעה קבועה שרואות בה, וכן כתב בנקודות הכסף  -סתם נשים שלנו

ימים, צריכה להניח מוך דחוק למשך כל אותם ימים, כי  2-3החוו"ד פסק שאישה שמשנית ווסתה להקדים 

 הכל נחשב כשעת ווסתה.  

אסורה, כי לא ניתן כבר לתלות שלא ראתה משום  -אישה שהגיע שעת ווסתה, בדקה עצמה והעד נאבד

 שלא הרגישה, כי ייתכן שהרגישה ממש וסברה בטעות שזה הרגשת עד 

 אסורה.  -ו שפשעה בואישה שבדקה עצמה והשליכה במזיד את העד א

טמאה, אם עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה, כי אנו חוששים  -אישה שהטילה מים בשעת ווסתה

 שהרגישה כשהטילה המים וסברה בטעות שזה הרגשה של מי הרגלים. 



16 
 

טמאה אף שלא הרגישה, כי זה דין  -עוד כתב החוו"ד שאישה שראתה אחר שהטילה מי רגליים

 ש נשאר בזה בצ"ע. דאורייתא, אך הפת"

כל הנ"ל נכון אף כשבדקה עצמה לאחר הווסת ומצאה שהיא טהורה, שבכל זאת היא טמאה, כי חוששים 

 שהרגישה וסברה שהרגשה זו דבר אחר היא. 

פעמים ובכל פעם לא בדקה את עצמה, אך גם לא  3חוו"ד: אישה בעלת ווסת קבוע, שעבר זמן ווסתה 

 ומד במקומו, ולא נעקר בכך. הווסת ע -הרגישה באותם הפעמים

לא בדקה ולא הרגישה ביום הווסת, ואח"כ שוב ראתה   3אישה שראתה פעמיים ביום קבוע, ובפעם ה

 .  3פעמים, אף שלא ראתה בפעם ה 3קובעת ווסת ב -ביום הווסת

הפת"ש כתב שנראה שדווקא ווסת קבוע לא נעקר בכך שפעם אחת לא בדקה ולא הרגישה, אך ייתכן   

סת שאינו קבוע כבר נעקר בכך שלא ראתה פעם אחת ולא בדקה ולא הרגישה, ולמעשה נשאר בכך שוו

 בצ"ע.

מותרת, ואין  -הפת"ש הביא שהב"ח והאחרונים סוברים שאישה שעבר ווסתה ולא בדקה ולא הרגישה

 להחמיר לאוסרה עד שתבדוק. 

עבר היום ולא הרגישה ולא בדקה  דעות בדין אישה שיש לה ווסת קבוע לימים בלבד, אם 2השו"ע הביא 

אסורה לשמש  -אם טהורה. אך אם מדובר שיש לה ווסת הגוף והרגישה בו, אף אם זה ווסת שאינו קבוע

 עד שתבדוק עצמה  

 

 קפד י 

 ט"ז 

 התירו ליוצא לדרך לפקוד את אשתו בתשמיש, כיון שווסתות הם רק דרבנן, ולא גזרו במקום מצוות עונה

 מירים לפקוד רק בדברי ריצוי. הכוונה היא:הרמ"א הביא שיש מח

 מותר לרצותה בדברי ריצוי -א. מי שאשתו סמוכה לווסת

 חייב לרצותה בדברי ריצוי  -ב. מי שאשתו סמוכה לווסת והוא גם יוצא לדרך

 

 ש"ך 

הרמ"א הביא בשם הסמ"ג שיש להחמיר שלא לפקוד בתשמיש בסמוך לווסת. לכאורה מצאנו סתירה 

 בשו"ע:

 פסק ע"פ הרמב"ם שאסור לבעול ביום יציאה לדרך או חזרה מהדרך -חיים באורח

 פסק שחייב לפקוד את אשתו בתשמיש כשיוצא לדרך  -ביורה דעה

 שו"ת הרמ"א סימן קלב 
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ב. עוד שאלת, דאמרינן פרק הבא על יבמתוו היוצא לדרך חייב לפקוד את אשתו, והרמב"ם כתב בהלכות 

לדרך, והקשית כי הוא נגד דעת הגמרא. דע כי יש מחלוקת בין ר"ת ור"שח דעותז דאין לשמש ביום שיוצא 

בפירוש חייב לפקוד את אשתו, כי יש מי שאומר שאינו רק בדברי רצוי ופיוס ולכן שרי אפי' סמוך לוסתהט, 

ואולי דעת הרמב"ם הוא כדעת זה. ועוד דבגמרא לא קאמר ביום שיוצא לדרך רק בשעה שיוצא לדרך, ולא 

 שעה ממש קאמר אלא ר"ל בעת ההיא. ויוכל לקיים המצוה קודם היום ההוא, ולילה כיום יאיר לך. באותה 

תע"ב, וכ"כ בעט"ז. הש"ך העיר סתירה  -הרמ"א פסק שהמחמיר לא לבעול סמוך לווסתה כשיוצא לדרך

 ברמ"א:

 מצווה לבעול בלילה קודם שיצא לדרך, אף שזה סמוך לווסתה -באורח חיים

 מחמיר שלא לבעול סמוך לווסתה, אלא רק לרצותה בדברי ריצוי תע"בה -ביורה דעה

 למעשה הש"ך פסק שהעיקר כדברי הרמ"א ביורה דעה. 

 אדם מותר באשתו סמוך לווסתה בכל מיני קירבה, אף בחיבוק ונישוק, חוץ מתשמיש. 

שיוצא לדרך הש"ך העיר שאף שלפי הב"ח יש להחמיר בסמוך לווסתה להימנע אף מחיבוק ונישוק, אך כ

 אין להחמיר כלל שהרי יש המתירים אף תשמיש וכל שכן שיש להתיר חיבוק ונישוק. 

 חיבוק ונישוק ע"פ הש"ך:

 יש להימנע -סמוך לווסתה

 מצווה  -סמוך לווסתה כשיוצא לדרך

 -שעות 12אדם שרוצה לצאת לדרך ואשתו יכולה לטבול תוך שיעור עונה שזה יום או לילה, דהיינו תוך 

אינו צריך להמתין. הש"ך העיר שע"פ הנימוקי יוסף משמע  -להמתין. אולם אם הוא הולך לדבר מצווה חייב

אינו צריך להמתין, אך הש"ך העיר שפירושו דחוק וגם כל  -שאף אם יוצא לדבר הרשות וזה צורך גדול

 הפוסקים לא פירשו כן. 

 

 פתחי תשובה 

מותר לפקוד בתשמיש.  -הטבילה יצא סמוך לווסתה הכנסת יחזקאל פסק שאם אישה ישבה על כתם, וליל

אולם הס"ט,חו"ד,יעב"ץ וגבעת שאול חלקו עליו ואסרו טבילה הסמוכה לווסתה. גבעת שאול אסר אף 

יום  33יום, וכשהגיע ה 18יום, ופעם אחת קרה שראתה לאחר  33במקרה של אישה שרגילה לראות כל 

 יום, ואסר לה לטבול.  18ה של המראייה ראשונה, אז הגיע זמן הטבילה מהראיי

אסורה לטבול. עם זאת באבן שהם התיר  -הנוב"י פסק שכלה שאירע שליל טבילתה הוא סמוך לווסתה

 לה לטבול אף בליל שבת, כדי שתהא מותרת לו בשאר קירבה שזה גם כן מצווה. 

הסמוכה לווסתה,  ( שבעלה יוצא לדרך אך זה בעונה2( ליל טבילתה יצא ביום )1החת"ס דן באישה ש )

ואסר אף שיש כאן תרתי לטיבותא, כי מה שהרמ"א כתב שיש לפרוש לחומרא מתשמיש, לדעת החת"ס 

זה מדינא. אף אם נאמר שווסתות דרבנן, אך הפרישה הסמוכה לווסתה היא מדאורייתא ועל כן יש 

 להחמיר בדבר כדין ספק דאורייתא לחומרא. אך בעונת אביאסף וא"ז יש להקל קצת.  
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המהרש"ל פירש בסמ"ג שמי שיכול, מתחילה כלל לא יצא לדרך סמוך לווסתה, שלא יכניס עצמו לספקות 

 אם חייב בתשמיש או רק בנישוק. 

 מיל.  12שיעור יציאה לדרך שחייב לפקוד את אשתו, פסק בתשובה מאהבה שזה 

טבילתה תהיה סמוכה חייב להמתין. אך בכו"פ פסק שאם  -הרמ"א פסק שאם תוכל לטבול תוך עונה אחת

 אין צריך להמתין.  -לווסתה

החת"ס פסק שאישה שעומדת בעונה הסמוכה לטבילתה ורוצה לנסוע עם אבא שלה לסנדקאות בלי 

 לא ראוי לעשות כן.  -רשות בעלה

 

 קפד יא

 ט"ז 

מותר לבוא עליה בלי לשאול, אף אם אשתו היא ילדה קטנה שמתביישת  -אם היה זמן לאשתו לטבול

 אסורה לו עד שישאל אותה.  -מעצמה, כי בכל זאת חזקה שטבלה. אם אישתו ודאי ראתה לטבול

 

 ש"ך 

צריך לשאול אותה אם היא טהורה. אולם אם עדיין לא הגיע שעת ווסתה, או  -דווקא כשהגיע שעת ווסתה

 אין צריך לשאול אותה  -יום 33שאין לה ווסת קודם שיגיע 

תר לבוא עליה, בין אם היא ערה, קטנה או גדולה. אם היא ישנה מו -אם עבר זמן בכדי שתוכל לטבול

-אסור לבוא עליה )לא מצד איסור נידה(, אך אם היא מנומנמת כך שיכולה להשיב שהיא טהורה -לגמרי

 מותר לבוא עליה 

 פתחי תשובה 

אם לא חוו"ד: אם הגיע שעת ווסתה, אף אם היא ערה ושוכבת אצלו וממילא לכאורה ברור שהיא טהורה ש

 כן היא לא הייתה שוכבת אצלו, בכל זאת צריך לשאול אותה בדווקא ושתוציא מהפה שהיא 'טהורה'. 

 

 קפד יב

 ש"ך 

צריכה לחוש לעולם לווסתה,  -הש"ך כתב שדבריו של הב"י צריכים עיון, כי אם יש לה ווסת לימים ולגוף

ווסת הגוף שמגיע בזמן ידוע, דינה וממילא אין לה לחוש לווסת החודש. משמע מן הפוסקים שאם יש לה 

כדין ווסת לימים בלא ווסת הגוף, וכן משמע ברשב"א ובטור. מוכח מת"ה ומהטור שדווקא בווסת 

 אינה חוששת לעונה בינונית.   -הקפיצות, חוששת עדיין לעונה בינונית, אך אם יש לה ווסת הגוף

שיגיע אח"כ, כיון שכבר ראתה, וכן כבר לא חוששת ליום העונה  -משמע מהרשב"א שאם קפצה וראתה

 כתב הב"ח. 
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ממילא, אם יש לה ווסת הגוף והימים, ודאי ראתה, וממילא מדוע שתחוש לעונה בינונית?! כן משמע 

מהרמב"ן שאם יש לה ווסת הגוף שמגיע ליום קבוע, דינה כמי שיש לה ווסת לימים לחוד וחזקה שהגיע 

 ולא חוששת לווסת אחר. 

הרמב"ן אם היה לאישה וסת הגוף ביום ידוע, ולא הגיע הווסת הרי היא טהורה עד הב"י כתב שלדעת 

העונה הבינונית. הב"י כתב שזה כדברי הרשב"א, וכתב שאף שהרשב"א כתב כן לגבי קפיצה, והרמב"ן 

כתב כן לגבי ווסת הגוף, מה שהרשב"א נקט קפיצה זה לאו דווקא, אלא הרשב"א נקט אחד מווסתות 

 הגוף. 

הקשה על הב"י קושיות רבות, וכתב שייתכן שגם הב"י מודה שאם יש לה ווסת הגוף שקבעה הש"ך 

לראות ביום מסויים, דינה כקבעה לראות ווסת לימים לחוד, ומדובר דווקא בקפיצה אך לא בשאר ווסתות 

בכלל הגוף כפיהוק ועיטוש וכדומה, אך כתב שזה דוחק, כי לא מצינו חילוק בווסתות, ומשמע מהפוסקים ש

 פיהוק ועיטוש.  -ווסת הגוף

 

השו"ע פסק שאם היה לה ווסת הגוף ליום ידוע, כקפיצה, אנו תולים לומר שלא קפצה ולא ראתה ולא צריך 

 לשאול אותה, אף שלא שהתה שיעור שתוכל לטבול. 

עליה בעלת ווסת גוף ליום ידוע, אם לא ראתה את ווסתה, עכ"פ חוששת לעונה בינונית ועל כן אסור לבוא 

 לאחר העו"ב עד שישאל אותה אם היא טהורה, או שיחכה שיעור שתוכל לטבול. 

 

 פתחי תשובה 

משמע מהשו"ע שאם היה לה ווסת הגוף לזמן ידוע, כקפיצה, או אף וסת פיהוק או עיטוש אנו תולים לומר 

וד שלא ראתה בסתמא. הש"ך תמה על הדבר, שהרי מפורש לקמן שבוסת הגוף דינה כוסת ימים לח

 שחוששת לו. 

בתוה"ש ס"ט וכו"פ תירצו שמה שכתב השו"ע 'וכיוצא בה', אין הכוונה לוסת פיהוק ועיטוש, אלא כגון 

שאכלה שום או פלפל שהדבר גורם לה לראות דם, וזה דומה לקפיצה כי כולם הם דברים חיצוניים לגוף 

 ראתה דם  האדם שגורמים לאישה לראות דם, ועל כן אנו תולים לומר שמא כלל לא 

החו"ד כתב שבאמת מדובר אף בוסת פיהוק ועיטוש, אך מדובר בכגון שהיו לה כמה ראשי חודשים שלא 

ראשי חודשים שפיהקה וראתה בהם אך הם הגיעו שלא כסדרן, וקרה  3פיהקה בהם ולא ראתה, והיו לה 

  כמה פעמים שפיהקה שלא בר"ח אך לא ראתה, שאז יצרה לה ווסת קבוע לפיהוק בר"ח.

אולם ברור שאין צורך לחוש בראש חודש גרידא, שהרי כל מה שהיא פיהקה וראתה בר"ח זה היה בראשי 

 חודשים שלא כסדרן, ואין ווסת קבוע שנקבע מראייה לא סדירה. 
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 קפה
 א

 

 ט"ז 

ימים לאחר שימושה ולא  5האישה נאמנת לומר שטבלה והרי היא טהורה, אף אם יוצא שהיא חיכתה רק 

 הרגלה, שכיון שהדבר אפשרי בצורה כלשהיא, הרי היא נאמנת בכך. ימים כ 6

 

 ש"ך 

אין היא נאמנת. אם הבעל לא יודע אם עברו הנקיים, הוא  -אם הבעל יודע בוודאי שלא עברו ימי הנקיים

 לעצמה, שמצינו שהתורה נתנה לה נאמנות בדבר. -יכול לסמוך עליה מדין גזרת הכתוב: "וספרה לה"

  

  פתחי תשובה

חוו"ד: אישה שהיא בחזקת טמאה, חייבת לומר לבעלה בפירוש שהיא 'טהורה', ולא די בכך שהיא באה 

 ושוכבת אצלו. 

נאמנת לבעלה אף בשעת ווסתה. אך אם הכשילה את בעלה במזיד באיסור  -חוו"ד: אישה שזינתה בנידות

שעת ווסתה או לומר שהיא אינה נאמנת שוב לומר שהיא 'טהורה', עד שתעשה תשובה, אך שלא ב -נידות

נאמנת, חוץ מבימות החורף שאינה נאמנת שכיון שהדבר טירחא בעבורה, אנו חוששים  -טבלה במקווה

 אינה נאמנת.  -שמא היא משקרת כיון שכבר איתרע נאמנותה. כמו כן ייתכן שבמקום שהטבילה עולה כסף

 

 קפה ב

 ט"ז 

 דוע לבשה כן. טמאה ולא מועילה אמתלא מ -אישה שלבשה בגדי נידה

הטור הקשה: מה ההבדל בין מי שלבשה בגדי נידה שלא מועילה לה אמתלא אף שלא אמרה שום דבר 

 בפירוש אלא רק עשתה מעשה, ובין האומרת בפירוש בפה שהיא טמאה ששם כן מועילה אמתלא?!

 הרשב"א תירץ שיש חילוק בדבר:

ו אונס שקרה לה, ועל כן מאמינים לה ייתכן שאמרה כן רק משוןם בושת שהייתה לה א -א. באומרת

 באמתלא
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אין היא נאמנת, כי אם עשתה כבר מעשה בפועל כנראה שאין זה סתם תירוץ אלא   -ב. בעושה מעשה

 אמת בוודאי

 כתב שהחילוק תלוי במציאות מתי מתקבל על הדעת שיקבלו את האמתלא שלה: המהר"ל מפראג

שיש לה אמתלא שבגללה היא לבשה את בגדי הנידה,  לא כל העולם יודע מכך -א. בלובשת בגדי נידה

ועל כן לא היה לה במה לתלות כשהחזיקה את עצמה כנידה כנגד כל העולם, ועל כן לא מועילה לה 

 אמתלא 

ייתכן שהיא סמכה על כך שאח"כ היא תגלה לו את האמלתא, ובאמת   -ב. באומרת שהיא נדה לבעלה

 עולה על הדעת שתסמוך על כך  

 ט"ז כתב שע"פ דברי המהר"ל מפראג יש לחלק ולומר:ממילא ה

 לא מועילה אמתלא, כי לא מועיל שתאמר לכולם את האמתלא -א. אמרה בפני רבים שהיא טמאה

 מועילה אמתלא, כי סומכת על כך שבעלה ישמע לה  -ב. אמרה בפני בעלה בלבד שהיא טמאה

 

שמיני וחששה שעין הרע גורם לה הט"ז כתב שמעשה היה באשה אחת שילדה שלש פעמים בחודש ה

ורצתה להסתיר עיבורה מבני ביתה ושכנותיה והסכים בעלה שתאמר טמאה אני בתחילת עיבורה כדי 

 להסתיר עיבורה ונשאל רמ"א אם בעלה מותר לבוא עליה בסתר והשיב להיתר 

ון שכל דין הרמ"א התיר מכוח דין אמתלא, והט"ז דחה דבריו וכתב שלא צריך להגיע לדין אמתלא, כי

אמתלא שייך במקרה שהיה לפנינו מקרה שנראה שנוגד את ההלכה ועתה האמתלא באה ומתקנת את 

הבעיה. אך במקרה הנ"ל שכבר מתחילה האישה גילתה לבעלה שהיא טהורה ורק 'לעולם' היא אומרת 

מה שהיא טמאה, אין כלל צורך באמתלא והרי היא מותרת לבעלה אף בלא נתינת אמתלא, והדבר דו

 למסירת מודעא על גט או מתנה, שלא הולכים אחר המעשה אלא אחר הדיבור שקדם למעשה. 

עוד הוסיף הט"ז וכתב שאין חילוק אם מדובר שהאישה גילתה לבעלה או לעדים שהיא טמאה, שכיון 

 שבעלה יודע את האמת, אין היא אסורה עליו כלל. 

לבעלה לפני המעשה שהיא עושה כן רק מחמת הט"ז כתב שאף לפי טעם המהר"ל, במקרה שהיא גילתה 

אונס כחשש עין הרע, היא מותרת לבעלה, כיון שבכל מקרה שבעלה ידע שהיא טהורה עוד לפני 

 שהוחזקה לטמאה אצל הבריות, הרי היא מותרת לו. 

הט"ז כתב שבכל מקרה שמוסרים מתחילה מודעא בפני עדים ברור שהדבר מועיל, כיון שמתחילה כלל 

 ה חזקת איסור, שהרי סתרו את חזקת האיסור מתחילה על ידי מסירת המודעא. לא נוצר

הט"ז תמה על הרמ"א שלא ירד לגוף הסברא הנ"ל. הט"ז טוען שבמקרה שהאישה גילתה לבעלה לפני 

 המעשה שהיא טהורה, כלל לא נוצרה כאן חזקת איסור כאמור, והרי זה כהקדמת רפואה למכה. 

חשב שאשתו לבשה את בגדי הנידה בגלל טעם אחר ולא בגלל שהיא נטמאה  הבעל לא יכול לטעון שהוא

 בטומאת נידה, ועל כן הוא לוקה עליה, ולא מועיל שיתן סיבה לדבר. 

 

 פתחי תשובה 
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 ישנה מחלוקת אחרונים, האם אישה שאמרה בפני רבים שהיא טמאה, אם מועילה לה אמתלא:

 ך על כך שתאמר לרבים את האמתלא(הט"ז: לא מועילה אמתלא )כיון שלא יכלה לסמו

 תוה"ש,כו"פ: מועילה אמתלא 

הש"ך כתב שמועילה אמתלא אף כשלבשה בגדי נידה, כשמדובר שלא הייתה לה אפשרות אחרת, ואף 

 מועילה אמתלא.  -אם בעלה לא ידע מהדבר, כיון שבכל מקרה שלא ניתן באופן אחר

ידה, ואח"כ טוענת שבדקה עצמה ומצאה שהיא אישה שטעתה וסברה שהיא נידה ועל כן לבשה בגדי נ

 טהורה, ומה שמצאה דם מתחילה היה מחמת מכה שיש לה:

 הש"ך: מועילה אמתלא

 כו"פ,תוה"ש בשם מהרי"ק: לא מועילה אמתלא 

 

 קפה ג

 

 ט"ז 

 החכם נאמן -אם האישה טוענת שהחכם טיהר לה, והחכם טוען שהיא משקרת

האישה  -ם איננו כאן לפנינו, ועד אחד כאן מעיד שהחכם טימאאם האישה טוענת שהחכם טיהר לה, והחכ

נאמנת כנגד העד, כיון שהיא נאמנת לנו כשני עדים כנגדו, מה גם שאין עד אחד נאמן לאסור אישה על 

 בעלה וממילא הוא הדין כאן שאין עד אחד נאמן לומר שהיא נידה ובכך לאסרה על בעלה 

לעניין ענייני איסור, לומר שהיא טמאה ואסורה על בעלה, אך כל מה שהחכם נאמן כנגד האישה זה רק 

אין החכם  -לעניין ממון לומר שהיא שימשה עם בעלה כשהיא נידה ועל כן בעלה יוכל לגרשה בלא כתובה

 נאמן, כיון שכוחו של החכם לא גדול מכוח עד אחד גרידא. 

 

 ש"ך 

 אינה נאמנת.  -טהורהאישה שאמרה לבעלה שהיא טמאה ואח"כ חזרה בה ואמרה שהיא 

 המהרי"ו חילק:

 מועילה אמתלא -אם אמרה שחשה כאב במעיים וחוששת לשינוי וסת

 לא מועילה אמתלא להחזיקה טהורה -אם אמרה בפירוש שהיא טמאה

 מועילה אמתלא  -אולם לדעת הרמ"א, אף אם אמרה לו בפירוש שהיא טמאה

א מדוע אמרה מתחילה שהיא טמאה, אך עכ"פ אם האישה בא אצלו ושוכבת עימו היא חייבת לתת אמתל

מועיל שלא יצטרך לפרוש ממנה מיד אלא מועיל שיחכה עימה עד שתגיד לו בפירוש מדוע אמרה מתחילה 

 שהיא טמאה 
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אינה נאמנת אף שנתנה אמתלא לדבר. הרשב"א  -אם לבשה בגדי נידה ואח"כ טוענת שהיא טהורה

 הסביר שיש חלק:

 ן שאמרה כן רק משום בושת או אונס, ועל כן היא נאמנת באמתלאייתכ -באומרת שהיא טמאה

 אין אישה מעיזה כ"כ לעשות כן, ועל כן אם כבר עשתה כן היא לא נאמנת באמתלא  -בעושה מעשה

הב"ח גם כתב כן, והסביר שבמקרה שהיא לבשה בגדי נידה היא אינה נאמנת, כיון שהיה לה בסה"כ לומר 

 ייתה מוכרחת לעשות מעשה בפועל וללבוש בגדי נידה. לבעלה שהיא טמאה והיא לא ה

הב"ח כתב שהמקרה של לבישת בגדי הנידה אינו דומה למקרה הבא: יורה דעה הלכות שחיטה סימן א 

 סעיף יג:  

טבח שעשה סימן בראש הכבש השחוט, שיהא נראה שהוא טרפה, וגם היה אומר שהוא טרפה, ואח"כ 

י שלא יקחו אותו וישאר לו ליקח ממנו בשר, כיון שנתן אמתלא אמר שכשר היה ולא אמר כן אלא כד

 לדבריו, נאמן. 

  כיון שלא יכל באופן אחראף שעשה מעשה בפועל, הרי הוא נאמן באמתלא  -א. בסימן בראש הכבש

כיון שעשתה מעשה בפועל, ויכלה לנהוג באופן אחר ע"י שתאמר לבעלה שהיא  -ב. בלבשה בגדי נידה

אינה נאמנת באמתלא, כיון שכל עוד שניתן לפעול באופן נטול  -בחרה לעשות מעשהטמאה, ובכל זאת 

 אינה נאמנת באמתלא  -מעשה

 כ"כ בדרישה 

הש"ך הביא שכ"כ הרמ"א על אישה שרצתה להסתיר את עיבורה מפני עין הרע, נאמנת אף אם בעלה לא 

 היה יודע מכך מתחילה, כיון שלא יכלה באופן אחר. 

ב שאף לדעת הרמב"ן שבמקרה שהיא עשתה מעשה בפועל היא אינה נאמנת, כאן הרמ"א סיים וכת

הרי היא נאמנת, כי  -במקרה שכזה שרצתה להסתיר את עיבורה וכדומה שלא יכלה לנהוג באופן אחר

 עיקר האמתלא הייתה תלויה באחרים ולא יכלה לנהוג באופן אחר. 

אולם אם מדובר שהחכם אינו כאן ועד אחד  החכם נאמן. -הרמ"א פסק שאם האישה טוענת כנגד החכם

אין העד נאמן, כן מפורש בר"ן בשם הרמב"ן, כי אין עד אחד נאמן לומר  -מעיד מה שהחכם טימא לה

 בשם עד אחד אחר. 

 

 פתחי תשובה 

החוו"ד כתב שאף אם כבר עברו הימים שראויה לספור ולטבול, וכבר יש לה מיגו שיכלה לומר שטבלה, 

 אינה נאמנת בלא אמתלא.  -מרת שלא טבלה והיא הייתה טהורה בעצםאך עתה היא או

יום. דהיינו, שאם היא טוענת אותה טענה  33הדגו"מ בשם בית שמואל: לא מועיל לתת אמתלא לאחר 

היא אינה נאמנת, כיון שכבר נוצרה  -יום היא רוצה לשנות את טענתה באמתלא 33יום, ולאחר  33כבר 

 יום.  33הטענה כל  חזקה ע"י שטענה את אותה
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יום, כיון  33יום, מועילה אמתלא אף לאחר  33אולם מפורש בחת"ס שאם המקרה חייב שתטעון כן בשקר 

 שלא יכלה באופן אחר 

 

הילכך בנדון דידן אם רגילה אשה זו להיות כעסנית או קפדנית שדרכה שו"ת רדב"ז חלק ד סימן רסד: 

א נאמנת ואם לאו אינה נאמנת. כללא דמלתא עיקר הדבר להיות נמנעת מבעלה מפני כעס וקטטה וקפיד

תלוי אם יש באמתלאה צד הערמה כפי מה שנראה לבעלה הרגיל אצלה אינה נאמנת אפילו שתהיה 

הגדולה שבאמתלאות ואם אין שום צד הערמה באמתלאה אפילו שאמרה מפני כעס או מפני קטטה 

 נאמנת ובעל נפש יפרוש כדעבד שמואל

ה שאמרה לבעלה שביום רביעי יגיע זמן טבילתה, ולאחר זמן, בו ביום או ביום שלאחריו, החת"ס דן באיש

אמרה לבעלה שהיא טעתה בחשבון, ובאמת ביום שלישי יהיה יום טבילתה, האם נאמר שברגע שאמרה 

שטבילתה ברביעי, כבר היא עשתה את עצמה כחתיכה דאיסורא, וממילא אף ביום שלישי היא כבר 

 נאמנת לומר שטעתה. אסורה, או ש

 החת"ס הסיק לומר:

 יש לבעל נפש להחמיר, שמא יצרה תקפה לבעילת הלילה -א. אם ביום שלישי אמרה שהיום ליל טבילתה

נאמנת, כיון שלא נחשדו בנות ישראל  -ב. אם כבר יום או יומיים קודם לכן אמרה לבעלה שטעתה במניין

ת הדבר נחשב לנגיעה בעדות )שהרי יש לה הנאה בכך על כך שישקרו במניין הנידה, ואף שבשאר עדויו

 שתוכל להיבעל(, עכ"פ כאן שהתורה האמינה לאישה על מניין נידתה, הרי היא נאמנת בכך. 

 

 קפה ד

 פתחי תשובה 

החת"ס כתב שאם הייתה אישה שהרגישה באמצע התשמיש, ולא אמרה שום דבר לבעלה, אלא רק 

 לאחר שכבר פרש ממנה:

 טור לגמרי אנוס ופ -הבעל

 יש ספק אם היא נקראת אנוסה: -האישה

מצינו במסכת כתובות שאם אדם אנס אישה, אף שלבסוף היא נתרצתה לבעילה, היא פטורה  -מצד אחד

 כי תחילתו באונס וסופו ברצון, הוי כאונס

זה ניתן לומר שדווקא באונס מאדם זר שיצרה תוקפה מאוד שלא תזכה שוב לשכב עימו ייתכן ש -מצד שני

אונס גמור שלא יכולה לשלוט בעצמה, אך בסתם נידה שתוכל לשכב עם בעלה לאחר ספירת הנקיים אין 

 זה אונס גמור במה שרצתה לשכב עימו עתה ותיחשב כמזידה ותהיה חייבת בדבר 

 13, כי בוודאי שלאחר שעבר גיל 23חיוב הכפרה למי שפרש בקישוי הוא אף למי שעדיין לא הגיע לגיל 

 ימנים כבר חייב בכל חיובי התורה. והביא ס
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 החוו"ד כתב שאף אם שימש סמוך לווסתה בשוגג, ופתאום נזכר באמצע התשמיש:

 צריך לפרוש באיבר המת -אם מצאה דם באמצע התשמיש

 יכול לפרוש אף באיבר חי, אא"כ אמרה בפירוש שמרגישה שזה דם    -אם רק אמרה שהיא מרגשת

 

רוש באיבר מת, ואף שהיה לומר שיכול להיות שעד שהוא ישהה בשביל בתשובה מאהבה כתב שחייב לפ

לחכות שימות האיבר, יכול להיות שיצא זרע וממילא בנו יהיה בן הנידה, אין לחוש לכך כלל, שאין לאב 

 לעבור על איסור כרת החמור בשביל שבנו לא יהיה פגום 

 

ימים  2צום, ובאדם חלש די בצום של ימי  43ימי צום רצופים עם הלילות נחשב כ 3ברמ"א מבואר ש

הימים כשהם מפוזרים, בכדי שיזכור היטב את מעשיו  43רצופים. המג"א כתב שיותר עדיף לצום את 

 ובבחינת 'וחטאתי נגדי תמיד'. 

יום כשעבר את העבירה במזיד, ואם מדובר שהזיד בין  72החת"ס הביא שע"פ המקובלים יש להתענות 

 ענה שיעור כזה פעמיים. בכניסה ובין ביציאה, ית

כשהאישה צריכה כפרה, כיון שהנשים הינן תשושות כוח, יש להקל עליה בצום. אם אחד מהם פטור, 

 ימים או יפדה התענית.   2עכ"פ יתענה 

ימי צום הכפרה, הרי הוא אסור בבשר ויין בליל התענית. בתוה"ש הסתפק האם  43הרמ"א פסק שב

הלילה שלאחר התענית )כמו קדשים שהלילה הולך אחר היום, והרי  התכוונו ללילה הקודם לתענית או

 התענית היא באה במקום קורבן(. 

 הלילות )לפני+אחרי התענית(  2למעשה הסיק ע"פ המהרש"ל שראוי לנהוג לא לאכול בשר ויין ב

 האישה אינה צריכה כפרה. הנוב"י הביא שהשואל הקשה לו: -כאשר הבעל פרש בקישוי

א של דברי הרמ"א נאמר שמדובר שלא בשעת ווסתה, משמע שבתחילת דבריו מדובר א. מכך שבסיפ

ששימשו בשעת ווסתה, ובכל זאת מצינו שהרמ"א כתב שהאישה אינה צריכה כפרה, והדבר אינו ברור 

 שהרי גם האישה עברה עבירה בכך שהסכימה לשמש בשעת ווסתה, וחייבת על כך קרבן  

לת דברי הרמ"א ששימשו שלא בשעת ווסתה, עדיין קשה מדוע ב. אף אם נאמר שמדובר גם בתחי

האישה אינה צריכה כפרה, והרי מבואר במסכת שבועות שכשהאיש פרש באיבר חי גם האישה צריכה 

 כפרה 

 חילוקים: 3החת"ס כתב שישנם 

. אשה שיש לה וסת, בשעת וסתה ובעונה הסמוכה שאסורה לשמש, אם כבר ועברה ושמשה ומצאה 1

על העד של בעלה, אפילו אם היא בדקה לפני תשמיש, בכל זאת צריכים שניהם כפרה, ולא  אח"כ דם

 שייכת כאן כלל טענת אונס, שהרי היה להם להימנע מתשמיש, ובמקרה שכזה הרמ"א והשו"ע לא עסקו. 

הפתחי תשובה הסביר שהרמ"א והשו"ע לא התעסקו בהלכה זו, כיון שכל הנפק"מ זה לעניין קרבן אך 

 ין כפרה ותשובה, הרי הם צריכים כפרה אף אם היא לא מצאה דם כלל, כי עצם המעשה כבר אסור. לעני
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. אשה שאין לה וסת כלל, שהרמב"ם והרא"ש מצריכים אותה בדיקה תמיד לפני התשמיש, ואם היא לא 2

 אין זה אונס. אמנם אם היא בדקה, הרי הם אנוסים על תחלת התשמיש, אבל על עצם הפרישה -בדקה

 שפירש באבר חי יש חילוק: 

א. אם אמרה לו נטמאתי ופרוש ממני, הרי גם היא רצונה בפרישה, הרי הרצון והנאה נחשבים גם לה 

 למעשה, וק"ו אם סייעה בהפרישה שגם היא נשמטת מתחתיו, ואף היא חייבת כפרה על זה 

היינו שימתין עד שימות  ב. אם אמרה לו רק נטמאתי, ולא אמרה: 'פרוש ממני', א"כ מה שהודיעה לו,

האבר, ואם פירש באבר חי היא נחשבת אנוסה ואינה צריכה כפרה והוא צריך כפרה. בהלכה זו עוסקים 

 הרמ"א והשו"ע.  

טהורה, דהיינו שידוע בוודאי שהיא טהורה, כיון שבדקה היש לדייק בלשון השו"ע, שנקט על המשמש עם 

ו"ע חייב את הפורש באיבר חי. על זה כתב הרמ"א את עצמה לפני התשמיש, ובכל זאת מצינו שהש

 שהאישה איננה צריכה כפרה, כיון שהיא אנוסה:

 שהרי בדקה את עצמה קודם התשמיש -א. בכניסה

 שהרי היא לא אמרה לבעלה לפרוש, אלא רק שהיא נטמאה, והוא פרש מעצמו באיבר חי -ב. בפרישה

הרי היא  -ש לה ווסת, אף אם היא לא בדקהאם מדובר שהיא שימשה שלא בשעת וסתה, כשמדובר שי

 אנוסה, ואינה צריכה כפרה 

מאיר נתיבים כתב לגבי דין אישה שפשטה את חלוקה בלילה קודם השינה, ונבעלה אז שלא בשעת 

ווסתה, ולמחרת כשלבשה את חלוקה מצאה כתם על החלוק, והשאלה היא צריכה כפרה וכתב שאין היא 

צינו שיש לאישה חיוב לבדוק את חלוקה שמא תמצא בו כתם, כל עוד צריכה כפרה. זאת משום שלא מ

 שלא הרגישה כלל. 

לראייתה, ובאותו זמן היא הרגישה כובד  31החת"ס דן במי שבא על אישתו שלא בעת ווסתה ביום ה

באיבריה, וכך דרכה בכל עת שדמה זב שאיבריה כבדים עליה. החת"ס כתב שאף שמדובר שכבר עברו 

וממילא לא היה לבעלה לחוש כלל שמא אשתו תראה, בכל זאת שניהם צריכים כפרה, כיון ימי ווסתה, 

בכך שאיבריה כבדים עליה ואז היא רואה, וממילא הם צריכים כפרה, הן על  וסת הגוףשידוע לה שיש לה 

 הכניסה והן על הפרישה. 

שחייב רק חטאת אחת  זיתי חלב בהעלם אחד 2אף שכל אחד מהם חייב רק חטאת אחת, כדין מי שאכל 

זיתי חלב(, מ"מ הם צריכים תשובה וכפרה על מעשיהם כל אחד כפי  2)דין הכניסה והפרישה כדין אכילת 

 כוחו. 

שוגג, והיא פטורה, כיון  -אולם, אם מדובר שהאישה הרגישה רק בתוך התשמיש, והודיעה לבעלה, בעלה

 יה רק בבעלה שהרי היא הודיעה לו שהיא אנוסה, שהרי הכניסה הייתה באונס וגם הפרישה תלו

קרובה לדין  -אונס ופטור לגמרי, שהרי לא ידע מהדבר, והאישה -ואם מדובר שלא הודיעה לו כלל, הבעל

של "משמשתו נדה", וצריך לאיים עליה הרבה שלא תבוא להכשיל בעלה עוד פעם, וספק אם היא צריכה 

 כפרה על מעשיה. 

 

ה שקרה לה שפחדה פחד פתאום, ואח"כ בלילה שימשה, ולמחרת עוד מקרה מובא בחת"ס, בדין איש

מצאה את סדינה מלוכלך בדם, וכן העד של בעלה היא מלוכלך בדם, ובוודאי שהדם מהעד של בעלה 
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הגיע ממעשה התשמיש, ופסק שאין הם צריכים כפרה, כיון שהם שימשו שלא בשעת ווסתה, ואף שהיה 

ה, ולכאורה היה להם לחוש שמא היא תראה דם מחמת ידוע להם שקודם מעשה התשמיש היא פחד

 הפחד, בכל זאת אין הם צריכים כפרה, כי הכל היה שלא בשעת ווסתה.  

 החת"ס הסביר שבמקרה שאישה רואה דם מחמת פחד, אין זה כשאר וסתות הגוף:

 חוששים שמא ראתה טיפת דם כחרדל או שמא הרגישה ולא נתנה דעתה לדבר  -בשאר וסתות הגוף

יוצא שפע של דם, ובהרגשה רבה, וממילא אם היא לא הרגישה בשעת הפחד שיוצא ממנה דם,  -בפחד

שוב אנו לא חוששים להצריך אותה בדיקה או פרישה, ועל כן במקרה שלנו אין היא צריכה כפרה כי לא 

 היה לה לחוש 

הכתם טמא, עוד כתב החת"ס בדין אישה שמצאה כתם והראתה את הכתם לחמותה והיא פסקה לה ש

ושוב הראתה את הכתם ליהודיה אחרת מרשעת שאמרה לה שהכתם טהור, כיון שכל כתם שחולף ע"י 

 טהור, ואותה ישראלית סמכה על המרשעת, וכשנודע הדבר לחמותה היא צעקה עליה בקול גדול. -רוק

ה החת"ס פסק בדין זה שפשוט ששתיהן צריכות כפרה, וכל שכן אותה מרשעת שהורתה הוראה רע

להכשיל אחרים, שהיא ראויה לעונש מר. עם זאת למעשה, אף שהם קרובים למזיד במעשיהם, אין 

ימים רצופים, כיון שעכ"פ עברו רק על  43להחמיר עליהם יותר ממה שהרמ"א פסק שצריך להתענות 

 איסור דרבנן )כתם(.

  קפו
 א

 פתחי תשובה 

יינו 'בתולת דמים', הרי היא עומדת בחזקת הר"ד ערמאה וחכם צבי פסקו שאישה שמעולם לא ראתה, דה

טהרתה, ואיננה צריכה בדיקה לבעלה. הפת"ש העיר שאע"ג שמצינו שהש"ס פסק שכל אישה שהגיעה 

לפרקה חייבת בבדיקה, זה רק לעניין טהרות, שהחמירו בהם הרבה, אך לעניין נידה, האישה בחזקתה כל 

 עוד שלא ראתה דם 

 ב

 ש"ך 

רשב"א והרא"ש והר"ן הבינו בדעת הרי"ף כמו הפירוש השני שרש"י סתר, והוא הש"ך הביא שהרמב"ן וה

פירושו של ר"ח, והלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס שהאישה שאין לה ווסת צריכה לבעלה בדיקה ומשמשת 

 הפעמים הראשונים, וכמו שפסק בשו"ע  3בעדים ב

שה אינה צריכה בדיקה כלל, אך הש"ך הסביר שהרא"ש סתר את דברי הרי"ף והעלה להלכה שאותה אי

 הלכה למעשה הרא"ש לא רצה לפסוק להקל כנגד פירושו של ר"ח שהצריך בדיקה, וחשש לשיטה זו.  

כמו כן מצינו שהרשב"א והר"ן נדחקו ליישב את דברי הרי"ף ולא מלאו לבם להקל נגדו אף על פי שלענין 

 ה. הדין נראה מדבריהם עיקר להלכה דלא בעי בדיקה כלל לבעל
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 כמו כן מצינו שהב"י והב"ח נדחקו ליישב דברי הרי"ף

הש"ך תמה על כל אותם גדולים, איך בכלל עלה על דעתם לומר שהרי"ף פסק הלכה כר' חנינא ב"א, 

 שאישה שאין לה ווסת צריכה בדיקה לבעלה שמא היא רואה דם מחמת תשמיש, שהרי:

ם שום קשר להלכות נדה. אם הרי"ף היה סובר . מצינו שהרי"ף קבע הלכה זו בהלכות כתובות ואין ש1

 כר' חנינא, היה לו לקבוע הלכה זו במסכת נדה ולא במסכת כתובות

. את כל ההלכה שאם שימשה ומצאה נדה הרי היא הוחזקה נדה היה לו לקבוע בהלכות נדה ולא 2

מחמת בכתובות. מצד שני הרי"ף הביא בהלכות נדה את ההלכה שכבר הביא בכתובות שרואה דם 

 תשמיש אין לה כתובה ולא פירות וכו'  

. לא ברור מדוע הרי"ף במסכת נדה לא האריך וכתב שכבר פירשנו את ההלכה במסכת כתובות ולא ציין 3

 את הפרק של 'אלמנה ניזונת', כלומר מדוע הדגיש בדווקא שזה הלכות כתובות

משפט הדרים לכאורה היה לחוש פעמים, כי  3. כיצד הם הבינו שלדעת הרי"ף צריכה לשמש בעדים 4

 לעולם שתשמש בעדים 

אינה צריכה  -לדעת הש"ך, דעת הרי"ף היא כדעת כל הפוסקים שאפילו אישה שאין לה ווסתדעת הש"ך: 

בדיקה לבעלה כלל, לא לפני התשמיש ולא לאחר התשמיש, ועל כן הרי"ף לא כתב בשום מקום בפירוש 

ות נדה שהבריתא של רחב"א מדברת בעוסקת בטהרות, כי שהיא צריכה בדיקה, אלא אדרבה כתב בהלכ

 כלל אינה צריכה בדיקה. -אישה לבעלה

ממילא, גם ברור שהרי"ף לא התעסק בהלכות נדה בדברי רחב"א, כיון שעתה אין לנו טהרות, ואין האישה 

 צריכה כלל בדיקה לבעלה. 

בעדים וכמו ששנינו בברייתא. פעמים, וצריכה לשמש  3צריכה בדיקה  -עם זאת, אמת שאישה שרדמ"ת

צריכה בדיקה, אך לפני שראתה,  -מדוייק מלשון הרי"ף שדווקא מי שראתה כבר דם מחמת תשמיש

 אינה צריכה בדיקה כלל.     -בסתמא

אין כאן שום  -כמו כן, מבואר לפי זה שהרי"ף כתב שכבר פירש הלכה זו בהלכות כתובות, כי לעניין נידה

א, אלא רק לעניין כתובה, שהדין הוא שהאישה לא מפסידה את כתובתה עד נפק"מ בכך שהלכה כרחב"

 פעמים ותרדמ"ת, לאפוקי מר' מאיר.  3שתשמש 

 ממילא ברור גם מדוע הרי"ף פירש את עיקר הלכה זו של רחב"א בהלכות כתובות ולא בנידה. 

 הרי"ף לא כתב בכתובות שברייתא זו עוסקת באישה שרדמ"ת:

קו רק בדיני כתובה, והוא בא לפסוק הלכה כרחב"א, אך ברור שמדובר שם א. כי בכתובות התעס

ברדמ"ת, וסמך על כך שכבר קבע את הברייתא של רחב"א עם הברייתא של רדמ"ת שיבינו שמדובר 

 באותו עניין  

 איני רוצה לתת לך כתובה -ב. לעניין כתובה שזה עניין ממוני, הבעל יכול לומר לאישה שכיון שאין לך ווסת

פעמים בעדים כדי שתצא מחשש רדמ"ת.  3ולשמש עימך אלא בעדים שמא תרדמ"ת ועל כן משמש עימה 

אולם, ברור שאם הבעל לא מקפיד על הכתובה )להפסידה אם ימצא שרדמ"ת(, גם לעניין איסור )שבא על 

 אינו צריך לחוש, ועל כן הרי"ף כלל לא כתב שמדובר ברדמ"ת כי זה לא עקרוני  -מי שרדמ"ת(
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הש"ך כתב שמבואר בדברי הראב"ד שהוא הבין כדעת הש"ך בדעת הרי"ף, רק שהחילוק בין ממון לאיסור 

לא מבואר שם. הראב"ד מסיק שם בדעת הרי"ף הלכה למעשה שאישה לא צריכה לבדוק אם היא רדמ"ת 

 לבעלה, אף אם אין לה ווסת. 

ב"ם שסובר שכל הסוגיא עוסקת במי הש"ך כתב שכיון שמצינו למסקנה שדעת כל הפוסקים )חוץ מן הרמ

שאינה עסוקה בטהרות, אך הוא יחיד כנגד כל הפוסקים, ומה גם שהרמב"ם עצמו בפירוש המשנה כתב 

 אינה צריכה כלל בדיקה לבעלה(  -שאם מדובר שאינה עסוקה בטהרות ואין לה ווסת

ק שלא רצו לחלוק על שאישה שאין לה ווסת כלל אינה צריכה בדיקה לא לפני תשמיש ולא לאחריו, ר

 -הרי"ף ולהקל כנגדו, ומה גם שכבר נתבאר שבכלל דעת הרי"ף עצמו הוא גם כן שאישה שאין לה ווסת

. כן דעת הג"מ, מרדכי, ר"י, סה"ת, סמ"ג, רוקח, כן הלכה למעשהאינה צריכה בדיקה כלל, ברור ש

אסורה  -החמיר על עצמהשאינה צריכה בדיקה לבעלה, ואף אם היא רוצה ל -ש"ד,אגור בשם מהרי"ל

 לבדוק לפני או אחרי תשמיש שמא לבו של בעלה יהא נוקפו, וכן עמא דבר.   

 

 פתחי תשובה 

 פעמים אם היא רדמ"ת: 3האם אישה שאין לה ווסת צריכה לבדוק עצמה 

 השו"ע: צריכה

 הש"ך: אינה צריכה, וכן המנהג

ר, אך סתם כך יש לבדוק כדעת השו"ע אין להחמי -תוה"ש: במקום שנהגו להקל שאינה צריכה לבדוק

 והרמ"א. 

 חוו"ד: 

 צריכה לבדוק רק למי שסובר שצריכה לבדוק אם היא רדמ"ת -א. בדיקת חו"ס

צריכה אף למי שסובר שאינה  -ב. קינוח )כשאינה שוכבת אפרקיד( והשהיית העד על גופה כשיעור ווסת

לעשות כן, בכדי לחוש לדברי ר"ח ורוה"פ צריכה לבדוק עצמה אם היא רדמ"ת, וראוי לכל אדם לחוש ו

 והשו"ע והרמ"א

החוו"ד כתב שאם האישה רדמ"ת פעם אחת בליל התשמיש, אף אם ראתה זמן רב לאחר מעשה 

 התשמיש, חייבת שוב לבדוק, כיון שנמצא בה ריעותא:

 פעמים בכדי שתתחזק שאינה 3הרי היא צריכה לבדוק את עצמה  -א. אם היא אישה שאין לה ווסת

 רדמ"ת. 

הרי היא צריכה לבדוק את עצמה רק פעם אחת, ואם לא תמצא דם, שוב  -ב. אם מדובר שיש לה ווסת

 היא איננה צריכה בדיקה. 

 

הרמ"א פסק שאישה שיש לה ווסת, מותרת לשמש שלא בשעת הווסת, ואינה צריכה לבדוק את העד 

 לבדוק את העד. לאחר כל תשמיש, אלא יכולה לשמש כל הלילה ולקנח בעד ולמחרת 
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כתב שצריך עיון האם הקולא של הרמ"א שניתן לבדוק את העד רק לאחר זמן  תשובה מאהבהבשו"ת 

תקפה רק למחרת לאחר התשמיש, אך אם תבדוק לפני התשמיש חייבת לבדוק את העד לאלתר, או 

 שמא ניתן לבדוק אף קודם התשמיש את העד על סמך שתראה למחרת

 

ילו אם מדובר באישה שאין לה ווסת, אך היא מעוברת שהיא בחזקת מסולקת המהר"ם פדוא"ה כתב שאפ

אינה צריכה בדיקה )כ"כ מ"י וס"ט בשמו(, ונראה פשוט שהוא הדין למניקה שהרי היא גם מסולקת  -דמים

 דמים

 ד

 ש"ך

האישה נאמנת על העד של בעלה, שהרי מצינו שתמיד נקטו בבדיקות ביחס לאישה כי היא נאמנת בדינים 

 אלו 

 

 קפז
 א

 ט"ז 

פעמים אצל  3הפעמים שרדמ"ת זה כולל את התשמיש הראשון שראתה דם מחמתו. לאחר שרדמ"ת  3

 בעלה הראשון, תנשא לאחר, כי ייתכן שאצל השני לא תרדמ"ת, שהרי אין כל האצבעות שוות.  

רדמ"ת. אף גברים ות 3מותרת אף להינשא לשלישי, כיון שלא נוצרה לה חזקה של רדמ"ת עד שתנשא ל

בבעל השלישי היא אסורה רק לאחר שלושה ביאות, ואין היא אסורה כבר לאחר הבעילה הראשונה, ואף 

שניתן היה לומר שכבר נוצרה חזקה בשלושה בעלים שהיא רדמ"ת, כיון שאין כל הכוחות שווים אף בגבר 

ש, אך בשאר ביאות אחד, וייתכן שהבעילה הראשונה הייתה בכוח מרובה ועל כן ראתה דם מחמת תשמי

 שלא יהיו כ"כ בחוזק לא תרדמ"ת. 

 

 ש"ך 

אם ראתה מיד בכדי שתושיט ידה מתחת לכר, אף שייתכן לומר שרדמ"ת לאחר התשמיש, בכל זאת 

 נקראת 'רדמ"ת', כיון שהיא חייבת אשם תלוי על שיעור שכזה, אך לאחר השיעור הזה היא טהורה. 

ום, ואח"כ ראתה דם אפילו בתוך השיעור שתושיט ידה אם בדקה מיד לאחר התשמיש ולא מצאה כל

 אינה נקראת רדמ"ת.   -מתחת לכר

כמו כן ביאר אביו של הש"ך. הש"ך העיר שכן משמע מדברי הראב"ד המובא בב"י שדווקא אם בדקה את 

עצמה בכדי שתושיט ידה לתחת הכר, הרי היא מוגדרת כרדמ"ת. כמו כן מוכח מלשונו של הראב"ד שכתב 
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היא כמעת לעת בנידה, שלא בדקה עדיין, שהרי אם היה מדובר שהיא כבר בדקה, היה לו לטמא  שהרי

 רק מפקידה אחרונה שבדקה בה. 

 רדמ"ת היא מי שדווקא ראתה בסמוך לתשמיש, אך אם לא ראתה בסמוך היא מותרת, וכגון:

 א. רק לאחר זמן מופלג מן התשמיש בדקה עצמה ומצאה דם

 ים בבוקר לאחר ליל טבילתה כשקמה ריבוי דם בכותנת שלה פעמ 3ב. אישה שראתה 

עוד הביא הש"ך בשם אביו, שאף אם אישה שכזו שמצאה דם לאחר זמן מהתשמיש, אח"כ תשמש 

 3ותמצא דם מיד בשעת התשמיש פעם או פעמיים, עדיין היא אינה מוחזקת לרדמ"ת עד שתראה 

רר הדבר למפרע שגם בפעם הקודמת היא פעמים, ולא אומרים שמתוך שכבר רדמ"ת פעמיים, התב

 בעצם כן ראתה את הדם מחמת התשמיש אף שמצאה אותו רק לאחר זמן מופלג. 

כמו כן ברור מתשובת מהר"ם מלובלין ועוד שכל עוד שהיא לא מוגדרת כרדמת ע"פ הגדרים, אין זה 

 פעם.  133משנה אף אם היא שימשה כבר 

פעמים בצורה רצופה מבלי שתשמש  3צריכה שתראה  כאשר האישה משמשת, בכדי שתהיה רדמ"ת,

פעם אחת באמצע ולא תראה דם, אך אין צורך שעצם הבעילות תהיינה בשלושה לילות רצופים, אלא 

 הראיות שרדמ"ת לא היה ביאת היתר.  3העיקר הוא שבין 

ר אם האישה מצאה את הדם על העד של בעלה, הרי היא בחזקת רדמ"ת אף אם מצאה את הדם לאח

 זמן מופלג מהתשמיש, כי אם הדם לא הגיע ממנו ממי הוא כבר יכל להגיע. 

הש"ך כתב שצריך עיון, האם מה שאסרנו את האישה על בעלה במקרה שרדמ"ת בסמוך לתשמיש זה 

משום שאנו לא בקיאים אם ניתן לאסרה על כל העולם במקרה שהוחזקה לרדמ"ת כן בסמוך לתשמיש 

 בשלושה אנשים

 

  פתחי תשובה

הנוב"י קבע שרדמ"ת הינו ווסת במעשה התשמיש, וזה באם מדובר שלאותה אישה שרדמ"ת לא היה 

ווסת קבוע כלל, ועל כן אנו תולים שמה שהיא רדמ"ת זה הווסת הקבוע שלה. על כן, אם מדובר שלאחר 

פעמים מחמת תשמיש, היא קבעה לה ווסת החודש או הפלגה, היא עוקרת בכך את  3שהיא ראתה 

 סת שרדמ"ת. הוו

פעמים כדין ווסת שאינו קבוע, אך  3לקמן מצינו שווסת הקפיצות שלא מגיע ביום ידוע, חוששת לו אם חזר 

 לא חוששת לו כווסת קבוע כל עוד שלא קפצה ביום מסויים.  

ממילא אומר הנוב"י שדין ראיית דם מחמת תשמיש הוא כדין ווסת הקפיצות שלא נקבע ביום מסויים, וכיון 

הרי שרדמ"ת זה כדין ווסת שאינו קבוע, וממילא אם היא עתה קובעת לה ווסת קבוע לחודש או  שכך

הפלגה, הרי היא עוקרת בכך את הווסת שאינו קבוע לרדמ"ת, אפילו אם לא נעקר עדיין הוסת שאינו קבוע 

 של רדמ"ת. 

אמר שיש לאסרה או לפי הנ"ל, הסתפק הנוב"י, האם אישה שיש לה ווסת קבוע ועתה היא רדמ"ת, אם נ

 שמא כיון שיש לה כבר ווסת קבוע לא שייך שנאסור אותה מצד הווסת של רדמ"ת. 
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הנוב"י הורה הלכה למעשה בדין אישה שרדמ"ת שלא היה לה וסת קבוע, שאם היא תקבע לה וסת קבוע 

שיהא קבוע לפי כל הפוסקים, אז היא מותרת לשמש עם בעלה ואינה חוששת לכך שתראה דם מחמת 

 תשמיש. 

אם שוב תראה מ"ת פעם ראשון, אז פעם השני תפרוש ליל טבילה ותשמש בלילה שאח"כ, ואם שוב 

תראה מ"ת תחזור ותטבול ותשמש פעם שלישי, ואם שוב תראה אז תבא לשאול לגדולי הדור )ר"ל כי יש 

 בזה הספק הנ"ל כיון שאחר שנקבע לה וסת קבוע ראתה ג"פ( 

 

וב"י, וכתב שחלילה לסמוך על כך שראיית דם מחמת תשמיש זה סוג של החוו"ד חלק בתקיפות על הנ

שהאישה מתמלאת בדם ובזמן התשמיש היא מנפצת את הכל  חוליווסת, כיון שרדמ"ת זה חשש של 

בבעלה. על כן, לפי החוו"ד, אף כשהאישה בזמן עיבור והנקה שהיא בחזקת מסולקת דמים, עליה לחוש 

 י. לרדמ"ת, כי זה עניין של חול

 

 האם רדמ"ת זה ווסת או חולי:

 נוב"י: ווסת

 חוו"ד: חולי

 

 האם אישה שרדמ"ת, בזמן עיבור והנקה חוששת לראות דם בתשמיש:

 נוב"י: לא חוששת, כיון שהיא בחזקת מסולקת דמים ואין לה ווסת בתקופה זו

 חוו"ד: חוששת, כיון שזה חולי והוא עומד במקומו  

 

הפעמים בכדי ליצור  3שונה שראתה דם מחמת תשמיש הינה בכלל ישנה מחלוקת האם הראייה הרא

 חזקה:

 בה"ט, ט"ז, ש"ך, פרישה: הראשונה בכלל

בכלל המניין, וזאת משום שהיא מתחילה כלל לא בדקה, ועל כן לא ניתן  אינהתוה"ש, הראב"ד: הראשונה 

 לצרף ראייה זו למניין 

לתשמיש ומצאה דם, ואח"כ שמשה כמה  פעמים סמוך 2החוו"ד כתב שאם האישה בדקה את עצמה 

פעמים בלא בדיקה כלל, ואח"כ שמשה פעם אחת ובדקה ומצאה דם, הדבר נחשב כמו שבדקה את עצמה 

 פעמים רצופות שבהם הוחזקה לראות דם מחמת תשמיש.  3

פעמים דם מחמת תשמיש, ונודע לרב שבפעם השנייה  3שו"ת שיבת ציון נשאל על אישה שראתה 

היא לא בדקה את עצמה מיד לאחר התשמיש, כי היא לא הרגישה כלום מיד אח"כ, אלא רק כשמצאה דם 

 ביום שלאחר הטבילה היא בדקה ומצאה דם. 
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נשאלה שאלה שאולי היא לא נאמנת בדבריה, שהרי יש כאן סתירה שמצד אחד היא טענה בסתם 

לא בדקה כראוי וממילא  פעמים מחמת תשמיש, מצד שני היא טוענת שבפעם השנייה היא 3שמצאה דם 

 אין לה דין של רדמ"ת.  

היא מצאה דם  3וה 1השיבת ציון השיב שברור שאין לה דין של רדמ"ת, ולא שייך לומר שמתוך שבפעם ה

מדובר שהיא רדמ"ת. אך ברור שאם גם מבלי  2מחמת תשמיש התברר הדבר למפרע שגם בבדיקה ה

 שמיש, שהיא אסורה. ראיות שראתה בהם מחמת ת 3הפעם השניה יש כבר 

נאמנת, וזה משום שהיא  -כמו כן הוסיף השיבת ציון שברור שאותה אישה שלכאורה יצא סתירה בדבריה

 יכולה לתרץ את דבריה, מה גם שלא היה בדבריה איסור ברור על עצמה. 

וא קושיה: מצינו שאם אישה אומרת 'טמאה אני לך' אנו חוששים שמא עיניה נתנה באחר והיא רוצה למצ

פעמים היא משקרת  3תואנה להתגרש מבעלה. מדוע לא נחוש שגם במקרה שאישה אומרת שרדמ"ת 

 ובאמת עיניה נתנה באחר. 

שהרי ביד הבעל תיכף כשהיא  דבר העשוי להגלותתירוץ: האישה נאמנת לומר שהיא רדמ"ת, כיון שזהו 

על כן יש לה נאמנות. הרא"ש אומרת לו שהיא נטמאה, לבדוק את עד הבדיקה אם יש עליו באמת דם, ו

מסביר במסכת מועד קטן פרק ג' סימן לב שמבואר בש"ס שבכל מקום שהדבר עשוי להתגלות יש 

 נאמנות, כי יש כאן חזקה שהאדם לא משקר, שהרי הוא מפחד לשקר שמא יוודע הדבר לרבים. 

ים תיכף אחר אולם ע"פ הנ"ל, יש לומר שלכאורה דווקא אם האשה אמרה לבעלה בכל שלושת הפעמ

התשמיש שהיא ראתה דם, שייך בדבר דין של 'דבר העשוי להגלות', שהרי הבעל יכול לבדוק את הדבר 

בצורה מיידית, אך אם מדובר שהיא אמרה לבעלה רק למחרת התשמיש שמצאה דם ייתכן שהיא לא 

 תהיה נאמנת.

האישה תאמר לבעלה הפת"ש העיר שהוא לא מבין מדוע השיבת ציון הצריך שבכל שלושת הפעמים 

תיכף שמצאה את הדם בכדי שתהיה לה נאמנות מדין דבר העשוי להגלות, שהרי עיקר הקפידא הוא על 

שבה היא נאסרת מדין רדמ"ת, ועל כן נראה שאם בשני הפעמים הראשונים היא אמרה לבעלה  3הפעם ה

 רק לאחר זמן, היא גם כן נאמנת. 

יבת ציון דימה בין הדין של אומרת טמאה אני לך, לבין הדין של כמו כן הפת"ש נשאר בצריך עיון מדוע הש

 האומרת שהיא רדמ"ת, שהרי יש הבדל עקרוני:

אין תקנה, ועל כן אנו מאוד חוששים שמא עיניה נתנה באחר, כי היא יודעת  -א. באומרת טמאה אני לך

 שאם תטען כן, בעלה יהיה חייב לגרשה

י לדעת רוב הפוסקים היא מותרת ע"י בדיקת שפופרת, וממילא יש תקנה, שהר -ב. באומרת שהיא רדמ"ת

 אין חשש שנתנה עיניה באחר, שהרי יש תקנה בעבורה ולא ברור לה שבעלה יגרשנה

לאחר מכן הפת"ש חזר בו וכתב שהצדק עם השיבת ציון, כיון שאף במקרה של רדמ"ת שיכולה לבדוק 

ט אם תבדוק עצמה והבעל לא יכול לכופה בדבר עצמה ע"י השפופרת, בכל זאת רק האישה יכולה להחלי

וממילא אם היא לא תסכים לבדוק את עצמה הוא יהיה מחוייב לגרשה, א"כ שפיר יש לחוש שמא עיניה 

 נתנה באחר. 

ועוד י"ל לפ"ד הנו"ב שאף המתירים את הרדמ"ת לבעל הראשון שלה, זה דווקא אם תעשה בדיקה והיא 

נדע שהדם מגיע ממכה ולא מהמקור עצמו, אך אם היא תעשה תמצא את הדם בצדדי השפופרת אז 

 אין זה מועיל, והיא לא תהיה מותרת לבעלה.  -בדיקה והיא כלל לא תמצא דם
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פעמים, ובאמת  3ממילא, כוונת השיבת ציון היא שאם אישה נתנה עיניה באחר, ייתכן שתאמר שרדמ"ת 

שלא תמצא כלום על השפופרת, וממילא  היא כלל לא ראתה, ועתה היא תעשה בדיקת שפופרת וברור

 תהיה אסורה לבעלה והוא יהיה חייב לגרשה, ויש לעיין בדבר. 

 

פעמים הרי  3הפת"ש הביא שלדעת הפנים מאירות, כל מה שהרמ"א פסק שאם נמצא על העד של הבעל 

א קינח היא מוחזקת להיות רדמ"ת, זה כשנמצא על עד שלו שהוכן לו לקנח את עצמו לאחר התשמיש והו

 את עצמו בו, וממילא ברור שהדם שנמצא הגיע ממעשה התשמיש ועל כן ניתן לתלות שהיא רדמ"ת. 

אולם, אם מדובר שהדם לא נמצא בעד כנ"ל, אלא הדם נמצא בכותנת שלו הרי זה כסתם דין כתם, 

כרדמ"ת וממילא לא מצינו שיש לחוש לכתמים בבגדי האיש אלא רק בבגדי האישה, וממילא אין להחזיקה 

 במקרה זה. 

הס"ט הוסיף שאף אם מדובר שהכתם נמצא בכתונת של האישה, גם יש לתלות שהכתם הגיע רק לאחר 

ייתכן שבא  -זמן של חיוב שיעור אשם תלוי וממילא היא אינה בגדר רדמ"ת, ומה שנמצא בכתונת שלו

 מהעולם ולא מאישתו. ייתכן שכן דעת הנוב"י. 

שהיה לה סדין והיה בו כתמים אך לא היה באחד מהם גודל כגריס,  בשו"ת חמדת שלמה נשאל באישה

והיה ספק במקום שם אם הכתם מצטרף. האישה אמרה שיש לה לתלות שהדם מבעלה, כיון שתיכף 

פעמים, ובכל  4-5לאחר התשמיש הוא קינח את האיבר שלו בסדין, ולפני כן הסדין היה בדוק, וכך קרה 

היא לא סברה שיש בעיה להחמיר ולטמא, ובכל פעם כשהיא בדקה את פעם היא שיערה שהכתם טמא כי 

עצמה לאחר התשמיש בבוקר היא לא מצאה שום דבר. כמו כן יש לבעלה כאב בצד, ולפעמים הכאב מגיע 

עד סמוך לאיבר, אך בשתן לא נמצא צבע אדום, עם זאת נמצא על הסדין שכבת זרע עם מראות אדומים. 

 סת קבוע.  כמו כן יש לאישה הנ"ל וו

 החמדת שלמה האריך בדבר וצידד להקל, שהיא איננה בגדר רדמ"ת, זאת משום:

 א. לא ברור שנמצא כתמי דם בשטח של יותר מכגריס

 ב. המקום נגוע בפשפשים, ועל כן ניתן לתלות שם עד כתורמוס

ל כן תלתה ג. אין זה ברור שהדם נמצא במקום שהבעל קינח את עצמו, אלא רק שהוא רגיל לקנח שם וע

 בו את הדבר 

ד. נראה שמצאה את הכתם רק לאחר זמן, ומצאה את הכתם רק בבוקר, וממילא אין זה בגדר עד הבדוק 

 וניתן לתלות שהדם הגיע מכינה

נראה שמה שהאישה מצאה הינו בגדר כתם, ועל כן ניתן לתלות במה שניתן, ואף שזה ספק, בכל זאת 

ק ע"פ, בדין אישה שיש לה ווסת קבוע, שיכולה לתלות במכה ניתן לצרף את דעת המרדכי שהרמ"א פס

אף אם לא ברור שהיא מוציאה דם. עם זאת, עדיף לתלות את הדם בדם כינה, ובפרט כאן שיש מקום 

 לתלות את הדם בבעל, יש להקל.

למעשה החמדת שלמה כתב שנראה לו להקל בדבר אם עוד רב מוסמך יורה עימו להיתר, ואזי תשמש 

ד פעם אחת ולאחר המעשה תבדוק היא והבעל אם היא רדמ"ת. כמו כן ראוי עם זאת לתקן עכ"פ עו

שתשמש רק בלילה השני של הטבילה, וכמו כן טוב להתיר לה לטבול ביום השמיני קודם מנחה ותלך 

 לביתה בלילה ומותרת מיד לשמש:
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 א. זה לאחר עונת ווסתה

 שטובלת בלילה ב. עדיף שתטבול ביום כי יכול להיות שרואה מחמת

אין זה עקירת ווסת, כיון שסוף סוף הרי לא טבלה בלילה,  -עם זאת כתב החמדת שלמה שאם לא תראה

הייתה רואה מחמת תשמיש. כמו כן יש לבדוק בבעל: א. אם  -וייתכן להיות שאם הייתה טובלת בלילה

התשמיש אם יש בהם נשאר בפי האמה שלו לאחר קינוח ב. לבדוק את המי רגלים של הבעל מיד לאחר 

 דם  

 

פעמים מחמת תשמיש הרי היא אסורה לשמש עם בעל זה שראתה  3השו"ע פסק שאם האישה ראתה 

 ממנו, נחלקו האחרונים מה דינה של האישה הנ"ל בימי עיבור והנקה:

פעמים  3החוו"ד: רדמ"ת זה מדין חולי, ועל כן אסורה לשמש עימו אף בימי עיבור והנקה, ואף אם ראתה 

 אסורה.   -חמת תשמיש בימי עיבור והנקהמ

הנוב"י: רדמ"ת זה מחמת ווסת, ועל כן אם מדובר שנתעברה בביאה השלישית שראתה בה מחמת 

 תשמיש, תמתין עד שיוכר העובר, ואז תהיה מותרת לבעלה בכל זמן העיבור וההנקה. 

ה, ואף אם לא תראה עוד כתב שאם גם בזמן העיבור היא תרדמ"ת, הרי היא תחזור ותאסר על בעל

בפועל אלא העניין רק שכבר יפסקו ימי העיבור וההנקה שלה, כבר היא מיד חוזרת לאיסורה מדין רדמ"ת, 

כי אין אנו אומרים שבכך שלא ראתה בימי עיבור והנקה אזי הדבר מהווה הוכחה שהיא כבר אינה רדמ"ת, 

לא הווסת הראשון של רדמ"ת עומד וזה יעקור את הווסת הראשון של ראיית הדם מחמת תשמיש, וממי

 במקומו. 

 פעמים בימי הנקתה, האם היא אסורה כל ימי הנקתה: 3ישנה מחלוקת, מה הדין של אישה שרדמ"ת 

 הט"ז: מעוברת ומניקה חוששות אפילו לווסת שאינו קבוע

 -הש"ך בשם רש"ל ודרישה: מעוברת ומניקה

 חוששת -א. בווסת קבוע

 חוששת  אינה -ב. בווסת שאינו קבוע

 

 ממילא, כיון שרדמ"ת אינו נחשב כווסת קבוע, לכאורה הדבר תלוי במחלוקת הש"ך והט"ז:

 לט"ז: חוששת

 לש"ך: אינה חוששת כל הזמן, אך תחשוש עכ"פ בפעם הראשונה )כי עכ"פ חוששת לפעם הראשונה(

ר בפעם אחת, אבל ייתכן שווסת שנקבע ע"י עונות נחשב כווסת שאינו קבוע רק לעניין העקירה שנעקר כב

 ייתכן שחוששת אף בימי הנקתה.  -לחוש לו

 אינו מוסכם.  -כמו כן יש להעיר שעצם זה שמעשה התשמיש נחשב כ'אונס'
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כמו כן כתב הנוב"י שמלשון הרמ"א שכתב 'עברה ושמשה', בלשון עבר, משמע שהדבר אסור מדינא ורק 

 זה. בדיעבד יש להתיר, לכן הנוב"י למעשה לא רצה להקל בדין 

 

ראתה לאחר שהוכר העובר,  3החת"ס דן בדין אישה שרדמ"ת פעמיים טרם שהוכר עוברה, ובפעם ה

הפעמים שרדמ"ת זה היה כבר לאחר הכרת העובר או בימי ההנקה, היה  3וכתב שאם היה מדובר שבכל 

וכיון  דינה כרדמ"ת ממש, ואף שהאישה אינה קובעת ווסת בימי עיבור והנקה, אך עכ"פ חוששת לווסת,

פעמים הרי היא חוששת לווסת, ומצד שני אמת הוא שהווסת נעקר בפעם אחת שלא  3שכבר ראתה 

 תראה מחמת תשמיש, במקרה שעברה ושמשה.    

ראתה לאחר שהוכר העובר, הרי היא  3כמו כן, גם אישה שרדמ"ת פעמיים טרם שהוכר עוברה, ובפעם ה

החודשים הראשונים של ימי עיבורה היא  6ה תמיד שברדמ"ת. כל שכן במקרה הנ"ל שהאישה הזאת רגיל

 רואה כרגיל בזמן הווסת, שמוכח מכאן שעיבורה לא מסלק את דמיה, שעליה לחוש לרדמ"ת. 

תשמישים, נראה לו להקל ולסמוך על  3למעשה החת"ס כתב שבמקרה הנ"ל, כיון שמדובר שכבר עברו 

מחמת תשמיש, כיון שמדובר שמתחילה היא לא הראב"ד שאין לצרף את הראייה הראשונה לראיית הדם 

בדקה את עצמה, ותלך לרופאים ולאחר שתרפא יכולה לסמוך עליהם שהרי עוד לא הוחזקה להיות 

חודשים לאחר תחילת עיבורה, בכדי שנהיה בטוחים שלא  5\6לאחר  3רדמ"ת, ותשמש בפעם ה

 תרדמ"ת. 

 

פעמים בבעל הראשון,  3אתה מחמת תשמיש הנוב"י כתב שכל מה שהאישה מותרת לבעל שני לאחר שר

 זה רק כשראתה מעט דם, אך אם מדובר שראתה דם בשפע, אין להתירה להינשא לבעל שני.

הנימוק: הסמ"ג ביאר שכל ההיתר לאישה שראתה מחמת תשמיש בבעל הראשון, להינשא לשני, הוא 

 משום שיש לנו ספק ספיקא בדבר: 

 א. ספק אם מתחילה ראתה מהצדדים

 ספק שמא האצבע של השני לא תהיה כאצבע של הראשון ב.

 ממילא, אם היא ראתה דם בשפע, וודאי שהדם הגיע מהמקור, ואין כאן ס"ס. 

עוד הוסיף הנוב"י, שאף אם מדובר שבשתי הפעמים הראשונות היא לא ראתה בשפע, ורק בפעם 

ואף יש לפקפק אם בדיקת אין הדבר ברור אם ניתן להתירה לבעל אחר,  -השלישית היא ראתה בשפע

שפופרת תועיל, שהרי בעצם זה שיצא ממנה שפע דם רב ברור שהדם הגיע מהמקור, והרי היא בכלל 

 האישה שממלאת עצמה בדם ומנפצת בשעת תשמיש. 

כתב לגבי דין של זקנה שפסקה לראות דם כבר זמן רב, ועתה התחילה לרדמ"ת, אך היא  השבות יעקב

צאת הדם, ופסק שהיא אינה צריכה בדיקה של שפופרת, אלא הרי היא מרגישה צער וכאב בעת הו

 מותרת, שכיון שהיא זקנה וגם יש לה צער, מוכח שהדם מגיע מחמת מכה ולא מחמת דם נידתה. 

"איכא הוכחא ברורה לפנינו דמחמת מכה שנתהווה בה היא רואה  שו"ת שבות יעקב חלק א סימן סח:

 ולא ממקור נדתה". 
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תב שזה דווקא אם היא עדיין לא הוחזקה להיות רדמ"ת, אך אם מדובר שעוד לפני זקנותה השבות יעקב כ

פעמים מחמת תשמיש, והוחזקה בכך, לא יועיל מה שנעשתה עתה זקנה, אך למעשה  3היא כבר ראתה 

 נשאר בצריך עיון לדינא. 

 

שהיא מותרת  פעמים מחמת תשמיש, ונתעברה וילדה, הדין הוא 3כתב שאישה שראתה  סדרי טהרה

לשמש לאחר שתטבול בימי הטוהר שלה, ואם היא לא רואה דם מחמת תשמיש, הרי היא מותרת לשמש 

 אח"כ, כמו כן כתב הכו"פ. 

חלק על דין זה כיון שעצם מה שהיא לא ראתה בימי הטוהר לא מוכיח על ימי הטומאה, וממילא  נוב"יה

רה, אך עתה כשנסתיימה תקופת העיבור, יכול ייתכן שדווקא בימי העיבור היא לא ראתה מחמת שנתעב

 להיות ששוב היא תחזור לרדמ"ת.  

 

פעמים, ועל כן הוזקקה לבדיקת השפופרת, אם מדובר שהיא נתעברה  3הנוב"י ביאר שאישה שרדמ"ת 

 מהתשמיש האחרון, אם:

 לא מועילה לה הבדיקה כל זמן שהיא מעוברת או מניקה  -א. לא מצאה כלום

 מועילה לה הבדיקה  -השפופרת ב. מצאה בצדדי

 הפת"ש ביאר בדעתו שאם היא תבדוק בשפופרת היא צריכה לשבת שבעה נקיים ולטבול 

 

הרמ"א פסק שאישה שמוצאת דם רק לאחר זמן מופלג מהתשמיש, אין היא בגדר רדמ"ת, והרי היא 

 מותרת לו לאחר טהרתה. 

שמישים בלילה אחד, מדין פרישת עונה ת 2החוו"ד כתב שמכל מקום היא אסורה מכאן ואילך לשמש 

פעמים ולא תראה דם, שאזי תדע שנעקר  3פעמים, דהיינו שתשמש  3הסמוכה לווסת, עד שייעקר ממנה 

 ממנה החשש לראות דם מחמת תשמיש. 

 

 קפז ב

 ט"ז 

בבדיקת השפופרת האישה מכניסה קיסם שהוא המכחול, וצריך דווקא להכניס את הקיסם לשפופרת, כיון 

 היא הייתה מכניסה את הקיסם בלבד היא לא הייתה יודעת אם הדם הגיע מן המקור או מהצדדים. שאם

על כן, כאשר היא מכניסה את הקיסם לשפופרת, שיש כך הפסק בין הקיסם לצדדים, ניכר מהיכן הדם 

יל . בשב2. כדי שהדם יהיה ניכר במוך מהיכן בדיוק הוא הגיע 1מגיע. בנוסף לכך מניחים את המוך: 

שהקיסם לא ישרוט את הגוף, שהרי אנו חוששים שמא הדם יצא מחמת מכה שבאה בגלל הקיסם ולא 

 מהמקור עצמו. 
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אם היא מצאה את הדם שהגיע מהצדדים, הרי היא מותרת. הט"ז העיר שאף שהיה צד לחומרא לומר 

וות, כך ניתן לומר שבדיקת שפופרת לא תועיל, כיון שהיה ניתן לומר שכמו שאומרים שאין כל האצבעות ש

שאף שלא מצאה דם בבדיקת שפופרת אך יכול להיות שאצל גבר אחר היא כן תראה דם, על כן מחדש 

 הרמ"א שאין אנו חוששים לדבר והרי היא מותרת ע"י בדיקת שפופרת. 

 

 ש"ך 

המשאת בנימין העיר שניתן להשתמש אף בשפופרת שעשויה משאר מתכות, אך בשפופרת שעשויה 

אין  -ניתן, כיון שהיא סורטת את הגוף. הש"ך העיר שנראה לו, שה"ה, בשפופרת של ברזללא  -מעץ

 להשתמש

המשאת בנימין העיר שבבדיקת השפופרת, האישה צריכה להכניס רק עד מקום שהשמש נכנס לפי אומד 

 דעתה, והאישה נאמנת בדבר, ואין צריך להתאמץ ולדחוק יותר כי לא ניתנה תורה למלאה"ש. 

העיר שמשמע מהרמ"א שאם לא נמצא דם על ראש המוך, אזי בין שהדם נמצא בצדדי השפופרת הש"ך 

 הרי היא מותרת. כן משמע מהפוסקים ומהב"ח.  -ובין שלא נמצא עליו כלל

הב"ח ביאר בטעם הדבר שאם לא נמצא שום דבר הרי היא מותרת, כיון שאם מדובר שהדם הגיע מן 

ם על ראש המכחול ומכך שלא נמצא דם כלל מוכח שהיא לא רואה דם המקור, היה צריך גם כן להימצא ד

 מהמקור. כן כתב בתשובת מיי' בשם ריצב"א. 

 הש"ך העיר שע"י בדיקת השפופרת היא מותרת אפילו לבעל השלישי. 

 

 פתחי תשובה 

ין הרמ"א ציין שבודקת עצמה בשפופרת של אבר. הפתחי תשובה העיר שצריך לעיין לעניין דיעבד מה הד

 אם היא בדקה את עצמה בשפופרת של עץ, אם מועילה בדיקה. 

הפתחי תשובה העיר שלכאורה יש לומר שמועילה בדיקת שפופרת עץ, שהרי כל הטעם שאין לבדוק בעץ 

הוא משום שאנו חוששים שמא הדם שהיא רואה זה מחמת שהשפופרת סרטה אותה, וכשנמצא דם על 

 ראש המוך נטמא אותה בחינם בטעות. 

ממילא, כל הדין שאין לבדוק בשפופרת עץ זה רק בשביל להקל על האישה, אך אם למעשה היא בדקה 

מועילה הבדיקה שהרי סו"ס מוכח שהיא לא רואה דם  -בעץ ובכל זאת לא נמצא דם על ראש המוך

 מהמקור. 

 הפתחי תשובה העיר, שאף שבבדיקת שפופרת יש קולא כשמצאה בצדדי השפופרת יותר מאשר כשלא

מצאה שום דבר על המוך, בכל זאת כאשר היא בדקה בעץ לא נותנים לה קולא כמי שבדקה ומצאה 

בצדדים, אלא דינה כמי שבדקה ולא מצאה דם כלל, כיון שאנו חוששים שהדם שנמצא בא לה מחמת 

 הסריטה וצ"ע. 

מכניסה את . 2. מכניסה את השפופרת עד היכן שיכולה 1תוה"ש ע"פ הרמב"ם: סדר הכנסת השפופרת: 

 המכחול כשבראשו מוך ודוחקת עד שתגיע סמוך לצווארי הרחם

 . מוציאה את השפופרת 2. מוציאה את המכחול 1הס"ט: סדר הוצאת השפופרת: 
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 אמונת שמואל: יש לעשות את השפופרת בשיעור איבר בינוני 

רת אחרת. נוב"י: אישה שמצאה דם על ראש המוך בבדיקת השפופרת, שוב לא מועילה בדיקת שפופ

כלומר, אף אם היא תבדוק פעם שניה והפעם היא תמצא את הדם בצדדי השפופרת או שהיא לא תמצא 

 כלל דם, היא לעולם תשאר באיסורה שהיא רואה דם מחמת תשמיש. 

אין לסמוך על כך שהיא נתרפאה לאחר  -כמו כן, הוסיף הנוב"י, שאף אם היא תלך לרופאים וירפאו אותה

 הרי היא מותרת   -לרדמ"ת. עם זאת, אם יקרה שאותה אישה תפיל חררת דם שהיא כבר הוחזקה

ח"ד: אם אישה הוחזקה להיות רדמ"ת, ואח"כ בדקה שוב את עצמה כמה פעמים ובכל פעם מצאה את 

אסורה )אם מדובר בבעל השלישי, אך בבדיקה שאחר הבעל הראשון יש תקנה אם  -הדם רק בצדדים

שאנו חוששים שמא היא רואה דם בכל פעם מחמת חימוד התשמיש. על  תמצא בצדדי השפופרת(, כיון

 הרי היא מותרת.  -פעמים ולא מצאה דם 3כן, אם מדובר שהיא עברה באיסור ושימשה 

מותרת, שהרי מוכח שלא  -אם בבדיקת השפופרת הדם נמצא בצדדי השפופרת או שלא נמצא דם כלל

 הגיע דם מהמקור. 

 -דם כלל בבדיקה, אף אם אח"כ היא תבדוק כמה פעמים ותמצא דם החוו"ד: משמע שאם לא נמצא

 מותרת, כיון שאנו תולים לומר שהדם מגיע מהצדדים.  

יש להחמיר בדבר. הס"ט סיים שמי שמקיל  -ס"ט: חלק על החוו"ד, וסובר שאם היא מצאה דם לאחר מכן

 פעמים להיות רדמ"ת.   3בדבר, יקל לפחות לפני שהוחזקה 

 לחלק בדין בדיקת השפופרת:נוב"י: יש 

 פעמים מחמת תשמיש 3מותרת, אף אם מדובר שלאחר מכן שוב תראה  -א. מצאה את הדם בצדדים

 פעמים שראתה מחמת תשמיש  3אסורה, באם מצאה לאחר מכן  -ב. לא מצאה כלל דם במוך

מותרת,  -זאת אולם הגאון מהר"ר חיים צנזור ז"ל סובר שאף במקרה שהיא לא מצאה כלל דם במוך, בכל

 פעמים שתראה דם מחמת תשמיש  3אף אם תמצא לאחר מכן 

 הנוב"י הביא שיש ספק האם צריך לשבת נקיים על הדם שמצאה:

א. לאחר התשמיש, לאחר שכבר בדקה עצמה בשפופרת ומצאה שהדם נמצא בצדדיו וממילא מוכח שאין 

 היא מוחזקת לראות מחמת תשמיש

 ב. בצדדי השפופרת בבדיקה 

הראה פנים לכאן  הנוב"ילשבת על כך נקיים, אולם  איננה צריכהז"ל היא  מהר"י הורוויץת הגאון לדע

נקיים. בסוף דבריו הנוב"י  7משמע מפורשות שהיא איננה צריכה לשבת הר"ן ולכאן, והביא שמתשובות 

 אה.  כתב שלמעשה הוא נבוך ואינו יודע בהחלטיות האם היא צריכה לשבת נקיים על אותו הדם שמצ

תמיד בדיקה של ז' נקיים, בין אם זה דם שמוצאת בשעת התשמיש, ובין אם  צריכהכתב שהיא  החוו"ד

 זה דם שמוצאת בצדדי השפופרת. 

את בדיקת השפופרת יש לעשות דווקא שלא בימי העיבור וההנקה, שהרי יש לנו לבדוק את האישה דווקא 

שהיא רואה מגיע מן המקור. אם מדובר שהאישה  בזמן שהיא איננה מסולקת דמים, כדי שנדע האם הדם

בדקה את עצמה בימי העיבור וההנקה, אף אם היא לא מצאה את הדם על ראש המוך, הדבר מועיל 
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היא עדיין אסורה עד שגם בהם היא תבדוק  -להתירה רק לימי העיבור וההנקה, אך בשאר ימים רגילים

 את עצמה. 

בימי עיבור ומצאה שהיא איננה רדמ"ת, תועיל להחזיקה  הפת"ש כתב שלכאורה בדיקה שבדקה עצמה

מותרת אף בימי הנקה, כיון שהצד השווה שבהם שהיא מסולקת דמים, אך למעשה הפת"ש נשאר בצריך 

 עיון בעניין.  

הרמ"א העיר שיש לסמוך על בדיקת השפופרת אף בזמן הזה. בשו"ת אמונת שמואל כתב בשם חכם 

דק בשפופרת, אלא הוא היה בודק באמצעות מוך ועץ שעוביו ואורכו אחד שבתחילה הוא לא היה בו

כאיבר, ולבסוף חזר בו ואמר שיש לבדוק בשפופרת, והאמונת שמואל כתב שנראה בעיניו כצד לבדוק 

 בשפופרת. 

 החת"ס גם כן הסכים עם האמונת שמואל שיש לבדוק בשפופרת הלכה למעשה.

 

 את השפופרת: ישנה מחלוקת לגבי עד כמה צריכה להכניס

 כמה שיותר, עד שיגיע לפתח בית הרחםהחת"ס: 

 כשיעור דישה רגילהש"ך בשם מ"ב: 

פעמים לאחר הלידה, וציוה לעשות כיס מבגד פשתן  3כתב שמעשה בא לידו בדין אישה שרדמ"ת  הס"ט

ועב ארוך וצר כמדת איבר, ולמלאות הכיס במוכין בדוחק עד שהכיס נעשה עגול ועב, והיה דק מלמעלה 

 מלמטה, ובדקוה בו, ונמצא דם מן הצד, והוא התיר לה לשמש עם בעלה על סמך בדיקה זו. 

אולם, אם מדובר שבבדיקה הזו לא נמצא דם כלל, אין להתיר את האישה לאחר בדיקה זו, כי ידוע 

במציאות שקשה להכניס דבר רך כ"כ בעומק, ואנו חוששים שמא היא לא הכניסה את הכיס עד מקום 

ש דש, ועל כן היא לא מצאה דם כלל, אך באמת אם היא הייתה מכניסה את הכיס כראוי בעומק שהשמ

 היא כן הייתה מוצאת דם שהגיע מחמת התשמיש. 

 

 קפד ג

 

 ט"ז 

ראיות, באם בדקה  3השו"ע הביא שתי דעות, האם הרדמ"ת מותרת לבעלה הראשון לאחר שכבר ראתה 

 את עצמה בשפופרת ומצאה שהדם מהצדדים:

פעמים, תתגרש מבעלה הראשון, זה  3מותרת, משום שכל מה שאמרו בגמרא שאם היא רדמ"ת  סתם:

רק בגדר עצה להקל, שמא היא תבדוק עצמה תחת בעלה הראשון ותמצא בבדיקה שהדם בראש המוך 

ותהיה אסורה על כל העולם ללא תקנה. על כן ייעצו לה להינשא לגבר אחר ויכול להיות שאצלו היא לא 

מ"ת, וסוברים שכדאי לבדוק רק באם כבר ראתה מחמת תשמיש אפילו אצל הבעל השלישי שכבר תרד

 אין לה תקנה אחרת חוץ מבדיקת שפופרת. אך עכ"פ, מעיקר הדין לשיטה זו אין בעיה לבדוק בשפופרת. 

 אסורה  י"א:
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 ש"ך 

עצמה ומצאה דם אף השיטה שמתירה לרדמ"ת לבדוק עצמה כבר בבעל הראשון, מודה שאם היא בדקה 

 הרי היא אסורה לכל, שהרי מוכח שהדם מגיע מן המקור.  -על ראש המוך

הרמ"א העיר שנראה לו שיש לסמוך על מי שאומר שניתן לבדוק כבר תחת הבעל הראשון. הש"ך כתב 

 לבדוק כאשר היא תחת הבעל הראשון, זאת משום ש: איןשלעניות דעתו 

לדעת הרמב"ם ורש"י הבדיקה נועדה לבדוק רק בבעל השלישי, א. ידוע שיש מחלוקת ראשונים בדבר, ו

 ויש לאסור לבדוק תחת הבעל הראשון. 

ב. הדבר מסתדר עם שיטת התוס', שנשארו בתימה ואם מדובר שניתן לבדוק תחת הבעל הראשון, לא 

 יהיה ניתן ליישב את תמיהתם.

 ת בזמן הזהג. הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א ורבינו ירוחם אוסרים לבדוק בשפופר

ד. אם היא תבדוק את עצמה כבר בבעל הראשון והיא תמצא את הדם על ראש המוך, היא כבר תהיה 

 אסורה על כך העולם בלא תקנה, ועדיף לה קודם לנסות להינשא לשני גברים אחרים  

 עם זאת, הב"ח והמהר"ם מלובלין הקילו שניתן לבדוק כבר בבעל הראשון. 

ר בשעת התשמיש מועילה לה בדיקה אף בבעל ראשון, כיון שמוכח שיש לה הרמ"א הביא שאם יש לה צע

 שם איזה חולי או מכה, וממילא יש לסמוך על הבדיקה. 

 

 פתחי תשובה 

הנוב"י כתב שאף מי שמתיר לרדמ"ת לבדוק עצמה תחת הבעל הראשון, זה דווקא אם עתה בבדיקה היא 

לא תמצא דם כלל על השפופרת, גם הם מודים  תמצא את הדם בצדדי השפופרת, אולם אם מדובר שהיא

 שאין הבדיקה מועילה. 

החוו"ד כתב שאם היא בדקה את עצמה תחת הבעל הראשון, והיא מצאה דם על ראש המוך, ואח"כ היא 

 בדקה את עצמה שוב ולא מצאה על ראשו, הרי היא: 

 לבעל שני  -א. מותרת

 לבעל הראשון  -ב. ואסורה

ל כך שהבדיקה מועילה אף בבעל הראשון. הפת"ש הביא שכן פסק הב"ח, הרמ"א פסק שיש לסמוך ע

הבשמים ראש, הרדב"ז, המהר"ם מלובלין, הכנסת יחזקאל, והאמונת שמואל, והשיג על הש"ך שמפקפק 

 קצת להחמיר בזה. 

 קפז ד

 

 ט"ז
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ם הב"י הביא בשם רש"י שאם ידוע לאישה שהיא לא רואה כל הזמן מחמת תשמיש, אלא רק לעיתי

 מזומנות כהרגל הווסתות, הרי היא מותרת לשמש בין הווסתות בלא בדיקה. 

עוד כתב הב"י בשם המרדכי, בדין אישה שיש לה ווסת קבוע וראתה דם, שיכולה לתלות ולומר שכיוון 

 שהיא ראתה שלא בזמן הווסת הקבוע לה, בוודאי אין זה דם נידה, וממילא הרי זה דם טהור. 

 דבר שאין לו ביאור כלל". הט"ז העיר ש: "וזה 

 

 ש"ך 

השו"ע פסק שאם אישה שימשה סמוך לווסתה, וראתה דם, היא תולה את הדם בווסתה ולא שבא לה 

 מחמת תשמיש. 

לכאורה עולה שאלה המתבקשת: כיצד יכול להיות שהיא שימשה סמוך לווסת, והרי אנו יודעים שאסור 

 חיוב כרת לשמש סמוך לווסת שמא תראה דם נידה ותגיע לידי

שעברה ושימשה, ואף לשיטת ר"ת שסובר שאף כשהגבר יוצא  מרשעתתירוץ הפרישה: לא מדובר כאן ב

לדרך, בכל זאת הוא צריך לפרוש ממנה סמוך לווסתה מתשמיש, ניתן לומר שהיא שימשה בהיתר, כגון 

 יו.  במקרה שהיא רגילה לראות דם תמיד בתחילת היום, וממילא היא מותרת בכל הלילה שלפנ

הש"ך הקשה: אם אמרת שאישה שרגילה לראות ביום, הרי היא מותרת לשמש בכל הלילה שלפניו, כיון 

שהיא לא רגילה לראות בלילה, ממילא ניתן גם לומר לחומרא, שכיון שהיא לא עשויה לראות דם מחמת 

ת את הדם ווסתה בלילה, ייתכן שהדם שהיא ראתה בלילה הוא מחמת תשמיש, ומניין לנו שאין לתלו

 שראתה בלילה ברואה דם מחמת תשמיש. 

 תירוץ הש"ך:

 שעברה ושימשה מרשעתא. מדובר ב

ב. ר"ת פירש דין אישה שיש לה ווסת כרש"י או כמרדכי )שרגילה לראות מחמת תשמיש רק לעיתים 

 מזומנות כווסת, וממילא יכולה לשמש שלא בשעת ווסתה( 

 3ין, שאין צריך לפרוש ממנה כל עוד שלא קבעה את הווסת ג. מדובר בקטנה או שלא הביאה סימנים עדי

 פעמים 

 

 פתחי תשובה 

תוה"ש וס"ט סוברים כפרישה, שיש להקל כגון שרגילה לראות בתחילת היום, וממילא מותרת בכל הלילה 

 שלפניו. 

פעמים, ועל כן היה מותר לה לשמש בסמוך  3הש"ך תירץ שמדובר בקטנה שעוד לא קבעה לה ווסת 

פעמים,  3סתה. ממילא מה שנאמר ששימשה 'סמוך לווסתה', היינו שאח"כ התברר שקבעה לה ווסת בלוו

 וממילא מעתה אין לה לשמש באותה עונה. 
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הרז"ה כתב שאם יש לאישה ווסת הפיהוק או העיטוש, הרי זו תולה דם שראתה כך ולא חוששת שראתה 

מורכב מראיית דם מחמת תשמיש עם וסת מחמת תשמיש, כל עוד שלא הוכח שיש לה ווסת המורכב, ש

 העיטוש. הס"ט הביאו ותמה על מי שלא הביאו. \הפיהוק

הס"ט כתב שאין לצרף ראייה הסמוכה לווסתה עם ראייה הרחוקה מווסתה. על כן, אם מדובר שראתה 

פעם אחת בסמוך לווסתה, אף אם היא ראתה לאחר מכן פעמיים בזמן מופלג מווסתה, אין הראיות 

 3ראיות להחזיקה מחמת תשמיש, עד שתראה פעם נוספת בריחוק מווסתה שאז תוחזק ב 3ות למצטרפ

 ראיות לרדמ"ת. 

 

 קפז ה

 

 ט"ז 

הטור בשם הרא"ש ביאר שבסתמא, כל עוד שלא ידוע לנו אחרת, אנו תולים לומר שדם מכתה זהה לדם 

 אין לתלות.  -מהמקור, ותולה בו. אולם אם חכם אומר שהם שונים

 שדברי הטור סותרים: קשההב"י ה

 כתב שאין צריך לדמות את דם המכה לדם המקור -א. בתחילה

 משמע שיש להראות לחכם בכדי שנדע שהם שונים -ב. בסוף

 תירוץ הפרישה: 

 מדובר ששני מיני הדמים לא לפנינו, ועל כן אנו תולים בסתמא שהם שווים במראה -א. בתחילה

נינו, ועל כן חובה עלינו לבדוק את הדם בכדי לדעת האם מיני מדובר ששני מיני הדמים לפ -ב. בסוף

הדמים שווים במראה, ועל כן חובה לבדוק כי כל אדם מסוגל להבין אם מיני הדמים שווים.            כמו 

שמצינו בסימן א' שבסתמא כולם כשרים לשחוט, אף אם לא ידוע שהוא מומחה, אך כל זה כשכבר יש 

שחיטה שלו, אך אם מדובר שהשוחט לפנינו צריך לבדוק אותו אם הוא יודע כראוי בשר שחוט לפנינו מן ה

 הלכות שחיטה, ולא ניתן לסמוך על החזקה שרוב השוחטים הם מומחים. 

הט"ז הביא שהב"י הביא מחלוקת בעניין מי שיש לה מכה במקור, האם היא נאמנת דווקא אם ברור לה 

 שיש לה מכה במקום המקור:

נאמנת לומר שיש לה מכה במקור ויכולה לתלות שהדם שהיא ראתה הגיע מן המכה ולא  אישה הרשב"א:

. אף אם היא לא מרגישה שהדם יוצא ממש מפצע המכה, ואי אפשר לה אף אם הדבר לא ברורמהמקור, 

לדעת בבירור שהדם מגיע שלא מן המקור אלא ע"י בדיקת שפופרת, בכל זאת היא נאמנת לומר שהדם 

 מגיע ממכה.  

שיש לה מכה במקור, אזי היא נאמנת, והרי היא מותרת  דווקא אם ברור לה המרדכי והג"ה מיימונית:

 דווקא אם ראתה שלא בשעת ווסתה.    

תרומת הדשן כתב לגבי דין אישה שרגילה לבדוק את עצמה בחורים וסדקים, ותמיד היא מוצאת דם רק 

 בצד אחד, שהדין הוא:
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 היא מותרת, ותולה במכה, כאשר מצאה שלא בשעת ווסתה הרי -א. אם יש לה ווסת קבוע

אסורה, אף אם היא מצאה שלא בזמן ווסתה. כי ע"פ המרדכי צריך שהאישה  -ב. אם אין לה ווסת קבוע

 תדע בוודאות שהמכה שלה מוציאה דם, ומדובר שאותה אישה לא ידעה כן בוודאות    

חר שהייתה מטילה מי רגליים, ומדובר שהיא חשה המהר"י סג"ל דן באישה שהייתה רגילה לראות דם לא

בכאב בעת הטלת המ"ר. הרמ"א כתב שיש להתיר את אותה האישה, ע"י שתבדוק עצמה כך שתכניס 

 מוך נקי למקור ותראה אם הדם יוצא מן המקור או ממקום מי הרגליים בעת שהיא מטילה את המים. 

כה שתוכל לתלות בה, ומ"מ נראה שניתן לסמוך במסקנת הדיון המהר"י סג"ל כתב שלא ברור שיש לה מ

ולהתיר לה לשמש בין עונה לעונה, כמו שמצינו שהתירו לרואה דם ויש לה מכה, אם היא רואה שלא בזמן 

 הווסת, אף שלא ברור לה שהדם מגיע ממכה, וזה ע"פ מי שסובר שווסתות הם מדרבנן. 

א רצתה להקל במקרה שהיא לא מרגישה שהדם המהר"י סג"ל סובר בעצמו שווסתות דאורייתא, ועל כן ל

 מגיע ממכתה, ואם אינה מרגישה, רק בדיקת שפופרת תועיל לה. 

הט"ז ביאר שע"פ מה שקיימא לן שווסתות הם רק דרבנן, ממילא יש לנו להקל גם כאן בלא בדיקה של 

 מוך נקי, ואף אם היא אינה מרגישה שהדם יוצא ממקום המכה. 

ברמ"א, שהקל במקרה שמצאה כשיש לה ווסת קבוע, והיא ראתה שלא בשעת בדומה לכך מצינו כאן 

ווסתה, שיכולה לתלות במכתה, וזה שלא כדעת התרומת הדשן שחש למרדכי שיכולה לתלות רק כשברור 

 לה שהדם מגיע ממקום מכתה.

 הט"ז העיר שקשה:

מצד אחד, יש  א. השו"ע פסק כמו תרומת הדשן, שמשמע שכל עוד שלא ברור לה שהדם מגיע רק

להחמיר, וזה במקרה שלא ברור לה אם המכה מוציאה דם. הדבר קשה, משום שהיה לו לרמ"א להשיג 

על פסק השו"ע ולכתוב שלדעתו שווסתות דרבנן, בכל מקרה שיש לה מכה באותו מקום, ומדובר שראתה 

 שלא בשעת ווסתה, הרי היא טהורה, ומדוע הרמ"א לא השיג בדבר. 

ראה שרבו הפוסקים כתרומת הדשן, הב"י, המהר"י וויל והמהר"י סג"ל שהיא צריכה  ב. כיון שהרמ"א

בדיקת שפופרת כל עוד שהיא אינה יודעת בוודאות שמכתה מוציאה דם, קשה מדוע הרמ"א הקל כנגדם 

 ותלה להיתר בכל מקרה שיש לה מכה   

ג"ל סובר שתולה במכתה אף ג. לכאורה הרמ"א העתיק לא נכון, שהרי כתב שהשערי דורא בשם מהר"י ס

אם היא לא יודעת אם מכתה מוציאה דם, ומצד שני, בשערי דורא עצמו כתוב שאם לא ברור לה שמכתה 

 מוציאה דם, היא חייבת בדיקה במוך נקי בכדי לדעת האם הדם יוצא מן המקור או ממי רגליה. 

לא היה לו להסכים עם דבריו על כרחך לומר שהרמ"א כתב את ההלכה לשיטתו שווסתות דרבנן, וממילא 

של המהר"י סג"ל שסובר שווסתות דאורייתא, ויש להקל רק כשעשתה בדיקה כל עוד שלא ברור לה 

 שהדם הגיע מן המכה.

שהרי מצינו שפסק בדין אישה שראתה דם במי רגליה, שהיא חייבת  -מצד אחד הרמ"א החמירד. 

 לעשות בדיקה בכדי לדעת אם הדם מגיע מן המקור

מצינו שהרמ"א הקל בכל אופן שראתה שלא בשעת ווסתה, אף אם היא לא יודעת  -שני הרמ"א הקלמצד 

 בוודאות אם מכתה מוציאה דם   
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הט"ז העיר שאין לומר שמקרה בו האישה מצאה דם מכה, עדיף ממקרה בו מצאה דם במי רגליה, כלומר 

תה במי רגליה ייתכן שהדם שיש יותר לתלות שאין זה דם מהמקור כשיש לה מכה, אך במקרה שרא

 בעצם הגיע מהמקור. 

כתב לגבי דין אישה שרואה במי רגליה, שעדיף מקרה זה לתלות בדם שאינו  המהרי"וזאת משום ש

 מהמקור ממקרה של אישה שיש לה מכה באותו מקום, כיון ש:

 קורהיא מצטערת בעת הטלת מי הרגלים, ומוכח שדם זה אינו מהמ -א. במקרה שרואה במי רגליה

אין היא חשה בצער, ועל כן יש פחות סבירות לתלות שאין זה דם  -ב. במקרה שסוברת שהדם מהמכה

 מהמקור 

 ממילא, מצינו שדווקא יש להחמיר במקרה שהיא רואה דם כשיש לה מכה. אם כן, קשה על הרמ"א:

 דיקהשיש יותר צד לתלות שהדם בא שלא מהמקור, הוא החמיר והצריך ב -א. ברואה במי רגליה

 שיש פחות צד לתלות שהדם בא מהמקור, הוא לא הצריך בדיקה  -ב. בתולה במכה

הט"ז הביא שהב"ח חמיו כתב שיש לפסוק כרמ"א במקום שפסק שבכל עניין תולה במכתה אף אם היא 

לא יודעת אם מכתה מוציאה דם, אף שזה שלא כפסיקת תרומת הדשן. זאת משום שמצינו שהרשב"א 

 תיר לתלות במכה. מיקל בכל אופן ומ

הט"ז תמה, כיון שאם ע"פ הב"ח יש לפסוק שבכל עניין תולה במכתה, אם כן יוצא שאנו לא פוסקים לא 

כמהרא"י, ש"ד, מהרי"ו וב"י, ואף לא כרמ"א עצמו בסימן קצ"א, משום שלדעת כל הפוסקים הנ"ל יש 

אה דם, אא"כ עשתה להחמיר ולא להתיר באישה שיש לה מכה כל עוד שלא ברור לה שמכתה מוצי

 בדיקה. הרי כל אלו הם "אחרונים שאנו שותים מימיהם תמיד"! 

כמו כן הוסיף הט"ז, שאם מדובר שאותה אישה תמיד מוצאת דם כשכואב לה, מוכח הדבר שהדם מגיע 

מהמכה ולא מהמקור, ועל כן אף אם לאחר מכן היא תצא דם בלא שיכאב לה, אנו יכולים לתלות שגם 

מהמכה ולא מהמקור, כיון שאנו תולים שאותו הדם הגיע מהדם הראשון שיצא בשעה  אותו דם מגיע

 שכאב לה. 

הט"ז פסק שאם יש לאישה מכה שהיא לא יודעת אם היא מוציאה דם, אך ידוע שלנשים אחרות שיש כזו 

 תולה במכה זו.  -מכה יוצא דם מהמכה

 

 ש"ך 

ה במכה ולא חוששת לומר שהדם הגיע השו"ע פסק שאם יש לה מכה באותו מקום, הרי היא תול

מהמקור. הש"ך הביא שהב"ח כתב שהשו"ע לא התכוון לומר שהאישה יכולה לתלות שהדם מגיע 

מהמכה, בכל מקום שתמצא דם אף אם זה לא מקום המכה, אלא הרי היא תולה דווקא אם היא מצאה 

 יע ממקום המקור:באותו המקום שבו נמצאת המכה. על כן, אם מדובר שהיא יודעת שהדם מג

 תולה בכך וטהורה -א. אם היא יודעת שיש לה מכה במקור

 אינה תולה במכה  -ב. אם היא סתם אומרת שיש לה מכה, אך היא לא יודעת אם המכה היא במקור
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הש"ך הביא שאביו פסק שאם יש לה מכה במקור, אזי אף אם מדובר שהיא בדקה עצמה בשפופרת 

 במכה וטהורה תולה  -ומצאה דם על ראש המוך

 

 מצינו מחלוקת האם בסתמא האישה תולה שדם מכתה שווה לדם המקור:

א. המ"מ, הר"ן, הרשב"א, הרא"ש והאחרונים: תולה בסתמא, ומשמע מהרא"ש שאין צורך להראות לחכם 

 בכדי לדעת אם הדמים שווים 

 ב. הרמב"ן: לא תולה, כל עוד שלא ידוע שמיני הדמים שווים   

ת המרדכי אם יש לאישה ווסת קבוע שבו היא רואה, וראתה שלא בשעת ווסתה, הרי הש"ך כתב שלדע

היא תולה שהדם שראתה הוא דם טהור אף אם אין לה מכה כלל, כיון שאנו תולים לומר שדם זה הגיע 

 שהרי עדיין לא הגיע וסתה.מהצדדים מחמת מיעוך תשמיש, 

 תה"ד הוכיח מהמרדכי בק"ו:

מועיל ללמד שתולים שהדם שראתה שלא בזמן הווסת הרי  -בזמנוחזקה שאין אורח בא אלא  .א

 הוא טהור

 הרי היא טהורה, אף שהמכה איננה מוציאה דם  -ק"ו במקרה שיש לה מכה .ב

הש"ך כתב שכל מה שאנו תולים במכה, זה רק לעניין שהאישה תהיה מותרת לבעלה ולא תיאסר מצד 

שלא להוציא אישה מבעלה ב. משום עיגון, על כן  רדמ"ת. מצינו שחז"ל הקילו בהיתר אישה לבעלה: א.

 לעניין:

 תולים במכה -הוצאתה מבעלה .א

   . נקיים. בזאת אין לסמוך על המרדכי 7אין תולים במכה, וצריכה לשבת  -ספירת ז' נקיים .ב

שאם יש לה ווסת  הרמב"ם והטור ושאר כל הפוסקים שפירשו, רשב"א, רמב"ןכן מצינו בדברי הפוסקים כ

אינה  -תולה בווסתה, והרי היא טהורה. מכאן שאם לא שימשה בסמוך לווסתה -מוך לווסתהושימשה ס

 תולה בווסתה, אף אם מדובר שבאמת יש לה ווסת. 

למעשה הב"ח התיר בכל עניין ועל כן הקל לתלות בווסתה בין לעניין שלא  .כ"כ בתשובת מהר"מ פדוואה

 נקיים על הדם.  7להחזיקה כרדמ"ת, ובין לעניין שלא תצטרך לשבת 

הש"ך ביאר שע"פ הרמ"א, במקרה שיש לאישה ווסת קבוע, היא יכולה לתלות במכה שיש לה, אפילו אם 

 היא כלל לא יודעת אם דרכה של המכה להוציא דם. 

תולה במכה, מכוח ס"ס. הש"ך  -. ספק אם יש לה דם במקור2. אין לה ווסת קבוע 1הרמ"א פסק שאם: 

 ה מהשערי דורא. ביאר שהרמ"א למד דין ז

 השערי דורא כתב:

 טמאה -אישה שיש לה מכה, ולא יודעת אם הדם מגיע מהמכה, ומרגישה שהדם מגיע מהרחם .א

 טהורה -אישה שיש לה מכה, וברור לה שהדם מגיע מהמכה .ב
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טמאה, שאם לא כן,  -אישה שיש לה מכה, ורואה בשעת ווסתה, וברור לה שהדם מגיע מהמכה .ג

 לא תיטמא לעולם  נמצא שאישה שיש לה מכה

טהורה, כי בכתמים הולכים  -כתם שנמצא בבגדה, ויש לה מכה שלא יודעת אם מוציאה דם .ד

 לקולא

 הדרכי משה כתב שכן משמע מהג"ה, ומרדכי. הש"ך דייק שנראה שהרמ"א הבין בשערי דורא:

 טמאה -ההלכה של השערי דורא: אישה שמרגישה שהדם מגיע מהרחם .א

טהורה, אף שלא  -ד: אישה שלא ברור לה אם הדם מגיע מהרחםהדיוק מתוך דבריו של הש" .ב

ברור לה אם המכה מוציאה דם בוודאות. כלומר שהכל תלוי במקור, אם מרגישה שהדם יוצא 

 ממנו, ואין זה דין במכה לדעת אם היא בוודאי מוציאה דם.  

שבדקה באותו  מהגמ"י וסה"ת משמע דווקא שאפילו אם היא לא מרגישה שהדם יצא מהרחם, אלא רק

טמאה, כל עוד שאינה יודעת שמכתה מוציאה דם. כך משמע מן הפוסקים, שאפילו  -מקום ומצאה דם

 בסתמא צריך שתדע שמכתה מוציאה דם. 

תולה במכה, מכוח ס"ס.  -. ספק אם יש לה דם במקור2. אין לה ווסת קבוע 1שאם:  כאמור, הרמ"א הביא

פק ספיקא, שהרי ניתן לומר מיד שזה דם נידה מה שמצאה, הש"ך הקשה מדוע בכלל יש כאן דין של ס

וממילא זה לא משנה שאין לה ווסת קבוע, שאין זה ס"ס המתהפך. גם המהר"ם מלובלין פקפק בדבריו 

 של הרמ"א. 

 פסק שאם יש לה מכה במקור: הרמ"א

 , אף אם היא לא יודעת אם מכתה מוציאה דם בוודאי תולה במכה -אם יש לה ווסת קבוע .א

יא יודעת שמכתה מוציאה דם בוודאי. הש"ך הוסיף תולה במכה רק אם ה -אם אין לה ווסת קבוע .ב

נקיים, שהרי אנו תולים שזה דם מכה  7שממילא אין היא מוחזקת לרדמ"ת, וגם אין צריך לשבת 

 ולא דם נידה. 

 

 

לה ווסת קבוע, הש"ך העיר, שאם ברור לאישה שיש לה מכה שמוציאה דם, הרי היא תולה בה אף אם אין 

והרי היא תולה אף אם היא לא מרגישה עתה שהדם יוצא ממכתה. כלומר, עצם הידיעה שיש לה מכה 

 מספיקה לנו שלא להחזיקה כרדמ"ת.  -שמוציאה דם

 , אישה שיש לה ווסת והיא מצאה דם שלא בשעת ווסתה:ממילא

תה )ע"פ המרדכי(, ואנו אין היא מוחזקת לרדמ"ת, כיון ששימשה שלא בשעת ווס -לעניין רדמ"ת .א

 איננו דם נידה  -תולים לומר שהדם שמצאה

די לנו שתדע  -אם בדקה שלא בשעת תשמיש ומצאה דם או שהרגישה שהדם יצא מהרחם .ב

לא ברור לה אם ברגע זה הדם יצא ספציפית מן המכה ך המכה שלה להוציא דם, אף אם שדר

בכל זאת אנו מטהרים אותה, כיון  )כלומר, אף שיש לנו חשש שמא עתה הדם יצא מן המקור,

 שאנו תולים לומר שהדם יצא מהמכה(.
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 הש"ך כתב שכן דעת התוס', האגור, הגהמ"י, המרדכי, ב"י, הש"ד, מהרי"ל, דרישה, והרשב"א. 

הש"ך כתב שאף הרשב"א מודה לכך. אף שהרשב"א כתב שהיא לא צריכה לדעת שעכשיו הדם יוצא 

 א מודה שהיא צריכה לדעת שעצם המכה מסוגלת להוציא דם.ממקום המכה, אך ברור שגם הרשב"

 סוברים שהרשב"א חולק.  הב"ח והדרכי משהאולם, 

 

פסק שבשעת הווסת, האישה לא יכולה לתלות במכתה, כיון שאם תמיד נטהר אותה מתוך  הרמ"א

יא ות שמא מה שהשנתלה בדם מכתה, יוצא שלעולם היא לא תהיה טמאה נידה כי תמיד יש לנו לתל

 ראתה זה דם נידה:

 אם ראתה שלא בשעת התשמיש, אינה צריכה לשבת ז' נקיים -לעניין ישיבת ז' נקיים .א

פשוט שאם ראתה בשעת ווסתה, היא איננה  -לעניין מוחזקות ראיית דם מחמת תשמיש .ב

מוחזקת לרדמ"ת, שהרי אף שאנו לא תולים בדם מכתה בשעת הווסת, אך עכ"פ ברור שיש לנו 

 שראתה דם נידה ולא דם מחמת התשמיש  לתלות בווסתה

, כאשר הוא אמר שבשעת הווסת היא איננה יכולה לתלות במכתה, כוונתו שלדעת הרמ"אהש"ך הבין 

 נקיים.  7טמא, וצריכה לשבת עליו  -היא שהדם שהיא מוצאת

אינה תולה במכה. הש"ך הסביר, שכוונת הרמ"א היא  -הרמ"א הביא שאם היא ראתה בשעת ווסתה

ילו אם מדובר שברור לה שהדם יוצא מן המכה שלה, בכל זאת היא לא יכולה לתלות במכה בשעת שאפ

 .לעולםאותה אם לא כן לא תטמא הווסת, ש

 הש"ך העיר שלדעת הב"י, הרמ"א והדרישה, הרמב"ם והרשב"א חולקים. 

מכתה, אף חולק על הבנה זו וסובר שאף שהרשב"א סובר שאישה שיש לה מכה, תולה בדם אולם הש"ך 

אם היא לא מרגישה שמכתה מוציאה דם ברגע זה, מ"מ הרמב"ם לא חולק על הרשב"א, וזה שהרמב"ם 

לא כתב כן במפורש לא אמר שהוא חולק על כך, כי פשוט הרמב"ם העתיק את לשון הגמרא. עם זאת, 

 כתב הש"ך שהרשב"א חולק בביאור והוא יחיד נגד כל הפוסקים. 

 

תם, היא יכולה לתלות שהדם הגיע מהמכה, אפילו אם מצאה את הכתם הרמ"א פסק שאם יש לה כ

 בשעת הווסת, ואפילו אם לא ברור לה שדרך מכתה להוציא דם. 

 

 פתחי תשובה 

 פירשו: הב"ח ות"דתולה שזה דם מכה.  -הרמ"א פסק שאם יש לה מכה במקור

קור בכדי צריך שתדע שהמכה נמצאת במקום המ -אם היא מרגישה שהדם מגיע מן המקור .א

 שתתלה שהדם הוא דם מכה ולא דם מהמקור

תולה במכה שברור  -אם היא ראתה דם בלא שהרגישה, ואפילו אם מצאה את הדם בבדיקה .ב

 ולא במקום המקור שמוציאה דם, וזה אף אם המכה בבירור בצדדים 



49 
 

 לגבי דם המכה: כתב  הפנים מאירות

שירה, מבלי שיבלע בשאר האיברים אם יש לה מכה במעיים שהדם יכול להגיע משם בצורה י .א

 טהורה, כיון שיכולה לתלות בדם שכזה -ושוב יצא

אם יש לה מכה בשאר האיברים הפנימיים, כך שהדם מהמקור חייב להיבלע ראשית בשאר  .ב

 טמאה, כיון שזה דם נידה  -האיברים ואז הוא יוצא

 אם דם המכה מגיע: כלומר

 טהורה -בצורה ישירה .א

  טמאה -בצורה עקיפה .ב

טהורה היא  -נדההדם ע במקור עצמו שמשם נוב ,רחםהבבית אפילו אם המכה שכתב  מהר"ם מלובליןה

 ."דווחוב כן מבואר בש"ךולים שהדם הוא דם מכה ולא דם נידה. ות

 :במקרה שדם המכה לא דומה לדם הנידה כתב שיש לחלק בין המקריםהנודע ביהודה 

 בדם המכה  תולה אינה -אם הדם יצא מעצמו בצורה טבעית מן המכה .א

שהרי  בדם המכה, תולה -אם הדם יצא בצורה לא טבעית, מחמת שדחקה את אצבעה בכוח .ב

 ",מכה שודאי מוציאה דםאך מ"מ מכה זה לא מוגדרת כ" רואים שדם זה לא 'נתבשל' מספיק,

  "דם השמוציא ינו יודעכמכה שאאלא זה מוגדר "

 אינה תולה: -דם הנידהכתב לגבי הדין שאם דם המכה משונה מהדגול מרבבה 

 האישה בחזקת טהרה, שהרי שימשה עם בעלה -אם הדם הגיע מחמת שראתה בתשמיש .א

 צ"ע -אם ראתה שלא מחמת תשמיש, וזה קרה כשהיא בימי הטומאה והליבון .ב

 בימי ליבונה היא בחזקת טומאהכתב שהנוב"י 

 חזקת טהרה בהרי היא בימי ליבונה כתבו ש והחוו"ד נתיבים מאירם, האברה בריתהאך 

 היא בחזקת טהרה הרי שבעה נקיים הספירת זמן אפילו בכתבו שהחוו"ד והחת"ס 

שידוע בדין נדה דאורייתא, שאף אם היא לא פסקה בטהרה, כל עוד שעברו עליה הימים של כתב החת"ס 

ות, ימי נידתה, ע"פ רוב היא לא רואה כבר לאחר מכן. אולם, משום שקיימא לן שהנשים לנו הינן ספק זב

 חובה שהאיש תפסוק בטהרה לפנינו. 

חלק על כך וסובר שדי  החת"סימים בכדי שנחזיק אותה בטהרה. אך  3יש צורך שיעברו  המרדכיע"פ 

 בדיקות של: ערבית, שחרית, וערבית בכדי להחזיק אותה בטהרה.  3ב

 כתב: החוו"דישנה שאלה: האם יש צורך שנדע בבירור שדם המכה משונה מדם נידתה? 

אין צורך בבדיקה לדעת אם הוא משונה, ואפילו לא  -ם היא מצאה את הדם לאחר התשמישא .א

 נקיים 7לצורך ישיבת 
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צריכה בדיקה בכדי לדעת אם היא צריכה לשבת  -אם היא ראתה את הדם שלא בעת התשמיש .ב

 נקיים 7על דם זה 

 

ת ווסתה בדם המכה, כתב שכמו שאישה שיש לה ווסת קבוע, יכולה לתלות שלא בשע מאיר בית הגאון

כל שכן שזקנה יכולה לתלות שמה שראתה זה דם מכה ולא דם נידה, שהרי היא מצד עצם טבעה לא 

 ראויה לראות. 

הפתחי תשובה הביא משם החוו"ד שאם ידוע לאישה שהיא לעולם איננה רואה לפני יום י"ד, יש לה דין 

 של ווסת קבוע עד הי"ד יום. 

ואח"כ  ,לא הרגישהאך גם  את עצמה עליה שעת וסתה ולא בדקה עברהסתפק בדין אישה ש הס"ט

ינה יודעת אם במכה שאיכולה לתלות  , כלומר האם היאטמאה מה דינהשהיא עצמה ומצאה את בדקה 

  ?ולטהר את הדם שראתה מוציאה דם היא

 הצד להחמיר הוא משום שכל מה שמצינו שהרמ"א הקל שאם מצאה שלא בשעת ווסתה, הרי היא תולה

במכה וטהורה, זה רק אם מדובר שהיא עכ"פ בדקה את עצמה בשעת ווסתה ומצאה שהיא טהורה, אך 

במקרה של אותה אישה, שכלל לא בדקה את עצמה בשעת הווסת, אנו חוששים לומר שמא היא כבר 

 ראתה בשעת הווסת, ולא מועיל מה שלא הרגישה שלא בשעת הווסת. 

שייך רק  האם תולה במכה שאינה יודעת אם מוציאה דם, העיר שכל הספק של הס"ט הפתחי תשובה

לשיטת הרמ"א, שהוא סובר שכאשר אנו תולים בדם המכה, הרי היא טהורה אף לעניין שבעת הנקיים, 

 שאין היא צריכה לשבת על הדם שמצאה, 

אף לא שייך כאן הספק, שהרי  -שהיא כן צריכה לשבת שבעה נקיים על הדם שמצאה הש"ךאולם לדעת 

 , הרי היאראתה שלא בשעת וסתהאח"כ ו ,טהורהשהיא בדקה בשעת וסתה ומצאה מדובר שהיא ם א

 שאינה יודעת אם היא מוציאה דם שבעה נקיים ואינה תולה במכה -לשבת על הדם צריכה

 לעניין רדמ"ת:

הרי תולים בדם המכה, וממילא  -אם אנו אומרים שהדם שראתה אינו מהווסת הקבוע שלה .א

 לשבת אפילו שבעה נקיים על הדם היא לא צריכה

אמנם צריכה לשבת שבעה נקיים,  -אם אנו חוששים שהדם שראתה הוא מהווסת הקבוע שלה .ב

 אך פשוט שהיא אינה מוחזקת לרדמ"ת 

תולה שאינה רדמ"ת, שהרי אף שהרמ"א אמר שבשעת  -יש לה מכה שיודעת שמוציאה דםאם  .ג

דוע שמוציאה דם, שאם לא כן לא תיטמא הווסת היא טמאה ולא מועיל אף אם יש לה מכה שי

 אין טעם זה שייך.  -לעולם, אך לעניין רדמ"ת

 

כתב שהדין של רדמ"ת הוא כדין ווסת שתוקפו מדרבנן, ועל כן ניתן לתלות שאם יש לה ווסת  חוו"דה

אינו דם מחמת תשמיש, אף שאינה יודעת אם מכתה מוציאה  -קבוע, אזי הדם שראתה שלא בזמן ווסתה

 וודאי. דם ב
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נקיים, אין זה מועיל שראתה שלא בזמן ווסתה, כי תוקפו מדאורייתא, ורק אם תדע בוודאי  7אך לעניין 

אין זה  -אף אם היא לא תוכל לעולם ליטהר לבעלה נקיים. 7לא תצטרך לשבת עליו  -שמכתה מוציאה דם

 מועיל, עד שתדע שמכתה מוציאה דם בוודאי. 

רור אם מכה שלא ב תלייה לעניין דין:

 מוציאה דם

מכה שברור שמוציאה 

 דם

 תולה תולה רדמ"ת

 תולה לא תולה נקיים 7

  

וממילא אין צורך לדעת שמכתה מוציאה דם,  -שבכדי להחזיקה שאינה רדמ"ת כתב שו"ת כנסת יחזקאל

כל מה שהרשב"א מצריך שתדע שמכתה מוציאה דם, זה מותר.  -אף דם שהיא רואה שלא בזמן תשמיש

 פעמים שלא בעת התשמיש.  3ם ראתה דווקא א

 כתב שיש לחלק: הש"ך אך

 נקיים 7צריכה  -אם ראתה שלא מחמת תשמיש .א

בכדי שתהיה טהורה, צריך לומר שהמכה מוציאה דם, וממילא גם  -אם ראתה מחמת תשמיש .ב

 נקיים  7אין צורך לשבת על הדם 

, ואין שבעה נקייםבת עליו לשאף לאותו דם שראתה מחמת תשמיש צריכה שהשיג עליו והעלה  הס"ט

 . וכ"כ בשו"ת צ"צאנו תולים במכה שאינה יודעת אם מוציאה דם, 

 :כשאינה יודעת אם מכתה מוציאה דם צריכה לשבת שבעה נקיים על דם שראתה מחמת תשמיש האם

 לא חוו"ד: .א

  כן  ס"ט: .ב

אם מכתה הוכיח שדעת הרמ"א לטהר את האישה שראתה שלא בשעת תשמיש כשאינה יודעת  הנוב"י

, אך מ"מ לא העלה כן שתולה רק כשברור לה שמכתה מוציאה דם מוציאה דם, שלא כש"ך שהחמיר

 למעשה כיון שלא רצה לחלוק על הש"ך. 

 אם לגבר יש כאב בשעת התשמיש, לא ניתן לתלות שהדם הגיע מחמת האישה, כיון שכאב אינו כמכה:

 צריך ראייה ברורה שיוצא דם בשעת הכאב -כאב .א

 ש להקל אף במקרים שלא ברור אם המכה מוציאה דם י -מכה .ב

לא יודעת אם המכה מוציאה במקרה שברור לה שיש לה מכה, רק היא  סדרי טהרה ע"פ כנסת יחזקאל:

 דם:

 תולה שהמכה מוציאה דם -אם בכל פעם שכואב לה יוצא דם .א

 אינה תולה שהמכה מוציאה דם  -אם לא כואב לה בכל פעם שיוצא דם .ב
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כשהקלנו לא להחזיקה כרדמ"ת, עדיין הבעל צריך לפרוש באיבר מת כשהיא רואה דם, אף  :חתם סופר

כיון שכל הקולא זה רק בכדי שלא נורה לה להתגרש, אך מספק יש לחוש שמא עדיין היא רדמ"ת לעניין 

 עצם מעשה הבעילה 

מכה, אף . ספק מהמקור או מה2. ספק אם מהמקור או מהצדדים 1ספקות:  2הרמ"א פסק שאם יש כאן 

 תולה להקל.  -אם יש לה ווסת שאינו קבוע

 חלק על דין זה וכתב שאין זה נקרא ספק ספיקא אלא ספק אחד ולחומרא.  הש"ך

השיג על הש"ך, והסכים לדעת הרמ"א שיש לומר כאן 'ספק ספיקא'. אולם, זה רק אם היא  הנודע ביהודה

תולים לומר כאן שהיא טהורה מכוח ספק ראתה כשהייתה בחזקת טהורה, שאז מכוח 'חזקת טהרה' אנו 

ספיקא. אולם אם מדובר שהיא כבר טמאה נידה, וראתה בימי ליבונה, כאן הדבר כבר תלוי בשאלה האם 

ניתן לומר ספק ספיקא אף בחזקת איסור )האיסור הוא שהיא נידה(, ולדעת הרבה מהאחרונים, לא מועיל 

 לומר ס"ס בחזקת איסור.  

נה, האם היא כבר נחשבת ימי ליבו 4\3י לתוס', האם אישה שכבר ספרה לה ישנה מחלוקת בין רש"

כבחזקת טהרה. הפתחי תשובה העיר שלא כ"כ ברור, כיון שמשמע מהתשובה שאירע שהיא ראתה בימי 

הימים הראשונים אין לתלות את הדם במכה, וממילא לא  3ימים, והרי ידוע שב 4\3ליבונה, קודם שספרה 

 וח ספק ספיקא. שייך לטהר כאן מכ

 

הרמ"א עוסק במקרה שראתה דם בלי להרגיש, ועל כן מדרבנן היא טהורה מטעם ספק ספיקא. אך  :ח"ד

אם מדובר שהיא ראתה בעת הבדיקה, או שראתה בשעת התשמיש, שיש לנו ספק שמא הרגישה וסברה 

אין מועיל  מה שהרגישה זה מחמת ה'עד' או השמש,סוברת שאלא דם שיוצא מהמקור, שלא הרגישה 

 עד שתדע בוודאי שהמכה מוציאה דם: לומר ס"ס, ואין היא יכולה לתלות שזה דם מכה,

 אומרים ספק ספיקא, וטהורה -ראתה בלי הרגשה .א

   טהורה -לא אומרים ספק ספיקא, ורק אם יש לה מכה שבוודאי מוציאה דם -ראתה עם ספק הרגשה .ב

רגשה, אל לה לבדוק את עצמה אם יצא ממנה עם זאת, העיר החוו"ד שאישה שכזו שראתה עם ספק ה

תהיה טמאה, על כן תמתין עד שתרגיש בוודאי ואז  -דם, משום שאם תבדוק ותמצא שיצא ממנה דם

 תהיה טמאה. 

 

כתב שם שכל מה שאנו מתירים אישה מכוח ספק ספיקא, זה דווקא אם המכה נמצאת במקור  הנוב"י

אסורה, אף בימי טהרתה, כי  -קור, אלא בוודאי בצדדיםעצמו, אולם אם מדובר שהמכה אינה במקום המ

 אז לא שייך לומר ס"ס:

 שייך לומר ספק ספיקא -כשהמכה במקור .א

 אין ספק ספיקא  -כשהמכה בצדדים .ב

. לא יודעת אם 4. ראתה בשעת הווסת 3. יש לה ווסת קבוע 2. המכה במקור 1עוד כתב, שאף אם: 

ולא יודעת אם הדם הגיע  לא הרגישהם מכה כל עוד שהמכה מוציאה דם, בכל זאת יכולה לתלות בד

שהרי כשתרגיש בדם הבא  ',דא"כ לא תטמא לעולם'שייך כאן לומר מהמקור או מהצדדים, מדין ס"ס, ולא 

 מן המקור תהיה טמאה 
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הסכים עם הש"ך שבספק אם הדם הגיע מהמקור או מהצדדים וכן אם הגיע מהמכה, אין זה  שמן רוקח

אולם הפתחי תשובה העיר, שייתכן שאף השמן רוקח יודה לחוו"ד, שאם ק ספק אחד. ספק ספיקא אלא ר

 ראתה שלא בהרגשה, שיש לומר ספק ספיקא. 

 גם בשו"ת תשובה מאהבה השיג על הש"ך. 

 

 פסק שאם המכה במקור, תולה במכה רק אם ברור לה שהמכה מוציאה דם.  הרמ"א

 כה במקור ומוציאה דם:וכתב שאם ברור לה שיש לה מסייג זאת הנוב"י 

 תולה במכה, וטהורה  -בימי טהרה .א

 אינה תולה במכה, וטמאה -בימי טומאתה .ב

אולם, הוסיף הנוב"י, שיש קולא במקרה שהמכה מוציאה דם, שאף אם מדובר שיש לה ווסת קבוע, והיא 

תולה  -עתה ראתה שלא בשעת ווסתה, ויש לה מכה שמוציאה דם, אף אם היא עתה כבר טמאה נידה

 להקל, כיון שתולים במצוי שהדמים מהמכה. 

 לגבי דין מניקה: הנוב"יעוד פסק 

 יש לתלות במכה שמוציאה דם וטהורה -אם כבר פסק טומאתה, אף אם אין לה ווסת קבוע .א

 קשה להקל ולתלות במכה   -אם עדיין היא בטומאה מהלידה .ב

 שיש לחלק: בנוב"י,עוד כתב 

היא מרגישה שיוצא לה דם מאותו מקום, כיון שאנו  שייך לטהר אותה כאשר -אם המכה במקור .א

 תולים שהדם יצא מהמכה ולא מהמקור עצמו

 לא שייך לטהר אותה כאשר מרגישה שהדם יוצא ממקום המקור -אם המכה בצדדים .ב

אם מדובר שהמכה מוציאה דם, טהורה, כי  -כשאינה מרגשת אם הדם מהמקור או מהצדדים .ג

טהורה, כיון שתולה  -ה ווסת קבוע וראתה בשעת ווסתה. ממילא, אף אם יש לדי בספק אחד

  להקל 

אין לה ווסת. כלומר, אף אם אם ברור לה שמכתה מוציאה דם, הרי היא תולה אף אם  :ברית אברהם

מדובר שקודם שנולדה בה המכה היא הייתה רגילה לראות ראיות משונות בלי שיעור לזמן מסויים, בכל 

אינה תולה. אמנם בכנסת  -ל' לראיה האחרונה, ומקודם לכשנולדה המכה זאת היא יכולה לתלות רק מיום

 יחזקאל כתב להיפך. 

. אין לה ווסת קבוע, הרי היא תולה במכה, רק אם ברור לה 2. יש לה מכה במקור 1הרמ"א פסק שאם: 

 שהמכה מוציאה דם 

כתב  החת"סהדם באישה. הרבה מאוד אחרונים דיברו, בעניין האם ניתן לסמוך על הרופאים לגבי ראיית 

 שרופאים:

אין הם נאמנים, ולכן לא נאמנים לומר על אישה שמה שהיא  -לומר חוות דעת על גוף ספציפי .א

מה שהאמנו לרופאים על גוף ספציפי, זה רק במקרה של פיקוח מפילה זה שומות ושערות. כל 
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 -ין לדבריהם בוודאינפש, לומר שיש כאן ספק פיקו"נ, ומחמתם נתיר לעבור על איסור, אך להאמ

   . 1אין נאמנים

נאמנים, ועל כן נאמנים לומר שיש מציאות שבה אישה תפיל  -לומר חוות דעת על כלל הנשים .ב

תטיל  -. כמו שמצאנו שהגמרא אומרת שאישה שראתה שומה ושערותלעיתים שומות ושערות

מורים לעשות כן, אותן למים, בכדי לדעת האם זה דם. הרי לנו שרק בגלל עדות הרופאים אנו 

   ואנו מאמינים להם, כי כן הורו על כלל טבע הנשים. 

שחורות, ואישה \כתב על מקרה בו אישה מצאה בימי ליבונה על העד נקודות קטנות אדומותמעיל צדקה 

ך הכניסה לתוהיא ו ,ראש מחט בגודלנקב קטן  שלה, יש לה בעומק הפרוזדורשבדקה אותה מצאה ש

. האישה שבדקה אותה גם לא מצאה עליו רושם דםהיא ו ,לא נכנס בעומקהבגד ו ,בגד מקופל דק הנקב

אמרה שפעם כבר היא בדקה אישה אחרת שגם כן היה לה נקב שכזה, אך אצל האישה האחרת היא כן 

 מצאה דם. 

כיון שאותו הנקב שהאישה עד יום הווסת שלה, פסק שיש להתיר את האישה הזאת  המעיל צדקה

ה, הוא פה של וריד בגוף, והוא מוליך דם ומותרי שחורה, אך יש נשים שהוא סתום הבודקת מצאה אצל

 אצלם. 

 חלק על המעיל צדקה, ולמעשה החמיר בדבר. הגאון חכם צבי אולם 

שהיה לה קשה להיטהר לבעלה, ויש לה כאב באחורי גפה, ואף לפעמים היא דן באישה  בשו"ת חת"ס

הרופא רצה לתלות ולומר, שגם הדם  ".גילדערני אדער"\"זהבעורק רואה דם מפי הטבעת, מה שנקרא "

 שיוצא מהמקור הינו בכלל הדם היוצא מעורק הזהב, וממילא אין להחזיק דם זה כדם נידה. 

)אם נסתם  \החת"ס, השיב שאין לומר כן, כיון שעיקר הדם היוצא מעורק הזהב, יוצא מ: פי הטבעת

 אותו מקום באישה \י האמה באישפ\הנחירים\( הפה-השביל שלו, אזי יוצא מ

  :ורצה הרופא לתלות גם דם היוצא באותו מקום בדם עורק זהב והשיב עורק זהב

עיקר מקומו דרך פי הטבעת ולפעמים פורץ גדרו ונסתם שבילו במקומו ויוצא סתום: הוא כאשר  .א

 דרך הפה ונחירים או דרך פי האמה באיש או דרך אותו מקום באשה 

 אין זה מצוי כלל שהדם יצא ממקום אחר.  תום:כאשר הוא איננו ס .ב

אם מדובר שדם 'עורק הזהב' מגיע למקומו לעיתים והוא איננו סתום, על כן, במקרה של אישה זו 

דם נידה, אולם אם מדובר  -ברור שאין לתלות את הדם שראתה בעורק זה, והרי הדם שראתה

 של עורק הזהב נסתם: שמקומו

 דם יוצא מהאמה, ברור שמדובר בדם עורק הזהבאם מדובר שה -כשמדובר בזכר .א

                                                           
1
כלומר, כל מה שאנו יכולים להאמין לרופאים, זה רק בגלל שהתורה גזרה 'וחי בהם' שניתן לעבור על איסורי תורה  

אף לצורך ספק פיקוח נפש, אולם אם התורה הייתה גוזרת שניתן לעבור על איסורי תורה רק במקרה שיש כאן וודאי 

 :-ן וודאי פיקוח נפש. ממילא, רופאלא היינו מאמינים לרופאים שאומרים שיש כא -פיקוח נפש

 נאמן -לומר שיש כאן ספק פיקוח נפש .א

 אינו נאמן  -לומר שיש כאן וודאי פיקוח נפש .ב
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אנו חוששים שמא דם זה מהמקור, כיון שייתכן לומר שהשביל נסתם לגמרי.  -באישהכשמדובר  .ב

אף אם מדובר שרופא בדק אותה ואומר שהשביל לא נסתם וממילא הדם שראתה איננו דם 

נשים, אך לא על מקרה כבר ידועה שיטת החת"ס שיש להאמין לרופאים רק על כלל טבע ה -נידה

 ספציפי שקרה לאישה. 

חלק וסובר שלא ייתכן בשום אופן שדם עורק הזהב יגיע דרך מקום המקור, אולם הנודע ביהודה 

 וממילא תמיד יש להחזיק הדם שרואה כדם נידה. 

 אם כן שנחלקו האחרונים, האם ייתכן שדם עורק הזהב יגיע למקום המקור: מצינו

 : יכול להגיעהחת"ס .א

 : לא יכול להגיע נוב"יה .ב

החת"ס הבין כן בדעת שדם עורק הזהב יכול להגיע דרך אותו מקום.  הרמב"םכתב שדעת החת"ס 

הרמב"ם, מכך שהרמב"ם כתב שיכול לקרות שאישה תראה דם במי הרגליים, כאשר יש לה מכה 

 . כליותמהאו  שזה המעיים שהרעי יוצא ממנו חלחולתמה

ות שדם הגיע ממקום המעיים למקום מי הרגליים, והרי אין הם קרובים זה אל לכאורה יפלא: כיצד יכול להי

זה כלל. אלא וודאי 'החלחולת' זה 'עורק הזהב' ולא המעיים, ומוכח שיכול להיות שאישה תראה דם במי 

  הרגליים מכוח דם שהגיע מעורק הזהב.    

ובשעת הורקת דם  ,דומא זה לזהפי הטבעת ופי שפת הרחם סמוכים והיות כתב ש החת"ס למעשה

ולתלות שמה שראתה זה לא דם נידה  ע"כ יש להקל ,העורק מפי הטבעת יתלכלך גם מקום שפת הרחם

הרחם במוך את החלק החיצוני של תקנח תחלה  ,ובאותו זמן אם תצטרך לבדוק עצמה אלא דם מכה,

הרי היא  -מצא שהמוך נקיואם ת םולסדקי םניס העד לחוריואחר כך תכ ,ותשליכהו ולא תעיין עליו כלל

 טהורה. 

הרמ"א פסק שאף שמצינו שניתן לתלות בדם מכה, מכל מקום, כשמגיע שעת הווסת שלה או עונה בינונית 

כתב שאף אם היא רואה דם ממש,  החוו"דאינה יכולה לתלות בדם מכתה. הפת"ש הביא ש -יום 33כל 

 כל העונה שבה היא רגילה לראות. . שעת הווסת זה טמאה, ואינה תולה בדם המכה -בלי הרגשה

, מ"מ כבר בראייה הראשונה שתראה לאחר 33כתב שאף אם מדובר שהאישה לא ראתה ביום ה החוו"ד

 טמאה.  -יום 33

 :חילקהנוב"י 

 יום או בשעת ווסתה 33ל 33אינה תולה במכתה מ -אם היא מרגישה שהדם יצא לה מן המקור .א

מכה, אף בשעת ווסתה, אר רק כל עוד שהיא תולה ב -אם לא הרגישה שהדם יצא מהמקור .ב

 טהורה, שיש לה חזקת טהרה 

כתב שאף שאישה שיש לה כאב אינה  הנוב"יפסק שאישה יכולה לתלות בכתמים בכל עניין. הרמ"א 

יכולה לתלות שהדם שראתה הוא ממכה, כל עוד שלא ברור לה שיש לה מכה ממש ולא רק כאב בעלמא. 

כולה לתלות שלא בשעת ווסתה, שהדם שראתה הוא דם מכה, אף שהיה לה עם זאת לעניין כתמים היא י

 כאב בלבד, בלי לדעת אם יש לה מכה. כל זאת, אף אם מדובר שיש לה כתמים אדומים וגדולים מכגריס. 

 ממילא, אישה שיש לה כאב בלבד:
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 . ידיעה שיש לה מכה(2. כאב 1)יש צורך:  אינה תולה -לעניין דם שרואה .א

  )די בכאב(תולה  -םלעניין כתמי .ב

 חילוק הזמנים מתי תולה:

 אסורה  -בשעת ווסתה .א

 תולה וטהורה -הימים האחרונים של שבעת הנקיים כשראתה כתמים 4בזמן טהרתה או ב .ב

 טמאה, שאין לה לתלות   -הימים הראשונים 3כשמצאה כתם הגדול מכגריס ב .ג

לה מכה באותו מקום, ונתרפאה, כתב שיש להקל בדין אישה ששימשה עם בעלה, והיה הפנים מאירות 

  , שיש לדון שהיא טהורה.ואחר התשמיש היא מצאה כתם בבגדים שלה

שאנו מקילים בדין כתמים, ותולים לומר שמחמת התשמיש המכה נתגלעה והוציאה דם, שהרי  זאת משום

 יצא דם מהמכה.   ,היה לה כאב בשעת התשמיש, וממילא יש לתלות שעם הכאב

 קפז ו 

  התשוב פתחי

פעמים שלא בזמן ווסתה, ובכל פעם  3הייתה אישה שהיה לה ווסת קבוע ששימשה אחר לידתה  חת"ס:

 באמצע פעם וכל התשמיש לסבול לה א"א ממש כי עד תשמיש בשעת גדול וצער כאב הרגישהששימשה 

 שנשאר אומר מומחההגוי ה והרופא דם ומוצאת מיד עצמה ובודקת לח דבר זיבת היא מרגישה התשמיש

באותו  צדדים. אימה של אותה אישה בדקה את אותו המקום אצל בתה ואמרה שבלידה מחבלי מכה לה

  .ופצעים חבורותמקום יש לה 

החת"ס ענה שיש לסמוך על דבריה של האם כדברי עד אחד שנאמן להתיר, כיון שעוד לא הוחזק איסור. 

מחמת תשמיש, שיש צד גדול לומר באישה זו שיש לה חזקת טהרה, ורוב הנשים אינן רואות כל שכן 

 שהדם שראתה הינו דם מכה ולא דם תשמיש. 

 דכלכמו כן כתב החת"ס, שאין צורך אפילו לשאול נשים אחרות האם יכול להיות שמכה שכזו תוציא דם, 

  הוא נאמן לנו כשני עדים.  הרי ד אחדע תורה שהאמינה מקום

 דן שם לגבי שאלת השואל שם: החת"ס

, ומכאן שהאישה נאמנת על עצמה לעניין רי מצינו שהתורה מחדשת ואומרת "וספרה לה"ההשואל שאל: 

נידתה. אולם מניין לנו שיש להאמין לאנשים אחרים גם כן על עניין נידתה של אישה אחרת? ניתן לומר 

שדווקא האישה עצמה נאמנת על עצמה וממילא נאמנת על בעלה, אך שוב: מניין לנו שאישה אחרת 

 ליה?נאמנת ע

 פשוט שסברא זו דחויה, כי פשוט שעד אחד נאמן להתיר ספקות ע"פ עדותו  תשובת החת"ס: 

. דרך הנשים בטבע 2. הרופא אומר שמדובר במכה ולא ברדמ"ת 1כמו כן החת"ס הוסיף צדדים להיתר: 

 שיש להן פצעים לאחר הלידה. 
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כיון שידוע הכלל ברמ"א האומר: כל החת"ס הוסיף, שהיה ניתן לומר שדווקא אין לסמוך על עדות האם, 

אין לסמוך על עדות נשים, בכל זאת כאן יש לסמוך על דבריה של  -מקום שיש בו ספק או צדדים להקל

  האם, כי בלי קשר יש עוד צדדים להקל בדבר. 

 ד"ווח, ור"דגמ, ש"תוהנאמנת.  -פסק שאישה שאומרת שברור לה שהדם לא הגיע מהמקור הרמ"א

 יש לסמוך.  -שבמקום שיש עוד צד להקלבשו"ת כנסת יחזקאל "פ, כבר כתב עכ .בזה פקפקו

 

 קפז ז

  תשובה פתחי

כתב שדין זה שהאישה תולה שהדם שהיא רואה מגיע מדם מכה, באם היא מרגישה תמיד כאב  הנוב"י

מצד אחד, מדובר באישה שיש לה מכה. החידוש בסעיף זה, שאף אם לא ידוע לה אם המכה שלה 

ם, היא יכולה לתלות שהדם מגיע ממכה, אף באישה שאין לה ווסת, כיון שיש לה צד גדול מוציאה ד

 לתלות שהדם מגיע ממכה, כיון שכואב לה תמיד בצד אחד.  

 

 קפז ח 

  ך"ש

פעמים לראות דם מחמת תשמיש, ועתה נתרפאה,  3הביא שיש ספק אם אישה שכבר הוחזקה  השו"ע

 עתה. אם יצאה מחזקת רדמת ומותרת לשמש מ

שהוחזקה, ונתרפאה  לפניכתב שאם מדובר שיש לפנינו רופא שהצליח לרפא אישה שרדמ"ת  הב"ח

לאחר  4יכולה לסמוך על רופא זה, וממילא הרדמ"ת מותרת לשמש בפעם ה -מחמת הרופא, אישה אחרת

 שתתרפא מחזקת ראייתה דם מחמת תשמיש. 

 

  תשובה פתחי

לרדמ"ת, לסמוך על רופא  שכבר הוחזקההב"ח התיר לאישה הקשה על שיטת הב"ח הנ"ל: כיצד  הפת"ש

שהיא פסקה מלראות דם מחמת תשמיש, שמא אף בלי הרופא אותה  שעוד לא הוחזקהשריפא אישה 

הייתה פוסקת עתה מלראות דם, וממילא לא מוכח  -אישה שלא הוחזקה לראות דם מחמת תשמיש

להתיר ע"פ זה אישה שרואה דם מחמת שרופא זה באמת מסוגל לרפא, וכיצד אם כן סמך הב"ח 

 תשמיש?!

  על הב"ח. החוו"דהעיר שכן תמה הפת"ש 

 

שבדווקא השו"ע נקט שהרפואה הועילה לאישה ישראלית קודם שהוחזקה להיות כתב  סופר חתםה

רדמ"ת, שאז יש צד לומר שזה יועיל לישראלית אחרת שכבר רדמ"ת. כיון, שאם מדובר שהרפואה 

כיון שהגוף של הגויים זה אומר שזה יועיל אף לישראלית,  איןפעמים,  3זקה לרדמ"ת הועילה לגויה שהוח

 , שהרי הגויים אוכלים שקצים וכו'.   אינו מתפקד כמו הגוף של הישראליים
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שיש לה מכה, כגון שכל ימיה הייתה רגילה לשמש בלא צער, ועתה  רגלים לדברשאם יש כתב  הרדב"ז

 3אף שכבר הוחזקה לה התשמיש, ניתן לסמוך על רופא מומחה,  פתאום התחילה לשמש ועתה קשה

 והלאה עם בעלה.  4, ומותרת לשמש פעם פעמים לראות דם מחמת תשמיש

 

 קפז ט

  ז"ט

 אישה שראתה דם מחמת תשמיש בזמן הזה, ונפלה ממנה חררת דם:

 לא יוצאת מבעלה, אלא מותרת להמשיך לחיות עמו -נשואה .א

 א בזמן הזה, על סמך זה שנתרפאהאינה מותרת להינש -גרושה .ב

 

  ך"ש

 בזמן הזה אין סומכים על כך שאישה נתרפאה, אם נפלה ממנה חררת דם:

 הכוונה שאין לעשות את הרפואה הזו לכתחילה .א

הכוונה שאם אישה זו כבר נתגרשה מבעלה, מחמת שהוחזקה לרדמ"ת, ואח"כ היא עשתה את  .ב

רה לינשא שוב, ורק אם עשתה את הרפואה הרי היא אסו -הרפואה הזו ונפלה ממנה חררת דם

הרי היא מותרת  -פעמים מחמת תשמיש( 3הזו עוד כשהיא נשואה לבעלה )שראתה תחתיו 

 לבעלה 

 

  תשובה פתחי

השו"ע פסק, שאף שבימינו אין לסמוך על רפואה זו של חררת הדם, אך בכל זאת הדבר מועיל לעניין 

לא תצא מבעלה עד שתראה שוב מחמת  -פואה זופעמים, ועשתה ר 3שאם אישה הוחזקה לרדמ"ת 

 תשמיש. 

 מן בבהלה וקפצה לח דבר זיבתכתב שהיה מעשה באישה אחת שבעת התשמיש היא הרגישה  הנוב"י

הנוב"י שאף שבשו"ע כתב שבזמן הזה אין מוציאים אותה  וכתב רב, דם ממנה שופע והיה ,טהיהמ

 . כמו כן אין לדמות:אך נראה שהראשונים חולקים על זהמבעלה כשפחדה, 

 אינו פחד שמתפחדת פתאום -בהלה .א

 אינו כחררת דם שיוצאת  -שפע דם שיוצא .ב

 קפז י 

  ז"ט

 בשו"ע הובאו שני סוגים של חששות:
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 מותרת -חוששת לעצם הזמן של ליל הטבילה, ובזמן אחר -חשש הקשור לזמן .א

 על אףלה, חוששת לעצם הביאה הראשונה שמגיעה תמיד לאחר הטבי -חשש הקשור למעשה .ב

  הטבילה אחר רב זמן שהביאה נעשתה פי

פעמים בליל טבילה, והיו בינתיים ביאות של היתר, בכל זאת  3החידוש כאן הוא שאף אם ראתה 

)וראייתן  ביאות של איסור 3היא מוחזקת לרדמ"ת בליל הטבילה, וזה שלא כמו מקרה בו היו לה 

 , שביאות ההיתר גילו לי שהיא נתרפאה. ואחר כך ביאות של היתר לאו דווקא בליל הטבילה(

פעמים, אך אח"כ היו  3פסק שאם מדובר שהאישה ראתה מחמת תשמיש אחר כל לידה, במשך  הרמ"א

 טהורה, כיון שתולה שהדם הגיע מחמת הלידה ולא מחמת התשמיש עצמו.  -לה ביאות של היתר

ר שמקור דברי הרמ"א מדעת העיר שלכאורה יש כאן טעות סופר בדברי הרמ"א. הט"ז הסבי הט"ז

 ועל כן יש לחקור ולהבין את כוונתו של הרב יוחנן.  ד"ש בהגהת יוחנן ר"מהר

ואחר כך שוב שימשה ולא ראתה דם מחמת לאחר הלידה,  אחת פעם שראתה באשהעוסק  יוחנן ר"מהר

שוב  לידות )שפעם ראשונה רואה דם לאחר הלידה לאחר התשמיש, ואח"כ 3תשמיש, וכך קרה במהלך 

 אינה רואה(.

מהר"ר יוחנן פסק שכיון שמצינו שאחר הביאה הראשונה שאחר הלידה, שוב היא אינה רואה דם מחמת 

תשמיש )'ביאות של היתר'(, יש לתלות ולומר שמה שראתה בכל פעם דם לאחר מעשה התשמיש שאחר 

דין מכה שתולה בדם כל לידה, זה מחמת הלידה שפגעה בכלי הדם שבצידי המקור, וממילא דין הלידה כ

  זה. 

 הט"ז דייק, שמדבריו של מהר"ר יוחנן יש לדייק.

 3כך  -רדמ"ת, אח"כ ביאות של היתר -התהליך: לידה, ביאה ראשונה דבריו של מהר"ר יוחנן: .א

 פעמים

ואח"כ שוב רדמ"ת,  -משמע שאם הייתה לידה, ביאה ראשונה: דיוק מדבריו של מהר"ר יוחנן .ב

אסורה בוודאי, ולא תולים לומר שמה שראתה בביאה שאחר  -הבאהלא שימשה כלל עד הלידה 

  . 2הלידה, זה מחמת שכלי הדם נפגעו

 לימוד קל וחומר מהדיוק:  .ג

פעמים  3: אם אישה ראתה בכל פעם דם בביאה הראשונה והיחידה שאחר הלידה, כך קל

 ומוחזקת לנו לרדמ"ת

מוחזקת לרדמ"ת,  -לאחר הלידהפעמים רצופות  3: אם אישה ראתה דם חומר )הנלמד בק"ו(

 וחייבת בבדיקת שפופרת.   

 הסבר מדוע ה'חומר' חמור מהמקרה של ה'קל':

                                                           
2

כלומר, בהו"א סברנו שע"י ביאות של היתר, התברר למפרע שהביאה הראשונה אינה רדמ"ת אלא כדם מכה,  

ייתה ביאה של היתר לאחריה, אין לנו הוכחה ועתה מתברר לנו שהביאה הראשונה היא כן רדמ"ת, ושכל עוד לא ה

 שהביאה הראשונה הייתה ביאה שיש בה דם מכה. 
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הביאות שלאחר הביאה הראשונה שלאחר  2במקרה שראתה שוב דם לאחר התשמיש, ב .1

, יותר יש צד לומר שמדובר בראיית דם מחמת תשמיש ולא לתלות בעצם הלידה, כי הלידה

  חוקות מהלידה ביאות אלו כבר יותר ר

פעמים רצופות, ונאסרה מחזקת  3משמע שאם האישה ראתה בכל פעם לאחר הלידה, כך  .2

אין זה מועיל  -רדמ"ת, ובכל זאת היא אח"כ המשיכה לשמש באיסור, ולא רדמ"ת בשאר הביאות

 להחזיקה שוב בהיתר, ואף בדיקת שפופרת כבר לא תועיל לה. 

ר לאחר ביאה שראתה בה דם מחמת תשמיש, רק שבדיקת שפופרת או ביאת היתזאת משום 

שמא יש איסור באותה ביאה )שמא רואה דם מחמת מעשה התשמיש(,  חששבמקום שיש לנו 

פעמים רצופות לאחר הלידה, וכבר לא מועיל לומר שזה  3אך כאן הרי כבר מדובר שראתה דם 

הלידה  פעמים גם אחר 3מחמת הלידה, ובוודאי שהיא תראה דם מחמת תשמיש במשך 

ממילא רק אם בעלה עבר ובא עליה באיסור לאחר הלידה ולא ראתה, אז 'הלכה לה' הרביעית, 

      חזקת האיסור ומותרת לו, כי מוכח שכבר לא רדמ"ת.  

 אולם יש להקשות על הרמ"א: 

הראיות מחמת תשמיש בצורה רצופה, כיון שאם מדובר  3משמע מהרמ"א שמדובר שהיא ראתה את 

היו גם ביאות של היתר לפני שהוחזקה לראות דם מחמת תשמיש, לא שייך של איסור ואח"כ  שהיו ביאות

מדובר  כ"ע אלאלנקוט לשון של 'עברה' ושימשה, שהרי לא עברה עבירה כל עוד שלא הוחזקה לרדמ"ת, 

  '. עברה אם' קאי זה ועל ,לידה כל אחר רצופים פעמים שלש ראתהכבר ש

פעמים מחמת תשמיש  3כתב שאם היא ראתה  )בסיפא( המשך דבריוהרמ"א ב ממילא, יש להקשות:

 3כבר העלנו שברישא כבר הרמ"א עסק בראתה בדם מחמת הלידה, שהרי אין לתלות  -לאחר הלידה

פעמים מחמת תשמיש, וממילא לא שייך לנקוט בדבריו את המילה 'אבל' שמשמעותה מילת ניגוד לנאמר 

  קודם לכן. 

 כלומר: ", 'כו רצופים פעמים שלש ראתה אם לכתחלה אבלמילה אחת: " הוסיף בהלכה זו הלבוש

לא תשמש שוב אח"כ אף שיכול להיות ששוב לא  -פעמים מחמת תשמיש 3אם ראתה  -לכתחילה .א

  תראה דם, כיון שכבר הוחזקה לראות דם

מותרת לבעלה,  -פעמים מחמת תשמיש, ואח"כ שימשה, ולא ראתה דם 3אם ראתה  -בדיעבד .ב

 תשמיש ללא דם עדיף מבדיקת שפופרת. כיון ש

 ממילא קשה על הרמ"א:

הרי היא אסורה, ולא שייך להזכיר כאן שאם  -פעמים וראתה דם 3אם מדובר שכבר שימשה  .א

 פעמים אזי אין לתלות בלידה, כי מה שייכות יש כאן ללידה, אם היא כבר נאסרה 3רדמ"ת 

מים מחמת תשמיש, ומה שייך לנקוט פע 3כמו שכבר הקשנו, מהרישא כבר משמע שהיא ראתה  .ב

 כאן לשון 'אבל' בסיפא, אם מדובר על אותה המציאות. 

 ?רצופותפעמים  3מדוע הרמ"א לא כתב כבר בתחילה שמדובר שראתה  .ג

פעמים מחמת תשמיש לאחר כל לידה, ואח"כ עברה  3משמע מהרמ"א, שאם היא ראתה  .ד

הט"ז דחה הבנה . 4לאחר הלידה ה ושימשה ולא ראתה דם בין הלידות, שתהיה מותרת אפילו
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 3וכתב שחלילה לומר כן, שהרי היא כבר הוחזקה לרדמ"ת בביאות של איסור, זאת בתקיפות 

 וממילא אין זה מועיל להתירה לבעלה לאחר שכבר הוחזקה רדמ"ת. פעמים לאחר כל לידה, 

לאחר כל  אחת פעםכל מה שמצינו שמהר"ר יוחנן התיר את האישה שרדמ"ת, זה רק במקרה שראתה 

ומעולם היא לא הוחזקה הופסקו הביאות של איסור,  -לידה, וממילא אח"כ כשהיא ראתה ביאות של היתר

פעמים, וממילא אין זה  3ואין זה דומה למקרה שהרמ"א הביא שכבר היא הוחזקה לרדמ"ת , לרדמ"ת

כבר היא אסורה,  -פעמים אחר הלידה הראשונה 3מועיל ששוב תראה ביאת היתר. לאחר שהיא ראתה 

 ואף לשמש אחר הלידה השנייה היא כבר אסורה, כיון שכבר הוחזקה לרדמ"ת. 

 ממילא יש לחלק ברמ"א לגבי מקום שיש צורך בבדיקה:

 מדובר כשעברה ושימשה לאחר הלידה הרביעית )כן מפורש בד"מ( מועיל אם עברה ושימשה: .א

 ה הרביעית אם מדובר ששימשה לפני הליד לא מועיל אם עברה ושימשה: .ב

"אם כבר שמשה" ויש  על כן, הט"ז הסיק לומר שיש כאן ברמ"א טעות סופר, וממילא צריך לומר ברמ"א:

 להשמיט את המילה: 'עברה'. כך יוצא שהרמ"א פוסק ממש כשיטת מהר"ר יוחנן.  

פעמים לאחר כל לידה, מדובר שלא ראתה ברציפות,  3ממילא , מה שהרמ"א כתב את המקרה שראתה 

ו ביאות של היתר בינתיים. ממילא אותן ביאות באמצע היו ביאות של היתר כי עוד לא הוחזקה והי

כי הוא לא  ברציפותפעמים  3לרדמ"ת. ממילא לפי זה יפה כתב הרמ"א בסיפא, בדין אישה שרדמ"ת 

 דיבר על זה ברישא:

 ברציפות לאביאות שרדמ"ת ש 3דיבר שהיו  -ברישא .א

שרדמ"ת ברציפות, ואף אם זה היה כבר אחר לידה אחת, היא ביאות  3מדובר שהיו  -בסיפא .ב

 צריכה בדיקת שפופרת.

 ממילא אם היא עברה ושימשה לאחר שראתה ביאות של איסור:

 לאחר שראתה בלידה השלישית, עד שתגיע הלידה הרביעית -הרי היא מותרת .א

בכל פעם לאחר שתגיע הלידה הרביעית, כיון שמצינו שקבעה לה ווסת ש -הרי היא אסורה .ב

, כי כבר לפני כן היא רואה לאחר שהיא יולדת, אין זה מועיל שראתה ביאות של היתר

 הוחזקה לרדמ"ת.   

פעמים מחמת תשמיש שלא ברציפות,  3גם כן שמדובר ברמ"א שהרישא מדברת כשראתה כתב  הב"ח

 אך הט"ז תמה עליו מדוע לא פירש כמותו. 

פעמים מחמת תשמיש, דהיינו שאחר כל לידה  3 עוד בהמשך נאמר, שאם מדובר שהאישה ראתה

לידות, ולא היו לה בינתיים ביאות של היתר, דינה כסתם אישה שראתה  3רדמ"ת פעם אחת וכך ראתה ב

פעמים דם מחמת תשמיש ברציפות, ואח"כ עברה באיסור ושימשה ולא ראתה דם בביאות, שמועיל לה  3

 שלא תחוש מעתה לראות דם. 

אין כאן חשש, ואין היא מוחזקת כלל לרדמ"ת.  -היא בינתיים ראתה ביאות של היתראולם, אם מדובר ש

לידות, ואח"כ עברה ושימשה אחר הלידה  3פעמים לאחר הלידה, ב 3כמו כן, אם מדובר שהיא ראתה 

 מועיל לה שלא להחזיקה רדמ"ת אם לא ראתה דם בביאה זו. -הרביעית
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יים, כשעברה ושימשה באיסור בין הלידות, כי כבר קבעה שלא ראתה דם בביאות שבינתאולם לא מועיל 

הלידה רביעית  לאחרשהיא רגילה לראות לאחר כל לידה, וממילא רק אם היא תשמש  ווסת ללידותלה 

 מועיל להוציאה מחזקת רדמ"ת.    -ולא תראה

, הסכים לסברת הרמ"א שמי שביאת היתר עדיפה מבדיקת שפופרת. על כן, אם עברה ושימשההט"ז 

 ולא ראתה דם, זה מועיל יותר מאשר אם בדקה בשפופרת ולא מצאה דם. 

 

  ך"ש

הרמ"א עוסק במי שרואה תמיד לאחר ליל טבילה, והשווה ואמר שדין מי שרואה תמיד לאחר ליל טבילה, 

פעמים רצופות לאחר תשמיש. הש"ך העיר שכוונת הרמ"א היא, שמי שרואה תמיד  3דינה כמי שראתה 

 פעמים דם, בצורה רצופה בלי לטבול בינתיים.   3זה כמו אישה שעברה וראתה  לאחר הטבילה,

לכתחילה לא תשמש אח"כ, כיון שכל מה שמצינו  -פעמים לאחר הלידה 3אם מדובר שראתה ברציפות, 

ואז  שהאישה שימשה ולא ראתה דם, והרי זה בכלל 'ביאת היתר' זה רק כשעברה על ההלכה ושימשה,

אין לה  -אך לכתחילה ראתה לפני כן היה מחמת הלידה, ולא מחמת התשמיש,אנו תולים שהדם ש

  ת.לשמש, שהרי כבר הוחזקה לרדמ"

 3שכבר רדמ"ת  3הש"ך העיר שמשמע מתשובת ה"ר יוחנן שהשואל בא לשאול רק לאחר הלידה ה

בר פעמים, כיון שאם מדובר שהוא בא לשאול עוד לפני שהוחזקה לרדמ"ת, אין צורך לתלות את הד

פעמים רצופות, ואם אין  3בלידה, הרי היא מותרת בלי קשר ללידה, שהרי צריך שתראה מחמת תשמיש ב

ת הראשונות היו שוות במקרים שלהן. הלידו 3הרי היא מותרת. ממילא משמע שבשאלה, כל  -כאן רציפות

  הביאות הראשונות צריכות להיות רצופות.  3כמו כן, ממילא משמע שגם 

הראיות היו  3פעמים לאחר הלידה, אך לא מדובר ש 3עת הרמ"א, שמדובר שהיא ראתה פירש בד הב"ח

אין משמע ו. אמנם הש"ך חולק וסובר שנהפוך, רצופות. הב"ח כתב שכן משמע מתשובתו של ה"ר יוחנן

  כן.

פעמים לאחר הלידה, זה דווקא אם  3הש"ך כתב שכל מה שאישה נאסרת על בעלה, לאחר שרדמ"ת 

. כיון תולה בדם טוהרהרי זו  -לנקבה, כי אם ראתה קודם לכן 66יום לזכר או  33שעברו  שימשה לאחר

שכל מה שהחמירו שלא לבעול בזמן הזה על דם טוהר, זה דווקא חומרא עצמית כל אדם על עצמו, אך לא 

 החמירו לומר כן בכדי להוציאה אף אישה מבעלה, במקרה שתרדמ"ת אף בתוך ימי הטוהר. 

נו שאישה יכולה לתלות שהכתם שעל חלוקה הגיע מחברתה שישבה על דם טוהר אף בזמן כמו כן מצי

 הזה. כאן יש עוד סניף להקל, כיון שניתן לומר שמה שהיא רדמ"ת זה מחולשת הלידה. 

 תולה בלידה: -ממילא, יולדת שרדמ"ת בתוך ימי טוהר

 תולה בעצם ימי הטוהר .א

 תולה שהדם הגיע מחולשת הלידה  .ב

הש"ך כתב מועיל לטהרה יותר מבדיקת שפופרת.  -שאישה שעברה ושימשה ולא ראתהפסק  הרמ"א

פעמים ובכולם לא רדמ"ת. אך הש"ך חלק  3מועיל לטהרה רק אם עברה ושימשה  שלדעת האפי רברבי

 . השפופרת הוי דאצבע מיימוני' בתשובוסובר כרמ"א, וכן משמע 

 זקת רדמ"ת: כמה פעמים עליה לשמש ולא תראה דם, בכדי שתצא מח
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 פעמים  3אפי רברבי:  .א

 רמ"א, ש"ך, תשו' מיימוני: פעם אחת  .ב

 

  תשובה פתחי

כתב שאם מדובר שהאישה שרדמ"ת היא זקנה כ"כ, עד שכבר לא מפריע לה אם קוראים לה הנוב"י 

יש להקל, וממילא אם ראתה דם מחמת תשמיש ועוד לא הוחזקה לראות, מותרת לשמש  -'אימא' בפניה

 שנייה לכשתטהר ואינה צריכה לפרוש. כבר בפעם ה

שאם מדובר שבפעם הראשונה היא ראתה דם פתאום, ועל כן לא התכוונה לדבר,  נוב"י,עוד כתב ה

 הראיות של רדמ"ת.  3אין לצרף את הראייה הראשונה למניין  -ובדקה רק במופלג מהתשמיש

זה משנה אם היא בדקה רק  העיר שהדבר תמוה, שכיון שהדם נמצא אף על העד של הבעל, מה הפת"ש

 לאחר זמן, שהרי מניין הדם הגיע אם לא מהאישה.  

תמה על הדבר, ועל כן החת"ס הסיק לומר שיש כאן טעות סופר, וממילא  סהחת"הפת"ש העיר שגם 

אין לצרף את הראייה הראשונה, וכשיטת הראב"ד  -התשמיש לפניצריך להבין כך: אם מדובר שלא בדקה 

ר שמא הדם היה שם כבר קודם התשמיש, וממילא הדם שראתה אינו מחמת התשמיש שאנו חוששים לומ

 ועל כן אין לצרף את הראייה הזו למניין הראיות. 

אין אנו מצרפים, אך אף אם גם בפעם השנייה היא לא  -מ"מ, דווקא פעם אחת שרדמ"ת וראתה פתאום

 ת מחמת תשמיש. הראיו 3בדקה לפני התשמיש, בכל זאת הדם שמצאה מצטרף למניין 

שקשה לומר כן בדעת הנוב"י, שהוא כל כך סמך להלכה למעשה על שיטת הראב"ד, שדי הפת"ש העיר 

 בכך שלא בדקה לפני התשמיש, שזה נוגד את שיטת הט"ז הש"ך והפרישה.  

, ביחס לשאלה האם יש הפת"ש העיר שייתכן שדעתו לחלק כאא"ז היכן נמצא הדם בכליו של הבעל

 :הגיע מהאישה להחזיק שהדם

 טמאה -בעד שלו .א

 טהורה -בכותונת שלו .ב

. חלוק בעלה. אך בפעם 3. חלוקה 2. סדינה 1שם כתב לגבי דין אישה שפעם אחת מצאה דם על:  הנוב"י

. עד בעלה. ממילא, אם הראייה הראשונה לא 2. עד שלה 1השנייה הזכיר בלשון אחרת, שמצאה על: 

הפעמים שמחזיקות אותה לרדמ"ת. אך בראייה השנייה  3 אין למנותה בכלל -הייתה בסמוך לתשמיש

 תולים שזה מחמת תשמיש אף שהבדיקה הייתה במופלג מהתשמיש.  -והשלישית כשנמצא על העד שלו

 למעשה, כשנמצא דם על עד שלו כשבדקה במופלג מהתשמיש:

 טהורה בראייה ראשונה: .א

 תשמיש  טמאה, חוששים לומר שראתה דם מחמת בראייה שנייה ושלישית: .ב
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צריכה לפרוש.  -יש לגרוס בשו"ע, שאם ראתה בליל השני לטבילתה תשובת א"שהפת"ש העיר שלדעת 

 כיון שאם מדובר שעדיין לא הוחזקה, הרי תוכל לשמש אף בליל טבילתה, וכך כתב היעב"ץ. 

כתב שכל מה שהאישה צריכה לפרוש בליל הטבילה, במקרה שראתה דם מחמת תשמיש בליל החוו"ד 

 טבילה, זה דווקא כשראתה בליל הטבילה לאחר מעשה התשמיש, שאז יש כאן ווסת המורכב:ה

 ליל טבילה -זמן .1

 תשמיש -מעשה .2

אולם, אם מדובר שראתה בדיוק בליל הטבילה מבלי ששימשה באותו הלילה, אין היא צריכה 

 לפרוש בליל הטבילה הבא. 

כיון שעוד לא קבעה  3פרוש בליל הטבילה האישה שראתה פעם או פעמיים בליל הטבילה, אינה צריכה ל

 כתב שיש לחלק:החוו"ד לה חזקה לרדמ"ת. 

 -אם רדמ"ת בליל טבילה ראשון, ועברה איסור ושימשה בליל הטבילה השני ולא ראתה דם .א

 , כיון שנעקר הווסת המורכב לזמן ומעשה. 3מותרת בליל הטבילה ה

, כיון 3אסורה בליל הטבילה ה -לה השנירדמ"ת בליל טבילה ראשון, ולא שימשה בליל הטביאם  .ב

. מעשה תשמיש, וכאן נעקר רק 2. זמן 1שווסת נעקר רק כעין שנקבע, וכיון שהוא נקבע ע"י: 

 הזמן ולא המעשה, אין בכך בכדי לעקור את הווסת המורכב. 

אסורה לעולם לשמש בליל הטבילה, אא"כ קרה  -ממילא, אם ראתה בליל הטבילה לאחר התשמיש

 איסור ושימשה ולא ראתה בליל הטבילה, שאז חוזרת להיתרה כי נעקר הווסת בכך. שעברה 

, אמונת שמואל, לדעת הגהת מיי'אישה שראתה בלילה שלאחר ליל הטבילה )ליל שני של טבילה(, 

גרם לה לראות  יום לפני כן עצם מעשה הטבילה שהיהאסורה לעולם באותו לילה, שמא  -שאילת יעב"ץ

 דם. 

אינה חוששת  -לטבילתה 4או ה 3ב שגם אותם פוסקים מודים שאם היא ראתה בלילה הכת החוו"ד

לתלות את הדם שראתה במעשה הטבילה, כי זה כבר מופלג. כמו כן, לא מועילה בדיקת שפופרת בכדי 

 להתיר לה לשמש בליל הטבילה שראתה בו. 

קת לרדמ"ת לאחר טבילה מוחז -פעמים 3אישה שרגילה לראות בכל פעם לאחר הטבילה, וראתה כן 

נחשבת  -כתב שאף אם היא רגילה לראות דם לאחר זמן מופלג מליל הטבילה ט"זואסורה לבעלה. 

לרדמ"ת. כמו כן, אישה שכזו שעברה ושימשה לפני הטבילה, אף אם היא לא ראתה דם, בכל זאת היא 

 אסורה לשמש לאחר הטבילה, שהרי לא ראתה בווסת המורכב שראתה בו בתחילה. 

פעמים בכל  3כתב בדין אישה שראתה  הא"שכתב שלדעת הש"ך נראה שהיא מותרת.  החוו"ד אולם

פעם בתשמיש הראשון שלאחר הטבילה שטבלה בגלל שראתה דם בווסת הקבוע לה, אך כשטבלה בין 

  והדבר היה ברציפות.  ווסת אחד לחבירו, מפני שישבה על כתם, שימשה לילות רבים ולא ראתה דם

פעמים, בכל פעם בליל הטבילה, שהרי היא מותרת אח"כ  3ב שיש להקל באישה שרדמ"ת כת המ"י

 ואילך, וחלק על הא"ש. בלילה השני של טבילתה 
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פעמים, ביום ידוע בחודש, אסורה רק באותו היום, דהוי ווסת המורכב לזמן  3עוד כתב שאם רדמ"ת 

 ומעשה. 

החת"ס העיר שמוכח ברשב"א כן שהיא כל זמן. חלקו ואסרו אותה ב והחת"ס הס"טד, החוו"אמנם 

 אסורה בכל עת. 

אינה חוששת לרדמ"ת, ע"פ הרשב"א.  -: אישה שמחמת קור המים כאבה לה בטנה וראתה דםהחת"ס

עכ"פ הבעל יפרוש באיבר מת בליל השני לטבילה ותקפיד לטבול במים חמים בדווקא. אם היא רוצה 

   ה במים קרים. לבדוק בשפופרת תעשה זאת רק לאחר טביל

 צריכה בדיקת שפופרת. -פעמים בביאה ראשונה שאחר הטבילה 3כתב שאישה שראתה  עמודי כסף

אולם צריך שהבדיקה תהיה דווקא לאחר טבילה, כיון שאם היא לא תמצא דם, ניתן לתלות ולומר שהיא 

אם היא בדקה לא מצאה דם בגלל שלא טבלה קודם לכן )דהוי וסת המורכב למעשה הטבילה(. אולם, 

 טהורה, אף שזה לא היה לאחר טבילה.  -עצמה ומצאה שהדם מהצדדים

פעמים בביאה ראשונה שאחר  3אישה שראתה במצינו מחלוקת, האם מועילה בדיקת שפופרת,  ממילא

 הטבילה:

 לא מועילה חוו"ד: .א

 מועילה  עמודי כסף: .ב

נקיים על  7ים, צריכה עכ"פ לשבת פעמים לאחר לידה ושוב לא ראתה בינתי 3ס"ט וחו"ד: אישה שראתה 

 הדם שתראה. 

 לא תולה בלידה.  -פעמים 3לא ראתה, ואח"כ ראתה  -חוו"ד: אישה שבביאה הראשונה שלאחר הלידה

 האם ראייה שראתה בימי טוהר מצטרפת לרדמ"ת: חלוקתישנה מ

 ש"ך, נוב"י: לא מצטרף .א

 כו"פ: מצטרף .ב

 נוב"י: 

 דרבנן -ווסת תלוי במעשה .א

 דאורייתא -תלוי במעשהווסת שאינו  .ב

 יש להקל  -אם יש ספק ברדמ"ת אם היה תוך מלאת .ג

 

 קפז יא
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  ז"ט

פעמים, אין לאסור אותה על בעלה עולמית, אך יש לחוש למה  3אישה שרדמ"ת אך עדיין לא ראתה 

שאפשר ועל כן עליה לפרוש בליל הטבילה הבא, כיון שבכל מקרה יהיה לה היתר לאחר ליל הטבילה 

 חוששים.  -תן לחושולמה שני

 

  ך"ש

שוב  -אם אישה רדמ"ת, ושוב אחר חצי שנה, חוששת לפעם הבאה אך אם לא תראה שוב לאחר חצי שנה

 אינה חוששת כלל. כן כתב הרשב"א, הובא בב"י. 

 אישה שרדמ"ת ושוב ראתה לאחר חצי שנה, חוששת אף לווסת החודש. כלומר, אם שימשה בט"ו בניסן:

 בט"ו באייר -חוששת לווסת החודש .א

 ט"ו תשרי, אם לא ראתה בט"ו באייר, ושוב אינה חוששת לווסת החודש  -חוששת לחצי שנה .ב

 ווסת הקפיצות ידוע שנקבע רק בזמן ידוע ולא בפני עצמו. 

 

  תשובה פתחי

שוב אינה חוששת  -אם אישה שימשה בט"ו ניסן, ורדמ"ת, ועברה ושימשה בט"ו אייר ולא ראתהחוו"ד: 

 לא נעקר הווסת ועדיין חוששת לרדמ"ת.  -ולם אם מדובר שלא שימשה בט"ו באיירלט"ו סיון. א

 ממילא, אישה שרדמ"ת פעם אחת, חוששת:

 יום החודש .1

 יום ההפלגה .2

 וחוששת לחששות הללו כל ימיה, עד שתשמש פעם אחת באיסור ולא תראה שאז שוב היא מותרת. 

אח"כ, וכמו כן לא רואה כשהוא מכניס  היה מקרה על אישה שבליל הטבילה לא רדמ"ת רק החת"ס:

בנחת, וענה החת"ס שברור שהיא מותרת בכל אותם הימים שמוחזק לה שהיא לא רואה בהם. הדבר 

לילות מן הטבילה. או שמדובר שהשרירים  4מובן, כיון שיכול להיות שחימום התשמיש פועל רק לאחר 

אמנם בזמן שהתרגלה לראות הרי היא מתרפים לאחר הטבילה ולכן רק לאחר כמה ימים היא רואה. 

אסורה, ואין להתיר לה לשמש ולהקפיד שבעלה ישמש בנחת, שמא לא יעשה כן וכמו שהניסיון מעיד. 

 למעשה יש גם לברר אצל הבקיאה בדבר, האם מה שהיא רואה זה מהמקור או מכאב של מכה. 

 –אינה חוששת. אך אם ראתה שוב  -אף אם פעם אחת קרה שלא ראתה לאחר חצי שנה )הפלגה( חוו"ד:

 לא חוששת כלל.  -פעמים בהרכבה 3שוב חוששת. אם נעקר 
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 קפז יב 

  ך"ש

 -כתב שאם אישה הוחזקה לרדמ"ת והזוג נפרד, ועתה הם לא גרים באותה השכונה ה"פדווא מ"המהר

ב שאם לא שלא יגיעו אחד לשני. באה"ע נכת אנן סהדיאין צריך עדים עליהם, כי עצם זה שהם מרוחקים, 

 כופים אותו להוציאה.  -קיים פו"ר

 

  תשובה פתחי

 

הסתפק האם אישה שלא מסוגלת לטהר עצמה דינה כרדמ"ת, לעניין האם  מאיר בית להגאון הבית צלעות

בעלה חייב להוציאה, שמא יבוא עליה באיסור, במקרה שכבר קיים פו"ר, או שמא נאמר, שכיון שהאיסור 

 שהוא בא עליה היא טהורה, נאסור לבוא עליה אף אם כבר קיים פו"ר.  נראה קל בעיניו שהרי בזמן

 .ו"פ קיים שלא למי אף הזווגים בעניני לכוף שלא נהגו הזה זמןהרמ"א כתב שב

 קפז יג

 

  ז"ט

 התוספתא אומרת: כל אישה צריכה בדיקת שפופרת, חוץ מהבתולה שכל דמיה טהורים

שמע במשנה שיש לחלק אם כבר הגיע זמנה או לא ברור מדוע הב"י מקל בכל בתולה, שהרי מ

הב"י כתב שאף שבימינו נותנים לבתולה רק בעילת מצוה, אך עכ"פ מקילים אם כבר ראתה. 

שלא להחזיק את הבתולה כרדמ"ת, ולמעשה הב"י מקל לסמוך למעשה להקל אא"כ יהיו ידים 

 מוכיחות וכגון שיכאב לה מעט בביאה. 

הרי היא כשאר נשים וממילא  -ין לה צער כלל בביאהכתב שבתולה שא המהר"ם מפדואה

 חוששת לרדמ"ת. כן פסק הרמ"א. 

, ואין להחמיר הב"ח כתב ע"פ הרמב"ם שרדמ"ת תולה בבתולים עד הזמן שתחיה המכה

 . כמהר"ם פדואה

 

  ך"ש

הרמ"א ומשאת בנימין פסקו שאישה בתולה שלא פסקה לראות דם בתשמיש, אך אין לה שוב 

שת לרדמ"ת. אף הב"י בעצמו כתב שאין להקל אא"כ יש ידים מוכיחות שהיא שוב חוש -צער

 רדמ"ת. 
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תולה, כל עוד שלא פסקה מלראות דם מאז  -אך הב"ח חולק וסובר שאף אם אין לה צער

 ששימשה פעם ראשונה. 

אישה בתולה שלא פסקה מלראות דם מהתשמיש הראשון אם כן מצינו מחלוקת אחרונים בדין: 

 לה צער, האם תולה בבתולים:אך עתה אין 

 לא תולהמשאת בנימין, רמ"א:  .א

 תולה  ב"ח: .ב

 

  תשובה פתחי

מותרת  -אם מדובר בבתולה שקרה פעמיים שלא ראתה מחמת שלא הייתה ביאה גמורההנוב"י: 

לבעלה ואינה חוששת לרדמ"ת. אך למעשה יש לצרף עוד קולות, וגם בליל הטבילה הראשון לא 

 תשמש. 

תרעם על רב אחד שרצה לומר שבתולה שלא פסקה מלרדמ"ת אינה צריכה הפנים מאירות: 

אפילו טבילה לבעלה, ומותרת כך. סברתו של אותו רב הייתה שדם בתולים מטמא רק בזמנים 

השנויים במשנה ולא אח"כ, כיון שכשהיא כבר בוגרת וכדומה אין הדמים מצויים בה ולא גזרו 

 בדם שכזה שיטמא. 

נקיים על דם שתראה. אף אם עשתה  7והסיק שאף בתולה צריכה לשבת  כאמור, הפנמ"א השיג

כי זה בכלל גזירת דם בדיקת שפופרת ומצאה בצדדים שזה ממכה, בכל זאת טמאה לבעלה. 

מ"מ יש להקל כיון שייתכן שבא ממכה כללית ולא ממכה הבתולים שבכל מקרה טמאה לבעלה. 

 . ולקולא דרבנן ספק הוישל הבתולים, ו

 תולה לתלות את הדם בדם הבתולים, כדי שלא תוחזק לרדמ"ת:אין לב

 אם בתשמיש הראשון לא ראתה דם, ורק אח"כ התחילה לראות דם .א

 שוב אינה תולה -אם לא בדקה את עצמה פעם אחת .ב

הנוב"י: אישה נאמנת לומר שתחת הבעלה הראשון כלל לא שימשה, ועל כן מה שהיא רואה עתה 

 ותתלה בו לעניין רדמ"ת:תחת הבעל השני זה דם בתולים 

 אישה נאמנת לומר שיש לה מכה, וגם מכת בתולים בכלל מכה .1

 נאמנת -אם גם הבעל השניי אומר שמצאה בתולה .2

הפה שהתיר. אמנם למעשה כיון שמדובר שכלל לא היה צער  -הרי זה בכלל הפה שאסר

 אסרו -קשה להקל ולסמוך. אף שהב"ח התיר אף בלא צער, כל האחרונים -בתשמיש

 כשאין צער.   
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תולה כל דם שתראה שלא  -שאישה שיש לה ווסת קבועמ"מ יש לסמוך כאן על שיטת המרדכי 

בזמן הווסת בכך שזה דם טהור. אף שכל הפוסקים דחו את המרדכי, אך כאן יש לסמוך, כי יש 

 עכ"פ לא תשמש בליל הטבילה, אלא רק בלילה השני. גם לתלות בדם הבתולים. 

יכולה לשמש בלילה  -פעמים בליל הטבילה 3ין לה ווסת, כיון שמדובר שראתה אף אם מדובר שא

מותרת אפילו בליל הטבילה. אולם אם מדובר שכאן ראתה בליל שאינו  -אחר, ואם לא תראה אז

ליל הטבילה: דינה כאישה שיש לה ווסת או מרגישה צער, ויש להקל בדינה כיון שיש לתלות בדם 

 בתולים.  

שרואה דם מאז התשמיש הראשון עם כאב וצער, אך טוענת שהדם מהמקור, בתולה  החת"ס:

יתא יש לחוש לכך שהיא טמאה נידה. אין לסמוך על תה"ד שכתב שאף כיון שהרגשה זה דאורי

מראות טהורים יוצאים מהמקור. על כן אף אם מרגישה זיבת דבר לח יוצא למעלה ממקום 

דרבנן( + רוב שרוב תרי ) שמיש זה מדרבנן בלבדווסת הת+  זו , אף שהרגשהאין להקל -המקור

    .למעשה: אסורה -חזקה שבא בהרגשה אין להקל, כיון שיוצא מהמקור -נשים לא רדמ"ת

לכאורה היה לומר ע"פ מה שנאמר בת' שיבת ציון שאישה שיכולה לתלות את הדם במראה 

יה באחר, אך ע"פ מה אינה נאמנת, שמא נתנה עינ -בתולים ובכל זאת אומרת שזה דם מהמקור

 שכתב הפת"ש לעיל מיושב. 

 

 קפח
  קפח,א

 ט"ז

 טהור.  -ירוק או לבן שלא נוטה לאדום כלל

 -שעות 3\2סמיכות לבן ועב שנמצא לאחר שהייתה במרחץ  מרגלית: י"הב"ח כתב בשם מהר

 טמאה, כי זה אדום שהפך ללבן. 

כן. רק על שחור אומרים שזה דברים תמוהים, ולא ברור שבאמת מהר"י מרגליות אמר  הט"ז:

אדום שלקה, ולא על לבן. אם באמת גם לבן יכול ללקות, היה לגמרא לחדש חידוש יותר גדול 

ולומר שאף לבן, זה אדום שלקה. השו"ע מתיר בכל גווני שמצאה לבן, ולא מחלק אם רחצה או 

 כן יורה אול לעצמו יחמיר והמחמיר היא יתירא חומרא זה דבר אלאלא רחצה קודם לכן. "

  ".כלל לאחרים

  בקצותיו אדוםיש לחכות במראה לבן וירוק עד שיהיה יבש שמא ישתנה המראה, וימצא הב"ח: 

 : שהרי מצינודברים תמוהים,  הט"ז:
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 שמועילה בדיקה לפני תשמיש כשאין לה ווסת אף שהיא בודקת כשעוד הדם לח.  .1

יין אלא מה שעיניו רואות", "אין לו לד -כמו כן הגמרא אומרת בפירוש שבמראות דמים .2

ואף שזה נאמר על יבש שאין לחכות שיהיה יבש, ה"ה מסברא להיפך על לח שאין לחכות 

 שיהיה יבש. 

. מצינו שרבי בדק הדם בלילה עוד בעודו לח ולא חשש שמא ישתנה המראה כשיתייבש .3

ודאי משמע מפירוש רש"י  כן הורה למעשה ואין לומר שראה כשהוא לח רק לחומרא.

   שרבי ראה את הדם כשהוא לח אף לקולא. 

ועל כן  ,אין ריעותא -מוכח מדיני טריפות שאין לחוש כשאין ריעותא לפנינו, וכשהדם לח .4

 יש לדון אותו כמות שהוא

 ". לח כשהוא לראות שלא חומרא לאותה דחש מאן דלית נראה כ"ע" למסקנה כתב הט"ז:

 ממראה בא כזה שחרורית דאין מותר -ותולבנ שהוכהה אבק עליו שנפל לבן בגדדם שנראה כ

 . אדמומית

 

  ך"ש

 מיני הדמים טמאים 5: מדאורייתא

 מראה כל והכשירו לאדמימות הנוטה מראה כל אסרו, לדם דם בין לטעות שלא: בכדי מדרבנן

 :כלל באדמומית לספקו שאין

 ":לבנוניתו שהוכהה אבק עליו שנפל לבן בגד כמראהדם שנראה "-

 טהורה למעשה אצל מורי ההוראה(:ש"ך )וכך ראה 

 טמאהתרומת הדשן: 

 

 דם ירוק:  הב"ח:

 טהור -נשאר ירוק מתחילתו עד סופו .א

)היה אדום, נעקר מהגוף ולקה  טמא -בקצותיו אדום ונעשההשתנה לאחר שנתייבש  .ב

 ונהפך לירוק, וכשהתייבש חזר קצת לאדום(, על כן יורה רק כשיתייבש לגמרי

וממילא יש לראות את הדמים עוד  'מחזקינן לא ריעותא דאחזוקין 'הש"ך: חלק על הב"ח, כיו

 כשהם לחים ואין לחוש שהמראה ישתנה כשיתייבשו 

 טהור -ירוק כעשבים\חלמון ביצה\אתרוג\דם כמראה השעווה
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  תשובה פתחי

 כתם שמשתנה במראהו: גבעת שאול:

 נראה טמא -בלילה כשהוא לח .א

 נראה טהור -ביום כשהוא יבש .ב

 להקל ולטהר הדין: יש

   יש לאסור ולטמא -ראה ביום פעם אחת ואח"כ ראה שוב לאחר שעהלבושי שרד: 

 אין להקל.  -אם הוחזקה לראייה וודאי טמאה בלילה, ושוב ראתה ביום מראה טהור ס"ט:

 טהור.  -הקפה משקה וכמו ערמונים קליפת כעיןחום  דם או כתם בצבע :, יעב"ץס"ט בשם מ"כ

צ"ע, כי המהר"ם מינץ כתב בשם הגדולים שיש לאסור אף בירוק. על כן  -מהרש"ל: דם ירוק

למעשה אין להקל במהירות, אם נראה כמראה השעוה וכל שכן בצבע זהב, אא"כ יש צדדים 

 הכל לפי העניין.  -אם קינחה בלי הרגשהלהחמיר.  -אך אם ראתה מראה ירוק בהרגשה להקל.

בעלה רשאי להחמיר על עצמו, אף שלא נהג , אישה שמצאה מראה אדמדם והחכם טיהרחת"ס: 

 כן משעת הנישואין מההתחלה. 

 ". לאשתו היא שמחה השם עבודת מעלות מדרגות כל"

טהור. כי תמיד הולכים ע"פ  -בדק הדם לח ומצא טהור, וכשנתייבש מצא שטמא :צ, חוו"דח"

 השבו"י חלק, אך הס"ט כתב שאין ראייתו מוכרחת. שעת היציאה מהגוף. 

יש להחמיר שטמאה, ואף שכבר הורו שהדם  -אם לאחר שהדם יבש חזר למראה טמא"ץ: יעב

  טהור כשהיה לח, אין חוששים לזילותא. 

החוו"ד הסביר שכל מה שכתב הט"ז לגבי בדיקה שהתייבשה, מדובר בבדיקה שלאחר 

 התשמיש. 

 מיד= בתוך שיעור ווסת

ו נקודה אדומה קטנה: טהורה, כי נפתח מקורה ומצאה כתם גדול טהור ובתוכגבעת שאול: 

 בכינה.  -והנקודה האדומהתולים במראה טהור,  -הרגשה

 

 קפח,ב 
  ז"ט
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אין האישה נאמנת לומר שחכם פלוני טיהר לה, כיון שיכול להיות שגם לה  -כל עוד שיש לנו ספק במראה

אם זה דם טהור או היה ספק בדבר, וסברה בטעות שזה טהור, וכיון שיש ריעותא לפנינו שלא ברור לנו 

 יש לטמא מספק -טמא

 

  ך"ש

אך אישה אישה לא יכולה לסמוך על חברתה שאומרת שכזה דם החכם טיהר לה.  ב"ח ע"פ רש"י:

 נאמנת לומר שהחכם טיהר לה כתם זה. תוס': בעל יכול לראות דמי אשתו. 

כזה, היא שוב צריכה  אישה לא יכולה לסמוך אפילו על עצמה, ועל כן, אף אם החכם טיהר לה כתם ס"ט:

 להראות אותו לחכם. 

 אינה נאמנת.  -כבר טיהר לה החכםשכזה דם אף אם מביאה דם דומה ואומרת  תוה"ש:

אינו יכול להורות, כי היא כבר איתחזק  -בעל, שלאשתו יש שאלה על הטבילה אם הייתה כשרה חכמ"א:

 איסורא. 

 

 קפח,ג
  ז"ט

חתיכות קטנות ועל כן אנו לא חוששים לומר שהדם הוא הטור פירש שמדובר שראתה בבית החיצון 

 מהמקור. ממילא אף אם היא רואה דם גמור בבית החיצון, היא תולה שהדם הגיע מהחתיכות. 

טהורה, כיון שהתורה אסרה רק  -מבואר ברא"ש, שאף אם יש כאן דם נידה ממש שבא עם החתיכה

אינו מטמא, שאין זה דרך  -ור יצא והדם עימוכשהמקור נשאר במקומו והדם יוצא ממנו, אך כאן שהמק

 ראייה שאסרה התורה. 

 טהורה, כי ראייתה משונה.  -ע"פ זה אף אם היא רואה את הדם בשעת הווסת

 הב"ח: חלק והחמיר:

 טהורה(.  -טמאה )רק אם ראתה כן בין הווסתות -אם ראתה דם בחתיכות בשעת ווסתה .1

 קור לבית החיצון אם היא טהורההחמיר והצריך שתבדוק עצמה בשעה שנופל המ .2

הט"ז תמה: א. מה הבדל יש בין אם מצאה את הדם בשעת נפילה או אח"כ ב. מה שייך לחלק ולתת 

 שיעור מתי זה שעת נפילה ומתי זה לאח"כ

 טמאה, שא"א לפה"ק בלא דם  -טהורה, אך חתיכות גדולות -אישה שראתה חתיכות דקות שבדקות
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  ך"ש

 לבדוק את עצמה בשעת נפילת החתיכות לבית החיצוןהב"ח סובר שיש צורך 

 טהורה, כיון שאנו תולים כמכה.  -כל עוד שיש לה חתיכות בבית החיצון

חמור דינן מקליפות ושערות, כיון שבחתיכות הללו היה  -ב"י: יש צד לומר שחתיכות שנפלו לבית החיצון

היה ידוע שאין זה דם קפוי מה שיצא,  ניכר הדם. ד"מ: זה נאמר רק דרך ראייה, כיון שאף בלא בדיקה

 אלא שהמקור נעקר.  

 

  תשובה פתחי

שכיון שנושא זה של נפילת החתיכות למקור הינו נושא מאוד מסובך שנתון  3הפת"ש הביא בשם הנוב"י

 לרשות גדולי הדור בלבד, לא האריך בדבר. 

 חוו"ד:

 טהורה -חתיכה שנפלה לבית החיצון בשעת הווסת .א

 טמאה -בית החיצון קודם שעת הווסת, ובשעת הווסת ראתה דםחתיכה שנפלה ל .ב

ש"ך: יש להחמיר אף כשראתה דם בחתיכה שנפלה לבית החיצון בשעת הווסת, אך אם החתיכות נופלות 

 טהורה לכו"ע.  -בלא דם

 

 קפח,ד 

 

  ך"ש

 טמאה לידה נקבה, אף שלא הייתה בחזקת מעוברת  -אישה שהפילה דבר שיש חשש שהוא וולד

 רים= כחמימות הרוקפוש

 

 

 

 

                                                           
3

 לקפוץ שלא ברוחך זהיר הוי ומעלה מהיום פ"ועכפח:  סימן דעה יורה - תניינא מהדורא ביהודה נודע ת"שו 

 נקב לראיית או בששים לשער או פ"נטל כהוראת זו הוראה אין כי הדור מגדולי שאלה בלתי כאלו בדברים להורות

 שאינו ובדבר נדה בפתחי כ"משא בהם בקיאים להורות הקמים ורוב השכיחים דברים שהם לעבר מעבר ניקב אם

 שכיח
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  תשובה פתחי

מותרת מדין ס"ס: א. ספק אם אדום ב. שמא לא  -אישה שראתה קרטין ואבדו לה בלא בדיקה בי"ע:

טהורה, שמא זה היה צבע  -נימוח )וזה צבע(. אף אם האישה אומרת שראתה שהוא אדום לפני שאבד

 אדום שיש לטהר. 

 נידה משם דם כאן  אסורה, כיון שזה ס"ס משם אחד, שהכל ס"ט:

 כשיצאו ממנה יבחושין, יש לחלק אם יצאו:חב"י: 

 טמאה, כשלא נימוחו )אף אם יצא קצת לובן, אך הם העיקר( -לבדם .א

 והלובן בהם עיקר, ויש רק מעט דם .ב

 אמנם היעב"ץ האריך להוכיח שכל התשובה הזאת היא טעות  

 

 קפח, ה

  ז"ט

 אם קצתם נימוחו וקצתם לא נימוחו: 

 ח שגם מה שלא נימוח הוא דםאזי מוכ .א

 דרכה של אישה לראות כך לפעמים  .ב

 

  ך"ש

 :יש לחלק היכן הדם ביחס לחתיכות

 טהורה -כשהדם בתוך החתיכות, אף כשהחתיכה מבוקעת .א

 טמאה  -כשלחלוח הדם ע"ג החתיכות .ב

הרמ"א כתב שכל הנאמר שיכולה לתלות שמה שמצאה זה לא דם נידה, זה רק שלא בשעת הווסת. 

 מה שלא מצא כן בשום פוסק שמחלק כן. הש"ך ת

האפי רברבי כתב שכיון שמוכח שזה בריה ולא דם, ממילא היא טהורה אף בשעת הווסת, שהרי לרשב"א 

טהורה, אף בשעת הווסת, שהרי ווסתות דרבנן, אז ק"ו כשמצאה דם  -והרמב"ם, אם מצאה דם מכה

 בחתיכה שתהיה טהורה  
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  תשובה פתחי

פעמים שלא ראתה דם בחתיכה שהפילה, אף אם אח"כ התחילה לראות  3שהוחזקה  עמודי כסף: אישה

פעמים שהדם מגיע מחמת מכה שבגופה, ויש לתלות בכך  3טהורה, כי כבר הוחזקה  -דם עם החתיכה

 בין הווסתות 

 

 קפח, ו

 

 ך"ש

צריכה  -י"א, אין צורך בבדיקה וטמאה וכן בירושלמי -סתםאף שקשה ואינה נימוחה:  ,חתיכה קטנה מאוד

  בדיקה 

 

 קפט
 קפט א

  ז"ט

 . 33אם יש לה ווסת קבוע, חוששת רק לזמן הידוע ולא לעונה הבינונית שבאה ביום ה

 

  ך"ש

. כמו כן חוששת לווסת ההפלגה, עד שתקבע לה ווסת 33עונה בינונית היינו ווסת החודש שבא ליום 

 קבוע. 

 כל עונת הווסת. חוששת לו ואסורה לשמש  -כיון שיש לה ווסת קבוע

 

 ,בקפט

  ז"ט

 : כגון שראתה בא' או בה' בו. ווסת החודש

 חוששת כווסת שאינו קבוע כשראתה לפחות:

 פעם אחת -בשאר וסתות .א
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 שתי פעמיים -בווסת ההפלגה .ב

 

 

  ך"ש

 פעם שנייה לסוף כ' יום מהראייה הראשונה, חוששת מכאן ואילך לכ' יום. כשראתה 

ת ליום הזה בחודש הבא, ואם ראתה פעם שניה צריכה לחוש גם חושש -אישה שראתה ביום בחודש

 לווסת ההפלגה. 

 

 קפט,ג 

  ז"ט

ווסת לשעות זה לא שעה בשעון, אלא שרגילה לראות לאחר מעשה ידוע. כגון שרגילה לראות לאחר 

 שטובלת וכדו'. 

 

 קפט,ד

  ז"ט

 יש לחלק בסוגי הווסתות:

 צריכה בדיקה לפני התשמיש -אין לה ווסת כלל .א

ריכה אינה צ -פעמים 3, ועתה שינתה לווסת חדש שעוד לא קבעתו בקבוע כשיש לה ווסת .ב

 עבר  בדיקה כשלא הרגישה כלום והווסת החדש

 

 ך"ש

 אישה שאין לה ווסת, והגיע עונה בינונית, אסורה לבעלה עד שתבדוק את עצמה. 

 

 תשובה פתחי

 תוה"ש: עונה בינונית למי שאין לה ווסת:

 ורה לשמש עד שתבדוק את עצמהאס -כווסת קבוע .א

 נעקר בפעם אחת שלא רואה בו  -כווסת שאינו קבוע .ב
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 קפט,ה

 

  ז"ט

 כי"א בסעיף ז' -32סוף  31סוף  33ראתה עכשיו, סוף  .א

  33סוף  32סוף  31סוף  33ראתה עכשיו, סוף  -אך לדעה הראשונה בסעיף ז' .ב

 

  ך"ש

ות בדילוג. זאת רק לשיטת המחמירים בסעיף ראיות הרי היא קובעת לה ווסת להפלג 4השו"ע הביא שב

 ז'.  כן משמע בפרישה, תוס', רא"ש. 

לא קבעה ווסת, כיון שהראייה הראשונה  -ב"י: גם רב מודה שאם ראתה: ר"ח, ט"ו לחודש, ט"ז לחודש

 ראיות, אף שאין ראיותיה למניין החודש, אף לרב קבעה ווסת לדילוג.  4אינה מהמניין. משמע שאם ראתה 

 דילוגים. כן כתבו הרמב"ן והטור. יש להחמיר בדבר.  5יטת שמואל קובעת ווסת לדילוג רק בלש

 שמיה ווסת. כן משמע בתוס'.  -אף ווסת הדילוג למפרע

 , וכן כתב הרשב"א בשם הראשונים, אך הרא"ה חולק. 2ניתן לדלג בווסת הדילוג אף ב+

 אינה קובעת ווסת לדילוג.  -אם לא מדלגת בצורה שווה

 

  תשובה חינפת

 שמיה ווסת: -האם ווסת דילוג למפרע

 ווסת :]ש"ך[ בה"ט .א

 אינו ווסת, כי מנוגד לטבע  כו"פ: .ב

 

 קפט,ו 

 

  ך"ש

 קביעת החודש:
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 : למולד הלבנה, לשעה שראו לקבוע חודש ע"פ הראייה הרא"ה .א

לקביעת בית הדין, דשיפורא גרים. הכל נקבע ע"פ ביה"ד, 'אשר תקראו  :רא"שה ,א"הרשב .ב

כן משמע שבתוליה חוזרים.  3ם במועדם', ואף חידושי הגוף כמו שמצינו בקטנה בת אות

    בירושלמי, אגודה, ר"י מינץ, והנו"כ.  

 שבועות, אף שאינו שווה לימות החודש, אלא רק ליום בשבוע.  3יכולה לקבוע לדוגמה לראות כל 

ראיות, כי ההפלגה נודעת רק  4השבוע, ועל כן יש צורך ב\אינו תלוי בימי החודש -ווסת ההפלגה .א

 בהפרש בין הראייה הראשונה לשנייה. 

 תלוי בחודש או בשבוע, וכבר ידוע בראייה הראשונה למתי נקבע -ווסת הימים .ב

 

   תשובה פתחי

לעניין שבועות( או כווסת ההפלגה  3יש נפק"מ אם הדבר מוגדר כווסת השבוע )לדוגמה כל  מנ"י, ס"ט:

  כמה מינימום ראיות צריך:

 ראיות 3 -ווסת השבוע .א

 ראיות 4 -ווסת ההפלגה .ב

ראיות, שוב אינה חוששת לווסת השבוע, והדבר נפקמ  4אם כבר נקבע לה ווסת להפלגה, ב חוו"ד:

אינה חוששת כי יש לה כבר הפלגה קבועה, ואם זה  -למקרה שריחקה או קירבה ראיותיה, שמצד הפלגה

 תו יום בשבוע אף שריחקתו או קירבתו. היה ווסת השבוע היה לה לחוש בכל עת שיגיע או

 נשאר בזאת בצ"ע. הכו"פאך 

  

 קפט,ז 

  ז"ט

ראיות, כגון שכבר לפני כן ראתה במתכונת  3לדעה הראשונה, ניתן לקבוע ווסת להפלגה בדילוג כבר ב

 וכו'(  31, 33ועתה התחילה לראות כל  בווסת קבוע, יום 29הדילוג. )כגון כל 

קובעת בה, ואין צריך  -ייתה רגילה לראות ראייה קבועה, ועתה מדלגת ממנההחידוש כאן הוא שאף שה

 דווקא שגם הראייה הראשונה תהיה ראייה חדשה בכדי שתקבע ווסת ההפלגה בדילוג. 

 

 הראייה הראשונה צריכה להתאים לדילוג שנקבע עתה: האם

  22, 21, 23, 15לא, ועל כן יכול להיות לראות כל  דרישה: .א

  ון שצריך שיהיה מותאם להפלגה השווה של שאר הראיות )כן משמע מהגמ', טוש"ע( כן, כי ט"ז: .ב
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הט"ז תמה מדוע השו"ע כתב שיש לחוש להחמיר לדעה השנייה, והרי גם בדעה הראשונה ישנו צד של 

  אא"כ השני ייקבע. -ווסתות, אין אחד מהם נעקר 2חומרא, שאם יש חשש של 

 ראיות: 3כשראתה כבר ממילא האם נעקר הווסת הראשון  

 לא, ועדיין חוששת לווסת השני -לדעה הראשונה .א

  ראיות  3, כי כבר קבעה את הראייה החדשה בכן, כיון שכבר נקבע ווסת הדילוג -לדעה השנייה .ב

 להלכה כדעה ראשונה, דהיינו שיש להחמיר כשתי השיטות. הב"ח: 

כשמואל, ולא כרב שהוא הסברא  -נההט"ז תמה נשאר בצ"ע על הטור שכתב שהרא"ש פסק כסברא ראשו

 האחרונה, מה גם שבבבא קמא כתב הרא"ש שהלכה כרב. 

 

  ך"ש

 לדעה הראשונה, אין הראיה הראשונה מהמניין, כיון שלא ראו אותה בדילוג. 

הראיות עתה, אם לפני כן היה  3לדעה הראשונה, מועיל לצרף את הראייה הראשונה שראתה לדרישה: 

גם לראייה הראשונה ראתה בדילוג. אך אם לא היה לה ווסת מוקדם, צריכה דילוג לה ווסת קבוע, כך ש

 ראיות.  4ב

 לא קבעה ווסת.  -צ"ע מניין להם שכשהיה לה ווסת שאינו שווה, שגם זה בכלל דילוג, שהרי כיון שסירגה

לשמואל,  . ממילא נראה שה"הלא די בשתי ראיות לקבוע ווסת הדילוג -ע"פ רב, אם היה לה ווסת מקודם

 4אולם, כשאין לה ווסת קבוע, פשוט שהיא צריכה לראות  ראיות.  3לא די ב -שאם היה לה ווסת מקודם

 ראיות ממש

ראיות. הב"ח פירש  3השו"ע כתב שיש לחוש לשיטה האומרת שקובעת ווסת לדילוג כבר כשראתה 

 שהכוונה היא שיש להחמיר כשתי השיטות, וממילא:

פעמים, ותולים לומר שעדיין לא קבעה לה את ווסת הדילוג,  2עה בחוששת לווסת ההפלגה שקב .א

 ז, הרי היא חוששת:וכסברא הראשונה. ממילא, אם ראתה בט"ו, ט"

 משום וסת הפלגה -לי"ז .1

 משום וסת הדילוג  -לי"ח .2

, וכדין כל ווסת פעמים שלא תראה 3ראיות, אין הוא נעקר אלא ב 3ב שכזה אם נקבע לה ווסת .ב

 אב"ד. כן כתב הר .קבוע

בי"ז לחודש, כי לרב חוששת  4חוששים לחומרא של רב ושל שמואל, ועל כן חוששת לראייה ה .ג

  רק לי"ח. 

 תשובה פתחי
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 בה"ט, חוו"ד: כיון שקבעה, חוששת לחודש הבא אף שלא ראתה חודש אחד. 

 ווסת לדילוג חלילה:קפט, ח: 

  ז"ט

 3חודשים ולא היה צריך לנקוט  2ראתה כל לכאורה השו"ע יכל לנקוט ווסת לדילוג חלילה כבר במקרה ש

ימים  2ימים, חוששת, ולא נאמר שכיון שיש  3חודשים. אך רצה להשמיע לנו חידוש: אף שהדילוג הוא ב

 -ימי 4כמו כן, אם מעתה תראה ווסת הדילוג ברווח בין היום הראשון לשלישי ממילא שוב אין לנו לחוש. 

 חוששת לכולם. 

 

  ך"ש

חודשים. ממילא,  3במשך ימים,  4ואל, קובעת ווסת דילוג חלילה רק כשראתה בפרישה: לשיטת שמ

 ימים, כי העמיד שמדובר במקרה שיש לה כבר ווסת קבוע.  3הטור נקט שאף שמואל מודה שקובעת ב

ראיות, ולא משמע שיש לעשות אוקימתא שלשמואל הדבר  3משמע מהטור שלכו"ע די כאן בקושיה: 

ווסת קבוע כמו שהפרישה העמיד. כמו"כ כך משמע בתורת הבית שאין לחלק  מועיל רק כשיש לה כבר

 בדבר. 

ראיות, כי אז  3נראה לתרץ שהטור סבר שכיון שהפוסקים דחו את פירוש ר"ח, ממילא אף לשמואל די ב

 ראיות. כן משמע בב"ח.  3דין ווסת הדילוג לחזרה חלילה כדין ווסת החודש שדי ב

חודשים בדילוג, ברצף של  2ל ווסת הדילוג לחזרה חלילה אף שכשראתה כל הב"ח והראב"ד כתבו שמועי

 זוגות חודשים.   3

 

  תשובה פתחי

תוה"ש: דחה את הש"ך שכתב שכאן סובר הטור שנכונים הדברים אף לשמואל, ועל כן למעשה העלה 

 שיש להחמיר כשתי השיטות 

 

 קפט,ט: ווסת לר"ח לדילוגים

  ז"ט

פעמים זה כשיטת היש אומרים בסעיף ז', אך לדעה  3קבוע ווסת בדילוג בהסעיף כאן שמועיל לה ל

 הראשונה צריכה עוד ראייה בכדי לקבוע. 

 

  ך"ש

ראיות כי מדובר שהיה לה כבר  3גם כאן פירש הדרישה שהדברים נכונים אף לשיטת שמואל ודי לה ב

 ווסת מוקדם. 
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אתה בר"ח, וממילא אף שמואל מודה. כל מה אולם הש"ך חלק, כי כאן המקרה שונה, בגלל שהיא תמיד ר

ראיות זה כשלא ראתה באותו יום בחודש, אך כאן הרי ראתה תמיד בראש חודש עצמו  4ששמואל מצריך 

 3. דין ווסת זה כווסת הסירוג, ועל כן די בוהביאו הב"י כ"כ הראב"דראיות.  3ולכן אף שמואל מודה שדי ב

  ראיות. 

 

 קפט,י

 

  ך"ש

 , ט"ז)מלא( ניסן לא קבעה ווסת. הב"ח: ראתה ט"ו -מחמירים, אם ראתה רק פעמייםאף לשיטת היש 

 לא קבעה ווסת.  -תמוז , י"טסיוון , י"ח)חסר( אייר

יום, ועל  32יש כאן הפלגה שווה של  -הש"ך חלק על הב"ח וכתב שאם ראתה ט"ו ניסן, ט"ז אייר, י"ח סיוון

 3ראיות עם  4יום, וממילא קבעה ווסת הפלגה ב 32כן כשתראה בי"ט תמוז הרי שהפליגה שוב ל

 הפלגות.  

 ראיות חדשות מלבד היום שבו ראתה קודם לכן.  3כאשר היא מסרגת, יש צורך ב

 

 פעמים  3קפט, יא: לא חוששת לווסת הדילוג, עד שתקבענו ב

  ך"ש

 דרישה: 

 דילוגים, וקובעת ווסת.  2יש כאן  -32, ל31לשיטת רב: ראתה היום, ל

קבעה ווסת לדילוגים, אף שהיה לה ווסת  -בדרישה: נראה שלדרישה כל עוד שימי החודש ניכריםהש"ך 

  ., כגון שהיה ווסת קבוע לט"ו, ועתה דילגה לט"ז, י"ז וכו'קבוע

 רב:-ממילא, לדרישה ב

 קבעה ווסת לדילוג כשראתה עוד יומיים חוץ מאותו יום -היה לה ווסת קבוע ביום ניכר .א

   לא קבעה ווסת לדילוג כשראתה רק עוד יומיים  -בוע ביום ניכרלא היה לה ווסת ק .ב

 כיון שמוכח מהגמרא שאין הווסת הקבוע מצטרף לווסת הדילוג החדש הש"ך: חלק על הדרישה, 

 

 קפט, יב:

 

  ז"ט
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 3ווסת סירוג לר"ח: כגון שראתה בר"ח של ניסן סיון אב. היא איננה חוששת עד שתקבע את הווסת 

 אינה חוששת כאן לר"ח אב. פעמים, ועל כן 

שזה עונה בינונית, למי שאין לה ווסת קבוע ב. יום ב' דר"ח  33אישה שראתה בר"ח ניסן, חוששת: א. יום 

 שהוא א' דר"ח, למי שיש ווסת קבוע לראשי חודשים

 

 ך"ש

 הראב"ד: בווסת הסירוג, אף שמואל מודה שהראייה הראשונה הינה מן המניין. על כן אם ראתה בר"ח:

  חודשים.  2קבעה ווסת לסירוג ל -אב אדר, ניסן, )לא ראתה באייר( סיון, )לא ראתה בתמוז(

 קודם לכן. קבוע שמואל מודה שראייה ראשונה מן המניין, והכוונה היא כל שלא היה ווסת 

 יש לחלק בדעת שמואל:

זה ווסת  , סיון, תמוז, הרי זה ווסת לראשי חודשים. אין -כשראתה בר"ח שבט,אדר, ניסן,  .א

 לסירוג, כיון שר"ח ניסן מוגדר כווסת ראשי חודשים ולא כווסת סירוג. 

ווסת הדילוג, כי אין יום כ' מוגדר כווסת השווה, אלא  -כשראתה בכ' ואח"כ ראתה ב: כ"א,כ"ב, כ"ג .ב

 כווסת דילוג  

ודשיים כי יום זה כל חודש, ולכן אם לא ראתה חודש אחד, לא חוששת להפלגת ח 33סתם ווסת נשים כל 

 אין דרך אישה לראות כן. 

 

 תשובה פתחי

 נעקר מפני ווסת )הסידור( השווה לראשי חודשים וכדו'.  -ווסת הסירוג

בכל זאת חוששת לחודש שמגיע לאחר החודש  -חודשים רצופים 3ווסת סירוג שנקבע, ואז לא ראתה 

סירוגים, ממילא זה לאחר  3האחרון ברצף החודשים הרצופים.  ווסת הסירוג נעקר רק אם לא תראה ב

 חצי שנה. 

הרי  -חוו"ד: השו"ע לא דק, כי אם לא ראתה כראוי מצד ווסת הסירוג, אך מצד ווסת ההפלגה ראתה כראוי

 זה ווסת. 

 

 קפט יג

  ז"ט

 לעונה בינונית  33ראתה בר"ח ניסן: א. חוששת לר"ח אייר ב. חוששת לא' דר"ח אייר, שהרי זה יום 

ך שהשו"ע כתב שחוששת לר"ח אייר, משמע שכלל אינה חוששת לא' באייר דהיינו הב"ח כתב שמכב"ח: 

 ל' בניסן. 
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הט"ז תמה מדוע אין לה לחוש, שהרי הב"ח בעצמו כתב שאם ראתה בר"ח ניסן חוששת לשני ימי ראש 

 החודש.  

ייר ולכ' ב"י: אם לא ראתה בראש חודש התברר שהראייה של כ' בניסן היא העיקר, ועל כן חוששת לט' בא

 בו 

 כי משמע:ד"מ: חלק, 

 חוששת לשתי החששות -פעמים 3לפני שקובעת ווסת ב .א

משמע שאף אם ראתה פעמיים בכ' לחודש, בכל זאת חוששת לימי החודש, וממילא אם ראתה  .ב

  בא' באייר יש לה לחוש לט' באייר משום ראיית כ'. 

 ייר שמא תקבע ווסת להפלגות שוות?! עוד יש לתמוה, אף אם ראתה ר"ח אייר, מדוע שלא נחוש לט' בא

אם תראה לט' באייר, מ"מ אין אנו חוששים  23פרישה כתב: אף שיכול להיות שתקבע ווסת להפלגה ל

 פעמים.  3לכתחילה, כל עוד שלא ראינו בפועל שיש לה הפלגה 

 הט"ז הקשה: 

וסתות שחוששים יש לחוש שלא נגיע לידי כך, כמו שמצינו בכל הו -יש לנו כלל שלכל מה שניתן .א

לכולם חוץ מווסת הדילוג,  וממילא לא ברור: מדוע שלא נחוש כאן לווסת ההפלגה שמא תראה 

 בט' בחודש.

מצינו שבמקרה שראתה פעמיים בר"ח ובכ"ה בו ושוב בר"ח, שחוששת לכ"ה משום יום הקדימה.  .ב

, ק"ו כאן פעמים ברורות שראתה בר"ח, חוששת לעוד חששות )ליום כ"ה( 3אם שם שיש ממילא 

ראיות )כ', ר"ח אייר( שיש לה לחוש לווסת ההפלגה. כיון שראתה שתי ראיות, ברור  2שיש רק 

שאחת עיקרית ואחת טפלה, ואם כן מניין לך שהראייה של ר"ח היא העיקר, אולי זו של הכ' היא 

  יום.   23העיקר וממילא יהיה לה לחוש להפלגת 

  "בניסן' דכ םמד טפי סומק אייר חדש דראש דמא דלאו"

 על כן הט"ז מסכם שנראה כרמ"א, שאף אם ראתה בר"ח, צריכה לחוש לט' בו ולכ' בו. 

אין לה לחוש לט' בו, כי אם היה לה לחוש  -הב"ח חלק על הרמ"א וכתב שאם ראתה בר"ח באייר

ממילא, חשש ההפלגה הוא רק מר"ח אייר.  23להפלגה מכ' לט', היה לה לחוש גם להפלגת 

 האחרונה ולא מראיות שלפני ראיית הווסת העכשווי. מהראייה 

כי מהיכן שהב"ח הוכיח אין ראיה, ודווקא מוכח לרמ"א, שהרי מדובר שם הט"ז חלק על הב"ח 

שיש לחוש רק ממתי שראתה בפועל, ורב הונא  לא חש להצריך אותה לחשוש מיום שהייתה 

ה שהייתה לראות אף שלא ראויה לראות בו. זה שלא כרב פפא שסובר שיש לה לחוש משע

 כן מוכח מלשון רש"י ות"ה. ראתה בפועל. 

יש לה לחוש להפלגה מכ', ואין זה משנה שראתה שוב  -ממילא, אם ראתה בכ' ושוב ראתה בל'

 בראתה דגם בישראל רווחת הלכה כאן ודבריו אמת ותורתו אמת דמשה ברור הדבר כ"עבל'. "

 ". החששות לכל ראתה כלא הוה אייר ח"בר
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חוששת רק  -אישה חוששת תמיד לווסת החודש ולהפלגה, עד שתקבע ווסת קבוע. בווסת הדילוג

 פעמים, ועד אז, אין זה נחשב כקביעות ווסת.   4כשראתה 

 ראיות כשמואל.  5הטור בשם הרמב"ן כתב שבשביל לקבוע ווסת הדילוג, צריכה לראות 

 יש לחלק בווסת הדילוג:

 שון ניכר, כגון שראתה ט"ו,ט"ז, י"זכשהיום הרא -ראיות 4קובעת ב .א

 כשהיום הראשון לא ניכר, ועל כן שתי הראיות נחשבות כראייה אחת  -ראיות 5קובעת ב .ב

 ראיות.  3ראיות, אף שלעיל היה סגי ב 4ממילא, לרב יש צורך כאן ב

 איות.ר 4לפי הדעה הסוברת )הדעה האחרונה( שבווסת הדילוג, הראייה הראשונה מהמניין, גם כאן  די ב

ראיות, והרי המקור שלו הוא מהטור ע"פ  3: כיצד השו"ע הביא דעה שניתן לקבוע ווסת דילוג בקושיה

 ראיות.   4הרמב"ן, שסובר כשמואל שיש צורך לפחות ב

 3הב"י תירץ שמדובר שכבר היה לה ווסת קודם שראתה בדילוג, ועל כן אף שמואל מודה שדי ב: תירוץ

  .שהיה לפרש כןראיות. ממילא, היה לרמב"ן 

 פעמים.  3הט"ז תמה על מה שכתב הטור שיש לה לחוש לווסת הדילוג, אף שעדיין לא קבעה אותו 

 ראיות.  3די ב -לפי הטור, הרמב"ן סובר שיש להחמיר כרב, אף שכתבו שהוא פוסק כשמואל, וממילא כרב

רק מסתבר שסובר כן, כן מוכח מכך שהרא"ש כתב שהרמב"ם פסק כשמואל, ואילו בדעת הרמב"ן כתב ש

 אך לא כתב כן בדעת הרמב"ן בצורה החלטית, וממילא ייתכן שהרמב"ן סובר לחומרא כרב. 

כן מוכח מלשון הרשב"א שכתב דעת ר"ח וראב"ד, וכתב אח"כ שהרמב"ם פסק כשמואל, והרמב"ן מסתבר 

מיר כרב אף שכך סובר. מכך שכתב לבסוף שמסתבר לפסוק כר"ח, משמע שהרמב"ן סובר כן, שיש להח

 שהרמב"ן בעצמו כתב כשמואל. ממילא יש לומר בדעת הרמב"ן:

 ראיות 4כשמואל שצריך  -להלכה .א

 ראיות בכדי לקבוע ווסת  3להחמיר כרב, שדי ב -להלכה למעשה .ב

פעמים במהלך הדילוגים, כמו ווסת קבוע, דהיינו כמו  3הטור כתב שיש לה לחוש ליום י"ז שראתה בו 

 וסת קבוע'. כה. יש להעיר על הרש"ל שלא היה לו לכתוב 'שאר וסת קבוע של האיש

 

  ך"ש

  חוששת לווסת החודש ולהפלגה כל עוד שאין לה ווסת קבוע.

. יום 2, 33יום  -. עונה בינונית1מבואר בפרישה ובב"ח, שכל עוד שאין לה ווסת קבוע, צריכה לחוש: 

 הכוונה שחוששת לשני ימי הר"ח: החודש. ממילא כשנאמר שהרואה בר"ח ניסן, חוששת לר"ח אייר,

 משום עונה בינונית -ל' ניסן .א

 משום ווסת החודש -א' אייר .ב



85 
 

הש"ך כתב שקשה לו על זה, משום שלא ברור מדוע הרמב"ן והרמ"א לא כתבו שחוץ מווסת החודש 

 וההפלגה, היא צריכה גם לחוש לעונה בינונית?!

נית מתחילת הראייה עד שתגיע הראיה הבאה . כיון שנאמר שעונה בינו31עונה בינונית מגיעה ליום 

מצינו ראייה לכך ברשב"א שכתב שסתם נשים רואות דווקא . 31וממילא צריך להוסיף עוד יום, וזה יוצא 

 בסוף העונה שלהן, וכן כתב הרמב"ן. 

אינה חוששת. מוכח שוב  -הרמב"ן כתב שחוששת רק לאחר ל' יום, משמע שאף בתוך היום ל' עצמו

. כן כתב 31רק מהיום הראשון שראתה ועל כן החשש בעונה בינונית הוא בעצם רק ביום השהחשש הוא 

, ואם היה הכוונה שחוששת 93עונות זה  3כן מוכח מדברי הפוסקים שכתבו שהטור שאסור לסוף יום ל'. 

 .  93, ממילא עונה בינונית היה פחות מ33כבר ליום ה

על הב"י, הפרישה והב"ח שסוברים שכל אישה צריכה  הש"ך המשיך להקשות על הרמב"ן. כמו כן הקשה

יום מחודש לחודש, בין אם החודש מלא או  33לחוש ליום החודש וגם לעו"ב. הש"ך העלה שעו"ב זה 

ד שכלל לא הזכיר את העונה הבינונית כן מוכח מהרבה מקומות כגון מפדיון בכור. כן מוכח מהראב"חסר. 

מוכח מכאן שעונה בינונית זה הווסת רשב"א, וכן הרמב"ן. ממילא בספרו, כן הרמב"ם לא הזכיר, וכן ה

 חודשים.  3כן מוכח מהרמב"ם שכתב שג' עונות זה . שמגיע מחודש לחודש

כי סתם חודש הוא יום, מתחילת ראייה לראייה אחרת,  33ממילא ברור שהרמב"ן ורש"י פירשו שעו"ב זה 

יום, אך לא הוצרכו לכך כי סתם חודש הוא מלא.  29מלא. באמת אם היה מדובר בחודש חסר הרי שהיה 

 כמו כן לא שייך לדקדק בדבר, כי בכל מקרה תמיד חוששת רק ליום החודש עצמו. 

הש"ך כתב שאם ראתה בא' באייר, אינה צריכה לחוש לט' באייר, שהפסיקה בראייה בינתיים, חוששת לכ' 

 באייר משום ווסת החודש, ולא' בסיוון משום ר"ח אייר. 

חוששת לי"ד באייר, אף שהוא ש לא מצינואך חוששת לט"ו באייר מדין ווסת החודש,  –ראתה בט"ו ניסן 

 ו בניסן, ומכאן מוכח שווסת החודש זה עו"ב. מט" 33היום ה

 חסר.  -איירמלא,  -ניסןיש לזכור ש:

ת הי"א כבר לא חוששת לי"ח, ע"פ הרמב"ן וכסברא ראשונה בסעיף ז'. אך לשיט -אם ראתה ט"ו,ט"ז,י"ז

אולם אם מדובר שכבר פעמים, כיון שהם מצרפים את הראייה הראשונה למניין.  3קובעת ווסת דילוג ב

 היה לה קודם לכן ווסת קבוע לט"ו בחודש, לכו"ע יכולה לדלג מתאריך זה. 

ראייה ראשונה מהמניין.  -מהמניין, גם בדילוג של הפלגה –לשיטת הי"א בדילוג חדש שראייה ראשונה 

ראיות, אף בהפלגות  4ראיות, ולא ניתן לקבוע ווסת ההפלגה בפחות מ 2מילא, בהפלגה צריך לפחות מ

     שוות.   

 הרמ"א סיכם שהעיקר הוא שהולכים אחר תחילת הראייה בווסתות. 

 המעדני מלך הקשה: 

אינה  -פעמים באותו יום 3שאישה שמשנית את ווסתה כך שלא ראתה  ברמ"אמצינו  אחד מצד .א

 שתחוש

 שאישה שמשנית ווסתה, להקדים או לאחר, צריכה לחוש לימים שמשנה בשו"עמצינו  שני מצד .ב

 ך תירץ:הש"
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ימים קודם לכן, אז היא  3לעיל מדובר שהיה לה ווסת, ועתה היא לדוגמה מקדימה לראות גם 

 הימים  3צריכה גם לפרוש אז, אך לא מדובר שהיא צריכה לפרוש את כל 

 

  תשובה פתחי

כתב בשם גדול אחד שאף שהשו"ע כתב שצריכה לראות בווסת החודש באותה עונה, הוא הדין  הנוב"י

 שגם בווסת ההפלגות השווה צריכה לראות באותה עונה בכדי שיהיה ווסת קבוע.  

 פעמים, חוששת לו שוב בעונה האחרונה שראתה.  3בווסת החודש, קודם שקבעתו ב

 ולא על הזמן המדוייק שעבר.  בווסתות משגיחים רק על העונה המתאימה,

 אך הוא חלק וחילק: 

 דווקא אותה עונה, אם ראתה בעונות חלוקות אין זה ווסת קבוע -לעניין הפרשה .א

דווקא אותה עונה, נקבע ע"פ מספר הימים שעברו, ואין זה משנה  ולא -לעניין חשבון ההפלגה .ב

 אם עתה רואה ביום או בלילה

 

 ב, ונראה לומר בכוונתו:העיר שדבריו של הנוב"י צ" הפת"ש

 יש חשיבות לעונה עצמהאותו היום שרואה בו הוא הגורם, וממילא  -בווסת החודש .א

 הווסת עתה היה רחוק מהקודם, וזה הולך רק לפי הימיםהעיקר זה לחשב כמה  -בווסת ההפלגה .ב

 ט"זההרמ"א פסק שחוששת לא' באייר מפני ווסת החודש. הפת"ש העיר שלדעת  -אם ראתה בא' ניסן 

 יש לה לחוש גם לא' דר"ח, כלומר לל' ניסן מדין עו"ב. 

כיון שכבר , לל' ניסן שוב אין חשש עו"ב -חלקו על הט"ז, וכתבו שכיון שראתה בכ' ניסן הס"ט והחוו"ד

 עבר כ' לחודש ולא ראתה בו. 

נה שסובר, שאישה שיש לה ווסת הפלגה, והפסיקה באמצע בראייה אחרת, מו הב"חהדבר פשוט לשיטת 

 את ההפלגה מהראייה האחרונה, ממילא י"ל שה"ה לעניין עו"ב, מונה רק מהראייה האחרונה. 

שחולק שם, מ"מ בעו"ב, שהטעם הוא כמו שכתב הר"ן שוודאי צריכה לחוש, כי  הט"זאלא אפילו לשיטת 

 לא הגיוני לומר שהאישה לא תראה לעולם, ודאי שיש לחשב רק מהראייה האחרונה, שהרי כבר ראתה

 לאחרונה, ומדוע שתחוש שוב כ"כ בקירוב. 

 מצינו מחלוקת בין הט"ז לש"ך בגדר 'עונה בינונית' מהי:

 יום, אך אם החודש: 33עו"ב זה לא ווסת החודש, ועו"ב זה כל דעת הט"ז:  .א

 יום, ממילא יוצא שווסת החודש והעו"ב יוצאים באותו יום.  29ויש בו  חסר  .1

 משום ווסת החודש.  31משום עו"ב, וליום ה 33יום היום, אזי חוששת ל 33שיש בו  מלא .2

 יום, כסתם חודש מלא.  31עו"ב=יום החודש. עו"ב זה כל דעת הש"ך:  .ב
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 האריך לחלוק על הש"ך, והסכים עם הט"ז, גם הכר"ו הסכים עם הט"ז.  החכם צבי

 . 31הסכים בכך שעו"ב זה לא ווסת החודש, אך הוא סובר כש"ך שעו"ב זה יום  החוו"ד

 מילא ע"פ החוו"ד )זה להיפך(:מ

 אם החודש מלא, ווסת החודש שווה לעו"ב .א

 אם החודש חסר, חוששת אף ליום שלאחר ווסת החודש, משום עו"ב .ב

 ע"פ הש"ך י"ל: 

  מותרת בלא בדיקה -זמנו, ולא בדקהכל עוד שלא קבעתו, ועבר  -ווסת החודש .א

 אסורה עד שתבדוק  -עונה בינונית .ב

 מא' בניסן וממילא חוששת לט' באייר.  23ת להפלגת חושש -אם ראתה בכ' ניסן

ההפלגות הראשונות לא הפסיקה, ובשלישית הפסיקה אך לבסוף שוב ראתה  2כתב שאם ב החוו"ד

 קבעה לה ווסת להפלגה.  -בהפלגה

לכו"ע לא קבעה לה ווסת להפלגה, כשהפסיקה כבר בהפלגה הראשונה. המחלוקת היא כאשר הפסיקה 

 האם קבעה ווסת. פלגה האמצעית, הב

 החוו"ד: 

שוב אינה חוששת לווסת השני, כי אי אפשר שיהיה  -אם יש לה ווסת החודש או ההפלגה .א

 לאישה אחת שני ווסתות מסוגים כאלו

 חוששת לשניהם, כיון שאישה קובעת וסת בתוך וסת -אם יש לה שני ווסתות של וסת החודש .ב

 הדין בווסת הדילוג וווסת השווה  כן 

 

 

 קפט,יד

  ז"ט

כל האמור כאן שהיה לה ווסת קבוע ליום כ', כי אם מדובר שזה היה ווסת שאינו קבוע, הרי כיון שלא 

 ראתה בו פעם אחת כבר הוא נעקר. 

 יום.  23הימים, הוא מהראייה האחרונה, ולא מהיום שהייתה אמורה לראות בו לסוף  23מניין הפלגת 

וזה  -הווסת למקומו, זה מהטור בשם הרמב"ן יום, חזר 23מה שכתב השו"ע, שאם חזרה לראות ל

 3רש"י והרא"ש כתבו ע"פ הגמ', שכל עוד שלא עקרה את הווסת הקבוע בלכאורה נגד דברי הש"ס. 

 שוב הוא חוזר למקומו.  -הרי הוא במקומו, ואם תראה אותו אפילו פעם אחת -פעמים
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חזר  -עמים, ולאחר זמן ראתה בופ 3הרא"ש כתב שאם היה לאישה ווסת קבוע, שלא ראתה בו עתה כבר 

 הווסת למקומו. 

 קושיה על הרמב"ן:

 פעמים ועל כן חוששת 3ב 23משמע שעדיין היא לא עקרה את יום הפלגת ה מהרמב"ן .א

 , חוששת כשהוא חזר למקומו 23אם עקרה את יום הפלגת ה פילומשמע שא מהגמרא .ב

 הט"ז תירץ:

על כן, אף אם פסקה ידוע בחודש, כלומר שראתה ליום  -הפלגת החודשמדובר ב -בגמרא .א

פעמים, כיון ששוב חזרה לראות בהפלגה הידועה, מוכח שאורח בא בזמנו כי הדבר  3מלראות 

 ניכר

 23יום, ואח"כ חזרה להפליג ל 33, ועל כן אם התחילה להפליג לבהפלגה לימיםעסק  -הרמב"ן .ב

לא הייתה  -(33+23) 23יום עם הפלגת ה 53יום שבסה"כ זה  33יום, לאחר שלא ראתה לאחר 

  לא ניכר, וממילא הדבר ניכרת ההפלגה

 , כי רק כך ניכרת ההפלגה. 23ע"פ זה עתה מובן מדוע צריך שתראה פעמיים להפלגת 

יום, לאחר  23פעמיים, ולכן העמיד במקרה שראתה לאחר עתה לא עסק במקרה שרואה  הרמב"ןאך 

 3ב לא נעקר -33אף שיום ה יש בדבר חידוש: כי כך ניכרת ההפלגה. -יום 33שהפליגה פעם שנייה ל

 נעקר.  33חזר למקומו, יום ה 23, בכל זאת, כיון שיום הווסת לפעמים

אם . ע"פ הרא"ש, )שהוא כמו הגמ' שלנו( ישנה מחלוקת בגירסא שבגמרא, בין הרשב"א והרמב"ן לרא"ש

 שלא ע"ושהו י"בה על ע"וצשלאחריו.  33, הוא נעקר אף שלא ראתה ביום 23פעמים ביום  3לא ראתה 

 במחלוקת הזו. הרגישו

 

  ך"ש

 לא עקרה הווסת.  -33, כל עוד שלא ראתה ליום 23פעמים ביום  3אף שלא ראתה 

)לא מדובר שהגיע ולא  עוד לא הגיע -השלישי 33, ויום ה33אם לא ראתה בשני ימי  מעדני מלך בטור:

  .33ום חוזר למקומו, ואינה חוששת לי -23, וראתה ליום ראתה(

זה גופא  23עצם זה שהיא ראתה בהפלגת הלא נעקר בפועל ע"י שהגיע ולא ראתה בו,  33אף שיום ה

 . 33מהווה עקירה ליום ה

קשה, כי לפי דבריו לכאורה משמע שאף אם לא היה לה מתחילה כתב שצריך עיון על פירוש זה.  הש"ך

 . 23, וחוששת רק להפלגת ה33יום הזה עוקר את  -23, עצם זה שהיא ראתה ביום 23קביעות ליום 

 כן מוכח בט"ו. . 23רק במקרה שלא שינתה ליום  33כתבו שחוששת להפלגת  תוס'ה

 3, חזר הווסת למקומו ושוב היא צריכה עקירה 23, חזרה לראות ליום 33אם לאחר שראתה להפלגת 

  לגמרי וןהראש נעקר ברכ -אולם אם שינתה לווסת אחר. 23פעמים בכדי לעקור את היום ה
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 תשובה פתחי

אף אם ראתה . 33התבטלה הפלגת ה -23, וראתה אח"כ ביום 33אם ראתה פעמיים ביום  הש"ך,ע"פ 

הקודמת, כי בהפלגה  33כבר התבטלה הפלגת ה -33, שזה כהפלגת (23)לאחר ראיית ה ימים 13לאחר 

 . כבר השיגו על הש"ך הס"ט והחוו"דהיום הייתה הפסקה. אך  33של הפלגת  3ה

 

 קפט טו

  ז"ט

הותרה לגמרי כל עוד שלא  -יום, ושינתה ראיותיה לראיות שאינן שוות 23אישה שראתה לווסת קבוע ל

 יום  23חזרה לראות ל

מדובר כאן בסעיף בהפלגת ימים ולא בראייה ליום ידוע בחודש. על כן, הווסת הקודם חוזר למקומו רק אם 

הימים(, בכדי שיהיה היכר שהוא עדיין בתוך רצף  34ראתה בהפלגה מהראייה האחרונה )שזה הפלגת 

 הווסת הראשון. 

 חזרה למקומו.  -עונות וחזרה לראות בווסת החודש 3השו"ע פסק שאם הפסיקה מלראות 

יום, והיא בחזקת מסולקת דמים ואינה חוששת  23פלגת עונות של ה 3הכוונה שהפסיקה מלראות  ב"י:

 אח"כ. 

עונות, אז כיצד היא יכולה לחזור ולראות בהפלגה הידועה,  3ראות אם היא פסקה מל הט"ז הקשה:

 שהרי מה שהיא רואה עתה, מניין לך זה בגדר של 'הפלגה'?!

שוב אינה חוששת לאותו  -אף אם הפסיקה פעם אחת לגמרי ולא שינתה ראיותיההרש"ל פירש בטור: 

כאן הפלגה, ואף אם תראה עתה, יום, שהרי לא ראתה עתה ואין  23יום לעולם. אינה חוששת להפלגת 

אישה שכלל לא רואה, לא שייך למנות מזמן זה 'הפלגה', שהרי אין  אז הפלגה זו מוגדרת כווסת אחר.

  ממה להפליג. 

שלאחר יום  13אסורה, אך לא חוששת ליום ה -23, כשיגיע יום ה33, ליום 23אם שינתה הווסת מיום 

זאת משום שיותר יש לנו לתלות בראייה . 33ואה ליום במקרה שלא הייתה ר 23שהוא בעצם יום  33ה

שבמקום  ש"כ, יהושע דרב בריה הונא וכדרבשרואה עתה, מאשר ביום שהייתה רגילה לראות בו בעבר, 

 חוששת אינה ולפיכךשהיא לא ראתה כלל, שאין לתלות ביום הפוטנציאלי שהייתה אמורה לראות בו, 

האחרונה. משום שדווקא באישה שאין לה ווסת קבוע יש  לראיה םיו שלשים דהיינו בינונית לעונה אפילו

לה לחוש לעו"ב, אך אישה שיש לה ווסת קבוע, אלא שרק הפסיקה לראות ביום הקבוע שלה, אין לנו 

 לחוש כלל לעו"ב, כי אין לנו ריעותא לפנינו שתגרום לנו לחוש לכך. 

 ממילא: 

 זה ריעותא, ועל כן יש לחוש לעו"ב עצם זה שאין לה ווסת -אישה שאין לה ווסת קבוע .א

אין ריעותא לפנינו, וגם אם לא ראתה ביום הקבוע, אך עדיין לא  -אישה שיש לה ווסת קבוע .ב

 עקרתו, אין ריעותא לפנינו שצריך לחוש לה 

הרי היא  -עונות 3חוששת לווסת הראשון. אם הפסיקה  -במקרה שהפסיקה לראות ושוב חזרה לראות

 יום רק מראייה זו.  23וחוששת להפלגת ה בחזקת מסולקת דמים,
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עונות, חוששת לשיעור ההפלגה שלה, מן הראייה האחרונה עד הראייה שראתה  3אם לא הפסיקה 

 . 23,33,43,53עכשיו. ממילא חוששת ל

 עונות, אינה חוששת להפלגה זו, כי היא כבר בחזקת מסולקת דמים.  3אך אם עברו כבר 

 יה שבתורה והב"ח קילסו, בכל זאת דבריו נראים לו תמוהים. הט"ז כתב שאף שהרש"ל הוא אר

 עונות, ועל זה גם דיבר הטור קודם לכן.  3משמע בטור שבין פסקה או שינה ראייתה, הרי זה ב .א

 משמע בטור שפסקה מלראות בהפלגת כ', ושוב לא ראתה שתי עונות .ב

 כך אחר הטור כתב ושבפיר והלא בזה לחודש ימים הפלגת בין חילוק יהיהלפי שיטת הרש"ל  .ג

  לגמרי הם דשווים משמע החדש וסת עקירת כן ההפלגה וסת כעקירת

 רצה לתרץ ברש"ל ע"פ חילוק: הב"ח

אך הט"ז כתב שאינו במשמעות  -חוששת דווקא ביומה, אף אם לא תראה בווסת החודש לחודש  .א

 כלל

פלגה לא נעקר משמע מהטור שכמו שווסת הימים לא נעקר בעונה שלא ראתה בו, כך ווסת הה .ב

 ביום שלא תראה בו, כי דינם שווה. 

 פעמים קבעה לה ווסת הפלגה.  4יום שלאחר  23הרשב"א בתורת הבית כתב דין הפלגה כל  .ג

 : ממילא

 אינה חוששת אח"כ שוב להפלגה  -ועל כן לא נקבע הווסת 3אם לא ראתה בפעם ה .1

 הבאהוודאי חוששת להפלגה  -אם הווסת נקבע, ואח"כ לא ראתה בהפלגה .2

 יהושע דרב בריה הונא כרבלהביא ראייה הפוכה ממה שהביא הרש"ל, שהרי קיי"ל עוד נראה לט"ז 

החדשה  33שיש למנות את ווסת ההפלגה מהיום שהיא שינתה וראתה בו, כלומר שמונה מהפלגת ה

 הישנה.  23ולא מהפלגת ה

נה החדשה. זאת כתב שאין לחוש מזמן ההפלגה הקודם, אלא רק מהראייה האחרו תורת הבית

 משום שאם נחוש מהזמן של ההפלגה הקודמת, הרי שאנו חוששים שמא עתה האורח יקדים לבוא. 

משמע מדבריו שאם היא לא הייתה רואה הפלגה חדשה, אזי היינו חוששים באמת מזמן ההפלגה 

סברתו של רש"ל היא שכלל לא ניתן לחשב הפלגה מן הזמן . רש"להראשון. זאת שלא כדברי 

 יתה ראויה לראות בו, וזה אינו. שהי

הט"ז כתב שדבר פשוט הוא שאישה שיש לה ווסת קבוע להפלגת יום או חודש, ולא ראתה רק פעם 

לא יעלה על הדעת לומר שעצם זה שלא ראתה פעם אחת  אחת, עדיין חוששת לווסת לפעם הבאה. 

 עם אחת לא ראתה. כבר מעיד על כל הרכב הווסת כך שנאמר שכל הווסת ייעקר בגלל שכבר פ

 יש לחלק:

 צריכה לקבוע הפלגה מחדש, כיון שהייתה מסולקת דמים  -אישה מעוברת או מניקה .א
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שייך למנות ראיית פעמים,  3אישה שפסקה מלראות לזמן מה, כל עוד שלא עקרה את הווסת ב .ב

  הפלגה מהיום שהיא ראויה לראות בו.

 ת בדווקא. עונו 3נראה לט"ז כפירוש הטור, שהיא פסקה מלראות 

 

 ש"ך 

אינה חוששת כלל לדילוג הבא, כן כתב  -פעמים 3כתב שבווסת הדילוג, כל עוד שלא קבעה אותו בהש"ך 

 הב"י. כל זה לשמואל, אך לשיטת רב, באמת אם ראתה פעמיים בדילוג, שוב צריכה לחוש לפעם הבאה.  

שניים. זה כשיטת הרמב"ן  זה רק דילוג אחד ולא 33,32,34הב"ח השיג על הב"י וכתב שאם ראתה ב

יום, ואח"כ דילגה  23ראיות. אף שקודם לכן היה ווסת קבוע ל 5רק בדילוג נקבע הפלגה בשווסת ה

 אין זה בכלל הדילוגים, כיון שאין כאן דילוג שווה.  -33,32,34ל

  33,32,34,36,38ראיות:  5ממילא בשביל לקבוע דילוג ב

, ועל 23ראיו עם הראייה הראשונה של ה 5יש כאן  33,32,34,36שהרי כשראתה הש"ך תמה על הב"ח, 

ן שפסק כשמואל. לשיטתנו שאנו מחמירים כרב, היא קובעת ווסת אף שראתה כן קבעה ווסת אף לרמב"

אינו נחשב כדילוג  -33ל 23שהדילוג מ ב"י וב"ח . מוכח מהדרישה23, מ 33כיון שהפליגה ל 33,32,34ב

 כלל. 

, כ"כ הב"ח. 34נה חוששת לווסתה, אך חוששת להפלגה האחרונה של יום שוב אי -אם שינתה ראיותיה

יצא בט"ו לחודש, אזי חוששת לחודש  34וכגון שאם היום ההש"ך הסביר שמדובר שחוששת לימי החודש, 

  הבא בט"ו. 

 עונות: 3אם פסקה מלראות במשך 

רה לקביעות חז -ראיות אחרות, ואח"כ חזרה לקביעות הראשונה 3אם לא ראתה בינתיים ב .א

 פעמים לעקרו 3הראשונה וצריך 

 לא חוזרת לקביעות הראשונה -אם בינתיים שינתה לראיות אחרות .ב

 

  תשובה פתחי

 34חוו"ד: הווסת הראשון חוזר למקומו, אם ראתה בשיעור הפלגתה הקבועה שהיה לה בעבר, מיום ה

 שראתה בראייה האחרונה 

ות בכדי שתחזור לווסת ההפלגה. החוו"ד כתב שיכולה ראי 2עונות, מדובר שראתה  3אם פסקה מלראות 

 עונות וגם לראיית עו"ב.  3לחזור ולחוש להפלגה גדולה של 
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 קפט, טז

דווקא בווסת החודש כך הדין שחוששת לחודש הבא, אף שלא ראתה בחודש הזה. אך בווסת  ך"ש

יכה לחוש אח"כ להפלגת היום, לא צר 32יום, ועתה לא ראתה להפלגת  32כל ההפלגה, כגון שראתה 

 , כך כתבו מהרש"ל וב"ח. 64יום, כלומר ליום ה 32ה

 פעמים שוב לעוקרו.  3חזר למקומו, וצריך  -פעמים, ושוב ראתה בווסת הקבוע 3אם שינתה ראיותיה 

 

  תשובה פתחי

ראשי חודשים שלא ראתה בהם, ונתעברה, ועברו ימי העיבור וההנקה,  2אישה שעברו עליה : הנוב"י

הקודמות בכדי לעקור  2מצטרפת ל 3(, השאלה היא האם אי הראייה ה3שוב הגיע ר"ח ולא ראתה )פעם ו

 את ווסת ראש החודש. 

 י פשט:הנוב"

יש לחוש אף לעקירה, ועל כן חוששת שמא עקרה את  -לדעת השו"ע בסעי' ל"ד והרמב"ן .א

 הווסת

 לא מצינו דין שכזה  -לדעת גדולי המורים שהביא הטור .ב

ם לאחר תקופת ההנקה עדיין לא ראתה כלל, או שראתה פעם אחת אך זה לא היה בזמן ווסתה, על כן, א

 אינה צריכה לחוש לווסת הראשון: -ושוב הגיע זמן הווסת שלה ולא ראתה

הפעמים  3אינה חוששת, שהרי כבר חוששים שעקרה את הווסת ה -שו"ע והרמב"ןדעת הל .א

 שלא ראתה

כיון שלא ראתה באותו הווסת, אך אם תחזור ותראה באותו חוששת אינה  -לדעת גדולי המורים .ב

 הרי הווסת חוזר למקומו, כיון שעוד לא קבעה לה ווסת אחר   -הווסת

עונות, ושוב ראתה ביום הווסת שלה  3אם היה לה שני ווסתות, והפסיקה מלראות וסת קבוע אחד  חוו"ד:

 חזר למקומו  -פעמים 3

 

 קפט,יז

 ט"ז

 מצינו מחלוקת: 

 ווסת קפיצות לחוד )בלא ימים( מהווה ווסת:האם  .1

 השו"ע: לא .א

 טור: כן .ב
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אם ראתה פעמיים ביום מסויים עם קפיצה, ובפעם השלישית קפצה יום קודם ואז ראתה למחרת  .2

 ביום הקבוע, איזה ווסת קבעה:

 השו"ע: ווסת לימים .א

 הטור: ווסת לימים וקפיצות  .ב

 מצינו לכאורה סתירה בשו"ע:

פסק שלא כטור, שאם קפצה יום קודם לכן, וראתה למחרת קבעה לה רק  בווסת הקפיצות השו"ע .א

 ווסת לימים

בווסת הפיהוק השו"ע פסק כטור, שאם פיהקה יום קודם לכן, וראתה למחרת, קבעה לה ווסת  .ב

 לפיהוק וימים

 תירוץ:

ת קבעה רק לימים, כי זה קפיצה מוגדרת כ'אונס' כי זה מעשה חיצוני, ואין קובעים ווס -בקפיצות .א

 לאונס

 מצד, והרי זה קבעה לפיהוק וימים, כי פיהוק אינו מוגדר כ'אונס', כי זה מעשה פנימי -בפיהוק .ב

)אך  . כן כתב הב"י בשם הרשב"אשבה הליחה ממותרי ראייתה משעת כן להיות האשה טבע

   קפיצה זה רק אונס( 

 

  ך"ש

 ממילא יש לחלק:. פעמים חוששת כווסת שאינו קבוע, ע"פ הגה"מ 3הרמ"א פסק שאם קפצה 

 פעמים 3מתחילה לחוש רק לאחר שראתה לפחות  -ווסת הקפיצות .א

ראיות שמהוות  2חוששת כבר אחר פעם אחת )בהפלגה זה אחר  -ווסת החודש וההפלגה .ב

  הפלגה אחת(

 האם קפיצה של אתמול מעידה על הווסת שראתה למחרת בלא קפיצה:

 השו"ע: לא, וקבעה רק לימים .א

בשם הרמב"ן: כן, וקבעה ווסת לקפיצות ולימים. כיון שווסתות הם רק  הרשב"א, הטור, המ"מ .ב

 אינה חוששת  -מדרבנן ועל כן יש להקל שעד שלא תראה באותו יום עם קפיצה

הש"ך העיר שאם נפסוק כסברא שקבעה לה ווסת לימים וקפיצות, זו קולא שעלולה להביא לחומרא כי אם 

הרי תעקור לה את אותו  -פעמים באותו יום ראשון 3ה ווסת לבד כרמב"ם, אם תראתקבע לה ווסת לימים 

 ווסת הקפיצות. 

אך ע"פ המקילים שקובעת לימים וקפיצות, לא תעקור את הווסת בכך שקבע לימים, כי ניתן לתלות שזה 

 שלא ראתה זה משום שלא קפצה. 
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  תשובה פתחי

 האם ווסת הקפיצות נקבע רק בצירוף של:הסתפק הכו"פ 

 ים, או גם בצירוף שלקפיצות וימ .א

 3היה לה  וכן דם וראתההתעטש ול לפהק והתחילה שקפצה שהיאכגון  -קפיצות ווסת הגוף .ב

 פעמים

  למעשה הכו"פ נשאר בצ"ע בדבר 

 

כתב שאם יש לה שעה קבועה שרואה בה לאחר  החוו"דחוששת לווסת שאינו קבוע.  -ווסת הקפיצות

שרואה בה עוקרת את הווסת שאינו קבוע. כמו כן אם  חוששת רק באותה השעה. כי אותה שעה -הקפיצה

 .  כו"פרגילה לקפוץ רק בשעה מסויימת, חוששת רק באותה השעה, כ"כ ה

כתב שאם קפצה וראתה בט"ו בניסן, ושוב קפצה בט"ו באייר, צריכה לחוש לאותו יום אם תקפוץ  הש"ך

 אינה חוששת.  -בו. אך אם לא תקפוץ באותו היום

בר במציאות שיש לה ווסת קבוע או שראתה בינתיים ועל כן אינה חוששת מצד עו"ב, כתב שמדו ד"ווח

אלא רק מצד ווסת החודש עם קפיצה. אך אם באמת אין לה ווסת קבוע וגם לא ראתה בינתיים חוששת 

 לעו"ב. 

ראתה לאחר שיום קודם לכן כבר קפצה  4פעמים ביום הקפיצה, ובפעם ה 3כתב שאם ראתה  החוו"ד

 היום שראתה לא קפצה: ובאותו

 קבעה ווסת לימים לשו"ע:א. 

  .  הש"ך הביא את דעת הפוסקים כןקבעה ווסת מורכב לימים וקפיצות לרמ"א:ב. 

 קבעה ווסת לימים בלבד   -פעמים קפצה יום קודם הראייה, וראתה בהפלגות שוות 3חוו"ד: אם 

יש מחלוקת,  -שקפצה יום קודם לכןראתה לאחר  3דווקא אם כבר ראתה פעמיים עם הקפיצה, ובפעם ה

 הפעמים קפצה יום קודם הראייה.  3אך לא במקרה שבכל 

יש לתלות ולומר שהווסת מורכב גם מהקפיצה,  ,קודם הראייהאחד כתב שדווקא אם קפצה יום  הנוב"י

 אין זה ווסת אלא רק לימים בלבד.  -אך אם קפצה באמצע הזמן, כמה ימים קודם הראייה

 

 ת המורכב לימים וקפיצות ווס קפט חי:

 

  ך"ש

אם קבעה לה ווסת לקפיצה וביום מסויים, חוששת לכל אותו היום )שזה כל העונה( שמא תקפוץ, ועוקרת 

 ימים.  3אותו רק אם לא תראה באותו יום במשך 
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 תשובה פתחי

, כי חוו"ד: אם קבעה לה ווסת לקפיצה בהפלגה מסויימת, אף אם תראה בינתיים, לא עקרה את הווסת

 הוכיחה שעצם ההפלגה מראיה לראיה קובעת לה את הווסת בקפיצות. הוא הדין לווסת בפיהוק והפלגה. 

פעמים שלא קפצה ולא  3ימי ראשי חודשים, וקבעה לה ווסת, ושוב עברו  3הש"ך כתב שאם קפצה ב

 ט"ו.  חזר הווסת למקומו. זה כדין הנ"ל בסעיף  -ראתה, ועקרה הווסת, ושוב חזרה וקפצה בר"ח

 

 קפט, יט

 

  ז"ט

 בגלל מאכל שאכלה.  -קול מהגרון

  הרחם בבית מעיה ושיפולי טבורה נגד -. כריסה בפי

פירש שאם הייתה רגילה לראות ווסת המורכב, לדוגמה לפיהוק ביום ידוע, ועתה פיהקה שלא ביום  הב"י

 . בשו"עהידוע, חוששת עכ"פ כווסת שאינו קבוע, כן פסק 

 -שחוששת רק לווסת המורכב, אך אם פיהקה שלא ביום הידועהוא חולק וסובר משמע ש מהרמ"אאך 

שקבעה לה את  לפניאינה חוששת כלל. ע"פ הרמ"א, כל מה שיש לה לחוש כווסת שאינו קבוע זה דווקא 

 הווסת המורכב, אך לאחר שכבר קבעה, אינה חוששת לאחד מהם. 

 

  ך"ש

. מוציאה 3. פותחת פיה מכובד 2. פושטת זרועותיה 1וק': הדוגמאות שהשו"ע נקט הינן דוגמאות ל'פיה 3

 קול מהגרון )כן כתב הרא"ש והטור(  

למעשה יש  נקטו שזה 'מלמעלה'.והתוס' בפיהמ"ש הרמב"ם נקט שלהתעטש זה 'מלמטה'. אך  השו"ע

  לחוש לשניהם. 

 ן לחוש לכך. חוששת כווסת, שאם לא כן, הרי כל אדם רגיל לפהק ואי -רק אם מפהקת פעמים רבות

קובעת ווסת, כי עיקר הראייה מטבע האישה, משא"כ בווסת הקפיצות שעיקר הראייה בא  -פיהוק לחוד

 אינה קובעת לקפיצות לחוד.  -מחמת אונס

אינה  -חוששת רק לשניהם ביחד, ואם ראתה רק אחד מהם -הווסתות ביחד 2אם קבעה את  .א

 חוששת

 ד בפני עצמו חוששת לכל אח -אם לא קבעה את שניהם ביחד .ב
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  תשובה פתחי

, אך הפוסקים השמיטו טהור דם מתוך טמא דםבגמרא משמע שיכולה לקבוע ווסת אף מי ששופעת  ס"ט:

 זאת, כיון שכל הדם בימינו מוחזק לטמא. 

 טהור דם מתוך טמא דםיינו ששפעה כ דם, האם ראתה תחילה מוגלה, ואח" פ"י:

יום ווסת הגוף, שוב אינה חוששת לאחד מהם אפילו לא כב לכתבו שאם קבעה לה ווסת המור ש"ך וחוו"ד

 כווסת שאינו קבוע.

אך הכוונה הפת"ש העיר שעכ"פ לווסת היום כן חוששת כווסת שאינו קבוע לכל אותו היום שמא תראה, 

 שאינה חוששת כוסת קבוע, וכל מה שהרמ"א חולק זה כשבא המיחוש ולא באותו היום. ממילא:

 ווסת המורכב:אם קבעה לה ממילא, 

 אינה חוששת  -רק המיחוש שלא ביומוהגיע  .א

 אסורה, כמו כל ווסת ימים   -הגיע היום אף שלא ראתה המיחוש .ב

 

 קפט,כ 

 

  ך"ש

ע"פ השו"ע, יש לחלק בין מקרה שקפצה יום קודם לכן ואז ראתה למחרת, לבין מקרה שפיהקה יום קודם 

 ואז ראתה למחרת:

 לימים בלבד, כי קפיצה מגיעה מחמת אונסקבעה לה ווסת  -כשקפצה יום קודם .א

 קבעה לה ווסת לימים ופיהוק, כי הפיהוק הוא מטבע האישה  -כשפיהקה יום קודם .ב

 

 קפט,כא

 

 ז"ט

 

 פעמים 3אם פיהקה, אסורה לשמש עד שתבדוק שמא ראתה, אף אם לא קבעתו  -לכתחילה .א

 ותרתמ -פעמים, ולא בדקה ולא ראתה 3אם פיהקה ועדיין לא קבעה  -בדיעבד .ב

טבע הוא באישה שכאשר היא רואה או בסמוך לו, היא מפהקת, ועל כן כאשר אנו רואים אישה מפהקת 

לפנינו שהיא טמאה, ועל כן ווסת הפיהוק חמור משאר ווסתות שאינם קבועים, וחוששת לו אף  ריעותאהרי 

 פעמים.   3שלא קבעה עדיין ב
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  ך"ש

  ערוך שולחן

החודש היינו עונה בינונית, מכך שהשו"ע הזכיר שיש לחוש רק לראש  הש"ך שוב הוכיח את שיטתו שווסת

 חודש, ולא הזכיר שיש לחוש לווסת החודש. 

 

 כבקפט,

 : איגר עקיבא רבינביא את לשונו של 

 אם אבל חריפים מינים' בג דראתה כיון ג"בכה דדוקא נראה בפשוטו. וראתה שום אכלה ה"בהג ג"כ סעיף

 הוי פ"ג שור בנגח אבל. לכל מועד הוי גמל חמור דשור המועד בשור וכמו םלשו רק קבעה שום פ"ג אכלה

 ז"ולפ. כלל הוקבע דלא וראתה בצל ואכלה וראתה שום פ"ב באכלה גם ממילא כ"וא. לשוורים רק מועד

 כולם מצרפים חריפים בדברים אבל חבירו י"ע קבוע' א דאין הגוף וסת בין דמחלקים משמע דהא לי קשה

 ל"כנ קביעות הוי לא חריפים דברים באכילת גם ג"כה הא פ"ב ונתעטשה א"פ פיהקה אם קטנ אמאי כ"וא

 קבעה דלא שונים ענינים' ג דהוי עליה כבדים ואבריה וראשה וראתה ונתעטשה א"פ פיהקה למנקט ל"והו

 :ע"וצ

 

  תשובה פתחי

  :פעמים, ואח"כ אכלה 3אכלה שום בצל ופלפל וראתה  החוו"ד:

 .  מאכילת שום בצל ופלפל ווסתה נעקר לא -פעמים ולא ראתה 3 שאר דברים חמים .א

 נעקרו כולם -שנעקר מין אחד ולא ראתהווסתה, שכיון  נעקר -פעמים ולא ראתה 3שום  .ב

 

 קפט,כד

 

  ך"ש

אם האישה מתחילה לראות קודם הווסת, צריכה לפרוש: א. העונה שלפני הווסת ב. עונת הווסת, וזה 

. ייתכן , שצריכה לפרוש כל העונה שלאחר הווסתאה גם לאחר הווסתנלמד בק"ו מדין אישה שרו

שבמקרה שראתה לפני הווסת, אסורה: א. עונה שלפני הווסת ב. עונת הווסת ג. עונה שלאחר הווסת, 

 ולמעשה צ"ע.   

אם רואה גם לאחר זמן הווסת, אסורה עד סוף העונה, בין אם זה יום או לילה. אף שמצינו שמי שנמשך 

 .הב"יימים, אסורה עונה, הרי עכ"פ מצינו שהיא אסורה כל העונה,  3\2 ווסתה

 3\2שלפי הרשב"א יש לחלק בין מקרה שראתה ראייה אחד ארוכה, לבין שזילפה במשך כתב  הב"ח

 ימים. 
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קושיית הש"ך: הרשב"א סובר שאם הווסת בלילה ונמשך ביום, צריך לפרוש רק מעונת הלילה, ואין צורך 

, ואף לטור והרא"ש צריך לפרוש ביום רק כשיעור היום, אפילו לא רק כשיעור הנמשך בולפרוש מעונת 

  הנמשך, ומדוע כאן יש צורך לפרוש כל העונה כולה כשנמשכת ראייתה לאחר זמן ווסתה?! 

 

 קפט,כה

 

  ז"ט

העונה, בגלל שמדובר שווסת הגוף הגיע משמע שבסעיף כ"ד, חוששת לווסת הגוף רק לשעתה ולא לכל 

 בנפרד ולא בצמוד ליום מסויים, אך אם היה צמוד ליום, הייתה חוששת לכל העונה. 

 אך הט"ז דחה סברא זו. 

כתב במפורש שאף אם יש לה ווסת קבוע ליום מסויים, בכל זאת אסורה רק הראב"ד זאת משום, ש

 לשעתה ולא לכל העונה. 

ת היום, וממילא נמצא שדברי לעומת זאת הראב"ד כתב כאן שאסורה כל היום כשראתה, כמו בווס

 הראב"ד סותרים זה את זה. 

 כבר הקשה כן הב"ח ולא ענה תשובה. 

 הט"ז כתב שאין קושיה: 

הראב"ד כתב שאין חילוק, ובכל מקרה חוששת רק לשעתה ולא לכל העונה, כי דיבר לעניין שתהיה  -לעיל

דוע, אין חשש כל עוד ששניהם כי במקרה שרואה ווסת הגוף לזמן ימותרת לפני שתראה בשעת ווסתה, 

לא הגיעו, כי דווקא שניהם יחד גורמים לראייה שתבוא, וממילא אין חשש שיגיע הווסת רק מצד עצם היום 

 שהגיע, אלא גם מצד עצם הווסת שיגיע. 

 ממילא ע"פ הראב"ד יש לחלק:

 מותרת  -לפני הווסת .א

את ווסת הגוף ועד סוף אסור מהרגע שרואה  -אחר ווסת הגוף כשהוא קבוע ליום מסויים .ב

 העונה, בין אם עונה זו היא ביום או בלילה

 מותרת תיכף לאחר שנגמר הווסת  -אחר ווסת הגוף שמגיע בלא זמן ידוע .ג

 

 קפט,כו

  תשובה פתחי
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 אם קבעה לה ווסת המורכב לפיהוק וביום ידוע, ועתה ראתה ביום ידוע מבלי שפיהקה:: , חוו"דס"ט

פעמים אותו היום והיא לא פיהקה בו ולא ראתה, מ"מ היא צריכה  3גיע לעניין שאם ה -אינו נעקר .א

 לחוש ליום הבא שתפהק בו, כי הווסת המורכב לא נעקר 

 אינה צריכה לפרוש  -באותו היום שרגילה לפהק, כל עוד שלא פיהקה -נעקר .ב

 

 קפט,כז

 

  ז"ט

שראתה הם שומא  אינה מוחזקת לגדולה כי תולים שהשערות -קטנה בגיל, שהביאה שתי שערות

 ואינם מעידים על סימני גדלות.  

אינה חוששת כלל, אפילו לא לווסת שאינו קבוע.  -פעמים 3קטנה )שלא הגדילה( שעדיין לא ראתה 

 שהרי יש חילוק, בדין אישה שראתה פעם אחת:

 כבר חוששת, אף שזה ווסת שאינו קבוע, וצריך להיעקר פעם אחת -בשאר נשים .א

 פעמים, ואינו צריך עקירה כלל    3כלל, כיון שעדיין לא קבעתו באינה חוששת  -בקטנה .ב

אינה חוששת לראייה, כי זה מקרה בעלמא. אף אם  -יום, ורק אח"כ שוב ראתה 93קטנה שלא ראתה 

אח"כ חזרה וראתה באותן העונות שהייתה רגילה לראות בהן, בכל זאת אינה חוששת לאחר שעקרה 

 ם. יו 93את ראיותיה ולא ראתה כבר 

 וצריכה מעולם ראתה לא עדיין היא וכאילועקרה את הווסת לגמרי,  -יום 93הכלל: כיון שלא ראתה 

 ורק אז תוחזק לראות דם.  כבתחילה ראיות שלשלראות  מחדש

 

יום, אין אומרים שתהיה מוחזקת  93יום, ואז שוב ראתה, ואח"כ שוב פסקה  93אם מדובר שפסקה 

 ראיות כבר תקבע לה ווסת.  2מתי שתראה שוב עוד פעמים, אלא  3רק לאחר שתראה 

 יום, קובעת לה ווסת: 93ממילא, אישה שהפסיקה לראות 

 קובעת לה ווסת כשאר נשים  -הפלגות 4פעמים ביום ידוע או ב 3ע"י שרואה  .א

ווסת הפלגה שקובעת בפעמיים שתראה לאחר הראייה הראשונה שתראה לאחר ההפסקה,  .ב

 4יום, כך שיהיו כאן  93ראיות ותקבע לה ווסת להפלגה ל 2יום ב 93דהיינו ששוב תראה לאחר 

 הפלגות.   3ראיות עם 

 קבעה לה ווסת -יום 93אף אם לא היה לה כלל ווסת קבוע לפני ההפסקה, כיון שהתחילה להפליג כל 

ראיות שתראה, עכ"פ יצאה מחזקת מסולקת דמים, ודינה כדין  3אף אם לא ניתן לקבוע ווסת מאותם 

 ה שאין לה ווסת. איש
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פעמים  3כל מה שהרשב"א והב"י כתבו שקטנה כלל לא מוחזקת לראות דם, זה דווקא כשלא ראתה 

פעמים ודאי דינה כגדולה וכאישה שאין לה ווסת  3)אף שלא קבעה בהם ווסת(, אך זו שראתה כבר 

 קבוע. 

חוששת  -בצורה מכוונת ראיות 3שדווקא רואה  שתקבענוהיה ניתן לדייק בלשון הטוש"ע שדווקא עד 

 אינה חוששת עדיין כלל. אך הט"ז דחה את זה.  -שאינן מכוונות ראיות 3לראיות, אך אם סתם ראתה 

מה שהשו"ע נקט לשון של 'תקבענו' זה לעניין שאם היה לה ווסת קבוע, אין היא חוששת לו לאחר 

 ראיות.  3שנית ב תקבענושהפסיקה מלראות, כל עוד שלא 

 פעמים, והרי זה מסתדר לשיטת הט"ז.  3א נקט לשון 'שתקבענו' אלא נקט אם תראה בתורת הבית ל

הב"י הסביר בלשון הרשב"א ש'ראייה ראשונה' היינו הראייה שתראה לאחר שראתה כבר לאחר 

 עונות.  3שעברו עליה 

. הרשב"א סובר שהלכה כרב גידל בתרייתא, והרי הוא אמר , אמר הב"יעל זה להקשותאלא שיש 

דיה שעתה, אך בפעם השנייה היא כבר מטמאה מעת לעת. הרי  -מנם בפעם הראשונה שתראהשא

לרשב"ג קובעת ווס רק לאחר שתראה פעם שלישית לסוף העונה, ומדוע שכבר בפעם השניה תטמא 

 מעת לעת ולא רק בפעם השלישית?

ה פעם אחת. על כרחך לומר שה'פעם הראשונה' זה הראייה שתראה לאחר שכבר ראת: הב"י תירוץ

שהיא כבר רואה, וכיון  3ממילא הראייה השניה שאמרו שהיא מטמאה מעל"ע, זה בעצם הפעם ה

 הפלגות.  3ראיות עם  4העונות, יש כאן  3הראיות הללו היא ראתה בסוף  3שקודם ל

שטוען שהראייה שראתה אחר ההפסקה השניה, זה כמו הראייה תמה מאוד על שיטת הב"י,  הט"ז

 הפסקהמה ראיות 3שתראה  עד בדם מוחזקת תהיה שלא לעניןההפסקה הראשונה, שראתה לאחר 

  , שאם כן נמצא שרב גידל בעל אותה שיטה בין בלישנא קמא ובתרייתא. שניהה

במפורש כתב, והביאו הב"י, שהראייה הראשונה שתראה זה כ'מקרה הרשב"א  עוד יש להקשות:

קביעת ווסת. ממילא, הראייה השנייה שתראה זה  בעלמא' ואין לצרף אותה לראיות שתראה לעניין

ראיות, יתברר  2אולם כתב, שאם תראה אח"כ עוד בעצם הראייה הראשונה לעניין קביעת ווסת. 

  למפרע שגם הראייה הראשונה הייתה ראייה חזקה, והכל יצטרף לקביעת ווסת.

 יש הבדל בין הראייה שתראה לאחר ההפסקה הראשונה או השנייה:

 ראיות לווסת 3ראיות בכדי שתוחזק ב 2צריכה עוד  -ראשונהבהפסקה  .א

די בעוד ראייה אחת, כי מצרפים ע"י ראייה זו, גם את הראייה שראתה לאחר  -בהפסקה שנייה .ב

ההפסקה הראשונה. כי ע"י שתראה לאחר ההפסקה השנייה, נתחזקה גם הראייה שראתה 

 ינן מכוונות. ראיות שא 3מוחזקת אף אם תראה בלאחר ההפסקה הראשונה. 

ממילא, רב גידל בתרייתא אמר שבראייה השניה היא מטמאה מעל"ע, כי היא הראייה השלישית 

לאחר ההפסקה הראשונה )פעם אחת ראתה לאחר הפסקה ראשונה, ועוד פעמיים לאחר הפסקה 

 שנייה( 

 את הראייה שראתה קודם ההפסקה, לעניין ווסת ההפלגות:

 מצרפים  -לעניין ראיות .א



131 
 

 אין מצרפים אותה  -מוחזקות בדם לעניין .ב

 הט"ז כתב שאח"כ מצא ברשב"א שכתב: 

 זה הראיה הראשונה שתראה לאחר ההפסקה הראשונה -פעם ראשונה .א

 3לאחר ההפסקה השנייה, מועיל שתראה דם בראשונה לעניין שתטמא בראייה ה .ב

 

  ך"ש

 שנים ויום אחד.  12 -ימי הנעורים

 יש לחלק בעקירת הווסת:

 פעמים זמן ווסתה ולא תראה בו 3את הווסת ע"י שיגיע  בפועלה לעקור צריכ -גדולה .א

 עונות בינוניות ולא תראה דם 3את הווסת, בעצם זה שיעברו  בפסיביותצריכה לעקור  -קטנה .ב

 חודשים: 2אם אישה קבעה לה ווסת הסירוג, שתראה כל 

 ת הווסתפעמים חודשיים( בכדי לעקור א 3חודשים ) 6צריכה שיעברו עליה  -גדולה .א

 יום שלא תראה דם בכדי לעקור את הווסת  93צריכה שיעברו  -קטנה .ב

 יום: 33אם אישה קבעה לה ווסת ההפלגה, שתראה כל 

 (3יום כפול  35יום ) 135צריכה שיעברו עליה  -גדולה .א

 יום  93צריכה שיעברו עליה  -קטנה .ב

ה דמים, ועל כן תמיד די עו"ב, משום שהיא אינה בחזקת רוא 3בקטנה תמיד די בעקירה שלא תראה 

 שלא תראה פרק זמן שכזה בשביל שנדע שהיא עדיין לא הגיע לפרק הזמן שהיא רואה דמים. 

 

 עונות: 3קטנה שלא ראתה 

, כיון שראינו שפסק ממנה הדם מעצם טבעה, אינה חוששת שוב כלל לראיית דם -בינוניות .א

 ותולים שכל מה שראתה מתחילה היה מקרה בעלמא 

אם אח"כ חזרה וראתה בעונה הקטנה הקבועה לה, או שראתה  -תה רגילה בהםשהיי קטנות .ב

 חוששת לראייתה או לעו"ב כשאר נשים.  -פעם אחת בזמן אחר

ראיות מכוונות בכדי לקבוע לה ווסת להפלגה. רק אם מדובר באישה שהיה  4קטנה, חייבת לראות 

 לה ווסת קודם לכן, אזי הראייה האחרונה מצטרפת לדילוג. 

 

  כח סעיף קפט סימן
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 ז"ט

. אולם ומאז היא כבר לא חוששת לווסתה ,עונות שלא ראתה בהן דם 3אישה שעברו עליה  -זקנה

 שוב חוששת לווסתה.  ,פעמים 3ברור שאם תקבע ווסת 

 

  ך"ש

 פעמים בווסת שהיה לה או שתקבע לה ווסת אחר   3הזקנה חוששת שוב, רק כשתחזור לראות 

 רק שלא בימי נידתה וזיבתה ,להקל ולקבוע לזקנה ווסתשיטת הש"ך היא שניתן 

 

  ז"ט

הב"י הביא את מחלוקת ר"י ור"ש, וכתב שידוע שהלכה כר"ש כנגד ר' יהודה. הט"ז דחה וכתב 

הט"ז הוסיף שכמו כן הב"י טעה בכך שר"י ור"ש שמפורש בש"ס עירובין שהלכה כר"י לגבי ר"ש!!! 

 אים, וכן הוא ברשב"א.  בסוגיא שלנו הינם אמוראים וכלל לא תנ

הרמב"ם פסק כמ"ד שזקנה היא מי שאינה מקפדת על כך שקוראים לה אימא בפניה. הט"ז דייק 

 לחומרא מלשון הטוש"ע שדווקא כשלא תחוש כלל, זה גדר 'זקנה'. 

 גר"א

הגר"א העיר שהיכולת להקל בזקנה, שכיון שהיא לא חוששת שקוראים לה 'סבתא', אין היא מוחזקת 

 דם, זה רק בגלל שאנו פוסקים שווסתות דרבנן לראות

 

  ל סעיף קפט סימןשו"ע 

 .לראות זמנה הגיע שלא תינוקת כדין דינה, וראתה חזרה

 

 קפט,לב

  ז"ט

אם קבעה לה ווסת לא' בחודש, השו"ע מחדש שיכולה לקבוע לה ווסת אף לב' בחודש, אף שב' 

 ששת לשתי הווסתות בחודש מגיע ממעין פתוח )של א' בחודש(, ובכל זאת חו

 

 ך"ש

הש"ך כתב שלא סביר לומר שהגירסא היא שראתה בא' ובב', כיון שאם זה שני ימים רצופים, יש 

 ללכת אחר תחילת הראייה של א', וממילא הכל נחשב כראייה אחת ולא כשתיים. 
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ה ך הסיק שעיקר הגירסא זה כמו שכתוב בטור,ב"ח, עט"ז, ראב"ד, שראתה ראייה שניי"על כן הש

 בכ' לחודש. 

אינו  -הראב"ד כתב שאף שלכתחילה אין לקבוע ווסת בתוך י"א הימים של זיבה, אך אם כבר נקבע

 פעמים שלא תראה.  3נעקר ממנה בגלל שזה בתוך י"א ימי הזיבה, וייעקר רק לאחר שיעברו עליה 

לה, כי כבר קבעה על כן, אף שראיית כ' היא בתוך י"א ימי זיבה לראיית א' בחודש, בכל זאת קובעת 

 לה ראיית א' בחודש. 

 הראב"ד הביא עוד דוגמא לקביעת ווסת בתוך ווסת:

 3פעמים בט"ו ו 3ראתה בט"ו לחודש זה, ובחודש הבא בט"ז, ובחודש שלאחריו בט"ו, וכך ראתה 

 פעמים בט"ז, הרי זו קבעה לה ווסת בתוך ווסת. 

 

  תשובה פתחי

 ואז ראתה בכ' לחודש: ,ר"חבפעמים  3 דובר שראתהמה הדין אם מהסתפק  הנוב"י

, שכיון שכבר יש לה ווסת קבוע ליום א' אינה חוששת כלל ליום הכ' בחודש הבאאפשרות א':  .א

 בחודש, שוב אינה חוששת לווסת שאינו קבוע של כ' בחודש. 

ניתן לומר שדווקא אם כשראתה בכ' לחודש )הווסת שאינו קבוע(, לא ראתה בווסת  אפשרות ב': .ב

ואף שהווסת הקבוע לא נעקר בכך  חוששת לווסת שאינו קבוע בכ' לחודש, -לא' בחודש הקבוע

בכל זאת ע"י  פעמים, 3פעם אחת שהרי ווסת הקבוע נעקר רק כשלא ראתה בו רק שלא ראתה 

 כך הרי היא חוששת שתראה לכ' בחודש. 

חודש דהוי לא תחשוש שוב לראיית כ' ב -ניתן לומר, שלאחר ששוב תראה בא' לחודשממילא 

לא  -ווסת שאינו קבוע. אך אם מדובר שראתה בכ' לחודש, כשעוד ראיית א' בחודש הקבועה

  חוששת ליום כ' בחודש הבא -כלל אפילו לא פעם אחת נעקרה

 :מצבים באפשרות ב' 3ממילא מצינו 

 -פעמים בא' לחודש, ראתה בכ' לחודש ואז פעם אחת קרה שלא ראתה בא' לחודש 3ראתה  .1

 ' בחודש הבאחוששת לכ

פעמים בא' לחודש, ראתה בכ' לחודש ואז פעם אחת קרה שלא ראתה בא' לחודש,  3ראתה  .2

 -אך אח"כ שוב חזרה לראות בא' לחודש

 אינה חוששת לכ' בחודש הבא

חוששת  -פעמים בא' לחודש, ראתה בכ' לחודש כשהראיה של א' מעולם לא נעקרה 3ראתה  .3

   לכ' בחודש הבא 

 ר בזאת בספק. הנוב"י נשא ,למסקנה

 

 קפט ,לג: מעוברת ומניקה בחזקת מסולקות דמים
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 ז"ט

 האם חוששת לראייה שתראה כווסת שאינו קבוע:

שמעכב אותה  ,חוששת, כיון שיש לה דם בטבע, רק שיש לה גורם חיצוני שזה העובר -מעוברת .א

 מלראות, וידוע שכשיעברו ימי העיבור היא תחזור לראות דם 

 אין לה כלל דם מטבעה  אינה חוששת, כי -זקנה .ב

 

  ך"ש

תמה: מדוע השו"ע פסק שמעוברת ומניקה אינן חוששת לווסת, והרי הטור הביא דעת הרמב"ן  הב"ח

 שיש לחוש לחומרא שחוששות לווסת, ומדוע השו"ע לא חש לכך?!

 על םחולקי שהאחרונים מקום לתירץ שאין זו קושיא, כיון שהרי מצינו כלל בחו"מ, שבכ הש"ך

מו כ לפסוק צריך אין םמפורסמי אינם הראשונים דברי אם אבל ם,האחרונימו כ הלכה -םהראשוני

, וייתכן שאם הם היו מכירים את הראשונים דברי יכול להיות שהם לא הכירו את שהרי ם,האחרוני

  דברי הראשונים, הם היו חוזרים בהם.

 :ממילא, כאן מצאנו ש

  הרשב"א חולק על הרמב"ן .א

 ורת הבית הארוך לרשב"אתהטור לא ראתה את  .ב

 , ממילא הרמב"ן הינו דעת יחיד לגבי הרבים. א"הרשב לדעת מסכימים א"והריטב ד"הראבכיון ש .ג

  המנהג אחר הלך בידך רופפת שהלכההריטב"א כתב שכן המנהג, וידוע שבכל מקום  .ד

 ויש להקל בהם דרבנן וסתות ל"קי .ה

 

  תשובה פתחי

ש לה דין יולדת לעניין דם הלידה ודם טוהר, יש לה את אף אם הפילה נפל, כל עוד שי :, ס"טכו"פ

 חודש.  24הדין של מניקה, שהרי היא מסולקת דמים עד 

 דין מניקה.  -אף המפילה 'רוח'חוו"ד: 

 לגבי קביעת הווסת במעוברת ומניקה: ס"ט:

 פעמים 3, שהרי נצטרך עקירה של שתקבע ווסת אין אנו אומרים -להחמיר .א

וחוששת רק למה שקבעה )להפלגה או רק לימי החודש(. אין ה ווסת, אומרים שקבעה ל -להקל .ב

  אנו אומרים שנלך אחר הראייה האחרונה, ותחשוש בין להפלגה ובין לימי החודש. 

מעוברת או מינקת שראו בזמן העיבור וההנקה, חוששת לראייה, אך לא חוששת לעו"ב של ס"ט: 

ן לה ווסת כלל, ממילא אישה מעוברת או מניקה אותה ראייה. אישה צריכה לחוש לעו"ב, רק אם אי
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הרי היא עדיפה מסתם אישה שיש לה ווסת, וק"ו הוא שלא צריכה לחוש לראיית דם בעו"ב, שהרי 

 היא מסולקת דמים. 

 

 קפט,לד

 ט"ז 

 מעוברת ומניקה שרואות דם זמן העיבור וההנקה, אינן חוששת שוב לווסת זו לאחר שראו

 

  ך"ש

הייתה רגילה לראות בראשי חודשים, ופסקו ימי העיבור וההנקה, הרי היא שוב מעוברת או מניקה ש

 פעמים.  3חוששת לווסת החודש, ואף אם לא תראה פעם ופעמיים חוששת, עד שתעקור אותו ב

מעוברת או מניקה חוזרת לחזקהת ווסתה רק לאחר ששוב תראה פעם אחת  הטור בשם הרמב"ן:

 כן דעת הראב"ד, ומביאו הב"י. רגיל שהיה לה. דם, אף אם לא תראה בזמן הווסת ה

הש"ך תמה מדוע השו"ע השמיט את דעתם שהרי הם רבים, וכן פסק הטור, ועוד שווסתות מדרבנן 

 ושומעים להקל. 

 תשובה פתחי

 :י חילק בסוג הווסתות שחוששת להם המעוברת או המניקה שעברו את ימי העיבור וההנקההנוב"

 חוזרת לחוש -לווסת קבוע .א

 אינה חוששת, כיון שכבר הוחזקה בסילוק דמים   -לווסת שאינו קבוע .ב

 

 קצ
 קצ,א

  ז"ט

 אף אם רואה דם, הרי היא טהורה, כיון שלא הרגישה  -"בבשרה"

 לכאורה יש להתיר כתם שמצאה מדין ספק ספיקא:

 ספק אם יצא ממנה או הגיע ממקור חיצוני ב. ספק אם מהמקור שלה או ממקום אחר.  .א

ן שרוב הדמים שאישה רואה מגיעים מהמקור, אם בסתמא מצאה דם אין לנו ספק כלל תירוץ: כיו

 וברור לנו שהדם הגיע מהמקור.  
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 )כן כתבו תוס' כתובות(

 ש"ך 

נימוק, \שיצאה לה דם כחרדל והוא נתקנחיש לנו לטמא אישה שמצאה כתם דם, כיון שאני תולה לומר 

 שאין במה לתלות את הדם בדבר אחר. אך הייתה כאן הרגשה דאו' המטמאת, וכל זה כ

 

  איגר עקיבא רבי

 טמאה, אף אם לא ראתה מעולם, ועתה הגיעה לימי הנערות -אישה שמצאה כתם דם

טהורה. אך משמע שהתפל"מ והנוב"י חולקים עליו בדין  -מנ"י: מעוברת שהרגישה ולא מצאה דם

 מעוברת. 

 

  תשובה פתחי

שזה  לבנה ליחהדם עם הרבה  טיפות שראתה באשה שכתב יעקב שב בתשובת מורובשם  ט"ס

מוגדר כראייה בלי הרגשה, וזאת משום שאנו תולים את ההרגשה ברוב הליחה הלבנה ולא במעט 

 טיפות הדם שראתה. 

 : דין כתם:מאירות פנים

 גזרו -בבגד האישה .א

 לא גזרו )אף לא בחלוקו לאחר תשמיש(   -בבגד האיש .ב

על הפנים מאירות שנעלם ממנו  השיג וואלקאווישק ק"דק ד"אב ל"זצ העליר יחיאל' מוה הגאון הרב

 על ולא טמאה ז"ה בצדה השוכב בנה חלוק על נמצאת י"פ בנדה ערוכה תוספתא מהגאון שנעלמה

  כ"ע בהוה חכמים שדברו אלא ,אדם כל על אלא אמרו בלבד בנה

אך לא יכלה לבדוק  שב יעקב: אישה ששהתעטשה בחוזקה עד שהרגישה שיוצא לה טיפות של שתן,

 את עצמה, כיון שהייתה בבית כנסת, ובלילה מצאה בכתונת כתם קטן פחות מכגריס.

כיון שמדובר שהכתם הוא פחות מכגריס. אף שמבואר שיש להחמיר  אין לחושהשב יעקב השיב ש

 כשהרגישה שנפתח מקורה, אף שבדקה ולא מצאה כלום, כי יש לחלק:

חך שיצא ממנה משהו, רק שאבד, וכיוון שהרגשה דאו' יש על כר -הרגישה ובדקה עצמה מיד .א

 להחמיר בדבר שמא יצא ממנה טיפת דם

יש לתלות שאם הייתה בודקת מיד, הייתה מוצאת רק שתן, ועל כן אין  -האישה שהתעטשה .ב

  'מחזקינן לא איסורא אחזוקי'ולחוש שמא ראתה דם, כי זה מצוי אצל נשים מקרה שכזה, 

 

 של השב יעקב( יש לחלק מה מצאה:)תלמידו  צבי תפארת



137 
 

 מוכח שזה שתן, כי אם זה היה דם, היו מוצאים כתמים רבים -כתם קטן אחד .א

, ולא יודעת אם זה דם או שתן, ואח"כ מצאה כתם אפילו קטן נוזל הרגישה שיצא ממנה מעט .ב

 טמאה, כיון שחוששים שראתה בהרגשה -מכגריס

 הורה, כי יש לחלק:חולק וסובר שאף במקרה הנ"ל יש להקל שט הס"ט

 יש להחמיר )כתה"ד( -בפתיחת מקור .א

 טהורה, כי תולים בשתן   -בהרגשה שניתז ממנה דבר מה .ב

, ועוד הוסיף שנשים שרגילות לראות ליחה לבנה, אף אם היא מרגישה זיבת ג"כ פסק כס"טהחכ"א 

 טהורה, כיון שהיא רגילה בדבר ותמיד יש לתלות במצוי.  -דבר לח, ולא בדקה עצמה

, כי תולים את הדבר טהורה -כלום מצאה ולא בדקהו ,בריהיא שנזדעזעואם הרגישה  חכמ"א:

  במקרים אחרים ולא ביציאת דם מהמקור.

  טמאה.  -כתב שאישה שהרגישה, אף אם בדקה עצמה בתוך שיעור ווסת ולא מצאה כלום החוו"ד

 חלק )וכן נראה דעת הס"ט(, וסובר: אולם הכו"פ

 טהורה -ר ווסת ולא מצאה כלוםאם בדקה בתוך שיעו .א

 טמאה, כי חזקה שראתה  -אם בדקה לאחר שיעור ווסת .ב

 הרגשתה ותולה טהורה -ל"גע כמראה או ירוקה או לבנה ליחה כגון כשרות מראות מצאהאישה ש

 מה שמצאהב

 :גריסכמ פחות טמא מראה ובתוכו טהור מראה ומצאה בדוק שאינו בעדבדקה עצמה  אם

 : טהורהתשובת ג"ש .א

. זאת כמו שמצינו שאם הרגישה ולא הן טמאות למראות המקור פתיחות דרוב משוםטמאה,  חוו"ד:ה .ב

  טמאה, ואין לתלות במראות טהורות. על כן נראה שאף במקרה זה הרי היא טמאה, כיון  -מצאה כלום

  .שהרגישה

 

ר לה טמאה כשהרגישה. אולם אם ברו -כמו כן, ע"פ שיטתו, אם היא איבדה חלק מן העד שלה

 טהורה.  -שראתה רק מראות טהורות על העד

 או הגוף זעזוע או מ"פה פתיחת בהרגשת וקאודש, אולם החת"ס כתב החת"סכמו כן היא דעת 

 בדקהאם  אפילו ,להחמיר יש בזה , דווקאת"מה גמורות הרגשות שהם ר"מ עקיצת כמו עקיצה

  מכתונת דעדיף בדוק שאינו בעד ש"מכ ,בכתונת

 עד שלה טהרהה חזקתכבר יש כאן ריעותא והרי היא איבדה את  -שהיא הרגישה , כי מידוהטעם

  לה מחזקינן בטמאה -העד אבדו בדקה ואם ,שתבדוק

אך אם רק הרגישה זיבת דבר לח, אף אם נאמר כמו הנוב"י שזו הרגשה מדאורייתא, אך יש לחלק 

 אף בדבריו:



138 
 

 תחייב עליה כר -לעניין שמצאה דם עם אותה זיבת דבר לח .א

 שאינו או העד אבד שאם שנאמר עד שלה טהרהלעניין שהרגשה שכזו תוציא אותה מחזקת  .ב

  אין אנו אומרים -טומאה בספק תהיה בדוק

 בכמה המלוכלך בכתונת ש"ומכ ,בדוק שאינו בעד עצמה ובדקה לח דבר זיבת שהרגישה אשה לכן

 ,טהורה -ועוד מכגריס פחות דמים טיפות או טיפה ובתוכה לבנה ליחה עליו מצאה אם ,דמים טיפי

 כשאר רק ,יותר טמאה אינה ,דמים הטיפי אלו רק טהורות מראות כלל עליו מצאה לא אם אפילו

 .כתם בשיעור אלא מטמא דאינו בדוק שאינו עד בדיקות

 מציאת זיבת דבר לח מאשר סתם כתם:רק בעניין אחד יש להחמיר ב

 יעור כינה או פשפש כמו שמצוי שםאין לטהר אלא רק אם מצאה דם בש -במציאת דבר לח .א

  יש לטהר כל שהוא שיעור כינה או פשפש כללי -בסתם כתם .ב

 החת"ס חילק במה בדקה לעניין מציאת לכלוכים לבנים שתמצא עם הדם:

טמאה, כיון שאנו תולים שהדם יצא מהמקור, והלכלוכים  -בדקה עצמה בעד שאינו בדוק .א

 צ"ע אם יש להקל.  -הור לבן בלא דםשתראה אינם מגופה. אף אם תמצא רק מראה ט

כיון שלא מצוי בו לראות מראות כשרים שניתן לתלות שהגיעו מבחוץ, יש  -בדקה עצמה בכתונת .ב

 יותר צד לתלות שהם הגיעו מגופה, והם באו מחמת הרגשתה 

  ".ב"תע והמחמיר הפסיד לא המקיל כ"ע"

בזה, עד כמה זמן היא יכולת באם מצאה מראה טהור שיכולה לתלות את ההרגשה הסתפק הס"ט 

 לתלות באותו מראה טהור. 

מכאן מוכח שהס"ט סובר כמו הכו"פ שאם בדקה עצמה בתוך שיעור הווסת, הרי היא טהורה, אף אם 

הרגישה ולא מצאה כלום. זה שלא כחוו"ד שסובר שהיא טמאה בכל מקרה שהרגישה כשלא מצאה 

 כלום. 

מניקה(, אף אם נפתח \ן מסולקות דמים )כמעוברתנשים שהינ :, החכמ"אהס"ט לדינא, תוה"ש

 לבנהכיון שיש לתלות שהמקור נפתח בכדי להוציא את אותה ליחה טהורה.  -מקורה ולא מצאה כלום

  שמצאה.  ירוקה או

אך החת"ס לא ראה את דברי הס"ט שגם דן כחת"ס, ובכל זאת מקל נוטה להחמיר בדין זה,  החת"ס

 בדין זה. 

קת דמים אינה חוששת כשהרגישה ולא מצאה כלום, ואף אם מדובר באישה מסול: ץ"יעב שאילת

  יש לו על מי לסמוך.  -מי שמקל ואינו חושש כשהרגישה -שרגילה לראות דם ואינה מסולקת דמים

 דם טיפת ומצאה בדוק שאינו בעד עצמה ובדקה מקורה שנפתחאישה שהרגישה פנים מאירות: 

 :טמאה -כחרדל

 להקל יש -כשלא מצאה כלום .א

 טמאה, כי יש ריעותא לפנינו  -כשמצאה טיפת דם .ב
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נראה שיש להקל ע"פ שיטתו, כי תולים את ההרגשה במראה הטהור,  -אם מצאה מראה טהור]ג. 

 ואת הדם בכינה, כשלא מצאה כלום[

 

  לכאורה צ"ע בפמ"א, כי כשמצאה מראה לבן זה גרוע מאשר שלא הייתה מוצאת שום דבר. 

 עד 'עד'ה והניחה וסת שיעור בתוך מידעצמה  ובדקה מקורה שנפתחשה : אישה שהרגיהנוב"י

 ונתייבש טהור מראה זאת משום שאנו תולים לומר שראתהטהורה,  -כלום מצאה לא ובבוקר ,הבוקר

מאשר לחוש שראתה מראה אדום שנימוק קודם שבדקה, , כי זה יותר סביר לומר ניכר ואינו העד על

 ולים במצוי בסתמא. , ואנו תמיד תלא מצויכי זה 

 הסתכלה עליו אלא ,הבוקרעד  'עדאת ה' הניחה לא אםעם זאת נראה לומר שהנוב"י יודה לומר, ש

שמטמא אף בתוך  ד"הח כדעת והיינו ,וסת שיעור בתוך שבדקה אף טמאה -כלום מצאה ולא מיד

 שיעור הוווסת. 

 שיעור ווסת: תוךב'עד' באמצעות הממילא, ע"פ הנוב"י, אם הרגישה ובדקה את עצמה 

 טמאה -אם הסתכלה על העד מיד .א

 טהורה  -אם הסתכלה על העד לאחר שיעור ווסת .ב

 ,אבד או נמוקשיעור ווסת, אנו חוששים שמא ראתה דם והוא  לאחראך אם בדקה את עצמה רק 

 שהוא כל דם מצאה אם אבל ,כלום מצאה לא למחר אם דוקא ,וסת שיעור בתוך בדקה אם ואפילו

 . טמאה -בדוק אינו שהעד אף ,מגריס פחות אפילו

 תנאים: 2בהגהת בן המחבר, כתב שצריך 

 הרגשה שנפתח מקורה .1

 הרגשת זיבת דבר לח  .2

הנוב"י הוכיח שכונת התה"ד, שכשיש לה הרגשה, זה לא וודאי מדאורייתא שהרגישה, אלא זה רק 

רי זה ספק ספיקא. ספק דאורייתא וממילא יש ללכת לחומרא. על כן אם היא מסופקת אם הרגישה, ה

 אך כל זה שיש לומר שזה רק ס"ס, זה כשהיא בימי טהרתה, ובימי הספירה זה דין אחר. 

 

  ז"ט

חוששת לכתמיה לכתחילה, אף שהיא קטנה. שהרי בימינו  -בימינו, כל אישה נשואה מהרש"ל:

 נקיים בכל מקרה.  7מחמירים שאפילו בתולה יושבת 

 

 ך"ש

 אחד, ע"פ חלק מספרי הטור.   שנה ויום 12בוגרת היא מגיל 

 מהרש"ל: בימינו כל נשואה חוששת לכתמים אף שהיא קטנה. 
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 מהמנהג. הב"ח: אין להקל 

נקיים, כך גם כל נשואה אף  7הראייה של המהרש"ל מדם בתולים, שכמו שכל אישה נשואה יושבת 

 אינו ראייה.  -שהיא קטנה חוששת לכתמים

 זאת משום שיש חילוק בדבר:

 שייך להחמיר אף בקטנה, כי הדם מגיע מגופה -שיושבת ז"נבבתולה  .א

 ייתכן שהכתם הגיע מבחוץ ויש יותר להקל  -בכתמים .ב

עוד דייק הב"ח: מכך שנקטו בגמרא, לגבי קטנה, שדם שהיא רואה אינו מטמא אותה אף אם תראה 

 , משמע:בבשרהשלה ולא נקטו בדם שתראה  בסדינים

 כתמים( יש להקל )כדין -בדם שבסדינים שלה .א

 אין להקל )כדם בתולים שיש להחמיר בו שכל אישה יושבת ז"נ( -בדם שבגופה .ב

   הקשה:הש"ך 

חז"ל לא גזרו, ועל כן העמידו את הדבר על דין תורה, שהיא טהורה כל עוד שלא הרגישה. כן  -בקטנה

 משמע בטור רש"י ורשב"א. 

קא סדיניה ולא גופה כי זה היינו הך, משמע מהם שלא גזרו כלל בקטנה בכתמים. אין לדייק שנקטו דוו

 וממילא לא גזרו כלל אף בגופה. 

 עוד הקשה הש"ך: 

לא שייך בדבר מנהג כמו שכתב הב"ח, וגם מהמהרש"ל משמע שאין בזה מנהג אלא רק לגבי 

. כמו כן אם גם ם"הרמב שכתבו וכמו מנהג בו שייך אין מצוי שאינו דדבר ידוע הדברבתולים. כמו כן, 

ואה שלא הגיע זמנה לראות, הייתה צריכה לחוש לכתמים, הרמ"א היה מזכיר כן, ומכך שלא קטנה נש

  כתב משמע שאין לחוש.

 קטנה שלא הגיע זמנה לראות, והיא נשואה חוששת לכתמים שתמצא בגופה: האם

 הש"ך: לא

 הב"ח: כן 

 

  תשובה פתחי

, כי כל טהורה -הרגישה אף אם הקטנה שלא הגיע זמנה לראות, ראתה דם ממש, רק שלא לש"ך

 י"והמנ ח"הלכן דעת . הגזרה שתחוש לראייתה זה רק מדרבנן

וסובר שיש לטהר אישה מכתמים שתראה, רק במקום שיש צד לתלות שהדם  ז"ע חולק ד"חה אכן

 -הגיע מהעולם כמו שעברה בשוק טבחים, אבל אם ברור לנו שהדם הגיע מגופה, אף אם לא הרגישה

 טמאה. 
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  יע זמנה לראות, וברור לנו שהדם הגיע מגופה, אך היא לא הרגישה ביציאה:שלא הג קטנה

 לא גזרו  ש"ך:

 גזרו חוו"ד: 

 קצ,ג

  ז"ט

 ,אחת כראיה אלא אינה שבעה כל ושופעת לראות זמנה הגיע שלא תינוקתמובא בגמרא בנידה: 

 ,מזלפת היינו 'שבעה כל שופעת' תחילה דאמר הא המסקנא לפי והנה .ראיות כשתי לה הוה פוסקת

  .נהרא כי בשופעת א"א דהא

 ", שהרי שופעת זה בדיוק מזלפת?!מזלפת או שופעת היתה: מדוע הטוש"ע נקטו לשון של: "קושיה

 תירץ: הב"ח 

רואה דם עם הפסק בין זו לזו, ואף אם הפסיקה פעמים רבות, בכל זאת זה הכל נחשב  -שופעת .א

 לראייה אחת 

 ראיות   3פעמים ביום הוי  3י"א שאם הפסיקה  מוציאה טיפות בלא הפסק, -מזלפת .ב

 למעשה הב"ח נשאר בצ"ע

לכאורה משמע מן הגמרא שפוסקת נסוב על שופעת, וממילא אין דין השופעת רק כראייה  קושיה:

 בכלל קשה לחלק בין הפסקה של טיפות ובין הפסקה של שופעת. אחת. 

 להם:אולם דברי הטוש"ע מתוקנים, כי וודאי הכוונה שיישוב: 

ימים  7מי שרואה ממש בלי הפסק כמו נהר, ואף שהגמרא נקטה ש'שופעת' זה מי שרואה  -שופעת

ימים שזה עוד אפשרי שתחיה  2-3רצופים, שזה בלתי אפשרי, הטוש"ע לא נקטו כך אלא רק שופעת 

 אח"כ. 

  ראיות.  2ממילא, אין חילוק ובין בשופעת או מזלפת, כל עוד שיש הפסק, הרי זה נחשב ל

הרי זה ווסת  -פעמים בכל פעם 3שלדעת המחמירים, אם פסקה מלראות דם ושוב ראתה, כך הט"ז פירש 

 בפני עצמו. 

 

 ש"ך 

 הביא חילוק הב"ח שנשאר בצ"ע, ש:

 אף אם פסקה הכל כראייה אחת -א שופעת

 אם פסקה, הוי כל פעם ראייה חדשה  -מזלפת ב.
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 קצ,ד 

  ך"ש

עונות, וחזרה לראות בזמן שהייתה  3פעמים ושוב פסקה  3ראתה קטנה שלא הגיע זמנה לראות ו

טהור, כי היא בחזקת מסולקת דמים וכל מה שראתה זה 'מקרה בעלמא', עד ששוב  -רגילה, כתמה

 פעמים ושוב תקבע לה ווסת.   3תראה 

 

 קצ, ה

 עדשים 9גריס= 

 שערות 4עדשה= 

 שערות 36גריס= 

  ז"ט

 תן לתלות שיש כינה יותר גדולה ששלה היה הדםגם ני -כששמצאה גריס יותר גדול

 

  ך"ש

שערות לאורך ורוחב. שיעור זה הוא עם הרווח הנורמלי שיש בין השערות  6על 6שערות,  36גריס= 

 . , ולא מדובר שזה דבוק ממשבגוף האדם

 

  איגר עקיבא רבי

היטב, אזי  הדקאותו  מרדדים היינו ואם ום אחד,במק ועב נצרר הדםרעק"א הסתפק במקרה ש .א

 ונשאר בצ"ע.  גריס שיעור בו היה

טמאה, אף אם מצאה שיעור פחות  -רעק"א הביא בשם הראב"ד, שאם מצא מראה שחור .ב

 מכגריס, כי אין לתלות בכינה 

 

  תשובה פתחי
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. הפת"ש הדעת שקול לפי בכתמים ליזהר צריך, ולכן הגריס בשיעורכתב שאנו לא בקיאים  היראים

הביא את היראים,  ראש בשמים תשובתהביאו את דבריו של היראים. תמה מדוע הפוסקים לא 

 והסיק שאין לסמוך שזה דם כינה כל עוד שאין הדבר מוכרח. 

 נראה שהטעם שאין לתלות בדם כינה כל עוד שהדבר לא ברור, הוא משום שלא התפרש בגמרא: 

 מהו עובי הדם המונח על הסדין  .א

 אם יש ממשות בדם שאתה משער  .ב

 כגריס אתה יכול לצבוע חלוק שם בדם גדול .ג

  "בדבר חשים ואינם' משערי כולם רבותי ראיתילמעשה כתב: "

 

 פחות שהוא עתה שהוא כמו אם משערים, איך ,אחד במקום נצרר הדםבמקרה ש :הס"טספק 

  וטמאה מכגריס יותר והיה בעלמא כצבע מתפשט שהיה כמו לשער להחמיר צריכים או ,מכגריס

שער את הדבר כמו שהוא בא לפנינו. ממילא, אם בא לפנינו כתם פחות יש ל מסקנת הס"ט:

טמאה, אף שזה לא ממשו של דם, כיון שבסה"כ יש שיעור  -מכגריס, ומסביבו יש לכלוך מהכתם

 של כגריס. 

  "פלוג בלא חכמים מדות הוא וכך"

יש להחמיר  מ"מ הכל לפי ראות עיני המורה, ועל כן אם רואים שיש המון דם צבור במקום אחד,

 טמאה.  -ולדונו כאילו נתפשט ואם יש שיעור כגריס

 כתב לגבי שיעור הכגריס, יש שני מינים:הפת"ש בשם חכם צבי 

 ןבאהנע טערקישי .1

 כמו לשנים שחלק לאחר ,מחציתו דהיינו שלו גריס ,המין וזה מצוי הרחש ובהם, באהנען גרוישע .2

 יש ובו ,למרובע דומה לחבירו מחובר שהוא םבמקו לעצמו חלק וכל ,חלקים שני גידולו דרך שהוא

  למעשה להלכה לשער

 קיבל את דבריו.  הכו"פ

אמנם כתה שעתה גריס מועיל אף אם הוא איננו מרובע.  מאיר נתיביםהביא סמך לאביו הח"צ.  היעב"ץ

 שמצויים תולעים יותר גדולים כמו הסוג הראשון שהביא הח"צ, ממילא יש לשער בהם ולתלות בהם. 

אף שהוא נתן שיעור גדול כתב שהשיעור גריס הנכון הוא כמ"צ, כו"פ כתב עליו שזה שיעור גדול.  ת"סהח

מאוד, ולא מצויה כינה שכזאת בימינו, י"ל שכיון שתחילת הגזירה לטמא בשיעור שכזה היה משום חומרא 

שפעם היו מצויות רבנן וטימאו אותה אף לבעלה, ממילא אין לנו לעשות פלוג, וכמו  ולא פלוגדטהרות, 

 כאלו כינים גדולות, כך אף בימינו יכולה לתלות בהן. 

זאת על שערות, מדובר בשערות הגוף ולא בשערות הראש.  36כתב ששיעור גריס שזה  מאיר נתיבים

כתב שהוא רגיל לשער בשערות פרק  המאיר נתיביםכתב שמדובר בשערות הראש.  הדרכי משהאף ש

 כף היד. 
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 אוי לטמא כתם שחור, אף שהוא פחות מכגריס, כיון שלא ניתן לתלות בכינה. מן הרמעיל צדקה: 

תמוהים, שהרי הראב"ד כתב במפורש שלא ניתן לתלות במציאות שכזו.  -דבריו של המעיל צדקהס"ט: 

 ניתן לתלות שהרי הם מוצאים לכלוך שחור, והכל לפי עיני המורה.  -מ"מ, במקום שיש פרעושים

 

 

 ו קצ,

 כתם שמצאה על בשרה כשהיא מצאה פחות מכגריס:האם טמאה ב

 טהורה סתם: .א

 טמאה  יש אומרים: .ב

 

  ך"ש

טמאה, אף כשהוא פחות מכגריס. הש"ך  -פסק כיש אומרים, שכאשר מצאה כתם על בשרההב"ח 

 כן נראה דעת התוס' והרא"ש, ורבינו שמחה.סובר שאין להקל כלל בדין זה. 

 

 איגר עקיבא רבי

 רעק"א, גם לרמב"ם צריכה שיעור של כגריס, ועוד שזה כמכה שבגופה. אם הרגה כינהתפל"מ: 

 העיר שצ"ע לדינא בדין זה. 

 

  תשובה פתחי

דן כאיזה דעה יש לפסוק בדין כתם שנמצא בגופה, אם מועיל שיהיה בו פחות מכגריס בכדי שב יעקב 

 ם. שיש להחמיר כמו הרמב" ל"ז ברודא א"מהר הגאון בשםלטהרה. בסוף דבריו כתב 

יש  -ו שמי שסומך להקל כדעה הראשונה שטהורה כשמצאה פחות מכגריס על בשרהכתב ומנ"י ס"ט

   לסמוך

אף לכו"ע תולה בדם כינה, אם זה פחות מכגריס.  -בגדיהגם על אם מצאה הכתם על בשרה וס"ט: 

 אם הכתם שבבגדה, אינו מכוון כנגד הכתם שעל בשרה.

 טמאה.   -ל בגדיהאם מצאה הכתם על בשרה וגם עחוו"ד: 

 

 קצ, ז

  ז"ט
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אין לתלות בפשפש בסתמא, כי הוא לא מצוי. דייק הט"ז: משמע שבמקום שמצויים  הרא"ש:

 יש לתלות.  -פשפשים

 ניתן לפרש 'לא שכיח':

 לא מצוי באותו אזור של מקום בעולם -מקום .1

 לא מצוי שהפשפש יעלה על הגוף ולא תריח אותו  -גוף .2

השני, ש'לא מצוי' לגבי פשפש, הכוונה שאין הוא מצוי להיות כ"כ סמוך לגוף  ממילא, הב"י פירש כפירוש

 י הבין ברא"ש. "כך הבהאדם ובכל זאת לא תריח אותו. 

 אולם, אח"כ הב"י כתב שיש לדחות פירוש זה. 

 -במקום שמצויים פשפשים -נראה הלכה למעשה, ע"פ הרשב"א, רא"ש ודרכי משה בשם רבינו ירוחם

 , ובכתמים שומעים להקל. כתורמוסעד  תולים בהם

אם  חילוק אין בפשפששיש לתלות  במקוםש י"בב מבוארתורמוס= קטנית עגולה, ורחבה כמעה קטנה. 

 אורכו כרוחבו או שלא. 

 

  ך"ש

 תולים, אף שלא הרגתו -רשב"א: במקום שמצויים פשפשים

נפרש כפירוש השני של הב"י  אין זה מוכרח. אף אםש והטור חולקים. פסק שלא כרשב"א, כי הרא"ב"ח: 

מ"מ לעניין הסברא ניתן לומר שאף הם מודים במקום  ,שעניין המצוי זה כשקרוב לגוף ומריחה בו ברא"ש

  יש לתלות בהם. –שמצויים פשפשים 

 יש לתלות בהם.  -רבינו ירוחם כתב ספרו ע"פ הרא"ש, וכתב שם שבמקומות שמצויים פשפשים

 

  תשובה פתחי

גריסים. ממילא צריך עיון אם במקרה שהרגה  2תולה כשנמצא  -שנתעסקה בכגריס מצינו שמיס"ט: 

 פשפש שידוע שיש בו כתורמוס ועוד, יכולה לתלות שה'ועוד' הוא מכינה, וממילא טהורה. 

 

 קצ,ח 

 שו"ע:

 אם נמצא על בשרה טיפות קרובות שיש בהן בכדי כגריס ועוד:

 סתם: טהורה

 י"א: טמאה 
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  ך"ש

טמאה בכל מצב, אף אם מצאה טיפות על  -חרונה בסעיף ו', שכשמצאה על בשרהע"פ הסברא הא

 טמאה בכל שהוא.  -בשרה

 

 א"הגר ביאור

טמאה אם הן מצטרפות  -הגר"א וס"ט כתבו שהפוסקים פסקו לחומרא, שכשמצאה טיפות על בשרה

 יש להחמיר בכל ספק ב. אין בדחייתה ממש  -לכגריס ועוד. כיון: א. פשט הברייתא

 

  תשובה פתחי

, הספק הוא האם הטיפות שנמצאות שם הקמטים מקום על נשים של יד בית על הנמצא כתםבינת אדם: 

 ,ע"צ תפורים אם' ואפי ,לעצמו עומד קמט כל כי ,מצטרף אינוש פשוט -תפור אינו אםש כתבמצטרפות, ו

 .ביניהם אויר יש פ"דעכ

 

 קצ,ט

 

  ך"ש

 , כיון שמצינו:נפרשם כב"יאם  קשים דברים אלו להולמםהב"ח כתב: 

 הב"י כתב שכתם בבשרה, טמא אף בפחות מכגריס, ואין לתלות בכינה .א

בשו"ע פסק כרמב"ם, ואם נפרש שלדעת הרמב"ם ע"פ הרשב"א, אין לצרף טיפות, הרי שטמאה  .ב

  רק כשיש שיעור של כגריס ועוד 

במשמרת הבית לא כתב  ח תמוהים ולא ניתן להבין כן בדעת הרמב"ם. הרשב"אכתב שדברי הב"הש"ך 

 שהרמב"ם סובר שאינה טמאה אלא רק בכגריס ועוד. 

 ".כלל קושיא בהם ואין ברורים המחבר דברי ומעתה כלל הכרע אלו ם"הרמב בדברי אין השיעור בענין"

 

 קצ,י

 ך"ש

 גוןאין הוא מקבל טומאה, ואין בו גזירת כתמים.  כ -מין דבר שמקבל טומאה, אך מפני שאין בו כשיעור

יש בו גזירת כתמים וטמאה, אף שאינו מקבל שאר  -. כלי שמקבל טומאת נגעים'ג על' ג בו שאין מטלית

 טומאה. 
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 איגר עקיבא רבי

 כתם על מקום שיש בו קטע מנומר של צבע ולבן, והכתם על הצבע ויוצא לקטע הלבן: מעיל צדקה:

 טמאה -אם יש על הקטע הלבן שיעור של כגריס ועוד .א

 טהורה -עור אלא רק בצירוף מקום הצבעאם אין בו כשי .ב

 -הקטע הלבן מצרפם ואם יש סה"כ שיעור כתם -אם ראתה כתם לבן ובשני הקצוות שלו מראות אדומים

 טמאה. 

 

  תשובה פתחי

 טמאה, כיון שנטמא משום משא.  -אם הדבר שאינו מקבל טומאה מונח על דבר שמקבל טומאה ס"ט:

 

 אם נמצא על בניין מחובר:

 אה, כיון שהוא מקבל טומאת נגעים טממ"י:  .א

 טהורה כו"פ, ס"ט:  .ב

 מקבל טומאת כתמים -מה שמקבל טומאה מדרבנןנוב"י: 

 . טומאה יםמקבלש מלבדים עוגר כי אין זה ,כתמים מקבל שלנו ניירנוב"י: 

מקבל  אינו -שהרי הרמב"ם כתב במפורש שנייריש גדול אחד שהקשה על הנוב"י,  :ציון שיבת ת"שו

  "לכאן בא חדשות פנים -בנייראין לדמות נייר ללבדים, כי "טומאה. 

 השיבת ציון השיב שיש חילוק: 

  טומאה מקבל -לבדים מעשה שהוא כתושים מעשבים או סחבות מבלויי שנעשה שלנו נייר .א

 קליפת על או וירקות אילנות מעלי הודו במדינות כן עושים ועדיין הקודמים בדורות להם שהיה נייר .ב

  , ובזה עסק הרמב"ם. טומאה מקבל אינו -זה הדין לקבל אותם והתקינו יקושהחל עצים

 טהורה.  -: אם מצאה כתם על נייר מבלי בדיקה וקינוח, אלא רק שעברה עליו או ישבה עליווחכמ"א ט"ס

  כן כתבו לא ל"הנ בתשובה ו"נר הגאון בנו ודברי ב"הנו דברי ראו אילואולם 

כיון שע"י העיבוד שעשו בהם, יצא מהם דין צמר  .או כתמים מקבל טומאה אינו -אפילו נייר שלנוהחת"ס: 

, וכדומה ולבדים וחבלים ואריג בגדכמו כן, רק לא שייך להגדיר צמר ופשתים אלא רק שמיועד ל ופשתים. 

  מה שאין כן בניירות הללו.

מאה. כמו כן אם ט -צבוע בגד על או טומאה מקבל אינוס"ט: אם מצאה כתם לאחר ששימשה, ע"ג דבר ש

 גם כן יש ספק.  -מצאה כתם זה סמוך להטלת השתן
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האסלה הייתה עשויה מדף שעורכים ו ,בקרקע הקבוע ס"בבהכ ישבהאחת  שהיאהיה מקרה שהנוב"י: 

 ופסק ,כתם ומצאה האשה עליו וישבה ,שם קבעוהו כ"אחו בתלוש כלי תורת עליו והיהעליו את הלחם, 

  .טהורה שהיא

 

 

אף אם לא היה מדובר שהיו מחברים אותו בקרקע, עצם זה אין הוא מקבל טומאה.  -ו לקרקעכיון שקבעוה

 טהור, כיון שבטל ממנו שם כלי.  -שעשו בו נקב כזה גדול

כתם שנמצא על בגד מנומר, כך שנמצא הרבה חלקים לבנים ושאר צבעים, אך לא היה מעיל צדקה: 

ך האמצע בצבע התכלת, ואז היה סה"כ שיעור כתם שיעור כתם על חלק לבן אלא ע"י שהיה מחובר דר

 בלבן. 

 השאלה היא האם הצבע תכלת מחבר בין שני חלקים הלבן בצדדים. 

 .אין הכתם שעובר על הצבע מצטרף לטמאבחלק הצבע, ו טהורה -: כיון שהצבע מציללמסקנה

 -סה"כ כגריס בהםואם יש  טמאה, כי הצבע עכ"פ עושה צירוף -עם זאת אם יש שיעור כתם בחלק הלבן

 .  טמאה

 .ס"ט והחכמ"אכן הסכים ה

 . ובתשובה מאהבה תפארת צביחלק וסובר שגם חלק הצבע מצטרף, וכן החמיר ב החוו"ד

 

 מצינו שנחלקו האחרונים בשאלה האם חלק צבוע מצטרף לשאר החלקים הלבנים: ממילא

 אינו מצטרף מעיל צדקה: .א

 מצטרף חוו"ד, תפארת צבי, תשובה מאהבה: .ב

 

תמה שהשו"ע לא הביא אף חולק בדבר.  הדגמ"רטהורה.  -פסק שאם מצאה כתם על בגד צבוע שו"עה

 כתב שיש לחלק:בהג"מ בשם רבינו שמחה וראב"ן 

 טהור -עצם הבגד הצבוע .א

 טמאה -האישה שלבשתו .ב

 אלו.  3קשה להקל כנגד  -החמיר בדבר הרמב"ןהדג"מ הוסיף שכיון שגם 

אין לחוש לכתמים בבגד צבוע, והאישה טהורה. אולם אם  העלה שלמעשה בשו"ת תשובה מאהבה

 יש להחמיר.  -חציו על הלבן וחציו על הצבוע -מדובר שהכתם
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טהורה), ואין לחוש  -העלה לדינא שהלכה כרמ"א, שאישה שלבשה בגד צבעוני ומצאה בו כתם החת"ס

 לרבינו שמחה שאמר שהאישה עכ"פ טמאה(. 

ם שהאישה תלבש רק בגדי צבעונים להציל עצמה, אך עכ"פ מי החת"ס כתב שאף שלא תיקנו כרמב"

 טהורה.  -שכבר לבשה בגדי צבעונים ומצאה כתם

כל מה שתיקנו שהאישה תלבש בגדי צבעונים להציל על עצמה, זה בשגרה, אך אין לה עמודי כסף: 

 אין תולים בכתמים.  -הימים הראשונים 3ללבוש כן בימי נידתה וזיבתה. כמו שמצינו שב

 

 קצ,יא

 

  ז"ט

-כתב שיש להחמיר בדבר, כיון שכבר הורה זקן  הט"זטהורה, אך  -כתב שאם מצאה דם בגב הרגל ב"ח

 להחמיר בדבר. עם זאת יש להקל במקרה שנמצא על שאר האצבעות חוץ מן הגודל.  הב"י והרמ"א

אין מחזיקים טהורה. כמו כן  -אין מחזיקים טומאה ממקום למקום, ועל כן אם מצאה למעלה מהמקור

 טהרה ממקום למקום. 

 תולה בכל מה שיכולה לתלות.  -כשנמצא הכתם על בשרה וחלוקה טור בשם הרמב"ן:

 כשנמצא על בשרה וחלוקה, לא מוכח שהגיע מבשרה, כי לא נמצא על בשרה לחוד. 

 תולה במה שתמצא בידיה.  -אם התעסקה בכתמים טור בשם הרשב"א:

 תולה, כי ייתכן שנפל דם ממקום הצוואר למקום התורפה כשמתכופפת. אם מצאה מכה בצווארה לפעמים 

 

  ך"ש

 -האצבעות 4כתב שאם נמצא דם על שאר גב הרגל לצד חוץ וכל שכן בנמצא על שאר ראשי  הב"ח

 שאראם טהורה כשנמצא על  ע"שצ תבכ בדרישה גםו ,מוכרחים דבריו איןחלק וכתב ש הש"ךטהורה. 

 . הרגלים אצבעות ראשי

ך כתב שמשמע מהטור וה"ה שבסתמא אנו חוששים שמא ידיה נגעו בדם המקור, ולא רק כשידוע לנו הש"

 ששלחה ידיה לשם. 

טהורה, אף שלא עברה בשוק של טבחים. אין אנו חוששים שמא היא הביאה  -אם נמצא בגופה לצד חוץ

 . למקום ממקום טומאהאת הדם בידיה ממקום המקור, שהרי אין מחזיקים 

 'למעלה ורגליה למטה ראשה שנתהפכההיינו ' נזדקרה

 רש"י ורע"ב כתבו שהחגור נמצא כנגד בית התורפה 

 טמאה.  -אם נמצא כתם רק על בשרה, למטה מהחגור, ויכולה לתלות רק בעסקי כתמים או בשוק טבחים
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 , אין לתלות אפילו במכה. נקיים' ז ספירתהימים הראשונים של  3ב

 

   תשובה פתחי 

 ע אישה בדם המקור:ס"ט: בנגי

 חוששים -בסתמא .א

נאמנת לומר כן, ולא אומרים שאינה נאמנת כיון שזה דבר שלא  -באומרת ברי לי שלא נגעתי .ב

 מוטל עליה לזכור אותו 

 -נראה שאף מי שסובר שבכתם שעל בשרה טמאה בכל שהוא, מ"מ יודה שאם הכתם נמצא על ידיה 

 טמאה רק בכשיעור. 

מקשרי אצבעותיה שקשה שהדם יגיע לשם אף כשתתכופף  למעלההדם כמו כן כתב שאם מצאה את 

טהורה. כל שכן שיש לטהר כשהיא לא בדקה עצמה בסמוך, או אפילו בדקה רק שלא נטלה ידיה,  -הרבה

 וכמו שכתב הרשב"א. 

תולה בכתמים או בשוק של טבחים, אף אם מדובר שהחלוק  -אם נמצא על בשרה וגם על חלוקה ס"ט:

 טהורה, כי דרך החלוק להתהפך.  -ק. אף אם הכתם שעל חלוקה אינו כנגד בשרהלא היה בדו

 משמע מהט"ז:

 טמאה -נמצא הדם על ידיה .א

 טהורה -נמצא על שאר גופה, אף שנמצא גם על ידיה .ב

כל , ונמצא גם על גופה, תולה את הדם שבגופה באותו העסק. אם התעסקה בדם ס"ט בשם הפרישה:

טהרה ממקום למקום, זה דווקא במקרה שהיא לא יודעת אם נגעה, או \ומאהמה שאמרנו שאין מחזיקים ט

 ס"ס להחמיר:שיודעת שנגעה רק שלא יודעת אם נתלכלכו ידיה מהדם, כי יש כאן 

 שמא הדם מהמקור ולא נגעה במכה .א

 שמא לא נתלכלו ידיה אף אם יש לה מכה .ב

 שמא לא הכניסה ידיה לירכה אף אם יש לה מכה  .ג

תולים בדבר בוודאי, שהרי ידים עסקניות  -שהיא נגעה במכה או בשאר דבר המלכלך לנו ברוראולם אם 

 הן. 

 יש לתלות וטהורה במצב ש:חכמ"א: 

 נגעה בבירור במכה שבוודאי מוציאה דם .א

 נתעסקה בבשר ודגים שהיו מלוכלכים בדם, אף אם לא ידעה אם נתלכלכה מהם .ב

 כי טבע הדם להידבק ולהיסרך בידיים. 

 



121 
 

 קצ,יב

  ך"ש

 טהורה.  -אם נמצא על חלוקה ועל בשרה ועברה בשוק טבחים

 כשלא נזדקרהטהורה  -אם מצאה רק על בשרה מהחגור ולמעלה

 טהורה-אם מצאה רק על החלוק, אף אם נזדקרה

טהורה אף  -הב"ח תמה על השו"ע, מדוע הוא פסק כרשב"א שהוא דעת יחיד שאם נמצא על חלוקה בלבד

 שנזדקרה. 

 ח, שהרי הרמב"ן סובר כרשב"א, וכן דעת ה"ה ורי"ו, וממילא: הש"ך תמה על הב"

 דווקא הרשב"א הוא בסיעת הרבים .א

 שומעים להקל בכתמים  .ב

מה שמיוחד במצב שנזדקרה, זה שהדם לא מטפטף אלא הוא מיד שותת ויורד, והוא עשוי לגעת אף 

 בחלוק. 

 

 איגר עקיבא רבי

טמאה, כי אנו מניחים לומר שבאמת ראתה על  -כתם למציאת האזדקרותאם עברו כבר כמה ימים בין 

 . לדינא ע"וצבשרה, ובינתיים הכתם התייבש ונפרך, 

 

  תשובה פתחי

חלוקים, אם היא לא יכולה לתלות שהדם הגיע שלא מגופה, אין היא  3ס"ט: מה ששנינו שאם לבשה 

י הם עשויים להתקפל. חלוקים שהם כתונות התחתונות, כ 3יכולה לתלות אפילו רק בעליון, זה דווקא ב

, כי המלבושים אינה חוששת אם מצאה בעליון -אך אם מדובר במלבושים גמורים, ובפרט במלבושים שלנו

 .  שלנו אינם עשויים להתקפל

 מחלק: הפנים מאירות

שהדם הגיע מבחוץ  לכן לא תולה -הבגדים בזמן הש"ס היו פתוחים מבית הצוואר עד למטה .א

 מהמקור  וטמאה, כי כנראה הדם הגיע

העליון יגיע עד אין מצב שהבגד  -בבגדי הנשים שלנו שהם אפודים ולובשות ממתניה ולמטה .ב

 טהורה, כי בוודאי זה הגיע מבחוץ -כנגד מקום התורפה, ולכן אם מצאה בעליון

כמו כן בכרים שבמיטות שלהם, כיון שהם היו מכוונים בדיוק כמידת המיטה, אין חשש שהכר יתהפך, ולכן 

טהורה. למעשה כתב שמעולם לא שמע שטימאו אישה בגלל שמצאו כתם  -א דם על הכר השניאם נמצ

 בבגד העליון שלה, כי אין סיכוי שהדם הגיע מהמקור. 
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טהורה, כל עוד שלא ידוע לה  -אם נמצא דם על חלוקה בלבד מן החגור ולמעלה חכמ"א בשם ס"ט:

 בפירוש שהתכופפה הרבה.  

 סתירה עם השו"ע שיש לחלק:נראה לומר בכדי שלא תהיה 

 טהורה, כי אין מצב שהדם יכול להגיע מהמקור -אם מדובר שהיא חוגרת חגורה .א

 חוששים אף בדם שנמצא מעל מקום החגור -אם אינה לובשת חגורה .ב

 למעשה נשאר בצריך עיון בדבר

 , יגקצ

 תשובה פתחי

טהורה, שהרי אין  -ם למעלהחכמ"א: כתב שלפי מנהג הנשים שלנו שקושרות את הבית יד, אם נמצא כת

 מצב שהדם הגיע מהמקור. 

 חוששת לכך.  -אולם בכל זאת עליה לשער אם הבית יד יכול להגיע עד מקום פי הטבעת ואם כן

 

 : דין מעפורת,יד קצ

 : דין שתי נשים, טוקצ

 תלייה במכה כשפושטת המלבוש -, טזקצ

 ך"ש

 יש לחלק:

 ושטת המלבוש כך שהדם יכול להגיע משם לבגדתולה, רק אם פ -מכה שיש לה בצדדי הצוואר .א

 תולה בה בכל מקרה  -מכה שיש לה בצוואר .ב

 קצב,יז

  ך"ש

השו"ע בדווקא פסק שתולה את הכתם התחתון בעליון רק כשלא נזדקרה, כי אם מדובר כתב העט"ז ש

 שהיינו:

 ועל כן הכתם העליון בא מבחוץ תולים לומר שלא נזדקרה .א

 ון תולים את הכתם התחתון בעלי .ב

תליות לקולא ועד כדי כך אין אנו  2הוי  -ממילא אנו אומרים שבבת אחת נתלכלכו שני הכתמים

 מקילים
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  תשובה פתחי

 שהיא מצאה כתם: ס"ט: צ"ע במקרה 

 על חלוקה  -למעלה מן החגור .א

 על בשרה -למטה מהחגור .ב

ן שלא ראתה הכל האם הדין כאן הוא כמו בדין של מצאה על בשרה וחלוקה שתולה, או לא כיו)צ"ע( 

 במקום אחד. 

 אם ראתה:ס"ט: 

 אדום =תולה -למטהאדום  -למעלה .א

 אדום =אינה תולה  -למטהשחור  -למעלה .ב

 ,יחקצ

  ך"ש

 

  תשובה פתחי

תולה בכך. לכאורה יש לתלות בצואת תרנגולים שהיא  -אישה שיוצא לה בקלות דם מהאףחמודי דניאל: 

 אדומה. 

 יש לתלות:ס"ט: 

 תולות בדבר.  -ות טבק שעושה כתם אדום כשנופל על בגד פשתןנראה שנשים ששואפ .א

אם רגילה ללפף את התינוק בבגד אדום, וע"י שמשתין חלוקה נצבע מצבע אדום של השתן עם  .ב

 תולה בכך.  -הצבע

 תולה.  -אם רגילה ללבוש בתי שוקיים אדומים שמוציאים צבע אדום מחמת נוזל הזיעה .ג

  "המורה עין ראות לפי והכל" .ד

 די דניאל: אישה שבעלה הוא קצב יכולה לתלות שנתלכלכה מבעלה. חמו

 

 ,יטקצ

  ך"ש

 ב"ח: 

 אינה תולה.  -אם הם התלכלכו לנו אך לא ברור ,אם בנה או בעלה התעסקו בדם .א
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תולה  -אם בנה או בעלה התעסקו בדם וברור לנו שהם התלכלכו, אף שאין בהם עתה דם .ב

 עליהם דם(  )כיון שתולים לומר שכשהיא נגעה בהם היה

 

  תשובה פתחי

 אף אם נמצא רק על בשרה, בכל זאת יכולה לתלות בבנה ובעלה.  ס"ט בשם הפרישה:

 

 

נמצא גם על  אם כשלא נמצא בהם דם, אלא שהיו עסוקים בדבר שהדרך לינתז ממנו דם, יש לתלות רק

 כ"כ חכמ"א.חלוקה, אך אין לתלות כשנמצא רק על בשרה, שהרי היה לדם לינתז גם על חלוקה. 

תולה בהם כמכה שבגופה שבכל מקרה  -הביא שהיה רב שפקפק על הגדרת היסוד שבנה ובעלההחת"ס 

שיש להם מכה בגופם שיכולה להתגלע היא יכולה לתלות בהם, והוא טען שהדין שהמכה יכולה להתגלע 

 שייך רק בה ולא בבנה ובעלה, ובהם די לתלות במכות שבוודאי הם מוציאות להם דם.  

 הפוסקים רוב בדברי מבואר כן כי, ')אף שלא משמע כן מהרמב"ן והראב"ד( שהשו"ע צודקהחת"ס השיב 

 לפרש וקרוב לזה הכרח יש ס"הש מדברי וגם ירוחם ורבינו ק"וסמ והמרדכי התרומות' וס ג"וסמ א"הרשב

 כתמיםב להקל המפורשים הפוסקים רוב דברי עם שיסכימו הסתומים ן"ורמב ד"וראב ם"הרמב דברי

 '.דרבנן

 

 קצ,כ

 פתחי תשובה

אישה תולה בדם בעלה שיוצא מפי האמה רק כשרגיל לצאת גם בשעת התשמיש )כן העיר  .1

 רעק"א(

 ימים 3-2מהרי"ט: תולה בדם בעלה )מפי האמה( אף אם רגילה לפלוט לאחר  .2

 

 קצ,כא: תולה כתם במכה שמאחוריה

 קצ,כב

 ט"ז

 נת כשוק של טבחיםאם דרך הטבחים לזוז ממקומם, כל העיר נידו

 : תליה בכתמים בצבעים שוניםקצ,כג

 קצ,כד: תלייה בדם תרנגולת

 סלעים 2קצ,כה: התעסקות בסלע ונמצא 
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 ט"ז

 הנשים התעסקו אחת אחרי השניה 2ר"ת: מדובר ש

 שתיהן טמאות -ב"ח: אם הן באות לשאול בבת אחת

 טהורות -דיוק בב"ח: משמע שאם הן באו לשאול בזו אחר זו

 ה זאת, כי אם זה היה נכון היה לפוסקים לחלק כן בין אם באו ביחד או בזו אחר זו הט"ז דח

 כמו כן משמע מהתוס':

 שנודע מהשניה: לפניאם הראשונה הייתה שואלת מה דינה  .1

 טהורה -הראשונה

 טמאה -השניה

 שנודע מהשניה: לאחראם הראשונה הייתה שואלת מה דינה  .2

 אחר זו שתיהן טמאות אף שהן באו לשאול בזו 

 מצינו שהקילו רק בדברים של היתר:

עניין היתר, אך בשני בתים החמירו כי על כורחך שבאחד מהם  -ספק על עכבר בבית אחד .1

 יש חמץ

 מעמידים על חזקה קמייתא וטהור כשמסופק להיכן הלך  -שני שבילין .2

 על כן גם מקילים בשני בני אדם בזה אחר זה 

 הוי ספק טומאה, יש להחמיר כי אין לנו במה לתלות -ותשכל עוד שאין במה לתל בכתמיםאולם 

 -ת באחת יותר מהשניהנשים, אף שנתעסקו רק בכתם אחד, אך כיון שאין לתלו 2ממילא אם יש 

 שתיהן טמאות, כי אין במה לתלות 

 כתב שאין חילוק אם שאלו בבת אחת או בזו אחר זו וחילק: בדרישהגם 

 או בזו אחר זו יש חילוק אם שאלו בבת אחת -בדרבנן .1

 כדם, אין חילוק ולכן שתי הנשים טמאות  -בדאורייתא .2

 הט"ז דחה את הדרישה: 

 אף בדאורייתא יש חילוק בין בבת אחת לבזו אחר זו  .א

אף כאן זה לא עניין של דאורייתא בדם, שהרי מדובר בכתם שהוא רק גזירה מדרבנן שהרי  .ב

 לא הייתה כאן הרגשה

 לסיכום הט"ז:

 מה לתלות ולכן שתיהן טמאותבשתי נשים אין ב .א
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 שתיהן טמאות  -כאן בשתי נשים אף בזו אחר זו .ב

 

 קצ,כו

 נתעסקה בכתם ותליה

 ש"ך

 טמאה, אף שנתעסקה בכגריס -לשיטת המחמירים בכל מצב שנמצא עליה כגריס ועוד

 קצ,כז

 ט"ז

 ריסים הג 2תולים אותו כאילו היה באמצע  -השו"ע פסק כרשב"א שפסק לקולא בסוגיא שכשיש כגריס

 2הט"ז דחה את הב"י וכתב שהעיקר כספרים שהרמב"ן טיהר כשנתעסקה בכגריס ונמצא עליה 

 גריסים. 

הטור הוצרך לכתוב כן, כיון שהרשב"א רק כתב שאם נתעסקה בפחות מכגריס תולה בכגריס ועוד, 

אומרים אך ייתכן שבמקרה שנתעסקה בכגריס ונמצא עליה כשני גריסים תהיה טמאה כי בהו"א היינו 

 שטהורה רק כשכל העסק שנתעסקה בו נדבק בה. 

נדבק בה, וכיון שעתה נשאר רק כגריס  -הרמב"ן טיהר, כיון שהוא סובר שכל העסק שזה כגריס

 טהורה –מצומצם 

טמאה, כי לא שייך לומר 'שדי בי  -גריסים 2ברור שאם נתעסקה רק בפחות מכגריס ונמצא עליה 

  אות שכזו()אמנם השו"ע טיהר במצימצעי'. 

 הטור בשם הרמב"ן: האם סומכים על בדיקת סימנים:

 כן -לטהרות .א

 לא -לבעלה .ב

 

   ש"ך

 פחות מכגריס= ה'ועוד' )כלומר צריך שהפחות מכגריס שנתעסקה בו יהיה שווה ל'ועוד' של הכגריס ועוד(

 טהורה -גריסים 2לשו"ע נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא 

יון שיש כגריס שלם יותר ממה שנתעסקה וזה שיעור כתם )כגריס חלקו וטימאו כ מע"מ דרישה וב"חאך 

 ועוד(

 לדעתם אין הבדל בין:

 גריסים 2נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא  .א
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 גריסים ועוד, שלא אומרים בזה 'שדי בי מצעי' ועל כן היא טמאה 2נתעסקה בכגריס ונמצא  .ב

 על כן הסיק שהב"י והשו"ע דחויים

 

 קצ,כח

 תלייה בכינה מעוכה

 :ש"ך

 יש לחלק:

 תולה בו, אף שאין כינה מעוכה בו -כשנתעסקה בכגריס .1

 תולה רק אם כינה מעוכה בו  -כשלא נתעסקה בכגריס .2

 

 תולה בפרעוש ככינה -קצ,כט

 תולה כל עוד שלא ידוע שהצבע שונה -קצ,ל

 הסממנים  7אין אנו בקיאים בזמן הזה בהעברת  -קצ,לא

 זה שאנו לא בקיאים בזמן הזה זו סיבה:--

 א. תורת השלמים: להקל 

 כספק חסרון ידיעה  -ב. לבוש: להחמיר

 

 קצ,לב

 מעשה דר' ינאי

 ש"ך

טהורה, ואין לחלק בזה בין כתם לדם. זאת משום שחז"ל לא גזרו  -נמצא דם על דבר שאינו מקבל טומאה

 בכל דבר שאינו מקבל טומאה. 

 

 קצ,לג

 בדיקה בעד בדוק

 ט"ז

 לכן טמאה אף כשמעוכה כינה על העד הבדוקאותו מקום בדוק הוא אצל מאכולת ו
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 יש לחלק: 

 תולים כשאין כגריס ועוד -בחלוק .1

 לא תולים כשאין כגריס ועוד וברור שהדם מגופה  -בדוק בעד .2

 ש"ך

 טמאה, מדובר: -בדקה עצמה בעד, הניחה בקופסה ומצאה עליו דם לאחר שעה

 ש"ך: בעד בדוק .א

 פרישה: אף בעד שאינו בדוק .ב

ישה שאם מדובר בעד שאינו בדוק, אזי לכו"ע היא טמאה רק אם יש דם בשיעור של הש"ך הקשה על הפר

 כגריס ועוד כמו שמוכח מן הגמרא ואין לטמא בכל שהוא 

 )כן הקשה הט"ז(

 

 פתחי תשובה

אך לאחר מעשה היא  מהר"ר דניאל: בדקה עצמה בעד שרק חלקו בדוק וקינחה עצמה בחלק הבדוק,

 ווקא בצד שאינו בדוק ומצאה עליו פחות מכגריסמסופקת שמא קינחה את עצמה ד

 טהורה בוודאי -טהורה, אולם אם בדקה את עצמה בצורה מהירה ולא קפדניתנוטה להקל שהיא הדין: 

 

 ט"ז

 משמע ברשב"א:

 טמאה -נמצא תיכף דם על העד .1

 טמאה -העד היה מונח בינתיים בקופסה ובדקה למחר, כשלא הוטח בירכה .2

, אזי כשבדקה בעד והניחה בקופסההפרישה שאם מדובר בעד שאינו בדוק  כש"ך, גם הט"ז השיג על

  לכו"ע היא טמאה רק אם יש דם בשיעור של כגריס ועוד כמו שמוכח מן הגמרא ואין לטמא בכל שהוא

 

 קצ, לד: תלייה בכינה כשהניחה תחת הכר

 

 ט"ז

 מועילה תלייה -בכל מקום שיש ספק ועושים בדיקה
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 -אות דם מבית הרעי וכשבדקה עצמה שלא בשעת וסתה, נגעה באותו המקוםעל כן אישה שרגילה לר

במכה, ואין להחמיר בדבר כמו תולה שהדם הגיע מבית הרעי. אף כשמצאה דם משוך, כי זה כמו תלייה 

 שאחד רצה להחמיר

 

 ש"ך

 יש חילוק בין אם מצאה עגול או משוך -בבדיקת גופה .1

 טהורה  -ת פחות מכגריסותמיד כשמוצאאין חילוק,  -במציאת כתמים .2

 פתחי תשובה

כר, אף שבדקה מיד )ולאו דווקא למחרת( ונמצא המאיר נתיבים: בדקה עצמה בעד בדוק והניחה תחת 

 טמאה.  -הכתם משוך

הימים  3דגו"מ: אם מצאה שהדם בצורת עגול, אף שאין כגריס ועוד, והניחה תחת הכר, ומדובר ב 

 טמאה.  -הראשונים

 :במקרה שהניחה תחת הכר הימים הראשונים 3יש לחלק בדין המציאה בזאת משום שמצינו ש

 טהורה, שאם לא כן אין אישה שתטהר לבעלה -במציאת כתם .1

 טמאה, כי יכולה ליזהר בדבר  -בדיקת העד כאן .2

טהורה, כאשר מדובר שמצאה פחות מכגריס, אף בג' הימים  -מעיל צדקה: אף בעד שבודקת בו

 הראשונים. 

 ל צדקה והחמיר בדברס"ט: דחאו למעי

 

 פתחי תשובה

 כשיש לה דבר לתלות בו ותולה מדובר שזה:

 ט"ז: שלא בשעת ווסתה .א

 חוו"ד: אף בשעת ווסתה .ב

 מתי היא יכולה לתלות?

 רב אחד: רק בימי טהרתה .א

 מאיר נתיבים: אף בימי ליבונה. .ב

שמוציאה דם, וכ"ש  לש"ך אין היא תולה בג"י ראשונים, כי אין היא יכולה לתלות אפילו לא במכה שידוע

 במקרה זה 
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 קצ,לה: טחתו בירכה

 ט"ז

 טהורה, כשאין כגריס ועוד, כי תולים בכינה שהייתה שם -טחתו בירכה ונמצא עגול -שו"ע בסתם .א

 עשה חילוק בדין: -רמב"ם -שו"ע בי"א .ב

 טהורה, כשאין כגריס ועוד  -אם הוא עגול -הניחה בכר וכסת .1

 הוא טמאה בכל ש -אף בעגול -בטחתו בירכה .2

 הט"ז כתב בדעת הרמב"ם שממה נפשך:

 טמאה, כי מחמיר במציאת כתם על בשרה, ואין לתלות בכינה -אם נמצא דם על בשרה .1

טמאה, כי מוכח שהדם הגיע מגופה ל'עד' כי אם זה היה דם כינה,  -אם לא נמצא דם על בשרה .2

 היה לחלק מן הדם להימצא גם על גופה

 

 ה בכל שהוא טמא -הטור בשם הרא"ש: טחתו בירכה

 

 קצ,לו: בעד שאינו בדוק טמאה רק כשיש בו כגריס ועוד

 

 ט"ז

 לתרומת הדשן:

 עד ששמור במקום מיוחד שבו הנשים מצניעות את העדין שלהן עד שאינו בדוק: .א

 כשלא יודעת מהיכן הגיע  עד מלוכלך: .ב

 

 בדין עד שאינו בדוק:

 טהורה רשב"א: .א

  השו"עטמאה, ככל כתם, וכן פסק  רא"ש: .ב

 

 י תשובהפתח

טמאה, כי זה ספק ויש  -החת"ס: בימינו יש לטהר רק ע"פ גודל כינה או פרעוש שלנו, וביותר גדולים מכך

 להחמיר בדבר 
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 פתחי תשובה

 בית אפרים: בדקה עצמה בעד מלוכלך:

 טהורה -שלא בשעת ווסתה .1

 טמאה כי חוששים כמכה שבגופה -בשעת ווסתה .2

 

 קצ,לז

  ז"ט

 ולא, טהורה אף אם מצאה כגריס ועוד: צדדים לק 2במקום שיש לנו 

 שמא הדם לא הגיע מהעד לירכה -טחתו בירכה .1

 כיון שהעד לא בדוק, ייתכן שהכתם היה שם עוד לפני הבדיקה  -עד שאינו בדוק .2

 

 ך"ש

ספקות לקולא: א. טחתו בירכה ב. עד שאינו בדוק.  2הב"י הביא את דברי רש"י שיש להקל כשיש לנו 

 י אלו כלל ראייה:אין מדברי רש"הש"ך דחה זאת וכתב ש

 ספקות האישה תהיה טהורה לגמרי 2אין בכוונת רש"י לומר שבגלל שיש כאן  .א

 אף אם נאמר שלדעת רש"י יהא טהורה לגמרי, ייתכן שרש"י סובר כמו הרשב"א  .ב

שייך לומר כאן ס"ס: א. ספק בא מהעד על הירך או מבחוץ ב. אף אם הגיע מהעד, שמא היה שם על העד 

 וממילא הרי זה ס"ס גמור  -לפני הבדיקה עוד

 אולם כל זה כשמצאה כשטחתו בירכה, אך אם מצאה על העד לא שייך לומר כאן ס"ס. 

הכל ספק שאמנם דחאו כי לא שייך לומר כאן ס"ס, כיון אמנם במע"מ כתב שאף על העד שייך לומר ס"ס. 

 ספק אחד. אחד, כי ניתן לומר שמיד הדם הגיע למקור, והרי הכל כאן רק 

  , שאין לחוש לכינה כלל.מכגריס יותר עליה ונמצא בירכה כשטחתוכל שכן 

אם מדובר שהיא מצאה כגריס ועוד אין לתלות שזה הגיע מכינה שהייתה בירכה. ממילא יש כאן רק ספק 

אחד: שמא הדם היה כבר קודם לכן על העד, או שמא הוא הגיע עתה מהקינוח, וממילא כיון שזה רק ספק 

 חד הוי ספק דאו' ולחומרא.א

  ועוד בכגריס מאהבקופסא שט והניחתו בדוק שאינו בעד עצמה בדקהדין זה דומה למקרה ש
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 : גדר עד בדוקקצ,לח

 בחזקת בדוק אף שהניחתו מידה -ט"ז: השו"ע פסק כרשב"א, שכל שהיה בדוק

 קצ,לט

  ז"ט

 החלוק הזה האם הוא נקי. כשהשו"ע כתב כאן ש'אינו בדוק' היינו שלא היה לה שום ידיעה מ

 לכאורה מצינו כאן סתירה בשו"ע:

 טהורה  -, דיוק: בדוק ואינו בדוקטמאה -רישא: היה בדוק .א

 טהורה -סיפא: לקחה מן השוק .ב

נראה למעשה שהסעיפים תואמים, והכוונה שאף אם לא בדקה אותו, רק שהיה לה בחזקת בדוק, זה גדר 

 של 'עד שאינו בדוק'.  

 עד שאינו בדוק הוא כמו הדין של בדקה בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא, ויש חילוק:הבין שגדר הב"ח 

 טמאה, שהרי קינחה עצמה -במקרה שבדקה עצמה בעד שאינו בדוק והניחה בקופסא .א

 טהורה, כי לא קינחה עצמה    -במקרה שרק מצאה כתם .ב

כן כיצד השו"ע פסק כאן טהורה, ומדובר שקינחה עצמה, ואם  -לדעת הרשב"א, אף בעד שאינו בדוק

 טהורה.  -טמאה. אף הרא"ש מודה שכשלקחה מן השוק -שכשקינחה עצמה

, שהרי בשני קינחהש בלי כתם למצאה ,דם הרגישה ולא קינחהמקרה ש בין לחלקכמו כן לא נראה שיש 

  המקרים הללו אין היא טמאה מדאורייתא, כי לא הייתה כאן הרגשה. 

יש לדבר דין של כתם וטמאה  -ראתה על העד, ורק לאח"ז מצאה על העדאם לא הרגישה, וקינחה, ולא 

 רק מדרבנן. 

טמאה נידה, כי הוא סובר שדי בזה שהעד היה  -לדעת רבי, אם היה לה עד שאינו בדוק, ומצאה עליו דם

קצת בדוק לעניין שתהיה טמאה מדאורייתא. אולם אנו שלא פוסקים כר' אלא כר' חייא, שמטמא רק משום 

 ולא משום נידה, ממילא לא שייך לחלק בדינים בינו לכתם.   כתם

הטור בשם הרא"ש בעצמו כתב שבעד שאינו בדוק טמאה רק משום כתם. ממילא ברור הדבר שהדין של 

  היא טהורה. שניהםוב שווים כתם מצאה ודין בדוק שאינו בעד קינחה

 ור ש'אינו בדוק' הוא כדין כתם. ממילא בר .כתם במצאה אפילו טמאה -בדוק בחזקת קצתאך אם העד 

 

 ט"ז

נתקשה מדוע היה צורך בבדיקה הראשונה שבדקה את חלוקה, אם כבר מדובר שמצאה את עצמה  הט"ז

 טהורה לאחר שפשטתו. 

 נשאר בצ"ע הדרישה
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: החידוש הוא שאם לאחר שפשטה את הבגד היא מצאה שהיא טמאה, לא מועיל לה שלפני תירץהב"ח 

 הייתה טהורה. הלבישה היא בדקה ו

 הט"ז התקשה שעדיין מדוע היה צורך לומר כן, והרי כבר כתב עקרון זה.

 קצ, מ

שמה שנאמר שהיא מצאה טהורה, נסוב על האישה ולא על החלוק עצמו. החידוש הוא פירש  הפרישה

שכיון שמצאה שהיא טהורה, מעמידים אותה בחזקת טהרה, ואף שגם השנייה מצאה שהיא טהורה, 

 כאן נמצא כאן היה'. אומרים '

 -שהרי ברור שאם קורה מצב ששתי הנשים באותה סיטואציההט"ז כתב שהפרישה כתב דברים תמוהים 

 לא שייך לומר 'כאן נמצא כאן היה'. 

אינה  -הט"ז כתב שהבדיקה שלפני הלבישה הינה מוכרחת, כי הבדיקה שלאחר שכבר פשטה בגדיה

 ברה בעלמא. ממילא:מועילה, אלא רק אם תבדוק בעיון ולא בהע

 שייך לבדוק לאחר הפשיטה -אם בדקה קודם הלבישה .א

אין עניין שתבדוק לאחר הלבישה, ואף אם תמצא אז כתם אין  – אם לא בדקה קודם הלבישה .ב

 לטמאה, כי לא תולים לומר שדם זה הגיע מגופה 

פשטה כי היא על כן הרשב"א והטור הדגישו לומר שבדקה תחילה, שאז יש משמעות לבדיקה שלאחר הה

 נעשית בעיון רב. 

 

  ך"ש

אם בדקה רק לאחר הפשיטה, ברור שגם הראשונה טהורה, שמא הכתם היה שם מתחילה. כן כתב 

 הב"ח. 

 טמאה משום כתם רק בחלוק הבדוק, ולא כמשמע מהב"ח שאם לא בדקה כלל טהורה הראשונה.

יק אותה בטהרה, ועל כן אם : די בכך שהראשונה תבדוק את עצמה לפני הלבישה בכדי שנחזפרישה

שהיא עצמה הראשונה בדקה את עצמה ומצאה שהיא טהורה, השניה טמאה אף אם היא ג"כ מצאה 

 'כאן נמצא כאן היה'.  הראשונהטהורה, כי כבר אומרים על 

טמאות, ולא שייך לומר על הראשונה  -שוות הרי שתיהןשתיהן שדחה וכתב שאין זה מכוון, ובכה"ג  הש"ך

 א כאן היה' ולטמא רק את השניה. 'כאן נמצ

 

 קצ,מא

 

  ז"ט
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שנים. עדיף לנו לתלות שהדם הגיע מנידה או גויה ולא לתלות שהגיע  12זמן האישה לראות הוא מגיל 

 .במקולקל הקלקלהמישראלית טהורה. כמו שמצינו שבאיסורי דרבנן )טמא וטהור מול שני סירים( תולים 

 

  ך"ש

 ה ל:אם טהורה השאילה את החלוק של

 הטהורה נשארת בטהרתה -נידה או גויה .א

 הטהורה מוחזקת לנו כטמאה  -טהורה אחרת .ב

 ע"פ הרמ"א, בג' הימים הראשונים:

 אינה תולה -בדבר אחר .א

 תולה -במכה שבגופה שמוציאה דם .ב

נראה שלמעשה אין לתלות, כי אף שיש לדבר דין כמכה שבגופה, אך כיון  -ימי נידתה של עצמה .ג

 בימים שבנידתה רק לאחר ג' ימים הראשונים, הוא הדין כאן.  שמצינו בסמ"ד שתולה

 בג' ימים הראשונים:

 אין תולים -מכגריס ועוד יותרכתם שהוא  .א

 תולים בכינה  -מכגריס ועוד פחותכתם שהוא  .ב

 

 קצ,מב

  ז"ט

 בזמן המשנה: 

 הייתה מותרת לבעלה כל זמן שלא נרפאה מכת הבתולים. -קטנה .א

 לילות לאחר בעילת המצווה   4ד הייתה מותרת לבעלה ע -נערה .ב

לא נקלקל אותן. ניתן לתלות בנשים  -על כן השו"ע פסק שניתן לתלות בנשים אלו, כי אף אם נתלה בהן

 אלו, אף בזמן הזה שבועל בעילת מצווה ופורש, כי עכ"פ ידוע שהדמים מצויים בה. 

 

  ך"ש

ו שמצינו שניתן לתלות בשתי יכולה לתלות בה. כמ -כל עוד שהיא לא מקלקלת את האישה האחרת

 קופות. רשב"א בתורת הבית. 

 יכולה לתלות אף בזמן הזה ב:
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אף שאין לה בזמן הזה אלא רק בעילת מצווה. כיון שידוע שבטבע דמים מצויים  בתולה שנבעלה, .א

 בה.

אף שבזמן הזה היא ככל הנשים, כי מדינא היא טהורה, וממילא אם  ביושבת על דם טוהר, .ב

לה קלקול. החומרא לא לבעול על דם טוהר זה חומרא לעצמן ולא להציל את אין  -תתלה בה

 חברתה.  

 

 

 

  איגר עקיבא רבי

 אף שלא טבלה: ,יש לעיין האם יכולה לתלות את הדם שבחלוקה במי ששלמו לה כבר ספירת הז"נ

 משמע שלא תולהמפשט השו"ע:  .א

 תולה לבוש: .ב

 

 תשובה פתחי

ה לתלות בקטנה שלא ראתה מעולם, כי דווקא בנערה זה משנה תמוה מדוע השו"ע כתב שיכול דגו"מ:

 לנו אם היא ראתה, אך בקטנה, אף אם ראתה בבית אביה, ניתן לתלות בה. 

 יש לחלק במי היא יכולה לתלות: מל"מ:

 תולה בהן -בזבה בתוך ימי זובה ובנידה בתוך ימי נידתה .א

ה, כי טומאתה הראשונה אינה תול -בזבה לאחר שעבר זמן זובה, אף שעדיין לא טבלה .ב

מדאורייתא כבר פקעה, ויש רק גזה"כ שהיא צריכה לטבול. ממילא אם נתלה את הטומאה בה, 

 .  ומאי חזית לתלות את הטומאה בה הרי שנביא לה טומאה חדשה

 כן הסכים הס"ט. 

דן באישה נשואה טהורה ששכבה במיטה עם אישה פנויה גדולה, שכבר  איגר עקיבא רבינו' בתשו

 תה דם כמה פעמים. עתה נמצא כתם בסדין המיטה והשאלה האם יש לתלות את הכתם בפנויה. רא

 :וממילא ניתן לתלות בה רעק"א דן להתיר, ולהקל שדין הפנויה כנידה שלא טבלה הדין:

, והרי סתם פנויה זאת לדעת הלבוש שניתן לתלות אף בשלמו ימי ספירתה כל עוד שלא טבלה .א

 לא טבלה מעולם לנידתה

 תולה ואינה 'לכאן באו חדשות פנים'אף לדעת המל"מ שלאחר שבעת הימים אף אם לא טבלה,  .ב

מ"מ אין דין הפנויה כזבה ששלמו ימי ספירתה, כי עכ"פ צריך לקיים דין ספירה, והרי פנויה  ,בה

לטבול ב. אין הן סופרות  אין דעתןבימינו ש: א.  פנויותמעולם לא ספרה לעצמה 'נקיים'. ממילא, 

 נקיים, דינן כזבות שלא ספרה וניתן לתלות בהן 7וונת לכ
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 קצ,מג

  ז"ט

 שתיהן חוששות, כי לא ידוע בבירור ממי יצא הכתם.  -אם יש חשש שווה ממי הגיע הכתם

 

 

 

 ך"ש

 בעלת כתם לא יכולה לתלות בבעלת כתם אחר:

 שכיון שנולד הספק אח"כ נוכל בכל זאת לתלות בהלא אומרים  .א

 ם אחר השאלה, כך שבשעה שנולד הספק לא הכירה בכתמהאף אם ראתה את הכת .ב

 טהורה שמסרה חלוקה לטהורה, ונמצא בו אח"כ כתם:

החידוש הוא שהשנייה טמאה, אף שהחלוק הוא אצל הראשונה, ולא אומרים שכיון שהוא אצל  .א

 הראשונה היה לנו לטמא את הראשונה

היא טמאה אלא רק במצב אם מדובר שהראשונה בדקה את החלוק קודם שפשטה אותו, אין  .ב

 שהיא תחזור ותלבש אותו שרק אז שייך להחזיקה בטומאה

רש"י ורשב"א ועוד: שתי הטהורות חוששות לכתם, אף שזה ספק דרבנן, כיון דמאי חזית לקלקל אחת 

 יותר מחברתה. 

 

 קצ,מד: תלייה בימי נידתה שלה

  ך"ש

יקה שתולות בעצמן, מדובר שבדקו קודם מדובר שבדקה את חלוקה קודם ימי הנידה, וכן במעוברת ומנ

 ימי העיבור וההנקה. כיון שאם מדובר שהן כלל לא בדקו את החלוק, פשוט שהן טהורות. 

 

 קצ,מה: תליית מעוברת ומניקה בעצמה

 קצ,מו

 

   ז"ט
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יש להחמיר. אף שכלל הוא שכתמים הם רק מדרבנן ועל כן  -אם לא ברור לה אם הכתם מקדיר או מגליד

, ואנשים אחרים מחסרון ידיעהבהם לקולא, מ"מ כאן לא שייך להקל כי זה שהיא לא יודעת נובע יש ללכת 

 כן בקיאים בדבר. 

אינו ספק, דדעת שוטים הוא  -הט"ז באו"ה הביא את דעת המרדכי, שכל מה שלא ידוע לנו מחסרון ידיעה

 זה ואינו נחשב לכלום. 

  ך"ש

חזקתו בדוק. הש"ך העיר שמדובר שלא  -היא אינה בפנינוהשו"ע פסק שאם ישראלית כיבסה את החלוק ו

רק הכובסת אינה בפנינו, אלא גם החלוק איננו, שהרי אם מדובר שהחלוק לפנינו היה לנו לבדוק את 

  חמירעליה לה בקיאה אינההיא  ואם ,מגליד או מקדירהכתם האם הוא 

, וכ"כ פרישה והרא"ה, וכן משמע ירממילא, השו"ע דיבר במציאות שהחלוק אבד, ועל כן לא שייך להחמ

כמו כן מצינו לגבי איסור והיתר שאם התערובת נשפכה ואין דרך לברר את המציאות, הוי ספק . ברשב"א

 דרבנן ולקולא. 

חזקה על בנות ישראל שאת בודקות את החלוק שלהן ושל חברות שלהן בשעת הכיבוס, אולם זה היה רק 

בכך, כי אנו רואים שבנות ישראל לא רגילות לספר לחברה שהיא אין לתלות  הזה ובזמןבזמן הגמרא, 

 . להחמיר ישמצאה כתם בחלוקה, ועל כן 

אינה נאמנת, והרי זה כאילו  -שפחה או גויה שאומרת לפנינו שהיא בדקה את הבגד ולא היה בו כתם

 שהיא לא לפנינו. 

 כך כתב הב"ח:

 ואומרת לפנינו איתה ואפילו לקולא אזלינן לפנינו ינהדא בין לפנינו דאיתה בין חילוק אין ונכרית בשפחה"

 לפנינו אינה כאילו אותה ודנין להיתר ולא לאיסור לא דבריה על סמכינן לא כתם בו היה ולא שבדקתו

 ". וטהורה זה כתם היה שמתחלה לומר להקל ותולין

ילא אין זה ספק, יש להחמיר כי הדבר נובע ממיעוט הכרה, וממ -כשלא ברור לה אם מקדיר או מגליד

 הרשב"א. 

 

  איגר עקיבא רבי

אם החלוק נתכבס ע"י ישראלית, כך שחזקה שהישראלית בדקה אותו בשעת הכיבוס,  תפל"מ בש"ך:

 והוא נטול כתמים, לא מועילה הבדיקה לראות אם הוא מגליד או מקדיר. 

 -ן אף אם החלוק אבדבזמן הזה אנו לא בקיאים בהבדל בין מקדיר למגליד, ועל כ :בתפל"מ עוד כתב

היא נאסרה מדין ספק, שזה חסרון ידיעה, וממילא כבר כבר אסורה, כי ברגע שנמצא הכתם בחלוק מיד 

 לא מועיל שהחלוק אבד עתה כי האיסור במקומו עומד.  

 

 תלייה ע"י שמקדיר או מגליד -קצ,מז

  ך"ש
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שתיהן  -ם מקדיר או מגלידאם שתי נשים לבשו אותו הבגד ולא ניתן לברר ממי הכתם ע"י בדיקה א

 טמאות. 

 טמאות מספק, כי לא שייך כאן ללכת לקולא.  עט"ז:

נובע מחמת מיעוט הכרה, והרי זה קשה,  וא לא סובר לומר שהספקשמשמע מהעט"ז שה הש"ך הקשה

 משום שכל הפוסקים מודים שכאן במקדיר או מגליד הוי מיעוט הכרה. 

הוא משום שלא שייך לתלות באחת יותר מחברתה, דמאי  נראה למעשה שעיקר הטעם ששתיהן טמאות,

 חזית.

 שתיהן טמאות, כי לא שייך לתלות באחת יותר מחברתה -לפי זה, אף אם החלוק אבד

 שתי נשים שלבשו חלוק אחדקצ,מח: 

 קצ,מט:

  ז"ט

 הנשים באות לשאול בזו אחר זו, בכל זאת שלושתן טמאות, כי המקרה כבר אירע 3תורת הבית: אף אם 

 יחדו

 

 קצ,נ

 ז"ט

 שגם רואות דעינינו וכתב זה על חלק ל"ורש הטור כ"כ מתהפך שאינו כיון חילוק אין התחתון בסדין

 :כלל מתהפך אין הסדין שתחת בכסת מקום דמכל לי ונראה ל"עכ להתהפך דרכו התחתון

 

  ך"ש

שלא ילכלך את המיטה סדינים כך שהישן שוכב ביניהם, כדי  2כוונת השו"ע, שלפי המנהג להניח פרישה: 

 מהזיעה, אזי הסדין העליון עשוי להתהפך. 

אין זה ברור, שהרי רואים בפועל שגם הסדין התחתון זז ממקומו,  פרישה בשם מהרש"ל, וכ"כ הב"ח:

 כולן טמאות.  -וממילא אף אם נמצא על הסדין התחתון במקום אחד

שהן תתהפנה בשינה, כי כתמים רק רק בסדין אנו חוששים שיזוז ממקומו, אך בנשים לא חוששים 

 מדרבנן. 

 אישה שישנה לבד במיטה, טמאה בכל מצב שנמצא כתם במיטה. 

 

 : מי שלא ראתה תולה במי שנטמאהקצ,נא
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 קצ,נב

  ז"ט

שראויה זה מי שהגיע זמן וסתה,  לא מדוברדין תלייה בראויה, זה אישה שראויה בעצם טבעה לראות, אך 

 ן לא הגיע שעת ווסתה, כי במקרה שכזה הרי שתיהן ראויות לראות בעצם. ומי שלא ראויה זה מי שעדיי

ד: כל מה שאמרנו שגם השאר במיטה חוששות זה דווקא אם הן ישנות או שהן השו"ע פסק בהלכה כראב"

אין לחוש שמא זזו בלא  -ערות אך דרכן לזוז. אולם אם מדובר שהן ערות וידוע להן שלא זזו ממקומן

 .ידיעתן

ה על זה שמשמע מלשון השו"ע, שדווקא אם היא תאמר: ברי לי שלא נטמאתי אזי היא בחזקת הט"ז תמ

 טהורה, שהרי אמירה זו אינה מועילה כלום. 

 למסקנה הט"ז חילק בדבר:

נאמנת, כי ברור לנו שהיא יודעת אם נכנסה למקום  -לשכיבתה נמצא הדם סמוךאם מדובר ש .א

 דבר חברתה אף שלא היה מוטל עליה לדעת את ה

גם החיצונה טמאה, ולא מועיל שהיא תאמר שברי  -זמן רב לאחראם מדובר שנמצא הדם רק  .ב

לה שהיא לא נכנסה למקום הפנימית, כיון שאין זה מוטל עליה לדעת זו ועל כן אנו תולים לומר 

 שלא נתנה דעתה בדבר 

 

  ך"ש

 שעתה לא הגיע שעת ווסתה.הש"ך כט"ז כתב שאינה ראויה לראות זה לא כולל אישה שיש לה ווסת רק 

: זקנה וילדה שנמצא כתם בין שתיהן, תולים בילדה, אף אם יש לילדה ווסת קבוע ועתה זה לא זמן פרישה

 ווסתה. 

רי שתיהן לא ראויות לראות בטבען, וכך הדין אינן תולות זו בזו, שה -זקנה ומניקה או זקנה ובתולת דמים

 ה ומעוברת וכו'. בכל שתים שלא ראויות לראות, כמו גם זקנ

 

 : אחת שנתעססקה בכתמים מצילה על כולןקצ,נג

 

 קצ,נד

 

  ז"ט

קובעת לה ווסת. הט"ז כתב שמשמע  -בעד הבדוקשרק בכתמים שנמצאו  השו"ע פסק ע"פ הראב"ד

 שמדובר דווקא בעד הבדוק, שאז ברור לה שהדם הגיע מגופה, שרק אז טמאה נידה. 
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, אין היא וודאי נידה, אלא רק ספק עד שאינו בדוקעל גבי  אולם, אם מדובר שהיא מצאה את הכתם

 טמאה, ועל כן אינה קובעת לה ווסת בדבר. 

 טהורים, אף אם לא בדקה עצמה בשעת ווסתה.  -כל כתמיה של מוכת שחיןרש"ל בשם מהר"ם: 

עם שנשאל על אישה שמצאה כתם בחלוקה, והיה בו שיעור של יותר מכגריס ועוד. בתשובה כתב  הרמ"א

. אותה אישה 'בדם המגועלים ומכות חטטין בעלתזאת, היה לאישה מקום לתלות, בכך שהיא הייתה '

הייתה רגילה לראות מראות לבנים וירוקים הכשרים, ובראש כתם אחד מהם נמצא הכתם האדום סביב 

 הכתם קצוות היה ל"הנ האודם שהמראה לעין נדמה היה כ"עהכתם הלבן כדבר לח המתפשט בבגד. 

  אחד כתם ושהכל לבןה

 עם ממנה שבא הוכחה שאיכא מאחר דטמאה נראה ג"בכה מ"מ להקל בכתמים ל"דקי פי על אף והשיב

  .הלבן הכתם

שהרי תה"ד כבר כתב שגם המראה הלבן והירוק באים מן המקור, וממילא ברור שהמקור נפתח בכדי 

שאף אם רק יהיה לנו ספק בדבר  שיצא ממנו המראה הלבן, וממילא גם המראה האדום יצא עימו. נראה

יש ללכת לחומרא, כמו שמצינו שמי שנתעסקה בצבע אחד יכולה לתלות בו את הכתם. כמו שהולכים 

מצינו שדמים רבים יש בתרנגולת ותולים בהם, על כן יש גם לתלות  לקולא, כ"ש שיש לנו ללכת לחומרא.

   שדמים רבים יש במקור ויש לתלות שהדם הגיע מהם. 

 דבריו מ"מ המקומות ברוב דבריו את בצמא אנו ושותין א"רמ דברי עלינו חביבים כי אף והנה" כתב: הט"ז

  "עלינו מתקבלים אינם אלו

הט"ז העיר שלפי דברי הרמ"א, לכאורה עלינו לומר שכל מראה טהור שיימצא באישה עלינו לטמאו, אף 

 שדמים רבים יש באישה. אם יש לנו במה לתלות, כיון 

טמאה והשאר טהורות, והחזקה נובעת  -הנשים שישנו במיטה אחת, אנו אומרים שמי שמצאה דם 3בדין 

 מכך שבדקה את עצמה. 

אולם ע"פ הרמ"א הרי אף אם היא תמצא את עצמה טהורה, רק שתמצא מראה לבן וירוק, גם כן עלינו 

ו לתלות שגם הדם לומר שכיון שכבר מצאנו שמקורה פתוח, שהרי הוציאה עכ"פ מראות כשרים, עלינ

 שמצאנו הגיע מגופה, מה שאין כן בנשים האחרות שלא מצאנו כלל שמקורן פתוח שהרי הן טהורות. 

 . "הטמא מראה כך ממנה הוא שזה כשם לומר חזקה שום טהור במראה שאין ודאי אלא"

התגלע, כמו כן יש להקשות על הרמ"א, מדוע הוא לא שאל את האישה שבאה לפניו לגבי המכה שיכולה ל

האם היא ראתה מראה לבן או ירוק, שאז יש לנו לומר שכיון שהוחזק מעיינה פתוח, כל מראה שתראה 

 ייטמא. 

 דכלתולים ולא מטמאים מכוח שאולי ראתה מראות כשרים. " -אלא ע"כ, כל שיש לנו לתלות באיזה מכה

 ש"כ מספק מטמאינן אול מקום באותו מכה לה שיש כל ממש ברואה אפילו לקולא אזלינן לתלות שיש

  "חלוקה שעל בכתם

בדין תרנגולת שתולה כתם בדמה, הרי ברור שאם נתעסקה רק בכרכומי, אינה יכולה לתלות במראה 

יותר מזה יש אדום שמצאה. ממילא, הוא הדין כאן אם מצאה מראה טהור מדוע שתוחזק במראה טמא. 

שמא ראתה גם מראה טמא, וחיפהו  לומר, שאף אישה שרואה סתם מראה טהור יש לנו לטמא אותה

 מראה טהור. כמו שמצינו בבעילת מצווה שחוששים שמא ראתה טיפת דם וחיפהו שכבת זרע. 
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 רק כאן אין כ"וא בשבילו שניחוש אודם למראה חזקה כלל טהור למראה המקור פתיחת דאין כ"ע אלא"

 . "בו לתלות מידי יש אם לקולא ביה ואזלינן בעלמא כתם

טמא, רק אם מדובר במקרה של הרמ"א, שהיה כתם לבן וכעין קו מסביבו היה משוך הכתם נראה שיש ל

 האדום. אמנם אם ניתן לתלות את הכתם האדום באיזה דבר, יש לתלות וטהורה. 

 

  ך"ש

 כתם שמצאה על עד הבדוק מטמא אותה אפילו אם מצאה פחות מכגריס. 

 קצא
 בהשתנה דם שמצאה אשה דין א: קצא,

  ז"ט

 למה כתב: -על הטורקשה 

  הספל לתוך -מקלחת אצל .א

  הספל שפת על -שותתת אצל .ב

 

 תירוץ הט"ז:

משתינה כדרכה בלי דוחק ועל כן השתן לא חוזר למקום המקור, ואין דרך דם המקור  -מקלחת .א

כשהיא מקלחת היא מרחיבה את רגליה, ומניחה את הספל בין רגליה, ולכן . לצאת עם השתן

 הספל  לתוךממילא השתן יורד 

. מדובר שהיא כיון שהיא לוחצת את עצמה, ייתכן שהשתן חזר למקור והוציא עימו דם -שותתת .ב

מצמידה חזק את הרגלים, ולכן השתן שותת ממנה, ואת הספל היא מניחה צמוד לרגלים סמוך 

 הספל.  על שפתלמקום יציאת השתן, ולכן השתן יורד 

 תנאים: 3בכדי שתהיה טהורה, צריך 

 יושבת .1

  מקלחת .2

 תוך הספל .3

 נקבים:  2יש לה  שהיאל :ווייל י"ר

 יוצא ממנו השתן, והוא למטה סמוך ליציאה .1
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 יוצא ממנו דם הנדות, למעלה בעומק הגוף .2

טהורה, כי  -אלא רק קרטין, וכשממחים אותו הוא הופך לדםאם לא רואה דם גמור לאחר שמשתינה  ב"ח:

 תולים במכה שבכליות 

ווסתה היא רגילה למצוא קרטין אדומים כחוד מחט, ובשעת ווסתה היא אישה שיש לה ווסת, ושלא בשעת 

 9מוצאת כמי שריית בשר ובתוכם גם קרטין רבים מאוד. היא טוענת שהרבה זמן היה לה כאב, אך עתה כ

שבועות כבר אין לה כאב. אך תמיד יש לה כאב בבטן, למעלה מהמקור, והיא מרגישה כאילו משהו זז 

 אב לה היא גם מוצאת את אותו הקרטין.  שם. לפעמים מתוך שכו

 דין האישה:

 נראה שיש להתיר את האישה:

 שהיא מוצאת מחמת המכה בכליות, ויש לטהרה אף אם אינה מרגישה בכאב -מצד הקרטין .1

 שיש לה שמרגישה כאב, ובזה יכולה לתלות אף אם הייתה רואה ממש דם   -מחמת המכה .2

 מצד הקרטין:

מדין אישה שהייתה מוצאת  להתיר כשרואה קרטין. אח"כ הקשה מהמרדכיהב"י הביא משם הר"ן שיש 

 קרטין בשתן והדין שם שבכל זאת טמאה. 

 ותירץ:

רק אם מדובר שמוצאת חול ממש יש לטהרה, והמרדכי עסק כשמצאה רק כעין חול ולא חול  .1

 ממש 

קרטין המרדכי עסק במקרה שחוץ מהקרטין ראתה גם דם גמור, אך אם הייתה רואה רק את ה .2

 היינו מטהרים אותה

ממילא, ע"פ התירוץ הראשון אין לנו לטהר את האישה כשמוצאת קרטין שהרי זה גם כן לא חול ממש. 

 כך משמע במרדכי.  אולם הד"מ חלק על המרדכי, ובאמת שהעיקר כתירוץ השני

, כי אף בכלל דבריו של הב"י תמוהים, כי המרדכי לא עסק בשאלה האם הקרטין הוא איסור או היתר

להוציא מהו"א שאם  כשרואה דם גמור, הקרטין הוא היתר, כיון שמצאתו בשתן. כל החידוש של הב"י הוא

 -נמצא קרטין בשתן וטהורה, אז גם כשנמצא קרטין ואח"כ דם תהיה טהורה, קמ"ל שאם נמצא אח"כ דם

     טמאה. 

אוסר את האישה כשנמצא לה דם הר"ן דן מצד עצם הקרטין שאין לה 'שם דם', ועל כן אף רבי מאיר ש

 בשתן, מודה שהקרטין אינו דם. 

אף אם נחוש שמא הקרטין של אותה אישה אינו דומה לקרטין שעליו דיבר הר"ן, עדיין יש צד לטהרה 

מחמת שיש לה כאב, וכנראה שהקרטין מגיע ממקום הכאב, כיון שיש לה ווסת כשאר הנשים. ממילא יש 

שבועות היא לא מרגישה בכאב, יש לתלות,  9סתה. אף שמדובר שכבר לנו לתלות במכה שלא בשעת וו

כיון שיש לה מכה שלא ידועה שנתרפאה. זה דבר מצוי שיש מכה שלא כואבת כל הזמן אלא רק לזמנים 

 ידועים. 

 ממילא מצינו ברמ"א:
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 טמאה, כי אין כאב -אם נמצא דם בשעת הטלת השתן .1

 טהורה  -תןאם כואב לה, אף אם נמצא דם לאחר הטלת הש .2

 יש לחלק מתי כואב לה:

מציאות בה כואב לה רק בשעת הטלת השתן, אך כשהיא לא מטילה שתן אין לה כאבים. על כן  .1

 אין לה היתר כשלא כואב לה 

במציאות בה כואב לה כל הזמן, ודאי שזה בא מחמת מכה, ואף שלפעמים היא לא מרגישה את  .2

וזרת וניעורת תמיד, ונמצא שהכל בא מחמת הכאב, מ"מ היא עכ"פ לא נרפאה, שהרי המכה ח

 הכאב. 

כשיש לה כאב כל הזמן תולה אף כשרואה דם גמור, ועכ"פ יש לתלות בקרטין שנוצר מהכליות, ויש 

  לאישה זו כאב גדול במקום הכליות. 

 

  ך"ש

 טהורה  -שותתת בין מקלחת, בין או יושבת שיטת השו"ע היא שאם השתינה כשהיא עומדת

 טמאה.  -הב"ח והפרישה, אם דמה שותת על שפת הספל וק"ו בתוך הספלע"פ הרמ"א 

הש"ך כתב שדעתו נוטה לדעת היש אומרים שגם כשהיא יושבת, הרי היא טהורה ,רק באם היא מקלחת 

 ולתוך הספל. זאת משום שכן דעת הש"ס ורבנו חננאל ודעימיה. 

, ומצינו שר' יוסי מטמא משום כתם בעד הגמרא מדמה בין דין עד שאינו בדוק לדין אישה שעושה צרכיה

משמע מהאחרונים, מהרמ"א, ומהעט"ז שאין לפסוק נגד ר"ח משום חומרא, כ"כ הרשב"א. שאינו בדוק. 

 וכן סובר הש"ך. 

 

 טמאה, כי אנו תולים לומר ש: -אם השתינה ונמצא דם בתוך הספל וגם על שפת הספל

 מים -בתוך הספל .א

 שתן -על שפת הספל .ב

 . טמאה הספל באמצע ביושבת אבל ,מאיר רבייטת בש ן"הר כ"כ

טמאה, ואף אם  -הרמ"א הביא שיש מחמירים שכאשר מצאה את השתן עם הדם כשהשתינה בעמידה

 מדובר שהיא השתינה לתוך הספל בלבד. 

 

 טהורה, כי יש כאן ס"ס: -ספל שאיש ואישה משתינים לתוכותוך האם נמצא הדם ב

 ספק אם הדם הגיע מהאיש .1

 מהמקור )אף אם תאמר שהגיע מהאישה( ספק אם .2
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 הש"ך כתב שמשמע מהש"ס שמדובר דווקא כשמצאה בתוך הספל

כתב שמועילה הבדיקה להכניס את המוך ולהשתין רק לאישה שיש לה ווסת, ותבדוק כן שלא המהרי"ל 

ם לא בשעת ווסתה. אך אישה שאין לה ווסת עליה להחמיר ולא מועילה לה הבדיקה, שאם לא כן וכי לעול

  תהא טמאה. 

 הש"ך הקשה: 

אם אתה סומך על הבדיקה הזו, מה זה משנה אם אין לה ווסת, ואין לדמות את זה להלכה של מכה 

שאמרו שם שלא ניתן לעולם לתלות במכה כי וכי לעולם לא תהא טמאה, כי פה מדובר שעושים בדיקה, 

 ומוכח שבאמת היא לא רואה דם מהמקור. 

 תירוץ הש"ך: 

מר שהמהרי"ל הסתפק האם הבדיקה הזו של הכנסת המוך חשובה כבדיקה מעולה שברור שניתן נראה לו

 לסמוך עליה, ועל כן החמיר באישה שאין לה ווסת. 

 עוד קשה: 

מדוע המהרי"ל כתב שאם אין לה ווסת אין הבדיקה מועילה כי וכי לעולם לא תראה, הרי ברור שכן תראה 

 אהדם כשלא תעשה צרכיה, ואז תהיה טמ

 תירוץ הש"ך:

נראה שמדובר במקרה שאותה אישה תמיד רואה דם רק כשהיא משתינה, ועל כן השאלה היא האם 

 לטהר אותה. 

נראה שהבין בדעת הרב להתיר רק באישה שיש לה ווסת, שרואה אף בשעה שאינה עושה צרכיה 

סובר שזו בדיקה מעולה, סומך בפשטות על הבדיקה הזו והמהרי"ו לפעמים, ולכן בין העונות היא טהורה. 

 שיש להתיר בכל עניין. ברמ"אולא חילק בין אם יש לה ווסת או שאין לה. נראה גם 

א טמאה. הש"ך הקשה מדוע הרמ"א היה צריך י"א טהורה וי" -אם מצאה דם על העד וגם על עד הבדיקה

 . מקלחת2. יושבת 1להביא דין זה, שהרי הרמ"א כבר כתב שיש להתיר רק: 

טמאה. אם מצאנו  -"ך: ניתן לומר שמדובר ביושבת ומקלחת, ובכל זאת כשנמצא דם גם על העדתירוץ הש

תהיה טמאה, כ"ש שכשנמצא על העד ובתוך הספל ש -שכשיושבת ונמצא דם בתוך הספל ועל שפתו

 ע מהמקור. יגטמאה, שכאן יש יותר חזקה שהדם ה

 א חומרא אלא מעיקר הדין שטמאה.ממילא מה שכתב על זה הרמ"א שיש להחמיר שהיא טמאה, זה ל

 טמאה.  -אם מצאה קרטין עם דם

טהורה. אין צריך לבדוק את הקרטין הזה לראות  -אם רואה כעין חול, הוא הקרטין לאחר שמטילה שתן

 אם הוא נימוח. זאת משום שהיא רואה זאת עם השתן. 

  תשובה פתחי

 טמאה.  -הרמ"א הביא שי"א שבעומדת בכל עניין שמשתינה
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טהורה אף כשהשתינה בעמידה וראתה צבע  -כתב בדין אישה זקנה שפסק לה המחזור מאירות פניםה

 אדום.  

כיון שהפנמ"א הסתמך על סברה שבזקנה לא גזרו על כתמים, אך סברה הפת"ש כתב שהדבר צריך עיון, 

, אדרבהזו לא נמצאת בשום מקום. רק בקטנה שלא הגיע זמנה לראות נאמר שלא גזרו בכתמים. 

 מהרמ"א משמע להיפך. 

 יש להתיר אישה שמוצאת דם לאחר שמשתינה: צ"צ:

שהדם אם היא מוצאת את השתן בתוך הספל וכואב לה כשמטילה את השתן, כי אנו תולים  .א

 לאחר שהטילה השתן, הוא מהשתן ולא מהמקור שראתה 

את עצמה  אם כואב לה מאוד בשעת הטלת השתן, אף שלא מצאה דם בשתן, וכל פעם היא מוצאת .ב

אולם, אם אין לה כאב בשעת הטלת נקיה לפני שמטילה שתן, וכשהיא משתינה יש לה מוך בפנים. )

 . (אין להתירה, אף שמרגישה כאב קודם לכן ואח"כ -השתן

חלק ופסק שאף אם היא לא מצאה כלל דם בתוך השתן, וגם לא היה לה כאב בשעת הטלת השתן,  הס"ט

 טהורה ע"י בדיקה.  -ב, ואז מצאה דםרק מיד לאחר הטלתו היה לה כא

 הטלת השתן: רק לאחרמצינו מחלוקת מה הדין כשהיה לה כאב  ממילא

 טמאה צ"צ: .א

 )אך הביא אח"כ את השבו"י שיש להחמיר בדין זה ולהיות מתון(טהורה  ס"ט: .ב

דן באישה שמוצאת בבדיקה כתמים במקום אחד, ואמר להכניס מוך נקי במקום המקור, ואז  הנוב"י

 דוק:תב

 טמאה -המוך מלא בדםאם  .א

 טהורה, שאז יש הוכחה שהדם מגיע מהצדדים ולא ממקום המקור  -אם המוך נקי .ב

השיג על מה שהש"ך כתב שהמהרי"ל מסופק אם הבדיקה הזו של הכנסת המוך ואז שתשתין  הנוב"י

ע"י בדיקה  הינה בדיקה מעולה, שהרי ברור שזו בדיקה מעולה, אלא כיון שהמהרי"ל מתכוון לטהר אותה

 זו לעולם, הוא רוצה שגם יהיה לה ווסת. 

כמו כן מה שהרמ"א הצריך שתרגיש כאב, זה רק בשביל שנוכל לטהרה לאחר הבדיקה לעולם. אך ברור 

  שעצם הבדיקה שלא רואה דם במוך מועילה לעולם. 

הבדיקה עם עוד דן באישה שתמיד מוצאת בבדיקה קורט של דם כחוד המחט, והורה לעשות את  הנוב"י

 . שכיון שרואה רק קורט דם הוי כמוכיחה קיים ואמר שדי בכךהמוך, 

יש להסתפק האם הדבר מועיל להחזיקה שאם בדקה עצמה בבדיקת המוך בימי ההנקה  עוד כתב הנוב"י

 תקופת ההנקה, על כן יש צורך שלאחר תקופת ההנקה שוב תבדוק את עצמה.  לאחרבטהרה גם 

 שחייבים בפרוזדור נמצאש דם להתירבכדי  זו בדיקה על לסמוך איןוהעלה ש השיג עליו אולם החוו"ד

אז כי  ,זו בדיקה המועיל -דם מוציאהאם היא  ינה יודעתשא רק מכה או כאב לה יש באם אכן ,כרת עליו

זה כדין אישה שמוצאת תמיד דם רק בצד אחד שמועיל במקרה שיש לה כאב או מכה שאינה יודעת אם 

 , בכדי להחזיקה בטהרה, אם מדובר שבדקה עצמה כמה פעמים ומצאה עצמה טהורה. היא מוציאה דם
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פעמים הוחזקה טהורה, כיון שמוכח שהדם מגיע ממכה ולא  3הרמ"א פסק שאם בדקה עצמה במוך 

 מהמקור. 

שלכאורה די בבדיקה אחת שתמצא דם כבר בכדי שנדע שיש לה מכה שמוציאה דם במקום תמה  הדגו"מ

בדיקות משום  3בדיקות זה רק אם לא מצאה דם כלל, וצריך  3וכל מה שהמהרי"ל מצריך  הוצאת השתן,

 ע"י מעשה השתן.  שנעקר ווסתה

  שדברי הרמ"א אינם מדוייקים, ובאמת די בבדיקה פעם אחת. הנוב"י כן כתב 

אישה שיש לה ווסת שמצאה דם בשתן ונבדקה בבדיקת המהרי"ל במוך, והסיק שכל דם שהיא  חת"ס:

אולם אם מדובר שראתה דם ממש בעונת ווסתה ועתה היא רוצה טהור,  -רואה עם השתן בין עונות הווסת

 נקיים, השאלה היא האם היא צריכה עתה לחוש לדם שתראה עם השתן.  7לפסוק בטהרה ולספור 

לדעת הרב השואל שם, דינה ככל הנשים, ומה שעתה היא רואה דם עם השתן זה לא סותר את ספירת 

הפסק לכל בדיקת מהרי"ל גם שהצריך  4מילואים האבניקיים. אולם אותו שואל חשש למה שכתב הנ

 טהרה וספירת יום אחד נקי, ושאל השואל האם אמת הדבר. 

. שם מדובר ממילא דינה כבר כשאר הנשיםהשיב שאין ספק שכיון שהיא יצאה בהיתר בבדיקה  החת"ס

מטילה שתן, שהדין שביום שהיא רגילה לראות את  באישה שפסק וסתה לגמרי ורואה דם רק כשהיא

 נקיים אחר הפסק טהרה.  7ווסתה או עו"ב, תחזיק את הדם שתראה עם השתן לטמא, ועל כן תספור 

טהרה רק במקרה שתראה שתן בלא דם, כי עצם זה  ממילא, צדק האבני מילואים כשכתב שמועיל הפסק

ראייה שפסקה, כי כל זמן שלא פסקה בטהרה אנו  ולא מוצאת דם בבדיקת חו"ס עדיין אינושפוסקת 

 ויוצא דם עם השתן. תולים שהמעיין עדיין פתוח 

 על כן שייך הפסק טהרה רק כשתטיל שתן ולא תראה עימו דם, וזה ע"י בדיקת המהרי"ל. 

אולם במקרה שלא פסק וסתה והיא רואה ככל הנשים והרי היא פוסקת בטהרה ע"י בדיקת חו"ס, אם היא 

אלא שבוודאי הגיע דם עם השתן הוא אינו סותר, כי אנו תולים דם זה בדם אחר שלא מן המקור  רואה

 מהכליות, כמו שהתברר ע"י הבדיקה הראשונה. ע"כ החת"ס. 

אם אישה זו כל זמן בין השמשות לא תשתין אין זה ראייה לומר שהיא פסקה מלראות דם, כיון שתמיד 

תשתין בזמן ההוא לא מועיל מה שהשגיחה על עצמה לדעת אם  , ואם היאהיא רואה דם רק כשמשתינה

 נפתח מקורה, כיון שייתכן שראתה וסברה שזה הרגשת השתן. 

 או אפשר לומר שכיון שניתן לברר כאן ע"י הבדיקה של המהרי"ל, הרי זה מועיל. 

 הח"צ השיג על מה שכתב העט"ז, וכתב שמי שסומך על כך מתיר איסור כרת. 

 

 

                                                           
4

 כשתרצה ל"ר בדיקה עת בכל כ"ג צריך נקיים ולבדיקת טהרה להפסקת אמנםכג:  סימן מילואים אבני ת"שו 

', למעל כנזכר פנוי מקום ישאר שלא עד אותו ותמלא ר"בה ומקבע ונקי רך בפשתן כרוך המוך תכניס' בטהר להפסיק

 תעשה וכן בטהרה הפסיקה הרי נקי המוך וכשתמצא ר"מ הטלת ואחר המוך קודם הכנסת יפה יפה ותקנח תרחץ גם

 הרחם בית כל למלאות המוך ובדחיקת יפה וקינוח' ברחיצ' יהי והכל בקיאה אשה פ"ע' יהי והכל נקיים' ז לבדיקת

 לבעלה טהורה' תהי ואז, דאפשר מה כל' הרב בעומק
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 קצב
 קצב, א

  ז"ט

כתב  המ"מנקיים כשהחליטה להתחתן, שמא מחמת החימוד ראתה דם.  7השו"ע פסק שצריכה למנות 

שזו חומרא מדרבנן, כיון שמדאורייתא היא מותרת לגמרי, שהרי אף אם ראתה אך רק בלי הרגשה הרי 

 היא מותרת, כל שכן שהיא לא מצאה אפילו רק כתם. 

א טהורה, וכן רות ששכבה עם בועז לאחר שטבלה, מבלי ממילא מובן מדוע תמר אמרה ליהודה שהי

 נקיים על דם חימוד.  7לשבת  עדיין לא חז"ל לא גזרונקיים, כי  7לחכות 

 אולם יש לעיין היכן המקור לגזירה מדרבנן הזו לשבת ז"נ על דם החימוד:

ם, אך נקיי 7ניתן לומר שזה אצל רבא, שהוא בעצמו אמר שמי שנתפייסה להתחתן צריכה לשבת  .א

 זה קשה, כי כבר מצאנו בזמן רב שהייתה הגזירה, כן משמע מקושיית הגמרא שם אצל רב. 

נקיים כשנתפייסה להתחתן כשגזרו על הכתמים, ולא התירו אף אם  7נראה שחז"ל גזרו שתשב   .ב

הרי זה לא הרגישה, וממילא זה כלול, שכיון שאנו חוששים שראתה דם חימוד רק שלא הרגישה, 

 . רת הכתמיםכלול בגזי

עוד ניתן לתרץ שאצל תמר ורות לא היה חשש חימוד, כי מיד נכנסו למיטה וכפת בסלו מה שאין כן בשאר 

 כלה שצריכה להמתין עד שתכנס למיטה. 

 נקיים: 7תירוצים מדוע תמר ורות לא היו צריכות לשבת  3 לסיכום מצינו בט"ז

 על דם חימוד  עדיין חז"ל לא גזרו .1

 ים שלא הייתה בימיהםכלול בגזירת הכתמ .2

  מיד נכנסו למיטה  .3

נקיים על דם חימוד לא צריכה הפסק טהרה, והטעם הוא משום שאינה מוחזקת לראות, כי לא  7היושבת 

 ברור לנו שראתה. 

 

  ך"ש

אף שלא הצריכו הפסק טהרה לדם חימוד, אך בזמן הזה נהגו כבר להפסיק בטהרה אף לבתולה ויש 

 די בכך -יעבד אם בדקה רק פעם אחת"כ מהרש"ל, פרישה, והב"ח. אולם בדהימים. כ 7לבדוק במשך כל 

 7הש"ך הביא את הב"י שכתב שלדעת הרא"ש לכתחילה היושבת על דם חימוד צריכה לבדוק בכל יום מ

 הנקיים, ובדיעבד די בפעם אחת שבדקה, כי אין זה עדיף מדין רואה בוודאי שבדיעבד די לה בכך. 
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הנקיים לבדוק פעם אחת, אולם לשיטתנו  7טת הרא"ש הסובר שבדיעבד די בנראה שהדב תואם את שי

  בדיקות לעיכובא.  2שבדיעבד מועיל רק בבדיקת יום ראשון ושביעי, ה"ה כאן בדם חימוד שצריך 

 2אולם נראה שהרמ"א והאחרונים חולקים בדבר, וסוברים שאף אם נאמר שבראייה וודאית היא צריכה 

 ם חימוד שכלל לא ראתה זה עדיף ודי בבדיקה אחת בדיעבד.בדקות לעכובא, אך בד

 

 הגר"א

יש  אלא פתוח מעיינה הוחזקה לאנקיים על דם חימוד, אינה צריכה הפסק טהרה, כיון ש 7מי שיושבת 

 .כחרדל לטיפה חימוד מחמת בעלמא חששא כאן רק

ך לראות באותם נקיים הוא משום שאנו חוששים שמא תמשי 7הגר"א הסביר שהטעם שצריכה לשבת 

נקיים מחמת חומרא דר"ז שהרי בזמן רבא עדיין לא פשטה  7הימים מחמת החימוד. אין לפרש שגזרו 

 חומרת ר"ז. 

 

  איגר עקיבא רבי

 7מסתפק בדין אישה שלעיתים היא בריאה בנפשה ולעיתים היא שוטה, וספרה  הבית שמואל .1

אם הדבר מועיל שתוכל להתחתן על נקיים בעת שהייתה שוטה ע"י נשים פקחות שבדקו אותה, ה

סמך זה בימים שהיא בריאה בנפשה, כי יש צד לומר שבימים שהיא שוטה כלל אין לה חימוד ורק 

 נקיים מחדש.  7אח"כ כשהיא חזרה לשפיותה היא ראתה דם חימוד, וממילא צריכה לשבת שוב 

א עולה למניין מה נקיים לאחר החליצה לעיכובא, ול 7יבמה שזקוקה לחליצה, צריכה לספור  .2

 שמנתה קודם החליצה. 

 

  תשובה פתחי

 ,לה וחלץ עמו שנתפשרה עדהייתה זקוקה לייבום, והיבם לא רצה לחלוץ לה אישה אחת שער אפרים: 

 שבעהכבר  שספרה ואמרה ,ביום בו לחופהיכנס ההיא רצתה ל החליצה ואחר שידוך עשו החליצה וקודם

 . מחדש נקיים שבעה כהרישהיא צ והורה ,החליצה קודם נקיים

 נראה שיש לחלק:

התורה  כי החליצה, קודם שספרה נקיים שבעה מועיל שאינו ברור -לייבם שנהגו במקומות .א

 . שת אישכא נחשבתהיא כבר  כ"וא ,כרחה בעל אפילו -"ויבמהאומרת: "

כיון שלא סמכה דעתה לפני החליצה, שהיבם ירצה ליבם אותה אין זה  -במקום שרק חולצים .ב

 יל מה שמנתה. מוע

 נקיים לפני שכתבו את התנאים, וזה לעיכובא.  7לא מועיל למנות חמודי דניאל: 

נקיים בעת  7מסתפק בדין אישה שלעיתים היא בריאה בנפשה ולעיתים היא שוטה, וספרה  הבית שמואל

שהייתה שוטה ע"י נשים פקחות שבדקו אותה, האם הדבר מועיל שתוכל להתחתן על סמך זה בימים 
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שהיא בריאה בנפשה, כי יש צד לומר שבימים שהיא שוטה כלל אין לה חימוד ורק אח"כ כשהיא חזרה 

 נקיים מחדש )הובא לעיל ברעק"א(.  7לשפיותה היא ראתה דם חימוד, וממילא צריכה לשבת שוב 

 הב"ש הביא קצת ראיה להקל מפרק חרש. 

 חיזק ראייתו של הב"ש ופשט להקל.  החת"ס

ת שרצו שתינשא לאיש שמעולם היא לא ראתה, והיא הסכימה וקבעו באמצעות מכתב אלמנה אח הייתה

 אונקיים בלא ראיית החתן,  7נקיים, והשאלה היא האם מועיל מניין  7את מועד הנישואין, וכבר ספרה לה 

 להחשיב את הימים שמנתה לפני שראתה בו.  ואין אותו ראייתה לאחררק  יתעורר החימוד עיקרש אפשר

א במסכת סוטה אומרת שאין יצר הרע שולט אלא רק במה שעיניו רואות ומכאן ייתכן לומר שעיקר הגמר

 החימוד הוא רק לאחר שתראה את החתן בפועל. 

כיון שאין זה משנה אם ראתה כבר את  הקלהאריך להוכיח שיש ל החת"ס, אך להחמירהשואל שם סבר 

 הנקיים.  7יין החתן, ושום פוסק לא הצריך שתראה את החתן קודם מנ

כי עיקר כוונת הגמרא לומר שאם אחד מהרהר בגוף אחד הוא לא יבוא כמו כן אין קושיה מהש"ס בסוטה, 

להרהר בגוף אחר, אך אישה שמחמדת מחמת סתם ביאה שעומדת להיות לה, ולא מחמת שתבעל גוף 

ימוד, כיון שכבר ידוע, ממילא אין הכרח שכשתראה אותו שוב תחמוד מחדש, ואף אם יהיה לה קצת ח

 תע"ב.  -שבעה את עיקר החימוד מתחילת התביעה אין להחמיר. אולם מי שהחמיר

 נקיים לדם חימוד.  7אף אישה זקנה ומסולקת דמים צריכה לשבת גבעת שאול: 

 7הייתה אישה אחת שנתעברה מנואף, ואח"כ רצו שיתחתנו וכבר נתעברה ממנו לפני כמקום שמואל: 

נקיים לדם חימוד, או שמא נאמר שכיון שהיא מעוברת  7האם היא צריכה למנות  חודשים, והשאלה היא

 ובחזקת סילוק דמים, אין חשש לדם חימוד.

נקיים אף שהיא בחזקת  7, וזה ק"ו מקטנה שצריכה למנות נקיים 7שצריכה למנות שפשוט הדבר  והשיב

 מסולקת דמים בטבע אף ביותר מהמעוברת. 

 ז כן כתב במנחת יעקב ורדב"

 נקיים לדם חימוד: 7הקושיה מדוע תמר ורות היו מותרות לחופה בלא מניין  ידועה

 )הצל"ח הביא ראייה לדברי הט"ז( נכנסו מיד למיטה ולא היה חימוד בזמן מועט שכזה ט"ז: .א

  רק בחימוד של נישואין חוששים, ואין לחלק כט"ז בין זמן מועט למרובה שאין סברא בכך חוו"ד: .ב

 

 ב, קצב

 

  ז"ט

נקיים מיד עתה אם החתונה תהיה עוד שנה, אלא דווקא כשהחופה  7: אינה מונה הטור בשם הרשב"א

 סמוכה. 
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כתב שברור הדבר הוא שהרשב"א לא סובר כדעת הרמ"א, שלאחר הטבילה צריכה לבדוק את הט"ז 

הנקיים של החימוד אינה  7כתב בתורת הבית שאף בתוך עצמה בכל יום שמא ראתה. שהרי הרשב"א 

 צריכה בדיקה, אז כל שכן שלאחר שכבר מנתה וטבלה לא תצטרך לבדוק את עצמה.  

נקיים שלא תראה דם בידוע, אך לא צריכה לבדוק עצמה. לדעת  7סובר שצריכה למנות  הרשב"א

 הרשב"א לאחר שבעה נקיים שכבר מנתה אין שוב חימוד ועל כן אינה צריכה בדיקה. 

עה שמכינה את עצמה לחופה או משעה שמודיעים לה אף שיש עוד לפי הרשב"א, עיקר החימוד מגיע מש

נקיים היא כבר כשאר הנשים  7נקיים, ואחר שהיא מנתה  7זמן רב לחופה, ועל כן רק מאז שייך למנות 

 ואינה צריכה לבדוק כלל. 

נימוקים מדוע אין זה מועיל לבדוק זמן רב קודם החתונה שלא בסמוך  2כתב שניתן לנמק בהדרישה 

 חופה:ל

 אף שהיא חומדת עתה, אך שמא היא תחזור ותחמוד לאחר זמן, עוד קודם לחתונה .א

 כיון שהזמן רחוק היא כלל איננה חומדת עדיין .ב

 12כנימוק השני, והנ"מ בין הנימוקים, זה במקרה שתבעוה להינשא לאחר הדרישה כתב שהרשב"א נקט 

 צו להינשא מיד:לספירה נתר 4\3נקיים, וביום ה 7חודשים, והתחילה לספור 

 נקיים חדשים  7נקיים ולא תצטרך לשבת שוב  7לנימוק הראשון היא כבר חמדה וישבה עליו  .א

נקיים מחדש, שהרי מעת התביעה  7לנימוק השני )שכן נקט הרשב"א( היא צריכה שוב למנות  .ב

 היא עדיין כלל לא חמדה

חר שמטילים את השעורים שבועות לא 4הרשב"א הסיק לומר שאף שרגילים לעשות את החתונה רק כ

נקיים  7נקיים, ועל כן אם יקדימו את החתונה, אין היא צריכה למנות  7למים, כבר היא יכולה למנות לה 

 מחדש. ע"כ הדרישה. 

ברשב"א שאם לא הקדימו את החתונה, בכל זאת היא צריכה למנות רואים שהדרישה הבין הט"ז כתב ש

 . קודם החתונה נקיים מחדש 7

נקיים שוב אינה צריכה למנות שנית, אלא ששאר  7לק וכתב בדעת הרשב"א, שלאחר שמנתה אך הט"ז ח

הפוסקים )כדעת הרמ"א לכתחילה( הם אלו שהחמירו שתבדוק שנית עד שתבעל שמא תראה, אך אין כן 

 דעת הרשב"א. 

 כיון שבזמן הגמרא נהגו שבתולה נישאת ביום רביעי, נהגו לטבול בשלישי בלילה. 

יא שלאחר שהכלה שתטבול צריכה לבדוק עצמה עד הבעילה, שמא תראה שוב דם חימוד. הב הרמ"א

 אולם יש לחלק בסוג החימוד:

 חשש גדול, שעשויה מאוד לראות כן, ולכן יש לחוש אף בדיעבד -חימוד בשעת התביעה .א

 חשש קטן יותר -חימוד לאחר שכבר טבלה .ב

לנישואין ליבה יותר הומה וחוששת לראות,  ממילא, הרשב"א חולק על הסברא שככל שהיא יותר קרובה

 ע פסק להחמיר.ולדעת הרשב"א יש לחוש רק לחימוד של שעת התביעה ולא לאחר מכן. אולם השו"
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  ך"ש

 נקיים קודם החופה. 7ברור שצריכה לשבת  -אישה שנתקדשה

בינים בזמן הזה לא נהגו בכך שהחתן ישאל את הכלה האם היא טהורה, כי כבר סומכים על השוש

 שרגילים להודיע לחתן באם היא טמאה. 

 

 תשובה פתחי

אסור לחתן לבעול בעילת מצווה ביום החופה לאור היום )לאחר החופה(, אף בבית אפל, ואף אבן שוהם: 

 שהתירו בשאר אדם, לו יש לאסור. 

 לא כתב כן.  הנוב"י

ר השידוך הבחור בכו על המנהג שהיה בחלק מהעם שכבר לאחר שנגמבאר הגולה ומעיל צדקה 

והבחורה מתחבקים ומתנשקים ועושים שאר מעשה חידודים ואין מוחה בהם, וכתב המעיל צדקה שוודאי 

 הדבר אסור אך אין להוכיחם כי בוודאי לא ישמעו ועדיף יהיו שוגגים ולא מזידים. 

 

 קצא,ג

  ז"ט

הוצאות הנישואין, אף כתב שאם דחו את הנישואין, כגון מחמת שיש מחלוקת על הנדוניה או  המרדכי

 קיים, היא צריכה שוב למנות מחדש כשיתפשרו ויסכימו על החתונה. נ 7שכבר ישבה 

הט"ז דייק מלשון המרדכי, שמשמע שצריכה למנות נקיים מחדש רק במקרה שנפרדו ולא קבעו כלל זמן 

ש. כמו כן שני אחר לחתונה, וכיון שהיה כאן פירוד גדול היא צריכה למנות שוב שמא יש לה חימוד חד

 הצדדים החליטו להיפרד בהסכמה ולכן הכלה כלל לא חשבה שתתחתן עם החתן. 

 התנאים: 2ממילא יש לומר שלדעת המרדכי צריכה מניין חדש, רק באם נתקיימו 

 ולא חושבים שיהיה תאריך אחר  לא קבעו תאריך אחר לחתונה .1

 הצדדים הסכימו להיפרד 2 .2

 ממילא, אם: 

 צד אחד רוצה להתחתן .1

 )או( היה ברור שיתחתנו לאחר שיגיעו לידי פשרה  .2
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כתב שאף אם דחו את החתונה וכבר החליטו לעשות אותה עוד יום או יומיים מיד באותו  הלבוש אולם

נקיים, כי כבר הסיחה דעתה מהמניין הראשון, וממילא חוזר החימוד  7צריכה מניין חדש של  -מעמד

 הראשון להתעורר שנית.

וש, וכתב שאף המהרי"ק שהחמיר, החמיר רק במקרה שלא יודעת אם תינשא, ועל כן חלק על הלב הט"ז

מסיחה את דעתה, אך כאן שקבעו מיד באותו מעמד, הרי נותן דעתה על עצמה ובודקת עצמה תמיד 

  '.העולם דרך שזהו, 'לדעת אם ראתה ועל כן היא אינה צריכה מניין חדש

 -שבמקרה שקבעו מיד באותו מעמד תאריך אחר לחתונה חלק על הלבוש, וסבר הב"חהט"ז הביא שגם 

. הב"ח כתב שיש צורך במניין חדש רק כשהחליטו שני הצדדים שלא נקיים 7אין צורך במניין חדש של 

 להינשא.  

 הגבילו ולא כלל המוגבל בזמן החתונה' תהי שלא הצדדים שני הסכימו אם רק חשש שאין הדברים כלל

 נקיים מחדש. 7לאחר מכן כבר יסכימו להתחתן, כבר צריכה למנות  יומים או יום אם אף אז ,יום שום

ולמחרת הוא הט"ז הוסיף שאם קרה אונס לחתן והוא לא הגיע לשעת החתונה, מחמת שנתעכב בדרך 

נקיים, כי בוודאי הכלה  7: הכלה צריכה לשבת מחדש הדיןשלח שליח והתנצל מדוע לא הגיע לחתונה, 

 ך, ואחר שהגיע יש לה חימוד חדש. חשבה שמא החתן מת בדר

נקיים חדשים, כי  7צריכה למנות  אינהחלק בדין זה וכתב שאם החתן התעכב היא  המשאת בנימין

בדעתה שייתכן שהחתן מתעכב מחמת אונס שקרה לו והוא יגיע כשיעבור אותו בסתם הכלה תולה 

 האונס.

שמא החתן מת בדרך או שהוא לא חפץ  הט"ז אחז בדעתו למעשה שצריכה מניין חדש, כי הכלה חוששת

 בה.   

צריכה  -כתב שאם רצתה להתחתן למישהו והחתן חזר בו ותיכף הסכימה להתחתן עם אחר הלבוש

 .חדש חימוד נתעורר כינקיים מחדש,  7למנות 

אולם אם מדובר שלאחר שנתרצתה להתחתן עם השני, החתן הראשון שוב רצה להתחתן עימה, הט"ז 

  כה מניין חדש. חידש שג"כ צרי

 

 ך"ש

 נקיים מחדש אף אם כבר טבלה.  7מרדכי בשם רשב"ם: אם דחו את הנישואין, צריכה למנות 

 אם דחו את הנישואין יש לחלק מתי צריכה למנות מחדש: ב"ח:

 מונה מחדש אם שוב החליטו להתחתן -כשלא קבעו באותו מעמד להתחתן בזמן אחר .א

 ינה מונה שנית, ודלא כעט"ז שהחמיר  א -אם באותו מעמד כבר קבעו זמן אחר .ב

אולם גם הב"ח מודה שאם נפרדו ובו ביום נתרצתה להינשא לאחר שצריכה מניין חדש, כי זה תביעה 

 חדשה ממש, ולא מועיל שמצאה עצמה טהורה, וכ"כ העט"ז. 
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 ביטלו את החתונה, אך הכלה המשיכה לבדוק את עצמה ולבסוף קבעו מחדש: אם

 דשמונה מח רמ"א: .א

 משאת בנימין:  .ב

 אינה צריכה למנות מחדש -מדינא .1

   מונה מחדש, כמהרי"ק והרמ"א ויש להחמיר כמותם  -למעשה .2

והחתן לא הגיע נקיים על דעת להתחתן בר"ח ניסן  7אם מדובר שלבשה לבנים ומנתה  .3

יומיים ובאמת \ולמחרת הגיע שליח מהחתן שקרה לחתן אונס בדרך ואמר שיגיע תוך יום

אינה צריכה למנות מחדש, אף אם לא בדקה עצמה בינתיים כל עוד שלא עברו  -הגיע אח"כ

נראה שאף הרמ"א והמהרי"ק יודו בזה להתיר, שכיון שהיה ברור לה ימים בלא בדיקה.  7עליה 

   שהחתן התעכב רק מחמת אונס, סמכה דעתה שיגיע ושמרה על עצמה. 

הנקיים בדם חימוד, כיון שהרבה פוסקים סוברים  7הש"ך כתב שככלל אין להחמיר בדינים אלו של מניין 

נקיים, ובדיעבד די בבדיקת ראשון ושביעי, וגם כל הדין של מניין הנקיים הוא  7שכלל אין צורך למנות 

 מדרבנן. 

 

 תשובה פתחי

נקיים  7אינה צריכה למנות  -אם כבר באותו מעמד שדחו את החתונה, החליטו על תאריך חדשב"ח: 

 מחדש. 

שאם דחו וקבעו באותו היום מועד חדש, בין בדיקת הבוקר לערב, אף אם כתבו  והמהריט"ץהב"ח 

אינה צריכה למנות מחדש, ויש להחמיר  -מתחילה דחו את החתונה סתם כך, ושוב נתפשרו להתחתן

 .  ס"טלמנות מחדש רק כשכבר עבר יום או יומיים, וכן הסכים ב

 סייג את דברי הב"ח וכתב: החוו"ד

ו היום קבעו תאריך אחר כ"כ קרוב שישתמשו במצרכים שכבר הכינו לחתונה אם באות .א

 אינה מונה מחדש -שחשבו לעשות מתחילה

 מונה מחדש, אף שקבעו באותו היום  -אם יצטרכו להכין מחדש .ב

 מונה מחדש, כי היצה"ר מתגרה מגוף אחד לשני, ויש כאן חמדה חדשה.  -: אם החליפו בחתן אחרחת"ס

 

 קצב,ד
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 ט"ז

 ה טהורה, נישאת לו וראתה דם נידה לפני שנבעלה, בתרומת הדשן הביא: הית

דעת אוסרים להתייחד עימה, כיון שהגמרא אמרה שרק אם בעל אינו צריך שמירה, ומשמע שכל  .א

 צריך שימור.  -עוד שלא בעל

דעת המתירים הסוברים שכל מה שהגמרא אמרה שאם בעל אינו צריך שמירה, אין הכוונה  .ב

 ממש, אלא רק שיהיה ראוי לבעול, וכיון שנשאה כבר היא מותרת לו. שצריך לבעול

פעמים שוורים אחרים ולא נגח  3תרומת הדשן הכריע להתיר, וראייתו מכך שמצינו ששור מועד שראה 

ממילא הוא הדין במקרה שלנו, שאם מצינו שהבעל חי עם אשתו החדשה ובכל אותם, שוב חזר לתמותו. 

תה נידה, שוב אין חשש שיבוא עליה עתה. מ"מ סיים תה"ד שהמחמיר לא זאת לא בא עליה עד שרא

 תע"ב.  -להתייחד עימה

 הט"ז חלק על התרומת הדשן וכתב שאין לדמות בין שור המועד לאישה שראתה דם נידה. 

 בדין שור: .א

 לא נוגח מטבעו -סתם שור .1

רואים שור מועד שלא , ויצא מהגדר הטבעי של השוורים, ועל כן כשאנו משונההינו  -שור מועד .2

 נוגח, ניתן לראות שהתבטל ממנו השינוי שהיה בו, ושוב חזר להיות כשאר השוורים 

 בדין אדם: .ב

יצרו תוקפו לבעול מטבעו ולא מעמיד את עצמו כשיש לו אפשרות לבעול )כמו  -סתם אדם .1

וא לא יכל שהתוס' כתבו ש'לבו נוקפו ואין מתקרר'(. כמו כן, כיון שהוא התייחד עימה בוודאי שה

 .יום( 33להתאפק ובא עליה )כן הרגילות, אף שיכול להיות שיבם ייבם רק לאחר 

, ועל כן תולים לומר שמסתמא כששוב תהיה לו משונההינו  -חתן שלא בעל מיד כשיכל .2

אפשרות הוא יבעל, שכל עוד שאנו לא רואים שהוא נשתנה בטבעו הרי הוא חוזר לראשיתו 

כן אנו חוששים שמא יבעל אותה עכשיו כשהיא נידה, אף שלא בעל שבוודאי ירצה לבעול, ועל 

  ."חידושו אלא בו לך ואין"אותה קודם לכן כשהייתה עוד טהורה. 

יום לפני שבא על היבמה. משמע  33יש להביא ראייה ממה ששנינו שיבם מחכה מקסימום  כמו כן

ה, ה"ה כאן בסתם חתן אין לך שלאחר מכן חזקה עליו שלא יעמיד כבר את עצמו ובוודאי יבוא עלי

 אלא חידושו, וברור שיש חשש גדול שהוא יבוא עליה אף שהיא עתה נידה. 

שאין היתר להתייחד עימה אלא רק לאחר שבא עליה ויצרו  כדעת האוסריםעל כן הט"ז נטה לומר 

 ה. נרגע, ואין זה בכלל 'המחמיר תע"ב' אלא זה דין גמור שהוא חייב שמירה בכדי להתייחד עימ

 שלא הספיק לבוא על אשתו עד שנהייתה נידה האם חייב שמירה: חתןממילא מצינו ש

 לא, אך טוב להחמיר תרומת הדשן: .א

 כן ט"ז:  .ב
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 ש"ך

 המנהג למעשה שמועילה חופת נידה. 

 אין יצרו תוקפו וממילא כבר מותר להתייחד עימה.  -אם כבר בא עליה ואז ראתה דם נידה

אף שראתה נידה לפני שבא עליה, הוא שמצינו שיצרו לא תקפו לשכב  הצד להתיר להתייחד עם אשתו

 עימה עד עתה וממילא אין לחוש שעתה הוא יבוא עליה כשהיא נידה. 

ימים לאחר החתונה, א שזה מנהג שטות, אם פירסה נידה  3\2ע"פ המנהג בזמן הזה שבועלים רק  ש"ך:

בעל אותה מתחילה זה רק מכוח המנהג ולא  בוודאי שצריכה שימור, שהרי מה שהוא לא -באותם ימים

יצרו יתקפנו ויבוא עליה כשהיא נידה, וכן  -מחמת שהוכיח שיצרו לא תוקפו, ובאמת שייתכן שלולא המנהג

 המנהג למעשה. 

חייב שימור, ולא אומרים שבגלל שכבר היה נשוי ובעל אין יצרו  -אף אלמן שנשא אישה וראתה דם נידה

 תוקפו לבעילה. 

התייחד עם בתולה לאחר בעילת המצווה, אף שלא ראתה דם. כיון שדין דם נדות חמור כדם מותר ל

 בתולים. 

 .לביאה עצמם מוסרין ושאין ביאה טעם שיודעיםע"פ הב"ח מועיל לקחת קטן לשימור, רק כ

 

  תשובה פתחי

אם תמה על המנהג שלוקחים לשימור קטן, ובפרט תמוה המנהג שמסתפקים בשמירה של באר שבע: 

 הכלה בלבד שזה איסור גמור בוודאי לעשות כן. 

 

  קצב, ה

  ז"ט

ו צריך כבר שמירה, כיון שכבר בעל ימים שתמנה לה נקיים, אינ 7מי שהחזיר את גרושתו ולא המתין 

 בנישואין הראשונים ואין חשש שיצרו יתקפנו.  אותה

חתן אמר לה שייתכן שהוא כבר היה לה תאריך לחתונה, אך הש אחת אלמנההט"ז הביא שהיה מעשה ב

ובאמת כן עשה, והאלמנה מצידה טוענת שהיא סמכה בדעתה על כך שיש מצב שהוא יקדים את החתונה 

 נקיים וטבלה, ובא עליה. 7לה כבר יקדים את החתונה, ועל כן ספרה 

 : אף שמצד הדין האלמנה עשתה שלא כדין, כי לא היה ברור לה שהחתן יקדים את החתונה וממילאהדין

נקיים חדשים, אך מכל מקום כיון שהוא  7יש כאן חשש חימוד מצד קביעת תאריך חדש, והיה לה למנות 

 אין להפריד ביניהם כבר בדיעבד.  -כבר נשא אותה

 כאן שכן וכל ,ותטבול עונות' ו שתמתיןשאם טעתה וטבלה אזי הדין הוא בסי' קצ"ו,יב ראייה לדבר מצינו 

  אין להחמיר מדרבנן. הוא רק מדרבנן ש חימודה חששש
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 קצג
 בתולים דם דין א: קצג,

  ז"ט

 הבועל בעילת בעילת מצווה מותר לגמור ביאתו באיבר חי אף אם ראתה דם בעת התשמיש. 

 כתב שאף בבוגרת שלא ראתה דם צריך לפרוש ממנה.  הטור

ה לראות מה הרבותא בכך שאפילו בוגרת צריכה לפרוש, והרי אם בקטנה שלא הגיע זמנ הב"י הקשה

ולא ראתה אנו אומרים שצריכה לפרוש אף כשלא ראתה דם, ק"ו שבבוגרת שעשויה לראות דם, שאף אם 

 לפרוש ממנה שמא ראתה ואצלה שייך רק דם נידה ולא דם בתולים. לא ראתה דם צריך 

 שהטור בא ללמדנו: ותירץ הב"י

 ראתה ולא דם נידה לראות מנהז הגיע לאשעדיין  כגון ,נדה דם ולא בתולים דם ראתה בודאי אם אף .א

 .נידה לדםבתולים בפועל, בכל זאת יש להחמיר ולפרוש ממנה, שמא יטעו בין דם 

הייתה הו"א לומר שרק כשייתכן שראתה דם בתולים שייך לפרוש ממנה, שמא יטעו בין דם בתולים  .ב

כבר לא שייך  לדם נידה, אך בבוגרת שכבר אין לה דם בתולים, היינו אומרים שאם לא ראתה בבעילה

להחמיר ולא תצטרך לשבת נקיים כשלא ראתה דם, קמ"ל שאף בבעילת מצווה של בוגרת צריך 

  לפרוש ממנה, שמא באמת היא כן ראתה דם והוא לא ידע מזה. 

אף אם בוודאי לא ראתה דם בבעילת המצווה, וזה ידוע לנו ע"י שבדקה את עצמה, מ"מ צריך לפרוש  .ג

 רק שחיפהו שכבת זרע. ממנה, שמא באמת ראתה דם, 

 הט"ז כתב שדבריו של הב"ח בעניין אינם מדוייקים.   

 חילוק בין דם חימוד לדם שרואה בבעילת מצווה:יש 

אם היא לא ראתה דם, יש צד לומר שלא ראתה כלל, כי היא הולכת ואין מה  -בדם חימוד .א

 שיסתיר את הדם

א ראתה, כיון שיכול להיות שראתה אף אם לא ראתה דם, אין זה ראייה של -בדם בעילת מצווה .ב

 ושכבת הזרע מסתירה את הדם

לשימושה, אך לאחר  6מצינו קולא בבעילת מצווה, שאף לפי מנהג הרמ"א  שמונה רק ממהר"ל מפראג: 

 לשימושה.  5בעילת מצווה של בתולה מונה לה כבר לאחר 

 

 ך"ש
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חלק וסבר שאף  הראב"דחי, אך  לאחר בעילת מצווה, מותר לגמור ביאתו אף שהדם שותת, ואף באיבר

 בבעילת מצווה צריך לפרוש באיבר מת, דלא כשאר הפוסקים שהתירו. 

 לשימושה כדין נידה )ע"פ השו"ע(. 5לאחר בעילת מצווה צריכה להמתין ליום ה

 

  תשובה פתחי

וברור לו שהוא עתיד להחזירה, האם צריכה אם גירש את אשתו בכדי לקיים שבועה שנשבע, רדב"ז: 

 נקיים לדם חימוד מדין 'לא פלוג', או שלא צריכה כי ברור לה שיחזירה ואין כאן חימוד.  7שבת ל

הייתה כלה שביקשה מאבי החתן שיקדים את הנישואין, והשיב לה שהוא מסכים, אך קודם הוא נוב"י: 

ים נקי 7צריך לנסוע לבית שלו בכדי לשאול את אשתו האם היא תסכים, והכלה כבר התחילה למנות 

 ולבסוף באמת אשתו הסכימה לדבר.

נקיים מחדש, מהיום שהשליח הגיע ובישר שרוצים להקדים, כי כל עוד שהשליח  7: צריכה למנות הדין

עוד לא חזר, היה לה ספק, ועל כן יש לה חימוד מחדש כשהשליח הודיע שהחתן רוצה להתחתן מוקדם 

 יותר.  

נקיים, אך עדיין  7סכים, יש להקל שאין צורך להמתין אם היה מדובר שאבי החתן אמר שבוודאי אשתו ת

 הדבר צריך עיון כי סו"ס הוא תלה בדעת אחרים. 

 קצד
 קצד, א

  ז"ט

טובלת  -ימים 14ימי טומאת הלידה נקבה, ושוב לא ראתה דם בתוך אותם  14נקיים בתוך  7אם ספרה 

 יום וטהורה.  14בסוף ה

נקיים מחדש, ע"פ חומרת דר"ז. היה ניתן  7ריכה למנות יום, צ 14אם מדובר שראתה אח"כ שוב בתוך 

אך מצינו שהטור בשם הרמב"ן וב"י בשם עוד זיבה, \לומר שכאן לא שייכת חומרת ר"ז, כי זה לא דם נידה

 שכל החומרא לא לבעול על דם טוהר זה דווקא מצד חומרת דר"ז. 

מא שתראה בשבוע השני של ממילא, אם החמירו לשבת על דם טוהר, כ"ש שיש לה לשבת על דם ט

 טומאת הנקבה. 

הימים הראשונים של טומאת הלידה לנקבה,  7נקיים ב 7אין להקשות ממה שכתב הטור שאם ספרה 

 אין היא סותרת ספירתה.  -הימים השניים 7וראתה ב

 זאת משום שכל זה נאמר אלא רק במקום שנהגו לבעול על דם טוהר. 
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נידה או זיבות, אך בדם שתראה בשבוע השני של טומאת לידת  החומרא של ר"ז שייכת רק בדם הב"ח:

אין חומרא זו שייכת. על כן, אף מי שסובר שאין לבעול על דם טוהר, מודה שאינה סותרת את  -לנקבה

 ספירתה בדם שתראה בשבוע השני של טומאת הנקבה. 

טוהר משום חומרא ח, וכתב שדבריו תמוהים, כי אם מצינו שאסור לבעול על דם תמה על הב" הט"ז

 נקיים על הדם שתראה בשבוע השני שהוא דם טמא.  7דר"ז, כ"ש שבגלל חומרא דר"ז נצריך לשבת 

 

 

 :הט"ז דחה את חילוק הב"ח בין דם שראוי לנידה וזיבה או שלא ראוי, וכתב שעיקר החילוק הוא מצד

מצד חומרת דר"ז, נקיים על דם שתראה  7, שלא שייך לשבת לבעול בו על דם טוהרמקום שנהגו  .א

, כי לא שייך לעשות 'נקיים' שמשמעותו אי ראיית דם אסור, בזמן אף בדם שתראה בשבוע השני

 שהיא בכלל מותרת להיבעל אף אחר תראה דם, כי זה דם טהור. 

נקיים על הדם שתראה בשבוע  7, ברור שהיא צריכה לשבת במקום שאין בועלים על דם טוהר .ב

נקיים בימי טומאת הלידה ותטבול לאחר  7ע כתב שמועיל למנות השו"השני. ברור אם כן שכל מה ש

  י"ד יום, זה רק במקרה שלא ראתה בשבוע השני. 

ימי  14ימי טומאת לידת הנקבה, הרי זו אסורה עד סוף  14נקיים בתוך  7השו"ע פסק שאם מנתה לה 

 טומאת הלידה. 

 ר:. יש מחלוקת בדב81כתב שצריכה לפרוש מבעלה בליל ה הטור

 , שהרי היא עוברת מימי טוהר לימי טומאהכשעת ווסתהצריכה לפרוש בלילה הזה, כי זה  בה"ג: .א

מצד בעלה, שתזכור שמעתה אין היא יכולה להיבעל כרצונה, אלא צריכה  מודעה שאר הפוסקים: .ב

 לפרוש כשתראה דם 

 נפק"מ:

טוהר בזמן הזה, שאין בועלים על דם  , הרי זה שייך אף במקוםווסתה שעתלבה"ג שזה משום  .א

  81\41ויש לפרוש בליל 

, אין צורך לפרוש כן בזמן הזה למנהגינו שלא מודעהלטעם שאר הפוסקים שיש לפרוש מצד  .ב

 בועלים על דם טוהר

הוא רק מצד מודעה של הבעל לאישה, כיון שלדעת רוב הפוסקים, הטעם שצריך לפרוש  על כן למעשה

 המנהג למעשה, ועל כן השו"ע לא הזכיר דין זה.  , וכן81\41לא שייך לפרוש בזמן הזה בליל 

 הביא שיש שנהגו לא לטבול בכל ימי הטוהר.  הרמ"א

 השיג על מנהג זה וכתב שזה דרך מינות. הרמב"ם 

 אולם מצינו דעות הסוברות שיש לנהוג כן, משום:

. כן כתב יש להחמיר באיסור נידה בזמן ההוא, כי עדיין מצויים דמים רבים באישה -דמים מצויים .א

 הריב"ש 
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פ"א, וחוששים שהאישה תשכח לפרוש, החמירו \כיון שיש חיוב לפרוש בליל מ"א -חשש שכחה .ב

 שתפרוש כל העונה כולה, וכ"כ האגודה. 

אין לנו לחוש, שהרי התבאר שלשיטתינו כלל אין צורך  -של 'חשש שכחה'כתב שמהטעם השני  הט"ז

, וממילא ודעה, וכלל לא בועלים בזמן הזה על דם טוהרלפרוש, שהרי אנו סוברים שהפרישה היא מטעם מ

 . אין חשש שכחה בדבר

 

 

הטעם למנהג שאין טובלים בכל ימי הטוהר, הוא משום שר"ת פסק כאביי שבימי הלידה דרכי משה: 

ו'ימי הלידה' הנקיים, כי כל אישה בסתמא יולדת בזוב,  7אינם עולים לחשבון  -שהאישה לא ראתה בהם

 טבילות: 2שעה שתטבול לטהרתה. ממילא יולדת צריכה מוגדרים עד 

 נקיים( 7לנקבה )ואז מתחילה למנות  14לזכר או  7לאחר טומאת הלידה של  .א

 לאחר סיום ימי הנקיים .ב

 לנקבה, ואז תטבול.   83לזכר או  43לאחר ימי הטוהר, שיכלו ימי הלידה שזה  תעל כן למעשה נהגו לחכו

 כתב גם כן טעם זה.  הב"ח

 דחה נימוקים אלו: הט"ז

הנקיים.  7אין הלכה כר"ת שפסק כאביי, שהרי כל הגאונים פסקו כרבא שימי הלידה עולים למניין  .א

  כן פסק הטוש"ע. 

 83יום לזכר או  43כיון שאביי פוסק כר"ת שהדבר תלוי ביכולת לטבול, ממילא אף אם ייגמרו  .ב

   .להכל עוד שהיא לא טב לנקבה, עדיין היא מוגדרת ב'ימי לידה'

 אין, מנהג שאין במקוםהרמ"א בעצמו כתב שאין להחמיר כן שלא לטבול כל ימי הטוהר )" .ג

   ("כלל להחמיר

 -, וכתב שמי שפורץ גדר מנהג זה ומורה לטבול בתוך ימי הטוהרהב"ח הפריז על המידההט"ז כתב ש

 דעת אף אחד מהם.  ישכנו נחש. אף שמצינו שהראשונים יצאו נגד מנהג זה, אך להטיל עונש לא עלה על

, וכמו כן אם מישהי מפילה 83הט"ז כתב שהמנהג ידוע בהרבה מקומות שהנשים אינן ממתינות עד יום ה

 מספק נקבה, אלא טובלות מתי שיוצא להן, וחלילה להענישן על כך.  83נפל,  אין ממתינות 

כל לנקבה, והסביר ש ימי הטוהר 83הט"ז העיד שראה אחד מן ה'גדולים' שציווה לאשתו לטבול בתוך 

הטעם שיש לפרוש כל ימי הטוהר הוא שמא ישכח מלפרוש בסיום ימי הטוהר, וכיון שהיה ברור לאותו 

  'גדול' שהוא יפרוש באותו הלילה, אין חשש בדבר. 

 הט"ז העיר שאין צורך להגיע לכך, שהרי אנו כלל לא מצריכים לפרוש בליל היום של סיום ימי הטוהר. 

 לו יש לשמים וכוונתו בזה להחמיר הרוצה וכל בעי לבא רחמנא אני אומר כן על" ט"ז:לסיכום כתב ה

 ואין עונש שום עליו לתת חלילה בדבר המקיל אבל ,המנהג אותו לקיים שכתבו האחרונים קצת על לסמוך
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 בודאיו במקומותינו הכל בין ומוסכם לגמרי קבוע זה מנהג שאין רואין דאנו גדר פורץ משום בדורותינו בזה

  "בדבר להחמיר כולם בין מוסכם שהוא במקום אלא נתכוין לא )שכתב שיש להחמיר( א"רמ

כתב שנהגו להקל בדין יולדת שמותר לה לטבול אף קודם סיום ימי הטוהר.  שהרמ"א בתשובותמצינו 

 פרוש בסיום ימי הטוהר:כמו כן כתב שכלל אין צורך ל

 שמעתי לא וכן. למיחש ליכא טהור דם על בועלין יןדא הזה בזמן כן ואם"צד:  סימן א"הרמ ת"שו

 "לזו שחוששין יולדת בטבילת שמקילים אלו במדינות

 

 

  ך"ש

הוא משום שהיולדת עדיין לא כתב שהטעם שלא נהגו לטבול בכל ימי הטוהר, הביא לשון העט"ז ש הש"ך

ם מצויים בה עתה נרפאה מהלידה, ועל כן יש בה דמים רבים, וחוששים שמא שוב תראה דם מחמת שה

 ולא תרגיש בכך. 

אמנם הש"ך דחה חשש זה, שהרי אף אם תראה ולא תרגיש היא טהורה מדאורייתא שהרי דם טוהר 

 טהור מדאורייתא. 

 הביא שנהגו כן ע"פ ר"ת שימי הלידה אינם עולים, ועל כן מחכה לסיומם.  הדרכי משה

לנקבה, כי כל  83היום לזכר ו 43ן עד סיום טבילות, פשוט שצריכה להמתי 2הש"ך כתב שלשיטתנו שאין 

עוד שהיא לא טבלה הרי היא עדיין בזמן האסור לבעילה. ממילא השתרש מכאן המנהג כלל לא לטבול 

 בימי הטוהר. 

 

   תשובה פתחי

כתב שמי שמתיר לטבול בתוך ימי הטוהר אין בכך משום פריצת גדר. אולם משמע ממנו שאם  הט"ז

 ום להחמיר בדבר, יש בכך משום פריצת גדר. מנהג כל בני אותו המק

שכל החיוב שלא לטבול בימי הטוהר במקום שנהגו כן, זה רק אם הדבר נעשה מתחילה כתב  הנוב"י

בהסכמת בני העיר, אך אם מדובר שהדבר נעשה שלא בידיעתם ייתכן שסתם נשים נהגו כן, וממילא זה 

 ".איסור בו נהגו ואחרים המותרים דבריםרק בגדר "

 כמה כישיבטלו מנהג זה שלא לטבול בימי הטוהר. ומות קהנוב"י כתב שאם היה בכוחו, היה מורה לכל המ

 ',בפניהם להתיר רשאי אתה אי' לומר שייך לא עבירה למכשול לחוש שיש ובמקום ,זה י"ע באים מכשולים

ואין להתייחס לזה לנקבה שזה מנהג של בורות,  65יום לזכר ו 45להמתין בימי הטוהר  הנוהגים ובפרט

  ".איסור בו נהגו ואחרים המותרים דבריםאילו לא כ"

  . לחכם ישאל המנהגאת  לשנות שירצה מי מ"מהנוב"ע הורה ש

 -יום 33: מי שילדה וולד חי אך מת בתוך תפארת צביכתב שבמדינות שלו נהגו היתר.  החכמת אדם

 אינה צריכה להמתין. 
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התשמיש האישה אמרה לבעלה שהיא נטמאה, מותר לו לגמור באמצע  בימי הטוהרכתב שאם  הנוב"י

, כי את ביאתו כרצונו אף באיבר חי, כי אף שאין בועלים על דם טוהר, אך עכ"פ מותר לגמור את הביאה

 . וק"ו מדין דם בתולים שראתה, אך באותה הביאה יש להתיר לאחראין לך בו אלא חידושו שלא יבעול 

כיון שזה ם יש לברך על טבילה שטובלת לאחר שראתה דם טוהר, הסתפק הא מאהבה תשובה ת"שוב

רק מנהג לטבול על כך, שהרי מדינא היא מותרת בלא טבילה. מהרמ"א משמע שצריך לברך שהרי כתב 

 שדין דם טוהר כדין שאר דם. 

 בנושא ולא העלה תשובה ברורה. נוב"י בשו"ת תשובה מאהבה כתב שה

 

 

לה שיש לברך על טבילה על דם טוהר, כמו שמצינו שמברכים על הלל דן בנושא והע סופר חתם בתשובת

יוהכ"פ. זה שמברכים על כל אלו זה בכלל \של יום שני של גלויות, אכילת מרור, הדלקת נר יו"ט שני

 מעשה רב שיש ללמוד ממנו. 

ברו ע"פ ר"ז עצם מראה החרדל טהור, ורק החמירו לטמאו. ברור שנהגו לטבול על טבילת ר"ז, אף שס

 שכמראה החרדל טהור רק שהחמירו עליו.

 כ"א ספק בלי ,'אמך תורת תטוש בל' על עובר זה על והעובר טוהר דם על לבעול איסור גוישהנה כיון

  .נהוג והכי ,באמת ברכה ובעי מדינא אהי הטבילהש

 מימותלאד קצת נוטההכתם ש כגוןצריך עיון לדינא בכל הכתמים, במקום שיש ספק אם לטמא או לטהר, 

  , אם תברך על הטבילהלטמאה מחמיר והמורה בזה, וכיוצא כגריס הוא אם ספק שיש או

 

  קצד, ב

 ך"ש

 אינה חוששת לוולד.  -יום 43לפני שעברו  נקבה או זכרבין אם ילדה 

 

  תשובה פתחי

 היום מיום הטבילה, אך בכתם צ"ע ממתי יש למנות.  43יש לחשב את  :)וכן דעת החכמ"א( עה"ג

כתב שאין צ"ע כלל, שהרי הגמרא אמרה במפורש שיש להחמיר בכתמים על דין התורה.  מאהבה התשוב

 יום מיום הטבילה, נמצא שהקלנו על דין התורה. 43אם נספור ממילא, 

 יום מהטבילה בראייה גמורה.  43משמע שעכ"פ הוא מודה שיש למנות 

 ובעת, מכאן שעשויה לראות. החודשים לעיבורה אפילו ווסת ק 3חלק גם בזה, כי ב החוו"ד

 כתבו שחלילה להקל בדבר. בס"ט וחת"ס גם 
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 כגון ,מבחוץ ובין מבפנים הפתיחה גרם בין חילוק אין דם בלא ק"לפה א"א שאמרו מהכתב ש הנוב"י

  .המקור פי ופתח כלי איזה או אצבעו הכניס שהרופא

  .דם בלא ק"פה אין דתמי -מניקה או מעוברת זקנה או ילדה היא אם בין חילוק אין גם

 אפילו שהריבוודאי לא ניתן לומר שיש פה"ק רק ע"י שהרופא יכניס את אצבעו, ש עליו כתבהבינת אדם 

  לחדר ולא הפרוזדור עד רק מגיע אינו הרבה גדול כשהוא בריהא

כתב שהאישה שבודקת עצמה והן המיילדת, לעולם אינן מגיעות למקור, אלא רק לבית  החת"סגם 

 החיצון.

 

 לחלק: הנוב"יכתב בתשובת הגאון  מאהבה תשובה ת"בשו

 דק שאינו כל ,חתיכה או ולד כמו גוש דבר ממנו ויצא נפתח הקבר אם -אין פה"ק בלא דם .א

  רוח שילדה או קש של דק כשפופרת

 )כמו דם( משקה מאד דק דבר שיצא או דבר יצא כשלא -יש פה"ק בלא דם .ב

 

 קצד, ג

  ך"ש

 . מספק נקבה טומאתכל שיש בו עצם, וטמאה מספק אנו חוששים לוולד 

נקיים  7לא עלתה לה טבילה, אלא היא צריכה למנות לה  -יום של טומאת הנקבה 14אם טבלה בתוך 

 ימי טומאת הלידה.  14לאחר שיעברו 

ימי  14נקיים כבר לאחר שיעברו  7יום, אלא יכולה למנות  81אין היא צריכה להמתין משמע שבמפלת, 

 מספק זכר או נקבה.  81ו 41ה. מ"מ בעל נפש יחמיר לעצמו לפרוש בליל טומאת הליד

 

  תשובה פתחי

זכר אך היו בו הרבה שינויים והיה נדמה נשאל בדין אישה אחת שילדה דמות  בשו"ת תשובה מאהבה

  מצד אחד לאדם ומצד שני לחיה, האם מותר להרגו.  

 הרבה ועוד ",ולד אינו אדם מצורת שאינו כלמורה אחד התיר להרגו בגרמא, שהרי הגמרא אמרה ש"

  .טעמים

אך הוא השיג עליו ואסר, כיון שכל מה שהגמרא אמרה שהוא אינו וולד, זה דווקא לעניין שאין אימו טמאה 

 לידה, אך לא לעניין שיש היתר לסבב לו מיתה, ובכלל שפיכות דמים הוא. 
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 א"מהר הגאון מורו בשם כתבא בשפיר. אח"כ אין היא טמאה לידה, כ" -אם אין עצם בוולדמעיל צדקה: 

כתב שאין לחוש לדבריו כי דעתו בטלה כנגד דעת כל  הס"ט. בזה להחמיר ודעתו בזה שפקפק ברודא

 . לולד לחוש אין -עצם בחתיכה אין אםהפוסקים הסוברים ש

ימי  14נקיים ושיעברו עליה  7: נפלה טעות סופר בש"ך, והכוונה היא שהיא צריכה למנות לה חת"ס

 ימי טומאת הלידה.  14טומאת הנקבה, אך פשוט ששבעת הנקיים יכולים להיספר ב

 

 

 

 

 

 קצד,ד 

  ך"ש

 בחילוק הימים:

 ייתכן שתוליד וולד בלא להפיל שליא -יום 23עד  .א

 אם יש שליא, זה היום האחרון שיכולה להתעכב -24ביום  .ב

 

 קצד, ה

  ך"ש

 כר שתלד אח"כ, לתת לה ימי טומאה של זכר בלבדיצאה השליא תחילה, אין תולים אותה בוולד הז

 

 קצד,ו 

 קצד,ז

 ך"ש

לשיטתנו שאנו תמיד חוששים שמה שיצא זה וולד, לעולם נותנים לה ימי טומאה של נקבה, אף אם יצא 

 דמות בהמה או חיה של זכר וכדו'. 

 נותנים לה מספק ימי טומאה של נקבה. ברור ש, שילדה אם השליא לא קשורה בדמות

 

 ד,ח קצ
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 קצד, ט 

 קצד,י 

  ך"ש

 טומאת לידה: 

טמאה רק כשיצא רוב הוולד )אך טמאה נידה כבר משיצא דם, שא"א לפה"ק בלא  -מדאורייתא .א

 דם(

  החזירואף אם  אחד בריא יצאכבר מש -מדרבנן .ב

פדחתו', זה טעות סופר. אך הב"י יישב את  רובהכ"מ והב"ה כתבו שמה שהרמב"ם כתב שמשתצא '

 פדחתו'. משמע שהבינו שמה שנאמר במשנה 'פדחתו' זה 'רוב פדחתו'.  רובר כתב 'דבריו ואף הטו

 

  תשובה פתחי

נקיים. שהרי כבר משעה שיש לה צירים, נפתח הקבר,  7צריכה  -יולדת שפסקו לה הציריםנחלת שבעה: 

 וא"א לפה"ק בלא דם. 

אך במקום שכבר בלא ז"נ. אותה  ווהתיר וחלק , תשובה מאהבה, נוב"י, והחת"סס"טו, החוו"ד, כר"

 אין לשנות מהמנהג.  -נהגו איסור

כתב שכל מה שהעידו נשות פולין לפני בעלת ה'נחלת שבעה' זה רק בסתמא, אך אם מדובר  החת"ס

 אין אפילו מנהג להחמיר בדבר.  -שהמיילדות בדקו אותה ומצאו שה'פתח סגור'

 

 קצד, יא

 ש"ך

 אם הוולד הוציא איבר לחוץ:

 אימו טמאה -ת לידהלעניין טומא .א

 נותנים לה רק משיצא לחוץ לגמרי  -לעניין ימי טוהר .ב

 

 קצד, יב

 .לפרוזדור חוץ ראשו הוציא שלא אפשר שאי כילוד חשוב, ולד של קולו ושמעה לילד מקשה היתה

 פתחי תשובה

אומרים שאם היה  לאיום, ו 14טמאה  -אם הבעל שמע במיטה את הוולד בוכה כשאשתו ישנה הנוב"י:

צא היה לאימו להצטער ולהתעורר מכאב, וממילא אם לא התעוררה בוודאי שלא ילדה. כיון שמצינו שרוב יו
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. 2. ספק זכר 1יש להחמיר מספק, ואין לומר כאן ס"ס להתיר ) -הוולדות אינם בוכים קודם שיוציאו ראשם

 ספק לא הוציא ראשו לחוץ(, כי לא מועיל כאן לומר ס"ס.  

 

 קצד, יג

 קצד, יד
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 קצה
  קצה, א

 ש"ך

 אף בימי ליבונה, כל עוד שלא טבלה, יש לה דין נידה. 

 כל שמרגיל לערווה -אף בדברים בעלמא אין לדבר עם הנידה

 

 פתחי תשובה

' )שאין חשש שבעל יבוא על בשושנים סוגה' העידה שהתורה אף ,שלה מבשמים להריח אסור ברכי יוסף:

 גם סייג צריךש ,'בשושנים סוגה' לדבר וסימן ,להתרחק יש מ"מ בכך(, אשתו נידה, שישראל זהירים

  .בשושנים

 אסור להריח בשמים של אשתו נידה, אף שהסירה מעליה והם מונחים עתה על השולחן. 

 . אסור -נדה באשתו הרגל בדברי מ"מ ,לוסתה סמוך לדרך ביוצא: אף שאנו מקילים דניאל מודיח

 

 קצה, ב

. בבשרה יגע שמא, מידה יקבלנו ולא דבר שום לידה מידו יושיט ולא, קטנה באצבע אפילו בה יגע לא 

 (.ם"המהר בשם ד"ש והגהות ט"קנ ס"ס ז"ב(. )אסור, להיפך או לידה מידו זריקה ידי על וכן)

  ך"ש

 אסור להושיט לנידה שום דבר, אף בדבר שהוא ארוך כך שאין חשש שיגע בה. 

 

 הגר"א

ר מזיגת הכוס, אף אם היא נותנת על השולחן מבלי להגיש לו בידיים, כמו הרשב"א סובר שבכלל איסו

 שמצינו שהאמוראים היו משנים בדבר. 

 

 

   תשובה פתחי
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: אם אי אפשר בעניין אחר, יש להתיר לבעל לדחוף את אשתו מתחת למים במקווה בכדי שתהיה הנוב"י

לו, אין חשש שיצרו יתקפנו לפני בטוחה שכל גופה נכנס, שכיון שרגע לאחר הטבילה היא מותרת 

 שתספיק לטבול. 

 אדם רשאי לגעת באשתו שמתה נידה.  שמש צדקה:

  , כי ההבל מחבר.אסור לנידה להחזיק נר בידה כדי שבעלה ישתמש בויד אליהו: 

 

מותר לבעל לטול התינוק מידי אשתו, כי 'חי נושא את עצמו', והיא אינה עושה כלום מצידה, אלא תשב"ץ: 

 תינוק הוא זה שפועל לצאת מאימו לאביו. רק ה

  'עצמו את נושא חי' לומר שייך לא דאז ,אסור -כפות או חולה או קטן התינוקממילא, אם 

 לגעת בבגדי אשתו:

 יש להתרחק מכך -כשהיא לבושה בהם .א

 מותר )משכב ומושב נידה נאסר רק לטהרות( -כשהם מונחים .ב

דחאו, והתיר לה,  הר כרמלאך בשו"ת . נפיחה דרך וצהנ מבעלה להסיר דהינ לאשה אסורמנחת יעקב: 

 כתב שאין להחמיר בדבר.  הכו"פוגם 

כתב שיש להחמיר אף  הס"טגם כתב שאין להחמיר כשהוא זורק דבר כלפי מעלה ואשתו תופסת. אך 

 .ב"תע -כאלה בענינים המחמיר כלכתב שובכגון דא, 

 

 קצה,ג

  ז"ט

שותים מהם שאז הם כנטע זר \קנקן זה דווקא כשלא אוכלים כל מה שמועיל היכר ע"י הנחת כיכר או

 בשולחן המשמש לתזכורת, כי אם משתמשים בהם אין היכר בדבר. 

כתבו שאין זה נכון לחתוך את המאכל לחתיכות קטנות ולאכול ממנו בתור, היא חתיכה  הדרישה והב"ח

 אחת והוא חתיכה אחרת. 

רה מרכזית, וכל אחד יקח לצלחת שלו. כיון שכל הקפידא העיר, שעכ"פ מותר לחתוך חתיכות בקע הט"ז

היא רק שלא יאכלו מאותה הקערה עצמה, כי האיסור רק כשאוכלים מיד בעצם הלקיחה, אך כשלוקחים 

 אין איסור.  -ומניחים בצלחת הפרטית ואז שוב לוקחים לפה

ל שלה, ממילא גם שכיון שאסור לו לאכול משיירי המאכ מהב"ח בשם הר"ש מאוסטרייךהביא  הט"ז

 אסור לה להגיש לו דבר מאכל, כמו שמצינו שאסור לה למזוג לו את הכוס. 

: אם האיסור להגיש מאכל בפניו הינו בכלל האיסורים שאסורה הנידה לעשות לבעלה, התקשה הט"ז

 מדוע חכמים לא אמרו כן במפורש? 
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ולא  כעבדותשהדבר מוגדר  בהגשת דבר מאכל, כיון אין איסורשנראה לומר שעל כן באמת  ותירץ

שיש בדבר משום חיבה. אותו חילוק מצינו  הכוס במזיגת כ"משא ,טורח בדבר ישכמעשה חיבה, כי 

 בהצעת המיטה שיש דברים שיש בהם משום חיבה ויש דברים שיש בהם משום טורח. 

 ממילא מצינו מחלוקת מה הדין להגיש דבר מאכל לבעלה בימי נידותה:

 ורהב"ח בשם הר"ש: אס .א

 הט"ז: מותר  .ב

כל האיסור לאכול ממאכל שלה, הוא דווקא כשאוכל ישירות בלתי אמצעי בינתיים, אך אם מדובר שמישהו 

מותר, כמו שמצינו בשיורי כוס שהתירו את הדבר. כמו כן יש בדבר את  -אחר אכל מן המאכל בינתיים

 שאר הקולות השייכות. 

 

  ך"ש

 הקערה בזה אחר זה, אע"פ שהם לא נוגעים זה בזה. ברור שאסור לאכול עם אשתו נידה מאותה 

מועיל היכר, הוא הדין באכילה עם  -כמו שמצינו שמי שאוכל בשר עם מי שאוכל חלב על אותו השולחן

 אשתו הנידה. 

גילוי המפה ונתינת הקערה על המקום  ב.הנחת דבר להיכר  א.כאשר הוא אוכל עם אשתו הנידה, מועיל: 

 הגלוי )ר' יונה(

כל מה שמצינו שיש להתיר לאכול כל אחד מקערה שלו בלא היכר על השולחן, במקרה שהם רגילים  :ב"ח

 בדר"כ לאכול מאותה הקערה, זה רק כשאחרים אוכלים עמהם. 

 משמע מדברי הב"ח שאין תקנה של היכר כשהם אוכלים לבדם, והש"ך דחה וכתב שאין זה מוכרח. 

ר לאכול משיירי מאכל של אשתו נידה, ולא בסתם, כי הדרכי שאסו 'יש אומרים'כתב רק בלשון  הרמ"א

 משה מצא הלכה זו בשם קונטרס. 

שהם מקור  ורוקח ואגודה ומרדכי ם"רא בשם י"הגמיההעיר שלעניות דעתו, מוכח מדברי  הש"ךאולם 

 דין זה שברור שאסור לאכול משיורי מאכל שלה, ואדרבה דין השתיה נלמד מדין האכילה. 

 

 הגר"א

 איתא והכי ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתך' ודרשי בעלה בשלחן לאכול לנדה אוסרין נרבונא יחכמ

 ' כו יאכל לא כדתנן דגברא פתורא על למיכל אסורה נדה אשה א"דר בשאלתות

מוכח מן המקרה עם אליהו במסכת שבת, שיש לאסור לאכול או לשתות משיירי אשתו הנידה, כי על כל 

 הו אמר לה: "ברוך המקום שהרגו", ובכלל זה שאמרה לו: "אכל עמי ושתה עמי". מה שאמרה לו שם, אלי

 אוכל אחריה. \אולם הזבה מותרת לאכול או לשתות לאחריו, כי אין קירוב בדבר אלא רק כשהוא שותה
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  תשובה פתחי

כי  מותר להם לאכול כדרכם, -אם מדובר שבני הבית אוכלים עם הבעל ועם אשתו הנידה משאת בנימין:

כתב שמצד הדין  הפת"ש'אין לך הפסק גדול מזה'. מ"מ למעשה רבים הם המחמירים לאסור אף בזאת. 

  .חמור באיסור עושים יפה המחמירים אך ,דוכתא בשום ברור זה איסור נמצא ולא אין איסור בדבר,

 

על שולחן  רק כשהם אוכלים ש העיר שלדעתו יש להתיר את לאכול יחד ע"י שאחרים אוכלים עמהם,הפת"

אם  אךאחד שלא מקערה אחת משותפת, כשהם רגילים שגם כשהיא טהורה לא לאכול מאותה הקערה, 

, שהרי הוא אוכל משיורי מאכל שלה, ולא ניתן אין להתיר -מדובר שהם אוכלים מקערה אחת משותפת

 . ליזהר ולא לאכול משיורי מאכל שלה בקערה אחת ע"י שאדם אחר יאכל ביניהם בינתיים

 ת"ש: אכילה משותפת:פ

 מותר -ע"י אחרים כשלא אוכלים מקערה אחת .א

 יש לאסור  -ע"י אחרים כשאוכלים מקערה אחת .ב

 הבעל מותר בשיירי הטבק שהריחה, כי אין זה דומה לאכילה. יד אליהו: 

 

 קצה,ד 

 ט"ז

 לנידה מותר לשתות לאחריו, כי אין בדבר קירבה המרגילה לדבר עבירה. 

 

  ך"ש

אסור לו לשתות, כי זה בכלל שיורי כוס  -חצי כוס, ושוב מילאו את הכוס אם הנידה שתתה .א

 שלה. 

 מותר לו לשתות -אם הנידה שתתה את כל הכוס, ומילאו אותו מחדש .ב

כן מפורש בב"ח. אף שהב"י כתב שהמנהג הוא להדיח את הכוס בין שתייה שלה לשלו, אין אנו נוהגים כן 

 ואין הדבר מעכב. 

 

 איגר  עקיבא רבי

  , כי אין בדבר חיבהמותר לשתות מכוס שלה -ם שתתה מהכוס והלכהא .א

 מותר לשתות יד אליהו:  -אם שתתה מהכוס והלכה, ואח"כ שוב חזרה .ב
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  תשובה פתחי

מותר לשתות מהכוס אם הלכה וחזרה, וכן אם פירסה נידה באמצע האכילה מותר לאכול יד אליהו: 

 מהשיירים. 

 

 

 קצה,ה

 ט"ז

 המיטה שלא בפניה מותר: האם איסור ישיבה על

 אסור, כי גם בזה יש חשש הרהור המביא לידי הרגל עבירה ט"ז, ב"י: .א

 מותר ע"פ הגי' בטור 'לא ישכב': .ב

הינה טעות, ויש לגרוס 'לא ישכב'. הדבר מוכח מכך שלעיל הטוש"ע כתבו  -הגי' של 'לא ישב' ב"ח: .ג

כי הוא נותן דעתו עליה ביותר. אך נראה שק"ו הוא שיש לאסור לה לישון במיטה שלו,  ,'לא יישן'

 מותר לה לשבת בעלמא במיטה שלו. מותר לגעת בסדין המלוכלך בדם.  

 

 ך"ש

 לדעת הב"ח:

 אסור -לשכב במיטה שלה במקום שפושט בגדיו .א

 מותר, אף אם יושב בפניה  -לשבת כשלבוש בבגדיו .ב

 

  איגר עקיבא רבי

דיני בעלה, אך הנידות נזהרות מלשכב על : מותר לנידה לשכב על סהב"ח בשם סמ"ק בשם הרב פרץ

סדין ששכב עליו איש אחר שמא תתעבר משכבת זרע שלו, ואף שהוולד יהיה כשר, מ"מ חוששים שמא 

 ישא אחותו מאביו. 

 

  תשובה פתחי

ממילא, ק"ו הוא שאסור לה לשבת על הכרים  .לה המיוחדים כריםאסור לבעל לשבת על החכמ"א: 

 המיוחדים לו. 

 שהט"ז כתב שאישה נידה יכולה לשכב על סדיני בעלה: מה ממילא

 מיוחדים לבעלה םמדובר שהם אינ .א
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 מדובר ששוכבת עליהם שלא בפניו  .ב

 מותר לשבת על המיטה שלה כשהיא כלל לא בעיר. 

 

 

  ו סעיף קצה

  ך"ש

ר, מות -בתוך הווילון מיטת עץ או בנייןלעה של קאף שאסור לשכב עם אשתו הנידה באותה המיטה, אך ב

 כשכל אחד במיטה שלו. 

 

 תשובה פתחי

כי הגמרא הקישה בין נידה לאשת רעהו ורק ייחוד התירו צ"ע אם מותר לשמוע קול זמר של אשתו הנידה, 

לכאורה אך לא שמיעת קול זמר. ממילא נראה שיש לאסור מדין 'קול באישה ערווה', והרא"ש פירש 

 שאסור לשמוע. למעשה צ"ע. 

 משמע:מהמרדכי  מקור חיים:

 להסתכל יכוליםהם ו ,פנים מול פניםאסור, כי אז הם שוכבים  -אם רגלי המיטות נוגעות זו בזו .א

  עבירה. הרגל ידיהדבר עלול להביא לו ,בזו זה

אם רק ראש המיטה נוגעת ברגל חברתה או ראש בראש, כך שלא ניתן להסתכל אחד לעבר  .ב

 מותר -השני

אסור. אולם אם יש הפרש כל  -שהמיטות נוגעות זו בזוכסתימת הרמ"א שבכל מצב מ"מ העולם נוהג 

 מותר.  -שהוא בין המיטות

 מותר.  -אם המיטות מחוברות זו לזו רק בכותל ולא בעצמן חכמת אדם:

 יש לחלק בסוג המיטות:

אסור, כי זה נראה כמיטה  -במיטות שלהם שלא היה מוקף נסרים למעלה, כשהן נוגעות זו בזו .א

 אחת ארוכה

 מותר  -ו שעשויים כתיבה שמוקפת בנסרים למעלהבמיטות שלנ .ב

 :המים שער ספרבשם  דינים עקרי ספר

 מותר לישון תחת הכילה עם אשתו הנידה כשלכל אחד יש כסת בפני עצמו מהר"ם אלשקר: .א

 דעת שער המים בעצמו:  .ב

 יש להחמיר ולאסור בסתמא:  .1
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 מותר   כשיש מחיצת סדין תלויה בין המיטות כך שלא ניתן לראות: .2

 

 קצו 
 קצו,א

  ז"ט

לשימושה, ברור שניתן לעשות הפסק טהרה  6כתב שכיון שהנשים שלנו מתחילות למנות מיום  רש"ל

 לאחר תפילת ערבית.

 

  ך"ש

 לכתחילה פוסקת בטהרה בבין השמשות. 

 מועיל )ביום הראשון הוחזק מעיין פתוח( -אם פסקה בטהרה בדיעבד מיום השני בשחרית

קהל התפללו ערבית, היא כבר לא יכולה להפסיק בטהרה באותו היום, אף סובר שאם ה תרומת הדשן

 שהיא בעצמה עדיין לא התפללה תפילת ערבית, כיון שהיא נגררת אחרי הציבור. 

כיון ש'תוספת י"א שאף אם הקהל כבר קיבלו שבת מבעוד יום, והיא לא, היא יכולה להפסיק בטהרה. 

מצינו מספר ראיות לכך . ולא יותר מכך ע"י התוספת שעות 24 ם שלשיצא יו שבת' אינו עניין לנידה, וצריך

 שתוספת שבת לא הופכת את היום ללילה שלאחריו:

לא ניתן לספור בערב שבת שקיבלו תוספת שבת דאורייתא, ספירת העומר כי  -ספירת העומר .א

 צריך לילה ממש

 החג צריך דווקא בלילה ולא מועיל בזמן תוספת -אכילת מצה, וישיבה בסוכה .ב

משמע מדבריו שאף אם היא התפללה בעצמה ועשתה את היום ללילה  .ל"מהרי בשם האגורכן כתב 

 שהביא בתשובה מהגדולים אחד דעת כןמותר לה להפסיק בטהרה, כיון שבכלל יום הוא.  -וקיבלה שבת

  להפסיק בטהרה. מותר ערביתבעצמה תפילת  היא התפללה דאפילו ,שם ה"הת

א שאף אם הקהל עשו שבת, הכוונה: אף אם הקהל קיבלו שבת מבעוד יום, וגם ממילא מה שכתב הרמ"

 היא בעצמה קיבלה את השבת מבעוד יום, בכל זאת י"א שמותר לה להפסיק בטהרה, כיון שעוד יום הוא. 

אסור  -אביו של הש"ך חלק על כך, וכתב שהרמ"א מודה שאם היא התפללה ערבית מבעוד יום בעצמה

 באותו היום כבר, ואין להקל בכך אף בדיעבד. כן נראה דעת המהרש"ל.  לה להפסיק בטהרה

שעות. כשהיום  24מהאגור שאף מי שמקל, לא מקל לעשות הפסק טהרה כך שיצא יום ארוך ממשמע 

  גדול, נמצא שהיום והלילה שווים.  
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ית וגם היא המקילים, האם ניתן לעשות הפסק טהרה כשהקהל קיבלו שבת מבעוד יום והתפללו ערב לפי

 התפללה ערבית ע"פ הרמ"א:

 מותר גדול אחד )מובא בתה"ד(: .א

 אסור אביו של הש"ך:  .ב

 

משמע מהרמ"א שאותם נשים שנהגו שאם הן פסקו קודם ברכו ושוב ראו בתוך הספירה, שהן  ב"ח:

מפסיקות אף לאחר ברכו, זה דווקא בתוך ימי הספירה, אך אם מדובר שקרה וראתה בתחילת הספירה 

  .המחרת ביום אלא היום בטהרה מפסקת אינה -גדול היום שעוד פי על אףברכו, לאחר 

 אך הב"ח דחה זאת, וכתב שניתן לפסוק בטהרה במצב שכזה אף אם ראתה בתחילת הספירה. 

שנראה שאף הרמ"א יודה שאם ראתה דם סמוך לערב, היא יכולה להפסיק בטהרה קודם הש"ך כתב 

 ברכו בתחילת הספירה. 

רמ"א היא שהיה צד לומר שאם היא פסקה קודם ברכו ממילא היא גילתה בדעתה שהיא מקפידה כוונת ה

לעשות כן כיון שבעבורה לאחר 'ברכו' זה כבר לילה, על כן חידש הרמ"א שניתן להקל ולפסוק בטהרה 

 בדיעבד אף לאחר ברכו וזה עדיין ייחשב כיום. 

להפסיק 'דיעבד גדול מזה', וממילא היא יכולה אם מדובר שהאישה ראתה דם עד לערב, פשוט שאין לך 

בטהרה לאחר ברכו. כל מה שהרמ"א כתב שלכתחילה יש ליזהר בדבר שלא לפסוק בטהרה לאחר ברכו, 

 זה רק כשאפשר, כגון שלא ראתה דם קודם ברכו, שאז כבר יכלה להפסיק בטהרה בלי בעיה.

 הגר"א

שורים ל'שבת', דין היום לאחר 'ברכו' כדין יום הגר"א העיר שמשמע מהגמ' שלעניין שאר דברים שלא ק

 ולא כדין לילה. 

 

  תשובה פתחי

 לא ך"הש דאףהשיג על הש"ך וכתב שאין להחמיר בהפסק טהרה לאחר ברכו כלל, ונראה  הדגו"מ

שתוכל  בדיעבד להקל נראה בזה וגם ,שבת וקיבלו ערבית הקהל וגם היא כשהתפללה אלא החמיר

 זה יום. להפסיק בטהרה כל עוד ש

לשימושה, ברור שניתן לעשות הפסק טהרה  6כתב שכיון שהנשים שלנו מתחילות למנות מיום  רש"ל

השיג על זאת וכתב שרש"ל עוסק במצב שהראייה היתה לאחר תפילת  הדגו"מלאחר תפילת ערבית, אך 

נשים שלנו , על זה כתב רש"ל שכיון שה6או  5ערבית מבעוד יום, והשאלה מתי תלבש לבנים אם ביום 

 יש להקל,  -6מונות מיום 

אך כשמדובר בעצם הפסקת הטהרה אין הבדל בין הנשים, ואם אחר תפילת ערבית מבעוד יום זה נחשב 

 יש לחלק: על כן כן כתב בנוב"י. הנקיים. 7ללילה, ממילא אין יום המחרת עולה ל

 לאחר ערבית מבעו"י 6מועיל ביום ה -לעניין לבישת לבנים .א
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לאחר ערבית מבעו"י, כך שייחשב כהפסק טהרה ביום  6לא מועיל ביום ה -טהרה לעניין הפסק .ב

  הקודם

 

 קצו,ב

 ז"ט

 ביום הראשון לא מועיל לעשות הפסק טהרה בשחרית, כיון שהוחזק מעיינה פתוח. 

 

 ש"ך

 ביום הראשון לא מועיל לעשות הפסק טהרה בשחרית, כיון שהוחזק מעיינה פתוח. 

ציין דין אישה הפוסקת בטהרה ביום ראשון, והרי אפילו מי שראתה רק כתם מדוע השו"ע מעדני מלך: 

 נקיים. 7ימים עם היום שראתה, ואח"כ מונה  5ממתינה 

אינה מועילה אף  -שבדיקה שחריתנפק"מ למקרה שחזרה וראתה שוב בתוך ימי הספירה, יישוב: 

  רה או ביום הראשון. ניתן להקל בין אם ראתה בימי הספי -בדיעבד. אולם אם מצאה רק כתם

 

  א"הגר ביאור

  לילה ספקזה  עצמו ש"בה

 

  תשובה פתחי

 לא מועילה )ולאו דווקא בשחרית( -בדיקה ביום הראשון בין שחרית למנחה קטנה דגו"מ:

 

 קצו,ג

 

  תשובה פתחי

  :צדקה מעיל

 לה ואמרו ,לבנים שנית ולבשה מחדש בטהרה הפסיקה ערבוב ,ליבונה בימי כתםאישה שמצאה 

 הנכתם שלה כתונת ולבשה וחזרה ימים' ה מחדש להמתין צריכה הכתם על שגם המחרת ביום חברותיה

 צ"שא לה נודע ימים' ב ואחר ,אתמול של מלבונה ונקי לבן סינרב מלמטה חגורה היתה אך ,כתמים בכמה

 נקיים השבע למנות תרשאי היא אםה ושאלה , וחברות שלה הטעו אותה בחינם,ימים' ה מחדש להמתין

 טומאתה מימי הםו שבחלוקה הכתמיםהיטב את  מכירה שהיא אומרתהיא  כי ,הראשון טהרתה מפסיקת
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 ואילו ,עדייןשלה  נקיה הסינר , ואין הם חדשים, ובכדי להוכיח את דבריה אמרה שהרי לפנינוהראשון

 . י לא נכתם, ולא הגיוני שנכתם הכתונת החיצונית והסינר הפנימהסינר על נמצא היה מחדש נכתם

 :תשובה

 יש לדון כאן מצד:

 האם אותה אישה רשאית למנות את הימים הראשונים שלפי הטעות שהייתה לה לא עלו לה .א

אף אם נחשיב את הימים הראשונים לטהורים, האם יש לחוש ולתלות את הכתמים שמצאה  .ב

 בבגדיה בימי נידותה עתה

אמין לה שהיא מכירה את הכתמים אף אם לא נתלה את הכתמים בימי נידותה, האם ניתן לה .ג

 בטביעות עין, וגם מה זה מוסיף לנו זה שהסינר התחתון שלה נקי 

 מצד הדין הראשון:

 לא עולים למניין. ממילא אין להסתפק בשאר הספקות. -הימים הראשונים

עולים לה הימים הראשונים, אולם, אם מדובר שהיא לא החזיקה עצמה כטמאה בימים הראשונים הללו, 

יון שמועיל לנו שהיא אומרת שהיא מכירה את הכתמים בטביעות עין שהם מימי נידותה, ואף אם אין לה כ

מועיל, מחמת שאם הכתמים הללו היו מגיעים מגופה היה להם ללכלך גם את הסינר  -בהם טביעות עין

 הפנימי ולא רק את החיצון. 

 -. אין לה טביעות עין בכתמים הללו2ה . אין לה הוכחה שהכתמים עוד קודם לנידותה עת1אולם, אם: 

 הימים הראשונים.   3בחזקת טמאה, כי אין לתלות ב

 

 קצו,ד

  ך"ש

 הנקיים  7. בדיקה אחת בתוך 2בדיקה בהפסק טהרה  1בדיעבד השו"ע כתב שדי ב: 

  איגר עקיבא רבי

 לכתחילה עליה לבדוק את עצמה ואת חלוקה פעמיים בכל יום

   תשובה פתחי

הנקיים תאמר "היום יום", כמו בספירת העומר, כיון שנאמר: "וספרה  7הצריך שבכל יום מהק'  השל"ה

 לה", ומכאן שצריך לספור בדווקא בפה. 

כי אין זה דומה חלקו עליו ולא הצריכו למנות בפה,  והרדב"ז ברוך בר ם"מהר תשובת, הנוב"יאך 

 לספירת העומר.  

  :כז סימן ד חלק ז"רדב ת"שו
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 צריכה ולפיכך ממנה להנצל לו אין הכרחית מצוה היא לכם וספרתם של שהמצוה הוא יל שנראה ומה"

 ולהכנס לבעל להזקק רצתה לא אם שהרי הכרחית מצוה אינה נקיים' ז ספירת אבל ומעומד וספירה ברכה

 מוציאה ואינה מברכת אינה ולפיכך בידה הרשות ימיה כל טמאה להשאר אלא קדשים לאכול ולא למקדש

 "מעומד צריכה ואינה בפיה הספירה

 -הנקיים, אף שגם לא הרגישה 7משמע מהגמרא שאם לא בדקה אפילו פעם אחת במשך כל חוו"ד: 

 טמאה מדאורייתא. כיון שצריך ספירה חיובית בפועל של ימי הנקיים. 

 חלק על החוו"ד, וכתב שיש לחלק: החת"ס

מועיל עצם זה שלא הרגישה, כי  צריך בדיקת חו"ס בפועל, ולא -ידיעה חיובית -בהפסק טהרה .א

בסתמא מקורה פתוח והיא צריכה לדעת בוודאי שנסתם מקורה, וזה ניתן להיעשות רק ע"י 

 בדיקה 

 הנקיים 7די בכך שברור לה שלא נפתח מקורה ב -ידיעה שלילית -הנקיים 7בספירת  .ב

הרי זה  גשהבהר שלא דם ממנה יצא אםש ה שכתבמ על עליו שהשיג מלואים אבניהעוד הביא בשם 

 . כפולטת ל"והו טמא מקורעצם מקומו של ה את הספירה, כי סותר

 לא סותר, אך לשיטתנו אפילו כתם סותר -וזה אינו, כי מדאורייתא

 טהורה שהיא וביןיאה דם, שמוצ מכה לה הנולד כ"ואח דהינ שהוחזקה אשה ביןש החוו"דעוד כתב 

דועה שרואה בה, כיון שהן ראו דם, אין הן יוצאות יאה דם, ויש לה ווסת לעונה ישמוצ מכה לה השנולד

 הנקיים שיהיה נקי לגמרי. 7לעולם מטומאתן עד שיעשו בדיקת הפסק טהרה ושיהיה להן יום אחד מ

 וסובר:האריך לחלוק עליו  החת"ס

אינה  -נידה שלא הספיקה לפסוק בטהרה ומעיינה עוד פתוח, ונולדה לה מכה מסכים עם החוו"ד: .א

 בטהרה עד שלא תראה דם לגמרייכולה לפסוק 

, לאחר שיעברו סתם אישה שמעיינה סתום ונולדה לה מכה, והגיע לה יום הווסת חולק על החוו"ד: .ב

יכולה לפסוק בטהרה ע"י כך שתבדוק עצמה בכל זמן  -הימים שבוודאי כבר פסקה מלראות דם נידה

סיח דעתה מכל מחשבות בין השמשות ותבדוק שהיא לא מרגישה שום דבר שיוצא לה מהמקור, ות

 הרי זה מועיל להפסק טהרה  -ואז אם לא תרגיש בפתיחת המקור

הנקיים לעיכובא, אין זה מעכב אם לא תבדוק ביום הראשון  7בדיקות במהלך  2לשיטה שצריך דגו"מ: 

 ביום הראשון. -. בדיקה שניה2אחד מהימים האמצעיים  -. בדיקה ראשונה1דווקא, אלא יכולה לבדוק ב: 

 בדיקות(.  3הסמ"ג מודה בכך. אך עכ"פ צריכה עוד בדיקה ביום שפוסקת בטהרה )ממילא יש לנו כאן  גם

הנקיים, אך  7חלק על הדגו"מ וכתב שלשיטה זו צריך בדווקא לבדוק ביום הראשון והשביעי של  הנוב"י

 . 7אין זה מועיל, והיא לא יכולה לטבול ביום ה – 1+3אם בדקה למשל ביום ה

, ושוב אין 3שלאחר היום ה 8הוא כבר היום ה 13שוב אין זה מועיל, כי היום ה -1,3,13ביום האם בדקה 

הרי זה מועיל,  -9וב 3נקיים. אך אם בדקה ב 6, וצריכה למנות עליו עוד 13בידה אלא רק את היום ה

ויכולה  מועיל, -1,3,8כמו כן אם בדקה ב ., ויכולה לטבול לערב3מהיום ה 7הוא היום ה 9שהרי היום ה

ימים, זה מועיל, משום שהיום  7יש יותר מ 1ל 8מצטרף, ואף שבין היום ה 1לטבול כבר לערב, כי היום ה

  מצרף אותם.  3ה
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אין זה מועיל, כי  -7הנוב"י כתב שמכאן מוכח שאם לא בדקה ביום הראשון אלא רק ביום אמצעי וביום ה

  והשביעי, אף אם זה ע"י צירוף.  הנקיים יהיו בכלל היום הראשון 7צריך בדווקא לדאוג ש

יש להקל, אך יש להקל רק  – 7וה 1אם בדיעבד כבר לנה עם בעלה מבלי שבדקה ביום ה החת"ס:

 אין להקל אף בדיעבד.  -, אך אם בדקה רק באחד מהימים האמצעיים7או ה 1כשבדקה עכ"פ ביום ה

 

 קצו, ה

  ך"ש

מצאה שהיא  4ימים וכדו' וביום ה 4לאחר אם ראתה דם, ולא בדקה עצמה לפסוק בטהרה, אלא רק 

 טהורה, הרי זו בכל זאת בחזקת טמאה עד הרגע שפסקה בטהרה. 

 

 קצו ,ו 

  :עח סימן וכתבים פסקים הדשן תרומת

 לא חיבורים בשאר אך, בזה מדקדקין שמעתי כבר, דש שהשמש מקום עד נקיים' בז אשה דבדיקת ההיא

 להם והנח, ביותר עליה להחמיר אין, האי כולי לנשים א"דא כיוןו. ולסדקין לחורין יפה בדיקה רק כתבו

 '.כו לישראל

 הגר"א

 גפן צמר הואפקולין 

 יש צורך להכניס את ההפסק טהרה בעומק, כי אם לא כן אין זה בכלל בדיקה. 

הרא"ש, הג"מ ורי"ו כתבו שצריכה להכניס עד מקום ששמש דש, כי הדם מטמא כבר בבה"ח. אך שאר 

 תבו בסתם שבודקת בחו"סהפוסקים כ

 אדמומית כלשהיא מטמאה, אף בפחות מכחרדל

  תשובה פתחי

לכתחילה, אך אם היא יכולה טוב שכל יום משבעת  7וה 1אם כואב לה מאוד, תבדוק רק ביום ה נוב"י:

 הנקיים תקנח מבחוץ מעט. 

ך למעשה לא מלאו לדעת הרבה פוסקים ניתן להקל ואין צורך לבדוק עד מקום שהשמש מגיע, א נוב"י: 

 ליבו להקל בדבר, כיון שמצינו הרבה פוסקים שמחמירים בדבר. 

ס, אך בשאר אך הנוב"י הסכים שיש להקל כרמב"ן, שרק בבדיקה של הפסק הטהרה יש צורך בחו"

 דספירת שסובר י"רש דעת לצרף יש פ"עכהבדיקות )אף בבדיקה של היום הראשון( די בבדיקה קלה. 

 .קלה בבדיקה לה די שוב ,ראשון ביום בדיקה שצריכה שאף ,זה ניןלע ספירה מקרי לילה
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 קצו,ז

 .לחבירתה ומראה עצמה בודקת הסומא

  ח, קצו

 שומעת אינה אם אבל; כפקחות הן הרי, שומעת ואינה שמדברת או מדברת ואינה ששומעת החרשת

 וסתות להן ולקבוע ותןא לבדוק פקחות צריכות, חולי מחמת דעתה שנטרפה או השוטה וכן, מדברת ואינה

 חוששות, להן הוקבע לא; הנשים כל כשאר הן הרי, וסת להן הוקבע. לבעליהן מותרות שתהיינה כדי

 .פקחות ידי על ובודקות יום לשלשים יום משלשים

 

  קצו,ט

 לה שיש פי על אף משובחת זו הרי, בהם ראתה שלא בימים בין ספירתה בימי בין, לבדוק שמרבה האשה

 .קבוע וסת

 

 קצו,י

 ט"ז

הימים יהיו רצופים, זה דווקא בזמן הגמרא שהיה חילוק בין ימי נידה  7ב"י: כל מה שהשו"ע כתב שצריך ש

 שבעה לישב צריכה כחרדל טיפה אפילו שרואה אשה כללזיבה. אולם עתה שקיבלנו את חומרת ר"ז, ש

פ צריכה כבר לשבת על הדם אין נפק"מ בדבר, כי אף אם מדובר שאינה סותרת בראייתה, אך עכ" ,נקיים

  .עכשיושראתה ' ראיה מחמתנקיים  7

 ,י"בה בעל כתבו ע"בש גםו ,התלמודזמן  לפיששייך רק  דיןכתב  הטורמה ש גדול דוחקהט"ז כתב שזה 

  לזמן שלנו. מיניה נפקותא איזה בו שיש כ"וע

ינה צריכה לבדוק את לפי מה שקיי"ל שאישה שיש לה ווסת אהט"ז כתב שנראה שיש נפק"מ לזמן שלנו 

הימים של הנקיים  7עצמה כלל שלא בשעת ווסתה, כי אז היא בחזקת טהרה, מה שאין כן במהלך 

הימים וחזקת  7בכל משך  שלכתחילה היא צריכה לבדוק את עצמה בכל יום כי היא בחזקת טומאה

 . ימים רצופים בנקיות 7הטומאה נמשכת כל עוד שלא עברו עליה 

 הראשונה חזקתה עדיין כן אם ,הכל תסתור -ממש נקיים' הז בסוף תראה אם דאפילו השו"ע ל"קמעל כן 

 . ההיא בעת גם לכתחלה' בדיק וצריכה ,עליה

אם מצאה בפחות מכגריס שיכולה לתלות בכינה, ולא זקוקה לתלות בדם  הב"י כתב בשם תרומת הדשן:

אישה לא תוכל להיטהר לעולם, כי דם הימים הראשונים, שאם לא כן, שום  3של מכה, יכולה לתלות אף ב

 כינה מצוי הוא מאוד. 

הימים הראשונים בדם מכה זו חומרא, שאל"כ מה אכפת  3שזה שאנו לא תולים את הדם בכתב  הרמ"א

הימים הראשונים ניתן לתלות  3על כן מצד הדין אפילו בלנו מדינא שהיא לא יכולה להיטהר מחמת כן. 

  .מקום באותו לה שיש במכהניתן לתלות  ממש רואהכש אפילו במכה, שהרי
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לכתחילה במכה יש להחמיר  למעשההימים הראשונים, אך  3תולה במכה ש שלהלכההרמ"א כתב שאף 

 , כי זה בכלל דבר שניתן ליזהר בו. שעוברת בימים מועטים

 .דם שמוציאה ודאיב שיודעת מכההימים הראשונים במקרה שיש לה  3מ"מ הרמ"א התיר לתלות אף ב

 הט"ז כתב שמה שהרמ"א הביא ראיה מדין 'רואה' אינו נכון, כי יש לחלק בדבר:

ולא  במכהיש לתלות  כן על לטמא אותה, באאתה  תהוע תחלהב טהרה חזקתיש לה  -ברואה .א

 לטמאה

טהר בכדי ל ברורה חזקהמדובר שהיא כבר טמאה ואתה רוצה לטהרה, אזי אתה צריך  -כאן .ב

שונים יהיו נקיים הימים הרא 3שהייתה לה, ולכן צריך ש קודמתה טומאה של החזקה מן להוציאה

ימים ראשונים כלל, זה מהווה חזקה, ואח"כ כבר יכולה לתלות  3. ממילא אם לא ראתה לגמרי

 הנקיים 7במכה אף שזה בתוך 

הימים הראשונים ניתן לתלות בדם כינה כשמצאה פחות מכגריס, שכיון שא"א להיזהר  3עם זאת אף ב

 יא לא הרגישה ביציאת הדם, חז"ל לא גזרו בזאת. בדבר וה

 לא גזרו עליה.  -כמו כן, מי שהיא מוכת שחין שאינה יכולה להיזהר בדבר

 אין -כן עשתה ולא מכתה מדם עצמה תלכלך שלא זהרילה היא יכולהש כל ,בגופה לה שיש במכהאפילו 

  .בה ולהת שפיר -להזהר לה א"שא במכה כ"משא ,מכה באותהאפילו  לתלות לה

 הימים הראשונים יכולה לתלות בשחין, אך הכל לפי העניין ולא בכל שחין תולים.  3הסיק שב הב"ח

 

 ש"ך

נקיים וראתה בכל זאת סתרה כל ספירתה, כי עיקר העניין הוא שתטבול לאחר שתגמור  8אם ספרה 

 סתרה כל הנקיים שספרה -לטבול, ועל כן אם לא טבלה מיד, וראתה

 : ,הגמ"יבשם המרדכי הדרכי משה כתב

 צריך לדעת שדם המקור פסק לגמרי, ולכן צריך שיהיו נקיים לגמרי -הימים הראשונים 3 .א

 ציפור וכדו' \יכולה לתלות במכה -שאר ימי הנקיים .ב

 נראה שיש לחלק בסוג המכה:

 הימים הראשונים  3אינה תולה ב -מכה שלא ידוע אם מוציאה דם .א

הימים הראשונים, שהרי אף ברואה יש לתלות, וכל שכן  3תולה אף ב -מכה שידוע שמוציאה דם .ב

 שיש לתלות בכתמים שהם דרבנן   

 :ולומר לחלק אין

שבוודאי מעיינה סתום ולכן  זה תחילת ראייה, ועל כן תולים במכה, כי אומרים -רואה ממש .א

  מסתמא לא ראתה
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 לתלות כלל במכה כיון שכבר מעיינה הוחזק להיות פתוח, לא ניתן  -בתוך ימי ספירת הנקיים .ב

זאת משום שמצינו שיש הסוברים שבשעת הווסת ניתן לתלות במכה, כיון שווסתות הם מדרבנן, אם 

 יש לתלות במכה -כן גם כתמים שהם מדרבנן

אף מי שמחמיר בשעת הווסת שלא לתלות במכה, זה משום שסובר שווסתות הם מדאורייתא, אך 

 לתלות במכה שמוציאה דם.  לכו"ע יש -בכתמים שכולם מודים שהם מדרבנן

מכך שהפוסקים לא חילקו מתי רואה את הכתם, אם בימי הספירה או לאחריו, משמע שהם סוברים 

 הימים הראשונים ניתן לתלות את הכתם בכל דבר שניתן.  3שאף בתוך 

 כן מצינו בשם הרשב"א שניתן לתלות את הכתם אף בימי ספירתה. 

הימים הראשונים, זה חומרא בעלמא, שהרי תרומת  3ירו בניתן לומר שמה שסה"ת והמרדכי החמ

 הימים הראשונים, זה כיון שניתן להיזהר במכה.  3הדשן כתב שהטעם שלא תולים ב

הימים הראשונים לא היה שייך לנמק ולחלק בין מקום שניתן להיזהר  3אם היה אסור מדינא לתלות ב

 -שניתן להיזהר, אך במקום שלא ניתן להיזהראו שלא ניתן להיזהר. אלא וודאי שהחמירו רק במקום 

, ולכן התיר לתלות בכתם שהוא פחות מכגריס, שהרי לא ניתן הימים הראשונים 3אין להחמיר אף ב

 . להיזהר בדבר

 ע"כ דברי הדרכי משה. 

 הש"ך כתב שדבריו של הדרכי משה צריכים עיון, כיון שניתן להבין את הסוגיה בדדרך אחרת. 

אינה תולה,  -רדכי שהוא עוסק בכל מכה, ועוד שאף כשנתעסקה בדם של ציפוראדרבה משמע מהמ

 אף שהדם לפנינו, כל שכן שאין לתלות במכה שמוציאה דם. 

 נראה לומר שהרמ"א סובר שיש לחלק:

 כיון שהוא מגיע ממקום אחר -בדם ציפור אינה תולה אף כשנתעסקה .א

 הר בה, ועל כן יש לתלות בה מגיעה מגופה, ולא ניתן להיז -בדם מכתה שמוציאה דם .ב

כיון שמשמע מפשט דברי סה"ת והג"מ שאין לתלות אף במכה שידוע שמוציאה אך הש"ך דחה זאת, 

הימים הראשונים היא צריכה לדעת בוודאות שפסק לה הדם  3כמו כן משמע מהפוסקים שב דם.

 אינה יכולה לתלות במכה.  -מהמקור, וכל עוד שלא יודעת

כת שחין, פשוט שכתמיה טהורים, כיון שברור לנו שהפצעים שלה מוציאים דם הר"מ כתב שאישה מו

 שתולה בזאת.  לבונה בימי ש"וכוהם אלו שצבעו את הסדין ואת בגדיה, ותולה אף בשעת הווסת 

 הר"ף הגיה בדבריו וכתב:

 אינה תולה -ימים לליבונה 3בתוך  .א

 תולה -לליבונה 3לאחר  .ב

הימים  3לתלות ב אין -ר לנו שהיא מוציאה דם, כפצעי שחיןמוכח מהר"מ והר"ף, שאף במכה שברו

 הראשונים. 
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 הש"ך המשיך לדחות עוד את דבריו של הדרכי משה.

במציאות שמעיינה פתוח לכו"ע נראה שצריכה לדעת שמכתה מוציאה דם. כיון שמצינו שרבים 

לות דווקא לאחר הימים, נראה להחמיר. גם נראה שהרשב"א התיר לת 3החמירו בדין תלייה במכה ב

הימים הראשונים, הרי הוא יחיד כנגד  3הימים הראשונים. אף אם הרשב"א חולק ומתיר בתוך  3

 רבים שכנגדו.  

 

הימים הראשונים ייתכן שזו חומרא בעלמא, והש"ך דחה  3הרמ"א כתב שאף אם מצינו שהחמירו ב

 וכתב שהוא לא מבין איזו מין הוכחה היא זו לומר כן. 

באישה מוכת שחין שיוצא ממנה דם תמיד, יש לתלות אף בשלושת הימים הראשונים, הב"ח כתב ש

 נקיים לעולם.  7דאל"כ היא לא תוכל לספור 

מוכת שחין זה עדיף בתלייה ממכה, כי מפצעי השחין יוצא דם כל שעה, כמו שמצינו שניתן לתלות 

  השחין ענין לפי הכל מקום ומכלבכינה, 

במוכת שחין אלא רק כשכולה מלאה בפצעים שיוצא ממנה דם תמיד,  מבואר בב"ח שאין להקל אף

 הימים הראשונים.  3אך אין לתלות אפילו במכה שברור שיוצא ממנה דם לעיתים, ב

כן מוכח מהאפי רברבי שהעתיק את כל הדינים שכתב הרמ"א כאן, רק את הדין של תלייה במכה 

ובר שלא ניתן לתלות וחלק על הרמ"א בזאת השמיט, ומוכח שס -הימים הראשונים 3שמוציאה דם ב

 כשיטת הש"ך. 

 

  א"הגר ביאור

הימים הראשונים  3הימים הראשונים אין לתלות בדם מכה, כיון שעדיין לא יצא מחזקת ראיית הדם. ב 3ב

 .זיבה לצחצוחיאנו חוששים מספק 

 פתחי תשובה

כתב  הדגו"מם מצאה שוב כתם, הימים הראשוני 3נקיים על כתם שמצאה, ואח"כ ב 7אם האישה סופרת 

הימים הראשונים של  3שיש להקל בדבר. כל שכן שיש להקל כשתבעוה להינשא ונתפייסה ומצאה כתם ב

 הנקיים.

עשתה הפסק טהרה, וספרה  -אישה שבדקה את עצמה בשביל ללכת לביהכנ"ס, וביום שפסקההחת"ס: 

ות אותו, והשאלה עכשיו היא האם נאמר הימים הראשונים היא מצאה כתם ויש לה במה לתל 3נקיים, וב

הימים הראשונים, או שמא נמנה את הימים מאז שבדקה עצמה  3שאין לה לתלות את הכתם כי מצאה ב

 ס:ללכת לביהכנ"

 מיקל בדבר למנות כבר מהבדיקה הראשונה שבדקה עצמה לבית כנסת עה"ג: .א

 מחמיר בדבר, שיש למנות רק מבדיקת הפסק הטהרה צ"צ: .ב

שמועיל דווקא בבדיקה  המהר"ם מלובליןבדבר, אך כתב שמפירוש רש"י למד מיקל  ס"ט: .ג

שחז"ל תיקנו שאז מדקדקת בדבר, וממילא משמע קצת כצ"צ שבבדיקה שבדקה עצמה לבית 
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אין להחשיב בדיקה שכזו. אך ניתן לומר שרק בטהרות  -הכנסת שלא הייתה בדיקה שתיקנו חז"ל

 קה שבדקה עצמה לביכנ"ס.החמירו, ולעניין נידה סתם די אף בבדי

בעצמו דחה את הבנת המהר"ם ברש"י, והעלה למעשה: אם האישה אומרת: 'ברי לי הס"ט 

  מועילה הבדיקה ומונה מאז.  -שבדקתי כראוי כשרציתי ללכת לביכנ"ס'

 יש לחלק מתי מצאה את הכתם ביכולת לתלות בדם מכה:תפארת צבי: 

 ה תולהאינ -הימים הראשונים 3אם מצאה את הכתם ב .א

הימים  3הימים הראשונים, אך חוששת שהכתם מדם שיצא ב 3אם מצאה את הכתם לאחר  .ב

הנקיים  7הימים הראשונים למניין  3תולה במכה ובדם נידה, ויכולה אף למנות את  -הראשונים

 )לא כרב אחד שטעה בזה(.

 כן משמע בפנמ"א. 

 חלק על כך.  -אולם הבית אפרים בשם אחיו

 אינה תולה להקל.  -הימים הראשונים 3באם מצאה את הכתם 

הימים  3אם מצאה את הכתם על גבי דבר שאינו מקבל טומאה, אף אם זה בתוך חמדת שלמה: 

טהורה. כיון שהיא מצאה ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה, ממילא אין זה בכלל גזירת חכמים.  -הראשונים

 תלייה.  כאשר ראתה על דבר שאינו מק"ט, אין צורך בכלל להגיע לדין

 הימים הראשונים.  3התיר בכתמים שמצאה בבגד צבוע בהמעיל צדקה 

הימים הראשונים, שכיון שלא ניתן להיזהר מדם כינה לא גזרו  3אם מצאה כתם פחות מכגריס תולה אף ב

 חז"ל בדבר. 

כתב שאם יכלה לישון במקום שלא מצויים בו פשפשים, ובכל זאת בחרה לישון במקום מהר"ר דניאל 

 אינה יכולה לתלות בפשפשפים.  -מצויים בו פשפשפיםש

 אם הייתה לה מכה בוודאות, תולה אף ביותר מכגריס. 

  ברית אברהם:

 אינה תולה במכה -הימים הראשונים 3אם ראתה טומאה וודאית, וראתה ב .א

 -אם הרגישה שהדם מהמקור, אך אינה יודעת אם זה דם מכה מהמקור, וזה בתחילת הראייה .ב

 טהורה

הרגישה שהדם מהמקור, אך אינה יודעת אם זה דם מכה מהמקור, וזה בשעת ווסתה או אם  .ג

 טמאה, וכי לעולם לא תראה.  -בעו"ב

 ממש ברואה גם במכה לתלות -ראשונים י"ג תוך ז"אחיש להקל  .ד
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לספירה מצאה  6והייתה בדרך, ועל כן פשטה את החלוק, וביום האישה שפסקה בטהרה, בית אפרים: 

על החלוק. השאלה היא האם היא יכולה לתלות שהדם הוא מימי נידתה ולא מימי ספירת  שיש כתם דם

 הנקיים: 

הימים הראשונים אפילו לא  3ע"פ דעת הש"ך שאינה תולה ב ,להחמיר צידד מדובנא הרב -אחיו .א

במכה שבוודאי מוציאה דם. ממילא, אם נתלה שהדם הוא מימי נידתה, על כורחינו לומר שהדם 

 הימים הראשונים.  3חלוקה גם ב ההי שם על

בעצמו צידד להקל בדבר, כיון שהוא סובר שמעיקר הדין יש לתלות במכה שבוודאי  הבית אפרים .ב

הימים הראשונים, ועדיף לתלות בימי הנידה מאשר בדם מכתה, כל שכן שברור  3מוציאה דם, ב

 שהכתמים הם על חלוקה. 

המשרתת פרסה  2נקיים, וביום ה 7חילה לספור בדין אישה שהת מאירות פנים ז"אא בשם כתב כן

פקה ממתי מצאה עליו כתם, והסת 7את הסדין שהייתה רגילה לשכב עליו כשהייתה נידה, וביום ה

הימים  3העלה שזה כדין מכה שבוודאי מטפטפת דם, שניתן לתלות בה אף בוהפנמ"א הכתם, 

 הראשונים. 

עורק הזהב ומחמת כך הסדין והחלוק שלה דן באישה שבימי הנקיים שלה, הגיע ווסת  החת"ס

הימים הראשונים, או שכיון שניתן לחכות שיעבור הזמן של  3האם ניתן לתלות אף ב, בדם מלוכלכים

 ווסת עורק הזהב עליה להמתין ואח"כ תספור נקיים. 

תב עם זאת כ הימים הראשונים. 3לתלות בו ב איןשכיון שווסת עורק הזהב נמשך רק כמה ימים,  והעלה

הימים הללו אינם עולים לה לנקיים,  3לה תקנה, שמיד לאחר יומיים שתראה, תפסוק בטהרה, ואף ש

ימים, אך מ"מ מועיל שתבדוק עצמה שלא נחזיק אותה כרואה  5מחשש שתפלוט, ועל כן מחכה שיעברו 

 תולה בו כתמים.  -ימים, אם יפתח עורק הזהב 5לאחר עדיין. 

 

 קצו, יא 

 ט"ז

 12עונות, כבר השכ"ז היא כמים ואינה סותרת ספירתה. עונה זה יום או לילה, דהיינו  6לאחר שעברו 

 שעות. 

 6וחצי בערב. אזי, יעברו  9אם לדוגמה שימשה במוצאי שבת, שעתיים לאחר הלילה, ולצורך העניין זה 

בבוקר, כי  וחצי בערב. ממילא היא לא יכולה למנות כבר מיום רביעי 9עונות מעת לעת רק ביום רביעי ב

 צריך נקי יום וכל לא הסריחה, זרע השכבת ועדיין ,הלילה לתיתח של שעות 2 באותן שתפלוטייתכן 

 . ממילא תתחיל למנות רק מיום חמישי. שבו ביום הן בלילה הן נקי כולו שיהיה

אם נבעלה במוצ"ש בלילה, ונתיר לה למנות מיום חמישי, יכולה לצאת תקלה במקרה  עוד חומרא:

ש ביום ראשון בבין השמשות, והיא תסבור לומר שהיא יכולה למנות כבר מיום שני, כיון שסברה שתשמ

 6עונות בסוף יום רביעי ) מניין  6לומר שנבעלה ביום ולא בלילה של יום ראשון, ולפי הטעות שלה ייגמרו ה

. רביעי 6בבוקר, . רביעי 5. שלישי בערב, 4. שלישי בבוקר, 3. שני בערב, 2. שני בבוקר, 1העונות: 

. 1העונות שלה הן:  6, אך באמת היא נבעלה בלילה וממילא בבוקר בערב(, ותסבור למנות מיום חמישי

. חמישי בבוקר, 6. רביעי בערב 5. רביעי בבוקר, 4. שלישי בערב, 3.  שלישי בבוקר, 2שני בערב, 

הלילה, ועל כן למעשה  וממילא תוכל למנות רק מחמישי בערב. יש חשש שהיא תפלוט שכ"ז בתחילת

 אינו נקי בוודאות.  5, כי יום ה6תמנה לה רק מיום ה
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 בכדי למנות.   6הימים של ההמתנה ולהמתין ליום ה 5לכן, החמירו האחרונים להוסיף יום ל

לשימושה, וזה משום שאנו מתייחסים אליה  6לכן, אם נבעלה במוצ"ש, מונה רק מיום שישי שזה היום ה

החומרא הזו שייכת אף אם הוא ביום שישי.  5ואז היום ה בין השמשות בסוף יום ראשוןכאילו שנבעלה רק 

 שימשה בתחילת ליל ראשון. 

, ולא צריכה להמתין ליום לשימושה 5 מיום למנות תוכל מצוה בעילת אחר שבכלהכתב  מפראג ל"מהרה

ולכן לא רצו להחמיר  . כיון שלא גוזרים שמא תשמש בבין השמשות, כיון שיש כאן רק דם בתולים,6ה

 בכדי למנות.  6בדבר. אך ברור שאם באמת יבעול אותה בבין השמשות שיש להמתין ליום ה

 נמצא למעשה שאם הכלה נבעלה:

 מונה מיום חמישי -בליל מוצאי שבת .א

   6מהיום המונה  -בבין השמשות של סוף יום ראשון .ב

 וכתב על מנהג זה שאין לו טעם. ימים בכדי למנות נקיים  7הרמ"א הביא שיש נשים שממתינות 

הימים  7שכיון שמדאורייתא, נידה כבר טובלת לאחר כתב בטעם הדבר  מאוסטרייך ש"הרהב"ח בשם 

נקיים שמא תראה ותהיה זבה, ונהגו בעבר לטבול  7אף אם הם לא היו נקיים,אלא שצריכה למנות אח"כ 

 פעמיים:

 הימים שהיא נידה מדאורייתא 7לאחר  -פעם ראשונה .א

 הנקיים )של ימי הזיבה( 7לאחר  -פעם שנייה .ב

 ימי ספירה.  7המתנה לספירה ועוד  7יום,  14ממילא, ע" אותו מנהג דאגו להמתין 

 בטעמים ואין ,הומצודבר ל מקדים -לספור נקיים עצמו שהמקדים א"רמה כתב יפההט"ז לסיום כתב ש

 הללו מספיק בכדי לנמק מדוע יש לדחות את טבילת המצווה 

ימים עד שתתחיל למנות נקיים, אף אם מצאה כתם  5א הביא שיש שחששו שבימינו תמיד ממתינה הרמ"

 ולא שימשה עם בעלה קודם לכן וממילא אין חשש לפליטת ש"ז.

אינה  -לא חש לחומרא הזו, ועל כן הוא סובר שאם לא שימשה עם בעלה ומצאה כתם הב"יהביא ש הט"ז

 יש להחמיר כמנהג הנ"ל. צריכה להמתין כלל. אך הרמ"א סובר ש

 שאין לחוש לפליטת ש"ז, ותוכל למנות מיד.  ,בעיר בעלה כשאיןכתב שנראה לו להקל  הב"ח

 כתב שנשמטה מהב"ח תשובת המהרי"ק שכתב במפורש שנהגו להחמיר אף כשאין בעלה בעיר.  הט"ז

ף לאחר החופה עם זאת כתב הט"ז שנראה שיש להקל במקרה של כלה שפירסה נידה סמוך לחופתה, וא

אך קודם שנתייחדה עם החתן, שאינה צריכה להמתין כלל, ובזה לא שייך לגזור כלל שהרי מעולם לא 

 שימשה ומדוע שנגזור. 

ימים לפני  5אישה טהורה שמוצאת כתם, דינה כדין אישה שראתה דם ממש לעניין שצריכה להמתין 

 שתתחיל למנות. 

צריכה להמתין,  אינה -אם ראתה ממש בתוך ספירת הנקיים אולם אישה שלבשה נקיים ומצאה כתם, ואף

 נקיים כשתוכל.   7אלא מונה מחדש 
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  ך"ש

שעות. אנו חוששים לפולטת שכ"ז שתפלוט ולא תרגיש ועל כן מצריכים לה להמתין עד היום  12עונה זה 

 שעות. 72נו הימים מע"ל דהיי 3, כי עד אז חוששים בכל יום שמא תפלוט, או שמא תפלוט במשך כל 5ה

 קודם השעה ששימשה בה, אזי היא סותרת את כל אותו היום.  6אם פלטה ש"ז בעונה ה

' א ביום ערבית אחרימים, אם היא ראתה ל 6לפי המנהג שממתינה עוד יום, כך שממתינה  מהרש"ל:

 ומשמע, בדבר ספיקא ואין' ו מיום ומונה' ה יום בסוף נקיים בגדים ללבוש יכולההיא  ,וםי הוא ועדיין

 'ד ביום לבנים שלובשים ו"הט של המקומות מנהג לפי אבל .ערבית כן גם היא שהתפללה פ"דאע מדבריו

  .בדבר ע"צ' ה מיום למנות ומתחילין לראייתם

 ,ערבית הקהל התפללוכבר ש אחר בטהרה להפסיק יכולה אשה איןש תה"דואין זה כמו מה שכתב 

 בהפסקת כן שאין מה .לאחר או להקדים ל"שה לומר שייך ואין השמים מן הסבה לה שבא הכא דשאני

 שזה תלוי במעשה שלה.  טהרה

 עוד כתב שנראה שעכ"פ אין להחמיר כשהיא בעצמה לא התפללה ערבית, מאחר שזה קרה לה משמיים.  

 אפילו להקליש  טהרה בהפסקת והרב ל"מהרי דעתל אבל ,דלעיל י"מהרא לדברי נמשךהש"ך כתב שהוא 

 .הכא ש"וכ היא פללההת אם היא

ימים, אף אם לא שימשה. כי לא פלוג  5הרמ"א הביא שיש מנהג להחמיר שבכל מקרה צריכה להמתין 

אף שעצם ההמתנה כששימשה זה גזירה אטו אם ראתה בבין השמשות, וממילא יש כאן לכאורה רבנן. 

הגזירה שמא תשמש בין  . בכל זאת כיון שעצם5גזירה לגזירה שהרי שוב גוזרים שגם לא תמנה עד יום 

 השמשות זו גזירה פשוטה שחז"ל מאוד חששו בה, יש להחמיר בדבר. 

כתב שצריכה להמתין דווקא אם בעלה בעיר, אך אם בעלה לא בעיר יכולה לפסוק מיד בטהרה  הב"ח

. אף שבתה"ד משמע מהשאלה שיש להחמיר אף כשבעלה לא בעיר, מ"מ משמע בסמוך לבהשמ"ש

 דבר. למעשה שהוא מקל ב

חלק, שהרי ידוע שבתרומת הדשן, המחבר בעצמו חיבר את השאלות, וממילא כנראה שזוהי דעתו  הש"ך

שיש להחמיר בדבר שתמתין אף אם בעלה לא בעיר. כמו כן, מכך שהוא לא פשט את השאלה הזו משמע 

 שיש למעשה להחמיר בדבר. 

ן בעלה בעיר, לבין הדין של אישה שלא ממילא, כיון שבשאלה הוא משווה לגמרי בין הדין של אישה שאי

 שימשה, ממילא הוא הדין בתשובה. 

כמו כן כתב שהחמירו במקומו גם כן כתב שהנשים מחמירות בדבר אף אם בעליהן אינם בעיר.  "קיהמהר

ימים עד שתמנה נקיים, אף שהחתן עוד לא הגיע לעיר. אך כתב שבשעת הדחק  5שאפילו כלה ממתינה 

 יד תפסוק בטהרה, וזה עדיף משתהיה חופת נידה. יש להתיר לכלה שמ

כתב שאף שאנו לא מדקדקים בחופת נידה, מ"מ במקום שניתן יש לעשות את הדברים בטהרה  הש"ך

 כמה שניתן ולעשות את החופה כשהיא טהורה. 

שלא שימשה שתמנה מיום המחרת של מציאת הכתם. גם יש להקל בדין אישה שמצאה כתם במקרה 

ימים זה רק כשראתה דם  5ין להחמיר בזה. ממילא נראה שמה שהחמיר התה"ד שתחכה הב"י כתב שא

 ימים כשלא שימשה.  5ממש, אך לא אם מצאה רק כתמים שהם מדרבנן, שבהם לא תצטרך להמתין 
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ממילא לפי זה מובן שהרמ"א הביא דין זה של המתנה אף כשלא שימשה לאחר דין רואה ממש ולא לאחר 

 שהרי כאמור לא שייך דין המתנה כשרק מצאה כתם. דין מציאת הכתם, 

 כתב שדין זה של המתנה שייך אף כשראתה כתם, אף אם לא שימשה, וכתב שכך נוהגים.  העט"ז אולם

 שמצינו מחלוקת בדין אישה שמצאה כתם ולא שימשה, האם צריכה להמתין: נמצא

 לא צריכה  ש"ך: .א

 צריכה  עט"ז: .ב

 תוךמרגע מציאת הדם, מחשש שתפלוט שכ"ז, אך אם ראתה ברק  ימים הוא 5כל הצורך בהמתנה של 

 ומונה בטהרה יום באותו פוסקת ,כתם או דם וראתה וחזרה נתקלקלהימים ש 5 אחרל או ספירתה ימי

 , ולא צריכה שוב להמתין שהרי כבר אין כאן חשש פליטת ש"ז. למחרת

 

 הגר"א

 הראב"ד סובר שדין פולטת שייך רק בטהרות. 

עונות, וכ"כ הרז"ה שיש  3עונות מחשש שתפלוט. אך לגירסת הרמב"ם מדובר רק ב 6מתין יש לה לה

 עונות, וכן הוא בירושלמי.  3לגרוס 

ימים קודם הספירה, יצא להם הטעות הזו מן התוס' שבימי ר"ת היו  7נראה שמה שנהגו הנשים להמתין 

 טבילות.  2טובלים 

 

 פתחי תשובה

לנידתה, והיא לא שימשה בלילה שקודם ראייתה, שדינה הוא שהיא  4בדין אישה ביום הכתב  השל"ה

 . 5, ולהתחיל לספור ביום ה4מותרת ללבוש לבנים ביום ה

, אזי ליל טבילה היה יוצא בליל 6משום שאם היא הייתה מתחילה לספור ביום ההשל"ה העדיף לעשות כן 

בכדי שתוכל לקרב את הטבילה שבת שלאחר יו"ט, ומוטב להניח את החומרא של חשש פליטת ש"ז, 

 לחפיפה כמה שניתן. 

כתב שבמציאות שכזו שליל טבילתה יצא בשבת שלאחר יו"ט, נראה שיש להתיר שתפסוק בטהרה  הס"ט

 ביום רביעי ותמנה שבעה נקיים מיום חמישי. 

 להקל אפשר ,ימים' ה המתנת מבלי הכתם מציאת אחר מיד נקיים שבעה ספרה כבר: בדיעבד כשחת"ס

  .בדיעבד אפילו להקל אין -העד בבדיקתנמצא  הכתם אם אך, הנקיים לה שיעלו שמשהכש גם

 לראייתה' ה יום עד נקיים שבעה סופרת אינה כלה אפילו הדחק בשעת דשלא שכתב ך"הש אףדגו"מ: 

 שהיתה מניקה או ראשונה פעם שראתה בתולה כגון זו לראיה קודם נדה היתה כשלא אלא אמר לא

 שייך לא נדה כבר היתה אם אבל, חודש ד"כ אחר ראשון פעם עתה וראתה בעלה תתמי בעת טהורה

 ., שהרי אין חשש ששימשה קודם לכןכלל זו חומרא

  רק כשיש חשש ששימשה קודם לכן שייך לגזור שמא תפלוט
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אינה צריכה להמתין בכדי  -ראתה טוהר הימי וככלות לנקבה' ופ לזכר' מ תוךב טבלה שלא יולדתעל כן, 

נקיים, אלא מיד תפסוק בטהרה ותמנה, שהרי עד הראייה הייתה טמאה לידה ולא יכלה כלל  7מנות ל

 לשמש וממילא לא שייך להחמיר שתמתין שמא תפלוט. 

 כמו כן יש להקל אם ראתה והיא בתוך ימי הטוהר, שתוכל למנות שבעה נקיים מיד, אם לא שימשה. 

 נקיים לספור תתחיל אםה , השאלה היאהימים באותן הוראת וחזרה ,מלאות תוךשטבלה  יולדתחת"ס: 

  בתולים לדם הטובלת מכלה גרע לאכי זה  ,לשמושה ימים 4 אחרל רק

 כיון שהרמ"א כתב שדינו כדם לכל דבר.  שיש להחמיר בדבר,החת"ס כתב לדינא 

למנות  ראוי לגעור במורה שהורה שאישה שטבלה ואחר הטבילה קודם ששימשה ראתה דם, יכולה נוב"י:

נקיים. ראוי לנזוף בו אך לא להענישו, כי עצם דין זה שצריך להמתין מחשש לפליטת ש"ז הוא  7מיד 

 חומרא בלי טעם. 

  .ששמשה קודם הטבילה אחר תיכף ראתהשמקיל במקרה  הפני יהושעכתב ש הנוב"י

החופה שמעולם וכל מה שהקיל זה כשראתה מיד אחר חולק עליו ואוסר, שהרי הט"ז מחמיר,  הנוב"יאך 

 לא שימשה. 

ג"כ מקיל במקרה שראתה מיד לאחר הטבילה קודם ששימשה. כי חז"ל לא גזרו במילתא מעיל צדקה 

 ס"טדלא שכיחא, וכ"ש בגזירה זו, וכתב שהסכימו עמו החברים. וכן דעת ה

 אישה שראתה לאחר הטבילה קודם ששימשה צריכה להמתין לפני שתמנה נקיים: האם

 המתיןצריכה ל נוב"י: .א

 אינה צריכה להמתין  פני יהושע, מעיל צדקה, ס"ט: .ב

 

 קצו, יב

  ז"ט

 עונות ומונה יום נקי וטובלת 6ממתינה  -אם טעתה יום אחד במניין הנקיים .א

ימים וטובלת, אך השו"ע נקט יום  2עונות ומונה  6ממתינה  -אם טעתה יומיים במניין הנקיים .ב

 אחד כי לא מצוי שתטעה ביומיים

אינם עולים לה  -עונות, כי הימים שפולטת בהם זרע 6בחשבון היא צריכה להמתין  במקרה שטעתה

ימי נקיים רצופים, כי ש"ז לא סותרת למפרע את הנקיים  7אין בעיה בכך שעתה אין לה למניין הנקיים. 

לא עולה, ועל כן אם ממשיכה אח"כ למנות נקיים הכל  -שספרה כבר, אלא רק אותו היום שראתה בו ש"ז

 שב כרצף אחד שמועיל. נח

העונות ראתה דם אלא שחיפהו ש"ז, כי רק בבעילת מצווה מצויים דמים, מה שאין  6אין לחוש שבאותם 

 כן במקרה שלה שאין זה מצוי. 

יכולה לטבול  -מחוסרת טבילהשאם טבלה שלא כראוי ושימשה, וממילא היא עתה רק ביאר בשו"ע  הט"ז

  מתי שתרצה. 
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 הט"ז תמה על השו"ע:

יום בכדי להבחין בזרע שנזרע  93מצינו שגר וגיורת שנתגיירו מפרישים אותם  באבן העזר: .א

 בקדושה

  הצריכו להפריש אותה בכדי להבחין איזה זרע נזרע בקדושה  לא ביורה דעה אצלנו: .ב

 יישוב הט"ז:

כיון שקודם לכן הם היו גויים, שייך שפיר להבחין בכדי לדעת מהו זרע שנזרע באבן העזר:  .א

 קדושהב

מדובר בישראליים שבעלה היה מצוי לה קודם הבעילה, וממילא לא שייך להבחין בין ביורה דעה:  .ב

 . אינה צריכה להמתין להבחין בין זרע לזרע -הזרע, כמו שמצינו שאנוסה שיושבת תחת בעלה

צריכה הפרשה, אך צ"ע למעשה אם צריך  -יום האחרונים 93אם בעלה לא היה עימה ב ממילא

 זה. במצב שכ

 

  ך"ש

הנקיים. הצורך להמתין הוא  7עונות ואח"כ משלימה את  6ממתינה  -במנין וטבלה ושימשהאם טעתה 

במקרה שכזה היא יכולה לטבול מיד  הימים שלאחר התשמיש. 3משום שאנו חוששים שמא תפלוט ש"ז ב

ן לגזור משום 'בין ימים, כי לא שכיח שתטעה במניין, ואי 5ימים + יום אחד נקי דהיינו לאחר  4לאחר 

  השמשות'. 

הימים,  7אין זו סתירה, ויכולה לטבול מיד לאחר  -7ושימשה ביום ה 7אם טבלה בליל הב"י בשם הרא"ש: 

 . 7כי הפליטה הייתה כבר לאחר שהאיר היום ה

הש"ך העיר שאף שהב"י כתב שלפי הסמ"ק, סתירה אינה סתירה רק לאחר ליל שביעי, משמע מדבריו 

 י בדווקא. שלאחר שביע

 

  תשובה פתחי

בגודל  כתם מצאה הראשון היא ביום ותיכף ,נקיים שבעה לספור שהתחילהנידה מאהבה:  תשובה ת"שו

 כדין, ובכל יום מצאה שהיא טהורה, וטבלה ושימשה.  למחרת מחדש לספור והתחילה ,מכגריס יותרשל 

ים ביום אחד, והיא טוענת שהיא ואח"כ השכנה שלה שגרה בצמוד אליה טוענת שהיא טעתה בחשבון הימ

 ימים, אך היא טוענת לעומתה שהיא דקדקה כראוי בחשבון הימים. 6ספרה רק 

 בדבר, כיון ש: וצידד להקל

 זה רק ספק דרבנן )שהרי לא הרגישה, וממילא מדאו' יום זה מצטרף( .א

 חשש לעז לפגם הוולד לאחר שכבר שימשה   .ב

 היא לא מאמינה להש לחברתה בפירוש שתאמר עליה וצוה ,כפרה ולא טבילה לא צריכהוממילא אין היא 
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 יש לחלק: הסכים עימו, אך  הנוב"י

הרי היא נאמנת לנו מדין  -במפורש שהיא לא מאמינה לשכנה שלהאם מדובר שהיא אמרה  .א

'וספרה לה', וידוע שאין 'עד אחד נאמן באיסורים' במקום שהבעל דין מכחיש אותו )אף במקום 

  חשש איסור דאו'(.

יש לה לחוש מספק לדברי חברתה, כיון שבמקום  -אם מדובר שהיא בעצמה מסופקת בדבר .ב

 הרי שתיקה כהודאה.  -שהבעל דין שותק

השיג על מה שכתב הט"ז  החת"סטובלת מתי שתרצה.  -הנקיים 7אם לא טבלה כראוי וכבר עברו 

פרישה. כי אף אם לא עבר יום אזי צריך לה 93)והסכימו לכך הח"מ והב"ש( שאם בעלה לא היה עימה 

 לא שייך דין הבחנה.  -זמן רב בין השימוש לראייה שייך דין הבחנה. כמו כן, בכתם

 

 קצו,יג

  ך"ש

אף שמובא ברמ"א שאין בקיאים בזמן הזה בקינוח ורחיצה, אך עכ"פ הדבר מועיל במקרה שטעתה 

כל מיד למנות את היום ששכחה עונות, שמועיל לרחוץ ולקנח, ואז תו 6ימים, שצריכה להמתין  6וספרה 

עונות. אין לגזור בזה כי זה מילתא דלא שכיחא. נראה שאף הרמ"א מודה בכך, וכל מה  6מבלי להמתין 

 שכתב זה בסתם אישה. 

כתבו שאין אנו בקיאים בקינוח ורחיצה  הסמ"ק, הג"מ והב"חאין להקל בדבר לכתחילה, שהרי  למעשה

 זו.  
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 קצז
 קצז א

  ז"ט

 סאה  43ב. 2 בלי חציצה. 1ראוי כולל: לטבול כ

 קצז,ב 

  ז"ט

 מצווה, צריכה לטבול כשבעלה בעיר, כיון שזה לצורך מצוות פו"ר אינהאף למ"ד שטבילה בזמנה 

מצינו שבעל יכול לבוא מהדרך ולבוא על אשתו מבלי  ראייה מירושלמי:מצווה.  -: טבילה בזמנהלר"ח

לנו שהיא טבלה בזמנה אף שהוא לא היה כאן והיא לא ידעה לשאול אותה אם היא טהורה, כיון שברור 

 שהוא יגיע. 

מצווה, רק שסתם  אינהדחה וכתב שאין משם ראייה, כיון שניתן לומר שבאמת טבילה בזמנה  הב"ח

 אישה צריכה לטבול שמא יקרה מצב שכזה שהבעל יגיע והוא יבוא עליה מבלי לשאול אותה. 

יכול לחשב את הווסת ולבוא על אשתו, לא אמרו את זה רק במצב שמה שאמרו שבעל כתב לתרץ  הט"ז

 איסור עצמישברור לאישה מתי בעלה אמור לחזור הביתה, אלא בכל מצב היא צריכה לטבול. מכאן שיש 

 לאישה להישאר בטומאה ולהימנע מטבילתה. 

 

עליה מבלי לשאול . על כן גם הבעל יכול לסמוך על אשתו ולבוא מצווה -טבילה בזמנהוכל זאת משום ש

 אינהסובר שלהלכה טבילה בזמנה  ר"תאותה. לפי זה גם היה מותר מצד הדין לטבול בשבת. אולם 

מצווה, ועל כן יש לה מצווה לטבול רק מצד מצוות פו"ר, ועל כן הרמ"א שפסק כסברת ר"ת, התיר רק 

 במקרה שבעלה נמצא בעיר. 

בה או תוך הזמן הזה, ומצד הנקיות היא כבר יכלה לנק 83שטבלה לאחר נשאל בדין יולדת  תרומת הדשן

האם מותר לה לטבול  -ימים קודם לכן. אלא שהיא המתינה בגלל שלא היה לה כוח כ"כ 7\8לטבול כ

 בשבת? 

במקרה שלה  מצווה. ממילא, -כתב שאין להתיר לטבול בשבת אלא רק אם טבילה בזמנה שבמרדכי וענה

ש לאסור. אולם אם היא לא יכלה לטבול קודם לכן, מחמת אונס שהטבילה בשבת אינה בזמנה, לכאורה י

אינה מצווה, יודה שמותר לה לטבול משום מצוות 'עונה'.  -וכדו' נראה שאף ר"ת שאמר שטבילה בזמנה

 אף טבילה שלא בשעת ה'עונה' מוגדרת כמצווה, כי בכל זאת הבעל משמח את אשתו בתשמיש. 

 נע מלטבול בשבת, אא"כ:כתב שהנשים נהגו להיזהר ולהימ תה"ד

 בעלה בעיר .א

 לא יכלה לטבול קודם לכן  .ב
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 שאז זה נחשב כטבילת מצווה משום מצוות עונה. 

לכאורה מה הבעיה לטבול בשבת אף אם נאמר שטבילה בזמנה אינה מצווה, והרי קושיה נסתרת: 

כמתכוין המשנה במסכת ביצה אומרת שלכל טמא מותר לטבול בשבת כי הוא נראה כמתקרר במים ולא 

 לטבול, ממילא מדוע למ"ד שטבילה בזמנה אינה מצווה אסור לטבול בשבת?

: כל זה נכון בעבר, אך כיון שבימינו לא נהגו להיכנס למים בכדי להתקרר, אין זה נראה אלא תירוץ

 כמתכוונת לטבול לצורך. 

א יכלה לטבול אסורה לטבול בשבת, אף של -אם מדובר שבעלה הגיע בער"ש ויכלה לטבול לפני השבת

 קודם לכן בשאר ימי החול. 

 ,שבתה קודם לטבול יכלהוכתבו שאף אם היא נאנסה ולא החמירו יותר בדבר  ו והב"ח"מהרי, אגורה

חולק עליהם ומתיר, אף אם  הב"יהמרדכי לעיל, אך  ראייה:אסור לה לטבול בשבת.  -ש"בע בעלה ובא

 אה כמתקרר במים אף בזמן הזה. יכלה לטבול קודם השבת, כי הוא סומך על הטעם שנר

שכתב שבזמן הזה אין אדם שהולך  כהמרדכי ל"קי דלא מ"ש ,בשבת לטבול שנהגו כיוןכתב ש דרכי משה

 להקר במים. ממילא היה לרמ"א להתיר לטבול בשבת אף אם היא יכלה לטבול קודם השבת.

 אם זה מחמת אפילו ,לכן םקוד לטבול יכולה תהיהי שלא כלש ולומרכתב שצריך ליישב את המנהג מ מ"

אך אין להתיר  .בשבתמותר לה לטבול ו "בזמנה טבילהזה מוגדר כ" ,בעצמן הנשים שנהגו חומרא

 כשיכולה לטבול קודם השבת. כמו כן אין להחמיר בדבר במקום שלא נהגו להחמיר.  

 גם השו"ע פסק שהכל תלוי במנהג. 

 ,בשבת לטבול לגמרי אוסרים ל"ומהרי ו"ומהרי הגדולים בשם והאגור המרדכיתמוהים, שהרי דבריו 

הוא  -כשלא יכלה לטבול קודם השבת, אך אם מדובר שיכלה לטבול קודם השבת דוקא מתיר ה"ובת

 אוסר אף אם בעלה הגיע בער"ש.

ממילא לא מובן מדוע הרמ"א הקל במקום שאין מנהג להחמיר, אם מדובר שבעלה היה כבר כאן בער"ש 

מדוע הקל אחר לידה, והרי זה נגד כל הפוסקים שהסכימו לאסור כשבעלה היה כאן  ויכלה לטבול, כמו כן

 בעיר כבר מער"ש. 

חלק על הרמ"א והחמיר בדבר. אך כתב שלשיטת תה"ד משמע שיש לאסור לטבול בשבת  הב"חגם 

 דווקא:

 בעלה בעיר .א

 יכלה לטבול קודם השבת  .ב

מותר לה  -אף שהיא יכלה לטבול קודם לכןאולם, אם מדובר שבעלה איננו בעיר והוא הגיע בער"ש, 

 לטבול בשבת, כי הנשים לא נהגו לטבול כשבעליהן אינם בעיר. 

ן לא התכוון להתיר במציאות של הב"ח, כי כל חלק על הב"ח בזאת, שהרי בוודאי תרומת הדש הט"ז

תחילה ה, והעיקר הוא שיש להתיר רק כשלא יכלה מכוונת תה"ד זה שהבעל יהיה בעיר בשעת הטביל

 לטבול.  

  :דהיינו ממילא הט"ז כתב שיש לנו לפסוק כתרומת הדשן
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 אפילו ,בשבת לטבול אסורה -טבלה ולא אונס שום בלא השבת קודם לטבולהיה  שאפשר כל .א

 שבת בערב הבעל בא אם

 מקרה  בכל בשבת לטבוללה  להתיר יש -אונס איזה מחמתלה לטבול  אפשרהיה  שלא כל .ב

וש רש"י שהחפיפה צריכה להיות ביום בדווקא, וטבילתה יוצאת במוצ"ש כך שהיא כיון שאנו חוששים לפיר

לא יכולה לחפוף ביום השבת עצמו, ממילא היא מוכרחת לחפוף בער"ש, ואז תצא הרחקה גדולה בין 

החפיפה שתעשה ביום שישי לטבילה שתעשה במוצ"ש, על כן יש לאסור לה לטבול במוצ"ש, ואף שמצינו 

, אך משמיים לחפוף במוצ"ש ולטבול במוצ"ש, זה רק במקרה שליל טבילתה חל במוצ"ששבדיעבד מועיל 

 כאן שהיא פשעה ולא טבלה קודם לכן, אין להתיר לה לחפוף ולטבול במוצ"ש.  

 ביאה ראשונה באלמנה בשבת: 

אסור לבוא ביאה ראשונה על אלמנה בשבת, כי הוא 'קונה' אותה בביאה זו, ואין לעשות מעשה קניין 

בשבת. על כן אין לעשות לאלמנה נישואין בשבת, כשחל ליל טבילתה בליל שבת, כדי שלא יבוא עליה 

 ביאה ראשונה בשבת. 

אם היא טבלה קודם השבת, צריך לבוא עליה בדווקא בערב שבת אחר החופה קודם שתכנס השבת. 

ה זה הביאה. כ"כ 'חדר ייחוד' לא מועיל אם הוא בועל אותה פעם ראשונה בשבת, כי העיקר באלמנ

, שבאלמנה קונים בדווקא ע"י בעילה המרדכי בשם הר"מ, והמהרי"ל בשם מהר"ש רבו של המהרי"ל

 גמורה. 

יש ייחוד קונה אף באלמנה, כיון שייחוד מועיל אף בדבר שצריך ביאה, מ"מ כתב שאף שהמשאת בנימין 

 כי הרבה מגדולי הדור החמירו בדבר.  להחמיר למעשה

 דין קניין אלמנה:נמצא שלמעשה ב

: וכן פסק הט"ז למעשה, המרדכי בשם הר"מ, והמהרי"ל בשם מהר"ש רבו של המהרי"ל .א

 ביאה בלבד

 ביאה או ייחוד  משאת בנימין: .ב

 הביא שיש מתירים לאלמנה לטבול במוצ"ש, כי היא לא טבלה בליל שבת רק בגלל חשש איסור.  הרמ"א

ראשונה באלמנה, שמצד הדין אסור לה לטבול בליל  על ביאה כתב שהיש מקילים נסוב דווקא על הט"ז

שבת כדי שלא יבוא עליה ביאה ראשונה בשבת, והיא הרי לא פשעה בשום דבר כי משמיים קרה שליל 

  טבילתה חל בליל שבת. 

 בעיר בעלה היה שלא או לידה אחרבמקרה שנהגו להחמיר )בדין הקודם( אך אין להקל ולטבול במוצ"ש, 

רור שאסור לה לטבול אף במוצ"ש כיון שהיא יכלה לטבול קודם השבת בשופי, ואין לה , כי אז בשבת עד

 להרחיק בחינם את החפיפה מן הטבילה. 

 

 ש"ך

 פסק שהיא יכולה לטבול בליל שבת אם היא לא יכלה לטבול קודם לכן.  הרמ"א

 :כתב ש מלובלין ם"מהרה
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 שמצאה כגון ,כראוי טבלה שלא המצא כך אחרשישי, ו בליל שטבלה מי -לכלוך מתחת לציפורן .א

דת שכלל לכי זה אונס, ואין לדמות את זה ליו ,שבת לילב לטבוללה  מותר -פורןיהצ תחתמ לכלוך

 לא טבלה.

 ששכחה ראתה הטבילה מבית לביתה הוכשבא בשבת שטבלה מי -שכחה לחתוך ציפורן אחת .ב

 שנית טבילה צריכההא ש ג"דאע נראה ,הצפורן תחתמ לכלוך שום איןאך  חת,א פורןיצ לחתוך

  לה בכל זאת לטבול שנית: מותר -בעלמא חומראוזה רק  ,ג"בכה

, שהרי מצוה של שאינה טבילהכ אין אנו אומרים שזה נחשב -טבילה מדינא מותרת בשבת .1

, ואף שאנו מחמירים בטבילה בשבת כשהיא אינה של בשבת מותרת טבילה כל מצד הדין

 . מצווה, בזה אין להחמיר

 בגלל שהיא צריכה מאיזו סיבה לחזור ולטבול, זה בכלל טבילת מצווה. -לת מצווהבכלל טבי .2

אם שכחה לחתוך ציפורן זה מעכב מדינא ועל כן ברור שמותר לה  ן"ראבהלפי  -מעכב .3

 לטבול  בשבת. 

, כי בזמן הזה לא להחמיר נהגוש ה"בת כתבש אלא -מדינא טבילה שלא בזמנה מותרת .4

ן התלמוד נהגו כן(, על כן מוכח שכוונתה לטבול לצורך. מכאן רגילים להקר במים )אף שבזמ

 מותר לטבול בשבת, שהרי אין כוונתו לטבילה.  -שאדם טהור שאינו מתכוון לטבול

 כ"א שמותר לה לטבול בשבת. בטהורה מודה, בזמנה שלא לולטב דהילנמי שאוסר  אפילו

  :נ"ממ לטבול מותרתששכחה ליטול את הציפורן  זו אשה

מה שהיא טובלת עתה  כ"א -ת ולא עלתה לה הטבילה הראשונהמעכב פורןיצה אם .א

  מצוה לצורך בזמנה טבילה בשבת הרי זה

שייך כאן כלל  ולא טהורההרי היא  כ"א -תמעכבהציפורן ששכחה לחתוך אינה  םא .ב

 מתקןחשש 

  .השבת אחר עד תטבול שלאכל זאת שלא כמי שרצה להחמיר 

יא טבלה כראוי, נראה שיש להתיר לה לטבול בליל שבת ממ"נ ממילא, בכל מקרה של ספק אם ה

 וכדלעיל. 

שראינו  אחת צפורן לחתוך ששכחה מצאההיא  ביום שישי ולמחרתשישי  לילב שטבלה מי כמו כן,

כי לא החמירו בכה"ג לאסור לה  ,כלל טבילה שהיא אינה צריכה פסק שם מלובלין מ"מהר בתשובתש

  רה לילה שישנה עם בעלהשהיא כבר עב כיוןלטבול בשבת 

 מקרה שכזה היא צריכה לחזור ולטבול. כתב שלקמן הוא כתב שאף ב הש"ך

האם נאמר שכיון שמדינא היא לא צריכה טבילה אחרת במקרה שהיא שכחה ליטול ממילא שאל השואל: 

ין שהרי היא עשתה כל מה שיכלה וטבלה כפי ידיעתה כדבליל שבת יהיה לה לטבול  מותרציפורן אחת, 

 ורק אח"כ נודע לה על בעיית האיסור 

  או
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, שכיון כי אם נתיר לה לטבול זה יהיה חומרא שתביא לקולאלה לטבול,  אסורנאמר שכל שכן ששמא 

שעלתה לה הטבילה הרי היא כשאר כל אדם ואסורה באיסור רחצה בשבת, ואם היא תטבול בשבת היא 

 תעבור על איסור רחצה. 

כאן 'חומרא שמביאה לידי קולא', שהרי כבר כתבנו שאם הציפורן אינה כתב שנראה לו שאין  הש"ך

מעכבת, ואין צריך טבילה נוספת, הרי היא בכלל טהורה, ואין איסור רחיצה בשבת לטהורה כי היא לא 

 כן הסכים אביו של הש"ך.  על כן למעשה מותר לה לטבול בליל שבת. נראית כ'מתקן'. 

 י"א שאסור לה לטבול בשבת. הש"ך חילק: -יכלה לטבול הרמ"א הביא שאם לאחר הלידה היא

 אסור לטבול בשבת -אם לא ראתה דם טמא .א

 מותר לה לטבול בשבת, שהרי זהו זמנה -אם ראתה דם טמא וזמן טבילתה בליל שבת .ב

 כ"כ מהרי"ו, וד"מ. 

 לנקבה  66לזכר ו 33דם שראתה לאחר ימי הטוהר,  -'דם טמא'

 אין להחמיר.  -לא לטבול בשבתכתב שבמקום שאין מנהג ש הרמ"א

 כתב שיש להחמיר ולא לטבול בשבת, כיון שזו חומרא מדינא, וסובר שטבילה בזמנה מצווה.  הב"ח

מצוה, ולכן יצא  אינהטבילה בזמנה  -ע"פ כל הפוסקים למעשהח, שהרי ברור הקשה על הב" הש"ך

ובתולה לא נשואה לא טובלות  המנהג שנשים לא טובלות כל עוד שבעליהן אינם בעיר. כמו כן אלמנה

. אך עם כל זה מותר לה לטבול בשבת, כי אין איסור של נראה 7ו5כמו כן נידה טובלת רק לאחר  בזמנן. 

כמיקר, אלא שבת"ה כתב שבזמן הזה זה כן נראה כמיקר, ושנהגו להחמיר ביולדת, כי לא נהגו בזמה"ז 

 ם מצות 'עונה'. להקר, ולכן טובלות בשבת רק כשהבעל בעיר ומותרת משו

, מ"מ כיון אף שיכלה לטבול קודם השבתהש"ך דייק שמשמע מהת"ה שכשאין בעלה בעיר ובא בע"ש, 

 לטבול מותרש י"הבפסק  וכן ,בשבת לטבול מותר לה -לכן קודם טבלה שלא במהשהיא לא פשעה 

 מ"מהרה כתב וכן הרמ"א, ש"וכמ להחמיר אין מנהג שאין במקום הלכך .לדינא עיקר וכן ,ענין בכל בשבת

  .מלובלין

 נוהגיםש גב על אףמותרת לטבול,  -שבת לילב טבילתה שאירע בתולה כלהכתב שהמהר"ם מלובלין 

 שהם גם בכלל קריבותה מיני שאר משוםאך מותר לה לטבול  ,שבת אחר עד מצוה בעילת לבעול שלא

 . מצוה

יאה ראשונה ועל כן גם נאסרת כבר אין לדמות דין בתולה לאלמנה, שהרי באלמנה אסור לבוא עליה ב

את  להקדים טוב מ"ומ שיש להתיר לצורך שאר קריבות, בבתולהלטבול לשאר קריבות מה שאין כן 

 . נוהגים וכןאם אפשר,  שבתה קודםשל הבתולה  טבילתה

הביא שאם החמירו שאין לה לטבול בליל שבת כשזה לא זמן טבילתה, אזי לא תטבול גם  הרמ"א

 במוצ"ש. 

שלא לטבול במוצ"ש  לחומראשלא לטבול בשבת כשאין זה זמנה  החומראהקשה: מה הקשר בין  ךהש"

 כשאין זה זמנה
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: במקום שנהגו להחמיר שלא לטבול בשבת כי זה לא זמנה ממש )טבילה שלא בזמנה(, ממילא אין ותירץ

מקרה שטובלת  לה לטבול אף במוצ"ש, כדי שלא להרחיק את החפיפה מן הטבילה, ממילא אין להקל בכל

 שלא בזמנה.   

אם זמן טבילתה היה קודם למוצ"ש, לא תטבול במוצ"ש, כי לא תוכל לחוף במוצ"ש שהרי לשיטת רש"י 

אין  -אין לתקן שתחוף בער"ש ותטבול במוצ"ש, כי כל עוד שניתן צריך בדווקא לחוף ביום.ועוד פוסקים 

  מרחיקים את החפיפה מהטבילה, וכן פי' הב"ח. 

 הגר"א

 אינה מצוה.  -לכה כמ"ד שטבילה בזמנהה

 

 תשובה פתחי

אסר לנשים לטבול בליל שבת במים חמים, שהרי יש גזירה שאסור לרחוץ את כל גופו במים החכם צבי 

חמים בשבת, כמו שידוע בהלכות שבת. הח"צ כתב שמי שעוברת על זה וטובלת במים חמים בשבת 

  עברה על איסור ומותר לקרוא לה 'עבריינית'.

 הח"צ אסר לטבול בערב שבת מבעוד יום, כשזה היום השביעי שלהן, ואם עשו כן עברו איסור דרבנן.

 למעשה הח"צ הורה: 

 אסור לטבול בשבת במים חמים .א

 אסור לטבול מבעוד יום ביום השביעי שלהן .ב

תטבולנה בליל שבת במים קרים, או במים פושרים )קרים שחיממו מעט כל עוד שלא רגילים  .ג

 ם שכזה בשם של 'מים חמים'(, או שתדחה הטבילה למוצ"שלכנות חו

 עד לבתיהן תבואנה לאתטבול בבין השמשות בין שישי לשבת, אך  -אם לא ניתן בכל האמור .ד

  כלל להתיר בידינו אין מזה ויותר ,הלילה

 

, שהרי הרמ"א כתב שבמקום שנהגו להחמיר פקפק על מה שכתב שעדיף לדחות הטבילה למוצ"ש הבל"י

ממילא אם לדעת הח"צ אין לטבול בשבת גם אין לה לטבול . לא תטבול אף במוצ"ש -לטבול בשבתשלא 

 במוצ"ש ומדוע התיר כן. 

 תירץ שיש לחלק בדעת הרמ"א:הלבושי שרד 

 לא תטבול אף במוצ"ש -במקרה שאסור לטבול בשבת .א

ובר שהיא מותר לטבול גם במוצ"ש. ממילא כיון שכאן מד -במקרה שלא היה ניתן לטבול בשבת .ב

 כמו שהתיר הח"צ.  ו ,לא יכלה לטבול מחמת אונס המים הקרים, יש להתיר לה לטבול במוצ"ש

 ולבסוף ,שבת בליל מים חמיםב לטבול ישראל בנות שנהגו המנהג על זכותרצה ללמד  יוסף דברי' בתשו

 .ע"בצ הדבר הניח
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 כדי ,גדול היום בעוד והלמק ש"בע מים החמיםהאת  שיתנו לבלנים מזהיר היה שהואכתב  הנוב"י

 המים יהיו כבר בגדר 'פושרים', ובפושרים מותר לרחוץ.  שבכניסת שבת

הסיר כדי להכין קפה  תחתאת האש  להסיק מותר אםה ,ש"בע להיות שחל טוב יוםכתב בעניין  הנוב"י

 לבלי נשים טבילת לצורך המקוה לתוך לזוב יניחאת שאר המים הנותרים ו ,שבמרחץ היהודי שישתה

  .שבת

 במקום יום בעודמ טבולדן בעניין טבילת נשים בליל שבת, וכתב שחס וחלילה להתיר לנשים ל חוט השני

 ,עליו 'שבת שם' נקרא שכבר ברכו אמירת אחר בשבת רקיטבלו  כן שנוהגין ובמקום להתיר, מנהג שאין

  '.ברכושכבר אמרו ' אחר אפילו בחול לא אבל

 לא -לפני שהגיע הלילה 'ברכו' אמירת אחר שבתיום הב אפילוש מנהגה על תגר קרא חינוך בית יהודה

 . זה מנהג ולבטל למחות ויש ,גדול היום בעוד לטבול נכון

 הטבילה בבית הסגור בעששית נר דוייעמ )כי בלילה אין תאורה במקווה( נפילה מחשש מפחדת היא אם

 שבות וכל ,שבות -כוכבים לעובד ירהדאמ ,כוכבים עובד י"ע להדליק מותר ש"בבה ואפילו וד יום,מבע

אין אנו חוששים שהרי יש במקווה לפחות שתי  -'יטה שמא'ול כמו צורך טבילה, מצוה לצורך ש"בבה מותר

 נשים שתזכרנה זו לזו שאסור להטות בשבת. 

ביום חמישי ונתאחרה לבוא מהשוק, כי היא הייתה סבורה שעוד  לבנים ללבוש זמנה שהיהאישה נוב"י: 

גדול, וכבר הגיע זמן בה"ש, ועל כן לבשה לבנים רק למחרת, וע"י זה התגלגל שחל ליל טבילתה  היום

 בליל שבת, הרי היא שוגגת ומותר לה לטבול בליל שבת. 

שגרם לה  חולי קצתשהיה לה מ כגון ,בזמנה אם קרה לה אונס שבגללו היא לא יכלה לטבוללבושי שרד: 

 -ש"בע , ונתרפאהלה יםמזיק והמים בריהיבא שהיה לה איזה כאב טירחה מרובה ללכת לבית הטבילה, או

  .שבת לילב לטבול מותרת

. ייתכן לכן קודם טבלה ולא פשעהאם  אפילו ,שבת בליל לטבול מותרת לדרך תהיוצא :דניאל חמודי

 שמותר אף לטבול ביום השמיני. 

ר, רק מחמת חומרא שהחמירו : אף אם ראתה בתוך ימי הטוהר ולא יכלה לטבול בתוך ימי הטוהדגו"מ

  .שרד לבושי בספר כ"וכ, מותרת לטבול בשבת, כי זה מוגדר כ'טבילה בזמנה' -הפוסקים

 והגיע טוהרה ימי תוךב ראתה כ"ואח ,הלידה אחרל טוהר ימי בתוך אחת פעם טבלה כבר אםש עוד כתב

  :נ"ממשמותר לה לטבול  מודה ך"הש גם, שבת בליל הטבילה זמן

  מצוה טבילת הרי זה -טמאשראתה כ דםה את קנחזי אם .א

 אין כאן איסור טבילה כלל  -אם לא נחזיק דם זה כטמא .ב

מדובר שהיא ע"פ דינא יכולה למנות מיד שבעה נקיים, אך היא החליטה להחמיר ע"ע ומנתה רק  אם

 .לטבול אסורה -שבת בליל טבילתה ליל אירעש ימים, ובגלל זה קרה  5לאחר 

חוט שאין לאלמנה לטבול בליל שבת, כיון שאסור לבוא עליה בראשונה בשבת.  הרמ"א הביא את המנהג

 כתב שאם בדיעבד קרה והיא טבלה בליל שבת: השני

 מותרת מיד -כשטבלה בשוגג .א

 כשטבלה במזיד:  .ב
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 יש להחמיר ולאסור אותה לבעלה -עצמה בשבת .1

 מותרת -מוצ"שלכשיגיע בשבת, אזי  .2

  -ביום טובכשטבלה במזיד  .3

 מותרת מיד .א. להלכה:3

  מלתא מגדרמי שעשה כן במזיד לל להחמיר ראוי כיאסורה, .ב. למעשה: 3

 שעכ"פ היא מותרת בכל מיני הקירבה והאהבה.  נראה

כשטבלה  להחמיר שנהגו במקומות' אפילהקל ביום טוב אף לכתחילה כשטבלה,  דעת המנ"י והס"ט

  .בשבת

 בעניין טבילה במזיד בליל שבת:

 סורה באותה השבתא מנ"י וחוט השני: .א

  חולק: ט"הס .ב

  שבתה באותה אפילו בדיעבדיש מקום להקל  חכם צבי: .ג

נשאל מהנשים הממונות על הטבילה, בדין אישה שלבשה לבנים ביום חמישי וסברה לטבול אבן שוהם 

ם בליל חמישי, אך בעלה לא חזר הביתה עד יום שישי, ועל כן לא טבלה בליל חמישי, והשאלה היא הא

 ת עתה לטבול בליל שבת?היא מותר

שאלה  שאלו הטבילה על הממונות שהנשים ומאחרשדבר זה תלוי במנהג,  כיוןופסק שמותר לה לטבול, 

 בדבר.  להחמיר ואין המנהג להן ידוע כ"אזו, 

  הן עושות תנאי: לבנים כשלובשות שנוהגות צדקניות מנשים ששמע שם כתב עוד

 'ה או' ד בליל תטבול -בעלה אויב אם .א

  ,שבת בליל אולכשיב תטבול -בעלה אויב לא אם .ב

 , אך האבן שוהם כתב טעם לדבר. ריחלא ו טעם לדבר אין לכאורהש ואף

יש להקל בכלה שתחפוף בלילה ותטבול, כי לא שייך אצלה הטעם של 'מהומה לביתה' שבגללו  נוב"י: 

 תיקנו שתחוף מבעו"י. 

 בול במוצ"ש, בין באלמנה ובין בשאר נשים,כתב שלפי המקילים, יש להתיר לט שמואל מקום' בתשו

 להקל בדבר.  מורה שהוא שם וכתב

 והיום השביעי של האבלות יצא ,אבלהיה  שבעלהבמקרה  שבת בליל לטבול שהילאהתיר אבן שוהם 

יש להתיר לה לטבול  -, ואף שאסור לשמש ביום, אך כיון ששאר הקריבות הם גם ענייני מצווהבשבת

יכלה לטבול בליל שבת, כי בעלה עוד היה אבל, נראה שיש להתיר לה לטבול  כיון שלא לצורך כך.

 במוצ"ש. 

 קצז,ג
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 ט"ז

 מדין תורה:

ים. הדבר תלוי בה ימים כולל היום שראתה, אף אם הם אינם נקי 7לאחר בלילה שטובלת  נידה .א

  בימים

וכיון שספרה  לו'נקיים, וכיון שהדבר תלוי בספירה, אומרים 'מקצת היום ככו 7צריכה לספור  זבה .ב

יכולה לטבול אף ביום השביעי עצמו. זה משום שנאמר בתורה  -מקצת היום השביעי בנקיות

  'ואחר תטהר', מכאן שאחר מעשה הטבילה היא נטהרת. 

 מדרבנן:

חכמים אסרו לה לטבול ביום השביעי שמא היא גם תבוא לשמש בו ביום ויש חשש שאח"כ היא  -זבה

 את הנקיים שספרה ונמצא שבעלה בא באיסור על הזבה תראה זיבה ותסתור למפרע

ימים של  8נקיים, וממילא יש לפחות  7נשים שלנו, אף שהן 'ספק זבות', כלומר שהן סופרות  הטור:כתב 

הנקיים, בכל זאת לא תטבול ביום, אף  7הנקיים, וממילא יכלה לטבול כבר שהרי עברו  7יום הראייה עם 

 7 שביום ותסבור 8 ביום אמה שטבלה תראה שבתה' פיום 'סרך בתה', ולאחריו, מש 8אם זה ביום ה

 . 7ותטבול ביום ה היא גם כן ותעשה טבלה

 

  ך"ש

 , ואף לאחר היום השביעי אין לטבול משום סרך בתה. 7פסק שאסור לטבול ביום ה השו"ע

רק בלילה,  דייק מהשו"ע, שאסור אפילו לטבול ביום סמוך לחשכה והאישה תדאג להגיע לביתה הש"ך

 ודעימיה, שהפוסקים כתבו להחמיר כדבריו.  הרשב"םוזה כשיטת 

 כתב שיש לחלק במקרים:הב"ח 

אם היא  אפילואסור,  -טבילהה למקום הולכתאח"כ היא ו ,בביתה וחופפת רוחצת שהיכשהא .א

, כי הבת שלה יכולה לטעות ולסבור שאימה וד יוםמבעמקווה ביום השביעי ל מביתה הולכת

   . וד יוםטבלה מבע

 קודם םישתי או שעה למרחץ וד יוםמבע הולכת שהיאהו ,אחד במקום מקווהו מרחץ כשיש .ב

 הטבילה ובית שהמרחץ פי על אף מותר, -חשכהה אחררק ל לביתה באהאז היא ו חשכהה

לוקח זמן ש יודעת הבת', שהרי בתה סרך' חשש משום כאן אין , כילביתה וסמוכים יםקרוב

 פוף, ושבפועל היא טבלה רק בחשכה. לאימא שלה לרחוץ ולח

  לחשכה סמוךלטבול  באשכנז המנהגכתב ש האגורהביא שהש"ך 

וסייעתו שמותר לטבול סמוך לחשכה, והעיקר הוא  ר"תהש"ך הסביר שייתכן שהאגור סובר כשיטת 

 שתגיע לביתה רק משתחשך. 

ם, אם היא מקפידה להגיע כתב שנראה לו שנוהגים כאגור ור"ת שמותר לטבול מבעוד יוהש"ך למעשה 

 יש להחמיר לכתחילה ולא לעשות כן.  למעשהלביתה רק משתחשך, אך 
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 רק משתחשך: ההש"ך חילק מתי יש להקל ולטבול מבעו"י כשהיא מגיעה לבית

, אם היא מגיעה לביתה משתחשך ואז לא 8יש לסמוך על ר"ת ולהקל ולטבול ביום ה -8ביום ה .א

 חוששים ל'סרך בתה'

  7ן לסמוך כלל לטבול מבעו"י, ויש למחות במי שטובלת ביום האי -7ביום ה .ב

 חשש סרך בתה: 

, 7החשש הוא שהבת תראה את אימא שלה טובלת ביום, ולא בלילה, והיא תסבור שעשתה כן ביום ה

 . 7וממילא כשהיא תגדל היא תבוא לטבול בעצמה ביום ה

ת שתוכל למוד ממעשיה, כיון שחז"ל לא בעוד יום, הוא אף אם אין לה במהחשש וממילא האיסור לטבול 

 פלוג. 

 צריכההיא הייתה  ימים 3\2 שלאחר בענין כראוי טבלה שלא במי השואל סתפקה מלובלין מ"מהרב

 :, והשאלה היאולטבול לחזור

  ביום לטבול יכולההאם היא  .א

 תאמרכי אנו חוששים שהבת  ,בתה סרך משום םאחרי םנקיי ימים שבעת לשמור צריכה האם היא .ב

ם, ואח"כ היא תבוא לעשות כן בעצמה להסתפק ימי שלשה לאחרכבר  וטבלה דם ראתהאימא שלה ש

 ימים לנקיים 3ב

  .דבר ל זהע לו השיב לא מ"מהרה

 כתב שנראה לו לעניין השאלות: הש"ך

  מותר -ובדיעבדשלא לטבול ביום,  להילכתח להחמיר יש .א

 אינה צריכה למנות מחדש שבעה נקיים,, והיא ימים 3\2 לאחר לטבול יכולהשהיא  פשוט הדבר .ב

ראייה לדבר מצינו בסמ"ק ובשו"ע שמי  .ביום טבילה לענין אלא 'בתה סרךשל ' גזרה מצינו ולא

יכולה לטבול  -ימים, או אם היא לא טבלה כראוי 4שטעתה בחשבון הנקיים יכולה לטבול לאחר 

  נקיים מחדש.  7מתי שתרצה ואין היא צריכה לנמות 

 

 הש"ך 

 לטבול ביום, שהרי היא מגיעה לחתן רק בלילה. לכלה קודם החופה מותר פסק שמ"א הר

העיר שדין הרמ"א לגבי כלות שייך רק בכלות שלנו שאינן טובלות ביום השביעי. וכן מפורש  הש"ך

כשטעו או בשאר נשים  7במהרי"ל שמדובר במציאות שכזו. אולם אם מדובר שהכלה טובלת ביום ה

 . שמא תראה ותסתור כל הספירה(. 2. סרך בתה 1) 7יכולות לטבול ביום ה אינןהן  -בספירה

   אסורה לטבול ביום, כי דינה כשאר נשים.  -כלה שטובלת טבילה ראשונה לצורך בעלה לאחר החופה

 תשובה פתחי
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, אך לא תבוא לביתה עד הלילה.  7התיר מחמת 'עונה' שעלולה להתבטל לטבול ביום ה הס"ט: חת"ס

 אפילו ו"ח אחריהם יבא ומי הגאונים הקילו ו"פ מצוה וביטול דרבנן ומילי רחוקה רק הגזירה והיות"

על כן האישה צריכה להקפיד שבחזרתה מהמקווה לא תגיע לביתה לפני הלילה. אולם לא . "להחמיר

מועיל שתלך לבית של חברתה, כי חז"ל לא נתנו דבריהם לשיעורים, ועל כן תדאג שמהמקווה לא תגיע 

  הפסיד לא והמקיל ברכה עליו תבוא המחמיר מ"משום בית לפני שתחשך, ל

שעות בדרכים כדי להגיע למקווה, ובלילה יש סכנות  3החת"ס דן בשאלה של נשים שצריכוות לנסוע 

 ולחזור לביתן בלילה.  8רבות ועל כן הן נוהגות לטבול ביום ה

 5סמוך לבהשמ"ש של יום  לראייה 4ביום  .1הפסקי טהרה:  2חל בשבת, אזי תעשה  8אם קרה שהיום ה

ואילך,  6. אולם תתחיל למנות את הנקיים רק מהיום ה6בסמוך לבהשמ"ש של היום ה לראייה 5ביום . 2

שחל ביום שישי ותטבול ותגיע לביתה רק בחשכה  7לאחר פסיקת הטהרה השנייה. אח"כ תטבול ביום ה

 בליל שבת. 

 '. ע"כ החת"ס. בראשו עיניו והחכםלהגיע לבית כלשהו, ' כאמור, כל הזמן הסמוך לשבת אסור לה

ולהתיר לה  להקל נראה הדחק בשעתשכתב  הדגו"מ. 7הש"ך כתב שאין להתיר לכלה לטבול ביום ה

 את להעמיד אבל ,ממש הכוכבים צאת לפני החופהאת  יעמידו שלא באופן אבל, 7לטבול אף ביום ה

 אין זה מועיל. -הלילה עד תםאו יחדיםימ לאשכך  על ולסמוך ביום החופה

 אסור בודאי הבוקר אור קודם אך. 7שלא התיר לכלה לטבול ביום ה ך"הש על כ"ג חלק מאירות פניםה

 .לראותשל הכלה  זמנה הגיע לא עוד אם אף ,7ביום ה לטבול שנהגו במקום לטבול

 קצז, ד

 פתחי תשובה

 כשהוא אונס כללי לכל הנשים שבעיר. אונס מועיל לטבול בעבורו ביום השמיני, רק  :דניאל חמודי

 קצז, ה

, ביום' בז וטבלה עברה אם וכן; טבילה לה עלתה הכי אפילו, אונס בלא ביום' בח וטבלה עברה אם 

 מבעלה טבילתה ותסתיר, הלילה עד בשמיני אפילו תשמש לא מקום ומכל: הגה. טבילה לה עלתה

 (.האגור בשם י"ב) הלילה עד

 ש"ך

לא  -7שאם היא טבלה ביום ה ם"מהר בשם ד"ש והגהת מ"והג ל"כמהרייר פסק שיש להחמהב"ח 

 עלתה לה טבילה אפילו בדיעבד, ועל כן היא צריכה לטבול שנית בלילה. 

 .השאילתות בשם א"והר מ"והג ד"הראב דעת גם שכן כיון ,במקום שניתן להחמיר טובכתב שהש"ך 

 

 פתחי תשובה

 בין שטבלה או ,בלילה או ביום טבלההיא  אםה ספקלה  ויש הוכדומ מעונן יום הוא אם :דניאל חמודי

 . שנית ולטבול להחמיר צריכה אינהו טהורה, -השמשות
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 קצח
 קצח, א

 ט"ז 

 כולו רחיצתו אף ,כאחת כולו שמשו ביאת מה' ", ודרשו חז"ל:וטהר השמש ובא ורחץהתורה אומרת: "

 ' ועל כן צריך שכל גופה ייכנס למים.כאחת

 מקרים הבאים:ישנה חציצה ב

 שעכשיו רק בפעמים אחרות, להקפיד רגילההזו גם כן  שהיהאו אם מיעוט מהאנשים מקפידים על זה, .א

  היא לא מקפידה על זה

  זה על מקפידים האנשים רובאם האישה אינה מקפידה על זה לעולם, אך  .ב

 על זה, ואישה זו לעולם לא מקפידה על זה.  האנשים מקפידים מקצת אם אין חציצה:

 

 מקפידים, אך האישה מקפידה: אינםאם רוב בני האדם 

 ספק הב"י: .א

 חוצץ ד"מ בשם המרדכי והב"ח: .ב

 הדין האישה האנשים

 חוצץ בדר"כ, רק שעכשיו לא מקפידה מיעוט

 חוצץ לא מקפידה כלל רוב

 אינו חוצץ לא מקפידה כלל מיעוט

 ד"מ, ב"ח ב"י מקפידה לא מקפידים כלל

 חוצץ ספק

  חוצץ: -מדין תורה

 רוב .א

 מקפיד  .ב

 חז"ל גזרו:

 רוב ולא מקפיד )משום רוב המקפיד( .א

 מיעוט ומקפיד )משום רוב המקפיד( .ב

 . לגזירה גזירהאין לגזור, כי זה כבר  -במקרה של: מיעוט+לא מקפיד
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, כי מדינא אין זה חוצץ, ועל לכתחילהכל מה שהרמ"א כתב שאין לטבול עם דברים שאינם חוצצים זה רק 

 טהורה.  -כן בדיעבד

 

 ש"ך 

אף אם רק מיעוט מהאנשים מקפידים, כיון שהיא מקפידה לפעמים, אף שאינה מקפידה ע"פ הב"ח: 

 חוצץ תמיד.  -כעת

 רוב העולם לא מקפידים, אך היא מקפידה:אם 

 חוצץב"י בשם הרמב"ם והטור, ב"ח, ד"מ, מרדכי: 

 

 פתחי תשובה

 ץ, אף אם היא אינה מקפידה עכשיו.חוצ -אם דרך בני אדם לפעמים להקפידהשו"ע פסק ש

שטבעת מהודקת שבידה  הט"זמ"מ צריך שהיא תקפיד עכ"פ לפעמים, כמו שכתב  :יוסף זכרון ת"שו

 אינה חוצצת.   -חוצצת, משום שהיא מסירה אותה בשעת הלישה. אך אם היא מסירה אותה רק לזמן רחוק

 הפת"שהיא אינה מקפידה עכשיו.  חוצץ, אף אם -פסק שאם דרך בני אדם לפעמים להקפיד השו"ע

טבילה להסיר את שעת ההיא לא מקפידה עתה בש ב"אינה מקפידה עכשיו" זההסביר שכוונת השו"ע 

 . , ועל כן זה חוצץהחוצץ, אך לפני הטבילה ולאחריה היא מקפידה בדר"כ

 קצח, ב

 ט"ז

 שם שיכנסו בכדי חיצהרה או חפיפהחוטי צמר וכו' חוצצים, כיון שהיא מקפידה להסיר אותם בשעת ה

 ידה להסירם הרי הם חוצצים לעולם.שיש זמן שהיא מקפ כיון . ממילא,המים

 פתחי תשובה

את הזוהמה, והיא שכחה להוציא  לשאובבכדי  באזנה ספוג שנושאת שהיא על נשאל אריה פניבשו"ת 

 את הספוג מהאוזן בשעת הטבילה, מה דינה. 

 נית בלא ברכה, כי לא ידע לתת תשובה ברורה בדבר. הפני אריה החמיר מספק שתטבול ש הדין:

 קצח ,ג 

 ש"ך 

אין חציצה, כי הם מאוד רפויים, ואינם מהודקים היטב וממילא נכנסים בהם מים  -אם החוטים הם חלולים

  .ד"הראבבקלות, כן כתב 

"ע והשו אין חציצה, -אריגה מעשהשמשמע מהשו"ע בהלכות שבת שאם החוטים עשויים מהש"ך הקשה, 

 .ד"הראב על כהחולקים שהוא סובר משמע ,לא או רשת מעשהמ לא חילק שם אם הם עשויים
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 קצח,ד

 ט"ז

 אינם חוצצים, כי הם לא מהודקים היטב.  -חוטי שיער שכרוכים סביב השערות

 חוצצים, כי אז היא מקפידה עליהם להסיר אותם בשעת הטבילה.  -חוטי שיער מוזהבים או מטונפים

 

 ש"ך

 חוצצים.  -ף הקודם(יחוטים חלולים מוזהבים )נסוב גם על הסע\רחוטי שיע

 פתחי תשובה

 חוצצים, כיון שמקפידה להסיר אותם בשעת הטבילה.  -חוטי שיער מוזהבים

שבסעיף  י"רש של כרבותיו פסקכתב שעל אף שנכנסים בהם מים, כבר כתב הב"י שהטור  הלבושי שרד

 יד עליהם, הרי זה חוצץ אף אם נכנסים בהם מים. א' מדובר בדבר שחוצץ ברובו ואם הוא מקפ

ממילא החציצות בסעיף ג',ד' שאינם חוצצים )כחלולים או חוטי שיער(, מדובר דווקא שמכסה מיעוט 

 חוצץ, אף שהיא לא מקפידה, והמים נכנסים.   -מהשיער, אך אם מדובר שמכסה את רוב השערות

אין חציצה, אף  -שערות או יותר על שערה 2 לפי זה יש להקשות, שבסעיף ה' מצינו שאם כרכה

כשמקפידה או שמכסה רוב השיער, כיון שאין זה מהודק, והרי היה לזה לחצוץ אף שהמים נכנסים, ע"פ 

 האמור לעיל שכשמכסה רוב השיער הרי זה חוצץ.

 ונראה שיש לחלק בסוגי החציצות:

שמקפידה או שזה מכסה רוב, חוצץ במקרה  -חציצה שאינה מגופה )כחוט חלול או חוטי שיער( .א

 אף אם נכנסים מים לתוכם 

 יה: שערותחציצה מגופה כמו  .ב

 לא חוצץ -. אם נכנסים מים1

 חוצץ -אם לא נכנסים מים. 2

  .י"הב לדעתכל זה 

והטעם שחוצץ בחוטים מוזהבים זה לא מדין  ,עיקר י"רש דעתכי סובר ש ,חולק פרישההו הדרישהאולם 

ממילא הוא סובר מפחדת לטבול עמם ועל כן היא לא טובלת כראוי בכשרות. 'חציצה', אלא משום שהיא 

 שבחוטי שיער ובחלולים אין חציצה, אף אם הם מכסים את הרוב, כי נכנסים בהם מים. 

 ומכסה רובה:אם כן מחלוקת במקרה שעונדת חוטי שיער או חוטים חלולים מצינו 

 חוצץ ב"י: .א

 מים לא חוצץ, כי נכנס בהם  דרישה ופרישה: .ב
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 שכן מוכח מהסוגיות. ,י"הבמו כ ולא פרישההו הדרישהכתב שנראה לו עיקר כמו  הפת"ש

שהיא מקפידה  נמי ואפשר ה,רוב שמכסה את אף ,מותרתשהיא  בבגדיה שטבלה דהינכגון ראייה מ

  בבגד.

ול , ויכולה מדינא לטבאין חציצה, אף שמכסה את הרוב ומקפיד -בכל מצב שנכנסים מים העיקר להלכה:

גזרו, כגון מי שאחזה  -עם זה לכתחילה, ואין לגזור רפוי אטו שאינו רפוי. רק במקום שיש טורח להסיר

מ"מ, כיון שיש מי שמחמיר שלא לטבול אפילו עם דבר לא גזרו.  -בחברתה, או בנזמי האוזן, אך סתם כך

אין להחמיר  -דבר רפוירפוי, יש לנהוג כן לכתחילה ולהסיר כל דבר בעת הטבילה, אך אם כבר טבלה עם 

  )שלא כבה"י(. 

כיון שהטעם של חוטים מוזהבים הוא לא משום חציצה אלא משום שמפחדת לטבול עם זה, הרי שבדיעבד 

 ברור שעלתה לה טבילה אם כבר טבלה. ע"כ הפרישה.  

 באינו אבל ,במקפידרק  אלאאין לאסור במקום שנכנסים מים  י"רש של רבותיומודה של ס"טנראה שה

 אין לאסור אלא רק במקום שיש רוב.  -מקפיד

שההלכה היא  כיון שהם סוברים ,מקפיד שאינו לרוב המקפיד מיעוט בין חילוק אין לרבותיו של רש"י

לא נאמרה בדווקא. ממילא  -נאמרה גם בדבר שאינו מהודק, אך הלישנא של חוצץ חוצץ, -שרוב ומקפיד

  גזרו ברוב שאינו מקפיד אף שאינו מהודק. 

רוצה לומר שלדעה זו, מדאורייתא אין חציצה אלא רק בדבר המהודק. אך נראה שאף לסברא זו  הס"ט

 רפויים, הם אם להקל יש. ממילא אם יש עוד צד להקל, מקפיד שאינו לרוב המקפיד מיעוט ביןאין לחלק 

 שהוא מקפיד. גב על אף

 

 קצח,ה 

  ז"ט

 מצינו את הדין של כריכת שיער בעניין החציצה: 

 דעלמא בשער ראשה שער כרכה אם' פי ,חוצץ שאינו בשער מודים הכל :אשה במה בפרק אחדה .א

  היטב מהדקת' שאינ לפי חוצץ דאינו

  חוצצות אינן -שלשה ,יודע איני -שתים ,חוצצת -אחת שערה :דנדה בתרא בפרק השני .ב

)כמו  י חציצההו -כאן הטור עוסק בדיבוק שער על שערה, ועל כן כאן אף חציצה במיעוט -חיצוני .א

 חוטי צמר(

, ואם חוצץ -שם הטור עוסק בעניין שערות האישה עצמה, שאם הן נקשרו רובן אחת אחת -עצמי .ב

 היא לא מקפידה.  -לא נקשר הרוב

 הב"י כתב כאן על דברי הטור, שמדובר כשהיא מקפידה, אך הט"ז דחה. 

 ע"פ זה מובנים דברי השו"ע:
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חוצץ, אף אם אין רוב ולא  -ריכה, שאם זה משערה אחתשעוסק בחוטי שיער, מדובר בכ סעיף ד' .א

 אינו חוצץ -משתיים ומעלהאך מקפידה, 

 מדובר בדין השני של השערות שלה עצמה, וזה תלוי אם היא מקפידה בדבר  סעיף ה' .ב

 

 ש"ך

, )כלולאה( בפני עצמןשערות קשורות  2או  2עם  2אינן חוצצות, בין שקשר  -שתי שערות קשורות יחד

 בכל אופן אינו חוצץ. כאמור 

 חוצצת.  -שערה אחת שקשורה עם חברתה אחת על אחת, או קשורה בפני עצמה

 

 קצח,ו

 ט"ז

 בנשואה השיער חוצץ באותו מקום, כי היא מקפידה להסיר אותו בכדי שלא תתגנה על בעלה. 

 הטור לא היה צריך להזכיר את הדין שבפנויה השיער שם אינו חוצץ ב"י:

חוצץ, כי הולכים אחר הרוב, ורוב  -וש בדבר, כי בנשואה אף אם בעלה אינו מקפידיש צד חיד הב"ח:

 תמיד חוצץ -אינו חוצץ, אך בנשואה -הנשואות מקפידות בדבר. על כן, דווקא בפנויה

 

  איגר עקיבא רבי

 יש נפק"מ לדידן בעניין דיבוק השערות, בעניין טבילת גרים. 

 פתחי תשובה

 פנים מאירות: 

 אינו חוצץ, וזה אף אם רוב השערות נדבקו.  -נדבקו ויש סכנה להפרידאם השערות  .א

אישה שחלתה והרופאים אמרו לה שהיא חייבת לעשות רפואה שגורמת לשיער להסתבך מחמת  .ב

 חומרים כקמח וסמים כתושים עם נוזלים, יש להסתפק אם יכולה לטבול כך. 

, אך לא כמו במקרה השערות עצמןמחמת הטעמים הראשונים במרדכי שייכים דווקא בשיער שהתסבך  2

 שכזה שהשיער הסתבך מחמת חומרים חיצוניים לו, וממילא ייתכן שבמקרה שכזה אין להתיר לטבול כך. 

 :העלהעל כן הפנמ"א 

אם  דאורייתא ספק כאן דיש, להקל אין :מסובך מחמת החומרים הללושערה  רוב או הראש כל .א

   .להתירה בידנו אין -הוי חציצה
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ואז  ,מדרבנן זה חוצץ רקו ,מקפיד שאינו מיעוט הוי אזיש להקל, כי  :נקלעו לא שערותיה ברוכש .ב

  .רביתה וממילא הוי ועל כן זה הכרחי, זה י"ע רפואה לה שיעלה שאומר מומחה רופאסומכים על 

שאם מדובר שכל השערות שלה או סיים שם וכתב ו ,לדינא נכונים שדבריו וכתב את הפנמ"א הביא ט"סה

לא עלתה לה  -אסור לעשות כן לכתחילה, ע"י התחבושת והסמים, ואם טבלה כך -ובן מסובכות כךר

 טבילה כי הוי חציצה. 

, והעלה שזה חוצץ, ועל כן הפנמ"א רפואה לצורך הובשעו שערותיהאת  לדבק שרוציםדן באישה החת"ס 

 זה פשוט שחוצץ ואין להקל. והס"ט לא דנו בזה. החת"ס העלה שלא שייך לומר כאן 'היינו רביתיה' כי

 בהם שיכנס עד במיםאישה שיש לה קליעות בשערה שסכנה להסירם, צריכה לשהות  :דניאל חמודי

 .היטב המים

 קצח,ז

 ט"ז

 לפלוף שבתוך העין:

 חוצץ כשזה יבש שהתחיל להוריק השו"ע: .א

 אינו חוצץ לעולם הטור: .ב

 לפלוף שחוץ לעין:

 חוצץ בכל מקרה )אף לח( השו"ע: .א

 חוצץ כשזה יבש שהתחיל להוריק  הטור: .ב

 ש"ך

 ימים: 3לפלוף לח שבתוך העין לאחר 

 אינו חוצץ ב"י, דרישה: .א

 חוצץ   :5ב"ח .ב

 חוצץ.  -לפלוף שבעין יבש

שהחציצה בדין  גאונים כמה ושאר ג"סמ, הת", רם"הרמב, א"הרשב, ד"הראב דעתהב"י הביא של

 -שבכל מקרה לבעלה יין טהרות בלבד, אך לאלפלוף שבעין, כחול שבעין ודם יבש שעל הבשר, נאמרו לענ

  אינו חוצץ. 

 הש"ך תמה על הב"י:

 מדוע לא הביא את דעתם בשו"ע .א

                                                           
5

 אבל ימים שלשה תוך אלא ליה שרינן לא להוריק התחיל דלא לח אפילו העין "בתוךקצח:  סימן דעה יורה ח"ב 

  ודאי" לח אפילו חוצץ ימים שלשה לאחר
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מקפיד, והרי בדרבנן יש  .2רוב  .1 החציצה כאן הוא רק מדרבנן, שהרי מדאו' יש חציצה רק:עניין  .ב

 ללכת אחר המיקל. 

 הפוסקים רוב הסכימו וכן עיקר וכן ם"הרמב כתב שכן כתבושדברים אלו שייכים רק לטהרות,  רי"וכן כתב 

  .ל"עכ ,'כו הלכתא ולית דגרסינן

תמה על רי"ו שמשמע ממנו שדין לפלוף שבעין אינו בכלל ההלכות שנאמר עליהן שאין הלכה כמותן.  הב"י

 וכתב עליו שאינו יודע מי הכריחו לכך, כי דין לפלוף שבעין הוא בכללם. 

העין אינו חוצץ, אף אם הוא יבש. וכן כתבו האגודה ושאר הפוסקים  סובר שלפלוף שבתוך שרי"ומשמע 

 שהביאו את דעת הגאונים, שמתירים אישה לבעלה אף כשיש לה לפלוף בתוך העין 

כתבו שאפילו מי שסובר שהלכות אלו נאמרו רק לטהרות, מ"מ צריך להיזהר  הרא"ם, הסמ"ג והמרדכי

 לכתחילה זה כדין טהרות.  -י לצורך בעלהלכתחילה בחציצות אלו אף לבעלה לכתחילה. כ

מ"מ נראה שאם טבלה עם אותן החציצות, צריכה להחמיר לכתחילה ולטבול שנית, אבל במקום שלא 

 יש לסמוך על כל ה'גדולים' שאמרו שכל ההלכות הללו נאמרו רק לעניין טהרות.  -ניתן

 רעק"א

 ומה ,השרת למלאכי תורה ניתנה לאכיון ש אינו חוצץ, -לפלוף יבש בתוך האףבשו"ת רמ"ע מפאנו כתב: 

 מתגלה להיות שדרכו במקוםרק  אלא, מים לביאת ראוי אין צורך אפילו להיות הגוף חללתוך ב שהוא

  .קמטיםבמקום ו הסתרים ביתבו עיןה תוךב כגון ,לפעמים

שאין זה פשוט  הפנימי בחלל אבל ,יבש לפלוףשום  יהיה לא בפנים החוטם פתשבש מאד ליזהר נכוןאך 

 דבוקהש שקצת יוצאת לחוץ, אך אותה צואת החוטם החוטם בצואת אלא הקפיד לא והמחמירמעכב 

 אינה חוצצת. -עדיין יוצאת שאינה בפנים בחללו או החוטם בגובה

 

 קצח, ח

 ט"ז

 אינו חוצץ, ופירוש 'נפתחות תמיד': -כחול שחוץ לעין, במקרה שעיניה נתפתחות תמיד

 בצורה טבעית, ולא מדובר שעושה כן בכוונה מעצצמן הן נפתחותב"ח:  .א

: פותחת בכוונה בשעת הטבילה, שהרי ברור שאין אישה שכל הזמן ט"ז בדעת הרמב"ם .ב

 בדבר.  3העיניים שלה פתוחות. נמצא שלרמב"ם יש פי' 

 

 ש"ך 

, אך מדינא לאחר שהאישה טבלה כבר לא תתן משחה או כחול בעיניה. אף שרק שמן מור חוצץבה"ג: 

 נהגו בנות ישראל לא לסוך עצמן כלל בשמנים. כבר 

 



238 
 

 קצח,ט 

 ט"ז

 אינו חוצץ -חוצץ, אך כשהוסר הגליד, ונשאר רק הריר שבתוך המכה, אזי הריר -הדם היבש שעל המכה

 כתבו שכאשר עושים הקזת דם, יש פצע שמעלה גליד, ודינו כגליד של מכה: מרדכי ורא"ש

 אינו חוצץ הימים הראשונים: 3ב .א

 חוצץ  :לאחר מכן .ב

 צריכה היתה ז"או ח"מהרהכתב שאישה חייבת להסיר גרב שיש לה לפני הטבילה, ואשתו של רש"ל 

שהיא הסירה הכל,  לה מאמין היה לאכי הוא רצה לראות אם יש עליה גרב, כי הוא  ערומה לפניו לעמוד

 עשה וכן וי,ולכן הוא חשש שמא הקלה לעצמה ולא הסירה כרא לה כואב והיה נערה תהיהימשום שהיא 

 .לאשתו מקוצי השר

 ש"ך 

 ימים שעמד כך.  3ריר של הקזת דם חוצץ רק לאחר 

 פתחי תשובה

 מקצתשעות, ולא שייך לומר בזה " 72הימים לגבי חציצה, צריך דווקא מעל"ע, דהיינו  3כתב שב חת"ס

 מדרבנן אלא אינו 'המקפיד מיעוט'ד וכיון, מליחה בלא ימים 3 ששהה בשר ", וראייה לדבר מדיןככולו היום

  .ברכה עליו תבא -והמחמיר ,הפסיד לא -המקיל

 , לא היה להם איסור להסתכל בה כיוןהנידשב המכוסים במקומות להסתכל אסור: אף שידוע שנוב"י

 נפל שמא", ואין אנו חוששים עליה גרב היה שלא" :הלשון הוא וכן ,טבילה לאחר שמדובר שהסתכלו

  , וממילא חזקה שהוא עדיין שם.להסירו לה שכואבכדי כך  עד כ"כ דבוקהוא ש כיון במיםהפצע 

 קצח, י 

 .חוצצת, המכה שעל רטיה

 קצח, יא

 ט"ז

 אינו חוצץ, אף אם הוא נראה מתחת לקרום -התחוב בבשר שעלה עליו קרוםחץ 

 

 ש"ך

 'נראה', ועל כן יש להחמיר, וממילא:\ו נראה'מה מוגדר כ'אינהב"י הסתפק 

 מוגדר כ'נראה'  -כשהחץ שווה לבשר .א

 מוגדר כ'אינו נראה'  -כשהחץ משוקע בבשר .ב
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 מוגדר  -בו שתחוב הפנימי בבשר מונח העץ שנראה, אע"פ כשהחץ משוקע ואינו שווה לבשר .ג

  'נראה אינוכ'

 נראה לומר שכשהחץ:

 אף של מתכת חוצץ, כחכמים שבתוספתא -'נראה' .א

 אף בשל עץ אינו חוצץ  -נראה' 'אינו .ב

  '.נראה אינו' או 'נראה' ביןרק  אלא ,מתכת או עץחץ  בין חילוקהזכירו  לא הפוסקיםעל כן 

, וכל הוא דפשוט משום ,מותר -על החץ בשר בקרםלא כתבו את הדין ש ירוחם ורבינו ש"הרא, ם"הרמב

 זה אמור כשהחץ נראה, אך כשאינו נראה פשוט שאינו חוצץ.

ינו נראה. שהרי התוספתא עוסקת ב'אינו מוכח בב"י שמציאות שהבשר קרם, עדיף על מציאות שהחץ א

 אינו חוצץ.  -נראה' וחכמים סוברים שהוי חציצה, ובכל זאת שנו שכשקרם עליו הבשר

 כל זה הוא שלא כמו הב"י. אמנם ייתכן שהם מפרשים ש'אינו נראה' הוא בכלל 'קרם עליו בשר'. 

 קשה לשיטת הב"י:

 וצץ וכתוספתא למה לא הזכיר שבקרם, אף בעץ שחוצץ לרבי אינו ח .א

  עץ או מתכת שלחץ  בין לחלק וסייעתושא"כ היה לו לרא"ש  ,מגומגמיםהד"מ כתב שדברי הב"י  .ב

 

  איגר עקיבא רבי

 אם נלך לחומרא תצא לנו סתירה:

 יש צד לומר ש'נראה' זה משוקע .א

 יש צד לומר ש'נראה' זה שווה לבשר  .ב

 ממילא אם נחמיר בדבר, הרי שגם משוקע מהווה חציצה

 .חוצץ, כגליד נגלד; חוצצין אינם, זיעה מחמת הבשר שעל צואה לכלוכי: בקצח,י

 קצח,יג

 ט"ז

 היינו שכשהאדם לש עיסה, נופלים לו כמין חוטים והרי הם חוצצים  .חוצצין, הבשר שעל מלמולין

 ש"ך 

 מלמולים החוצצים היינו כמו החוטים שנופלים בעת הלישה. 

 קצח, יד

 ש"ך 
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אין  -חוצץ )אך אם אינה מקפידה -יצה של הטיט הלח הרגיל, או דיו וכו' לחיםאם האישה מקפידה על החצ

 זה חוצץ(

 קצח,טו

 ממיני מין פירוש) השקמה ושרף החרוב ושרף התות ושרף התאנה שרף, והדם והדבש החלב, הדיו

 .חוצצין, לחים אפילו, השרפים כל ושאר. חוצצין אינם, לחים; חוצצין, יבשים(, התאנים

 קצח, טז

 .חוצץ, לח אפילו, בבשר שנסרך םד

  ך"ש

הרי זה  -דם שנסרך היינו שהתחיל להתייבש ולהידבק קצת, כך שכשנוגעים בו באצבע, נמשך כ'חוט' ממנו

 חוצץ. עיקר החילוק זה אם הדם בכלל נסרך, אך אין זה משנה אם הוא נסרך בבשר או בדבר אחר. 

 כתב לחלק בדין הדם: בה"ג

 ש(יב\חוצץ )לח דם מבושל: .א

 אינו חוצץ  דם שאינו מבושל: .ב

 . הם קבלה דברי ג"בה דברי מ"מוגם לא משמע כך מהגמרא,  שלנו ס"בש כן נמצא שלא אףהש"ך העיר ש

 

 קצח, יז

 ט"ז

 אין זה חוצץ.  -אם אישה נגעה בסיר חם ונתפחמה ידה הב"י בשם הרוקח:

במקום אחד בגופה  בדין של אישה שטבלה ומצאה שעל סמך הרוקח הנ"ל הוא התירהט"ז כתב 

שאינה צריכה  -שחרורית, וזה מחמת שנגעה בקירות של בית המרחץ שהיו שחורים מהעשן של האש

 טבילה שנית. 

על ידיה שהם בדר"כ נקיות נראה שיש להתיר את הבר מק"ו, כיון שאם הרוקח התיר כשנמצא שחרורית 

חציצה, ק"ו שיש להתיר כשנמצא  מאוד שכך הדרך להקפיד עליהן ובכל זאת הוא התיר ואמר שאין זה

 בגופה.

 אין זה דומה לדין דיו שחוצץ:

 יש ממשות החוצצת -בדיו .א

 זה מראה ולכלוך בעלמא  -בשחרורית .ב

 )כמו כן יש לחלק בין צבע לדיו(
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 אינו, צבועות וידיו צבע שהוא מי וכן. חוצץ אינו, ראשן ושער וידיהן פניהן על הנשים שצובעות צבע

 בני שרוב, חוצץ אינו, בדם מלוכלכות תמיד וידיו קצב או שוחט להיות שאומנתו מי וכן: הגה. חוצץ

 (.י"ר בשם י"ב) מקפידים אינן זו אומנות

 ש"ך

אינו חוצץ, אע"פ שהוא חופה את רוב השיער או את כולו,  -צבע בשיער א:"והרשב ן"הרמב, ירוחם' ר

 :כיון

 הצבע הוא ממש כגוף השיער, והשיער הוא כגוף האדם. .א

 ין ממש במראה הצבע )ואין זה כדיו שיש בו ממשות(א .ב

 הגר"א

מצינו ראייה לכך שהצבע על הגוף אינו חוצץ למי שלא מקפיד בדבר, מכך שהמשנה בשקלים אומרת שהיו 

 צובעים את הפרוכת בתכלת וארגמן וכך מטבילים אותה.  

 קצח ,יח

 ט"ז

 ק בדבר מועט מאוד. הטור שכתב שצואה שתחת הציפורן לא חוצצת כשלא מקפידה עוס

בנטילת ידיים סומכים על הסמ"ג בשם ר"ת שרק טיט היוצרים חוצץ, אך בטבילה רגילה חוששים שכל 

 טיט חוצץ. 

 ש"ך 

לא שייך להחמיר ליטול ציפורניים בכל נטילה, ורק בטבילה אנו חוששים טיט נדבק דינו כצואה הנדבקת 

 שחוצצת. 

 

 פתחי תשובה

הבשר אך כיון שאין מקפידים על זה אין זה חוצץ, ורק שלא כנגד הבשר חוצץ  אף שטיט חוצץ כנגד מג"א:

 כי מקפידים. 

 קצח, יט

 ש"ך 

 אינו חוצץ אף שאינו מכוסה בקרימת בשר.  -דין נפוחה נלמד מחץ, ועל כן אם זה עמוק בבשר ואינו שווה

 קצח, כ

 ט"ז

 הציפורן עצמה אינה חוצצת כי זה כגוף האדם וכשערותיה. 
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 יש להחמיר ליטול צפורן ש"ד: 

 ב"ח: כיון שעומד ליקצץ כקצתוץ ועל כן ציפורן חוצצת

תמה עליהם והעלה שיש להחמיר רק כשלא שימשה עם בעלה עדיין, ואין להחמיר סתם כך כי זה  הט"ז

 אותו על לעז מוציא אתהאך אם כבר שימשה עם בעלה אינה צריכה טבילה שנית שמיעוט שאינו מקפיד. 

  .הולד

 י נטילת צפרניים בחוה"מלגב

 ט"ויו בשבתנוטלת ע"י גויה. הט"ז כתב ש -המועד בחול טבילתה אירע אם :דורא שערי והגהת מרדכי

, כי זה שבות לומר לגויה ועוד שהיא מססיעת לה במלאכה והוי איסור דאו' כמו בניקורתסתפק רק 

 שמצאנו בניקף.

 

 ש"ך

 בעלה עם שלנה קודם הטבילה אחר מיד חתא צפורן ששכחה כשנמצא אלא החמירו לא :מלובלין מ"מהר

 נזקקה לא אם' ואפי בעילתה על לעז תוציא שלא' להחמי ראוי אין למחר עד א"כ מצאה לא אם אבל

  .תחתיו לכלוך שום נמצא לא אם אחרת טבילה צ"וא מכוער הדבר לילה אותו לבעלה

  ח"הב כ"וכ מסתירה בגופה. כתב שכיון שהציפורן עומדת להיקצץ היא חוצצת כי היא ד"הראב

 לי וכמדומה ולטבול לחזור לה יש למחר עד מצאה לא אפילו ולטבול לחזור לה דאפשר דהיכא נראה כ"ע

  הלילה שעבר כיון להחמיר אין אפשר דלא היכא אבל להורות נוהגים שכן

 

 תשובה פתחי

 נקי היה אם יודעת אינהש הגם אחרת טבילה צריכה שאינה הרגלים בצפרני להקל דעתו :דניאל ר"מהר

 .להקפיד הנשים של דרכן אין שברגלים אחרת טבילה צ"א נקי היה שלא יודעת אפילו שאפשר וכתב

בשינייה ואף שהיה להתיר אף בכלי אין לסמוך על \בשבת ויו"ט נוטלת ע"י גויה בידנקה"כ ושבו"י לדעת 

 כך למעשה.

 קצח,כא

 ט"ז

עוטה הוי חציצה, ולא ברובה. ותירץ שמדובר שיש חציצה על תמה מדוע דווקא בציפורן שפירשה מי הב"י

 הדבר המועט. 

כתב שבמיעוטה כיון שעומדת לפרוש אך לא פירשה עדיין היא חוצצת בגופה, אך כשפירשה  המרדכי

 רובה זה כמאן דליתא כבר. 

 כתב שיש לחלק:הב"ח 

 צריך אומן לחתוך אותו -איבר המדולדל .א
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 אותה  אין צריך אומן לחתוך -ציפורן .ב

 הט"ז תמה על חילוקו של הב"ח, שהרי גם הוא עומד להחתך. 

 אינו חוצץ, אלא כל הדיון הוא על החלק שנפרש.  -מה שלא היה מגולה מעולם

 ממילא יש לחלק בדבר:

 באותו לבוא יכולין המים ואין הוא צר הסדק מקוםש נמצא -כשפירשה מיעוטה של הציפורן .א

  , ועל כן זה מהווה חציצההסדק

 ראויכיון שנתרחב מקום הסדק, והמים יכולים להגיע לשם, הוי  -שפירשה רובה של הציפורןכ .ב

  .מים לביאת

 לה אבשהרי זה כו ועומד תלוי שהוא כך להניחו דרך אין רובו נפרץ אפילו ,המדולדל ובשר באבר .ג

 ינואזה  כ"עו ,להחזיק היכולהיא ש מה כפי הגוף אלצמוד  תמיד היא מחזיקה אותו אלא ,הרבה

 . מים לביאת ראוי

 ש"ך

חוצצת, היא בעצמה, אף אם לא נמצא עליה שום דבר שחוצץ )ד"מ עט"ז,  -ציפורן שפירשה מיעוטה

 שזה חוצץ רק כשיש עליה דבר החוצץ. ולא כמו שהסיק הב"יוב"ח(, 

 נראה שלפי מנהגנו יש להצריך טבילה שנית:

 אם לא חתכה הציפורן .א

אך ניתן לחלק ולומר שאין צורך לטבול שנית במקרה  אם טבלה עם ציפורן שפירשה רובה, .ב

שכזה, כי ייתכן שהחמירו רק כשכל הציפורן נשארה, ולא במצב שכזה שכבר פירשה רובה. אך 

 נהגו להחמיר, במיוחד לפי הטעם שעצם הציפורן מעכבת וחוצצת

 

 פתחי תשובה

 אינן חוצצות.  -עילת המצוהכלות שטובלות כשערותיהן ארוכות והן עתידות לקצר אותן אחר ב חת"ס:

 כיון שיש לחלק:

 חוצץ, כי הוא כקצות דמי -דבר שאני עתיד לקצוץ מיד אחר הטבילה .א

אינו חוצץ, כמו כאן שהבעילת מצוה מפסיקה בין  -דבר שאני עתיד לקצוץ רק לאחר זמן .ב

 הטבילה לגילוח 

 קצח, כב

 הגר"א

 יש מחלוקת גירסאות בדבר:

  חוצצין אין -דולדליםהמ ובשר אבר ר"ש ות"ה: סמ"ג,
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 כן פסק השו"ע –. חוצצין המדולדלים ובשר אבר :וטור ש"הרא

 

 קצח,כג

 ט"ז

( שהיא מקפידה להסיר אותם בשעת :חוצצים, משום )הראב"ד -שירים ושאר תכשיטים כשהם מהודקים

 הלישה, וגילתה בדעתה שאין זה כחלק מגופה. 

 

 ש"ך 

 אגד וקשקשים רפויים:

 אינו חוצץ שו"ע: .א

 חוצץ )אף רפוי(, כיון שלא נכנסים בו מים   ח:ב" .ב

 שהרופאים מניחים על המכה. קשקשים זה לוחות 

 

  איגר עקיבא רבי

 נזמי אף:

 יעב"ץ: חוצצים .א

 ב"ח: אינם חוצצים .ב

 נזמי אוזן:

 אינם חוצצים יעב"ץ: .א

 חוצצים )אף רפוי( ב"ח: .ב

 פתחי תשובה

חוצץ אף בדיעבד, אך אם כבר  -עמהםכתב שאם טבלה  המהרי"טאינם חוצצים.  -תכשיטים רפויים

 אין צריך טבילה שנית בדיעבד.  -שימשה בטבעת רפויה

 אינו חוצץ.  -חלק עליו ופסק כשו"ע שברפוי שמואל מקום' תשו

לילה לאחר הטבילה, וטבלה מתחילה עם טבעת  עבר החמיר בדבר, ופסק שאף אם כבר דניאל ר"מהר

 . בדבר יש להקל -ת הייתה רפויה מאודתטבול שנית, ורק אם מדובר שהטבע -רפויה

ראוי לנזיפה. רק בדבר שיש טורח להסיר  -מי שאומר שבטבילה עם תכשיט רפוי לא עלתה טבילהב"ח: 

 יש לגזור מחומרא לכתחילה. 
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 סובר שרק לכתחילה יש להיזהר ובדיעבד עלתה לה טבילה.  בס"טגם 

 אינה חוצצת, אף אם היא מהודקת היטב.  -אישה שלא רגילה ללוש בעצמה, הטבעת שעל ידה גן המלך:

אינה חוצצת, כי אין דרכם להקפיד, ואין דרך גברים לעשות  -טבעת של גבר אף אם מהודקת רש"ל:

 חוצצת.  -מלאכות כלישה וכו'. אך אם יש בה אבן טובה

 . , בלא חילוקים בדברחוצץ -אך מ"מ למעשה אין להקל, כיון שהשו"ע סתם שתכשיט מהודק

אינו חוצץ כי ידועה האומנות שלהם שהם כלל לא מקפידים על  -ר שדווקא במוכרי רבב וצבעיםיש לומ

 אינו חוצץ.  -אמנם ייתכן שבדיעבד שכבר שימשהפלוג'.  אומרים 'לאאך בסתמא הלכלוך, 

אישה שאסור בשום אופן שייכנסו לה מים לעיניים, תטבול כך שאישה אחרת תכנס עמה למים  שיבת ציון:

עיניה לאחר שתרטיב ידיה. אך אין להתיר להניח על עיניה של האישה אגד רפוי, כי כאן כוונתה ותכסה 

במכוון שלא יכנסו מים והוי חציצה. אין זה דומה לסתם אגד שאין לה הנאה אם טובלת במהודק, משא"כ 

מטיה, כאן שיש לה הנאה שפיר חוצץ. אישה אחרת צריכה לכסות עיניה, כי היא בעצמה תיצור חיץ בק

, ודי שתבדוק במקום חיבור היד והזרוע ע"י כיסוי העיניים. לעניין חפיפה די שתרחץ כל גופה חוץ מהעיניים

 . שאר גופה שאין בו חציצה )שלא יהיה לפלוף או שריסי עיניה לא יידבקו(

 קצח,כד

 ט"ז

ו שנאמר: "כל  אף שאין צורך בביאת מים בין שינייה, כי צריך ביאת מים רק בחלקים החיצוניים, כמ

אין בילה מעכבת  -בשרו", אך צריך שיהיה ראוי לביאת מים שלא יהיה בו דבר החוצץ, וכל הראוי לבילה

 בו. 

 יכולה לטבול כך בדיעבד. בשבת ויו"ט יכולה לאכול בשר אך תנקר שיניה היטב.  -אם לא חצצה בשיניה

 

 ש"ך

לה, אלא רק אם בדיעבד קרה ונמצא משמע מהשו"ע שאין חובה לבדוק את שיניה לפני הטבי ב"ח:

לא עלתה לה טבילה. כלומר זה רק עצה לטובתה שתבדוק עצמה. כמו כן כתב בת"ה לגבי  -חציצה

שחיטה שצריך לבדוק את הסכין לפני השחיטה אך יכול שלא לבדוק ולהסתכן בכך שהסכין יימצא פגום 

 לאחר השחיטה. 

 לשחיטה:אולם הש"ך דחה זאת וכתב שיש לחלק בין טבילה 

אם לא בדק לפני השחיטה ומצא לאחר השחיטה שהסכין פגום, הכל ספק נבילות, אך  -בשחיטה .א

אין בעיה בכך כי יש חובה לבדוק את הסכין לאחר השחיטה, וממילא אם הוא רוצה, הוא יכול 

עת אם מה שהוא שחט זה ספק נבילות, ואין חשש שישכח לבדוק את הסכין לבדוק אח"כ ולד

 . לאחר השחיטה

ייתכן לומר שחובה עליה לבדוק לפני הטבילה, כי אנו חוששים שמא יהא דבר חוצץ,  -בטבילה .ב

וכיון שאין חובה לבדוק את עצמה לאחר הטבילה, ממילא יכול להיות שהיא תטבול עם חציצה 

יש סברא גדולה לומר שיש חובה ואח"כ לא תבדוק את עצמה ולא תדע שלא עלתה לה הטבילה. 
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ודם הטבילה, כיון שמצוי להימצא שיורי מאכל בין השיניים. חובה לבדוק קודם לבדוק שיניה ק

 הטבילה, כי אנו חוששים שמא תשכח לבדוק את שיניה לאחר הטבילה. 

לא עלתה לה טבילה, ואף שאין צורך בשיניים ביאת מים ממש, כי זה בית  -אם נמצא חציצה בשינייה

 הסתרים, אך צריך שיהיה ראוי לביאת מים. 

 קצח, כה

 ואם. טבילה לה עלתה לא, חוצץ דבר בהם ונמצא שלה הקמטים ובית הסתרים בית הדיחה לא אם

 לבדיקת דומה ואינו; טבילה לה עלתה טבילה קודם בדקה שלא פי על אף, חוצץ דבר עליה נמצא לא

 .הראש וחפיפת הגוף

  ך"ש

עלתה לה טבילה, כיון  -סתריםאם מצאה לאחר הטבילה שאין לה חציצה בבית ה :מלך והמעדני ז"העט

, ועל כן אנו אומרים קמטיה בבית ולהתדבק שם שארילהשהחציצה יכולה  מקום לה יש הסתרים בביתש

כי אם הייתה חציצה היא  שאם לא מצאנו עתה חציצה בוודאי לא היה שם גם קודם לכן בעת הטבילה,

 הייתה אמורה להישאר שם ולא חוששים שנפלה.

כן בחינם, שהרי כלל אין צורך בביאת מים בבית הסתרים, ואין זה כבדיקת הגוף  כתב שהם דחקו הש"ך

 והראש שצריכים ביאת מים.  

 פתחי תשובה

 שהרי מקפיד קרוי ודאי זה, רפואה לצורך הפרוזדוראישה שיש לה טבעת של שעווה בתוך עומק נוב"י: 

 מעכב ואולי לידה בימי וכן נקותהל בטהרה שתפסוק בעת להסירה וצריכה נדתה בימי תמיד מתלכלך הוא

  וחוצץ ה עליומקפידהיא ש דבר הוא כ"וא ,להסירה וצריכה נקיים בשבעה תמיד הבדיקה גם

 זה מוגדר אז ,ביאה גמר בשעת אפילו שםל מגיע השמש שאין עדאולם, אם אותה טבעת היא בעומק כ"כ 

  .טבילה בשעת להסירה צ"וא ,מים לביאת ראוי להיות צ"וא 'בלועכ'

  .רבנים שני עוד עמו שיסכימו עדאך כל זה העלה להלכה ולא למעשה, 

חלק על גדרו של הנוב"י לגבי 'מקפיד', וכתב שבשעת לידה לא שייך להגדיר זאת כהקפדה, כי חת"ס: 

היא לא מסירה את הטבעת מחמת הקפדה על הטבעות או על הלכלוך, אלא פשוט בכדי שהוולד יוכל 

 לדון כאן מצד גדרי חציצה. לצאת, ועל כן לא שייך 

 תפלין הנחת בשעת מסירוכמו שמצינו בטבעת של גבר, שאין בו אבן שאינו חוצץ, וזאת על אף שהוא 

  , וכל זאת משום שהוא לא מסירו מחמת שהוא מקפיד על הטבעת אלא זה צורך חיצוני.לולב ונטילת

 מקפיד קרוי ודאי זה -רהטה פרישת בשעת להסיר את הטבעת צריכה היתה אם רקסובר ש החת"ס

  וחוצץ.

 שהיאכי  ,ידיעה חסרון ספקסובר שאם האישה מסופקת אם הטבעת כ"כ בעומק, הוי בכלל  החת"ס

את הטבעת, יש לדון  להוציא רבה וחולשה סכנה שזה עניין של כיון מ"מ את הדבר, לברר יכולה בקיאה

 . להקל ויש ,מקפיד ואינו מיעוטוזאת כ

 לחלק במקום בית הסתרים:רב אחד רצה  :נוב"י



217 
 

 צריך שיהיה ראוי לביאת מים )פה, אף, אוזן( -במקום שהמים יכולים להגיע בעצמם .א

 אין צורך בביאת מים )בית החיצון וכדו'(   -במקום שהמים לא יכולים להגיע .ב

 אך הנוב"י דחאו, ונראה שאף הרמ"א חולק על כך.  

ור מכוון כנגד חלל הטבעת, אזי בשעת הפסק שאם פי הרחם והמק הנקיים בדיקתכתב לגבי  הנוב"י

 הטבעת חלל רוחב כמו פ"עכ קצת עב שיהא באופן נקי פשתן של מטלית תוךב גפן צמר תתןטהרה 

 וגם ,כ"צה אחר עד ש"בה מקודם אצלה ויהא ,המקור פי נגד עד הטבעת חלל דרך עמוק הזה העד ותכניס

  .לה האפשר כפי תבדוק ימים ששת ובשאר ,כן תעשההראשון  ביום

אך זה . לקולא דרבנן ספקהסכים עם הנוב"י, והביא מהשבו"י שכתב שבמיעוט המקפיד הוי  יוסף זכרון

ס, והרי כאן איתחזק איסורא כידוע בדיני ס" לקולא דרבנן אומרים ספק לא איסורא באיתחזקקצ"ע שהרי 

 של טומאת נידה. 

נוטלת את הטבעת רק לצורך הלידה, זה מוגדר אם נאמר כפר"ח, ממילא אין הלכה כן. על כן אם האישה 

 כ'אינה מקפדת'. 

 קרוב עד פרוזדורה לאמצע שתכניסתבדוק עצמה כשאר נשים במוך כשיש לה את הטבעת,  בדיקהבעניין 

 מימי באחד גם תעשה וכן ,לטהרה הפרשתה בשעת השמשות בין כל שם ותניחהו דש שהשמש למקום

 היא אינה הטבעת ומקום הימין צדבש ואף ,רחמהשל  שמאל צד קתבדו וגם ,ערבית או בשחרית הספירה

 די ימים ובשאר ,שם להגיע שתוכל המקומות בכל לבדוק שביכולתה מה תעשה רק ,כלום בכך אין -לבדוק

  .קלה בבדיקה לה

אך חלק על  העלה להקל. ל"ז מליסא הגאון וגםכתב שיש להקל שאין זה חוצץ,  ל"זצ איגר עקיבא רבינו

 יוסף לעניין הבדיקה, כי רבו הדעות שצריך דווקא בדיקת חו"ס.  הזכרון

, סמוך לרחם אם יכולה, לפנים אמנם נראה שיש לה תקנה לבדוק ע"י שפופרת ותכניס עד כמה שיכולה

אין צורך בבדיקת חו"ס, כי מוכח מכך שלא זב על המוך, שאין הדם מגיע מהמקור.  ממקום שהשמש דש.

 גדולי יסכימו אם באופן ל"הנ בדיקה י"ע להקל דיש וסייםביום ראשון של ז"נ, כך תבדוק בפסיקת טהרה ו

 נקיים שבעה בדיקתש ן"הרמב על ולסמוך ,טהרה דהפסק בדיקה רק שיהיה ביותר יקילו אם ואף ,הדור

  .ס"חו בעי לא

 קצח, כו

 ט"ז

ה צריכה יכולה לתלות לאחר הטבילה כשהתעסקה במשהו, רק כשמצאה חציצה בבית הסתרים שאינ

 לביאת מים. 

 

 ש"ך 

 חלק וסובר שאין לתלות לקולא במקרה שהתעסקה אחר טבילה בדברים אחרים ומצאה חציצה. הרוקח

 הש"ך כתב שעל כן יש להחמיר בדבר. 

 מצאה חציצה בבית הסתרים לאחר שהתעסקה:
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 תולה וטהורה שו"ע: .א

 לא תולה וטובלת שנית רוקח וש"ך:  .ב

 

 קצח ,כז

 ש"ך

 . , ע"פ ר"שלא עלתה טבילה -פיה כך שהמים לא הגיעו למקום השיעראם נתנה שערה ב

 פתחי תשובה

 .חציצהעלתה לה טבילה, שאין זה  -שיניהאת  קרצה אם :דניאל חמודי

 קצח, כח

 ט"ז

  אומרת: מקוואותב המשנה

 למי מתחבר ידיו שעל שהמשקה לפי טהורים במים ידיו הדיח ואם טמאין ומטבילן ובכלים באדם האוחז

  המים בהם שיבואו כדי ידיו את ירפה אומר שמעון רבי חציצה כאן ואין מקוהה

 פירשו: ן"והרמב ם"הרמב

. רפיון ידיו )לא די ברפיון ידיו אלא צריך גם הדחה, 2. הדחת ידיו 1, כי מצריך: מחמיר יותר -ת"ק .א

 שמא לא ירפה(

 די ברפיון ידיו -ר"ש .ב

 צריך הדחה   פסק הרמב"ם:

 ידיו במים תלושים:  יכול להדיח את האם

 ט"ז: מותר  .א

 רמ"א: אסור )צריך מי מקווה בדווקא( .ב

שדי בהדחה ואין צורך גם ברפיון ידיו, אף אם מהדק את ידיו בכוח. משום  משמע מהרמב"ם והרמב"ן

 שאם תאמר שצריך הדחה ורפיון, יש חשש שבכל זאת יבוא להחזיק בכלי בכוח ולא נמצא תקנה לדבר. 

 ו שמועיל רפיוןמצינ הרשב"א הקשה:

 דווקא באוחז באדם יש צורך לאחוז ברפיון, שמא יאחוז בכוח, אך בשאר מקום אין לגזור. הרא"ה תירץ:

 להדיח ידיו תחילה ואין חשש שיאחוז בכוח ממילא מצינו שמועיל 

 כנגד ת"ק:החמיר הוא זה שפירש שר"ש  הרשב"אלעומת הרמב"ם והרמב"ן, מצינו ש

  חושש לכך שכשהוא יאחוז בכלי או בחבירו לא יהיה חיבור.   . ת"ק לאדי בהדחה -לת"ק .א
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 , כי האדם עשוי לדחוק ידיו עליו ואז אין חיבור אף שהמשקה טופח צריך הדחה ורפיון ידיו -לר"ש .ב

 ע"פ ר"ש יש לחלק:

 המים מקדימים לרגליים, ועדיין יש משקה טופח שמחובר למקווה  -בטובל במקווה .א

  ואין חיבור כללרך לאחוז חזק, הד -או בחבירו האוחז בכלי .ב

 . ברור שמועיל -אולם אם היא מרפה את הידייםאת ידיו אלא די בהדחה.  רפותהל צריך איןהלכה כת"ק ש

 אף לת"ק יש להיזהר לא להחזיק בכוח כשאוחז להטביל, אף אם הדיח ידיו. לרשב"א, 

  , כשיטת הרשב"א השו"ע פסק שמועיל בהדחה או ברפיון הידיים

תמה מדוע השו"ע פסק כרשב"א )שמועיל בהדחה או ברפיון הידיים(, ולא כרמב"ם והרמב"ן  הב"ח

  )שצריך רפיון והדחה(

 מן , כידרבנןובפרט שזה עניין של  והטור א"הרשבכיון שראוי לסמוך על כתב שאין תמיהה בדבר, הט"ז 

 . ומקפיד רובוב אלא חוצץ אין התורה

 באדם:\ואחז בחוזק בכלימצינו מחלוקת מה הדין בהדיח ידיו 

 אינו חוצץ )כיון שהדיח( -רמב"ם ורמב"ן .א

 חוצץ )כיון שהחזיק בכוח(  -רשב"א .ב

שיש להיזהר מלאחוז בכוח מחשש חציצה, ועל כן אין להניח כלי מלא נראה שהמרדכי סובר כרשב"א 

 בדלי שיש בו מים בגלל חציצה. 

להיזהר שלא לאחוז בכוח כשיטת הרשב"א,  ממילא ניתן לומר שאף לדעת השו"ע, אם הדיחה ידיה צריכה

 אך בסתמא אין חוששים לכך שתאחוז בכוח. 

: מותר לאישה לדחוף חברתה למים אם תחילה הדיחה ידיה במים, ואין צורך להפריד ידיה ממנה. דרישה

 כל שכן לפי שיטת הרמב"ם והרמב"ן שמועיל בהדיחה ידיה אף אם אוחזת בכוח.  

 ים מהווה חיבור:חיבור ע"י מים תלוש האם

 כן ט"ז: .א

 לא )צריך דווקא מי מקווה(רמ"א:  .ב

 ש"ך 

אינו מועיל, גזירה  -שלדעת ת"ק  צריך רפיון ידיים והדחה, ואם רק רפתה ן"והרמב ם"כהרמב פסק ח"הב

 שמא לא תרפה כראוי. 

פחד שהאדם אוחז בכוח, כי הוא מ מצויאף שבדר"כ לא גזרו בדבר שהוא רפוי, כאן יש לחוש בגלל שזה 

 שהכלי ישמט מידו ועל כן הוא אוחזו בחוזק רב. כ"כ הרא"ה. אמנם בה"ג פירש כרשב"א.

 אישה יכולה לדחוף חברתה למים, ואין היא צריכה להפריד ידיה ממנה.  דרישה:
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 :אין להקל בדברש"ך: 

 יש להתיר כן רק בדיעבד. וכבר נהגו בו איסור,  .1

 הנידה אף שאין זה מצד מידת הדין.כמו כן מצינו שיש דברים שמחמירים בהם בדין  .2

  , אף אם מדובר שהיא הדיחה את ידייהאוסר ן"ברי ישראל ר"מהר .3

 שאין לעשות כן  לכתחלה דמודה ל"י עליו שחולק בנימין המשאת אף .4

 תטבול כך: -הירגלי על לעמוד יכולה שאינהאישה משאת בנימין: 

 מנת להטפיח'נשים ידיחו את ידיהן תחילה במים, עד שיהא 'טופח על  2 .1

 הנשים יחזיקו אותה ויטבלו אותה בתוך המים 2 .2

  ולהטביל אותה על גביו, כיון שסדין מקבל טומאהלהשכיב אותה על סדין  אין תקנה .3

 כשרוצים לאחוז בדבר ולהטבילו, יש להדיח את הידיים:

 במי המקווה ורמ"א: ע"פ מרדכי ש"ך .א

 אף במים תלושים ט"ז:  .ב

 קצח,כט 

 ז"ט

יד על החבר במקווה מצומצם, שמא יוציא החבר את ידו ויחסר את המקווה קודם שהחבר אין לכבוש את ה

 יטבול. 

 ש"ך

 אין לכבוש ידו על חבירו במקווה מצומצם:

 שמא יוציא החבר את ידו ויחסר את המקווה קודם שהחבר יטבול.  לשו"ע: .א

 .מגונה זה הרי סאה 43מ יותר בה שיש והובמק אף :ם"הרמבבדעת  ש"ריבל .ב

 

 

 גר"אה

  :זוטא א"ד' מס

 זה מגונה שהחבר כובש ידו  -מועטים במים .א

 שהחבר כובש ידו על חבירו  משובח ז"ה -מרובים במים .ב

 קצח, ל
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 ט"ז

כשהיא הכניסה את רגליה למקווה, כבר נרטבו רגליה ואז גם כשהיא כבר עומדת ב"י בשם הרא"ש: 

 עליהן יש חיבור לשאר המקווה

יש חיבור, אך לא אם הן רטובות ממים תלושים כי אז  -ממי המקווהאם רגליה רטובות  משמע שדווקא

  מחמת הכובד מתבטל החיבור.  

מועילה לחיבור, ולאו דווקא מי המקווה. כ"כ בת"ה,  -כל רטיבות של מים ן"רמבהו ם"רמבהאך לשיטת 

מי והטור שסובר כרמב"ם ורמב"ן דייק בלשון שכתב שרגליה רטובות ולא נקט שרטובות בדווקא מ

  המקווה.

 

 ש"ך

 יש לחלק:

אינה צריכה להגביה רגליה כי המים שתחת רגליה מחוברים לשאר מי  -כשאין טיט במקווה .א

 המקווה

לא תטבול כלל )אך אין לדייק שניתן לטבול שם ע"י הגבהת רגליה(, או  -כשיש טיט במקווה .ב

ול שם אם רגליה שניתן לחלק בסוג הטיט, וכשזה טיט רגיל ולא של יוצרים יש להתיר לה לטב

 יקדמו לטיט

 

 קצח,לא

 ט"ז

 גזירת משום מאי טעמא למימר כהנא רב סבר .ותטבול חרס כלי גבי על תעמוד לא אשה :רבא אמר

אין לטבול שמא תפחד  -עבה בקעת גבי על. שמא יאמרו שטבילה עולה בהם. אך אם טובלת מרחצאות

  .ליפול ועל כן בדיעבד עלתה טבילה

על כן, כל למסקנה נשארה הגזירה של מרחצאות, ועל כן אין לטבול על ספסל.  אף :ד"הראב בשם י"ב

 אסור לטבול על גביו, כי הוא מקבל טומאה.  -דבר שיש לו שם כלי, אף אם זה פשוטי כלי עץ

 לנו היה עץ בקעת וכן מהאוויר, רק מטמא שאין כיון ,כלל טומאה קבלת שם איןש חרס כלי גבי על רק

  פחד שלא תטבול כהוגן. משום תטבול לא באלה גם אמרו רבא באו ,להתיר

  פחד, הוא:ל מרחצאות גזירת בין מ"נה

 לטבול היתר שיש לומר יטעה' שהרוא ,דיעבד' אפי אסור -מרחץ גזירת מטעם שאסורדבר  כל .א

  במרחץ

 שיש אלא היטב, לטבול שצריכה יודעים הכלכשר בדיעבד, כי  -דבר שאסור מטעם של פחד .ב

  .דיעבדב אסרו לא , ועל כן בזהתטבול ולא תפחד שמא לשוגג לחוש



222 
 

 נסריםשאין לטבול על  נקטוהשו"ע  ,בו לטבול אין -טומאה שמקבלכתבו שכל דבר  הראב"ד והשו"ע

 צריך ולפעמים ,למדרס היהשי עליו חשבדבר שב לא שייכת אלא רק מדרס טומאת כי ,למדרס הראויין

  .מעשהעשות בו ל אפילו

אין בהם טומאת מדרס, כי הם לא  -לגזור בנסרים, זאת משום שסתם נסרים לבנייןכתב שיש הראב"ד 

מיוחדים לישיבה. ממילא, יכול להיות שאם נתיר לטבול על נסרים שכאלו, יהיו אנשים שלא יבינו, ויתירו 

לטבול על נסרים שייחדו לישיבה, כי הם יאמרו שכמו שראינו שהתירו לטבול על הנסרים )של הבנין( כך 

נתיר כאן והם לא יבינו שיש חילוק אם הנסרים היו מיוחדים לישיבה או שלא, על כן גזרו בכל נסרים שלא 

 לטבול עליהם משום טומאת מדרס. 

 תמיהת הט"ז:

ע"פ כל הנ"ל לגבי הנסרים, תמה הט"ז כיצד במדינה שלנו נהגו להקים נסרים במקווה, שהאישה עומדת 

 רס וממילא לא עולה הטבילה על גביהם. עליהם, והרי הם ראויים לטומאת מד

על אותו עניין  ל"ויט דוד ר"מוהר ממנו ששאל ה"מפדווא מאיר ר"מוהרכבר הביא שדנו בנושא  לבושה

  :למדרס מיוחדיםכ חשוביםוהשיב לו שהנסרים במקווה אינם 

הם , ועל כן אין לולא לעמוד עליהם סתם כך לטבולרק בשביל  עליהם לעמוד והם עשוים הואיל .א

 גדר של 'כלי' אלא הם כתקרת הבית

 . עליהם כלי שם תחלה היה שלא כיון ,במסמרות שנקבעו מאחר .ב

 כלים כבר היה אפילו כ"וא ,כבנין הוי עליהם צפים ומים קורות על נתונים אלו שהנסרים כיון .ג

  .עתה בטלים הכי אפילו מדאורייתא

 תמיהת הט"ז על הדברים:

רק בבקעת עץ, אך לא בעץ עצמו אף אם הוא פשוטי כלי  הגמרא אמרה שבטלה גזירת מרחצאות .1

 עץ. 

 הרואה יכול לטעות ולחשוב שמותר לטבול על כלים, אף שכאן אין זה 'כלי'  .2

 שהמים חומכעתה  נתבטל ,תחלה כלי שם עליו היהאם  אפילוש כתבשהוא  זה תמוה היותר .3

 י'. , שהרי ברור שבניין לא יכול לבטל 'שם כלכבנין והוי ,עליו צפים

, ד"הראב כשיטת לאזה  אבל, מדרס טומאת מקבלין אין עץ כלי שוטיהוא כתב שאנו סוברים שפ .4

  כי הוא כתב בפירוש שאף בפשוטי כלי עץ יש קבלת טומאה.

 הוא שם ש"כמ האלו א"והרשב ד"הראב דברי ראה לא הוא כי ההיא' בתשו מ"ר על להתלונן אין באמת

 . בעצמו

כיון שהוא כתב שעיקר ההיתר  ותמוהים דבריו, אמת הם הללו ה"פדוא מ"מהר דברי שכל כתבהב"ח 

אסור כי זה אינו בניין. דבר זה  -נסוב על מה שהנסרים נקבעו במסמרות, אך אם לא נקבעו במסמרות

שיש להתיר אף תמוה, כיון שהמהר"ם כתב בפירוש להתיר אף כשאינם קבועים במסמרות, כי הוא כתב 

 מסמרות כי עצם המים שעל גביהם נותנים לה שם בניין. כשהנסרים אינם קבועים ב

משתמשים  שלא פירוש ',לנחת העשוי כליגם כן רצה להתיר בזאת מטעם שזה ' מקראקא ץ"כ י"מהרה

  .נסרים הנך הווין נ"וה ,טומאה מקבל אינובו עצמו אלא הוא רק עשוי להיות מונח כמות שהוא ועל כן הוא 
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ף כשהנסרים לא קבועים במסמרות. אך דבריו תמוהים, כי אף שאין ממילא גם לשיטתו יש להתיר א

 טומאת מגע בכלי העשוי לנחת אך ברור שיש קבלת טומאת מדרס. 

ממילא, תמוה מאוד כיצד ניתן לבנות מקווה עם נסרים ע"פ שיטת הראב"ד והרשב"א הסוברים שהנסרים 

 מקבלים טומאת מדרס. 

 יישוב הט"ז למנהג:

ם לא סוברים כראב"ד, כיון שהם מסבירים בגמרא שלפי רבא, בגזירת מרחצאות אין נראה ששאר הפוסקי

כלל איסור של קבלת טומאה, אלא האיסור הוא מטעמים אחרים, מה שלא שייך בנסרים וממילא אין בעיה 

 עם הנסרים. 

ין כלי , שתמה מה הבדל יש בין מעיין שהעבירו על שוקת )כלי אבן( לבהדבר מוכח מדברי רבינו שמשון

 הנטבל בתוך כלי במקווה כשיש בחיצון פה כשפופרת הנאד.

 :הוא החילוק

הוא בכלל כלים הקבועים, ויש חשש שיגיעו לתקלה, שיקבעו את הכלי  -מעיין שנגרר על שוקת .א

של אבן במוצא המעיין במקום שאין שיעור כשפופרת הנאד, ונמצא שכל המים שעוברים על גביו 

 פסולים

 הוא בכלל כלים תלושים ואין חשש תקלה   -לי במקווהכלי שנטבל בתוך כ .ב

ייתכן ע"פ זה לומר, שהטעם של גזירת מרחצאות בחרס מדברת בחרס הקבוע לעמוד שם מפני הטיט ועל 

 כן אסרו כי זה דבר קבוע.  

 כתב על דברי ר"ש, שיש לחלק: הרא"ש

, כי אין לגזור שמא כשר הכלי הפנימי נטבל במקווה, ועל כן הכל -כלי שנטבל בתוך כלי במקווה .א

יטביל בתוך כלי בלא חיבור, כי הוא טובל את שני הכלים הללו במקווה, ולא שייך להגיע בזה 

 לטעות כלשהי

, ויש לגזור בוריח בלאסאה  43יש חשש שילמדו להטביל בתוך כלי שיש בו  -כלי המחובר למעיין .ב

ת אף כשאין מי מעיין חיים כשאין כי לפעמים המים ייפסקו להגיע מהמעיין ויבואו להטביל בשוק

 שיעור ראוי לטבילה

 כתב שהם נחלקו בדין תלושים, שלרא"ש אף בתלושים לא יטבול, משא"כ לר"ש. הב"י 

 

 

 הרא"ש ע"פ הט"ז התכוון לומר:

בסילון לא שייך גזירה שמא יניח הכלי במוצא המעיין ולא יהיה כשפ"ה, כי בכל סילון יש פה של  .א

 כשפ"ה

י בפתח המעיין הוא רק בכלי גמור שחייב פה של כשפ"ה, אך כאן בסילון שזה החשש מלתת כל .ב

 פשוטי כלי עץ שאין מקבל טומאה, אין חשש פסול אם יעשה במוצא המעיין. 
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ממילא, בדין הנסרים שבמקווה, ברור שהם עכ"פ כדין נסרים, וכמו שבנסרים אין את הגזירה של ר"ש, כך 

שאסר אף בתלושים, שמא יטביל בלא חיבור, זה שייך רק בשוקת  בנסרים אין. כמו כן לטעם הרא"ש,

בנסרים וסילון אין בית קיבול ואם אין חיבור למעיין גם אין בהם  שניתן לטבול בלא חיבור למעיין, אך הרי

  מים, ועל כן לא שייך לגזור בהם. 

ן חשש בנסרים. ע"פ מה שכתב הטור ברא"ש, שהעיקר ברא"ש זה הפחד ולא קבלת הטומאה, ממילא אי

 כל ההיתר בנסרים הנ"ל שייך גם בשליבות העץ במקווה. 

 הספסל יסמוך שמא גזירה משום דהטעם דכיון ,מותרים -עץ של מדריגותכתב שה מפראג ל"מהרה

 הללו אינן עשויות להעביר עליהן מים וממילא אין לגזור בהן, וכמו שכתב הט"ז.  והמדריגות ,המעין למקום

 למסקנה: 

ברור שאין אנו פוסקים כשו"ע שפסק כראב"ד שהכל תלוי בקבלת הטומאה, וכלל בו גם את  ממילא,

שלשיטתם יש היתר  ש"והרא שמשון רבינואנו פוסקים כהפשוטי כלי עץ וכל דבר הראוי למדרס, אלא 

 שהרי ,בסילון כ"ג יפסול בנסרים פוסל, ומי שוהוהמק בקרקע המחובר כסילוןגמור בנסרים כי זה בדיוק 

 קביעות בלי מונחים הנסרים אם ואף ,ספק בלי כשרים שניהם ובאמת ,עץ כלי פשוטיבכלל  הוא גם

אך לא מהטעמים שלהם אלא כמו שהט"ז  ץ"כ י"ומהר ה"מפאדוו מ"מהר כפסק מותר הכל -מסמרות

 נימק. 

קודם הט"ז כתב שלפי מה שהתבאר בדין פשוטי כלי עץ, יש להתיר אף בשליבות של עץ, אף אם מדובר ש

טפחים  4אך יש להיזהר ולעשות את המדרגות במקווה ברוחב עשה את השליבה )כלי( ואז קבעה )בניין(. 

 שלא תפחד ליפול. 

 

 ש"ך 

 אסור לטבול ע"ג כלי אף אם הוא רחב וקבוע שאין לחוש תפול ממנה

 עברה וטבלה ע"ג כלי חרס:

 כשר בדיעבד השו"ע: .א

 בכלי חרס גזירת מרחצאותכי יש  מועיל אין להקל, כי לרש"י ותוס' אין זה הב"ח: .ב

 משמע למסקנה אבל ,כהנא רבבהו"א של  אלא כן כתבו לא' ותוס י"רששהרי הש"ך תמה על הב"ח, 

 לדעת לכתחלה אלא האינ מרחצאותשל  גזרהכמו כן משמע ש .ח"בכ דמרחצאות גזירה שאין ס"בש

 שמקבל בכלי דווקא מרחצאותשל  גזרה שייכת שאוסרים אף בדיעבד לפוסקים ואפילו ,וטור ש"הרא

 .לכתחלה אלא נאסר לא ס"דש ד"בס דאפילו ל"י חרס בכלי אבל ,טומאה

  -מקווה שיש בו שליבות עץ

 העט"ז תמה על המקוואות שעושים בהם נסרים לעמוד עליהם בטבילה

  ה"דואפא מ"מהר בזה האריך וכבר, דוד מגדול ובעל ח"והב דרישה והגהת מלך מעדניאך כבר דחו אותו ה

 א"הרשב ואפילו ,מדרבנן אפילו טומאה מקבל אינו פוסקים להרבה עץ כלי דפשוטי משום ריתלה והעלה

 מתחלה כלי שם עליה דהיה ,והובמק שקבעוה קודם בשליבות זה סולם כשהיה אלא מיירי לא( והמחבר)
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 אין -טבילה תבשע עליהן לעמוד מדרגות או נסרים במקוה עשו מתחלה אם אבל ,הובמקו קבעוה כ"ואח

  עליהן לטבול ומותר םעליה נקרא בנין שם אלא עליהם כלי שם

 לחוש שיש דוקא בשליבות אלא שליבות באותן א"הרשב אסר דלא ל"וז עליו שם ד"המ שהשיג מה אכן

 מלפניו יצאה שגגה' כו מהן תפול שמא

 אבל ,למדרס יםהעשוי ושליבות בנסריםעוסקים  (והמחבר) א"דהרשב כתב יוסף שארית בתשובת גם

 שם לעמוד מותר ולכן ,מדרס לטמא ראויים אינםאזי הם  ולטבול במים עליהם לעמוד רק נעשו כשלא

  .טבילה בשעת

 שמזדמן זמן בכל כ"ואעפ ,הראשונים על לעז להוציא שלא ,המנהג לשנות אין דודאיכתב  מלובלין מ"מהר

 כדי למדרס ראויים שאינם בדברים ולתקנ תמיד מצוה אני ,חדש בונים או הומקו איזה שמתקנים לידי

 ע"דכ אליבא כשרה שתהא

 

 פתחי תשובה

 כי הטסין הללו מימיו שיחזקו כדי ובכתלים והוהמק בקרקע נחושת שלמותר לחבר טסין  :מאירות פנים

 .מתכות כלי כגולמי והרי הם ,למקוה שנתחברו קודם טומאה םמקבליאינם 

 ראוי שיהאבכדי  כ"כ רחב דאח כל שאין נסריםלהניח  לתקן אפשר מצויות אבנים שאין במקוםס"ט: 

 למקוה שחיברו קודם למדרס ראוי הוי לא ואזיחדו,  נסרים הרבה חיבור י"ע א"כ ,הרגל למדרס

כדי שלא יזובו מימיו בין הלבנים, מקווה מבניין לבנים שנתנו בו בקרקע נסרים עבים עשו  :סופר חתם

הביא שהמו"צ שם הורה לעשות נקבים כשפ"ה בנסרים כדי לצאת  והנסרים מחוברים בברזלים. החת"ס

 ידי חובת האומרים שהטבילה על הנסרים פסולה כיון שהם מק"ט מדרס )שו"ע, מהר"ם לובלין(. 

 :והניח ברזלים בכך שהוא עשה נקבים כיון שהוא רק גרעאת דבריו  החת"ס דחה

 אין זה מבטל טומאת מדרסם מבטלים ממנו תורת כלי, אך נקביאולי ה -טומאת מדרס .א

ע"י אדרבה בכך שהנסרים מונחים על הרצפה הם עשויים לקבל מים בתוכם  -עשויים לקבל .ב

  ושוב שם כלי עליהם. הנקבים שבהם 

 ייעשו ניםהלבו הנסרים בין למטה ונמשכים הנקבים לתוך שנכנסים שהמיםיש לחשוש  -זוחלים .ג

 בשו"ע כמבואר  מדינא כולו הוהמקואת  ויפסלו כזוחלים

 הםאם הוא קובע ברזלים בנסרים והרי  ל"מהרמ חומרתלא מובן כיצד הוא חושש ל -מעמיד .ד

  .אותם מעמיד שהברזל מפני טומאה מקבל העץ גם ז"ועי ,טומאה מקבלים

 

יעשו רצפת אבנים בלא נסרים בכלל, אך מי שמקיל יכול לסמוך ולעשות עם  מסקנת החת"ס:

 צורך בניין, אך את הנקבים חייבים לסתום מחשש זחילה.  ברזלים, כיון שמתחילה זה עשוי ל

 והעמידו כסא לקחועל כן הן ו לטבול שםל לרדת פחדו והנשים שהיה עמוק מאוד, והובמקדן  הנוב"י

 יששטובלים, וכתב על כך ש בשעה הכסא על שיעמדו כדי בחבלים וקשרוהו הוהמקו תוךאותו ב
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ומפורש במשנה שאין לטבול על  כ קולות לסמוך עליהן,כי אין לחפש כ" על שעשו זאת, בהם לגעור

 ספסל.

 קצח,לב

 ט"ז

 מותר לעמוד על הצינור שאין לו מסגרת:

 אין פחד לעמוד עליו כי הוא קבוע במקומו -אין פחד .א

אין עליו שם כלי )לפסול את המים ב'שאובים'( שהרי אין לו מסגרת ועל כן הוא אינו  -אין שם כלי .ב

 לא דינו כפשוטי כלי עץמקבל בתוכו מים, וממי

 ש"ך

 ש מתיר, מטעם:לא הזכיר שמותר לעמוד על הצינור כי אין לו מסגרת, וזה משום שסבר שהרא" הטור

רק אין זה דומה למעיין שמימיו עוברים למקווה דרך ספסל, ופירש הר"ש שגזרו  תירוץ ראשון: .א

 בכלים קבועים

 סתם סילונות אין להם מסגרת תירוץ שני:  .ב

הרא"ש שהפירוש הראשון הוא העיקר, ואת התירוץ השני סתם הזכיר. ממילא, לשיטת הטור סובר 

 יש להתיר.   -אף בסילון שיש לו מסגרת והר"ש

, יש להתיר רק והולמק שנתנום תלושים בכלים אפילו שאסרו ,ן"והר א"והרשב ד"הראבאמנם לשיטת 

 מהטעם השני.  השו"עמצד הטעם השני, וכן פסק 

 הגר"א

 מותר לעמוד בקרקעית המקווה על סילון שאין לו מסגרת, כי הוא אינו ראוי למדרס.  אף לראב"ד

 

  ג, לקצח

 ט"ז

הטור ע"פ הרא"ש תמה מדוע יש בעיה לטבול במקווה שיש בקרקעיתו טיט, והרי שנינו במשנה שניתן 

ט וממילא להטביל את המיטה במקווה שיש בו טיט כי רגליה של המיטה נגעו במים עוד לפני שנגעו בטי

 הכל מחובר, אז למה באדם אסרנו?

 

 הביא תירוץ שיש לחלק:  ן"הר בשם י"בה

 אין הטיט נדבק כ"כ ברגליה, ועל כן הכל נחשב מחובר -במיטה .א

 הטיט נכנס ונדבק עמוק בין האצבעות ועל כן יש חציצה ולא מועיל שהמים קידמו לבוא  -באדם .ב
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 ש"ך 

 טיטילה כשטבלה במקווה עם טיט, כי מדובר שיש במקווה השו"ע ביש אומרים הביא שלא עלתה לה טב

 כ"וכ , כי אם היה מדובר בסתם טיט הרי לשיטת השו"ע היה צריך לעלות לה הטבילה,היון טיט כמו עבה

  .י"רש לדעת י"ב

 י"ב ש"וכמ ,היון טיט כמו אינו טיט דסתם משום ,טיטבו  שיש הובמקו שטובלים עכשיו סמכו ז"עש אפשר

  , כי בסתמא אין שם טיט עבה.טיט במקום דהיינו בנמל לטבול מתירים הפוסקים רוב וגם ,ן"הר בשם

 

 הגר"א

 חולקים הפוסקים אבלהיש אומרים שאמרו שלא עלתה טבילה כשטבלה במקום טיט, זה כשיטת רש"י, 

 ה. ועל כן זה מהווה חציצ היון טיט כמו עבה בטיט כאןשמדובר  רץתי י"בוסוברים שאין זה חוצץ, וה

 

 פתחי תשובה

היא  פ"עככי  ,היון טיט כמו שאינו אף וטיט רפשאם יש מקווה אחר, אין לטבול במקווה שיש בו נוב"י: 

  בזה נזהרות הנשים שאין לודאי קרובו ,המים תחת בעודה ירובאו לקפוץו להזדקר טבילה בשעת צריכה

 

 קצח,לד

; בטבילה מדקדקת ואינה לטבול ממהרת ךכ שמתוך מפני, אדם בני שיראוה חשש שיש במקום תטבול לא

 .טבילה לה עלתה, בדיעבד ומיהו

 קצח,לה

 ט"ז

על הטור מדוע הוא שינה מלשון הגמרא שכתבה שטובלת כ'אורגת בעומדין' והוא כתב: הב"י תמה 

 'כמוסקת זיתים', שהרי לשון זו אמרו אצל הגברים ולא אצל הנשים.

שבדין נגעים נאמרה לשון של אריגה ביחס ליד ימין,  שהטור הסתפק בדבר, כיון הט"ז תירץ בעצמו

והשאלה אם דווקא ביד ימין צריך שיעור ובשמאל אין צריך כלל שיעור, ועל כן נקט שיעור הנכון בין באיש 

 ובין באישה של מסיקת זיתים.  

 

 . הב"י הקשה מדוע נקט שיעור שלא תרחיק רגליה וידיה יותר מידי, והרי כבר אמר שתהיה כעורכת

הט"ז תירץ שהטור נגרר אחר לשון הגמרא שאמרה שתטבול דרך גדילתה, דהיינו כמו שהיא רגילה ללכת 

בצורה טבעית. כיון שלא כל אדם בקיא מה מוגדר כ'עריכה' או בשאר המלאכות שהוזכרו, הוא נתן שיעור 
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וכו, וכל אחד יטבול כללי שכל אדם יוכל לשער בעצמו, וזה ע"פ מה שאיבריו קצת מרוחקים מגופו בעת היל

 .כשיעור של עצמו

 פירש שרק נשים שחצניות מגביהות את ידיהן על צדיהן, ועל כן למעשה אין לשער כך.  הב"ח

 לא עלתה לה טבילה.  -הביא שיש מי שאומר שאם שחתה ביותר או זקפה ביותר השו"ע

כמו שמצינו שבמקווה  מדוע השו"ע פסל בדיעבד מי ששחתה ביותר או זקפה ביותר, שהריהט"ז הקשה: 

כי המים הקדימו לבוא לפני  עם טיט שהמים הקדימו לבוא עלתה לה טבילה, הוא הדין כאן יש להכשיר

 . שנוצרו בה קמטים

היו  הם כבר למים שבביאתם נמצאו ,המים מן למעלה בגוף שהם הקמטים ידבקושכאן יש חשש ש ותירץ

ממילא נראה כשר בדיעבד.  -תחילה צוארה עד למים את גופה הכניסההיא  אםיש לומר ש ז"לפ .מדובקים

  שראוי שכל אישה תעשה כן, שמיד תכניס כל גופה למים, ורק אז תזיז את גופה בתנוחות שונות. 

 ש"ך 

חז"ל נתנו את השיעורים שבהם האישה תטבול, כי היה ברור להם שבצורות הללו המים יכולים להגיע 

 לביאת צריכין שאין 'הסתרים בית' נקראו מקומות שאריאת מים. לכל מקום בגופה במקומות שצריכים לב

 .מים לביאת ראויים שיהו בעינן אלא מים

 הש"ך תמה על השו"ע שיש סתירה בדבריו:

עלתה לה טבילה, וזה מתאים למי שסובר  -זקפה ביותר\פסק שאם שחתה אחד השו"עמצד  .א

 כהשמה שנאמר בגמרא 'ולית הלכתא כלל הני שמעתתא' נכון להל

מצד שני השו"ע פסק לגבי כחול ודם שבמכה שהם חוצצים, והרי זה נכון רק למי שסובר שאין  .ב

 לגרוס בגמרא 'ולית הלכתא כלל הני שמעתתא'

 על כן הש"ך נשאר בזאת בצ"ע. 

 קצח,לו

 הגר"א

אם המקווה לא יהיה גבוה מספיק, אזי האישה תצטרך להתכופף הרבה, ואנחנו הרי צריכים שהיא תטבול 

אין צריך מקווה שיהיה גבוה עד לגובה צווארה, והרשב"א כתב שהראייה שמצינו שניתן רך גדילתה. כד

 לטבול אף במקווה שמימיו מרודדים. 

 פתחי תשובה

השו"ע פסק שהמקווה צריך להיות לפחות בשיעור של זרת מעל טיבורה, בכדי שתוכל לטבול כדרך 

 .טפחים 6 בת אמה חצישיעור של  יבורה הואששיעור של זרת מעל ט כתב הגולה בארבגדילתה. 

 ראוי המקוה תיקון בעת לכן, זרת מיני שני ישש בירושלמיכתב שזה לא ברור, שהרי מבואר  שרד לבושיה

אם יקרה שהמים יתמעטו  כ"ואח ,אמה חצישיעור של  שהוא גודלים 12בשיעור של  דוקא שיהא לדקדק

 גודלים. 13מ פ"עכ יפחות לא

 כ"ע ,דיעבדאף ב פסול חשש בזה יש ך"הש לדעת כיעל זה,  להשגיח הוראה מורה לכל ויראכמו כן כתב ש

 בדבר ליזהר תדע למען גודלין עשרה של דהימ טבילהה בעת הנשים על העומדת לאשה שיתן ראוי
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 בתוך ארץעל ה לשכב תוכל כ"אא תטבול לא הטובלת של לטבורה ממעל כ"כ יהיה לא שאם ויזהירנה

 . גופה כלעל מ למעלה עולין המים ויהיו (קצתה על קצתה שתקפל לא) וחשט דף כמו המים

 ולא הטבילה על העומדת שהיהאאת  תמיד להזהירהוראה  מורה כל על מוטל החיוב הטבילה דיני בכל

 להזהירה תמיד שתזכור היטב את ההוראות.  בכך רגיל יהיה רק פעם אחת שהזהירה במה יסמוך

 

 קצח,לז

 ש"ך

שו"ע שניתן לטבול במקווה אף אם היא שוכבת 'כדג' אך המים מכסים כל גופה הוא המקור לדברי ה

 וכן כתבו שאר הפוסקים.  בבה"ג, 

 הגר"א

כשר, כי היא יכולה בכל זאת לטבול דרך גדילתה, רק שהיא שוכבת עתה.  -אף אם כל גופה כבוש במקווה

 כן הביאו שניתן לטבול בצורה לא שגרתית בתוספתא וברמב"ם. 

 ח לח קצ

 לה עלתה לא, קפצה ואם; מדאי יותר אותה תקפוץ ולא, המים בה שיכנסו כדי פיה לפתוח צריכה אינה

 .בינוני דיבוק לזו זו שפתותיה תשיק אלא, טבילה

 קצח לט

 ש"ך 

 תמה מדוע: מלך מעדניה

 השו"ע בדין קפצה פיה כתב בסתם שלא עלתה לה טבילה .א

 כתב שיש אומרים שלא עלתה לה טבילה פתיחת העיניים ביותר \השו"ע בדין עצימת .ב

 תירץ שאין זה קשה, כי אף שמי שחולק בדין העיניים, מודה בדין הפה, כי זו משנה מפורשת.  הש"ך

 כתב שיש לחלק בדבר: הר"ן

 כיון שהקמטים מעכבים מאוד את המים -בקרצה פיה לא עלתה טבילה .א

 עכבים כ"כ את המים הקמטים שנוצרים לא מ -בעיניים עלתה טבילה לחלק מהשיטות .ב

 

 

 הב"י והרא"ה כתבו כר"ן, וכן מבואר בשאר הפוסקים. 

 קצח,מ



233 
 

 ש"ך

אישה יכולה לקשור שערה בחוטים חלולים עשויים מעשה רשת בכדי ששערה לא יצא מחוץ למים בעת 

 הטבילה

 הגר"א

בו  יש צורך להעמיד על גבה בשעת הטבילה דווקא אישה בוגרת החייבת במצוות, כי בדבר שהוחזק

 איסור כאיסור נידה, אין הקטן נאמן אף באיסור דרבנן, וכל שכן שגוייה אינה נאמנת בדבר. 

 

 פתחי תשובה

אם האישה לא עשתה תיקון לשערה כך שיהיה לה ברור שהוא לא יצא לחוץ בעת הטבילה, והיא  רעק"א:

 פסול ולא עלתה לה הטבילה -טבלה בינה לבין עצמה

 

 קצח,מא

 ש"ך

 חוריה כשהיא ערומה וטבלה לאחר מכן:המפשלת בנה לא

 פסול  שו"ע: .א

 כשר  ב"ח: .ב

 

 קצח מב

 ש"ך

חוצץ, כי אף שבבית הסתרים אין צורך בביאת מים, אך צריך  -אם נכנסו לכלוכים כצרורות בסדקי רגליה

 שהמקום יהיה ראוי עכ"פ לביאת מים

 קצח מג

 ש"ך 

הטבילה זה רק דין לכתחילה שאינו  כתבו שכל מה שהשו"ע כתב שצריכה להתפנות קודם הש"ך והב"ח

 מעכב בדיעבד.

 

 קצח מד 

 ט"ז
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 חוצץ  -שערות בריסי עיניה שלמטה שניקבו ויצאו דרך הנקב שלמעלה 2אם היו לה 

 קצח מה 

 פתחי תשובה

אינו חוצץ כיון שזה עשוי לנוי וזה כגוף  -מי ששם על השיער אבקה לבנה הנקראת פוד"רפני אריה: 

ניין תפילין של ראש. אך כתב שאין ללמוד מכאן לדין אישה שיהיה מותר לה לטבול השיער שאינו חוצץ לע

עם זה, כי כשהאבקה נפגשת עם מים היא מתמוססת וזה חוצץ כאבק של הרגליים ואף הרמב"ם יאסור 

 )אף שבאבק רגליים הוא מתיר( כי כשזה נפגש עם מים זה חוצץ יותר מאשר סתם אבק שברגליים. 

 קצח מו 

 .לבעלה מותרת בבגדיה בלהשט נדה

 ש"ך 

 ידה שטבלה בבגדיה:נהש"ך ע"פ הרמב"ן: 

 לא עלתה לה טבילה -בבגדים מהודקים )כגון קצר ומהודק( .א

 עלתה לה טבילה  -רחבים\בבגדים רפויים .ב

 

 קצח מז

 חמין י"ע להסירן צריך, בבשר בחוזק ונדבקים שיער במקום בעור ונושכים בבשר שדבוקים כנים מין

 .חוצץ אינו, להסירן יכול אינו ואם; צפורןב ולגורדן

 ש"ך

 כינים ש:

 חוצצים אף בדיעבד -ניתן להסירם ולא הסירם .א

 כשר.  -לא ניתן להסירם .ב

 הגר"א

 על כך מקפדת אינההיא ו הוא דרביתיהאינם חוצצים, כיון  -כינים שלא ניתן להסירם

 פתחי תשובה

 ות ועל כן יש צורך להסירן חוצצ -שמתו ודבוקות בשיער קטנות ניםיכ :דניאל חמודי

 

 קצח מח 

 ט"ז
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 כשר כי הכוונה של חברה שלה מספיקה  -אותה במקווה להיטבהו אותה אנסהחברה שלה  אם

 ש"ך 

אין לברך על  -לדעת המחמירים שמצריכים טבילה חוזרת למי שטבלה בראשונה בלא כוונה ב"ח:

 הטבילה החוזרת

הסבירו  הש"ך והב"חבלא כוונה, שתטבול שנית.  הרמ"א פסק שיש להחמיר לכתחילה במקרה שטבלה

אותה  להיטבהו אותה אנסהחברה שלה  אםכתב ש הש"ך כט"זשזה אמור רק כשהדבר אפשרי. 

 כשר כי הכוונה של חברה שלה מספיקה, שכך מבואר בחולין.  -במקווה

 מצורע או סוס וא חזיר או כוכבים עובד או הארץ עם או חמור או כלבאם פגעה בה דבר טמא כגון ש"ד: 

 טוב לחזור ולטבול שנית.  -בהן וכיוצא

 שומעים בדבורן נאה עומדיןיהיו  בניהכתב שזה דווקא טוב אם פגע בה סוס, כי זה סגולה ש הרוקחאך 

  וכו'. הבריות על מוטלת שאימתן אלא עוד ולא ,בשינה' וממעטי משכחין ואינם תורה' לומדי ומבינים

 בתוהו ויתעם נדיבים על בוז שופךע באישה שעלתה מהטבילה, יאמר: 'אם אדם פגהרוקח ע"פ הגמ': 

  'דרך לא

 'רפה אפיקים ומזיח' אלאמתהילים  'נדיבים על בוז שופךשל ' מקראאת ה ציין לא אהרן תולדות בעל אך

 על כן למעשה טוב לומר את שני הפסוקים.  כי נראה שלא היה גורס כן בגמרא, באיובשנמצא 

 

 פתחי תשובה

 בו ליגע שתוכל בכדימתוך כוונה  וטבלה נקיים שבעה ספרההיא ו ל"ר חולההיה  בעלהאם ודי דניאל: חמ

שטבילה זו תעלה לה גם בכדי שתוכל לשמש עימו ואח"כ קרה שהיא יכולה לשמש  כוונההת ולא בלבד

 מותר לה לשמש, ולא אומרים שהטבילה הועילה רק לחצאין.  -עימו

מותרת לבעלה. המג"א כתב שלא שייך לברך על טבילה שנית  -א כוונהפסק שנידה שטבלה בל השו"ע

 מחומרא כשרוצה לטבול שוב עם כוונה. 

  הרמ"א פסק שיש להחמיר לכתחילה במקרה שטבלה בלא כוונה, שתטבול שנית.

 האם מועיל כשאחר אנס אותה והטבילה בעל כורחה: חמודי דניאל:

 אישה: מועיל .א

 איש: לא מועיל .ב

יש  -ישה שנכנסה למקווה להקר ואח"כ התכוונה לטבול ולא הגביה רגליה בשעת הטבילה: אשרד לבושי

 להסתפק אם הדבר מועיל ויש להקל שמועיל

 יודע שאינו גמור ה"עצריכה לחזור ולטבול אם פגעה בעם הארץ רק אם מדובר שהוא חמודי דניאל: 

 .ש"ק לקרות
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 קצט
 

 קצט,א 

 ט"ז

הוסיף וכתב שצריכה  בטורבית הסתרים שלה קודם הטבילה. אך פסק שאישה צריכה להדיח את  השו"ע

תמה מה התוספת הזו שהרי זה אותו הדבר, שהרי רבא  הב"י. הקמטיםלהדיח את בית הסתרים ומקום 

 המרדכי בשם הרא"םתירץ כמו שכתב  הד"מבגמרא ציין רק לבית הקמטים שזה בכלל מקום ביה"ס. 

 שיש חילוק:

  שוקה תחתו הידי אצילי תחת -קמטים .א

  מהשפה ולפנים אזניםנקבי הו החוטם נקבי כגון בתוך הגוף, -הסתרים בית .ב

". ממילא  'הסתרי' ובי' הקמטי' בי מיתיבילא קשה כלל על הטור כי הגמרא במפורש אומרת: "כמו כן  

 שנמצאת מיד לאחר דברי רבא שם.  תמוהים דבריו של הב"י שלא הכיר את הגמרא הזו

אר משקים, כי לאחר שתרחוץ בשאר משקים יישאר שם כתם מהמשקה אם תישאר אין לרחוץ גופה בש

 שם לחלוחית מהמשקה. 

 כתב על הרמב"ן שהוא מחמיר יותר בעיון הגוף. הטור 

כתב שדבריו של הטור תמוהים בכך שהוא כתב שחובת העיון בראש זה מכוח תקנת עזרא, שהרי הט"ז 

כן נראה לומר שהטור התכוון לומר שחפיפת הראש זה  עלברור שחובת העיון היא מדאורייתא ממש. 

  מתקנת עזרא, וזה מועיל בשבילנו במקום לעיין ממש בראש שהוא חובה מדאורייתא

 הטור למד מהרמב"ן:

 בסמוך לטבילה -עיון הגוף .א

 לא הקפידו שתהיה סמוך לטבילה -חפיפת הראש .ב

כמו שמצינו שניתן להקדים אותה ביום  כיון שחפיפה זו חובה רק מדרבנן, הקילו בה, :ן"הר בשם י"הב

 במידת הצורך. 

הט"ז העיר שהטור לא התכוון ללמוד מדברי הרמב"ן את הקולא שניתן להקדים את החפיפה במידת 

הצורך כי זה גמרא מפורשת, אלא כל מה שלמד זה שאף אם צריך להרחיק את הטבילה, אז את העיון 

 ין להקדימו. בגוף חובה לעשות בכל זאת בסמוך לטבילה וא

הט"ז דייק שמלשון השו"ע משמע שקודם היא עושה עיון ובדיקה בכל הגוף, ורק אח"כ היא חופפת כל 

, ומצריכים אותה גם עיון לחוד הגוף כל בחפיפת, משום שלא מובן מדוע לא די להסתפק תמוה גופה, וזה

א לא מסתכלת על הגוף ובדיקה, שהרי כשהיא חופפת אין לך בדיקה גדולה מזו. זאת משום שאף שהי

בעת החפיפה, אך חזקה שהחפיפה מסירה כל חציצה מעליה. הרי מצינו שחפיפה מועילה גם במקומות 
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שלא ניתן לה לראות את עצמה )כגון בגב ושאר מקומות( ובכל זאת היא מועילה, כי חזקה על החפיפה 

  שהיא מסירה את החציצות. 

 אורייתא. ממילא משמע שחפיפה היטב מועילה כעיון מד

 על כן נראה לומר שהסיפא זה פירוש של הרישא. דהיינו:

 דין תורה  -חובת עיון רישא: .א

 חומרא על גבי דין התורה, ותחוף כל גופה  -חובת חפיפה סיפא: .ב

טוב שתחמיר ותחוף עצמה בכל גופה ולא תסתפק בעיון, וממילא פשוט שדי בעיון  והביאור: .ג

 רך בבדיקת עיון נפרדת  שמעיינת בגופה בעת החפיפה, ואין צו

 

 ש"ך 

מבואר מלשון הרמב"ם והרשב"א שבתקנת עזרא כלול שתחפוף גופה בכל מקום שיש בו שיער, כגון שיער 

 בשיער הראש. כן משמע בראב"ן, בר"ן ובשאר הפוסקים, וכן כתב הב"ח. בית השחי והערווה ולא רק 

רק את השיער, אלא שנהגו להחמיר  הש"ך כתב שהסכמת הפוסקים היא שבכלל תקנת עזרא זה לחפוף

על התקנה ולשטוף את כל הגוף. על כן מצינו קולות בחפיפת שאר הגוף. אך העיון בגופה הינו חובה 

 מדאורייתא.  

 :לסיכום

 תקנת עזרא -חפיפת השיער .א

 חומרא שבנות ישראל קיבלו -חפיפת שאר הגוף .ב

 חובה מדאורייתא  -עיון בגופה .ג

 הגר"א

 שכן מוכח מדין נזיר, מהלל ומתקנת עזרא סתם חפיפה זה בראש, 

 פתחי תשובה

 משקים.  בשארלשטוף  מותר יםקמט שם שאין הגוף שבשאר נראה לכאורהחמודי דניאל: 

 : נוב"י

 ישצריכה טבילה מחדש, כי  -קודם הטבילה בשערותיה עיינההיא בכלל  אם שמסופקת שהיא .א

במליחה שחזקה עליה שעשתה הכל  אין להתיר מטעם היתר הט"זנראה ש. דאורייתא ספקכאן 

כשורה, כי ייתכן שהט"ז כתב כן רק לגבי ספק דרבנן כמליחה ולא בספק דאו' כמו כאן בעיון 

  שהוא צורך מדאו'.  
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 -את ראשה רקהיסהיא  אם מסופקתהיא ש רק בשערותיה, עיינההיא ש לה רוראישה שב .ב

 שיש דבר הוי. 2 איסור חזקתש כאן . י1ש: כיון ,דרבנן ספקצריכה שוב לטבול, אף שיש כאן רק 

 . מתירין לו

אולם יש צד להתיר מטעם שחזקה עליה שחפפה לפי כל הכללים וממילא גם סירקה, שכך ניתן 

להוכיח מהט"ז גבי מליחה. אך יש לעיין בדבר, שהרי בנקוה"כ חלק על הט"ז במליחה, כיון שיש 

 כאן צורך בעשיית מעשה. 

ר דומה להיתר של המהר"ש כץ גבי אישה ששכחה אם מלחה את ייתכן שהדבר כאן יות עם זאת

הצד השני של הבשר שאף בנקה"כ התיר, וממילא גם כאן שעשתה חפיפה ורק את מעשה 

די בכך  -הסירוק היא לא זוכרת, אולי זה דומה למליחה בשני צדדים שכיון שעשתה מעשה אחד

  להתיר. 

 קצט, ב

 ש"ך

מותר לחפוף, כי אדרבה הוא מנקה את הזוהמה, ואף  -שיערמשמע שבנתר שלנו שאינו מסבך את ה

 מחשיבים זאת למצווה להשתמש בו כי הוא מנקה היטב. 

מותר, אך אין כוונתו לומר  -במים קרים וזה לא סיבך לה את השיער\באהל\הרמ"א כתב שאם חפפה בנתר

 שמעתה היא מותרת כל הזמן לחפוף בזה, כי זה היתר חד פעמי. 

שהוא התיר לחפוף רק ביין ושאר משקים שלא הוזכרו בש"ס שהם מסבכים את רי"ק מהכן מבואר ב

, ועל כן אף התיר לחפוף בהם ע"י שתבדוק 'ל"חז שאמרו מה אלא לך איןהשיער, כי צירף את הסברא ש'

כיון שהם  קרים ומים ואהל בנתר פעמים שהם לא מסבכים לה את השיער, אך לא התיר לעשות כן 3

 הוזכרו בש"ס. 

 ואינה טרפה שהיא חכמים שאמרו מה כלמ"א, וכן מוכח מדיני טריפה שאמרו שם שהר מדברי משמע כן

  פהיטרזה נחשב כ -חי שהוא רואים אנו' אפי חיה

 .'כו ואהל בנתר חופפת זו אשה לפיכך שרי' כו חפפה אם אבל לכתחלה זה וכל :כתבחלק ו ז"העטאך 

או מים קרים והם לא סיבכו לה את השיער, האם  ואהל רבנתמצינו מחלוקת בדין אישה שחפפה  אם כן

 היא מותרת פעם הבאה לכתחילה לחפוף בהם:

 אסור ש"ך: .א

 מותר עט"ז: .ב

אישה שחייבת לחפוף ראשה ביין בגלל רפואה, תנסה עצמה לראות אם היין לא מסבך את שערה ואז 

 מותרת לחוף בו:

 פעמים 3תנסה  מהרי"ק: .א

 פעמים  3\2תנסה  עט"ז: .ב

חובה לבדוק,  -ה זה עניין לעצמו, ועל כן אף אם ברור לנו שיין זה לא מסבך את השיערכל איש .ג

 שמא אצל האישה הזו היין הזה כן מסבך את שערה.  
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 קצט,ג 

 ט"ז

 מצינו מחלוקת ראשונים מתי עדיף לעשות את החפיפה:

 ביום שלפני הטבילה, כי בלילה היא כבר ממהרת לביתה והיא לא תחפוף יפה רש"י: .א

 בלילה של הטבילה, כדי שהחפיפה תהיה כמה שיותר סמוכה לטבילה ילתות: שא .ב

 נראה שראוי לעשות כמו השו"ע, להתחיל לחוף ביום ולהמשיך עד הלילה ולטבול מיד.  ע"כ למעשה

אם היא יודעת שתהיה לה אפשרות רק לחפוף עתה ביום, כגון שבלילה לא יהיו מצויים רק ביום:  .א

אולם ברור  ה שאר אונס, אף השאילתות יודה שדי לה בחפיפת היום.לה מים חמים או שיהיה ל

  שאח"כ בלילה היא צריכה לעיין ולבדוק בכל גופה קודם הטבילה שאין דבר חוצץ. 

כמו כן, אם אין לה אפשרות אלא רק לחפוף בלילה, אף רש"י יודה שדי שתחפוף רק בלילה:  .ב

 לה, כשהדבר אפשרי. בלילה, כי רש"י והשאילתות כתבו דבריהם רק לכתחי

 

 ש"ך 

נראה מסוגיית הגמרא יותר כדעת רש"י ודעימיה, שיותר טוב לחפוף ביום כשהדבר אפשרי. על כן,  הש"ך:

תחפוף בערב שבת ותטבול במוצ"ש או  -אם חל ליל טבילתה במוצ"ש או במוצאי יו"ט שחל אחר שבת

 במוצאי היו"ט, כיון שניתן לעשות את החפיפה ביום חול. 

אולם, במצב שליל טבילתה חל יותר מאוחר, כגון במוצאי יו"ט שהיו"ט חל ימים מהחפיפה:  3ה של הרחק

ימים  3ליל שבת, ליל יו"ט ראשון, ליל יו"ט שני( וכדומה שיש  -לאחר היום חול 3יומיים לאחר השבת )ליל 

 יימר אמרו.   תחפוף בליל הטבילה, כי זה רחוק מידי מהחפיפה, וכמו שרב חסדא ורב -לאחר החפיפה

 נראה שאף רש"י מודה בכך. 

נראה שתחפוף במים חמים בערב שבת ותחזור ותחפוף בחמים בליל טבילתה אם הוא  למעשהעל כן 

 יוצא בחול. כמו כן, ביום חול רגיל תתחיל לחפוף מבעו"י ותמשיך עד הלילה. 

ליל טבילתה, כי חפיפת היום לילות, תחפוף בערב השבת וגם ב 3כמו כן, אם חל ליל טבילתה בריחוק של 

 עדיף תמיד להורות כן שיטבלו בערב שבת וגם בליל הטבילה כדי שהנשים לא יטעו בדבר. עדיפה. 

 החומרות:  2שנקטנו כאן כ ,ניתן לומר אם כן

  ביום לחוף טוב דיותר ש"בע שחופפת השבת שאחר ט"י בשני חסדא דרב חומרא .א

  כ"כ רחוקשזה  ןכיו טבילתה בליל שחופפת יימר דרב חומרא .ב

 הדעות הללו.  2נראה שכן יש להבין במרדכי שאנו חוששים ל

 הכריע כדעת החולקים על רש"י, מבלי שהביא ראיות מוחלטות בדבר.  המהרש"ל
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לחפוף בלילה ולהתעסק בחפיפה במשך זמן רב של שעה, בכדי שלא תמהר  נהגו כיוםהמהרש"ל: 

ך )שלא תחוף ביום( בכדי שאנשים זרים לא ירגישו מתי היא לביתה, ואז אף רש"י יודה להתיר, ותיקנו כ

  הולכת למקווה )אם תלך ביום(, וכ"כ הרמ"א. 

השו"ע כתב שתקח עמה מסרק למקווה, אך הש"ך כתב שבמדינות נהגו להתרחץ ולחפוף ולסרוק בבית 

 המרחץ ואז מיד הן הולכות למקווה, אז אין כבר צורך במסרק במקווה. 

רק ביום, כגון שבלילה יש חג לגויים שהם אוסרים להדליק אש בשום בית, או שיש אונס  אם חייבת לחפוף

 אחר, או שחייבת לחפוף רק בלילה, אך בכל מצב רגיל תחפוף ביום ובלילה. 

 הגר"א

 השיטות: רש"י ושאילתות  2נהגו להתחיל לחפוף ביום ולהמשיך עד הלילה, כדי לצאת ידי חובת 

שניתן לחפוף בלילה כשאילתות, אך כתב שזה רק כשמחמת הדחק היא הרמב"ם כתב שיש מצבים 

 חייבת לעשות כן

תחפוף בלילה. דבר זה תואם לשיטת רש"י וכן לרמב"ם שכתב  -הרמ"א הביא שאם אי אפשר לחפוף ביום

שבדחק יש להתיר כן. אף שרש"י לא כתב כן במפורש, נראה שהוא מודה בזה. התוס' כתבו שיש לעשות 

 אונס  כן אף בלא

 

 קצט ד 

 ט"ז

בערב שבת, יכולה להסתפק בחפיפה מועטת אם חל ליל טבילתה במוצ"ש, וכהוראת הרמ"א חפפה כבר 

אף לבעל השאילתות שסובר שעיקר החפיפה זה בלילה, כי כאן שכבר חפפה בערב שבת די להסתפק 

 בחפיפה מועטת במוצ"ש. 

 ש"ך

 חפוף בערב שבת ותחזור שוב על זה במוצ"ש.  שאם חל ליל טבילתה במוצ"ש, תרחץ ות המנהג למעשה

 קצט ה

 .ביום תחוף, שבת בליל טבילה לה נזדמנה

 ט"ז

אם חלה טבילתה בליל שבת וחפפה ביום, ברור שצריכה להיזהר מלהתעסק בדברים חוצצים, רק השו"ע 

לא  לא הזכיר זאת משום שבדר"כ מנהג הנשים שאינן זזות מהמקווה בליל שבת עד שתטבולנה וממילא

 שייך להזהיר בדבר. 
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 קצט ו 

 ט"ז

דרישה: יש חידוש, שאף אם חל ליל טבילתה במוצ"ש יכולה לחוף במוצ"ש ולא אוסרים מחשש שהיא 

ימים טובים  2ממהרת לביתה, כי אולי היינו חושבים שיש להתיר רק כשחלה טבילתה בליל שבת לאחר 

 שיכלה לחמם לה קיתון מים חמים ביו"ט. 

כמו כן אם חלה טבילתה בליל שבת, וביום שישי יר את עניין הרחיצה כל שניתן לרחוץ ביו"ט. הטור לא הזכ

 חל יום טוב, תרחוץ קמטיה וביה"ס ביו"ט. 

אף שמותר לה לעשות את החפיפה בריחוק מהטבילה כשלא ניתן אחרת, היא חייבת עכ"פ לעיין ולבדוק 

נתיים להיזהר שלא ידבק בה שום דבר החוצץ. בעצמה קודם הטבילה בגופה ובראשה. כמו כן חייבת בי

אף אם בדיעבד לא בדקה עצמה קודם הטבילה, יכולה לסמוך על מה שחפפה היטב ובדקה עצמה בערב 

 היו"ט. 

 בדעת הטור:כתב  הב"ח

 פסול -אם לא עיינה בשעת הטבילה המאוחרת בגופה .א

 כשר -אם לא עיינה בשעת הטבילה המאוחרת בשאר גופה כגון בין אצבעותיה .ב

, שהרי הלכה פסוקה היא שאף לגבי העיון בגופה מועיל בדיעבד מה שבדקה עצמה הט"ז תמה על הב"ח

 השבת כמ"ש הטור בשם הרשב"א. \בשעת החפיפה שחפפה בערב היו"ט

 ש"ך 

 בכל מצב שהחפיפה מרוחקת מהטבילה צריכה להיזהר לא לגעת בדברים החוצצים בין החפיפה לטבילה

השבת, \ין בגופה בטבילה, אך גם חייבת לעיין בגופה בשעת החפיפה שבערב היו"טלטור, אף שצריך לעי

וגם חייבת להיזהר מלגעת בדברים החוצצים שמא תסמוך על העיון הראשוני. כן משמע ברשב"א ובר"ן. 

 ממילא נראה שכולם מודים שכך יש לנהוג וכן כתב הרמ"א שיש לנהוג למעשה. 

רחוץ את ביה"ס, אך לא את כל גופה, וה"ה שמותר בשבת להשתמש ביו"ט מותר לה לחמם מים בכדי ל

 במים חמים שחוממו מער"ש לרחוץ פיו"ר או שאר איברים כל עוד שלא רוחצת כל הגוף. 

ועל כן ברחיצה אפשר שבמים חמים שהוחמו ביו"ט אסור לרחוץ שאר איברים חוץ מפיו"ר,  :בנימין משאת

 ט"ויו ובשבת ,בצונן בין בחמין בין ירכותיה ובין מקום אותוק בתשנה מעט ברחיצה, כך שתרחץ רלליבון 

 גם ,ט"ומעיו ש"מע שהוחמו בחמין ודוקא ,ירכותיה ובין מקום באותו דוקא ובחמין ,גופה כל' אפי בצונן

 בידיה רק בבגד תרחוץ שלא סחיטה מאיסור תזהר

 בשבת לבנים ללבוש ולא וץלרח נהגו לאכבר הוא שהנשים המנהג למעשה כל זה מצד מידת הדין, אך 

 בשבת הוחמו או ט"ויו ש"מע שהוחמו חמין בין לחלק יודעת אשה כל שאין משוםשנהגו כן  ואפשר ,ט"ויו

 נהוג דלא והיכא ,נהוג -לרחוץ בשבת ויו"ט דנהוג והיכא ,סחיטה איסור מדין יזהרהל יודעת אינה גםו ,ט"ויו

 עיל. אם יעשו ע"פ ההלכה כמו שנכתב ל להן להתיר יש-

)שלא לובשים לבנים בשבת ויו"ט מחמת  קלוש טעםהש"ך כתב על דבריו של המשאת בנימין שהוא הביא 

 היו שאז משום בשבת לבנים לובשין שאין ולש"ך נראה שטעם המנהגחוסר בקיאות וחשש עבירה(, 

  .החפיפה מן הטבילהאת  םמרחיקישהיו מצב הדבר היה יוצר ו ,שבת במוצאי לטבול צריכין
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 לא נהגו ללבוש.  -ובשבתלובשים לבנים,  -שביו"טאייה לדבר מצינו בכך ר

 הגר"א

אם היא חייבת לגעת בדברי חציצה בין החפיפה לטבילה, היא חייבת לחזור ולעיין בשעת הטבילה אם לא 

 נדבק בה דבר החוצץ. 

 יו"ט:\אם טבלה מערב שבת וטובלת לאחר זמן בצאת השבת

חפוף, כי סומכים על מה שכבר חפפה, כי עיקר דין החפיפה הוא אינה חייבת לחזור ול -חפיפה .א

 מדרבנן

 חייבת לעיין שוב, ואין להקל לה משום שהעיון הוא מדאורייתא  -עיון .ב

 הדחת הגוף ביו"ט בדרך המותרת היא בכלל העיון שצריכה לעיין קודם הטבילה

 השו"עו מערב יו"ט. אולם היא יכולה אפילו לרחוץ את כל גופה במים שהוחמ הרי"ף והרמב"םלדעת 

 רק חלק מגופה.לרחוץ ביו"ט , והתירו לעשות כן שאסרו הרא"ש והטורנמשך אחר דברי 

 קצט, ז

 לא בהדדי קולי דתרי, שבת ביום ולטבול שבת מערב לחוף להתיר אין, בלילה לטבול שיראה במקום

 .מטבילה חפיפה דהרחקת וקולא, בתה דסרך קולא; מקילינן

 קצט ח 

 ש"ך

לא עלתה לה טבילה, ולא מועיל שחפפה מיד לאחר הטבילה, כי אנו  -לא חפפה כלל קודם הטבילהאם 

חוששים שמא בשעת הטבילה היה קשור קשר ולאחר הטבילה הוא ניתר מעצמו או מחמת שסרקה 

 במסרק. 

 קצט, ט

 לכן קודם אותם עיינה לא אם, מים לביאת צריכים שאין כיון הסתרים בבית אבל, הגוף כל בשאר, א"בד

 .טבילה לה עלתה, דבר שום בהם מצאה ולא אותם עיינה כך ואחר

 ט"ז

בדיעבד עלתה לה טבילה אם לא  -השו"ע פסק שאם לא עיינה בביה"ס קודם הטבילה אלא רק לאחריו

 מצאה חציצה, כי המקום לא צריך לביאת מים.

לביאת מים, ומדוע לא  ראויאף שביה"ס לא צריך לביאת מים, אך הרי הוא צריך להיות  הקשה הט"ז:

 נחוש שהייתה בו חציצה ונפלה לאחר הטבילה. 

כיון שזה ביה"ס, אם לא מצאנו חציצה לאחר הטבילה אין אנו חוששים בסתמא שהייתה שם  תירוץ:

 לפנינו שמחמתה נחוש לדבר  עותא מוכחתריחציצה ונפלה, אא"כ תהיה 

 הגר"א
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חר הטבילה בביה"ס, מהמקרה של שפחתו של רבי שמצאה השו"ע למד שמועילה בדיעבד עיון שעיינה לא

 עצם, ומסתמא לא עיינה קודם הטבילה

 קצט, י 

 ש"ך 

 מה הקריטריון לטבילה חוזרת:

  לטבילה בתוך העונהאם חפפה השו"ע:  .א

 ת וטבלה בעונה אחרתכשחפפה בעונה אח -חוזרת לטבול

 לטבילה בסמוךאם חפפה הראב"ד:  .ב

  מוך לטבילה )אף באותה העונה(אם לא חפפה בס -חוזרת לטבול

 .הדעות כשתי להחמיר ויש ,בגירסא התלוי מחלקותםסיכם ש הש"ך

לטבול  צריכה -משמע מהשו"ע שאף אם עיינה סמוך לטבילה, רק שהחפיפה הייתה בעונה אחרת ש"ך:

 . הר"ןכן משמע מו שנית,

 פתחי תשובה

 . תטבול שנית -בשתי עונות שאם החפיפה והטבילה היו שב יעקב: יש להחמיר כדעת הרמב"ם

 קצט יא 

 ט"ז

במה  את החציצה שמצאה אז תולה ,משמע מהשו"ע שדווקא אם חפפה קודם טבילה ולא עיינה קודם

 עלתה טבילה,  -שהתעסקה לאחר הטבילה, אך אם לא מצאה שום דבר

שלא  אלא אף אם לא מצאה שום דבר לאחר הטבילה, עצם זה ,על זה שבאמת לא כן הוא ורבים הקשו

 חפפה קודם הטבילה כבר מצריך אותה לטבול שנית. 

 הט"ז כתב שיש לחלק בדבר:

  אחרת טבילה צריך אין -טבלהכבר  שחפפה העונה תוך אם .א

  אחרת טבילה צריכה -בעונה שלאחר החפיפהאם טבלה  .ב

, אך התעסקה אח"כ במין שיכולה לתלות בו ויש בין אם טבלה בעונה שלאחר החפיפה .ג

 אין צורך בטבילה אחרת  -רק עונה אחתהחפיפה לטבילה 

לטבילה, אף אם התעסקה אח"כ באותו  אם יש מרחק של יותר מעונה אחת בין החפיפה .ד

 צריך טבילה אחרת  -המין
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 ש"ך

 פסק כ'יש גדולים' שהביא הרשב"א וכרמב"ם שאף אם התעסקה באותו המין: הב"ח

 תטבול שנית -בסתמא .א

 כשר  -עלי בשעת הטבילה'אם אמרה 'ברי לי שהחציצה לא הייתה  .ב

 הש"ך הוסיף שכן דעת הרשב"א, והתוס'. 

. לפי תירוץ אחד שכתבו וכן דעת לא או המין באותו תעסקהה בין חילוק שאין משמע ואגודה מרדכיב

  'לכן קודם עלי היהטמאה, עד שתאמר 'ברי לי שלא  -השערי דורא, אף אם התעסקה באותו המין

' לכן קודם עלי היהר כשהתעסקה באותו המין ללא שתאמר 'ברי לי שלא ממילא לא מצינו מי שיקל להתי

 בדבר  להחמיר חושש עצמו א"הרשב, אך א"הרשב לדעת הטוראחר חוץ מ

ניתן לפרש ולומר שכשהוא אמר שהיא יכולה לתלות במין אחר, זה דווקא כשאמרה ש'ברי  הדרישהע"פ 

 וכן עיקר לדינא. לה שלא היה עליה בשעת הטבילה', 

 לא עלתה לה הטבילה, אף אם לא נמצא עליה דבר החוצץ וזה כבר נתבאר לעיל.  -אם לא חפפה

שכאן בשו"ע שעסק במקרה שמצאה חציצה ותולה בדבר שהתעסקה, מדובר שעכ"פ חפפה  כתב ח"הב

  .עלתה טבילה בדיעבד -, ובשאר גופה אם לא נמצא חציצהראשה, אך לא את כל גופה

אותם ועל כן אם  חפפה שלא שבגוף מקומות בשארשבחולין מדובר  ת"ר בשם והאגודה' התוסכן חילקו 

 עלתה לה טבילה בדיעבד -לא נמצא עליה חציצה

 

 יבקצט 

  ך"ש

אם לא עיינה בביה"ס וכ"ש אם לא חפפה קודם הטבילה, ואחר הטבילה התעסקה בדבר החוצץ ואז 

 חלק ואסר   הרוקחתולה בו. אמנם  -בדקה עצמה

 קצט יג 

  ך"ש

אם היה ביד בנה תבשיל או שהיה מלוכלך בטיט ולקחה אותו כשהיא ערומה ואח"כ טבלה ולא  ב"ח:

 פסול ולא עלתה לה טבילה  -בדקה עצמה קודם הטבילה

 לחה אישה שחפפה ורחצה מותרת ללבוש בגדיה עד הטבילה, כי בסתמא אנו לא חוששים שיש חציצה

 תבשיל לתינוק שיש ריעותא לפנינו )חציצת התבשיל( , ואין זה דומה לנתינתשתידבק לגוף על הבגדים

 שאנו חוששים. 
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 ר
 ר, א

  ז"ט

 לכאורה מצינו סתירה בשו"ע:

 השו"ע פסק שאישה יכולה להתפלל עם חלוק אף שליבה רואה ערוותה -בהלכות תפילה .א

 השו"ע פסק שחייבת להעכיר המים ברגליה, כדי שליבה לא יראה את ערוותה  -בהלכות נידה .ב

 .החלוק כלבישתעיר שאף מים צלולים מהווים הפסק ה הט"ז

כתב שתברך רק לאחר הטבילה, וטעמם של הפוסקים כן, משום שחז"ל 'לא פלוג', וכמו שבגר לא  הרמ"א

 ניתן לברך אלא רק לאחר הטבילה )כי לפני כן הוא גוי( כך תיקנו שבכל הטבילות יברכו רק לאחר הטבילה

לא עושה טוב, אף  -שהיא במים ערומה ולא מעכירה את המים: אישה שמברכת על הטבילה כדרישה

שהיא מחבקת זרועותיה. כי האיסור לא מצד שליבה רואה ערותה שהרי ערותה נמצאת מאוד למטה, אלא 

', ואין זה מועיל שהיא השכינה כבוד מפני כן לעשות ארעא אורח ולאוהאיסור מצד ברכה כשהיא ערומה '

  מחבקת ידיה. 

עושות יפה, ואף בלא חיבוק ידיים יש להן  -וכתב שלפי דעתו הנשים שמחבקות זרועותיהןחלק  הט"זאך 

על מי לסמוך ולברך כן במים. דבריו של הדרישה תמוהים, כי אם האיסור היה מצד ברכה כשהיא ערומה 

 אין -יש פסוק מפורש של 'לא יראה בך ערות דבר'. אלא מוכח שמי שעומד בתוך המים אף אם הם צלולים

 . ערום עומדת כאלו הוה צלולים שהמים כל ל"שס הדרישה בעל כדעת ולא ערוה גילוי משום בזה

לא זאת בלבד אלא כשהאדם בתוך המים, אפילו מותר לו להתכוון לראות את הרצפה של המקווה אף 

שהוא יראה גם את הערווה של עצמו, כי הוא לא מתכוון בדבר. כמו שידוע שדגים שבמים, השמש לא 

 אה אותם אף שהם רואים אותה מבחינה הלכתית.  רו

 אין חשש בכך שעיניו רואות את הערווה, כי עיניו חוץ למים. הב"י בשם הרשב"א כתב: 

ע"פ זה כתב הט"ז שמוכח שאין בעיה שליבו רואה את הערווה, ורק אם כל גופו בתוך המים עם הערווה 

 יש בעיה. 

 

 לבו יהא שלא כדי ללבו ממטה בבגד מכסה היה ,לשתות רוצה והיה םצלולי םחמימים ב רוחץ כשהיה ר"ת

  הערוה את רואה

  ערוה גילוי משום בו אין כ"וע ,כלי בתוך יושב היה ת"דר כתב בדרישהאך 

 גלויכתב שאין זה נכון בכלל, כי אין זה מועיל ואף מי שיושב בכלי בגילוי ערווה יש בכך משום  זהט"אך 

  גמור איסור ודאיוזה  ערוה
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 ממילא אישה שעומדת במים:

 אין בעיה, כי המים מכסים הערווה -מצד 'לא יראה בך ערות דבר' .א

מועיל שמחבקת זרועותיה. לכאורה היה יותר מועיל  -רואה את הערווהבעצמה מצד שהיא  .ב

שהייתה משאירה את ליבה מחוץ למים, ואז יש יותר הפסק, אך מצד הצניעות למעשה ראוי 

 במים ותחבק זרועותיה  שתכסה עצמה עד צווארה 

 -לערוה לבה בין ןבידיה ותמפסיק ואינן ברכהה בשעת במים שעומדותנשים  אותןכמו כן, שיטת הא"ח: 

 'ערותה רואה לבה' כלל שייך אין שהיבאמצד ש י"בה שהביא ח"הא על דהיינו ,לסמוך מי על להם יש כ"ג

 לבה בין הפסקה כשאין אף המכסה בושל לה שישכ לברך תוכל כ"וע ,דומא למטה ערווה נמצאתשה כיון

  הלבוש תחתמ לערוה

 אישה שהיא ערומה ופניה טוחות בקרקע ומפרישה חלה:

 אין בעיה -מצד לבה רואה ערותה .א

 יש בעיה   -מצד גילוי ערווה .ב

סובר שאף כשהאישה עומדת אין בכך משום איסור גילוי ערווה לדעת הא"ח, ודי שתכסה העגבות הב"ח 

  בין מדוע הן צריכות להיות טוחות בקרקע, ועל כן דחה את דעת הא"ח מההלכה שלה ועל כן לא ה

, אלא החידוש של עומדתכשהיא  ףא ערוה גלוי איסורהעיר שהב"ח לא דק בדבר, כי בוודאי שיש  הט"ז

 , בכל זאת הדבר מותרלערוה לבהא"ח הוא שאם הערווה והעגבות מכוסים בלבוש, אף שאין הפסק בין ה

  הערוה את רואה לבה משום איסור כאן אין מאד למטה השערות כיון

שהרי הטור כתב משם הרא"ש שניתן לברך כשהיא רק עם חלוק ולא  ,ח"הא כמו סובר ש"הרא גםש נראה

 הצריך לא שהרי בחלוק ההולכים דרך שכן לערוה לבה בין הפסק שאין פי על אףחשש לגילוי ערווה, 

  ערוה רואה לבה משום באשה שאין ח"כא ליה דסבירא ברור אלא להפסיק אזור שיהיה

 על כן הטור האריך בלשונו להראות שיש כאן מחלוקת:

 'ערוה רואה לבה' משוםלראב"ד: אסור לברך רק עם חלוק, כי יש באישה  .א

 'ערוה רואה לבהלרא"ש: אין איסור לברך רק עם חלוק, כי אין באישה משום ' .ב

 רואה לבההשו"ע באורח חיים פסקו שאין באישה משום 'ממילא, כיון שמצינו שלדעת הרא"ש, והא"ח ו

 לערותה לבה בין להפסיק יםייד בוקיחעם  טבולת טוב היותר צ"ע מ"ממי יכול לפסוק שלא כן?!  -'ערוה

 או בבגדה לכסות שנוהגים כאן כתב א"שרמ גב על ואף לכו"ע, חובתה ידי יצאה המים בתוךאז כשהיא ו

 . הדרישה בעל שהעיד כמו כן נהגו לא עכשיו אבל ,כן נהגו שבימיו אפשר בחלוקה

 ש"ך 

בזמן הזה נהגו שהאישה כלל לא מכסה את עצמה, והדרישה תמה על הדבר שאף חיבוק הזרועות אינו 

 ', וזה מועיל רק שהיא בעצמה לא תראה את הערווה. ערוה רואה לבהמועיל לעניין '

', ועל כן היא צריכה מים ערוה רואה לבה'הב"ח גם השיע על הא"ח, והעלה שגם באישה שייך משום 

 עכורים או שתלבש חלוק ותניח ידה על החלוק מתחת ללבה. 
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'. אם אנו מסבירים שלדעת הן וצדקניות הן חכמניות נשים דידן נשי דודאי חלקי אני אענה' הש"ך כתב:

 רואה לבומצד  אינם ותרומה כשערומים חלה', ברור שהמשנה בהפרשת ערוה רואה לבהרש"י אין איסור '

משניות שפסקו בסתמא  2, כי אם זה מצד זה לא שייך שרש"י יפסוק שמותר כשיש כנגדו הערוה את

 בך יראה ולאאסור. אלא וודאי שבמים צלולים אין איסור גילוי ערווה, ולא שייך כבר ' -'ערוה רואה לבהש'

  למים חוץ שעיניו כיון 'דבר ערות

אין חשש, כי עיניו חוץ למים. התנא לא נקט  -מכסים את הערווההרשב"א ור' יונה כתבו שאם המים 

בתקנה של חיבוק הזרועות: א. נקט תקנה אחת ב. בכיסוי במים יש מעלה יותר מצד גילוי ערווה ועדיף 

  ערוה גלוי משום ליכא בחוץ ומסתכל למים חוץ שעיניו כיוןתקנה כוללת יותר. ברור ש

את המים זה לא משום גילוי ערווה שהרי עיניה חוץ למים,  ממילא, מה שהראב"ד כתב שיש להעכיר

  הערוה את רואה לבה משום ח"והב י"והנ ז"העטומועילים אף מים צלולים אלא הטעם כמו שכתבו 

 בשם 'יש מי שאומר'.הובאו ממילא ברור שהראב"ד חולק על הא"ח, ועל כן דברי הא"ח 

 צלולים במים מברכות והלכך ח"כהא ל"דס הן יאותנב בנות הן נביאות אינן אם דידן נשי הני כ"וא"

 ". היא תורה ומנהגן למים חוץ שעיניהם

ודם החופה, ויש למחות במי אין לברך שהחיינו על הטבילה הראשונה של הכלה ק :ברכה שיורי

 ה"של הרב ש"כמ, שנית ולטבול לברך כ"ואח לטבול נהגו בנות רבות. שמברכת

 הר כרמל:  :תשובה פתחי

 יש מקום למי שנוהגת לברך קודם הטבילה -ולביום ח .א

 לכו"ע יש לברך לאחר הטבילה או שתברך עכ"פ בלחש קודם הטבילה בשפתיה -ביום שבת .ב

 המקוואות שלנו שהם חמים ויש בהם זוהמה:

 דינם ממש כמרחץ עט"ז ומג"א: .א

 ה(לברך קודם שתכנס למקוו ועל כן חייבתדינם ממש כמרחץ ) :והחת"ס היעב"ץ במור וקציעה .ב

 ספק אם דינם כמרחץ  פמ"ג ומחצה"ש: .ג

 בכיסוי ומכוסה בביתו נשים לטהרת םחמי מיםשל  הומקוובה  חפירה חדרו בתוך לו שיש מי החת"ס:

 חופפת בחודש פעמים או פעם לפעמים רק ,וטהור נקי הוא בתוכו שהחפירה החדר, ומדובר שנסרים

 רשות שהוא החדר מ"מעצמה יש זוהמה,  רהחפי, וזה אע"פ שבמותר ללמוד שם -חמין במים בתוכו אשה

 מחיצה דייעמ טוב מהיות אך, בנסרים מכוסה והחפירה ,זוהמא או הבל ואין בו וטהור נקי לעצמו

 פ"בפ ל"זצ זלמן ר"מהור החסידוכן נהג  ,בנסרים המכוסה המקוה מקום ובין הלומד בין לחוץ המטולטלת

 עליו.  מעולם אדם רפרף ולא דמיין

 -ףסו-


