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: א' הקדמה לסימן קצא סע
 

משום שתולים שהדם בא מחמת מכה שיש ] יש לדון האם האשה טהורה, במקרה שלהלן בו מצאה דם במי רגליה  -הקדמה כללית

כגון ] וכן יש לדון במקרה שלאשה היה קשה להטיל את מי רגליה [.משום שחוששים שמא זה דם נדה] או שהאשה טמאה ,[לה בכליות

ע "וע. השתן נכנס למקור והביא עמו דם נדה, שמא מחמת הקושי להטיל מי רגלים] ,האם האשה טמאה ,[או כשהיא מתאפקת והשתן שתת, 1ם בעמידהשהטילה מי רגלי
"[. במזנקת"ה "ב ד/י דף נט"ברש

 
הטילה מי רגלים   -מזנקת. הטילה מי רגלים בישיבה  -יושבת. הטילה מי רגלים בעמידה  -עומדת :ביאור מושגים
(. ז א"ע בט"וע) [.טיפין טיפין]אלא באופן איטי , הטילה מי רגליה שלא בקילוח  -שותתת. קילוחב
 

   -ב משנה/נדה נט
:  וראתה דם [י"רש, מי רגלים] האשה שהיא עושה צרכיה

.  טהורה -ואם יושבת , טמאה  -2אם עומדת: אומר רבי מאיר
.  טהורה -בין כך ובין כך : אומר רבי יוסי

 
:  ונמצא דם על המים, שעשו צרכיהן לתוך הספל איש ואשה

,  מטהר  -רבי יוסי
 . אלא שחזקת דמים מן האשה, שאין דרך האיש להוציא דם, מטמא  -ורבי שמעון

 
יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי , דאמרינן מי רגלים הדור למקור ואייתי דם -מאי שנא עומדת   -גמרא

ומזנקת , ביושבת על שפת הספל: אבא' אמר ר? דלמא בתר דתמו מיא אתא דם, מזנקת נמי. 3במזנקת: אמר שמואל! דם
אמר . על שפת הספל איבעי ליה לאשתכוחי -דאם איתא דבתר דתמו מיא אתא . ונמצא דם בתוך הספל, בתוך הספל

  .הלכה כרבי יוסי: וכן אורי ליה רבי אבא לקלא. הלכה כרבי יוסי: ואמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל, שמואל
(. ביאור לשיטת רבי מאיר ורבי שמעון' ש בגמ"ועי)
 

: מקרים' נמצא שיש ב
 

' ם הל"ב ורמב/נדה נז. )משום שאנו אומרים שזו הייתה הרגשת מי רגלים ,ומדובר אף כשהייתה לה הרגשה]? מה דין אשה שמצאה דם במי רגליה .א

.  ([ז"ה הי"ב פ"איסו
 

טהורה -ואם יושבת . אהטמ -אם עומדת   -רבי מאיר .
[.א"ם ורשב"י רמב"עפ, בין שהטילה מי רגלים בישיבה או בעמידה] ,טהורה – רבי יוסי 
[. 'גמ, בין שהטילה מי רגלים בישיבה או בעמידה], טמאה – רבי שמעון

 

 ? ומצאה דם במי רגלים, מה הדין כשאיש ואשה הטילו מי רגלים לכלי אחד .ב

 [.'בגמ דעת רבי מאירוכן ], 4טהורה -רבי יוסי 

5טמאה  -רבי שמעון
 .

 

. 6כרבי יוסי  -ובגמרא נפסקה ההלכה

                                                           
1
. ומקשים עליה להטיל את מי רגליה השרירים שסביב מקום מי רגליה מכווצים  -עומדתכשהאשה  

(. ו"הימאיר אלחרט האגר  'ר ר"י הסבר שנתן לנו ד"עפ). השרירים נפתחים וקל לה להטיל מי רגלים  -וכשהאשה יושבת
2
 (.ב/דף נזי "רש)מי רגלים למקור ואייתו דם  הדור, דאיידי דדחיק לה עלמא דמעומד השתינה ולא יכלה לעצור  -עומדת טמאה: י"פרש 

 (.ב/דף נזי "רש) שאין דרך דם נדה לצאת עם מי רגלים, דמכה יש לה במקום מי רגלים  -ויושבת טהורה 
 

3
בל א. ואין דרך דם מקור לצאת עם מי רגלים ,לא דחיקא ולא הדור מי רגלים למקור, מקלחת דכיון דנפק בקילוח כי אורחא - במזנקת י"פרש 

, "האשה"ה "ד' ש בתוס"ועי. ב/דף נטי "רש). אי אפשר לה לזנק  -אבל עומדת. איידי דאוקמה אנפשה הוא ואיכא למימר הדור כאילו עומדת  -שותתת
 (.מ בדבריהם תובא לקמן"והנפק, ולדבריהם אף עומדת אפשר לה לזנק, י"ש שחלקו על רש"וברא

 
4
מכיון , שהיא טהורה' כל שכן במקרה ב, היא טהורה, שיש ספק אחד' כיון שאם במקרה אמ, היא טהורה' פשוט שבמקרה ב  -לרבי יוסי 

יש ספק אם הדם מהמקור או ממכה שיש לה במי רגליה ולכן היא , ואם תאמר מהאשה, ספק אם הדם מהאיש או מהאשה: שיש ספק ספיקא
. טהורה

 
(. מ מודה לרבי יוסי"שבזה ר, ברייתא' וכן הובאה בגמ). מכיון שיש ספק ספיקא, 'במקרה בהאשה טהורה   -ואף לרבי מאיר

 
5
אף כשהאיש והאשה הטילו מי ולפיכך האשה טמאה , חזקת דמים מן האשהאלא , כיון שאין דרך האיש להוציא דם  -רבי שמעון מחמיר 

(. ב/נט' גמ) כששניהם יושבים, רגלים לתוך הכלי
 

6
כל שכן שבמקרה השני שיש בו  ,[שבו הטילה מי רגלים והיא טהורה]כרבי יוסי במקרה הראשון  מכיון שאם הלכה  -והלכה כרבי יוסי בשני המקרים 

 [.'אף על המקרה השני בגמ' י שהביא את פסק הגמ"וכן משמע מהב]. הלכה כרבי יוסי והאשה טהורה, ספק ספיקא
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: א' המשך הקדמה לסע
 

: דברים' לגבי ג -והראשונים נחלקו בהסבר רבי יוסי 
 

 [?שותתתאו אף ב נקתבמז והאם? הכלי באמצעאו אף ביושבת , הכלי שפתביושבת על  והאם? בעומדתאו אף  ביושבתמדובר  האם], בו השתינה האופןלגבי  .א
 [?הכלי שפתאו אף כשהדם נמצא על , הכלי בתוךהאם מדובר שהדם נמצא ], בו הדם נמצא מקוםלגבי ה .ב

 [?לבעלהאו אף לעניין אשה , טהרותהאם לעניין ] ?דבריו נאמרו מהלגבי  .ג
 

: 8ליהבדין אשה שמצאה דם במי רג -( בהסבר רבי יוסי) עיקריות להלכה 7שיטות' י שיש ג"והעולה מהב
 

 עומדת יושבת 

9ם"רמב  
 ע"ן ושו"א רמב"וכן רשב

 טהורה בכל עניין

10ש"רא
  

 א"ברמ' א א"וי
 טהורה

טהורה  -מקלחת 
 טמאה -שותתת 

 
11רבינו חננאל

  
 א "ברמ' א ב"וי

 (א"ברמ)והכי נהוג 

 האשה טהורה דווקא כשיש 
: תנאים לטיבותא' ד

 שפת הספליושבת על  (ב יושבת (א
 בתוךהדם נמצא  (ד בקילוחהשתן יצא  (ג

 הספל

 טמאה

 

א לסמוך עליהם להתיר בכל גווני"ם והרשב"לעניין הלכה כדאי הם הרמב"  -(קכג' עמ) בית יוסף."  
 [.נבארם לקמן בסיכום הסעיף, י"והלכות נוספות שהובאו בב] ".עליהם סומכים, לטהר אף לבעלהלעניין הלכה כיון שהפוסקים פסקו …"

 

(. ע בדרכי משה א"וע) ,[כרבינו חננאל והמרדכי] "והכי נהוג"ב כת  -א"וברמ 

                                                           
7
. שיטות בעניין 5שהביא , (בטורי כסף א)ועיין במחצית השקל  

8
  .מקרה שמצאה דם במי רגליהוהמחלוקת היא רק ב 

[. י שבכך אין מחלוקת"כפי שמשמע מהטור ומהב]. פשוט שהאשה טהורה -הטילו לתוכו מי רגלים  שהאיש והאשהשהדם נמצא בכלי אולם במקרה 
 

9
  עמידה או בין שהשתינה בולפיכך . של עומדת ושותתת אף שיש תרתי לריעותא, האשה טהורה בכל עניין  -ן"א והרמב"הרשב ,ם"לרמב

זה דווקא , בין יושבת לעומדת ובין מקלחת לשותתת חילקה' ומה שהגמ. היא מותרת (ך א"ש, י"ב)ובין בשותתת [ מזנקת]=בין במקלחת  ,בישיבה
(. ז"ה הי"ב פ"איסו' ם הל"רמב)לשיטת רבי מאיר ולא לשיטת רבי יוסי 

 
10

  שבת או מקלחתשל יו, כשיש לפחות אחד לטיבותא דווקאהאשה טהורה   -ש"לרא .
  בתוךובין כשהדם נמצא , הכלי שפת/באמצעבין ישבה . בין במקלחת ובין בשותתת היא טהורה בכל עניין  -כשהשתינה בישיבה: ולפיכך

. זה דווקא לשיטת רבי מאיר ולא לשיטת רבי יוסי, בכך חילקה' ומה שהגמ, הכלי שפת על/הכלי
 

 [.כיון שיש בכך תרתי לריעותא] היא טמאה -אולם אם עמדה והשתן שתת . קילח היא טהורה דווקא כשהשתן  -וכשהשתינה בעמידה
שיש )אבל בעומדת ושותתת , בא רבי יוסי וטיהר מה שטימא רבי מאיר, (שעומדת ומזנקת טמאה)וכיון דרבי מאיר לא איירי אלא במזנקת ]

([. א' ט סי"ש פ"י בשם הרא"ב), יולא אשכחן דמטהר בה רבי יוס, לא איירי בה רבי מאיר, (בכך תרתי לריעותא
 

11
  ממכה שיש ]דזה סימן שהדם בא עם השתן , הספל בתוךהאשה טהורה דווקא כשיושבת על שפת הספל ומזנקת והדם נמצא   -לרבינו חננאל

. הספל בתוךהספל ולא  שפתהדם היה צריך להימצא על , מכיון שאם הדם היה יוצא מהמקור ,[לה בכליות
  

: היא טמאה, ונמצא דם במי רגליה באחד מהמקרים הבאים, התנאים לטיבותא' ד-אחד מאולם כל שחסר 
 . השתן נדחק למקור והביא עמו דם, מחמת החשש שבגלל הקושי להטיל את מי רגליה, טמאההיא  -והשתינה כשעמדה  .א

 "(.במזנקת"ה "ד, ב/י נט"כברש)
 . מחמת החשש שהדם נפל ישירות מהמקור לתוך מי רגליה שבתוך הספל ,[הספל בתוךאף שהדם נמצא ] טמאההיא   -במרכז הספלוכשישבה  .ב

  .השתן שתת ונכנס למקור והביא עמו דם, מחמת החשש שבזמן שהתאפקה מלהשתין, אף שישבה טמאההיא   -שתתוכשהשתן  .ג
 (.לגבי אשה עומדת, "במזנקת"ה "ד, ב/י נט"כעין שהובא ברש)

 .חמת החשש שמא לאחר שסיימה להשתין יצא דם מהמקור ונפל על שפת הספלמ, טמאההיא   -הספל שפתוכשהדם נמצא על  .ד
 .הכלי שפתולא על , הכליבתוך כ הדם היה נמצא עם השתן "דא, ואין לומר שדם זה יצא עם השתן ממכה שבכליות 

 

 :לפי רבינו חננאל' הסבר הגמ
י "הסבר רבינו חננאל עפ). וטמאה מדין כתם טהורה משום נדהאלא , הוא לא שטהורה לגמרי -מה שרבי יוסי טיהר את האשה , לרבינו חננאל  -

 (.ב/בנדה יד" ורבי יוסי"ה "ד' ע תוס"וע. הגהות מיימוניות ומרדכי, ם מרוטנבורג"המהר
 

לרבי  אולם לעניין אשה לבעלה מודה רבי יוסי, טהרותהוא דווקא לעניין  -מה שרבי יוסי טיהר את האשה , ויש שהסבירו דלרבינו חננאל  -
[. ל"כנ, תנאים לטיבותא' כ יש ד"אא]מאיר שהאשה טמאה 

 

. ולא רבינו חננאל חתים עלהדחה זאת וכתב שאין אלו אלא דברי נביאות ואין להם על מי שיסמוכו  -ן "אולם הר
 

.  א/בנדה יד' לדבריו מהגמוכי יש ראיה וסמך גדול  (.ש"וברא' שהובאו גם בתוס)כתב שאין לדחות לגמרי את דברי רבינו חננאל   -י"אך הב
".  עליהם סומכים, פסקו לטהר אף לבעלה (ן"א והרמב"הרשב ,ם"הרמב)לעניין הלכה כיון שהפוסקים  …ומכל מקום"

 

".  נהגושכן "א "ומסקנתו ברמ. הביא את דברי רבינו חננאל והמרדכי  -(א)והדרכי משה 
. נהגולא מחמת מ הדיןפסק כרבינו חננאל מצד   -(ח, ג) ך"אך הש
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 סעיף א
ואפילו . הרי זו טהורה -בין שהשתינה והיא יושבת , בין שהשתינה והיא עומדת -האשה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליה 

ודם זה דם מכה הוא בחלחולת או , שהרגשת מי רגלים היא זו שאין מי רגלים מן החדר, אינה חוששת -הרגיש גופה ונזדעזעה 
אבל אם שותתין על שפת הספל . טהורה -אם מקלחת לתוך הספל ונמצא שם דם  -אבל בעומדת , א דאין להתירה אלא ביושבת והשתינה"וי: הגה .בכוליא

אין להתיר אלא במקלחת ונמצא הדם תוך  -א דאפילו ביושבת "וי(. ש"הטור בשם הרא) דהואיל והמקום צר חוזרין למקור ומביאים דם, טמאה -ונמצא שם דם 
נ וכן משמע מתשובת "י בשם הגהות מיימוניות ושערי דורא ובנימין זאב סימן ק"מרדכי הלכות נדה וב) .בכל ענין טמאה -ובעומדת . טמאה, אבל על שפת הספל, הספל

אבל אם , דידוע שהוא ממנה, ודוקא כשנמצא הדם בספל שהיא משתנת שם לחוד .והכי נהוג ,(ט"ל ואגודה והגהת שערי דורא בשם מהר"ם בתשובות סימן תר"ן ומהר"הר
אבל אשה שרגילה לראות דם במי רגלים , וכל זה אם נמצא דם במקרה (.ס"טור ופוסקים מהש) טהורה בכל ענין -נמצא בספל שאיש ואשה מטילין שם מים 

דהא איכא ידים מוכיחות שיש לה מכה המכאיב אותה בהטלת מי , נראה דיש להתיר בכל ענין -ד "ן וינ"ומרגשת כאב בשעה שמטלת מים כגון החולי שקורין האר
דמאחר דמרגשת כאב ואינה מוצאה דם רק אחר הטלת מי רגלים , טהורה -כשמקנחת עצמה , ואפילו אם מצאה דם אחר הטלת מי רגלים. רגליה וממנו הדם יוצא

אך יש מחמירין שלא להתיר  (.ש"י בשם אגור בשם מהר"ש וב"שכתב כן בשם מהר, ג"ל סימן קע"ל והוא בתשובת מהרי"יבהגהת שערי דורא בשם מהר), ודאי דם מכה הוא -
תבדוק עצמה היטב בחורין ובסדקין ואם לא תמצא דם תכניס מוך נקי על , דהיינו קודם שתשתין ,(ל שם"דעת מהרי)רק באשה שיש לה וסת להצריכה בדיקה 

ואם בדקה . והכי נהוג ,(י וייל"שם במהר) ,אם נקיה היא הוכחה גדולה דאין הדם מן המקור -תקנח עצמה יפה ממי רגליה ותוציא המוך ותשתין ו, המקור בפנים
דחזקה דדם מכה הוא מאחר שאינה מוצאה אותו רק אחר , מותרת אחר כך בלא בדיקה שלא בשעת וסתה -פעמים בכהאי גוונא ומצאה המוך נקי ' עצמה ג

אם לא מצאה דם במי רגליה ודאי  -אבל אם אינה מרגשת כאב ובודקת עצמה אחר הטלת מים ומוצאה דם , וכל זה דוקא שמרגשת כאב עם מי רגליה. שהשתינה
רו רק דלא התי, יש אומרים שהיא טמאה -אבל אם מצאה דם תוך מי רגליה וגם על העד שבדקה עצמה בו  (.כן משמע שם ובהגהות מיימוניות ובמרדכי שם) ,טמאה

של ]ד "ולפענ), (ן"ש והר"י ממשמעות הרא"ב) ,א שהיא טהורה דדם שנמצא תולין שעדיין נשאר מתמצית מי רגלים"וי (.מרדכי הלכות נדה) ,דם שנמצא תוך מי רגליה

שוב  -צמה שלש פעמים ומצאה טהורה ואפילו אם היתה רגילה לראות אם בדקה ע. מיהו אינה צריכה לבדוק אחר זה, ויש להחמיר(. ש מידי"לא משמע מהרא, [ך"הש
ואם אינה  (.שם) בין וסת שוה בין וסת דילוגין, קובעת לה וסת אם הוא בדרך קבוע -ואם אינה רגילה לראות רק לפרקים  (.שם במרדכי) ,אינה צריכה בדיקה

או לפעמים אחרים רואה דם ממש כשאר , ליה ובשעת וסתהונמצא כזה גם כן במי רג, רק קרטין קרטין כמו חול וחצץ אדום, מוצאה דם אחר כך כשבודקת עצמה
  (.ן"י בשם תשובת הר"ב) ,דאין זה דם רק חול שדרכו להוולד בכליות, טהורה -ואינה מוצאת אותו חול רק אחר מי רגליה , נשים

סיכום עיקר הסעיף 
 ?מה דין אשה שמצאה דם במי רגליה .1

 :יש מחלוקת מתי האשה טהורה, הטילה מי רגלים לאותו כלי, אם האשה בלבד -

האשה טהורה בכל עניין - (ם"כרמב)ע "שו .
  

[. שתתבין שהשתן  קילחבין שהשתן ]טהורה   -כשישבה: (ש"כרא)א "א ברמ"י

. טהורה  -בקילוחאם השתן ירד   -וכשעמדה
 .טמאה  -בשתיתה ואם השתן ירד

תנאים לטיבותא' ש דהאשה טהורה דווקא כשי:  (כרבינו חננאל והמרדכי)א "א ברמ"י  :
.  השתן יצא בקילוח (ג .על שפת הספל[ יושבת] (ב. יושבת (א
 [.בלבד] הדם נמצא בתוך הספל (ד

 .בכל ענייןטמאה   -וכשעמדה
[. ולא מחמת המנהג, מעיקר הדיןפסק כן  – (ח, ג)ך "והש]". נהוגוהכי "  -א"וכתב הרמ

 
 

.  בכל עניין שהאשה טהורהמוסכם  - ונמצא שם דם יאולם אם האיש והאשה הטילו מי רגלים באותו כל -
 .(ב/נדה נטי "א עפ"רמ)

: א"רמ
ן "כגון חולי האר] בשעה שמטלת מים כאבורגילה להרגיש  במי רגליה דםלראות  שרגילה מה דין אשה  -מרגשת כאב .2

 ? [ד"ווינ

לבעלה מותרת האשה – לרבינו שלום .
 

 כ"יר את האשה אאשלא להת -( ל"כמהרי)אך המנהג להחמיר :
 [.'בהרחבה לסע' ך ז"ע ש"וע(. 'ל בדרכי משה ו"מהרי), ושלא בשעת וסתה], זו אשה שיש לה וסת. א

 

הסימניה ! שגיאהראה לקמן בהערה , ובאופן הבדיקה], שתבדוק ותוודא שהדם אינו יוצא מהרחם. +ב
 [. .אינה מוגדרת

 

  ?"עד הבדיקה"מצאה דם על אך לאחר שהשתינה , כשהיא משתנת ה מרגשת כאבשאינמה דין אשה  .3
  .שהאשה טמאה ודאי  -ולא במי רגליה" עד הבדיקה"אם הדם נמצא רק על  -

 

 [.א"וכן החמיר הרמ], טמאהשהיא  - (מרדכי) א"י :וגם במי רגליה" עד הבדיקה"אך אם הדם נמצא גם על  -
 

טהורהשהיא  -( ן"ר)א "וי .
 

[. י המרדכי"עפ, את עצמה ותמצא שהיא טהורה עד שתבדוק אסורה לבעלה]  -שמשתנת לאחרלראות דם  שרגילהאשה  .4

. צ בדיקה"שוב א, פעמים ומצאה שהיא טהורה' ואם בדקה את עצמה ג
 

קבעה וסת ואסורה לשמש באותם   -אלא בזמנים קבועים, לראות דם תמיד לאחר שמשתנת אינה רגילהואם 
[. אך בשאר זמנים מותרת] ,זמנים 

 

ובשעת וסתה או בפעמים אחרות ] "עד הבדיקה"במי רגליה ועל  [כמו חול וחצץ אדום]אשה שאינה מוצאת דם אלא קרטין   -קרטין. 5

 (.ן"ר) טהורה – [ואינה מוצאת אותו חול רק אחר מי רגליה, רגילה לראות דם
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