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 ה  מכתבי ברכ

 

 ברכת מורנו ורבינו ראש הישיבה  

 *  רב זלמן מלמד שליט"אגאון ה ה

 

 

נ"י  מינקוב  איתן  ר'  הצעיר  האברך  את  לברך  הנני  רבה   בשמחה 

מדרשנו בית  והיסודית,    , תלמיד  החשובה  עבודתו   על 

ההלכה ועד  והראשונים  הגמרא  דברי  שבת.   ,סיכום  הלכות     של 

ללומד ל לסייע  הנגשים  לימודם ים  על  לחזור  הראשית,  הרבנות  בחינות 

 בצורה תמציתית. 

במעלות   והצלח  עלה  ואמץ,  וללמד  חזק  ללמוד  והיראה,   התורה 

 לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה הזאת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בת. ות ששמואל' על הלכמכתב זה ניתן לספר 'בן  * 
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   הראשון לציון והרב הראשי לישראלת ברכ

 *   איצחק יוסף שליט" ב הגאוןהר

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 הלכות שבת.  שמואל' עלן מכתב זה ניתן לספר 'ב *
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 7 ◆ מכתבי ברכה 

 *  הסכמת הגאון הרב אשר וייס שליט"א

 

 

  

ראיתי ה  הן  הספר  נ"י. את  מינקוב  איתן  הרב  היקר  האברך  שחיבר  שמואל'  'בן   מצוין 

ו  ואכן יקר  ספר  לחבר  וזכה  בשנים,  ורך  בחכמה  אב  אבר"ך,  הוא  זה  ספר  על  מחבר   נפלא 

שבהלכו הגמראת  מן  ההלכות  סיכומי  ובו  עדוהראשונים    ת  השו"ע  ב  וכן   רורה. להלכה 

בהיר ערוכים  הדברים  וברורים,  ובטים  טעם  בשפה  וב  לעלות דעת,  וראויים  ונעימה,   ברורה 

יקו תועלת גדולה מספר זה. ברכתי למחבר שליט"א שיזכה  על שלחן מלכים. בטוחני שהרבים יפ

   ורה ולהאדירה.תמיד להגדיל ת

 

 שבת.  ל' על הלכותמכתב זה ניתן לספר 'בן שמוא *



 בן שמואל ◆ 8

 *  הסכמת הרה"ג חיים איידלס שליט"א

 

 
  

 על הלכות שבת. ן לספר 'בן שמואל' זה ניתב מכת *
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 דברי פתיחה  

 

ולשתות   ללמוד  אל המעטירה.  בית  ישיבת  הגדול של  בבית המדרש  ה',  בבית  שזיכני לשבת  לה'  אודה 

 מוסר.  ו אמונההלכה, מתורתם של רבותינו בכל מקצועות התורה, גמרא,  
 

. דברי האחרונים  הכלים  שאיונומהגמרא, דרך הראשונים והבית יוסף, השו"ע,    נידהספר זה מסכם את הלכות  

הובאו רק בהערות. דרך זו מקנה ללומד את    , )עד דברי הפת"ש(  שאי הכלים המופיעים על הדףנו  הבאים לאחר

עיקרו של בניין הלכה, שהוא דברי הגמרא, הראשונים והשו"ע. פרטי הדינים המתחדשים בכל דור אינם עיקר  

כיוון שאין    כמובן שלא הובאו כל הפרטים וכל ההרחבות   הבניין של הסוגיא, לכן הוכנסו הפרטים להערות.

המרחיבים את הבנת הסוגיא והראשונים. ייתכן ויהיו מקומות    וסברות  לדבר סוף. עוד הובאנו בהערות ביאורים

   בהם היה ראוי להאריך וקיצרנו מחמת מטרת הספר, שהוא סיכום ההלכות ולא הרחבתם.
 

, לעמל פה של תורה, שכן נאמר  )סנהדרין צט:(ודרשו חכמים    , ב, ה, ז(יו)א הפסוק אומר: "כי אדם לעמל יולד"  

. בתורה יש עמל פה, ללמוד את דברי התורה בפה עד שלא  )יהושע א, ח("לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"  

והירידה   לאשורן,  הסוגיות  הבנת  הוא  חלקים, הראשון  שני  לו  יש  תורה  לומר שעמל  מפינו. אפשר  ימושו 

החזרה. ואולי זה כוונת חז"ל באומרם 'לעמל פה', העמל הוא בפה,  דברים. השני הוא השינון ולעומקם של  

החזרה והשינון. סיכום הסוגיות בצורה בהירה וקצרה מועיל לשינון וחזרה, לעמל תורה שבפה. וכמובן שאין  

 זה בא במקום העמל הראשון שהוא הירידה לעומקם של דברים ובירורם לאמיתה של תורה.  
 

לעזר ללומדים את ההלכה לראשונה, למעמיקים הרוצים לחזור בזריזות על כל סיכומים אלו יוכלו להיות  

 ההלכות ממקורם, ואף לנבחני הרבנות.
 

מתוך הבנה שכל תורה שאין לה בית אב אינה תורה, סוכמו בכל הסימנים הגמרא והראשונים, משום שקשה  

וכל שכן שלא יהיה אפשר לדמות    ים, עוד לפני לימוד השו"עלהבין כראוי הלכה ללא לימוד הגמרא והראשונ

 מילתא למילתא על פי לימוד של משנה ברורה בלבד.  
 

, (בן שמואל' )ואף במחתרת כינויו היה ' על שם סבי ר' יהושע אריה בן שמואל  'בן שמואל',  קראתי לסיכומים אלו  

י, וגם שמו של  זקני, נרמז בו שמו של סב  וכן אבי מורי נקרא כך על שם סבו. כך ספר זה נקרא על שם סבי

 אבי, ואף שמי נרמז בו. 
 

תודה לבורא עולם על כל הטובה שגמלני בכל יום ורגע, שזיכני לשבת בארץ הטובה וללמוד בה תורה ולקיים 

רב זלמן מלמד שליט"א, שמורה לנו את הדרך שבה  גאון המצוות. וכן להודות למורנו ורבינו האילן הגדול ה

בתהליכים העוברים על עם ישראל בדור   ת המעשה אשר נעשה, בעין טובה, בשמחה ומתוך התבוננותנלך וא

 הגאולה.  

עוד רציתי להודות מעומק ליבי להורי היקרים שמהם למדתי והחכמתי תורה ומצוות, מידות ישרות ואהבת  

ר קראתי לכבודו של  שלהם היא. חלק מֵשם הספ  -מכוחם, וכל התורה שיש לי    תורה. כל מה שיש לי נובע

 שרי שזכיתי לגדול בבית של יראה וקדושה.אבי שליט"א, שתורתי קשורה בו, וא

כמו כן להודות לחמי וחמותי היקרים העוטפים אותנו באהבה ובעזרה, והכל כדי שנוכל לבנות בית של תורה  

 פועלם הטוב! ויראת שמים, ישלם ה' שכרם ו

ע בלימוד היום יומי,  בעלה, רינה יפה תח'. על כל העזרה והסיוואחרונה להודות לרעייתי, אשת חיל עטרת  

 בעידוד לכתיבת ספר זה. ייתן ה' לה כוחות להמשיך ולגדול ברוחניות וגשמיות. 
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, והדברים ת ח()או שכתב בהקדמה לספרו    )לבעל אם הבנים שמחה(  המשנה שכירראיתי להוסיף כאן את דברי  

 נכונים כאן בכפל כפליים:  

ולא   הלי מה העבודה הזאת לך, מה אהני לן ההיא מרבנן דלא ידיעא ולא פקיעא שמי  אמרוכי יוהיה  '

לגור   בא  האחד  הוא,  מן  ראש    -ידעינן  ולהיות  בחוצות  ולהפיצם  ספרים  מהן  ולעשות  דברים  לאגור 

העולם חסר בלתי   ה, ומה היההמדברים, מי שם פה לאדם כמוהו, וכי העולם לדידי' הוא צריך או למלעטי

יקן ולא לימד  : לעצמו לא תל־וחומררוח יתירא דאית בי', וזה אחת מעשרה ק  רו, אין זה אלא קבלספ

? "מי ימלל גבורות ה'  ל שכןולא גמר באורייתא כדבעיא, דאפילו במס' כלה אין לו ידיעה, לאחרים לא כ

 ישמיע כל תהלתו", עיין סוף הוריות.

בי כל עיקר ועצומה, לא טעית  נכונה  קושייתך  ושמע לדברי אחי  והסכת  חימה,  ישיב  , אבל מענה רך 

  ם כל זמן, להיות נמנה עם גדולי עולם חקרי לב ובעלי תריסין, עראה: שאם שאיני בא במספר אנשים ות

הרשות נתונה גם לפעוטים כמוני להשמיע דעתו ברבים מן המעט אשר לפני, והשומע ישמע והחדל יחדל,  

מר  : א)במדרש חזית פרשה ד( יא תשכח מרגניתא. אמרו חז"ל  נסתא דע ואיני אומר קבלו דעתי. וזימנין באפקר

ברבים זוכה שתשרה רוח הקודש עליו, עכ"ל. ודקדקתי   ברי תורה ך שכל מי שהוא אומר דיודן, ללמד   רבי

בלשונו שאומר מי "שהוא" אומר, למה לא אמר בקצרה שכל מי שאומר, הלא כבר אמרו לעולם ילמד  

ישב בראש יאה בס"ד שרצה לומר דבל יאמר האדם שלבוא לידי מדה זו לאדם בלישנא קצרה. אבל נר

רבים צריך להיות איזה אדם גדול בר אבהן ובר אוריין, ואיש מסוים בתורתו ובחכמתו אשר  וללמד תורה ב

כבר מילא כרסו בש"ס ופוסקים, לזה נאה לדרוש בפרקא דרבים. אבל אדם שהוא שפל בעיניו ובעיני כל,  

 בימש הרבה, יכבוש מעיינו ולא ילמד מתורתו המועטה אשר לפניו לאחרים. לזה בא רלא למד ולא שי

אפילו מאן דהוא, זוכה    -הנ"ל ומאלפנו בינה שאין הדבר כן, אלא כל מי "שהוא", דייקא מי "שהוא"    יודן

,  : ואם מעט לפניךלשונו  בזה  תבבצוואת מרן החתם סופר ז"ל שכ  ייןוע  ונתו לשמים. ואם כ  ודשלרוח הק

הכמות וגדול האיכות  עכ"ל, ועיין בספר הקטן    , חר חננך ה' למדה ברבים בכל מאמצי כֹמאותו המעט אש

שפירש בזה מאי קאמר "פיה פתחה בחכמה   )סימן כז(תשובות בית הלל להצדיק ר' הלל מקאלאמייא ז"ל 

ת חסד על  ורת  ילו הכיהיינו שעוד לא למד כלום, רק פתח פיהו ללמוד, אפ  -ותורת חסד על לשונה"  

 '. לשונה
 

 : ערך זכיה(ואסיים בדבריו של הפלא יועץ שכתב )

די לו אם לא בא   - ספר ללמד ולהועיל, ואם יזכה שיועיל דבריו בדור מן הדורות לאחד מני אלף  יעשה  '

 .  'לעולם אלא לדבר זה

 מה בקרוב!נזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולעשות נחת רוח ליוצרנו בשם כל ישראל, ולראות בגאולה השל

 

 איתן מינקוב

 תשפ"א' ה אדר

 וזאת למודעי 

.  )ומהם אחרונים הדנים במציאות ימינו(  נושאי כליםמדברי האחרונים שלא הובאו ב בהערות שוליים הובאו חלק

סיכום   זה נכתב כדרך  האחרוניםכיוון שחיבור  דברי  כל  הובאו  וייתכן שבחלק מהמקומות היה ראוי  לא   ,

    ברים שהובאו או הושמטו כפסיקה הלכתית.אות בדאין לר להאריך או לקצר. 
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 לומדאל ה

 נושאים רבים חולקו לפי נושאים, בכדי להקל על יפים ובהם סע  ◆
 יתים נראה שהושמט עניין מדברי השו"ע, אך סידור הדברים. לע

 ם אחר כך כדיון  ובאירים, אלא הם מאין זה מפני שהושמטו הדב
 בנפרד.

 כך דברי גמרא בקיצור, ואחר בתחילה הנושא, הובאה כל סעיף או ב  ◆
 ולאחר מכן סודרו באותיות סק השו"ע, לאחר מכן פהראשונים. 
 . האחרוניםב' דברי  -לפי סדר א' 

 מקומות אשר בהם יש ביאור לדברים שנאמרו  ⤶ סומנו בחץ כזה  ◆
 דעות  ◄ . כמו כן סומנו בסימון כזהלקת, או פסיקה חוקודם לכן

 ת.חולקו

                              עם  ערהההובאו בהערות.  ים()ספרדים ואשכנזקים י הפוסחלק מדבר ◆
לא  נושאי כליםהשו"ע או ההערה שבאה להרחיב על נושא ש -כוכבית 

 בו במפורש, אך הוא שייך לאותו עניין. ונגע

 דה.גמרא בסתמא, הכוונה לגמרא בניבו מוזכר מקור מקום ב ◆
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 )ודין זבה ונידה מהתורה( | אישה הרואה טיפת דם  סימן קפג 

 

 הקדמה לסימן

 דין תורה: 

שזה דם מהמקור. ב.    ראתה שמדין תורה אישה טמאה בראיית דם בשלושה תנאים: א.   . א

תרגיש ביציאתו מהמקור )אע"פ שלא יצא שמאחד מחמישה מראות אדומים. ג.  ,  דם אדום

 מגופה(. 

, בין באונס ובין  מדין תורה, אפילו טיפת דם קטנה ביותר מטמאת את האישה לכל דבר .ב

 ברצון. 

  ת ו מנל ה מתחיל ה תסו ו עיגהש  העשמווסת )כלומר, זמן שהיא רואה דם(. ולכל אישה יש  .ג

ימים   יום. שבעה  נידהימ' נקראים    םינו שארהשמונה עשר  וא 'י  ע.  ימיםחד  הבאים   שר 

לעולם יש מחזוריות של שמונה   רמב"םולכך לרוב הראשונים,  ]  .' ימי זיבה' הנקראים    י נידה,לאחר ימ

עשר יום, ללא קשר לראיית הדם של האישה 
1
.]   

נידה  הימים,    בימי  שבעת  כל  בין  אחד,  יום  בין  דם,  תראה  שבעה, אם  סוף  עד  טמאה 

   סוף היום השביעי )ליל שמיני(.וטובלת ב 

יום אחד, שומרת את היום הבא נקי, וטובלת )ומקצת היום ככולו,    דםה  תרא   בימי זיבה

(. ראתה יום נוסף, שומרת יום נוסף כנגדו.  (ש"העמ  דבעידב)  ויכולה לטבול מיד לאחר הנץ

של ראתה  אם  ביום אך  תטבול  אז  ורק  נקיים  שבעה  לספור  צריכה  רצופים,  ימים  ושה 

בבוקר. גזרו  השביעי  חכמים  זב  אך  תטבול  תשמש  שלא  לא  ואף  ביום  עד ה  בעלה  עם 

נקיים(  שיגמר היום שצריכה לשמור בסוף שבעה  ובין  יום,  יום כנגד  , שמא תראה )בין בשומרת 

 . רבי שמעון 'ואחר תטהר'(  )לומדים זאת מדרשת 2בהמשך היום ונמצאת טמאה למפרע 

ום, אלא יכולה לטבול  זבה שראתה ביום היא' לימי זיבתה, אינה צריכה לשמור יום כנגד י .ד

ולשמש עם בעלה. אלא שחכמים אסרו זאת שמא תתבלבל עם שאר ימי   בבוקר יום יב'

 זיבתה.  

זיבתה, לריש לקיש אינה צריכה לעשות שימור   )כיוון שאינה זבה שראתה ביום הי' לימי 

   מפסוקים(. )ולומד זאת מהלמ"ס, או  ולרבי יוחנן צריכה לעשות שימורגדולה(  יכולה להגיע לידי זבה 

 :(3ט"זה)על פי  דין דרבנן

חכמים חששו שמא נשים יבואו לידי טעות במראות הדמים וימנו שבעה ימים שלא כדין,   . א

 . ]כמובא בגמרא בדף כ ע"ב[מראה אדום  החמירו לטמא ו

חכמים שעל כל מראה דם שתראה, תספור שישה ימים )מלבד יום הראיה(.    החמירו עוד  .ב

 ]תקנת רבי[.

מי זיבה ולכן גזרו שעל כל טיפת  תבלבל בין ימי נידה ליים שמא אישה  עוד חששו חכמ .ג

 ]קבלת בנות ישראל שקיבלו על עצמן[. תשב עליה שבעה נקיים  , דם, אפילו כחרדל

 

 
ע התורה  עה שני סוגי ראיות, נידה וזיבה. לפי הרמב"ם לכאורה צריך להבין מדולשם תוספת ביאור: התורה קב  1

יתכן שזו  נצרכת המחזוריות. וי  או זבה, ומדוע   ה תהיה נידהאיש  כזו, הרי ניתן לקבוע שלעולם חילקה זאת בצורה  
'ימים רבים    ק בראיית הדם, ורק אם תראהאשונים באמת אישה נעשית נידה ראר הראך לש  גזירת הכתוב ללא טעם.

כך מובן מדוע קבעה תורה   רך כלל, אז דינה כזבה. אםבלא עת נידתה', כלומר, תצא מהרגילות שאישה רואה דם בד
ה משתנה ז דינות, וא אישה רואה מעבר למה שצריכה לרא וזיבה בו מין מחלה ש ידה זה הטבעיות גי ראיות, ני סושנ

 . ומרת יום כנגד יום. וק"ל(כן זו מחלה או מקרה, וזה ש)ואז עושים בירור אם א
 . ףס ו י ת יבהו ר וטב זצק  ןמיסב ףא ןי ינעל ץ למומ  ןיינעה תמלשה םשל 2
 זה. ה עניין ופן שונ ביאר בא שהב"יעיין לקמן  3
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 מתי אישה נעשית נידה |  סעיף א

אומרת   יט(התורה  טו,  ִ " :  )ויקרא  ש  ּה  רָּׁ ְבש ָּׁ ּבִ ּה  זֹבָּׁ ִיְהֶיה  ם  ּדָּׁ ה  זָּׁבָּׁ ִתְהֶיה  י  ּכִ ה  ָּׁ ּ ְהֶיה  ְוִאש  ּתִ יִָּׁמים  ְבַעת 

תָּׁ     מתי אישה נעשית נידה מהתורה: . דרשו חכמים מפסוק זה " ּה ְבִנּדָּׁ

גילתה את מקור דמיה' )'יכול תהיה זבה מכל מקום תהיה טמאה תלמוד לומר:' והיא    רק אם תראה דם ממקורה

   .שאין דמים אלא מן המקור(

   . מיני מראה אדום(דמיה', מכך לומדים שיש כמה   -)'דם דווקא במראה אדום

ואם יצא מהמקור לבית הפנימי, אע"פ שלא    .)גמרא בדף נז ע"ב(ביציאתו מהמקור    דווקא אם תרגיש

 )משנה בדף מ ע"א(. יצא לבית החיצון טמאה 

ים' (: כה ,טו ויקרא)  התורה אומרת ּה יִָּׁמים ַרּבִ מָּׁ י יָּׁזּוב זֹוב ּדָּׁ ה ּכִ ָּׁ ּ )דף לו ע"ב( וכו'. ולומדים חכמים   ְוִאש 

 ראתה באונס. לרבות אפילו אם  – יזוב זוב דמה' י 'כ

 שאישה נטמאת אפילו בראייה של טיפת דם כחרדל. )דף מ ע"א( עוד קבעו חכמים 
 

ודווקא  טור:   מהמקור  דם  כשתראה  נידה  נעשית  מאישה  ודווקא    מראותחמישה  דם  דמים, 

 ת דם כחרדל.  לו טיפ, ואפי()ט"ז()כפי טבעה   באונס ובין ברצוןרואה . בין ֲ 4כשתרגיש ביציאתו 

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 . 5דין נידה שייך אף באישה פנויה : )על פי ריב"ש(רמ"א 

 : (6)פת"ש  מהי הרגשה . א
 . [ושו"ע קפח ]רמב"ם )כמין צמרמורת(נזדעזע גופה  .1
 [.7צ ]שו"ע בסימן קמרגישה שנפתח המקור  .2
 [.8חולק שאינה הרגשה  החת"סאך  .]נוב"יזיבת דבר לח  .3

 [.9קיב'(]מהר"ח או"ז ), אף ללא הרגשה ר(וזדו)בפר מציאת דם בבשרה .4

 )ש"ך(. קצ( ימן סב )כדלקמןבנן מדרה טמא ף כשלא הרגישהא .ב

 
מהמקור,    סיבה אחרת שזהו דםה מ ל  , אך אם ברורם בא מהמקור דנים האם הרגשה זה סימן לכך שהד האחרונים    *4

ואף אם בטמאה אף ללא הרגשה. א נידה,  נידה, אינהו שמא הרגשה מהותית בטומאת  טמאה   רור לה שזהו דם 
אף אם יודעת    טמאה אלא בהרגשה,ה שאינה  בה לשל"כתב בתשו)סימן ב(  המהר"ם מלובלין  מהתורה ללא הרגשה.  
וכן  רב גרוס עמוד מה(.  )הובאו בשיעורי טהרה ל כמת אדם  מונים, פרי דעה וחרי  דס נוב"י, פרבו  ידה. וכן כתבוודאות שזהו דם נ

 סבר שאף ללא הרגשה מטמאת אם ברור לה שראתה מהמקור.  בסדרי טהרה אך )שם(.  טהרהבשיעורי פסק להלכה 
  שות רגהרחיבו את הה, ויש ש(צביתפארת  )שפסקו כדעת הסדרי טהרה    ות. בעקבות כך ישלא מרגישנשים ש  כיום יש

. ויש שכתבו שאמנם הנשים לא מודעות להרגשת הגוף,  (עזרציץ אלי)ים מרגישות גם בימינו  לכל המיחושים שנש
ת ברורה שזה  ראתה כמו אלא אם  . ויש שאומרים שאכן היום אין הרגשות,  (הרב אלישיב)ן מרגיש  אך הגוף עצמו כ

 .(הרב קרליץ ודברי יציב)ווסת אכן 
רבי מאיר בדף לא ע"ב(,  שתהיה חביבה על בעלה )כמימרא דרה משום נידה כדי  אסוה  רק אישה לבעלנאמר ש  שלא  5

 . (()שיעורים כאן ט הלוי)שבקמ"ל שאף פנויה אסורה 
 הביא רק שלושת ההרגשות הראשונות. הפת"ש  6
  מו ע"ש. והוא עצב"ם כרש"י,  והמשיך שאף דעת הרממרש"י.  שו"ע  כתב שמקור דברי הס"ק נז(  )כאן  ן  בערוך השלח  7

הסתום שממנו יוצא הדם. והיינו כמו אדם הצריך מאוד  שהרגשה היא פתיחת המקום  וספות  תעל פי  )ס"ק ס(  ב  כת
ך ביאר  בזה. וכו מרגיש  ובפתיחת  ,מתפנה מרגיש כמין כאב קל, וזאת משום שהמקום סתום   לנקביו, שבעת שהוא

"ש באריכות(.  והשו"ע סוברים כך עם  מב"אף רש"י, הרים )ולדעתו  תחלף בהרגשת מי רגלזו יכולה לה  מדוע הרגשה
 )עיין בשו"ת סימן קסז(. החתם סופר בשם וכעין זה מביאים 

כתב שאף ו(  )ס"ק ס  וך השלחן ובער  .הקל בצירוף ספק)פרק א, הערה ב(    והדרכי טהרה  עיף ב( )פרק א ס  טהרת הביתוכן פסק    8
 .(תמקודה עיין בהערה ) ו"ע והרמב"ם השעת שכתב הוא בדום וכהגדרה ה לפתיחת המקור הסתסובר שהכוונ הנוב"י

 .שהביא דעתו אן()שיעורים כבשיעורי שבט הלוי ן עיי 9
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מעמעם את הרגשתה, כגון תשמיש, הטלת  האישה שראתה דם ללא הרגשה, בזמן שהיה דבר   .ג
להרגיש  שלא  לה  גרמו  דברים  אותם  שמא  מהתורה  טמאה  פנימית,  בדיקה  או  רגלים  מי 

  ם אחרונים(.ש בש )פת"ביציאת הדם 
זנ .ד ות הקל  פנויה לא תטבול, שלא יסור ממנה איסור נידה החמור, ותבוא להכשל באיסור 

 אר היטב(. )ב
 

   זבה  דין ❖ 

תלוי בימים בהם היא עומדת. אם היא עומדת בשבעה ימי נידה, אסורה  דינה    , םד אישה הרואה  

זה משנה כמה דם ראתה.   ואין  ימים וטובלת בליל שמיני,  אחד  בואם היא עומדת  כל שבעה 

יים, צריכה לשמור את  עשרה ימים שבין נידה לנידה, תלוי כמה ימים ראתה. ראתה יום או יומ

שלמחרת,  יום,  היום  כנגד  יום  שומרת  ')   וזו  קטנה'או  שלאחר    .(זבה  היום  את  ששמרה  לאחר 

  ,החמהיכולה לטבול מיד לאחר הנץ  ש   )כ ע"א( , והמשנה במגילה אומרת  טובלת בו ביוםראייתה  

 . ואחר כך מותרת לשמש  ובדיעבד משעלה השחר. ,(כי מקצת היום ככולו)

יאם   וזו השביעי, צריכה לספור שבעה נקיים ולטבול ביום  רצופים  מים ראתה שלושה  'זבה    , 

 גדולה'. 

שזבה קטנה ששמשה עם בעלה לאחר טבילתה    (בע"   א)ע  אומרים   בית הללכל זה מדין תורה, אך  

 ה.  ביום, הרי זו תרבות רע

  ם ישמדין תורה מותר לזבה גדולה לטבול ביום השביעי, אלא שחכמ  )סז ע"ב(  אומררבי שמעון  

 אסרו לעשות כן. 
 

 ביום השביעי: )בדברי רבי שמעון( נחלקו הראשונים מה אסרו חכמים  

לטבול ביום השביעי,    )לזבה קטנה וגדולה(חכמים אסרו  רש"י, תוספות, תרומה, סמ"ג ומרדכי:    ◄

 . ()בית יוסף( שמש)ומכך נשמע שאסור ל לידי תשמיששמא יבואו 

  ערפמ ל  תרתוסו  הארת  אמש)  יע יבשה  םויב  שמ של  ורסא   םימכח  :)הגהות לבעלי הנפש לראב"ד(רז"ה    ◄

 .10ולטבול ב רתמו ךא ,(הבז  לע אב ש אמצנו

 . שביעיחכמים אסרו לשמש ביום ה: )בסימן זה(רמב"ם וטור  ,רי"ף ◄

  11לאישה לטבול ביום השביעי   יםסרואהראשונים הללו    ףאלדינא  :  )בדעתם(בית יוסף    ⤶

בטבילה,   גם  גוזרים  לשמש,  רק  אסר  שמעון  שרבי  לגזירה,  עא)למרות  גזירה  שזו  "פ 
 (. ור"ן( א)רשב"החמירו משום חומרת כרת 

 אסור לטבול ביום השביעי. : )קצז, ג( שו"ע ☜

 

 
נה  טובלים ביום )ועמדוע בימינו לא  )דף סז:(  שאל את רבא  מבין שרבי שמעון אסר רק לשמש. ואף רב פפי שהרז"ה    10

כוונה לתשמיש(.  'ליל טבילה' שהינו  כן מצו  )אלא שדיבר בלשון נקייה,לתשמיש  דברי רבי שמעון(, כוונתו  לו שאסור כ
 בהערה הבאה.   ועיין

את דברי רבי  כיוון שבסימן קצז כתב שאסור לטבול ביום השביעי, ומשמע שפירש  הטור  ת  מתקשה בדע הב"י    11
 ופנים: וביאר בשני א  א כמו שכתב כאן.שמעון כרש"י ותוספות, ול

הוא  כאן דין תורה, אך גם  ילה, אלא שכתב  ו טבשאסר  ותי רבי שמעון כרש"י ותוספ את דבר  א. הטור באמת מפרש
 יום השביעי. מודה שמדרבנן אסור לטבול ב 

י רב פפי  יש, אלא שאסר לטבול ביום השביעי על פב. הטור מפרש את דברי רבי שמעון כרי"ף ורמב"ם שאסרו תשמ
רי  לטבול ביום, ה כולהישה יא ה לשמור שבעה נקיים, איןבכל ראיא מדוע בימינו, שמחמירים את רב סז ע"ב()ששאל 

של זבה הוא היום השמיני לנידה מהתורה, וממאי נפשך    )שכן היום השביעי לשבעה נקיים  ממאי נפשך אין חשש
לטבול   תשמיש. הרי להדיא שאסרו שמא יבואו לידי (, וענה לו שאסרו חכמים הרי ת ס ששח  םהב  שיש נגמרו הימים

וכתב  )כמבואר  בילה ביום הר ט לאסו  ת הרי"ף והרמב"םשאף דע   ביום השביעי.  ם  בדבריהם להדיא( סוברי שביעי 
 שדברי רב פפי הם המקור לכך. 



 בן שמואל  ◆  16

 הרואה ביום הי' והיא' לזיבתה ❖ 

ה אינה יכולה להעשות בו זבה גדולה, אך עדיין צריכה  יבתלז  האחד עשראישה הרואה ביום  

לדעת ב"ש   ,ושמשו  )ואם עשתה כךשל היום הבא.    לשמור יום כנגד יום, ואסור לה לטבול לפני הנץ

דעת  ל , )עא ע"ב( טבלה לאחר הנץנחלקו כשו חייבים קרבן וטמאים, ולדעת ב"ה פטורים מקרבן אך טמאים(. 

 ולדעת ב"ה הרי זה גרגרן.    ,)אך פטורים מקרבן(יום סור להם לשמש כל אותו ב"ש א

כוונה שעשה בכך איסור. ורב  ' הןרש'גרג על פי הבנתו בברייתא שם,)דף נד ע"א( רב ששת מבאר 

 אשי חולק בהבנת הברייתא. 
 

 הלכה כרב ששת, ואסור לה לשמש כל יום יב'.רש"י ורמב"ם:  ◄

 כרב אשי שחלק על רב ששת(. צריך שימור )כיוון שהלכה יום יא' אינו טור:  ◄

 אך ייתכן ואף הטור מודה לאסור מדרבנן )ומה שכתב שאינו צריך שימור, היינו  ב"י:  ⤶

 מדאורייתא(. 
 

לקיש   וריש  יוחנן  ע"ב(  נחלקו רבי  ביום)עב  יוחנן סובר    העשירי   באישה שראתה  רבי  לזיבתה. 

התשיעי היום  כדין  שימור  היא'  שצריכה  שהיום  זי  הוא  )כיוון  סובר  ()תוספות(בה  מימי  לקיש  וריש   ,

 . )כיוון שאינה יכולה להעשות בו זבה גדולה( שאינה צריכה שימור כמו היום האחד עשרה
 

 הלכה כרבי יוחנן. רמב"ם וב"י: 

 

 זיבה ימי ימי נידה ו ❖ 

ם ִיְהֶיה  " :  )שם(  התורה אומרת ה ּדָּׁ י ִתְהֶיה זָּׁבָּׁ ה ּכִ ָּׁ ּ ְבַעת יִָּׁמים  ְוִאש  ִ ּה ש  רָּׁ ְבש ָּׁ ּה ּבִ ל  זֹבָּׁ ּה ְוכָּׁ תָּׁ ְהֶיה ְבִנּדָּׁ ּתִ

ֶרב  ַהּנֵֹגעַ  עָּׁ א ַעד הָּׁ ּה ִיְטמָּׁ ימים. אמנם    ת שאישה הרואה דם טמאה שבע  חכמים   . לומדים מכך"ּבָּׁ

דין זיבה, והם אחד עשר  )מדרשת הפסוקים, או מהלכה למשה מסיני, כמובא בדף עב ע"ב(  ה  הוסיפה התור

 י הנידה.  ימים שבין ימ
 

 ם את ימי הנידה והזיבה: נחלקו הראשונים כיצד מחשבי

 . 12ימי נידה וזיבה לעולם יבואו זה לאחר זה, ואין זה משנה אם תראה בהם דם או לארמב"ם:    ◄

ימי נידה נקבעים ביום שתראה בו דם לאחר שהאישה נטהרה  רש"י, רמב"ן ורבינו יונה:    ◄

 )במידה וראתה בהם דם(. מימי זיבתה  

 

 
הבין    12 בגירס  הרמב"ןכך  )ואכן  שונות  מגמרות  רבות  עליו  והקשה  בברמב"ם,  רבות  'ש  רמב"םאות  בעה גורסים 

וכו',    ואחריהםעשרה    ואחריהם אחד ש  ן(. יהרמב"וד לאחד עשרה, כהבנת  הרי שתמיד שבעה מגיעים צמ שבעה 
מודה שימי נידה יתחילו רק ביום שקבעה    נראה שאף הוא)איסו"ב ו, ו(  "ם  שבדברי הרמבכהן נ"י(  עתי מר' אריאל  )שמלהעיר  

סמו  ולא  בו,  לראות  ווסת  בו  פלה  )ובמהדורת  עשרה  לאחד  מילך  השמיטו  וואחריהםת  רנקל  מלשו(.  נראה  ן  כך 
  קבעה לה וסת מתחילה,   ה'. הרי שרק אםאים ימי נידוהנקרן הם  שקבעה לה וסת בתחילת  הרמב"ם: 'כל שבעת הימים

י נידה  תראה לפני זמן ווסתה שרגילה לראות בו, הרי שיש שינוי בזמן וסתה )בימהם ימי נידה. ואמנם אם האישה  
ת  ט' וי'(. וכך מבאר א   שת לו. עיין בפרק ח הלכות, אלא רק חושקובעת לה וסת  בימי זיבה אינה  קובעת לה וסת, אך

תנט( מוכח שסבר  כתבי יד שבאגרות הרמב"ם )עמוד  ה ד(. אך העירו לי שב)בפרק יא הלכ  חחידושי הגר"בב"ם  הרמ
 מב"ם. ת הרועוד צ"ע בדע (. ליישב כפירוש הר"ח לסוגיות ואכמ"ל)ואת הקושיות על הרמב"ם ניתן כהבנת הרמב"ן 

ימי זיבה  וברמב"ם נראה שדתה"(,  ת ניע שימי זיבה הם ימי מחלה )"בלא    שה שלכאורה מהפסוקים נראהומה שק
יישב  שווים לימי   ונידה    כרי"ףשהרמב"ם סובר    )שאילתא פו(   הנצי"בנידה.  ימי זיבה  הלכה  משפסק כראב"ע שלמד 
יין קשה  ]אך לע"ד עדשונה מהלמ"ס   א ימים שדינם, אלימי הזיבה מחלה   יני ולא מפשט הפסוקים, ואם כן איןלמשה מס
   [.מפשט הכתוב
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 דין נידה בימינו  ❖ 

 אסורים.  מראות אדומים שאינם מלהכריע ב אמוראים חששו הש אומרת ( "בע )כהגמרא 

רה וגזר עליהם שכל  ות שרבי הגיע למקום שלא היו בקיאים בו בדיני    ( א"ע  וס)  עוד אומרת הגמרא 

נקיים בתוספת ל יומיים, תשב  דם שתראה אישה תשב ששה  וכן אם ראתה  בו,  יום שראתה 

.  ()רש"י(שישה ימים    והיום השני תחילת נידה וצריכה עוד  )שמא היום הראשון שראתה מימי זיבה,שישה נקיים  

 . ()רש"י(ה נקיים עב)שמא היא זבה עכשיו וצריכה לשבת שה שלושה, תשב שבעה נקיים אך אם ראת

אומר שבנות ישראל קיבלו על עצמן שאפילו אם ראתה טיפת דם כחרדל יושבת  (  סו ע"א)רבי זירא  

 .13עליה שבעה נקיים 

שישה  ריכו למנות שבעה נקיים לאחר שרבי תיקן כבר  דוע בנות ישראל הצהראשונים מבארים מ

 נקיים: 
 

 ףא םלעיתיו  ,ןניימנב םיאיקבל כה ןאיש כיוון  עהשבלהחמירו   :ר"ןו , רמב"ןתוספות ,רש"י ◄

כגון זבה הסופרת שבעה נקיים וראתה טיפת דם, הרי    . ית טיפת דם מחייבת ספירת שבעהראי
לס וצריכה  מניינה  אישה  שסותרת  כל  על  הבלבול  מחמת  חכמים  גזרו  שכך,  כיוון  שנית.  פור 

 יים על כל טיפת דם. שתספור שבעה נק 

עה, כגון שראתה  מחייבת שב  ראיית טיפהלעיתים    :)על הרי"ף בשבועות(  בשם יש מפרשים  ר"ן  ◄

זבה   ומחייב ספירת שבעה כדין  וביום השני ראתה בבין השמשות שהוא ספק  דם ביום אחד, 
 .(ינהש ושו ר יפב י"שר בתכ  הז ןיעמו) גדולה

 אה מטו  רו ד זורפב  םימי  שה ו לש  ךשתה במהש ה  פיטהא  מש  החמירו כיוון שחששורבינו יונה:    ◄
 .14ה לגדוה בזכ
 

 שלבי התקנה ❖ 

ולא פסקו    םבקיאים במראות דמיחכמים חששו שאינם  :  15לביאור הב"ירי"ף, רא"ש וטור    ◄

לספור   חלטהור, ובשביעי תראה דם טמא, ות עוד חששו שמא תראה אישה שישה ימים דם    בזה.
, לכן גזרו שעל כל מראה תשב עוד שישה ימים  ה(צריכה עוד שיש  )כשבאמת, בטעות מתחילת שבעה

ן ששה לשבעה  ועוד החמירו שתשב שבעה נקים בכל מקרה, מתוך חשש בלבול בי.  ]תקנת רבי[
 . זירא[  רבי ת]חומר

 
  ר ו ז גל תמאב ה ימים )והסיבה ה שלא תיתכן שתהיה ארוכה כשלושה נקיים אפילו על טיפושבת שבעתא שי ו והרב 13
הראשונים שאין   להיות סתירה לשבעה נקיים וכו'(. ודחולמעלה בשם הראשונים, שראיה זו יכולה  בא וכמו שה  ,ךכ
רדל  ומרא שאף צבע חשהח  לומר  ין, שהרי מדין תורה כך הוא. וכן אבכך שאפילו טיפת דם מטמאתומר שהחומרא  ל

 . י "בב ןייע עיקר הדין הוא. מטמא, שהרי אף זה
כשרה שנהגו בה בנות ישראל, הו  ומרא זו: 'ח)הלכות נידה פרק א, יט(דברים יסודיים  הרמב"ן  י זירא כתב  ובעצם תקנת רב

  המאיריכתב    ן זהומעי  .'ראש בחומרא זו לעולם קה בכל מקום, ואסור להקל  וה כהלכה פסוישראל, ועשא  בעיני חכמי
לדין זה 'הלכה פסוקה'. וע"פ דברים אלה כתבו    שאין עליה תשובה, ולכן קוראים   שעשו הלכה זו כהלכה(  )ברכות לא ע"א

 י, יו"ד יח((. )יביע אומר  )עיין תקנות חכמים ככל   הליבטה על  נהגו נשות ישראל, יש לברךהפוסקים שאף שזה מנהג ש
  רא מוחל  י צמת  כייה  ואצמל  קר  םנתווכשאה  רנו  .םי קחור  תוששחל  וששחה  ראו כשל  םיונאשרה  ריבדמ  האורה  14
 . (הרהעב  ן אכ המלשל כי ה רספב  ין יע) ם ד אהורה תא  דימת  תו ושלה התייהא רבסה יקרעו  ןכתיי ךא  ,םי מיה עבשל הששמ
ו החמירלכן    ור ובשביעי דם טמא,טהשישה ימים דם    ת, שמא תראהתבוא לידי איסור כר  ב שחששו שמאכות  הטור  15

 הבית יוסף ה נקיים.  שלא יבואו לטעות בין ימי זיבה לידי נידה החמירו על כל ראיה לשבת שבעלטמא כל דם, וכדי  
אינה    םייקנ ה שיש  ת בשל  רה תקנת רבי לכאוש  הפרישה(  )על פינתו  כותב שדברי הטור מעורבבים ואינם מבוארים, וכוו

  . ותר( ים, יכולה לגרום רק חשש גדול י ק במראות דמלפסו  לא ש  )ואדרבה החומראראות דמים.  ל  וע נמנש  ךלכקשורה  
גלל חוסר בקיאות בצבעים וכן מחמת חשש  וביאר הוא שכוונתו כדברי הרי"ף שכתב שהחמירו לשבת שישה נקיים ב

 . שבעה נקיים ות ישראל לשבתבנבלבול, ועל גבי זה החמירו  
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כל מראה החמירו בבאיסור כרת, לכן  ו לטעות  שמא יבוא  ששו חחכמים  :  16הט"ז  לביאורטור    ◄

חששו שמא תראה אישה שישה ימים דם טהור, ובשביעי תראה דם בעקבות חומרא זו  אדום.  
, לכן גזרו שעל כל מראה ה(צריכה עוד שיש  )כשבאמת,  בטעות  לספור מתחילת שבעה   חלטמא, ות
ה לספירת שבעה, גזרו עוד  , אלא שמחמת בלבול בין ספירת שיש]תקנת רבי[שישה ימים    תשב עוד 
 . [חומרת רבי זירא]ראיה תשב שבעה נקיים שעל כל 

 על כל ראיה, אפילו טיפת דם כחרדל, יושבת שבעה נקיים.שו"ע:  ☜

 

  

 
כתב    יוצא שהטור בתחילה  ו ריבדל  .השירפל  ותונ וכו  ,לבארוור כדי  ו' בדברי הט כותב שיש שהוסיפו אות  הט"ז    16

חר מכן כתב את החשש שאישה תראה  חשש טעות במראות ]ועל זה כתב את הפיתרון שלא פסקו במראות[, ולא
הפך את  והוא עצמו    מיאן בגירסא זו.  הט"ז[. אך  ראשל חומרת רבי זיפיתרון  ותמנה באופן שגוי ]ועל זה כתב את ה

חששו שמא תראה בימי נדתה החמירו לטמא    ר כרת ולכן טימאו כל דם, ועודובאיס רים, שחשו לטעות  סדר הדב
יים  ן שלוש חששות: א. חשש טעות במראות. ב. חשש שאישה לא תספור שישה נקשישה ימים וכו'... לדבריו ישנ

 ת שבעה(.  ה )ספיר ימי זיבפירת ששה( לג. חשש בלבול בין ימי נידה )ס. היא חייבת בכךלמרות ש
בי נבעה מחמת החשש לטעות במראות דמים, אך אפילו אם היה מומחה  משמע קצת שתקנת ר  כות לא ע"א(ר )בי  במאיר)

ינו  היכוונת הטור, וז מודה שזו  לראות מראות, גזר רבי, מחשש לבלבול וטעות בספירות. וייתכן שאף הט"היודע  
ו לגזור כך  מוראים הוסיפאות הלא שלאחר כמה דורת חשש בלבול, אשבשדות מחמ  שבתחילה גזר רבי רק על עם

שת הגזרות, אך בעניין זה מחמת חשש לחוסר בקיאות במראות. ]אמנם המאירי למד אחרת את שלו  ישראל  כל על  
 ייתכן ודבריו כדברי הטור. ואכמ"ל[(.
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 | פרישה סמוך לווסת  סימן קפד 

 

 הקדמה לסימן

וסתות . א האם  ואמוראים  תנאים  הראשונ  נחלקו  רוב  דרבנן.  או  שוסתות  דאורייתא  פסקו  ים 

 , ד  ףיעס )  ע"שוה  )תרומה ויראים(. שוסתות דאורייתא    ו. ויש שפסק רשב"א, תוספות, ר"ן ועוד( )דרבנן  

 . ןנ בר ד  תות סו  ד "מכ  ק ספ  (א"רוג םימלשה תרות ןייע

הווסת, האם חוששים שאחר  מחלוקת זו קשורה לזמן  ש)רש"י בדף טז ע"א(  הראשונים מבארים   .ב

 . בא או לא( ובזמנאורח )האם או מדברי חכמים  שהאישה ראתה דם וטמאה מהתורה 

שחובה לאדם    "והזרתם את בני ישראל מטמאתם"א(  )ויקרא טו, ל   פסוקה מ  )סג ע"ב( למדו חכמים   .ג

 . (הליל וא םו י) לפרוש מאישתו סמוך לווסתה, והכוונה לעונה הסמוכה לווסתה

)רשב"א,  אסמכתא    הלימוד מהפסוק הוא חלק מהראשונים למדו שחובת פרישה זו רק מדרבנן ו .ד

ורא"ש )תרומה, תוספות התורה שחובת הפרישה מ וד אך יש ראשונים שלמעוד(. ר"ן ו
1
.) 

נראה שמחלוקות אלו תלויות זו בזו, ואם וסתות  )רשב"א, ר"ן, תוספות ביבמות(  הראשונים    מדברי .ה

 דרבנן אף פרישה סמוך לווסת דרבנן. ואם וסתות מהתורה, אף וסתות מהתורה. 

מאמנם,   וחת"סהאחרונים  חלק  )נוב"י 
2
ש  ( שכתבו  הלכהאף  דר  נפסקה  )לרוב    בנן שוסתות 

אך מדברי שאר פוסקים נראה שלא קיבלו    .3ך לווסת מהתורה פרישה סמו, ייתכן והראשונים(

 .4סברא זו 

עוד נחלקו הראשונים מאיזה דברים אדם חייב לפרוש מאישתו בעונה זו, י"א שחייב לפרוש   .ו

 .וסק שו"ע(פ ך)וכ 5שיב לפרוש רק מתשמיולרוב הראשונים חי)תרומת הדשן( מכל דברי קירבה 

 
יוצא לדרך לפקוד  ן שמותר לאדם הלכן לא ייתכשפרישה סמוך לווסת מהתורה, ו  י()פרק ו,  במות  כותב ביא"ש  הר  1

א היאת  בתשמיש  להדיא  שתו  הרי  שבגלל  מיטה.  )שדחוק  מאסמכתא  מדרבנן  ולא  ממש,  מהתורה  זו  שפרישה 
וכן כתב  אסמכתא החמי כך(.  כדי  בזה עד  ומה שכתב)דף סג ע"ב(ביבמות    התוספותרו  הרא"ש סובר ש  הב"יכאן    . 

רישה  אינה לדין פ  ,רא"שיה שהביא מדברי הכאורה. ואף הראנראה דחוק לוב רק מדרבנן והפסוק אסכמתא,  חישה
יא בשם הראב"ד שפרישה אלא לוסתות דרבנן )ואין קשר בהכרח בין המחלוקות כדלקמן(. ואף מה שהבסמוך לווסת  

שהב"י למד  וייתכן. ()כאן ס"ק ט( ך השלחן רוענראה מדברי  עצמו. )וכן סמוך לווסת מדרבנן, ייתכן ואין זו דעת הרא"ש
)כמוס לוו  ן, אף פרישה סמוךשאם וסתות דרבנ (, ולכן הכריח כך בדעת  כמובא לקמן  שכתבו הראשונים  ת דרבנן 

 .הרא"ש ביבמותהרא"ש, למרות שיש דוחק בהבנת דברי 
 בסימן קסז. חת"ס בסימן נה,  נוב"י 2
תות  נו בא. ולכן וסכי אורח בזמ, ומול זה עומדת החזקה שראתה  רהשה יש חזקת טהבאר שלכל אימ)שם(  הנוב"י    3

אין חזקת טהרה, שהרי ברור שאישה תראה דם בזמן  תראה  מא ראתה. אך לעניין החשש שמא  שזה    דרבנן. אך כל
ות דאורייתא  יו שמ"ד וסתרלדברי הגמרא להבדל בין שמא מת לבין שמא ימות(. עכת"ד. ונראה לדב  מן הזמנים )ודומה 

בגמרא. אמנם עדיין  שעות  ה. ובזה נחלקו הדוהיא ודאי טמא  חזקת הטהרה, ר שחזקת אורח בזמנו בא מבטלת  ובס
הנוב"י. וייתכן שחזקת    את הדעה שפרישה סמוך לווסת מדרבנן, שהרי אין כאן חזקת טהרה לפי דבריקשה להבין  

רה, אלא רק חכמים חששו ואסרו  תואותה עונה מה  גם פרישה כל  אורח בזמנו בא אכן אינה חזקה גמורה להצריך
 ה אף בשעת הווסת עצמה(. רמהתוהראשונים שהתירו דחוק להבין את )ועדיין  כך 

פרישה סמוך לווסת מהתורה( אך דוחה    מסכים לחילוק הנוב"י )שאף מ"ד וסתות דרבנן,ט(    - )כאן סעיפים גהשלחן  ערוך  
נו בא אינה  ה להשתנות, וכן חזקת אורח בזמ ויה שהרי היא עשב בחזקת טהרשאת סברתו, ]משום אי אפשר להתח

לפרוש   תורהאורח בזמנו בא, ולכן חייבה    ני הווסת יש חשש מהתורה כיווןפכן ל[. וביאר הוא, שאדומה לשמא ימות
ה חוששת  נחלקו הדעות: מ"ד שוסתות דרבנן סובר, כיוון לא ראתה דם בהרגשה, אילפני הווסת. אך לאחר הווסת נ

  ,מב"םהרהוכיח שכך דעת  שמה לב לכך. ו  הרגישה ולא  דאורייתא סובר שיש לחשוש שמא  ותורה. ומ"ד וסת מהת
 כה )שוסתות מדרבנן אך פרישה סמוך לווסת מהתורה(.  וכן פסק הוא להלהרא"ש ור"ת, 

(. וכן  רי הרמ"א שםבשכתב שהחת"ס אינו סובר כדבפת"ש  התירו ביוצא לדרך אף תשמיש )וע"ש  עיין בסעיף י, ש  4
 בזה. )הנוב"י(יו לחלוק על אב)סימן מא( ת ציון יבבשכתב 

מהתורה או מדרבנן. וככלל יש לומר שאף אם    יה בשאלה אם פרישה סמוך לווסת וו תל ריך האם מחלוקת זיש להא  5
ליוצא    ףאין זה אומר שמותר ליוצא בדרך תשמיש ולשאר אדם אסור )כי ייתכן שאפרישה סמוך לווסת מדרבנן,  

וצא  יכן ו ך בשאר קירבה ייתורים בתשמיש, אשכל אדם אס רישה סמוך לווסת מהתורה, ודאיפ אסור(. אך אם  לדרך
 לדרך יהיה מותר.  
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  בדיקות באותה עונה שרואה בה   בשעת ווסתה, חייבת לעשות  כיוון שיש חשש שאישה תראה .ז

 . )סעיף ט(

  הראשונים והאחרונים דנו מתי בדיוק יש חשש שאישה תראה וכיצד מחשבים שעות היום  .ח

 . )סעיף ב(

עוסק   . ט זה  סימן  ווסת  רוב  לה  שיש  איש)קבוע(באישה  אך  ל.  שאין  לעה  חוששת  ווסת  ה  נו ה 

 ת הסימן(. בתחיל)ש"ך ם בנונית, והיא מל' יום לל' יו 

 

 סמוך לווסתפרישה  חיובסעיף א | 

לא(  אומרתהתורה   טו,  ם":  )ויקרא  תָּׁ ְמאָּׁ ִמּטֻּ ֵאל  רָּׁ ִיש ְ ֵני  ּבְ ֶאת  ם  ְרּתֶ ירמיה    ."ְוִהזַּ ע"ב(ולומד רבי  :  )סג 

 .'עונה :אמר רבא ,וכמה . תןאזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוס '
 

 תורה.ווסת מהסמוך ל ת פרישהחובתרומה: תוספות ו ◄

)והפסוק אסמתכא    שכן קיי"ל וסתות דרבנן  ,מדרבנן  וז  הבוח  :וש"ך  [7ש "רא]  ,ר"ן,  6רשב"א  ◄

 בעלמא(. 

אף אם וסתות דרבנן, ייתכן ופרישה  :  (8ובשם רבו הרב נתן אדלר   שם הרא"ה  )וכן כתבנוב"י וחת"ס    ⤶

 )חת"ס(. דאורייתא כדין ספק ש בזה וש. ויש לח9ך לווסת מהתורה סמו
 

 לבעלת וווסת קבוע  לפני ואחרי תשמישה קדיב ❖ 

 שכל אישה המרבה בבדיקות הרי זו משובחת.  )יג ע"א(הגמרא אומרת 

ענה לו רב    ,האם אישה צריכה לבדוק את עצמה לבעלה)יב ע"א(  זירא שאל את רב יהודה    רבי

 לו, אם כן ליבו נוקפו ופורש מאשתו.  ה נושאל ותבדוק ומה בכך, ועיהודה שלא תבדוק.  

אומרת  מה ע"א(  שנה  עד  )יד  מתקנות  והצנועות  עדים,  בשני  עצמן  לבדוק  ישראל  בנות  שדרך 

)ונחלקו הראשונים האם מדובר דווקא בעוסקת בטהרות, שמשום כך צריכה בדיקה  שלישי להתקין את הבית 

 . (()רמב"םובר בכל אישה שמד , או)רוב ככל הראשונים(לבעלה 
 

כדי לחייב את   יתדימי  בסמיכות לאחר תשמיש  ל על בדיקה  רבי זירא שא:  )על פי הר"ן(רמב"ם    ◄

הגמרא(.  בעלה חטאת   רבי אבא בהמשך  ולאחר )כשאלת  לפני התשמיש, מנהג הצנועות לבדוק.  אך 
 )וכוונתו לבדיקה שלא סמוך מאוד לתשמיש(. התשמיש חובה כל אישה לבדוק 

אך לפני תשמיש מצווה    רבי זירא שאל על בדיקה לאחר תשמיש,:  ל(")וכן מהרי  רבינו שמחה  ◄

 . )שהרי כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת( לבדוק

 רבי זירא שאל על בדיקה לפני תשמיש. תוספות וטור:  ◄

אין לאישה לבדוק עצמה בין לפני תשמיש ובין  :  )כמובא בסימן קפו(  רוב הראשונים  ⤶

 . קבוע( )כיוון שיש לה ווסת שמישלאחר ת

 
נן, בזמן הווסת עצמו, חובה מהתורה  כותב שאף למ"ד וסתות דרב  )בית ז, שער ב עמוד לח(בתורת הבית הארוך  א  הרשב"  6

תות דרבנן,  רשב"א עצמו מחדש שאפילו אם וס שהתשמיש'. הרי    לבוא בהרגל  םלפרוש מאישתו, 'לפי שדרכו של ד
שפרישה סמוך לווסת נובעת מחשש שמא  עצמו(. ונראה שהרשב"א סבר  וסת ורק בזמן ההתורה )פרישה מהאישה מ

 תראה בזמן התשמיש עצמו. 
 בהקדמה. הרא"שה שכתבנו בדעת  עיין במ 7
לא ב"י אך מסברא אחרת לגמרי וי הנוכתב לחלק כדברשמע שהרא"ה  הביא תשובה נוספת שממנה מ  בפת"שאך    8

   כחילוקו.
 לחלוק על דבריו.   ערוך השלחןנו בשם בריו באריכות. וכן מה שהבאנו דרת בהקדמה לסימן שביאעיין בהערו 9
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וע. וכל אישה עם ווסת קבוע, ווסת קבוע לזמן קב רוב הנשים יש להם  שו"ע וטור:    ☜

[, ( )ט"ז()היינו אף שלא אמרה לו שהיא טהורה  בעלה בא עליה שלא בשעת ווסתה ]כמו שירצה  
ו  ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש. אך שלא בשעת תשמיש כל המרבה בבדיקות הרי ז

 משובחת.
בו נוקפו  חריו, שלא יהיה לילפני תשמיש ולא לאמיר לבדוק, לא  ה להחשיואין לארמ"א:  

   ופורש.
אישה שלא קבעה לה ווסת, ווסתה מל' יום לל' יום, וכל זמן שבאמצע נקרא שלא בשעת   . א

 )ש"ך(.ווסתה 
 

 )ש"ך(  דעת השו"ע בבדיקה לאחר תשמיש❖ 

בסימן קפו סעיף א מביא    םנאמ .  משמע שלאחריו תבדוק()  לפני תשמיש  תבדוקשו"ע כותב כאן שלא  

אף לא לאחריו, ולאחר מכן את דעת הרמב"ם  תבדוק  דעת רוב הראשונים שלא    השו"ע בסתם את

 הרמ"א כאן כותב את דעת רוב הראשונים שלא תבדוק כלל[. ו]לאחר התשמיש.  בדוק ת שסבר ש

 האחרונים נחלקו בביאור דעת השו"ע: 

השו"ע פסק כדעת רוב הראשונים  להלכה    ת הרמב"ם, אךכאן הם לשיטדברי השו"ע  ש"ך:    ◄

 . )ובנו של התורת שלמים הבין שכוונתו שהשו"ע פסק כרמב"ם. וביד אברהם תמה עליו( תבדוק שלא
משמע שהשו"ע פסק כאן כדעת הרמב"ם, והרמ"א חלק עליו. אך צ"ע אם כן תורת שלמים:    ◄

 וצ"ע.( אר דעת השו"ע)אלא כתב כמב מדוע לא כתב דבריו כחולק 

, וזה מה שמסיים  וכמו שביארו הרמ"א  ,וניםן אליבא דכל הראשאדברי השו"ע כ אברהם: ד י ◄

 .)דלא כש"ך( 'שלא בשעת תשמיש הרי זה משובח'

 

 סעיף ב | הזמן שצריך לפרוש

 (.)רש"י(אומר שפרישה סמוך לווסת היא עונה אחת )יום או לילה   )סג ע"ב(רבא 

ה עונה שרגילה לראות בה, אף אם הווסת  תוה בכל אצריך לפרוש מהאישרבי יהודה אומר ש

 גיעה בסופה, אך בעונה שלפני הזמן שרגילה לראות בו אינו צריך לפרוש. מ

 רק פעם אחת. שצריכה לחשוש אפילו אם ראתה בתאריך זה )שם( המשנה אומרת 
 

, אפילו אם רגילה צריך לפרוש רק באותה עונה שרגילה לראות בהרוב הראשונים והטור:    ◄

 ופה.סבלראות 

, רעק"א,  ט"ז ו)וכן פסקשרגילה לראות בה עונה אחת  צריך לפרוש מאישתו  טור ושו"ע:  ☜

 ובין ראתה בה שלוש פעמים. ,. בין ראתה בה פעם אחת(וחוו"ד  תורת השלמים

ן שורש  יא)בית יוסף:    צריך לפרוש גם עונה לפני העונה שרגילה לראות בה.:  )וראבי"ה(אור זרוע    ◄

 .10שזה חומרא יתירה((האגור תב כ ן)וכ וטעם בדבריו

 
 :  האור זרועעמו של האחרונים ביארו בכמה אופנים ט  10

כה לפרוש כד' שעות. אך  ה צריואכן היא אינ  סוימת ביום,באישה שרגילה לראות בשעה מהגמרא עוסקת  ש"ך:    ◄
)כאן(  רעק"א   )אמנםוד עונה.  יכה לפרוש סמוך לעונה זו ע וצר  ,כל היום נחשב לווסתה מן קבוע ביום,  ה שאין לה זאיש

   כתב שדבריו אינם ברורים(.
 מדינא דגמרא, אלא זו חומרא מאוחרת. אף האור זרוע לא החמיר : רנח( )ג,מהרש"ם  ◄

 ולילה )עיין לקמן(.ות או חצי יום  י שעות זמנילחומרת האביאסף למנות על פחשש  האו"ז: ן קעט()סימחת"ס  ◄
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 .11(המהרי"לבשמו ובשם הש"ך )וכן הסכים  ראוי להחמיר בזה ב"ח: ☜

כיוון   . א אז  עימה  לשמש  מותר  טבילתה,  בליל  לווסת  הסמוכה  עונה  תיפול  שתמיד  אישה 
  החת"ס . וכן כתב  וע)עונת אור זרשוסתות דרבנן. כל שכן אם נופלת אז רק עונה לפני עונת ווסתה  

הרמ"א חומרת  )ימים    פסק טהרה, אפילו פחות מו'אך אם יכולה להקדים את הה(.  או"ז  עונת   ןבעניי

עדיף לחוש לחומרת    –)אך חומרת הרמ"א לעומת עונת או"ז  עדיף שתקדים, שזה רק חומרא  בסימן קצו'(,  

 )תפארת למשה(. . הרמ"א(
 

 דרך חישוב עונה ❖ 

 . 12ותמוז היא חצי יום וחצי לילה ובימי טבת    ניסן ותשרי,ולילה בימי    עונה היא יוםאביאסף:    ◄

 .(13הש"ך וכן נראה מדברי ) ב"ח ומעדני מלךכך פוסקים   ☜

מאחר והפוסקים לא הזכירוהו,    האביאסף  אין לחוש לדברי:  14בית יוסף הגהות מימוניות ו  ◄

 וכן בגמרא משמע שהעיקר ללכת אחר היום והלילה ולא על השעות.

 

 15הם האסורים בזמן הפרישבריהד ❖ 

ב לפקוד את אישתו אפילו סמוך לווסתה  א לדרך חיי שאדם היוצ  )יבמות סב ע"ב(   חכמים קבעו

 ]וי"ג: אפילו אישתו נידה[. 

ששאר אדם נאסר, ונחלקו    יםהראשונים מבארים שיוצא לדרך הותר בעונה הסמוכה לווסת בדבר

 במה: 
 

וכן בסתם   ה בדברי ריצוי,דקקירבה, אלא פואסור בכל    היוצא לדרך:  )על פי רשב"א ומאירי(ר"ת    ◄

 .16גמורה  נידה דיןאסור כ צא לדרך,שאינו יואדם 

ושאר אדםוטור:    רשב"א, רש"י, ראב"ד, רמב"ן  ◄ אסור   היוצא לדרך מותר אף בתשמיש. 

 מותרים. קירבות תשמיש, אך שאר ב

 
טהרה    )ובדרכיכתבו להחמיר בעונת או"ז  ב(    ,פרק ו)  ודרכי טהרה   )שיעורים כאן(ט הלוי  שב   ,)צו, א(  קיצוש"ע, בא"חנא  לדי  11

הגופים וסדירות הווסת נתונה   שנחלשום משום  וטעמ  קבוע(  קבוע או בעונה בנונית לבעלת ווסת שאינוהחמיר רק לבעלת ווסת  
 ינויים. לש
הפוסקים שהוזכרו לעיל שפסקו כשו"ע(    ים שלא חששו לעונת או"ז, )מלבדסקים רביא פוהב)כאן(  אבני שהם  בספר  אך  

רב  וכתב שבק.  ()במכתב בתחילת הספר טהרת ישראלוחזו"א    ודה, ערוך השלחן, טהרת הביתכו"פ, יעב"ץ, תפל"מ, בית לחם יה
 חי. איש   דברי הבןשנהגו לחשוש כ השו"ע, ויש שנהגו שלא לחשוש למנהג זה כדעת דים ישהספר

מבאר שהכוונה להשלים את החסר, שאם היום קצר    והש"ךיו ושש לאחריו.  מבאר שהכוונה לשש שעות לפנ  ט"ז ה  12
יחה  חר הזרשעה לא  לה לחשוש רקעה אחרי, ואם היום ארוך יד' שעות, מתחישר שעות, תשלים שעה לפני ושכע

ביארו שכוונתו ליב' שעות לפני רונים שיש אחכתב שן(  )שיעורים כאוי  ובשבט הל  ה.ואינה חוששת שעה לפני השקיע
 הווסת ויש שביארו ליב' שעות לאחריו. 

האומרת שתינוקת שראתה בבית אביה יכולה )ע"ב(  והב"י הגמרא בדף סה    נשמט מדברי ההגה"מכותב שהב"ח    13
  מדבריו   ונראה  ותמוז.  וחצי לילה בטבתאו חצי יום  אה יום ולילה ביומי ניסן ותשרי  חר הבי תולים אלתלות בדם ב 

 (. בש"ךשפסק כמותם )ועיין 
, להלכה נראה  )חכ"א, חת"ס(  ףיאסבאה  שלמרות שיש אחרונים שחששו להחמיר כדברי)שיעורים כאן(    שבה"ל  כן כתבו  14

 שש טעות, ע"ש. ועוד שיש בה חנות ישראל,  שחומרא זו לא התקבלה, וא"א להטילה על ב
 ונים כאן. הראש תאת שורש מחלוק  ימן שביארנועיין בהקדמה לס 15
לדרך התחדש  סובר שבאמת כל אדם מותר בדברי ריצוי ולא בשאר קירבות, אלא שביוצא  שר"ת  באר  מ הבית יוסף    16

אלא היתר  אינה  ביוצא לדרך    הצריכותאש)סימן מה(  שר  בספר היובא  וד את אישתו בדברי ריצוי. וכן מ לפקחייב  שהוא  
 שדחה דבריו(. אן(  כשיעורים  ) בשבט הלוי )אך עיין   ם אשוניסובר כדעת שאר הרר"ת שמשמע  ימהב"אמנם  חיוב.
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 .ורדב"ז 17שו"ע וכך פסק ☜

  צאליו  תריםמו  (הכדומכוס ומזיגת ה)כ  ההרחק  דיני  אך  ,כל דברי חיבה אסורים  תרומת הדשן:  ◄

 . רךלד

   (.18ט"ז וש"ך  )והביאוהותבוא עליו ברכה  (בהחי יל דברכר לאסו) המחמיר בזה :חב" ☜

 (.19)לדעת הרא"ש בהלכות אבילות שאסר אף שאר קריבות אסור מן הדין  ט"ז:  ☜

אפל . א בבית  אפילו  לשמש  שאין  הכוונה  ביום,  היא  הפרישה  עונת  כשפורס טליתו,   אם  או 
 )פת"ש(.אסור לשמש ביום  שאל"כ בכל מקרה

 

 אישה המשנה ווסתה  ❖ 

לפרוש ממנה   ךים או שלושה, צריילאחר יומ  אישה שמשנה ווסתה להקדים אומוניות:  מי  תהגהו

 שניים או שלושה ימים לפניו או לאחריו.

 רמ"א.כך פוסק  ☜

 :20נחלקו בהבנת הרמ"א  ⤶

, צריכה לחוש לשני  בעלת וסת קבועה ששינתה ליום אחר:  )סימן קפט, ס"ק לט(  ש"ך◄  

 הימים.

לפרוש    ך צרי  ימים, ואין לה זמן קבוע בתוכם,  משלושה  דרואה באחהאישה  נוב"י:    ◄

 בכולם. 

בעלת וסת קבוע המשנת ווסתה ללא עקירת הווסת הראשון, חייבת :  21חוות דעת  ◄

  , םהינשב  התא ר  תיש לשבו  בב'   התאר   םי ימעפ )כגון שרגילה לראות בא', ולהזהר בכל אותם הימים  
  , שוןארהוסיפה ללא לעקור את ה  ,'גו  'ב  'אב  התאר  תיש ילשבו  בג',  םיימע פ  התארועוד    .ת ות וס  יתש  העבק
 (. רוקעל  ילבמ הפיסו ה ,'גו 'ב ו 'אב  פ"ג בוש ו ,'גו  'בב פ"ג התארו  ,' גב תוארל הליגר התי יה םא ןכו

 

 ווסת הגוף  ❖ 

כרסה, אינה אסורה טשת או מפהקת או חוששת בפי  ה המתעון איש, כגהגוףבווסת  ראב"ד:  

ווסתה ולא מצאה, טהורה. אך אם ואם בדקה בשעת    ני כן מותרת.אלא בשעת ווסתה. אך לפ
 רגילה לראות אף לאחר הווסת, אסורה מהווסת ואילך עד שתבדוק. 

 
שוק יביאו לתשמיש או לשאר  דע שחיבוק ונישהיוצו, ב(  )ש"ש  הבא"ח  אך הוסיף בשם  )ו, יד(  בדרכי טהרה  וכן פסק    17

ונמצא ישן עם הנידה.  יטה בלילה שמא תראה בתוך שנתה  ר שלא ישנו באותה מזהה. וכן ראוי להים, ירחק מזאיסור
 )שיעורים, על סעיף ב(. בשבט הלוי וכן כתב חמירו אף בזה(. ים בחומרת האו"ז, טוב שי לנוהג)ו
  ו ר יתהש  שי ש  ןוו יכ  רימחהל  ןי אש  ך"שה  בתכ   ךרדל  אצוי ה  ןיינעלש  ,י   ףיעסב  ן ייע  ךא  .()שםבשבט הלוי  וכן פסק    18
 . שימשת  ףא (ובייחו)

תן  ן בחתן שאך עתה התחשכאינה מוכרחת,    לות לכות אביאך כתב שהראיה מה)ס"ק ד(  שלמים  בתורת  ר דעתו  כך ביא  19
 ידן. ל, מה שאין כן בנידון דיצרו תוקפו, שהרי עוד לא בע

הרז"ה שווסת הנמשך כמה ימים צריכה לחוש רק לתחילתו, ואילו כאן  עיין בסימן קפט, יג שפסק הרמ"א כדברי    20
ששינתה לזמן  ע לבעלת ווסת קבואן הרמ"א כ  וששת לו. ולכן יישב הש"ך שכוונתש לכל הזמן שח שצריכה לחו פסק

   ורו שם. ק(. והחוו"ד חלק על ביאאך לא שצריכה לחוש לכל זמן הספאחר. )
"א.  כזו צריכה לחוש לשלושת הזמנים, אך קשה לפרש כך דבריו הרמ  שבמציאות)שיעורים כאן( בשבט הלוי וכן כתב    21

)כאן(.  בני שהם  באנים רבים, הביאם  רור הש"ך פסקו אחיאווכבצב(.  , אך ע"ש שאין זה בכל מהנוב"ית  כתב לחוש לדע  )ולדינא

ד, וכל שהאישה יודעת את חשבונה, אינה צריכה  יאר כך, משמע שלא חשש לחומרא של החוו""ך לא בפה, כג( כותב שמאחר והש)יו"ד    החזו"א)
 לחוש לחומרא זו(. 
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וסת התלוי  בימים, אך לא בוהתלוי    ה הוא רק בווסתנוכל הצורך לפרוש ערמ"א:    ☜

 )ועיין בסימן קפט, סעיף כד(.  ()ש"ך(עצמו )שצריכה לפרוש רק בשעת הווסת   גוףב

וכן הסכים ב"ח:    ⤶ עונה,  כל אותה  תמוה, שכן הרא"ש כתב בשם הראב"ד שאסורה 

 . אור האחרונים(יב)ועיין בסימן קפט, סעיף כה להטור, וכן כתב הבית יוסף בשם כל המחברים 
 

 ה קינוז ג | דין קטנהסעיף 

יותיה כמקרה עד שתוחזק שלוש פעמים  ים ראמחשיבקטנה שלא הגיע זמנה לראות,    רשב"א:

 . (הטור)וכן פסק 

 ובסימן קפט יתבאר שהוא הדין מעוברת וזקנה.בית יוסף:  ⤶

וך  מסקטנה שלא הגיע לגיל הנעורים ולא הביאה סימנים, אין צריך לפרוש  שו"ע:    ☜

 נסתלקו דמיה. לזקינה ש . והוא הדיןשלא קבעתו שלוש פעמיםלווסת כל זמן 

)אפילו אם הביאה קטנה היא או שלא הגיעה לגיל הנעורים  וש"ך:  שה, ט"ז  ב"ח, פרי  ⤶

 )אפילו שהגיעה לגיל הנעורים(. שלא הביאה סימנים   אוסימנים(, 

 פרישה בזמן הווסת עצמה:  . א
 .)אך אין זה מוכרח(לפרוש  בבזמן הווסת עצמה חייפרישה:  ◄

 קים. ך משמע מהרא"ש ושאר פוסלפרוש, וכ  אינה צריכה :וש"ך ט"ז ◄

 קטנה שראתה הרבה פעמים ללא קביעות:  .ב

 צריך לפרוש. ט"ז, סדרי טהרה וחוות דעת:  ◄

 .צריך לפרוש רק אם קבעה ווסתנקודות הכסף:  ◄

 

 לראות סמוך לנץ החמה סעיף ד | הרגילה 

החמה:  ("שאר)ו  ראב"ד לנץ  סמוך  לראות  הרגילה  בוודאואישה  יודעת  ולא  או ,  לפניו  אם    ת 

חוששת אינה  המאוחרת,  לאחריו,  לעונה  שבעונה    אלא  משום  והיינו  דרבנן.  ספק  שזה  כיוון 
 המאוחרת ודאי תהיה אסורה.

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜

בש"ך(   עיף ב )ס"ק ז ס בלפי מה שהתבאר  ש"ך:  )ראוי לחשוש ביום ובלילה מחמת הספק  ב"ח:    ⤶

 (.22אן שכן כ לה ווסת קבועה, כל לחשוש לאו"ז כשאין

 .)שכן הגמרא מפורש תולה זאת בהנץ החמה(אחר הנץ ושקיעה  ות הולכים  בחישוב עונחוות דעת:   . א
 

 | הרואה מלפני הנץ עד לאחריו ה סעיף

מסוימת ביום    ההאם אישה הרגילה לראות בשע)משנה בדף סג ע"ב(  נחלקו רבי יוסי ורבי יהודה  

רק לא לכחוששת  או  יל אותו היום.  ותה שעה  לאותה שעה, אך ובר ש ס   וסירבי  רק    חוששת 

 חוששת לכל אותו היום.  ש  סובר רבי יהודהבשאר היום מותרת, ו 

 
שם החמיר רק כשאין ו  לת ווסת קבועה,בע  אן מדובר תמהים על הש"ך, כיוון שכ  ועוד(  עצי לבונה  ,"א)רעקחרונים  הא  22

בימינו  ו ברגילה לראות בשעות קבועות מאחר ורוב נשים  שהש"ך החמיר אפיל  חוו"דוב  בעצי לבונה לה ווסת. ויישבו  
 כתב שדוחק הוא. ובפת"ש לא רגילות לראות בשעות, ולא פלוג. 
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הרגילה לראות לפני הנץ החמה ונמשכת ראייתה מעט לאחריו, אישה    :בשם הראב"ד  רא"ש

 נחלקו בזה הדעות: 

ת זמן הווסיתה זהו  יו, כיוון שכל זמן ראיובכל היום שלאחר  ואסורה בלילה שלפנייש אומרים:  
דעת  ובדומה ל  , וא"כ לרבי יהודה תאסר אף היא כל אותה עונההאישה בזמן ווסתה ממש,  )ואף רבי יוסי אוסר את  

 רבי יוסי(. 

)ואע"פ שלרבי יוסי אסורה כל עת הווסת, מכל מקום,  הולכים אחר תחילת הווסת בלבד  ויש אומרים:  

 ואחריו מותר(.  ולפני

 בל כל היום מותרת. ה, אאסור]שרגילה לראות בה[ ה אותה שע  ראתה, כלואם בדקה לפני הנץ ולא 
 .23כסברא בתרא  והעיקר 

 ש וכיצד הוא הכריע להלכה: נחלקו הראשונים בדעות שהביא הרא" ⤶

יוסף(טור    ◄  הבית  פי  מביא  :  )על  כדעה  שלוש  הרא"ש  הכריע  עצמו  והוא  דעות, 

 .24השלישית 

 ניה. דעה השוהכריע כביא שתי דעות,  מ הרא"ש רבינו ירוחם:  ◄ 

 שנמשך בו הווסת.וביום כשיעור חוששת בלילה, שו"ע:  ☜

 .25שעות לפני, וכשיעור משך הווסתלפי חומרת האו"ז צריכה לפרוש כד'  ש"ך:    ⤶

 

 סעיף ו | וסת הנמשכת כמה ימים

צריכה לחשוש בחראב"ד:    ◄ ימים  ווסתה כמה  הזמן שראתה,  דואישה שנמשך  ש הבא לכל 
 . (עת תחילת הווסתבשה לא ראתאף אם )כלומר, 

 כולם. וסת בפני עצמו, ואף אם נעקר אחד, לא נעקרו האחרים, עד שיעקרו   יוםכל : 26רמב"ן ◄

הולכים לעולם אחר ההתחלה ולא חוששים לכל :  , ריטב"א ורי"ורשב"א  ,27רז"ה, רא"ש   ◄

 משך הראיה. 

 .28שו"עכך פוסק  ☜
 : רק אחר ההתחלהן פסק  ו, וכאשפסק השו"ע לאסור כל זמן שרואה ב  ף ה'יעקשה מס  ⤶

 
אי שחלק מועט  ודל הלילה. והרי  ה כניו אסוראומרת שהרואה צמוד לנץ החמה מלפ, שהרי הגמרא  והביא ראיה   23

מדוע אמר רבי יהודה שמותרת כל היום. ועוד  יום ובלילה, א"כ  סורה באף לתוך היום. ואם תאמר כמ"ד אנמשך  
 איה. אחר תחילת הר תמיד הולכיםי הגמרא לא חילקה כמה נמשכה ווסתה )בין מעט להרבה(, אלא על כרחך ששהר

 לדעה השלישית אסורה.  לדעה השניה מותרת ו. יום בשעת הווסתה בהאם אסורוהמחלוקת בין הדעות היא  24
 מהו האחרונים על הש"ך ובמה שיישבו. קודם בהערה מה שתסעיף העיין ב 25
ה  ע יד  :ת עוי דש  ולש  איבהו ,זהב וראמנשת  וטישה  תאר  באלך  יראשה  ד"באהרן  שו ל  ןאכ  אביה  (ט  ק"ס)  ה הרט  ירדס ב  26
  ןי אש   ףאש)  תאח עם  פל  ת ששוח   תיוארהאר  של  ךא,  םעמי פ  'ג  רקועל  היכרה צונאשהרה  יארה  תא  רקש  תרובס ת  חא
  מייל תוסות  ויעב ק  אין ש)  לכל  תויארה  ראלשת  ששוחנה  איש  רתבוס  יהשנעה  די  .(ה ל  ת ש שחו  מ "מ  ,הבי זו  דה ינ י  מיב ת  וסות  עבוק
ת  סוועת  ובק  נוימ יב שן  וויכ)  יםמפע  'ג  הרקועל  יכהר צו   ,התי יארן  מז  לכל  תששוחש  תרבוסת  ישילש  היעד  .(כלל  בהזי ו  ידהנ
  ו מע טבם  קיו לחש   לאא,  התיי ארי  ימל  כל  שחוה ל ריכצש  יםימכסמ  ן"במרוהד  "בא רהש  ט"דסב  תבכו  .(בהי זו  הידנ  ימ בי
ם  שו מ  כךוש  שחל  רבו ס  ן"במרהו  .ם יימוי   או  םוי   ןתיי אר  תונ של  םישנ  ךר דש  םושמ  ךכ  ש ושחל  רבו ס  ד"בארה:  דבר  של
 . ומ צעל  תוסו  בעקו םוי לכש ריה ,(בה יוזדה ניי ימ ב  תסוו תעובקה ישא  ינוימ בש םשומו)ת עוטו ששח
  ם י מיוי  תהראן  יבו  (טע מ  תואול  רק  שתוששח)  טמע   ודעו   וםיה  תארן  ביק  חלל  ש"ארה  עתד ש  ,מןלקין  יעם  לוא  27
 . (ה יףעסב ון אכ) ע"ושה ק ספ ןכו .(נהשואר  הונלע רק תש שוח הזב ש) ,םימלש
לכל שלושת  צריכה לחוש אה ברצף, אך אם ראתה בהפסקותשה הרוסובר שדברי השו"ע אמורים רק באיהחוו"ד  28
 קמן. וו"ד אינם כדברי הב"ח והש"ך( ל)ולכאורה דברי הח"ש. בפתי כן. עיין ' פעמים לפנמים. ואף זאת רק אם לא הוקבעה גהי
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יש לחלק בין ראיה קטנה, שכולה נחשבת כתחילת הווסת, לבין ראיה  :  שולבו  פרישה   ◄

שבה הולכים רק אחר ההתחלה וכל השאר רק תוספת דמים כמה ימים    הנמשכתארוכה  
 (. 29השאר בצ"ע מניין חילוק זנ אך הט"זומעין זה חילק )

 רב ודמשוש לכולה. אך כאן  ן צריכה לחת ארוכה ולכאח  בסעיף ה' הראיהב"ח וש"ך:    ◄

, 30וכל שאר הראיות אלו דמים יתיריםאלא ראתה בהפסקות, , רוכהא היאראתה  שלא ר
 .  לכן הולכת רק אחר ההתחלה

 

 מעוברת ומניקה סעיף ז | 

 . ןשעת  יןשמעוברת ומניקה די)ט ע"א( המשנה אומרת 

ון  א בדקה. ומשיב לו ר"י שכיוהדין אם הגיע שעת ווסתה ולי יוחנן מה  בר ההוא סבא שאל את  

 . )כדין אישה שהייתה במחבוא( מסולקת דמים, מותרת  יאשה

הגמרא מבארת שמעוברת היא משעה שהוכר עוברה. ומניקה היא כל כד' חודש לאחר הלידה, 

, שכל כד' חודש אבריה מתפרקים הד)שאין הדבר תלוי בוולד, אלא בצער מחמת הליאפילו אינה מניקה אותו 

 . ( )רש"י(
 

 במעוברת, אפילו בשעת הווסת עצמה.  ך לווסתמוס לפי זה, אין חובת פרישהרא"ש: 

 שכן הגמרא בדף י ע"ב משווה בין מעוברת ומניקה(.ב"י: )הוא הדין למניקה  רשב"א, רי"ו וטור:  ⤶

 .*31שו"עכך פוסק  ☜

  אפילו   אך אם ראתה דם בימים אלה:  , לג(טפ)על פי סימן ק ש"ך, סדרי טהרה וחוו"ד    ⤶

 .32ה ווסת שאין ל אישה, צריכה לחוש כחתפעם א

 חודש העיבור:  .א 
 אינו עולה מהמניין. )בשנה מעוברת( חודש העיבור  ש"ך:  ◄

 חודש העיבור עולה מהמניין, ואין לה אלא כד' חודשים.כו"פ:  ◄

 )רעק"א(. אף אישה שמניקה ד' וה' שנים מסולקת דמים רק עד כד' חודש .ב 

 :)עיין גם בסעיף ג( ווסת עצמה  . ג

 
רי,  בר אפשמשכת כמה ימים רצוף )לשיטתו שהדשכוונת הט"ז כדברי הפרישה )שהראיה נ  נים()פרדס רימויש שכתבו    29

הייתה עם    ארוכה מסתמאאף הט"ז הבין כדברי הב"ח שראיה  ש  )פרי דיעה(  . ויש שכתבוכדאיתא בסימן קצ ס"ק ה((
 לא להתחלה.  ות באמצע ואין לחוש אהפסק

מה  כרוכה של  איה  ארבע, ש" בשוכמותו פסק  ש  שהרא", היא דעת  שונים יעה בראדעוד  אחרונים שיש  העולה מדברי ה
ותו  א אשון ולום הריחריו, אינה חוששת אלא לצת ביום שאקעוד  ו אתה יום  רכה, אך  לכים אחר ההתחלם, הומיי

 מעט. 
 . "ק ה בט"ז ונה"כ(ס )עיין סימן קצ  דעתםל רה. אך אין זה מציאותיאסו -רוכה שלושה ימיםראיה אלפי זה אם תראה  30
 פט, לג, מבואר שהכרת העובר היא שלושה חדשים. ן קבסימ* 31

 ת בחישוב ווסת לאישה מעוברת: ן שלושה יסודו כותב כאן( א)שיעורים, כי שבט הלו
עור קבוע בכל אופן. ולכן  שי ה  זדשים  ג' חובעיבורה, אלא    ום שלפני כן לא רואיםהעובר אינו מש  שיעור הכרת  א.

  )יו"דחזו"א  וכן כתב  )סימן קסט(  בחת"ס  מסולקת דמים. והביא שכן כתב  נה  אף אם הכירו את עוברה לפני ג' חדשים, אי

שוש אף לאחר שהתחילה  לחוהסברא  ריה.  ה ראשה ואביכתב שלאחר שלושה חדשים מכביד עלשבמאירי  דייק  וכן  א, ב(  
  ורק שאין סילוק דמים גמור בתחילת ההריון,  החת"ס  ההתחלה לכאורה(, כתב  ם כבר מ עיבור )שהרי אין לה דמי

 לאחר שלושה חדשים ישנו סילוק דמים לגמרי. 
 החדשים.  ים ולא רובמצריך שלושה חדשים שלב. 
 .ישוב ג' חדשים מתחיל מליל טבילהחג. 
אן מותרת בראתה פעם  מים, וכע חשש רק אם ראתה ג' פעשכתב שבסימן קפט השו"תורת שלמים  יא  מבפת"ש    32

על   במגיה  משמע  וכן  תמההדרישה.  אחת.  הפת"ש  כדברי    על  אך  אחת  בפעם  כבר  )וחוששת  אינו  שזה  דבריו, 
 האחרונים הנ"ל(. 
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 .)אך אין זה מוכרח(פרוש  בזמן הווסת עצמה צריכה לפרישה:  ◄

 אף בזמן הווסת אינה צריכה לפרוש. : )וכן דייק מהשו"ע ושאר פוסקים(ש"ך  ◄

 

 חרדה מסלקת דמיםסעיף ח |  

, שחרדה  הרולא בדקה, טהו  אומרת שאישה שהייתה במחבוא בשעת ווסתה)לט ע"א(  המשנה  

 מסלקת הדמים. 

תות  זמן ווסתה, מותרת אף למ"ד וס זו, שאישה מעוברת שלא בדקה בשנה ממרבי יוחנן פושט  

 דאורייתא. 
 

 מוכח מדברי ר"י שאינה חוששת לווסתה כלל, ואף בדיקה אינה צריכה. רשב"א:  ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜
וטור:    ◄ ווסתה  רמב"ן  זמן  כשעבר  בדיעבד  חוששת  למאינה  וסתות  ")אפילו  אך דאורייתא(ד   .

 . קלו במעוברת לפי זה(ן מדוע העיין לקמ)וסת יכה בדיקה בזמן הוורצלכתחילה חוששת ו

 רמ"א וב"ח. כך פוסקים  ☜
 : )לדעה המחמירה(מדוע מעוברת אינה צריכה בדיקה ומתחבאת צריכה  ⤶

רק למ"ד וסתות    בדיעבד  הגמרא השוותה בין מעוברת למתחבאתב"י וש"ך:    ◄

משום שכל   ,במעוברת  לכתחילה רקהקלו    אך למ"ד וסתות דרבנן  .אדאוריית
 אות. מסולקים, אך לא כל המתחב  המעוברות דמיהן

  הביאה   זמן לגמרי. אך מתחבאת יש חשש שב  םיה מסולקימעוברת דמ ט"ז:  ◄

ה חדרה חבאת רק באישה שיש לתמ )והגמרא למדה מעוברת מ  . דם  תסתלק החרדה ותראה
 . סת שמותרת בדיעבד(כל זמן הוו 

  .ווסת אפילו בעת החרדהלכן אסורה לשמש כל זמן ה  ד:"ווח ⤶

 שה שראתה בזמן החרדה, אין הראיה מצטרפת לעניין קביעת ווסת.יאחוו"ד ופת"ש:  . א
 

 סעיף ט | וסתות דרבנן )אישה שלא בדקה( 

 הקדמה קצרה

דין  ו  ,תס עד סעיף זה התבאר דין פרישה סמוך לווסת. בסעיף זה השו"ע מבאר דיני בדיקה בזמן הוו

 )שבה"ל(. ן(  רייתא או דרבנ האם וסתות דאו )שדין זה נעוץ בשאלה  סת,  לא בדקה בזמן הוו כש  דיעבד,
 

באישה שלא בדקה בשעת ווסתה ולא ראתה. לרבי אליעזר ורבי מאיר  )טז ע"א(  נחלקו התנאים  

 אסורה. ולרבי יהושע וחכמים תבדק.  

הווסת ומצאה אח"כ טהורה. לרב    נחלקו רב ושמואל באישה שלא בדקה בשעת  ,בדומה לכך

יתא או דרבנן  שנחלקו האם וסתות דאורירב נחמן בר יצחק מעמיד    אל טמאה.מולשו   טהורה

ורבי זירא מעמיד שלכו"ע וסתות דאורייתא אלא שאם בדקה עצמה מיד טהורה, אך  )וקיי"ל כרב( 

 לאחר זמן טמאה. 

הראשונים פסקו שוסתות    ככל  בו , אך ר ווסתות דאורייתא  רא"ם וסמ"ק פסקו הלכה כרבי זירא 

 קו הראשונים והפוסקים: ולעניין אישה שלא בדקה נחל ה טמאה.  ואינדרבנן  
 

אישה שלא בדקה בזמן הווסת, רשב"א וטור:    מגיד משנה,  מב"ן,רב אחאי, ר"ח, תוספות, ר  ◄

 תבדוק לאחריו ומותרת.
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.  ווסת שאינו קבועעלת  בל, או אחת לל' יום  וכל זה בבעלת ווסת קבוערמב"ן, רשב"א וטור:    ⤶

 .33מותרת לכו"ע ללא בדיקה כלל, ווסתאך כשאין לה  

 והכי נהוג. : )כאן(רמ"א  (.34)בסימן קפט, דשו"ע פוסק  ךכ ☜

)לדעתם 'תבדק'  אישה שלא בדקה בזמן הווסת, מותרת ללא בדיקה : )על פי הר"ן( רי"ף ורמב"ם ◄

 (.ם אז, שהרי היא מסולקת דמילבדוק אח"כ םע אין טהיינו שבזמן הווסת עצמה חובת הבדיקה מדרבנן, ו

, וביש אומרים הביא את שאר הראשונים  (35שה הרגי  )כשלא  כאן בסתמאשו"ע  כך פוסק    ☜

 .)לאסור בעלת וסת קבוע עד שתבדוק(
אם בדקה עצמה סמוך לווסת, טהורה. אך אם עבר זמן  רא"ם, שערי דורא בשם הסמ"ק:    ◄

  ת רבי זירא.עדולא בדקה, טמאה, שוסתות דאורייתא ל
 כך. מיר חששו להחב"ח וש"ך  ☜

 לחומרא זו. לחוש והאחרונים כתבו שאין פת"ש:  ⤶

. ולפי זה אם בדקה בעד יש לחשוש שמא  )חוו"ד(אם בדקה בשעת ווסתה ואבד העד, אסורה   . א
 . )פת"ש( 36הרגישה ולאו אדעתה ואסורה אף לאחר הווסת. וכן הדין אם התפנתה

אין בזה   אח"כ לדוג'(  יום )אך ראתהה סתה ולא ראתה ולא הרגישוובעלת ווסת קבוע שעבר יום   .ב
ראתה ולא הרגישה. וכן אם ראתה ג' פעמים, אך הפסיקה  שאכן ון שייתכן  כיו עקירת וווסת,

 )חוו"ד(. פעם אחת ולא ראתה ולא הרגישה, אין בזה כדי להפסיק בקביעת הווסת 
 

 הבדיקה בשעת הווסת ❖ 

 .37לכתחילה יכה בדיקהרצבשעת הווסת תוספות וראב"ד: 

   צריכות בדיקה בשעת הווסת. 38םהנשישאר שו"ע:  ☜

 
 ק לח(.)בסימן קפט ס" בט"ז. עיין גישה ולא בדקה, אסורה עד שתבדוק וסת הגוף, שהראך בו ת"ש: פ 33
שהעיקר לדינא כמו שפסק בסימן קפט',  )ו, יו"ד, טז(  ביבי"א  כתב  "ם, אך  זה פסק בסתמא כדעת הרמבאמנם בסימן    34

בנונית,  ו קבוע בעונה  שאינ  ווסת   תשבעלת ווסת קבוע, ובעל )פרק ו, יא(  בדרכי טהרה  נה אחרונה. וכן כתב  מש  שזו
 ל.מותרת אף ללא בדיקה כל עלת ווסת שאינו קבוע,בשאר עונות לב זמן רב(, אךתבדוק וטהורה )אף לאחר 

)פרישה  א תועיל לה עוד בדיקה  ץ לין רחיצה יש אחרונים שהחמירו בזה ואסרו כל רחיצה, מפני שאחר שתרחלעני
ולדינא  .  ועוד(תהילה לדוד  ו)קונטרס אחרון(  )ב"ח  חומרא זו  נים לא קיבלו  אחרו  ך כמהא (  )לסימן קנד(  ומסגרת השלחן  )ס"ק יח(

  )כאן(. באבני שהם  והביאם  )בן איש חי וטהרת הבית(.  ומותרת  תבדוק    לא לרחוץ אז, אך בדיעבדכתבו שלכתחילה תזהר ש
)שלא    ן מקלחת רגילהלעניי. ו(( ג)ו, י)דרכי טהרה שיכולה להניח באותו זמן טמפון שחוסם מהמים להכנס  בו  ויש שכת

 לת ווסת שאינו קבוע. ן הקל בשאר עונות לבעלהקל מדינא. וכבאבני שהם  שוטפת את אותו מקום(, כתב
 בגדר ההיתר לדיעה זו.   החוו"ד והחזו"א מן בדברי עיין לק 35
לא  להתיר 'כש  ע דיעה המתירה כשלא בדקה הוא שלא הרגישה כל עונת הווסת, )ודברי השו"ם הסובר שטע   החוו"ד  36

אין זה "ד פ, טז(  )יוהחזו"א  . אך לדעת  ד, אסורה לדעתו ונה ואבד העווקא הם(. ולכן אם בדקה במשך הע הרגישה' בד
. ואכן לדינא פסקו ורהה חזקה גמישה )ודברי השו"ע לאו דווקא הם(, אלא משום שחזקה זו אינשלא הרגמשום  

ומשיב,    מהרש"ם, אבני נזר, שואלשם, כב(  ) חזו"א  פסקו    )כךטהורה    ,האחרונים שאם אבד העד תבדוק שוב, ואם מצאה טהור 
 כאן(. באבני שהם  ם הביא)וי וטהרת הבית,  י בינה, שבט הלאמר

ד, הרי שבשעת הווסת  יעבהווסת כד שאר הראשונים מודים בזה, שהרי אם ההתייחסות לבדיקה לאחרע"ד אף ול 37
 לבדוק(. עצמה שחייבת   למדו במשנהשהבדיקה היא לכתחילה )וזאת מלבד הרי"ף והרמב"ם 

ה בזמן  כה בדיקשאין לה ווסת קבוע צרי  זה רבותא שאפילו אישהשו"ע נקט בדין  שהרים כאן(  )שיעושבט הלוי  וביאר    38
ווסת קבוע מותרת בדיעבד כי וסתות    עלתשאפילו ב  הווסת. ובהמשך ההלכה העוסקת באם לא בדקה, הרבותא

 דרבנן.
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 אישה שאין לה זמן קבוע לראותוהבדיקה צריכה להיות בחורים ובסדקים.  ד:  ו"חו   ⤶

 .39וכן בעונה בנונית, צריכה להניח מוך דחוק כל אותה עונה  בעונתה,

 

 אישה שאין לה וסת קבוע ❖ 

א בדקה, עונה ולה   ועברהת מעונה בנונית,  שאינו קבוע פחו  אישה שיש לה וסתרשב"א וטור:  

 טהורה ללא בדיקה. 

מציאות  )ונקט אחד משני מקרים. או שנקט כהוא הדין וסת שאינו קבוע הארוך מעונה בנונית,  ב"י:    ⤶

 , שבדרך כלל אינה רואה ליותר משלושים יום(. הרגילה

 ט"ז. הק ך פוסכ ☜

מקשהאחרוני  ⤶ לפ  ןשכא  ,40ר הטו  יבדבר  יםם  ושאין  כ  התירסק  ע, קבו   וסתלה 

 :הדיקב  לאלרה  סוא  ווסת  ללאשה  אישק  פס  פומן קסיבו

דאי ו  ך, אטהורהא  אם הי  לאוש ריך לינו צעלה אזה שביין  רק לענורה  הט:  רישהפ  ◄

 . ם(ספי ים נוצור תיל בדבריוין ועי) ק דוה לבכרימה צעצא שהי

 , ראח   ילוגדל  תהינת שאח  םפעו  בוע,ק  ווסתלה    תההיישה שן באיאכ   וברדמ  "ז:ט  ◄

 .תותר, מדקהבלא  אם ךאוא, הב  חודשבה ל  חושיכה לשצר

ך  א   ש.תשמיי  לפנ  וקכה לבדצרי  ,כללווסת  לה    ןשאי ישה  א :(ד ,טן קפבסימ כ"הנ)"ך ש  ◄

  ה.דיק ה ביכרצ ינהא , בועקאינו אלא ש ,תווס ש לה שיאישה 

 

 היוצא לדרך סעיף י | 

אומר   ע"ב(  ריב"ל  סב  " וישה)יבמות  שנאמר  אישתו,  את  לפקוד  חייב  לדרך  שלווידעת  צא  ם  כי 

]ובתוספות גרס: אף באישתו  הכוונה לחייב לפוקדה אף סמוך לווסתה.  ף שאהלך". ומבאר רב יוס

 נידה[.
 

)שוסתות דרבנן, ובמקום מצווה לא   חייב לפוקדה בתשמיש המיטה רש"י, ראב"ד, רשב"א ורי"ו:   ◄

 . ()ראב"ד(גזרו 

 (.42לקמן בסתירה מסימן רמ  ן)אך עיי *41שו"עכך פוסק  ☜

 ה בתשמיש, ורק בדברי ריצוי. לפוקדאסור , רא"ש ותרומה: בשם ר"ת ספותות ◄

 
בדוק, ולא  וסת יכולה להו  העבר  םאו, וכל שכן לפי המבואר שלא נהגו כדבריכותב שאן(  כ)שיעורים    ט הלוי שבאך    39

רגע שמא  חושש כל  ובזה אף החוו"ד מים למפרע  בזה()וסכים  ראתה,  לעיל שהחוו"ד לשיטתו    ל "השבוכתב    .עיין בהערה 
ם קשה ר ובערב. וא לכל הפחות שתי בדיקות בבוק קפתסהלדיקות באותה עונה. אך יכולה ש בצריכה לעשות שלוש

ן,  לילה, לפני שתלך לישותעשה בתחילת ה  בעונת לילה,קה אחת, ותעשה אותה בערב. )וכן  ולה לעשות בדילה יכ
 אף שם(. ץ תעשה ובמידה וקמה לפני הנ

לגוף    הצמודפד    וא  ןפומט  ובשאר הזמן תניח  פה.חילת העונה ובסותבדוק בתש  כתב  (94)עמוד  דרכי טהרה  ה אמנם  
 ב במקום זאת את העצה הנ"ל(. ה עונה, אך כתח עד כל אותטוב להני)מדינא כתב ש

 ל העונה. יכה בדיקה אחת במשך ככתב שצרפ, כב( )יו"ד  זו"אוהח
.  ע " ושה  תע דב  ןכ  השקה  ה  ק"ס  ,טפ ק  ןמיסב  ז "טה  םנ מא  . ז"טה   ןאכ  א יבה  ןכו,  רוט ה  ירבדב  ןכה  שקה  השירפה  40
 . (ףי"רכו א ם"במ רכק פסם הא) ע" שוה סקפ מיכ ניםחרואה וריאבבב פוקן ימסב  ןייעו

ה סמוך לווסת,  יצאשנראה שיש לבעל חיוב לפוקדה. אך אם    )שיעורים כאן(שבט הלוי  כתב    ת לדרך.אישה היוצא  *41
 )ס"ק מו(.ובה הדרכי תשבשם  ה. והביא כן אסור לו לשמש עימה, כיוון שהגמרא לא הזכירה חיוב בז

 לאסור תשמיש.  "ע פסק כר"תשיש שביארו ששו 42
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 מותר אפילו תשמיש, אך המחמיר תבוא עליו ברכה.: 43סמ"ג ◄

 . רמ"אכך פוסק 

לומר שיחמיר שלא לצאת לדרך  הסמ"ג    תכוונמהרש"ל ופת"ש:    ⤶ )שלא שייך 

ת כדברי  לעשו  ונכון  דווקא לבוא עליה(.היא  רי החומרא כאן  הששיחמיר שלא לבוא עליה,  
 .(44)פת"ש ותורת שלמים י חובת כו"ע מהרש"ל, לצאת יד

 בעילה ליוצא לדרך: . א
בסימן רמ, טו, העתיק השו"ע דברי הרמב"ם לאסור תשמיש ליוצא לדרך. תורת שלמים:    ◄

 .ר"ת() דברי ריצוי בלבד מחמירים שהתירומוכח שפסק כדעת ה ,כיוון שכך

 נוסע או רוכב.התיר בך  יו, אברגל הרמב"ם אסר דווקא מהלךמהרש"ל:  ◄

 באותו יום אסור, אך בסמיכות לכך מותר )כגון בערב שלפני היציאה(.: )בשו"ת( רמ"א  ◄

 עת תרוה"ד והב"ח )כד  אע"פ שהמחמיר בפרישה סמוך לווסת בכל מיני קירבה, תע"בש"ך:   .ב

 ש. ומחייבים( אפילו תשמיוון שיש מתירים )יכ, כאן אין להחמיר, ()עיין סעיף ב(

 ליל טבילה סמוך לווסתה: ל נפ .ג

 יוצא לדרך.הכדין  תמותרסת יחזקאל וגליון מהרש"א: נכ ◄

ואפילו  נוב"י:  )אסורה כדין כל אישה  :  45סדרי טהרה, חוו"ד, שאילת יעב"ץ, נוב"י וחת"ס  ◄

 (.46בבעילת מצווה, אסורה כלה 

יכולשהם:    ןאב  ⤶ זאת שאסורה,  כד  העם  בליל שבת  ענינלטבול  י י להתיר לה שאר 

 מצווה.  ה, שאף בהם ישירבק

 .(47)תשובה מאהבה מיל  'מרחק יבדרך: שיעור  .ד
 

 היוצא לדבר מצווה  ❖ 

 המצווה. הגמרא אומרת שהיוצא לדבר מצווה אינו חייב לפקוד אישתו משום שיטרד מקיום 
 

 . רמ"אהרב המגיד, הגהות שערי דורא ו יםכך פוסק ☜
 

 

 

 

 
תבוא עליו ברכה? ועיין    כיצד ייתכן שהמחמיר להמנע מכךחיוב,    מרא 'חייב', שהרי אם זהלכאורה קשה לשון הג  43

 . רש"ל המה לקמן בדברי
יו לחלוטין, ולכן  ששו לדחות דבראך עם זאת חנראה שהאחרונים הנ"ל התקשו בביאור הסמ"ג לפי דברי הרמ"א,  44

גכדברי המהרשהעדיפו לנהוג   יוצא  בדברים    לרצותה  שביארו שהכוונה שיחמיר  ם לפי הרמ"א. אמנם יש"ל, וכך 
 (. )קח, ז()חכמת אדם חיבוק ונישוק ף בויש שהתירו לרצותה א.  ועוד(ס"ק לג(  ))שו"ע הרב שתמחל לו 

  לא מתרצית.   רש"ל, וכן לשאר האחרונים, כשהיאדרך, לדעת המהזאת לצאת ל  וצריך לעיין מה הדין כשצריך בכל
הסמ"ג דעת יחיד, והשו"ע לא פסק כמותו.  ועוד ש  "א רק כתב שטוב להחמיר,ראה להקל שהרי אף הרמלכאורה, היה נ

וצריך  (.  נו(   -נה   )קמא נוב"י    )יו"ד קע()חת"ס  היא  אשכנז כתבו שחומרא זו מעיקר הדין    וניאך אין זה מספיק משום שאחר
 ה. עוד ראי

כיוון  ולדעתו זו חובה גמורה, א שכתב שטוב להחמיר, לדרך, דלא כרמ"ילה וביוצא בליל טב החמיר אפילוהחת"ס  45
 .או"ז ואביאסףל בעונת הק פרישה סמוך לווסת ספק דאורייתא. והביא כן בשם רבו ובשם הרא"ה. אךש
'  מצווה שאינה עוברת, שהרי המצווה משום שזו    46 )כדברי התוספות(, ואם לא יעשה  עשייתה ככלי'  היא בעצם 
 בזמן אחר.  שיו ולאוה שיכולה להעשות רק עכת יוצא לדרך, שזו מצופעם הבאה. לעומ פעם, יעשה ב ה
ובשבט   )א, צו(  בטהרת הביתא נחשב כיוצא לדרך וכ"כ  , לכתב שאם חוזר לפני זמן עונה הבא )יבמות סב:(  יעב"ץ  ה  47

 רך. שב ליוצא לדוצא למספר ימים ולמקום רחוק, נחכתב שהיטהרה  ובדרכי. אן()שיעורים כהלוי 
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 ך לטבילה ומהיוצא לדרך ס ❖ 

נה  צה לצאת לדרך, ובתוך עואם אישתו נידה כשהוא רו:  מרא לעיל(תו בג )על פי הבננימוקי יוסף  

 ליציאתו צריכה לטבול, עליו להתעכב עד שתטבול ורק אז לצאת. 

 רמ"א.כך פוסק  ☜

מצווה אינו צריך להמתין. ואף לדבר רשות אינו צריך להמתין אם היוצא לדבר  ש"ך:    ⤶

א, ושאר ראשונים לא ביארו בגמר  ל, משום שאין ביאור הנמו"י מחוורודהולך לצורך ג
 כדבריו.
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שכל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן, וכן הבאים מן הדרך נשיהן בחזקת    )טו ע"א(  המשנה אומרת

טהרה. ומבארת הגמרא שהבא מן הדרך היה מקום לומר שאישתו לא בדקה, ואינה טהורה,  

 קמ"ל. 

מת, אך אם בא  )שלושים יום לראיה הקודימי עונתה,  בתוך  ש לקיש אומר שדווקא אם בא ומצאה  יר

 (.  )רש"י(ת לסוף עונתן חושש, שסתם נשים רואו לאחר מכן,

 , שמא ראתה, כיוון שוסתות דאורייתא. הרב הונא סובר שאם הגיע שעת ווסתה, אסור

 , כיוון שוסתות דרבנן. תרת רבה בר בר חנה סובר שאפילו אם הגיע שעת וסתה, מו 

)כלומר, לחשב ב ימי ווסתה ולבוא עליה  שאישה שיש לה ווסת בעלה יכול לחש  ר אומן  רבי יוחנ

כיוון שווסתות דרבנן, ולא בטוח שאכן  מספיק ימים מאז שראתה כדי שתספיק לטבול במקווה(    אם עברו

 ראתה, ואם אכן ראתה, שמא טבלה בזמנה. 
 

לטבול, ומותרת לבעלה תוכל  היה זמן לאישה כדי שמדובר כש:  [מ(")בשם המ]ורמב"ן    רשב"א  ◄

רב הונא חשש רק כשאין זמן שהאישה ]א לא ראתה, ואם ראתה שמא טבלה  א. ספק שמספק ספיק  מדין

 . [הייתה יכולה לטבול, ורבה בר בר חנה התיר רק כשהיה לה זמן לטבול, וכדברי רבי יוחנן

תה, אסור ת ווסוהגיע שע[  (סעיף יבעיין  )הימים,    ת]דווקא וס אישה שיש לה וסת  שו"ע:    ☜

ווסת,ה לבוא עליה עד שישאללבעל ואם אין לה  ואם   נה.  ווסתה.  יום ל' נחשב כזמן 
 .48שהתה אחר הווסת זמן שתוכל לטבול בו, מותרת לבעלה ואינו צריך לשאול 

ור"ן(  רי"ף ורמב"ם  ◄ פי מ"מ  לבעלה,  :  )על  מותרת  זמן לטבול  היה  לא  שוסתות  ווכיאפילו  ן 

ף  בשעת ווסתה, אך לאחר מכן, מותרת א]ריש לקיש אסר בימי עונתה, היינו    .ועצמסת  ווהזמן  דרבנן, מלבד  
אם לא עבר מספיק זמן כדי שתטבול. וכן סובר רבב"ח. אך רבי יוחנן חולק ומצריך זמן שתוכל לטבול, משום שוסתות  

 .49עתו, אך להלכה קיי"ל שוסתות דרבנן[ דאורייתא לד 

 בין ישנה.  עליה בין ערה לבוא מותר לו : )על פי ברייתא בדף יב(  רטו . א

 
ינה צריכה בדיקה לאחר שעברה הווסת.  מב"ם שאאת מה שפסק בסעיף ט כר  יר שדבריו כאן סותרים מעהגר"א    48

השו"ע שצריכה בדיקה )וכמו שפסק בסימן קפט(, וכתבו האחרונים שכך    דעתאמנם לפי מה שכתבנו שם, עיקר  
ישה היודעת שלא ראתה  א  שיש הבדל בין דעת הרמב"ם  הלכה בדבריו. וניתן ליישב עוד שז אין סתירה לעיקר, ולפי" ה

אם    ודעללא בדיקה, כיוון שוסתות דרבנן )וזה סעיף ט(. לעומת בעלה שאינו יתרת אף  בזמן עונתה, שלרמב"ם מו 
)וזה הסעי על דברי  כסף משנה  בלוק זה נמצא  )חי ף כאן(.  ראתה או לא, שעליו לחשוש שמא ראתה ועליו לשאול אותה 

 הרמב"ם(. 
)רבה בר  י וסתות דרבנן.  עצמו, כלבעלה, חוץ מזמן וסתה    היה זמן לטבול מותרת  לאאפילו    מב"ן:אור רש"י ורבי  49

ולכאורה קשה על    וחנן חולק ומתיר רק אם יש זמן שיכולה להטהר. י יבר חנה התיר אף אם אין לה זמן להטהר, ורב
ת ודינו שונה כרדרך אישתו נזשמי שבא מה  הר"ן  בדיקה בעונת הווסת. ויישב  ע"א( המחייבת  מהמשנה )טז  רבב"ח

 האם דין בא מהדרך שונה מסתם אדם או לא(.  היאוקת נקודת המחלואם כן  בעירמהנמצא 
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והיינו אף כשהיא אינה ערה לגמרי, ואינה יודעת להשיב לו אם :  תוספות(  פי  )עלש"ך    ⤶

 .אסור לבוא עליה , אע"פ שאין חשש מצד נידה,ישנה לגמריבטהורה או טמאה. אך 

 )חוו"ד(. א ושתאמר לו שהיא טהורה  קואע"פ שהיא ערה ושוכבת אצלו, צריך לשאול אותה דו  .ב
 

 ה שודאי ראתה ודין ילדהישא ❖ 

, האם רבי יוחנן שהתיר לבעלה לחשב ימי ווסתה, התיר גם  )שם(  ת רבי אבאל שואל ארבי שמוא 

 בילדה דבזיזא למיטבל. והשיב לו, שמאחר ויש רק ספק אם ראתה, הוא הדין בילדה. 
 

 נחלקו הראשונים בביאור כוונת הגמרא: 

רק אישה שאין  נטמאה, ועל זה מסיקה ש  דאיוש  יולדתהגמרא דנה בר"ח, ר"ת ורשב"א:    ◄

ינה )אף כשא  50עד שידע שטבלהדם, אסורה    שוודאי ראתהאישה  , אך  שראתה דם מותרת  תווודא
 שת לטבול(. חוש

 . )בסימן קפה, א(שו"ע כך פסק  ☜
בעלה  יישת לטבול, ועל זה מסיקה שנה שמתבדנה בקטהגמרא "י, רשב"א, רמב"ן וט"ז:  שר  ◄

 , כיוון שזה ספק ספיקא.אם עברו מספיק ימים יכול לבוא עליה

 .הסכים גם לביאור הר"ח( אך)ט"ז כך פוסק   ☜
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מותרת אפילו שוסתות  ]וי"ג: לקפיצות[  שאם יש לה וסתות לימים ולקפיצות  )שם(  רב הונא אומר  

רק וסת    אפילו אם יש לה   ירבר בר חנה מת  א קפצה ולא ראתה. ורבה לודאורייתא, כיוון שייתכן  

 וסתות דרבנן. ש ווןלימים, כי 
 

שתוכל  רשב"א:   זמן  אין  אם  אפילו  לבעלה  מותרת  ולקפיצות,  לימים  וסתות  לה  שיש  אישה 

. אך במקום זאת עליה לחשוש  לטבול בו, כיוון שווסתה תלוי במעשה, ייתכן ולא קפצה ולא ראתה
   .(הרמב"ן וכן נראה מדברי ב"י: ) תלעונה בנוני

 שו"ע.ק פוסכך  ☜
 נחלקו בהבנת דבריו:  ⤶

שש"ך:    ◄ פסק  לחוש  שו"ע  צריכה  לימים   לווסתהאינה  ווסת  לה  כשיש  דווקא 

אישה שיש לה וסתות הגוף שאינן תלויות אך    ,(ולא ראתה  ולקפיצות, )שייתכן ולא קפצה
ק )וכתב שזה דוחאינו תלוי בה  שזה    ן, כיוו הוסתו במעשה )כגון עיטוש(, צריכה לחשוש ל

 . 51י השו"ע( בדבר

)כמו    כוונת השו"ע רק לווסת התלויה במעשהרה וכו"פ:  תורת שלמים, סדרי טה  ◄

 .(אכילת שום וכדומה

כוונת השו"ע אף לווסת שאינה תלויה במעשה, וכגון שראתה באופן שאין    חוו"ד:  ◄

]ואז צריכה לחוש לאחד מהם לבד    לה וסת הימים לחוד, ולא וסת הגוף לחוד, שאין לה

 .]שאז אינה חוששת לעונה בנונית[חד , אלא רק בהצטרף שניהם ינה בנונית[וש לעולח

 
  ,הרשב"א  רש"י ודעימיה חלקו על כך, שכן עולה מפשט הגמרא שם. וכן משמע מדבריה שדין זה פשוט, ולא נרא  50
 הב"י. פשטות  ךוכ
ורה שלכא  כב"יהקפיצה, דלא    בין ווסת הגוף לווסת   , לחלקוהטור"ם  רשב"א, הרמבהבאריכות מדברי  הש"ך  והוכיח    51

 אינן.   ותקושי הבנת הש"ך, ומעיקרא כל הכ ף כללבבית יוסן להבין איכתב שתורת השלמים  אך וה בניהם. השו



 | האומרת טמאה אני וחזרה בה  קפה מן סי

 

 הקדמה לסימן

לתוספות: על .  טתויעל שחכל אחד  להאמינה תורה  לרש"י: מכך ש)התורה האמינה לעד אחד באיסורים   .א

 , לעצמה(."פרה להסו"ר בנידה: ומפי הפסוק הא
י דרכים, וחילוק מהותי יש לאסור דברים על פי דיבורו בשנ  יכולאדם  מבאר שת דעת  ווהח .ב

אחת: שוויא אנפשיה חתיכא דאיסורא. בדרך זו אדם יכול לתת אמתלא לדבריו,  ם: דרך  בניה

.  רווכן אין מלקות על סמך דיבור זה. דרך שניה: נאמנות )חזקה(. בדרך זו לוקים על סמך הדיב

ין, אינו צריך  ואם לא הוחזק בבית ד .  אמתלא לדבריובבי"ד אי אפשר לתת  ואם הדיבור נאמר  

אישה שאמרה טמאה אני, יכולה לתת אמתלא לדבריה, שהרי   זהלפי    . מתלא לדבריולתת א

לתת   ואילו אישה שהוחזקה כטמאה, אינה נאמנת  נאמנת אלא בדרך שוויה אנפשה.  אינה 

 . דין(  בית ן)וכדי  אמתלא, כדין חזקה 

ין בי"ד בעד אחד.  ילה אמתלא, כיוון שאין ד עד אחד מועביאר שאף בעתתא  שמ  השבאמנם   .ג

לאמרה, שבאמירה אין חזקה עדיין, ולכן מועילה אמתלא, ואילו הוחזקה  ק בין הוחזקה  והחילו 

 שכך נקטו הפוסקים(. בשבה"ל )וכתב נידה יש חזקה, ובזה כבר לא מועילה אמתלא. 

)'והפה שאסר'  דיבור  חזור לאחר כדי  , ואינו יכול ל וריםעל עצמו חיובים ואיס  הטילאדם נאמן ל . ד

הודעת בעל דין, ויש אומרים כקבלת  . יש אומרים כדרך נדר, יש אומרים כדרך  (שייך רק תוכ"ד

 .  )שבט הלוי(שבועת הר סיני, שאדם יכול לקבל על עצמו איסור או מצווה 
 

 נאמנות האישה סעיף א | 

  וכן הבאים מהדרך, נשיהם בחזקת לבעלה,    בחזקת טהרהשסתם אישה  )יב ע"א(    הברייתא אומרת

עד    תוטהור  ןדברים אמורים, בשהניחום טהורות, אך הניחום בחזקת טמאה, אינ  . במהטהרה

 . 'טהורה אני' נהשתאמר

שאישה סופרת לעצמה את ימי נידותה שנאמר: 'וספרה לה', לה   )כתובות עב ע"א(  שמואל אומר

 כשאומרת לו שהיא טהורה. עליה   רשאי לסמוך  א מכך שבעלה ינה הגמרבמ ו  לעצמה.
 

)אך אם אמרה: מעולם לא נטמאתי,    בלתיחזקת כטמאה אסורה לבעלה עד שתאמר לו טהמו  אישהטור:  

 . אינה נאמנת(

 מדובר כשהיו מספיק ימים שיכולה להספיק לטבול.בית יוסף:  ⤶

רמ"א: ] י.  יה עד שתאמר לו טבלתלעהאישה שהוחזקה בטומאה, אסור לבוא  שו"ע:    ☜
 .  [מים שתוכל להספיק לטבולמספיק י  מאחר שיש

הרא"ש(רמ"א   פי  של :  )על  בשוק  שעברה  לומר  נאמנת  בדם,  מלוכלכים  בגדיה  אפילו 

 טבחים או שהתעסקה בדם ציפור.

דברי )שאל"כ,  אפילו אם הבעל מסופק אם עברו מספיק ימים שתוכל לטבול בהם, נאמנת  ט"ז:   . א

אמנם דברי    נקודות הכסף:יק ימים שתוכל לטבול.  רק כעברו מספ  שנאמנתפשיטא  הרי  ש  , וטיםשפהרמ"א  

 הט"ז נכונים, אך אין בזה קושיא על הרמ"א, שכן חידש הרמ"א את עצם נאמנות האישה(. 
בעוד .ב שזינתה  נידה אישה  בעת 1ה  אפילו  לבעלה  נאמנת  נידה,  איסור  על  שחשודה  אע"פ   ,

שהיא טהורה, עד   מרמנת בשעת ווסתה לולה בנידה, אינה נאעבווסתה. אך אם הכשילה את  

 
 צ"ל שכוונתו בעודה פנויה.  1
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 בן שמואל  ◆  34

אומרת שטבלה, נאמנת. אך בימות החורף כשבשעת ווסתה, או   שלאשתעשה תשובה. אבל  
 .  )חוו"ד( 2או שהמקווה עולה כסף, אינה נאמנת 

 (.3)חוו"ד 'טבלתי' בפיה אינה בחזקת טהרה, עד שתאמר לואישה  .ג
 

 סעיף ב | הוחזקה נידה בשכונתיה

אומרת  גה כב)כתובמרא  ע"  ות  פ  נדרים  בשכנותיה  א(  ע"א,  נידה  שהוחזקה  שראוה  לו)כשאישה  מר 

 בעלה לוקה עליה. (  )רש"י(לובשת בגדי נידה 
 

 מכך משמע שמוחזקת כודאי טמאה.רשב"א וטור: 

 .4שו"עכך פוסק  ☜
 סעיף ג | אמתלא

הורה  ה ואמרה ט רוחז  ,ינבדין אישה שאמרה לבעלה טמאה א)כתובות כב ע"א(  שמואל שאל את רב  

א, לא נאמנת. שמואל  , אך ללא אמלתלדבריה, נאמנת]תירוץ[  נתנה אמתלא    ענה רב, שאם  אני.

)כשאישתו אמרה לו ו  שינן דין זה ארבעים פעמים, אך עם זאת, החמיר על עצמו לפרוש מאישת 

 (. )רש"י(טמאה אני ונתנה אמלתא לדבריה 
 

 . ת נהלכה כרב ונאמרמב"ם, רשב"א, ר"ן:  ◄

ה שהרוצה להחמיר חלק על רב. וקמ"ל בז  ל עצמו, אך לאשמואל החמיר ע(:  י ב"י)על פרי"ף    ◄

 )ואף אם שמואל חלק על רב, הרי קיי"ל שהלכה כרב(.זו חסידות של שטות.  אין 

דווקא לאחר כדי דיבור רמ"א:  )  תנאינה נאמ  האומרת טמאה אני וחזרה בהשו"ע:    ☜

, להאמין לה   והרוצה שלארמ"א:  .  מנתלא לדבריה, נאאמת  נתנה. אך אם  ()ב"י בשם רי"ו(

ה, שבאה ושוכבת אצלו, והוא מבין  ת אפילו בשתיקנממדינא נא מידת חסידות היא. אבל  
 .)מהרי"ו(שאמרה כך מתחילה מחמת קטטה שהיה לה עימו 

חייב לשאול אותה למה היא באה אליו אחרי שאמרה שהיא טמאה. ב"ח:    ⤶
אלא צריך    .אינה כלום  שלא תאמר ששכיבה אצלו  כוונתולשאול, ו  ךיצרה)ונראה שאף הרמ"א  

 .()ש"ך(שיברר ד ע ממנה לפרוש

כן   יח)והוכ  אין להאמין לאישה האומרת לא נטמאתי במיגו שיכולה לומר נטמאתי אך טבלתי . א
איש  ארת  מהאו  ןדימ ו אשת  אפה  אמרו  הרז חני  לתמא יכה  רשצני,  נויה  מיגו    ששי  ת רומלא,    י בעל  ת דמ לה 

 )חוו"ד(. (ע"א  בות כבותכ)
)בית שמואל ודגול  אני במשך שלושים יום, אינה נאמנת באמלתא עוד  אישה שאומרת טמאה   .ב

ה  מרבבה(. המאאך אם  תלויהתלא  שיעבר  ייתה  יובכך  או שלושים  נאמנת  )חת"ס  אז    ףם, 
 ופת"ש(. 

רה שליל טבילה ביום מסוים, ולאחר מכן אמרה שטעתה והטבילה מוקדמת יותר. שאמ  אישה .ג
יצרה. אך הקדימה ליום אחר, נאמנת   יום, אינה נאמנת, שמא תקפה  אם הקדימה לאותו 

 )חת"ס(. 
 

 
פניה, אין  ל תלוי בכך שאין היא מתכוונת להכעיס, אלא לתאבון, וא"כ כשיש מקווהוה כיוון שהאמון שהלכה למקו   2
וו"ד. אמנם  מקווה לפניה. עיין בח סף, אין זה ה כשהמקווה עולתטבול. ממילא אם המקווה קר, או יבה לומר שלא ס

 לחוו"ד בזה(. ים שהטענה שהמקווה עולה קצת כסף, טענה גרועה היא )ונראה שלא הסכב"י הנובשם בפת"ש הביא 
 (. בדרכי טהרה יןועי  שבט הלויאך כמה פוסקים לא קיבלו דבריו בזה ) 3
 . הפת"שדברי ף הבא, וכן בסעיף זה )ס"ק ב( הובאו בסעי"ז הט דברי 4
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 האמלתא כשהוחזקה נידה בשכנותי ❖ 

אחר כך נתנה אישה שלבשה בגדי נידה, ו :מ"מ(פי ה)על  ב"ם  וכן נראה מהרמרמב"ן, רשב"א    ◄

 אמלתא לדבריה אינה נאמנת. 

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 אף בלובשת בגדי נידות נאמנת באמלתא. טור:  ◄

 ביאור דעת הרמב"ן:  ⤶

אף אע"פ שאם אמרה טמאה נאמנת באמלתא, בהוחזקה אינה נאמנת, שרשב"א:    ◄

 .בגדי נידות כלבישתור מחמת כן, עושה מעשה גמלא י, אך אמר טמאה אנן ותכתשיי

מפראג    ◄ בט"ז(מהר"ל  אך  :  )מובא  בעלה.  לבין  בינה  רק  באמלתא  נאמנת  אישה 

 כשמפרסמת הדבר, אינה נאמנת. 

 לבעלה בפני רבים:  באומרת נחלקו האחרונים  ⤶

רבים, לא בפני    יטמאה אנבאומרת  לפי זה אף  ו  ,נכונים  המהר"ל  דבריט"ז:    ◄

 כתבו: 'אמרה לבעלה'. ך שהפוסקים ומדויק מכ .ועיל אמתלאת

ונקטו הפוסקים בדבר   .האומרת בפני רבים, נאמנתאף  תורת שלמים וכו"פ:    ◄

 ההווה. 

 ת אכדי להסתיר  'ךל אניטמאה ' אומרתשהיא  שארמאישה שאמרה לבעלה : ת( ו")בש רמ"א . א

 לבעלה מצדדים שונים. , מותרת (ערה ןיע ינפמ)  עיבורה
 : רמ"או בדברי ה ק להאחרונים נח  ⤶

בכל הצדדים שהביא אה למכה, ואין צורך  ום שהקדימה רפומותרת לבעלה משט"ז:    ◄

 .(5)ומשמע שאם לא אמרה לבעלה לפני כן, אינה נאמנתמ"א לדבריו הר

שלא ש"ך:    ◄ כן, משום  לפני  לבעלה  כשלא אמרה  אפילו  האישה  התיר את  הרמ"א 

 מב"ן. לא מועילה אף לרתמהייתה לה ברירה אלא לומר לאחרים, ובכה"ג א 

 חשבה שהיא נידה: .ב

פי הש"ך(:    ◄ )על  שהיא  אומרתהאישה  פת"ש  נידות,   שחשבה  בגדי  לבשה  ולכן  נידה, 

 )כיוון שלבישת בגדי הנידות מוכרחת ואי אפשר אחרת(. נאמנת 

 אינה נאמנת באמתלא. כיוון שלבשה בגדי נידות, כו"פ ותורת השלמים:  ◄

 
 
 
 
 

 
 : אמתלא כשאי אפשר אחרת 5

 אדם עשה מעשה, אמלתא לא תועיל עוד. אפשר אחרת, אם  אף כשאי: )יו"ד א, יג(ט"ז  ◄
 לעיל( "ןכשאי אפשר אחרת, אפילו אם אדם עשה מעשה, נאמן באמתלא )גם לרמב :דיםש"ך ופרי מג ◄
  כאן, משום שלדעתו אף   באר דברי הרמ"אהאריך לט"ז  ה יאור הרמ"א שורשה במחלוקת שם.  "ד המחלוקת בבלע  ⤶

  איןהסובר שאם    הש"ךידע מכך. אך    בעלהשיל, ולכן עיקר הטעם הוא משום  לא תוע  כשאי אפשר אחרת, אמתלא 
 ."לברירה אמלתא תועיל, דברי הרמ"א נכונים אף כשהבעל אינו יודע. וק
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 א למהי אמת ❖ 

 לו שלא היה לה כוח לתשמיש.צה  תיראישתו של שמואל  ש שמפרכתובות ב, ה( ) בירושלמי 
 

אם תירצה שחששה מפני אימו ואחותו שהיו בבית ולא רצתה שידעו מכך, נאמנת, וכל    "ם:רמב

 כל כיוצא בזה. 

שבדקה אח"כ שנית וגילתה שלא ראתה אם אומרת שבתחילה חשבה שהיא נידה, אלא  תרומה: 

 צא בזה, נאמנת. או שאר דברים כיו דם, או חולה הייתי,

 היה לה עימו, נאמנת. אף אם מתרצת שאמרה כך משום כעס ש: מהרי"ל

 פוסק טענות אלו, וכן כל טענה כיוצא באלה. שו"ע:  ☜

 

 נאמנות החכם  ❖ 

מונה   ע"א(  המשנה  עב  ללא  )כתובות  היוצאות  נידה.  נשים  היא המשמשתו  מהן  ואחת  כתובה, 

 קרת, והיא טמאה.יא משלה, ואמר החכם שהשחכם פלוני טיהר    ומבארת הגמרא, כגון שאמרה
 

והטעם: משום שכל עד שבא ומעיד    לומר שטימא דם זה.יותר מהאישה    החכם נאמןרמב"ן:  

 .(6ש"ך ה)והביאוהו  בשם עד אחר, ואותו אחר מכחיש דברי הראשון, השני נאמן יותר

 .7ובתהתכאך לעניין כתובה, אין החכם נאמן להפסידה בית יוסף:  ⤶

 ן וטמאה. ת, החכם נאמם זה, והחכם אומר שמשקררה שחכם פלוני טיהר דמא רמ"א:    ☜

יותר מסתם ט"ז:    ⤶ דווקא לעניין איסור, אבל לעניין ממון, אין החכם נאמן 

 .(השיחכלה ןנאמ וד אינע  םתס ו ,יםינשכה לורה האמינה תה הריש) ןמשאינו נא אדם

 

 סעיף ד | הרואה דם בזמן התשמיש

מיד    שואומרת שהמשמש עם הטהורה ואומרת לו שראתה דם, לא יפר)יז ע"ב(  המשנה בשבועות  

. אלא ינעץ צפרניו בקרקע  ()ראשונים()ומתחייב בזה כרת  כביאתו  אה לו  מפני שיציאתו הנ באיבר חי,  

 עד שימות האיבר ויפרוש באיבר מת. 
 

האיבר. וירא ויפחד מהחטא שבא  ינעץ צפרני רגליו בקרקע, ולא יזוז עד שימות רמב"ם וסמ"ג: 

 )סמ"ג(.לידו 

ל  שו"ע:  ☜ ואמרה  ופירש מי  והמשמש עם הטהורה  כרת, שיציאתו    ד, חייבנטמאתי 

 ליו בארץ ושוהה בלא דישה, ופורש באיבר מת.רג רניו. אלא ינעץ ציפ8הנאה לו כביאתו 

 מהעבירה שבאה לידו. מלא פחד ורתתוירמ"א: 

אישה שהרגישה באמצע תשמיש ולא אמרה, הבעל אנוס. אך האישה יש לדון שמא גם היא   . א
תהיה מותרת אחר זמן  רא זו, שהרי לר שכאן אין סבאפש  . אך'יצרה אלבשה'  משום פטורה  

 )חת"ס(.לו 

 
 .)ס"ק ג( ט"זהאף זו כוונת  ונראה ש 6
  נות אף מו נאליש  שובר  ס   ןמב"רהש  אהריטב"ו   ה"ארהעת  דף שיהוס  ךא  .ש"ראהכן משמע מדברי  ש  א"הגר  וכתב  7

 ע"ש.   .ובתהתכידה סלהפ
 כאן(.  ובגליון מהרש"א)חי, עיין בסימן קצג    ול לפרוש באיברינו כן, ויכ א לת מצווהיעב אך ב 8
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טן מגיל עשרים. ומה שמצינו שבי"ד של מעלה לא מענישים לפני פילו למי שקצריך כפרה א .ב
 )שם(. במצוות לשעתן. אך במצוות לדורות, אף פחות מגיל עשרים נענשים  גיל עשרים, היינו  

ם  א  ,ך זוש ממנה בדרצריך לפרו  ,שמישתהאף המשמש סמוך לשעת ווסתה ונזכר באמצע   .ג
, אם  יאינו צריך לפרוש, שמא הרגשת השמש ה ה דם. אך אם אומרת שמרגשת הרגשה אתרא

 .חוו"ד() לא שברור לה שזה הרגשת דם
 

 חילוקי כפרה ❖ 

כיוון  קרבן,  הבא על אישתו שלא בשעת ווסתה, וראתה דם בשעת תשמיש, פטורים מרמב"ם:  

 (.)בית יוסף(  שימש תלפני הבדקו עצמם שכדווקא  ךכ  רבוס מב"םרה)שהם אנוסים. 

שלא בשעת וסתה, ולמחרת מצאה דם על הסדין, אינה צריכה    ששמשהאישה  מרדכי בשם ר"ם:  

. וכבר אמרו חז"ל שאישה לבעלה לא תבדוק כדי שלא יהיה ליבו נוקפו  9אנוסה כפרה, שהרי היא 
 )ועוד שזו האישה ראתה לאחר התשמיש(.

  ויתענה פעמיים בשבוע בחיוב כרת,    , נחשב לשוגגבשגגה  חי  ו באיבררש מאישתופעוד כתב שה
  'ת יפדה ביב, ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בלילה התענית. ואם קשה עליו התעניארבעים יום()

 . ואישתו אינה צריכה כפרה.)וכל אחד ייתכן כפי כוחו(  פשיטים לצדקה

 רמ"א.וכן פסק  ☜

 :10בדין זה  םי יש שלושה חילוק נוב"י:  ⤶

על  או אח"כ  לו, ומצ  שעת הווסת או בעונה הסמוכהלה ווסת ושימשו ב  שיש  אישה .1
  שלא היה להם לשמשעד שלו דם, אפילו בדקה לפני התשמיש, שניהם צריכים כפרה,  

 )ובזה הרמ"א לא דיבר(.  סמוך לווסתה
, ולרמב"ם צריכה בדיקה לפני התשמיש, אם לא בדקה כלל  אישה שאין לה ווסת  .2

ל התשמיש, אך בפרישה  אנוסים ע  בדקה,  ל התשמיש. אך אםה נחשבת אנוסה עניא
יד(.  מיד, שניהם חייבים )שאף היא רצתה שיפרוש מ  : אם אמרה לו פרוש, ופירשתלוי

אך אם רק אמרה לו שנטמאה, ופירש מיד, הוא חייב והיא אנוסה )ובזה דיברו השו"ע  
 (.11והרמ"א 

ילוק  ה בדיקה )ואין חווסתה, אינה צריכ  אישה שיש לה ווסת ושימשה שלא בשעת .3
   , ונקראת אנוסה אף כשלא בדקה.נה צריכה בדיקה לפני התשמיש(לא שאיא

. אך  תקסד(או"ח סימן  )רמ"א,    ענית ארבעים יוםתענית של שלושה ימים רצופים נחשבת כת .ד
ובנשים שהן תשושות  )רמ"א ומג"א(.  עדיף להתענות בהפסקות שתמיד תהיה חטאתו נגדו  

 
 השיא)  אם נחשבים לאונס או לא.הם  בשהאריך בשם הפוסקים במקרים שונים של אונס, שדנו  )ס"ק טו(  בפת"ש  עיין    9
  ה כרד וזו הירבאב דבוכ השיגרהש השיא .(ם יבת נ ריאמ) הרפכ םכירצ  םניא- רקובב הקולחם על תכ האצ מו  תסוו אלל
  רע יאשה  שי א  .(ס"תח)  (הלעב לן  כ  העידוהה  ישאה  יתמ   יול תו)  הרפכ   םיכריצ  ,ןויר הב  יאהש  הבש ח  ךא  , תהסו ו  תעב
  וב שחל  התאו ו  ע טהו  םת כה  תארש  שהיא  .(םש)  ה רפכ  יםכירצ  נם יא  , ןי דסה  לער  אחל  דם  אהצמ ו  ם וא תפ   דחפ  לה
 . ((םש) ה רפכ םי כירצ ,רוס א םת כ הז ןיאש
 אנוסה ומתי אף היא צריכה כפרה.   בין מתי האישהיש קושי לה  "אהנוב"י נצרך לחלק כך, משום שבדברי הרמ  10

מ' יום, ואינן צריכין להיות  יתענה    ידע שאסור לפרוש ממנה,   נה בקשוי ובשוגג, שלאואם פירש ממ: 'ולשון רמ"א
כל  ה  וחמישי, ובליל התענית אסור ביין ובשר. ואם לא יוכל להתענות, יפדני שרצופים, רק כל שבוע שני ימים, כגון  

רבה חמיר בתשובתו. וכל המת מעני, ויש להיתן יותר קצכפי ערך ממון שיש לו, כי עשיר    ן שיתן לצדקה,יום בממו
לו  אפי  אינה צריכה כפרה. ואם שמשה שלא בשעת וסתה, ומצאה אחר התשמיש דם,והאשה    לשוב, זכות הוא לו. 

 '. הוא ולא היאא נמצא על עד שלו, מקרי אונס, אפילו לא בדקה תחלה. וא"צ כפרה ל
  ו ק לחנש  , ב  ,ו פק  ן מיסב  ן ייע)  ש ימשתה  ינפל  הקידב  ת בי יחש  ש"ארהו  ם"במרה  ת עדכ  ק סופ  ע"וש הש  ןיבהש  ח כומ  11
 . (ע" ושה תעד ב םינורחאה
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צדקה  תענה או יפדה במשניהם פטור, טוב שיענית. ואף כאשר אחד  בת, יש להקל יותר  חוכ
 (. )פת"ש

או   . ה התענית  שלפני  ללילה  הכוונה  האם  התענית,  בליל  בשר  לאכול  באיסור  להסתפק  יש 
 )תורת השלמים(. שאחרי. ולדינא יש לחשוש לשניהם 
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 | בדיקות לפני תשמיש ואחריו  סימן קפו

 

 שאינו קבועת קבוע ובעלת ווסבדיקות ל  | ב -  א פיםסעי

 שאין לה ווסת:  שה אי

רב  מרת שפעמים שאישה צריכה בדיקה כשעוברת לשמש את ביתה. ומבאר  וא)יא ע"א(  המשנה  

שדווקא באישה העוסקת בטהרות, אך באישה לבעלה לא צריכה  )שם ע"ב(    שמואל  יהודה בשם

 ואף אישה שאין לה ווסת אינה צריכה בדיקה.   בדיקה.

וסת אסורה  שאישה שאין לה ו   שמואל  רבי אבא בשם בשם  (  ביב ע"שם,  )ירא  רבי זו כן אומר  מכ

אפילו כשאין לה    ולמסקנה רק אישה העוסקת בטהרות צריכה בדיקה, אך לא לבעלהלשמש,  

 . ווסת קבוע 

באישה שאין לה ווסת. רבי מאיר אוסרה על    )יב ע"ב(נחלקו רבי מאיר ורבי חנינא בן אנטיגנוס  

כתו נויגרש   ,הבעל ללא  דםה  תראה  )שמא  חנינהביאבזמן    בה  ורבי  אוה(.  אנטיגנוס  בן  מר  א 

שהלכה כרבי  שמואל    רב יהודה בשםואומר    דים, והם עיוותיה והן תיקוניה.שתבדוק בשני ע

 חנינא בן אנטיגנוס. 

שאישה   סוברהגמרא מקשה: אם שמואל פסק כמותו באישה העוסקת בטהרות, הרי שמואל  

  מר רבי זירא בשמו לבעלה, הרי כבר א   לאישה  אם פסק כמותו אףצריכה בדיקה. ו   נה יאלבעלה  

 צריכה בדיקה.שאישה לבעלה לא 

 מיישבת הגמרא: מאן דמתני הא, לא מתני הא. 

 אישה שיש לה ווסת: 

וב"ה   ב"ש  ע"א(  נחלקו  כל  )טז  לאחר  או  לאחר תשמיש אחד  לבדוק עצמה  האם אישה צריכה 

ז  ואומר רבא שכל  בט   התשמיש,  העוסקת  רוב  הרות  באישה  פוסקים  זירא  הראשונים()וכך  ורבי   ,

 . )וכך פוסק הרמב"ם( לדברי הכל )בלא בדיקה(  ש לא יבעול פעמיים אומר שבעל נפ

וק עצמה לבעלה, וענה לו שאם כן  מדוע שאישה לא תבד )יב ע"א(  רבי זירא שואל את רב יהודה  

ווסת   רק כשיעור  :רמב"םיש. לתשמה  יאחרו   ניפ ק עצמה לודלרוב הראשונים: מכאן שלא תב)  וקפו ופורשנ ליבו  

 . [(לבדוק שניהם םי תבדוק, אך לאחר מכן צריכלא 
 

 הראשונים נחלקו באיזה אופן חייבו חכמים בדיקות לפני תשמיש:

 אישה העוסקת בטהרותרק  :  ]שערי דורא ומהרי"ל[  רש"י, רשב"ם, תרומה, סמ"ג, רוקח  ◄

אך אישה לבעלה,   .(1ד בנפר  ו שנה דבריאמורא    , כי כלרי שמואלבדב  ואין קושי מהכפילות ),  צריכה בדיקה
ש לה ווסת קבוע, ובין שאין לה ווסת. ואפילו  יקה, לא לפני ולא אחרי, בין שיאינה צריכה בד

 . י, לא תבדוק שלא יהיה ליבו נוקפורוצה להחמיר על עצמה לבדוק לפני ואחר

הלכה כרבי חנינא  משום ש  ,בדיקה  הכיצר  אישה לבעלהאף  : חשש לדעת הר"ח(ש)ר"ח ורא"ש  ◄

)ואין סתירה בדברי שמואל, משום שנחלקו האמוראים    .ה לפני ואחרילבעלה אסורה ללא בדיק  שאישה

 .  (2צריכה בדיקהבדעת שמואל. לרב יהודה צריכה בדיקה, ולרבי זירא אינה 

 
ה בדברי  להשמיע שלא נטעהודה רק בא  ריו בדף יא ע"ב( כיוון ששם רב ין כפילות )מדברב יהודה איי  ואף בדבר  1

 . )רש"י( עלה דיקה לבמורה שכל אישה צריכה ב המשנה, שפשטה
ששמואל סובר כמשנה   הר"ןולא כרבי חנינא. ויישב יר  אוקשה, שהרי לפי דברי רש"י שמואל לא מסכים לא כרבי מ

 ילו שאין לה ווסת. ומשמע לו שאפ רה לבעליהן,טהשכל הנשים בחזקת  
 אליבא דרב יהודה.   אמוראי  תרי  :הר"ןיא:(? ויישב    י רב יהודה עצמו )מדףיש סתירה בדבר  , הרי עדייןוהקשה רש"י  2
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ואף   התשמיש.  ושניהם חייבים בדיקה לפני ואחרי,  )כר"ח(  צריכה בדיקה   אישה לבעלהרמב"ם:    ◄

. אך 3עד והאישה צריכה  האיש צריך עד  בדיקות לאחר התשמיש,  ווסת צריכים    ה שיש לה באיש
 גם לפני תשמיש נהגו הצנועות לבדוק את עצמן.  

 אם אישה תבדוק עצמה שלוש פעמים, תהיה מותרת לבעלה ככל הנשים. : )בכתובות(רי"ף  ◄

 נחלקו בדעתו:  ⤶

כלל צריכה בדיקה  וסת אינה  שיש לה ו  שאישה  רבהרי"ף סורמב"ן, רשב"א ור"ן:    ◄

לעשות שלוש בדיקות )לה ולבעלה( כדי להתירה  יבת  חי  וסת)כרש"י(. אך אישה שאין לה ו 
 . (5ובאותם שלוש פעמים צריכה גם בדיקות לפני התשמישב"י: ) 4לעולם

 רוב רש"י ואף הרי"ף סובר שאישה לבעלה אינה צריכה בדיקות כלל )כוש"ך:    6ראב"ד  ◄

ל יש צריכה בדיקות שלוש פעמים, או בע חמת תשמישה הרואה דם מאשונים(, ורק אהר
 החושש שמא אישתו תראה ורוצה לגרשה, עליהם לבדוק שלוש פעמים.

דבר    ⤶ עמא  שכן  להם    (.דלא כשו"ע  )ש"ךוכמדומה  אין  להקל,  שנהגו  ובמקום 

 )תורת השלמים(. 7להחמיר, שיש להם פוסקים לסמוך עליהם

 
אל משמשות בשני עדים אחד לו ואחד לה, והצנועות מתקנות  ישר'דרך בנות  )יד ע"א(  ולמד זאת מהמשנה האומרת    3

הודה ומה שאמר רב י  סקת בטהרות.ב"ם שמדובר באישה לבעלה ולא בעות', והבין הרמתקין את הבילהלהן שלשי  
דוק  תבדוק מיד לאחריו כדי לחייבו קרבן, אך לאחר זמן זה, תבנה שלא  בדוק לאחר התשמיש, הכוולרבי זירא שלא ת

 דין(.ת, אלא עיקר המידת חסידו  זוולדעת הרמב"ם הלכה כרבי זירא שבעל נפש לא יבעול וישנה )ואין (. ב"י )עיין 
י  ות מדבר מיישב את הקושי  ית יוסףהבגמרות וגם בסברות.  בדרך זו, גם מ  דברי הרי"ף  הקשו על ביאור  הראשונים  4

ומ לפני(.  בדיקה  גם  שצריך  ברי"ף  חידש  )ולכן  דחקים  הראשונים  הרי"ף    הש"ךביאר    אלהחמת  דברי  את  אחרת 
 כדלקמן.

כתב ב(    )אותבדרישה מדוע לאחר שלוש פעמים לא צריך?  שאינה נידה,   בדיקות לבררה  ולכאורה קשה, שאם מטרת  5
נר ה' ברמב"ן  אה  וכן  יב ע"ב(    )מלחמות  ת הבדיקה רק לוודא שהבדיקה לאחר התשמיש אכן  אמת מטרשבעל בכתובות 

יך בדיקות  צרמן התשמיש, ולפי זה מובן מדוע הצריך הב"י בדיקות לפני רק בזמן שבז  שה ראתה דםתוכיח שהאי
 חרי. א

אחרי, האם נחשבת    כשלא בדקה לפני ומצאהשונים מה הדין  ונחלקו הרא  כתב שמאחר  )שיעורים כאן(ט הלוי  בשבאמנם  
יה דם לפני כן(,  שה  )ולא תולים שמיש, ומסתימת המחבר בסימן קפז, א, משמע שנחשבת לרואה  מחמת ת  כרואה

מו שמצינו מיגו באישה העוסקת  , שכהסד"ט בשם  פני. ויישב  ל  אם כן חוזרת הקושיא על השו"ע, מדוע הצריך בדיקה
 לפני.  יקה אחרי, צריכה בדיקה גם פה מיגו שצריכה בדגם לבעלה. כך  הרות שתבדוקבט

ד, שהרי הראב"ד מבאר אחרת מדברי  אב"מביא דברי הראב"ד, אך נראה שנשמטו ממנו המשך דברי הרהבית יוסף    6
)של הרי"ף  דברי  את  והרשב"א  מדודעהר"ן  הרי"ף  העוסת  באישה  צריכה  בר  דם  הרואה  ורק  בטהרות,  שלוש קת 

 .לביאור שלו לדברי הרי"ףביא את ביאורו כסיוע מ  הש"ך(. ואכן בדיקות
ג, תנהג כדברי השו"ע לבדוק שלוש  מנהכתב שכל אישה תנהג כמנהג משפחתה, ואם אין לה  (  137ד  )עמוכי טהרה  בדר  7

תב כ  ורים כאן( )שיעובשבט הלוי  .  ין להם להחמירשלא לבדוק, א  כדברי הש"ך  יםפעמים. )ועוד כתב, שבמקום שנוהג
שנהגו לבדוק   בית הללשם  בהבאר היטב    מו שכתבבבדיקה שלפני התשמיש, כ, ומאוד כדאי להחמיר  שטוב להחמיר

 לפני התשמיש שלא בפני בעלה. 
ת חצי  )לכן בעלת ווס ה לראות בו  ולכתב שיש לעשות בדיקות אלה בתשמיש שקורה בזמן שיכ   הות חת"ס לשו"עבהג

ורים  )שיעוי  שבט הלאך  .  )פרק ח, טו(בדרכי טהרה  וכך פסק    רה לראות בהם(,הם אינה אמוקבוע, לא תבדוק בזמנים שב

וחזקת שאינה רואה, נראה שיכולה לשמש שלוש שמ  שבימים)על סעיף ג(  בהיכל שלמה  ב שבדיעבד מהני. וכתב  כתכאן(  
 . פעמים ללא בדיקות. ע"ש
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ה כלל, ואדרבה לא תבדוק כדי ה בדיק קבוע, אינה צריכשה שיש לה ווסת  יאשו"ע:    ☜

נוקפו   יה יהשלא   התשמיש.  8ליבו  לאחר  והיא  הוא  לבדוק  שצריכים  סובר  והרמב"ם   .

 .10וסברא ראשונה עיקר רמ"א: . 9והצנועות יבדקו אף לפניו 

ואם   ,, הוא והיא*11ובעלת ווסת שאינו קבוע, תבדוק ג' פעמים קודם התשמיש ואחריו 
י  יקה לפנ אישה בדולרמב"ם ורא"ש צריכה ה  .*12ה ריכה יותר בדיקאינה צ  אתה דם,לא ר

 רמב"ם מצריך אף לאיש בדיקה לאחר התשמיש. הואחרי התשמיש. ו 

לאחר   . א בדיקות  לעשות  צריכים  דם,  האישה  מצאה  מרובה  זמן  ולאחר  בלילה  שימשו  אם 
 ו"ד(.וח)  13תשמיש, ובאישה שאין לה ווסת צריכה לבדוק ג' פעמים

 . י דוד ערמאה()חכם צבי ורבריכה בדיקה לבעלה כלל ה דם, אינה צלם לא ראתאישה שמעו .ב
 

 :סיכום 

 בעלת ווסת שאינו קבוע  בעלת ווסת קבוע  
 תשמיש אחרל תשמיש לפני   תשמיש אחרל תשמיש   לפני

 , ורק לטהרות תבדוק בדיקה כלל אינה צריכה ועוד  רש"י

)לפי  רי"ף 
 ושו"ע   (הראשונים

וק,  רה לבד)ואסו תבדוק כלל אל
 בו נוקפו( שלא יהיה לי

נראה שצריכה  
ת  שלושה בדיקו

 )ב"י(

צריכה שלוש  
בדיקות ומותרת  

 לעולם

רי"ף לפי  
 הראב"ד והש"ך 

 אינה צריכה בדיקה כלל )כדעת רש"י(

 רמב"ם 
צריכה,   אינה 

והצנועות  
 בודקות 

  בדיקה    יםצריכ
 הוא והיא 

צריכה  היא  
 בדיקה 

בדיקה   צריכים 
 יא וה הוא

 

 

 

 
 פני בעלה )עיין בהערה אם תבדוק שלא בו שיש מעלה  אך הוסיפדרכי טהרה וטהרת בית(. )כמה אחרונים  וכן פסקו    8

 (. הבית הללהקודמת בשם 
הרי"ף, והבינו שכך פסק שו"ע.    דעתונים נחלקו כמי פסק שו"ע. כנזכר בהערה הקודמת יש אחרונים שפסקו כהאחר  9

שם, אך לא  עולה מהאחרונים שדחו דברי הט"ז  כרמב"ם, וכן    ן ששו"ע פסקביה)קפט, ס"ק ה(  ט"ז  פרישה וההאמנם  
פסק  מ נראה משום ששו"ע  גם  וכך  והרא"ש  )ול  ד(. )ריש סימן קפ הש"ך  דברי  כרי"ף,  כאורה טעמם משום שהרמב"ם 

 ב ככל הראשונים חלקו על דבריהם(.  שרוהסכימו לדיעה אחת מול הרי"ף, אף 
יו  מיש. אך עכשצריכים בדיקה היא והוא לפני תש   רק לכך שאינם שכוונתוהלל ת  ספר ביובבאר היטב הביא בשם   10

 פני התשמיש. עצמן שלא בפני בעלה לנהגו לבדוק 
  וכתב .  (שבה"לוכ"כ  ה,  )ובדיעבד חצי שע  עד חמש דקות לאחר התשמיש,  )פרק ח ,י(   בדרכי טהרה כתב  ך:  גדר סמו  *11

  שיכלו כל הטיפות. ובגדר   יבטן כדוב לשהות על הלבטל מה שכתם  שאף שצריך לבדוק מיד, אין לאד  )שם(  בשבט הלוי 
 סמוך טפי, עדיף. הסמוכה לתשמיש וכמה שכתב בחצי שעה  קודם תשמיש

 ריכה לעשות: דיקות צאיזה ב
אף המצריכים בדיקות לפני ואחרי, הכוונה לקינוח, ולא לבדיקות    "ט: וסד,  (, אמנם עיין פת"ש ס"ק ב ביאורים ס"ק א)חוו"ד    ◄
 ם וסדקים. ריחו
 חורים וסדקים.  : צריכה בדיקת(ות של הרי"ף)סוף פרק ח, בשלוש בדיק כי טהרהשו"ע הרב ודר ◄

כתב שנחשב כאילו בדקה עצמה, ואין טעם לבדוק    )שם(בשבט הלוי  כתב    זמן רב,שה שלא בדקה עצמה ועבר  אי  *12
 אף לדעת השו"ע.  עוד

 יכה בדיקות. צרבכה"ג אינה וסובר שאף   לקחוששו"ע הרב כתב )שיעורים כאן( בשבט הלוי אך  13
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 כל תשמיש לאחר בדיקה ❖ 

ר כל תשמיש או לא, לדעת ב"ש צריך  בדיקה לאחהאם צריך  )משנה בטז ע"א(  "ה  ב"ש ובנחלקו  

 בדיקה לאחר כל תשמיש ותשמיש, ולב"ה מספיק להם שני עדים בתחילת הלילה ובסופו. 

וישנה   ל ע בא י רבא סובר שמשנה זו אמורה רק לעוסקת בטהרות, ורבי זירא סובר שבעל נפש ל

 (.  )ב"י(פת יקה נוס)בלי בד

 שמש לפני שתבדוק בעד אחר. ומר שאם בדקה בעד ואבד העד, לא תא  רב
 

  .להלכה אינה צריכה בדיקה כלל:  רש"י, רשב"ם, תרומה, רוקח ]שערי דורא ומההרי"ל[  ◄
 . (זו עוסקת בעוסקת בטהרות, שמתוך כך צריכה בדיקה גם לבעלה, וכרבא כל סוגיא)משום ש

עליו דם  בדוק באותו עד כל הלילה, ואם מצאוויכולים ל יבדקו עצמם,על כל ביאה ב"ם: מר ◄

)שמשנה זו עוסקת גם במי שאינה עוסקת בטהרות, וכרבי זירא )ובעל   )כבית הלל וכרבי זירא(.למחרת, טמאים. 

ר, הועיל  חאואם אבד העד שבדקו בו, לא ישמשו שוב עד שיבדקו בעד    .(()ב"י(נפש הכוונה מעיקר הדין  
 ה ווסת. ואין ל

 .14ארמ"כך פוסק  ☜
 

 סעיף ג | בעלת וסת חצי קבוע

אישה שיש לה וסת חצי קבוע. שלעולם רואה רק לאחר שבועיים לטבילתה, אך  ומת הדשן:  רת

 אישה שיש לה ווסת.  דין בועיים לאחר הטבילה כשלאחר מכן רואה בזמן שאינו קבוע. דינה עד 

 .15שו"עוכן פסק  ☜
 

 להדיקת עד בעת לאישה בבנאמנו | סעיף ד 

על העד שלו, מתוך שנאמנת על אם יש דם    מותר לאדם לתת לאישתו לבדוקושו"ע:    ☜רמב"ם  

 שלה, נאמנת על שלו.
 

 סעיף ה | רואה מחמת תשמיש ג' פעמים 

אישה הרואה דם מחמת תשמיש ג' פעמים, אסורה על בעלה, ודינה יתבאר : )על פי הגמרא(שו"ע 

.בסימן הבא

  

 
צריכה ן לה ווסת תבדוק, אינה  שהחמירו שכל אישה שאי  הרמב"ם והרא"שו שאף לדעת  בא להשמיענ   הרמ"א  14
במקור מים  )עיין  רו עד כדי כך  חמידיקה בעד אחד לאחר כל תשמיש ותשמיש, מאחר ואף בעוסקת בטהרות לא הב

רים  י הרמ"א אמוכדעת הרי"ף לבדוק ג' פעמים, דבר,  סתימת השו"ע לכאורה לפי  ו  .הובא באוצר מפרשים על הדף(חיים,  
אמנם עיין לעיל על דברי השו"ע,  (.  בשו"ע הרבע  וכך משמ )כלנע"ד,  אם היא רואה.  ם שלוש פעמים שבודקת  לדינא באות

 . "לסק כרמב"ם ואם כן דברי הרמ"א כאן אכם הולכים לשיטת הרמב"ם. ואכמשפ שיש אחרונים שהבינו
הבדיק שלפני התשהאם  הנר,  מיה  לאור  להיות  צריכה  מח  בחוו"דש  שזו  בכתב  ראשונים  רש"י ותוספות  ין  לוקת 

לק  ח  ובמקור מים חיים צורך לאור הנר, והרמב"ם מצריך דווקא לאור הנר.  ם שאין  , רש"י ותוספות סוברי"םלרמב
לפני התשמיש ר  יקה לאור הנ"א צריכה בדרמוכתב שאין כל עניין למחלוקת הראשונים לדברי הרמ"א, וברור שלפי ה

רות  כלפי טהשס"ל שבדיקה זו נאמרה   יכו אור הנר זאת משוםתוספות שלא הצרדם )ורש"י ו כדי לראות אם ראתה 
 ולא לאישה לבעלה(. 

רואה רק מל' יום לל' יום לא תצטרך לחשוש לעונה בנונית. אך  ה ההקשה על דברי השו"ע, שלפי זה איש חוו"דה 15
לפני תשמיש. אך לשאר לעניין בדיקות  אמורים רק    שדברי תרומת הדשן(  שיעורים כאן() ין שבט הלוי  )עיאחרונים  ה  יישבו

ע,  קבו רישה אף בעונה בנונית כבעלת ווסת  . אמנם יש שהבינו שאינה צריכה פלה ווסתחששות דינה כאישה שאין  
 )ס"ק יג(. וטהרת ישראל )יו"ד ב, עב( אגרות משה   יןעי)ודחו דברי החוו"ד שחזקת וסתות אינה חזקה המלמדת שלא תראה 
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 יש אה דם מחמת תשמ ישה הרו| דין א  סימן קפז

 

 סעיף א | הרואה דם מחמת תשמיש

ראתה שוב, תשמש    .שמש שנית יכולה לשהרואה דם מחמת תשמיש,    )סה ע"ב( הברייתא אומרת  

ואם ראתה שוב, תצא מבעלה ותינשא לאחר. ואם ראתה גם אצלו שלוש פעמים תצא  .  בשלישית

עד שתבדוק  ולא תינשא    ,תצא פעמיםשלוש  השלישי אצל  ממנו, ותינשא לאחר. ואם ראתה גם

 .  כמובא בסעיף הבא()בבדיקת שפורפרת,  1צמהע
 

 . *2טור ושו"ע כך פוסקים   ☜

 האם רמ"ת זו מחלה או וסת: .א 

אישה הרואה מחמת תשמיש נחשבת כאישה שאין לה  :  (3)וכן נראה ברשב"א ותוספות   נוב"י   ◄

עה לה ווסת  אם קבולכן  בוע(.  סת שאינו קימים, שדינו כוו  א)מאחר ווסתה בא ע"י אונס וללווסת קבוע  
 .4כך את הווסת של התשמיש לאחר מכן, ביטלה ב

כיוון שרמ"ת  :  5חוו"ד   ◄ ווסת, אלא מחשש  אין לסמוך על דבריו,  נאסרה לא רק מחמת 

 חולי.

אישה שראתה הרבה דם בבת אחת, אסורה להנשא לבעל השני, שכן ההיתר להנשא לבעל  .ב 
ודאי  אך כשמגיע הרבה דם, ש  ,צבעות שוות(, ושמא אין הא ו מהמקור)שמא אינמת ס"ס  חמהשני הוא  

בה דם, אין ברור  . ואפילו אם רק בפעם השלישית ראתה הראלא ספק אחדבא מהמקור, אין  
 )נוב"י(.  להתירה, אפילו ע"י שפורפרת

 זקינה: . ג
מיש, ומרגישה  שתאישה שהזקינה ואז התחילה לראות דם מחמת  :  )של המהרי"ט(באר היטב  

 יקת שפורפרת.יכה בדר וכאב, אינה צרצע

 , אין זה מועיל אחר כך שהזקינה. לפני זיקנתהאך אם ראתה שבו"י:  ◄

 לפקפק בכך, שאפילו כשראתה לפני זיקנתה, תהיה מותרת כשהזקינה. יש סדרי טהרה:  ◄

 
 
 

 
ות שרבי חלק ם, ולמרובעת רק לאחר שלוש פעמי ת כדעת רשב"ג שחזקה קברייתא זו סוברמבארים ש  יםהראשונ  1

משמע שפסק שמותרת רק לבעל  מהסמ"ג  תות. ורק  בוסחברו(, עם זאת קיי"ל הלכה כרשב"ג  עליו )והלכה כרבי מ
 שני.

א בפעם  ימנעו מהדם לבואו כדורים שתן למנוע את האיסור ע"י זריקות  שבימינו נין(  )שיעורים כאי  בשבט הלו כתב    *2
כתב שמיד בפעם הראשונה שקרה מקרה כזה,  (  143)עמוד  טהרה    ובדרכי  מועילות מבחינה הלכתית. השלישית, והם  

 . אות ג בפעמים הבנהפני שישמשו פעם נוספת )אפילו מעוברת ומניקה( כדי שידעו כיצד להתב ליילכו לר
מ"ת אסורה רק  ה נאנמנת. ולדבריהם רבדף סו ע"א ד"  דם. ותוספותבתורת הבית בשער ב, ד"ה הרואה    הרשב"א  3

 . )שיעורים כאן( ט בלויבובש)א, עמוד קצו( בטהרת הבית כן פסק מדרבנן. ו
שם(  )  תובטהרת הבי  א.ווסת קבוע, ואז ראתה מחמת תשמיש ג' פעמים, מסתפק אם נאסרת או ל  לה  אך אם היה  4

 . ברתו רק בצירוף סברא נוספת להקלקיבל ס
ינים: א. חולי שממלאה ונופצת. ב.  שני עני, שביאר שרמ"ת חוששת לד"החוו. עיין בדברי ן()כא בבית מאיר וכן כתב 5

בחשש  ו  דיקת שפורפרת מועילה רק לעניין החולי, אך לא לעניין חימוד בעלה.ן ברואה מחמת חימוד בעלה. כיוון שכ
ג,    ף דעת רש"י המובא בסעי  . )וכך ביאר אתגון לא גזרוך על כך שוסתות דרבנן ובמקום עירו חכמים לסמוזה התי

 השלחן. וך בערכבר בבעל הראשון ע"ש(. ולדבריהם רמ"ת אסורה מהתורה. וכן כתב  ת בדיקהמדוע לא התיר לעשו
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 ימי טוהר: .ד 
אם  בימי טוהר שלה. ו  אישה הרמ"ת והתעברה, מותרת לאחר טבילהסדרי טהרה וכו"פ:    ◄

 הרי מעיין אחד הם. תרת אף לאחר שנגמרו ימי הטוהר, שמוה תהילא ראתה בהם, 

 אין ימי טוהר יכולים לעקור את האיסור שראתה בזמן אחר. :נוב"י ◄

אסור לו לבוא עליה פעמיים   ,אף כשאישה רואה זמן מה לאחר התשמיש )שאין דינה כרמ"ת( .ה 
 )חוו"ד(. בסמיכות לתשמיש תובלילה, שהרי קבעה לה ווסת לרא

 

 רואה מחמת תשמיששנחשבת ל מהו הזמן  ❖ 

ע"א(  תמראו  המשנה וחייבים    )יד  טמאים  על העד שלו, שניהם  דם  ומצאו  ובדקו  שאם שמשו 

שניהם טמאים וחייבים קרבן. אם  )'אותיום'(  בקרבן. אך אם מצאו דם על העד שלה, אם בדקה מיד  

ד מהמיטה די שתריזו לאחר זמן? כטורים מקרבן. וא פובדקה לאחר זמן שניהם טמאים מספק  

 (. ()רש"י)של מטה ותדיח פניה 

)שזה   הגמרא מקשה מראב"צ שסובר שלאחר זמן הוא כדי שתושיט ידה תחת הכר ותקנח עצמה

 (. )רש"י(שיעור קצר מכדי שתרד מהמיטה ותדיח פניה 

. לאחר זמן  בים קרבן. בוחיי   ם, טמאי)אותיום(רב חסדא מיישב, שאכן יש שלושה זמנים: א. מיד  

שתושיט  הכר,  כדי  תחת  ופטורים    ידה  מספק  כדי שתרד  מקרבטמאים  זמן  אחר  לאחר  ג.  ן. 

 מהמיטה ותדיח פניה, אינם טמאים כלל ]אך לר"ע מטמאה את בועלה למפרע[. 

בידה,   אינו  ושיעור המשנה שווים. ראב"צ עסק כשהעד  רב אשי מתרץ ששיעורו של ראב"צ 

 ונשארת בקשיא.  ב אשיא מקשה על דברי ר כשהעד בידה. הגמר והמשנה עסקה
 

)וסתמא    בדקה ומצאה גם תוך השיעור שתרד מהמיטה  מה, מרדכי וטור:סמ"ג, סמ"ק, תרו  ◄

)אך לאחר זמן זה, אפילו ראתה פעמים רבות,    , מטמאת כדין רמ"ת ()בית יוסף(דמילתא שמקנחת פניה של מטה  

 . אינה נאסרת כלל(

 : אין חיוב קרבן  מיטהכדי שתרד מהע שבשיעור מרב חסדא משמרי הש קשה, ב"י:  ⤶

אמנם אין חיוב חטאת אם לא בדקה מיד, אך מכל מקום :  ם( אר ברמב")וכן בי  ב"י  ◄

כיוון שכן, אין בעלה רשאי לקיימה    עד כדי שתרד מהמיטה.  יש חיוב קרבן אשם תלוי
 ה ותנאי כתובה. בואו שיש מקח טעות ואין לה כת מאחר שראתה כך שלוש פעמים.

קשיא, אין זה דחיה  והגם שנשארו דבריו בכדברי רב אשי,  הראשונים פסקו  ב"ח:    ◄

 מורה לדבריו.ג

 מ"ת. רבימינו לא בקיאים בשיעורי הזמנים הללו, וכל עוד ראתה סמוך לביאה דינה כראב"ד:    ◄

מצאו על עד שלו, אסורים, אך אם , אם  אישה שראתה דם מחמת תשמיששו"ע:    ☜

]תשמש תחת הכסת ותקנח את עצמה    העור כדי שתושיט ידך שי בתו   על העד שלה,  ומצא

  .6אסורה עד שתבדוק כו'[ פעמים ו ג'
)וצ"ע כאשר ונאסרה על בעלה  ויש אומרים שאין לסמוך על שיעורים אלה בימינו רמ"א: 

 .()ש"ך( 7חמת חוסר בקיאות שלנו , אם אסורה על כו"ע משונים  בעלים הראתה בשלוש

 
)רבע  תב כדי שיעור כב אמה  כז, תשובה י(  )קפרי טהרה  שיבכתב שזה שיעור חמש דקות.  בהערה(    142)עמ'  בדרכי טהרה    6

השאלות בתחום זה מגיעות  שרוב  (  )שיעורים כאן שבט הלוי  בשלוש דקות. וכתב    רג( )א, עמוד  כתב    בטהרת הבית   דקה(.
 לאחר הזמן האוסר. 

ל הק)ס"ק ד(  "ט סדרשהקל לאחר חמש דקות, וכן )ס"ק ח( דרכי תשובה הקלו בזה )עיין ם שוכן משמע מעוד אחרוני 7
   בדין זה(.
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ק  אך דווקא אם בד  )ש"ך(.לאחר התשמיש  ן מופלג  ורים אפילו זמל העד שלו, אסע  ואכשמצ . א

)שו"ת פנים  יו דם, אך אם לאחר זמן מצא עליו דם, דינו ככתם שאינו אוסר  עצמו ומצא על
 מאירות(. 

 

 ג' פעמים רצופים  ❖ 

 ג' פעמים צריכים להיות רצופים.  רמב"ם, רשב"א, מהרי"ו, בית יוסף ודרכי משה:

 שו"ע.וסק פ כך ☜

ובין שהתקלקלה אח"כ מיד לאחר הנישואין,  אם רמ"ת    חילוקואין  :  (8)על פי מרדכירמ"א  

 וראתה.

אם מצאה דם פעמיים, ושמשה שוב ולא בדקה, ושוב ראתה בתשמיש הרביעי, דינה    ⤶
 )חוו"ד(.)שאין התשמיש ללא בדיקה נחשב למניין( כרואה ג' רצופים 

 כיצד מונה ג' פעמים:  . ו

 הראשונה. מנים יחד עם הפעםמים נג' פע וש"ך:  ט"ז ,פרישה ◄

 עמים נמנים מלבד הפעם הראשונה. פ ג'ראב"ד ותורת שלמים:  ◄

אין להתיר לאישה לשמש ד' פעמים, אך אישה שכבר שימשה ג' פעמים וראתה  חת"ס:    ⤶

לפני   הרופאים  אצל  )ותבדוק  פעמיים  כרואה  ונדונה  הראב"ד,  על  לסמוך  ניתן  דם, 
 .9(אהתשמיש הב

 :)פת"ש( ש'תשמימחמת לומר 'ראיתי נאמנות אישה  . ז

ם מחמת תשמיש ג' פעמים, וחזרה ואמרה שבפעם ה שראתה דאישה שאמרשיבת ציון:  ◄

נאמנת. משום שבידו של הבעל לראות אם   ,לאחר התשמיש  , הרבההשניה בדקה רק בבוקר
הג' פעמי10אכן מצאה דם מיד לאחר התשמיש נאמנת רק אם בכל  זה  לפי  מיד   ם.  אמרה 

 לאחר מכן.דם, אך לא שראתה 

ראשונות לא  ישית, נאמנת, שהרי הפעמים האף אם אמרה מיד רק בפעם השלפת"ש:    ◄

 אוסרים אותה על בעלה. 
 
 
 
 
 
 

 
ת של  ישואין, אך אם היו ביאולנווקא אם ראתה סמוך  שסבר שד חננאל    רבינו א דעת  שהבי)בתחילת הסימן(  ב"ח  עיין    8
 תר, לא נאסרת )אך עיין בהערות על הטור )ג( שירת דבורה(הי

 ק כדעת הש"ך. , ונראה שפסזהסתם ב( 143)עמוד בדרכי טהרה לסמוך על החת"ס בזה. אך  )שם( הבית הרת בטוכתב  9
עי  10 וכדין אישה ניה נתנה בא אך ללא זה, אינה נאמנת שמא  'נט  חר,  תמה על  ובפת"ש  תי'.  מא האומרת לבעלה: 

יכולה לעשות בדיקה כבר ו שי מה ההשוואה לאומרת טמאה אני, ששם נאסרת עליו לעולם, לנידון שלנרתו, וכחקי
ה לעשות בדיקה בבעל הראשון, אך  שב שאמנם יכולסעיף ג. וייב  אצלו )שהוא הבעל הראשון(, כמו שפסק השו"ע

שכתב שבבדיקה הנוב"י    וכן לפישמא נתנה עיניה באחר. )ש  אם כן שוב חוזר החשתלוי ברצונה, ונראה שהדבר  
, גם מיושב, שהרי ייתכן ולא ראתה כלום, ותבדוק ולא תמצא  בכך בבעל הראשון, אם לא מצאה כלום, אינה נטהרת  

 תצא מבעלה(. ך דם, ובכ
יא(  ובערוך השלחן  עינכתב שלא חוששים ש  )כאן ס"ק  נתנה  יחשוש להתחיה באחר, שהרי  מא  איתה    תן גם האחר 

 פעמים. כשישמע שראתה ג'  
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 ימי עיבור והנקה ❖ 

 גם בעיבור והנקה.  התעברה בפעם השלישית שרמ"ת, אסורהאישה ש: 11חוו"ד  ◄

ם לא . ואף א13עיבורה, אסורה אך אם רמ"ת בימי    .12מותרת כל ימי העיבור וההנקה   נוב"י:  ◄

 לאיסורה הראשון. תה, לאחר ימי עיבורה חוזרת רא

. אך כ"ז אם  (בחוו"ד)וכ"כ    ת בימי עיבור והנקהרעוד כתב, שאי אפשר לעשות בדיקת שפורפ  ⤶
 .14בדקה ולא מצאה כלום. אך אם בדקה ומצאה שהדם מהצדדים, מותרת בכך 

 

 תרשפורפסעיף ב | בדיקת 

כיצד  גה מבארת  תבימרא  עצמה:  שפור תבדוק  מכחול  רפא  ובתוכה  איבר  של  (  י(ש" )ר)קיסם  ת 

ובראשו מוך, אם נמצא דם בראשו, בידוע שהדם מהמקור, ואם נמצא מהצד, בידוע שהדם בא  

המכחול בית יוסף: מכנסת שפורפרת כדי שהמכחול והמוך לא יתלכלכו מהדם שבצדדים. ועל ידי  )   .15מהצדדים 

 וט אותה(. ל יכול לשרעוד שהמכחושהדם ניכר עליו יותר, ו ניח בראשו מוך כיווןת אךם בא מהמקור, ד התזהה אם 
 

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜

 ל עץ.לא תבדוק בשהוא הדין שיכולה לבדוק גם שאר מיני מתכות, אך משאת בנימין:   ◄ . א
 לא תבדוק בשל ברזל.ש"ך:  ◄

טמא  תראה בראשו )ונשמא ישרוט אותה ו  ואם בדקה בשל עץ מהני, שהרי החששפת"ש:    ⤶

כלום, או ה בחינםאות בו  ואם לא מצאה  )ומיהו התבאר שראיה שמצאה בצדדים, טהורה.    (. 

, אף בה  שלא ראתהכבדיקה  בבדיקת עץ, ההתייחסות לעולם  אך    .16ר לא ראתה כלום שמהצדדים עדיפה מא
 אם ראתה בצדדים, שהרי ייתכן ונשרטה מהעץ(.  

,  )תורת השלמים( ל עם המוך  ת ואחר כך את המכחוררפפום תכניס את השדוברמב"ם מדויק שק .ב
 )ס"ט(. ודם את המכחול ה, תוציא ק וכשמוציא

 
ניתן לסמוך על ווסת קבועה שתעקור רמ  11 זו תלויה בשאלה האם  )כנזכר בתחילת הסעיף(. וכדברי  "ת  מחלוקת 

 בערוה"ש. כתב החוו"ד 
 , עמוד רז(. )א הרת הבית בטוכן הכריע  12
חרונים האם יש לחוש  אינו קבוע, ונחלקו האהרי זה כווסת שור שאסורה שאמנם במקום אחר כתב שאין זה בר  13
שוט להתיר, לכן לא כתב  ה פו קבוע בימי עיבור והנקה. ועוד הביא שממקומות נוספים משמע שאין זסת שאינלוו

 להתיר זאת לדינא.  
אם מצאה  ל כך( לבין  כלום )שמותרת אך אינו בשופי כ הרפרת כשלא מצאבבדיקת שפו  יםכתב כמה הבדלהנוב"י  14

 בודאי(:    א מהצדדים )שאז מותרתשהדם ב
 נקה. יבור והבדיקה בימי ע .א
 ת(. בדקה ואחר כך רמ"ת שנית )שאם מצאה מהצדדים נשארת לעולם מותר . ב
 העושה בדיקה בבעל הראשון )שרק אם מצאה דם בצדדים ניתרת בכך(. .ג
 ת בכך[.לום, אינה מותרם לא מצאה כמצאה על צידו, מותרת בכך. אך א ו תה כיס מפשתן עשרי טהרה:  סד] . ד
ה, ובדקה שלא בליל טבילה. אם מצאה בצדדים מהני, ואם לא  חר טביל: הרואה לאפת"ש ס"ק מה()  ]עמודי כסף .ה

 מהני בדיקתה[.  לא מצאה כלל,
האיבר )שהרי לא כל האצבעות  א שווה לגודל  אולי היא ל  רימקשה, כיצד בדיקת שפורפרת מועילה, ה  הבית יוסף  15

דל האיבר, תולים כיוון  פרת בגווון שניתן לתלות שהשפור עליה דם. ומיישב, שכיה מכך שלא מצא  (, ואין ראישוות
, היינו להקל על האישה, שלא  גמרא 'אין כל האצבעות שוות' ה השרוב הנשים לא רואות מחמת תשמיש. ומה שאמר

 לבעל השני. ה כדי להנשאיקתצטרך בד
 דים. במציאת דם בצד הקולות שיש עיין בהערה בסעיף א שסיכמנו את 16
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אישה שמצאה בבדיקה דם ונאסרה, לא תוכל לעשות אחר כך שוב בדיקות )אפילו נוב"י:   .ג

)אא"כ תפיל חררת  אם תמצא בהן דם מה אין לסמוך  רופאים  על רפואת  ואפילו  צדדים(, 
  .17דם(

 ר כך שוב רמ"ת:לא מצאה דם, ואח  .ד
 .18לעולם בכל מקרה תמותר: , חוו"ד והרב חיים מצאנזהיטבבאר  ◄

 אסורה, ודי אם נקל כשראתה פחות מג' פעמים.סדרי טהרה:  ◄

 מצאה בצדדים, מותרת.אם לא מצאה כלום, נאסרת שוב. אך אם נוב"י:  ◄

 : מהמקור בה שלא מצאה דם שבעה נקיים לאחר הבדיקה . ה

 .19קור , שמוכח שהדם אינו מהמייםה שבעה נק אינה צריכ:  בר"ן(משמע  )וכן  ר"י הורביץ  המ  ◄

צריכה שבעה נקיים אחר כל דם שתמצא מחמת תשמיש, ואף לאחר הבדיקה  חוו"ד:    ◄
  )אפילו אם מצאה בצדדים(.

 

 דרך הבדיקה ❖ 

 מכנסת אותו עד צוואר הרחם. רמב"ם: 

א דם על ם לא ימצמקום שהשמש דש, א  וכן בדין, שאם לא תכניס עדבית יוסף:  ⤶  

 התשמיש.ת אכן אינה רואה דם מחמה, כיצד תדע שהבדיק

 תכניס עד מקום שהשמש דש.  שו"ע: ☜

צריכה להכניס את השפורפרת רק עד מקום שיכולה, ומשערת :  20משאת בנימין וש"ך  ◄ . א

לחוש   ולפי אומד דעתה, ונאמנת על זה. ואינה צריכה להכניס למקום צר ודחוק. ואין לנ
 .ניתנה תורה למלאכי השרת, שלא סה עד מקום דישהשמא לא נכנ 

 יכה להכניס ככל האפשר, עד צוואר הרחם, שאינה יודעת עד היכן השמש דש. רצחת"ס:    ◄

 

 בדיקת 'אמונת שמואל'  ❖ 

תבדוק תחילה ללא שפורפרת לראות שמא הדם בא מהצדדים, ואז לא תצטרך אמונת שמואל:  

 ם בא מהצדדים.י ייתכן שהדר בכך, שהרמוך לא תאסבראש ה אם תמצאעוד בדיקה. ו

 . 22בסדרי טהרה וכעין זה  חת"ם ו 21שלמיםתורת הוכן הסכימו  ⤶
 

 

 

 
רואה מחמת חימוד בעלה, ובזה לא מועילות בדיקות נוספות.  שש שמא  , משום שעדיין שייך החדבחוו"וכן כתב    17

 ן סעיף ג(, תועיל בדיקה אח"כ.דיקה תחת בעלה הראשון, )עייה באך אם עשת
 שנראה שכך הכריע. ( )א, סימן ה, ג בטהרת הבית ן ועיי 18
)א,  בטהרת הבית וריכה. בין אם לא מצאה כלום שצם שאינה צריכה ז"נ, למצאה דם בצדדי  חילק ביןחן וערוך השל 19

 המחמיר תע"ב. כן כך העיקר לדינא. אך על כתב שמסתימת שאר הפוסקים משמע שהקלו, ועמוד רטז( 
 (. )שםבטהרת הבית וכן הכריע  20
 הרבות בבדיקות. עוד שאין טוב לש המכחול. ו בה תועלת, שהרי ודאי שיתלכלך ראר שאין בזה הראלא שהעי 21
י איבר, שאם תראה בו דם מהצדדים תהיה מותרת )אך אם לא ראתה בו  רך ועוביר לעשות כיס מפשתן באושהת  22
 הצליחה להכניסו עד המקור(.  אינו מתירה, שייתכן ולאום כל
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 סעיף ג | בדיקה תחת הבעל הראשון

, מדוע לא תעשה האישה בדיקה לאחר הפעם השלישית של הבעל הראשון.  )שם(הגמרא מקשה  

 ומיישבת, כיוון שאין כל האצבעות שוות.  

ת,  הבעל השלישי, ומיישב לה הראשונה של ר הבעי תעשה בדיקה לאח ה עוד, מדוע שלאשקומ

 חות שווים.כיוון שאין כל הכו 
 

תחת הבעל הראשון והשני, ורק  אסור לאישה לעשות בדיקה  :  )על פי תוספות ורא"ש(רש"י    ◄

 .23השלישי לאחר הבדיקה  בבעל השלישי התירו לעשות בדיקה. אך יכולה להשאר תחת

על  האישה תחת בעלה, אפילו בבהשאיר את  בדיקה אינה מועילה ל:  )על פי המ"מ(ב"ם  מר  ◄

 .24יקה בין הבעל הראשון לשני, מותרת לשני לעולםהשלישי. אך אם עשתה בד

 כי"א לאוסרה בביאה שלישית לבעל הראשון(.  שו"ע)וכן הביא הש"ך כך פוסק  ☜
מציעה לאישה    אשון. והגמרא רקרהרשאית לעשות בדיקה כבר תחת הבעל  שאר הראשונים:    ◄

ולם. )ואם  ם תמצא בבדיקה דם, תאסר על כ תבדוק עד הבעל השלישי, שכן א, שלא  צה טובהע
 לא תעשה בדיקה, מותרת לבעל השני אף ללא בדיקה(. 

 . בסתמאשו"ע כך פוסק  ☜

ואם חשה כאב בשעת תשמיש, לכו"ע (.  שאר האחרונים  )וכ"כזו  וסומכים על סברא  רמ"א:  

 .(יצב"אבשם הרהגה"מ )על פי ל ראשון לעשות בדיקה בבע היכול

 .ל העולםאם בדקה בבעל הראשון ומצאה בראש המוך, אסורה לכ: (בשם הפוסקים)ש"ך  . א

רק אם מצאה בצדדים, אך אם לא   מותרת ל אף המתירים לעשות בדיקה בבעל הראשון,   .ב
 . )נוב"י(מצאה שום דם, אינה מותרת בכך 

א תמצא עליה  דיקה נוספת שמא לח"כ בדם, תוכל לעשות א  עשתה בדיקה ומצאה בראשה .ג
 )חוו"ד(.ני  די להתירה לבעל השדם כ

 

 סעיף ד | שמשה סמוך לווסתה

 אומרת שאם ראתה מחמת תשמיש ויכולה לתלות בווסתה, תולה בווסתה. )סו ע"א( הברייתא 
 

ה, שיכולה  א ומסוימים, אך בזמנים אחרים אינה רהכוונה לאישה שרמ"ת רק בזמנים  רש"י:    ◄

 ת בה.רה לראובזמנים שלא אמולשמש 

גם    הכוונה לאישה ששמשה סמוך לווסתה, שאינה נאסרת  רמב"ם, רמב"ן, רשב"א וטור:  ◄

 .אם ראתה מחמת התשמיש

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 
 פילו בבעל השלישי. ב"ם שאסר לה אל יותר מהרממקובזה רש"י  23
)ונראה    פעמים.  קה כל עוד לא נשאה שלושרש"י, שאסר לעשות בדי ה הרמב"ם מקל מ. ובזהמגיד  הרבכך כתב    24

ל זה כאסורה,  אם האישה הוחזקה אצל בעאך  שסברת הרמב"ם שבדיקה מועילה רק כשאין חזקה הפוכה כנגדה,  
  שאצבעו שונה הבריאה, מותרת האישה לבעל אחר,  ברר שאישה זו  ו, ורק אם נז  בדיקה לא יכול להוציא מחזקה

 . מהבעל הראשון(
משנה   שלהמגיד  ' מבאר  הגמרא  שאלת  הרמב"ם  כוונתה  ותבדוק  פי  הראשון',  הבעל  של  שלישית  בביאה  עצמה 

או מתירים  איך  בדיקה, תה  להקשות  בלי  השלישי  הגמרא    לבעל  ומיישבת  ביאות.  בשלוש  הוחזקה  כל  שאהרי  ין 
 תועיל לה. זו חזקה גמורה, משום כך בדיקה  ות שוות, ואיןהאצבע 
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אם יש לאישה ווסת הגוף )כפיהוק או עיטוש( ושמשה סמוך לזמן הופעת    :)מובא בפת"ש( רז"ה    ◄

סת מורכב מווסת הגוף ותשמיש  ר שהווכרמ"ת )עד שיתבר ם, ואינה אסורה  הבווסתות אלה, תולה  
 יחד(.

תולה בכך  ]הכוונה לאישה שיש לה ווסת, ושימשה שלא בזמן ווסתה וראתה דם.  מרדכי:    ◄

 . ווסת קבוע, צריכה לדעת שמכתה מוציאה דםאך אם יש אין לה  משום מכתה[.

 נחלקו בהבנת דבריו:  ⤶

לא מכה. ואם יש  עת ווסתה תולה אף לבש  שלא:  עיף הבא(בס  ן)עייבית יוסף וש"ך    ◄

  ן אחר(.)וזה עניילה במכתה לה מכה תו

)אפילו שאינה מוציאה    שלא בשעת ווסתה תולה בווסתה, דווקא כשיש לה מכהט"ז:    ◄

 . (25דם

 כיצד שימש סמוך לווסתה:  . א
 מדובר במי שיצא לדרך, שמותר לו לשמש.לכל הראשונים:  ◄

 יטתו.  לדרך לשמש מ וצאילאסור לר"ת:  ◄

 דעתו:  נחלקו בביאור⤶ 

יתה ווסתה מעט לאחר הנץ, שמותרת לשמש  כשהי  מדוברפרישה, תוה"ש וס"ט:    ◄

 כל הלילה.

כשעבר ושימש. או שר"ת מבאר את המימרא בגמרא כדעת רש"י או מדובר  ש"ך:    ◄

( ולאחר הנהמרדכי. או שמדובר בקטנה שעוד לא קבעה לה ווסת, )שאינו חייב לפרוש ממ
 שראתה.  ת בזמןרר שקבעה לה ווסמכן התב

 , יש לה וסתות הגוף, וראתה עם וסתות אלהיד רואה כש אם אישה תמס"ט בשם הרז"ה:   .ב

 תולה בווסתה.

כך ראתה עוד פעמיים שלא בסמיכות לווסתה, אין מצרפים ראיות ה סמוך לווסתה ואחר  ראת .ג
 )ס"ט(.אלה לראיה הראשונה 

 

 סעיף ה | תלייה במכה

 דמה קצרה:קה

 מכתה. ע מחמת הדם מגיה באותו מקום יכולה לתלות ששאישה שיש לה מכ קבעו  חכמים  . א

 כמה דיונים דנו הפוסקים בדין זה:  .ב

 בימינו )שאולי איננו בקיאים(. האם דין זה שייך  .1

 . )מוציאה דם או לא, בשעת הווסת או שלא בשעת הווסת(  באיזו מכה ניתן לתלות  .2

 יקא(.ן ספק ספהדם )האם יש כא עיהדין כאשר מסופקת מהיכן מג .3

 אה נידה. ישה כלל אינה טמדין רמ"ת או שהאלשייכת רק   יה במכההאם תלי .4

 האם ניתן להקל בכתמים על סמך מכה.  .5

דן בכמה   .ג ל הנ"ל  לכותההמ הרמ"א אף הוא  א. אישה   חמישה חלקים: , ודבריו מתחלקים 

בשעת )שלא  תולה במכתה    שיש לה ווסת קבוע, אם תולה במכתה. ב. אישה שאין לה ווסת אם 

 
 תה. עיין בסעיף הבא. , תיפוק לה שתולה במכשאם מוציאה דם 25
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. תליה במכה בשעת  המוציאה דם. ד אם תולה במכה  ,  אישה שאין לה ווסת  ג.עונה בנונית(.  

 .26במכה הווסת. ה. תליית כתם 

 

אך אם דם מכתה שונה מדם ראייתה, אומרת שאם יש לה מכה תולה במכתה.  )שם(  הברייתא  

 אינה תולה במכתה. 
 

שונה מדם התברר שדם המכה מ   א אםדווק:  רמב"ם ור"ן  ,רא"ש   ,הרב המגיד(  ביאומו)  רשב"א  ◄

לפי זה גם    .27כיוון שהאישה עומדת בחזקת טהרה  .ולה בובסתמא ת ה בו, אךראייתה, אינה תול
 בימינו ניתן לתלות בדם מכה.

צריך לבדוק אם דם מכתה משונה מדם ראייתה. לפי זה, בימינו, אין לתלות רמב"ן וראב"ד:  ◄

 ו בקיאים.ננבדם מכה, כיוון שאי

 והמחמיר תבוא עליו ברכה. ורי"ו:  )בתורת הבית(  רשב"א

 .28תולים בדם מכה בימינו  ףא שו"ע:  ☜

 כששני מראות הדמים לפנינו:  . א
אם שני מראות הדמים לפנינו, אין להקל, כיוון שבקלות ניתן לברר אם  פרישה וט"ז:    ◄

 . 29המראות שונים 
  תולים בסתמא שדם מכתה טהור.ש"ך: ◄ 

ם. אך אם יש לה מכה במקום אחר,  מנו יוצא הדת במקור שמבמכה הנמצאת רק  ולניתן לת .ב
 . )ב"ח וש"ך( יכולה לתלות בה ה ינא
ודווקא אם מרגישה שהדם בא מהמקור, אך אם רואה שלא בהרגשה, תולה אף במכה   ⤶

 )חוו"ד(.בצדדים 

 . ()חת"ס צריך לפרוש ממנה באיבר מת)בספירת ז' נקיים( אף שהתירו אישה לבעלה  .ג
 אביו(.)ש"ך בשם  לתלות במכתה ראשה, יכולה ת ומצאה דם ברה בשפורפ אף אם בדקה עצמ .ד
 

 
באשה שיש לה וסת  וכל זה  : 'להלן(ם  שאי בנו)ובסוגרים היכן דבריו נידונים    הרמ"אלת הלומד הבאנו כאן לשון  לשם תוע  26

'איזו  )נידון ב דםאינה יודעת בודאי שמכתה הוציאה ה, אף על פי שת וסתה במכתשעקבוע, ואז יכולים לתלות שלא ב
המקור או מן הצדדין, תלינן במכה מכח ספק ספיקא,    ם בא מןת קבוע, והוא ספק אם הד. וכן אם אין לה וס'(מכה תולה

ם  . אבל אמקור'(שהדם בא מה  עת )נידון ב'אם אינה יוד  המקור, שמא הוא מן המכה ן המקור, ואת"ל מןו מספק מן הצדדין א
עת  סת קבוע, אלא אם כן יודלה במכה, אם אין לה ובמקור, אינה תושיש לה מכה  ידוע שבא מן המקור, אף על פי  

ם  נה תולה במכתה, דא' יום לל' יום, אימל  . ומ"מ בשעת וסתה, או)נידון ב'איזו מכה תולה'(  י שמכתה מוציאה דםבודא
 . כתמים(ה במכה לעניין  נידון ב'תלי) . וכתמים, תולה בה בכל ענין'(עת הווסת עצמוב'תלייה בש  ון)ניד לא תיטמא לעולם לא כן

  יש לתלות במכה ולהתירה רק אם עומדת בימי טהרה. )ולדעתו בז' ק כד(  ס"  פת"שב)בכמה תשובות, עיין  י  הנוב"לדעת    27
מיד לאחר  לעניין רמ"ת, חזקת בטהרה מו, נידונת כאחרונים  ועוד  לחת"ס וחזקת בטהרה, אך  יים אינה נחשבת למ נק

 שעשתה הפסק טהרה(. 
תשמיש עצמו. אך אם  בזמן ה  ה בסתמא, דווקא אם ראתהשיכולה לתלות בדם מכתסובר  שם(  פת"ש  ב )מובא  ו"ד  החו

לה בסתמא. וזאת משום שרק בשעת  ז' נקיים, אינה תוין  ראתה שלא בשעת התשמיש, ורוצה לתלות במכתה לעני
 אך שלא בשעת תשמיש אין ספק זה. עכר את הדם,  שמא התשמיש סףתשמיש יש ספק נו

מא(, והביאו הפת"ש בסעיף  )קמא    יבנוב" ו"ע דבריו(, עיין ציאה דם )שהרי סתם הששתדע שהמכה מו  והאם צריך  28
כתב להוכיח מהרבה אחרונים    )סימן ה סעיף ו(בטהרת הבית  אמנם    דם. ז, שהוכיח משם שצריך שתדע שהמכה מוציאה  

"א(. ]ולפי  סת )וכדעת הרשבשאין לה וו  במכה שאינה מוציאה דם, אף באישהו"ע שהתיר אף  ו מסתימת השינשהב
 וכו' שנחשב הדבר כאילו יש לה מכה[.  צד אחדברק מחדש שאם מוצאת רק  זה סעיף ז

וכאן הרי   ה. שכן נוקטים. וביאר שהש"ך סובר שצריך לברר רק אם יש רוב מול חזק  אן( )שיעורים כבשבט הלוי  וכתב    29
ין כשהדבר ירור שצריך לעשות, לבשיש הבדל בין בוהט"ז סבר    החזקת טהרה של האישה לבין הרוב.ין ניגוד בין  א

 ות ממנו הוי כמעלים עיניו מהאיסור. שהתעלמ עומד לפנינו,
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 ווסתה(  בזמן)מוציאה דם או לא, ו באיזו מכה תולה ❖ 

)שאינה יודעת  ניתן לתלות אף במכה שאינה מרגישה שמוציאה דם  :  (30)על פי התוספתא רשב"א    ◄

 ת(. ר לראות אלא ע"י בדיקת שפורפ

 נחלקו בביאורו:  ⤶

 שמכתה מוציאה דם. אינה צריכה לדעת ט"ז: ב"י ,דרכי משה ו ◄

 וציאה דם, אך אינה צריכה להרגיש שהוציאה דם. ת שמכתה מצריכה לדעש"ך:   ◄

 אינה תולה אלא במכה שיודעת שממנה יצא הדם.הגה"מ בשם התרומה:   ◄

 בעלת ווסת קבוע תולה בווסתה ]ובמכתה[. מרדכי:  ◄

אישה שיש לה    כתב במרדכי להתיר  וכן  תרת.בצד אחד מו  הכאישה שיש לה מתרומת הדשן:  

 .31וסתהלא בשעת  ווסת קבוע, ש

 שלא בשעת הווסת, ותולה    שיש לה ווסת קבוע כ ניתן לתלות במכה דווקא  רמ"א:    ☜

 מוציאה דם.  מכתה אפילו שאינה יודעת אם 
ו  אינ   )ואם, והדם בא בוודאות מהמקור  אין לה ווסת קבועאם  אך  )בהמשך דבריו כתב:(  

אי מוציאה  לה בה עד שתדע שודה במקור, אינה תו, אע"פ שיש לה מכלקמן(עיין    -ודאי
 . 32דם

האחרונים נחלקו מה מקור הרמ"א להקל לבעלת ווסת קבוע שלא בשעת ווסתה אף   ⤶

 : בסעיף ד( עיין גם) דם במכה שאינה מוציאה

 :םאינתשני    יכו צרה  המרדכי ותרומת הדשן דברי הרמ"א תמוהים, שכן  ט"ז:    ◄

מוציש ודאה  מכתה  בזמןשם,  תהיה  דבריו    ווסתה.  לא  שערי  ומקור  בהגהות 
 .33ושיות קכמה חמת מלדינא דבריו נסתרים אך  . ורא ד 

, שהקלו אפילו במכה  המרדכי ותרומת הדשן דברי הרמ"א מיוסדים על  ש"ך:    ◄

   .שאינה מוציאה דם

תה בא ממכ  זה  דםשת שכשאין לה ווסת קבוע, תולה במכתה המוציאה דם, אע"פ שאינה מרג . א
 )ש"ך(. 

 :"ש ס"ק כז()ש"ך ס"ק כ, ופתנקיים   לעניין שבעהתלייה במכה  .ב

 ., ואינה צריכה ז"נמותרת אף לעניין נידהב"ח: ◄ 

מכתה  ואינה יודעת שווסת קבוע,  אף שהקלנו באישה שיש  :  (34)וכן כתבו עוד האחרוניםש"ך    ◄

ז זאת צריכה לשבת  כיוון  ' נקמוציאה דם, שלא לדונה כרמ"ת. עם  קלנו רק שלא הש יים, 

 
 ש לי במקור', ולא שנתה 'שממנה הדם שותת'. ה יששנתה: נאמנת אישה לומר 'מכ 30
וציאה דם.  דעת שמכתה מלבעלת ווסת קבוע, ודווקא אם יו  שכוונתו להתיר מבין    הט"ז  ו: האחרונים נחלקו בדעת  31

וע שלא בשעת הווסת, אפילו ללא מכה, אלא  וסת קבו סק כמרדכי להתיר לבעלת  מבין שתרומת הדשן פך  והש"
 שיש לה מכה, אפילו אינה מוציאה דם, מותרת שלא בשעת ווסתה. שכ שהוסיף, שכל הפוסקים יודו

 .)ט"ז(ר או ממקום אחך( )ש"מת הדשן דברי הרמ"א, האם מקור בדברי תרוהמובאת לקמן בעת המחלוקת ובמכך נ
 ינו לרופאים, והבאנו את הדברים בסעיף ח'. אם האמהדן בדברי הפוסקים ק ל( )ס"הפת"ש  32
כמה קושיות:    תחמממ"א בדיוק מדברי הגהות שערי דורא. אך דחה מהלכה את דבריו,  הר  ביאר שמקור דבריהט"ז    33
'  מסעיף ז  ב.  , ואיך הקל כנגדםלא סברו כךוב"י(  גהות ש"ד,  המובא בה"י סגל  ו, פשט מהרומת הדשן, מהרי"תר)שונים  הרא.  א
בין שווה  ה  רכי משהדה  .גמה על השו"ע.  מאו  שם  היא לא הג"והרמ  ,תה מוציאה דםכדעת שמריכה לצשמע שמ
  גהות ש"ד, שהתיר המובא בהגל  ס  י"מהר  ( וביןע ז' בשו"יף  סע  זהו )  יאה דםצתדע שמכתה מו הצריך ש ש  ןרומת הדשת
 . תר דבריו א סו צ, ונמ ל ידי בדיקהא עלא התיר אל 'מ"א בעצמו בסימן קצאהר. ד  מדוע. ותמוה .דעת ויאינה שכ ףא
 )א, סימן ה, ו(. בטהרת הבית וכן פסק  34
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מוציאה דם, אינה צריכה    ודאות שמכתהה שיודעת בו עולם על בעלה. אמנם אישלאוסרה ל
 אפילו ז' נקיים. 

אם ראתה בזמן התשמיש והתרנו אותה, טהורה אף לעניין  :  )וכן הבין בש"ך(כנסת יחזקאל    ◄

 ז' נקיים, שאין טהרה למחצה.

 שהש"ך חלק.פסק כך למעשה, משום  אלנקיים. אך  מז' כוונת הרמ"א לטהרה אףנוב"י:  ◄

 : "ק כז()פת"ש סכאב ביציאת הדם  .ג
 כאב אינו כמכה.הסכמת האחרונים:  ◄

אם יודעת שיש לה מכה, וחשה כאב כל פעם, נחשבת היא  סדרי טהרה וכנסת יחזקאל:    ◄

 למכה המוציאה דם.
 

 עצמו תלייה בשעת הווסת ❖ 

ודעת שהמכה  כתה, אפילו אם יולה במאינה ת הווסתעת שבסמ"ג וסמ"ק: מרדכי, תרומה,  ◄

 א תהיה טמאה.עולם לתלה, למוציאה דם. שאם ת

 רמ"א. כך פסק  ☜
 )ש"ך(.אך אם מרגשת שהדם בא מהמכה, תולה בה  ⤶

)כיוון שוסתות דרבנן,  אף בשעת ווסתה תולה במכה המוציאה דם  ורשב"א:  )לפי הב"י(  רמב"ם    ◄

 (.35סרנה לעולם אתאל והאישה בחזקת טהרה, ומספק 

 ראתה ללא הרגשה:  . א
 . שעת ווסתהכיוון שזה  שה, טמאה, יאפילו אם לא הרגחוו"ד:  ◄
 אם לא הרגישה טהורה, אם היא עומדת בימי טהרתה.נוב"י:  ◄

 )חוו"ד(.שעת ווסתה נקראת כל אותה עונה שרגילה לראות בה  .ב
 

 )ספק ספיקא(  אם אינה יודעת שהדם בא מהמקור ❖ 

במכה שאינה מוציאה דם. עם זאת  ות  ת אינה יכולה לתל ה ווס שאישה שאין לפסק  כנזכר, הרמ"א  

 : שיש מצב בו תוכל לתלות במכה זו( 36)על פי הגהות שערי דורא ידש הרמ"א ח

שאינה יודעת אם הדם בא מהמקור או מהצדדים, תולה במכה שיש לה במקור,   אישהרמ"א:    ☜

 א מהמכה שם. המקור, שמא בבא מ שיש כאן ספק ספיקא: שמא בא מהצדדים, ואת"ל ש
 

ראתה ממש(, ואיך   סת )למרות שלאחוששים בעונת הוולתמוה מדוע בשאר נשים אנחנו והמשיך הרשב"א, שאין  35
לא  הגיע דם נידתה. אך כאן  ויישב, שבשאר נשים ניתן לדעת כשנו?  ועוד שהרי יש דם לפניאתה מתיר את זאת?  
 אסורה.  נידתה, ואם תאסרנה, לעולם תשארניתן לדעת האם זה דם 

ויישב, שאם    ן תהיה מותרת.ווסתה, ובשאר הזממדוע שלא נאסרה בזמן    מן כג()תשובה, סי   ני מילואיםבאבוהקשה  
 מכהתה.  רי לא נדע אם זה דם ווסתה או דם, שהלהטהר עד שתחיה המכה נאסור אותה אז, לא תוכל

בדעת )קמא, מא( ב"י נוקיים(. וכן כתב ומאת נידה )ואינה צריכה שבעה נרשב"א התירה אפילו מטשה לפי דבריו עולה
 .שב"א, וכן כתבו הרבה אחרונים הר

ה אפילו  במכ  מהמקור, יכולה לתלות  שאם אינה יודעת שהדם בא  ת שערי דוראמהגהו ב שמשמע  כת  בדרכי משה  36
שם, שאם מרגישה שהדם בא  "א הבין כן ממה שכתב  הרמשהש"ך  פק ספיקא. וביאר  שאינה מוציאה דם מכוח ס

ם.  ת שהמכה מוציאה ד מקור טהורה, אע"פ שאינה יודע שאם אינה יודעת שבא מהטמאה. משמע מכך,    מהמקור
תם )שבא ללא הרגשה(, שאז היא  תה כרק לאפוקי ממקרה שרא וכתב שאין לדייק מכך, וכוונת ההגהותחלק והש"ך 

הראיה  טה דחה  וכן  הדרכי  ה והגה"מרומתמהורה.  ע  שהביא  על  הש"ך  חלק  לכך  בנוסף  ספיקא  משה.  הספק  צם 
 קמן.כדל
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 .(דתורת שלמים, נוב"י וחוו" וכן פסקו פת"ש:) ⤶

  .37כיוון אין בזה ספק ספיקא, כיוון שאינו מתהפך ,אסורהש"ך:  ☜

 .38חזקת טהרה שהיא במשום  פק ספיקא,משום סכדברי הרמ"א יש להקל נוב"י:  . א
שלא א תבדוק כדי  אך לאם הרגישה הרגשת יציאת דם, אין הס"ס מועיל להתירה.    :חוו"ד  .ב

 תאסר. אלא תמתין עד שתרגיש ורק אז   ,ינם()ותאסר בחתמצא דם 
 

 תלייה במכה לדיני כתמים ❖ 

 יכולה לתלות ראיית כתמים במכה, בכל עניין.מרדכי: 

 הרמ"א. כך פסק  ☜
 )ש"ך(.אפילו בשעת ווסתה, אפילו אם אינה יודעת שמכתה מוציאה דם  ⤶

בחזקת טהרה.  א  ם אם היתלות בו כתמימכה, יכולה לשב לאם יש לה כאב, אע"פ שאינו נח . א
 "י(.וב)נלא בשעת ווסתה( אך )

אם היה לה מכה והתרפאה, ושמשה עם בעלה, ולאחר התשמיש ראתה פנים מאירות:    ◄ .ב

 .וממנה רואה דם ,דם, תולים להקל שעל ידי התשמיש התגלעה המכה
 מפקפק בזה.סדרי טהרה:  ◄

 

 כה לה מסעיף ו | נאמנות לומר שיש 

 הדם.  יש לה באותו מקום שממנה בא מר שמכהאישה לו שנאמנת )שם(  ר אומ רשב"ג
 

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜
 )חת"ס(. אף אישה אחרת שבדקה וראתה שיש לה פצעים נאמנת  . א

 

 כשאומרת שהדם אינו מהמקור  ❖

 וכן אישה האומרת שברור לה שהדם אינו בא מהמקור, נאמנת.: )בשם מהרי"ו(רמ"א  ☜

א, וכן יש לסמוך על הרמ"שיש עוד צד להקל,  מפקפקים בכך. אך כו"ד  גמ"ר וחו ש, דתוה"  ⤶

 )פת"ש(.  39בפנ"י כתב 
 

 
 

 
ספק שמא הדם בא מהמכה א שייך לומר:  הרה כך. היינו שללומר את הספיקות הפוך, לא תוכל לטשאם תרצה    37

 קור(. מהמה בכך )שהרי סתם דם בא  ים. שהרי את"ל שבא מהמקור, נאסרהצדדשאין מכה, אולי בא מ  שבמקור, ואת"ל
מא(  )קמאבנוב"י  אך   ב,  הש"ך  דברי  בנחרצות  איןדחה  וכתב שכאן  יהיה  זה,  )כיוון שצריכים    צורך שהס"ס  מתהפך 

הדם  שאם הדם מהצדדים אף    ן אין לומר שזהו ספק משם אחד, כיווןקור בכלל(, וכן אם דם זה מן המלהתחיל לדו
זה דם ממכה שבמק וכן  ם טמא, שהרי מקור מקו הד  ור, רק האישה טהורה, אך עצמו טהור, ואם  מו טמא, ע"ש. 

 א, עמוד רלח(.  בטהרת הבית ם )הביאי הש"ך כאן אחרונים לדחות דברהסכימו הרבה 
מאז  נים  ז' נקיים, ולשאר אחרותצא מחזקת טומאה )לדעתו, עד שיעברו  ה, אלא לאחר שן להתירה בכל מקרואי  38

 ריו ואת החולקים בזה. חילת הסעיף שהבאנו דבבת  ס"ק כח(. ועיין בהערהש בפת"שתעשה הפסק טהרה, עיין 
וכן הסכים  ן,  ת צבי וערוך השלחפרדס רימונים, תפארלהלכה, בניהם:  יבלו דברי הרמ"א  נא הרבה אחרונים קאך לדי  39

 )א, עמוד רמח( בטהרת הבית 
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 הוכחה על מציאות מכהסעיף ז | 

אישה שכל פעם שבודקת מוצאת דם רק במקום אחד, מוכח שיש לה מכה ויכולה  תרומת הדשן:  

 .דקתשבולתלות בה. כל שכן אם יש לה כאב באותו צד כל פעם 

 "ע.ושכך פוסק  ☜
 ו"ע: בביאור דעת הש  נחלקו האחרונים ⤶

שו"ע סובר שתולה במכה דווקא אם מוציאה דם,  :  (40ד ועוד"חוו   ,עק"א)וכן ר  נוב"י  ◄

, הוי כמכה  צדדם באותו  מכה שאינה יודעת אם מוציאה דם, אם רואה    ולכן כשיש לה
 הידועה כמוציאה דם. 

במכמתי  שו"עאחרונים:  גר"ז, תפארת למשה ועוד    ◄ שאינה  ר אף  דם ה  מוציאה 

מכך שבכל בדיקה   ,מכה  עלו כאן שיש ראיה  ונתוכוהרשב"א המובא בב"י בסעיף ה(  עת  )כד
 . צדרואה דם באותו 

 

 סעיף ח | רפואה לאישה הרמ"ת

 הקדמה קצרה

א.   . א עניינים:  בשני  לדון  צריך  רפואית  טענה  הטוען  רופא  באבחנה  כל  צודק  הוא  אכן  האם 

 ת. הוא דובר אמ האם הרפואית. ב.

ת, ולכן הפוסקים נטו לפקפק  מסתמכת הרבה על השערות ואומדנו  יתההי  בזמן עבר הרפואה  .ב

 .)חת"ס הובא בפת"ש ס"ק ל(  עט בדברי הרופאים, והתייחסו לא פעם לדבריהם כספקלא מ

שאין להאמין לרופאים בדיבורם,    מצד האמון ברופאים, לא פעם היו הפוסקים מחליטים   אף .ג

 שווא.דיבר  ים, שפיהםלרופאים גוי שאין להאמין כתבוולכן  

מבררת בירור גמור, כתבו האחרונים    מסתמכת על השערות, אלאבזמן שבו הרפואה אינה   .ד

)אפילו אם יש חשש שמא אינם דוברי אמת( מאחר וניתן לברר אם   שסומכים על הרופאים 

בידינ וחזקה  אמת,  המומחיות  דיברו  את  להרע  רוצה  אינו  שאומן   שהתברר שטעה  שלו,ו 

 וי(. שיעורי שבט הל)כל זה על פי בדבריו 

 

ו  ◄ לפני  סמ"ג:  תרומה סמ"ק  זאת  לעשות  צריכה  תשמיש  בזמן  מראיה  להתרפאות  הרוצה 

פא  ושתתחזק ג' פעמים בכך. ולאחר שהוחזקה צ"ע אם תוכל לסמוך על רפואה, אפילו הוא ר
 מומחה. 

ך דיבורו  ולשמש על סמ  יהודי מומחה,ופא  אף לאחר ג' פעמים תוכל לסמוך על רריצב"א:    ◄

 בר שווא(. שפיהם די ,לא על סמך דיבור גוי )אך

אך אם תראה שפסק דם ווסתה וראייתה על ידי רפואות, תוכל לסמוך אף על גוי, )שכן מצינו    ⤶
 הפחדה(.  ידי על רמ"ת שהתרפאה על)דף סו ע"א( שיש רפואה לדבר זה, כרבי שאמר 

 
"ע )והביא שלוש  השולכאן ולכאן בביאור דעת  הביא אחרונים רבים שצידדו  רמד( מוד  )א, עמוד רלא ובעבית  בטהרת ה  40

כאן מכה מבוררת, כי אם יש מכה בר שמדובר כשאין  ולדינא הוא עצמו ס אחרונים שצידדו כדעה המקילה(.  עשרה  
 ציאה דם )כדעת הרשב"א(. לדעת שהמכה מוררת, אינה צריכה מבו
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תועיל לה, ויש  סתפקים אם רפואה  יש מ  ות לאחר ג"פ,תרפאאישה הרוצה להשו"ע:    ☜

יהודי שנתרפאית, ואם תראה שהרפואה מועילה, תוכל לסמוך  פא  ירים אם אמר לה רומת
 .*41אפילו על רופא גוי 

 : )לדעות המסתפקות( לסמוך על כך שריפא אישה אחרת  . א
 זו לסמוך   אישה אם רופא עשה רפואה זו וריפא אישה שראתה פעמיים, יכולה  :  וש"ך  ב"ח  ◄

 .42ראתה ג"פ הרופא, אפילו לאחר ש לע

 ך על רפואתו, כיוון שהיא הוחזקה וחברתה לא.ו אין לסמחוו"ד ופת"ש:  ◄

רופא שריפא גויה, אין ליהודיה לסמוך על זה, משום שגופם שונה, שהם אוכלים שקצים   .ב
 )חת"ס(.ורמשים 

 43התרפאה   ומר שאישה זוי, לאין להאמין לרופא אלא על כללות הטבע, אך לא על גוף פרט .ג
 )חת"ס(. 

כשרג  אישה .ד רואה מהמקור,  שאינה  לדבר  גדוללים  כאב  לה  יש  יכולה  גון שבכל תשמיש   ,
 )רדב"ז(.להסתמך על רופא מומחה האומר שהתרפאה, אפילו לאחר שהוחזקה שלוש פעמים  

 

 רפואה על ידי הפחדהסעיף ט | 

כן  תה פתאום, ואדו אושיפחי(  ו ע"אדף ס)אישה אחת ראתה מחמת תשמיש ג' פעמים, ואמר רבי  

 אמר רבי שהיא התרפאה. ידו אותה נפלה ממנה חררת דם, ושהפחכ
 

בימינו אין סומכין ]על בדיקת שפורפרת ועל[ הפחדה. מיהו אם בדקו אותה  רמב"ן וראב"ד:  

 .44בבדיקות אלה, לא תצא מבעלה

ר שלא עם אחת, התברדם פאם הפחידוה וראתה דם, מותרת, אך אם שוב תראה  :  )מסברא(טור  

  התרפאה.
וא:  שו"ע  ☜ וראתה חררת דם מותרת,  ובימינו הפחידוה  נאסרה.  לא   45ם תראה שוב 

 .חזור לקלקולהסומכים על בדיקה זו, מיהו אם בדקה לא מוציאים אותה מבעלה עד שת

 
 ופא: נאמנות ר *41

לטת  אים היה בזמן עבר שהחרופהחמירו באמון בדברי  ש(  ועוד  חת"ס שהאחרונים )ביאר    כאן(רים  )שיעובשבט הלוי  
כן בהלכות    כן הוי רק כספק, ובדיני פיקו"נ הולכים להקל, אך לא ן, ולא מבירור )ולהרופאים נבעה מהשערה ואומד

דיעה ברורה(, ניתן לסמוך על  יש יינו שהמציאו אופנים שפאים יכולים לדעת בבירור, )כגון בימ. אמנם אם הרונידה(
לבצורה מוחלטת, שאומ  יהםדבר ם  בשם אחרוני ד רמג(  )א, עמובטהרת הבית  סכים להלכה  א מרע אמנותיה. וכן הן 

 רבים. 
פעמיים, על אישה שראתה    אישה שראתה רקרפואה השפיעה על  והאחרונים תמהו כיצד ניתן להשליך מכך שה  42

)סימן  "ס  בחתהיה פוסק מאליו. )ו   הדםחמת שהראשונה לא הוחזקה, ואולי  רק מיתכן והרפואה הועילה  ג"פ, שהרי י

 ע"ש(.  הב"חישב דברי כתב ליקעה( 
פילה  לומר שאישה זו ה  ש טבע בעולם שאישה תפיל שומא ושערות, אך אינו נאמן אמן הרופא לומר שיכגון: נ  43

שבימינו   ('()סימן ה, ח' ויבוטהרת הבית    אן(ים כ)שיעור )שבט הלוי  קים  רות. כנזכר בהקדמה לסעיף, כתבו הפוסשומא ושע
בו צילודקי שרופאים  )ויש  במכשירים  דהם  פנימיות,  ובדיקות  שונים  למים  דעבידא  מילתא  נאמנים  וי  איגלויי( 

 הוא גוי או אינו שומר תורה ומצוות.  התרפאה, אפילואמן הרופא לומר שהרופאים, ואפילו שהוחזקה כרמ"ת, נ
כן לדינא לא התירו  ול  כדעת הרמב"ן והראב"דרו  מבאר שהם סבהבית יוסף  ן הגמרא.  ו דיהראשונים לא העתיק   44
ביאר שרק בדין  י בדין שפורפרת הרחולק, שהרהדרכי משה  יקות אלה.  בד אשונים כתבו להתיר אף בימינו. ולכן 

 לא העתיקו דין זה.  שניתן לברר הדבר ע"י בדיקת שפורפרת  ים, או שכיוון הפחדה איננו בקיא
 (. )בשיעורים כאן( בט הלוי )שינו ממש, לא שמענו על דבר זה בימ 45
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אישה שהרגישה בשעת התשמיש זיבת דבר לח, וקפצה בבהלה ושפעה דם, אין להתירה על   . א
ובהלה מוזכרת בגמראאה הסמך הרפו דה, ושפעת דם אינה כחררת דם אינה הפח  , מאחר 

 (.)נוב"י
 

 תשמיש לאישה הרואה מחמת תשמישסעיף י | 

פעם שניה,    , מותרת לשמשחמת תשמישאישה שראתה דם מהגהות מימוניות בשם מהר"ם:  

בליל   שוב  של טבילתה, לא תשמש  [46שני], אם ראתה בליל  גוןאך צריכה לחשוש אחר ראייתה. כ
 זה. מותרת בליל  פעם אחת, אך בפעם הבאה. וצריכה לחוש לכך רק טבילתה

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 נחלקו האם מותרת בלילה שלאחר ליל טבילתה:  ⤶

השלמים:    ◄ ותורת  בליל  ט"ז  ראתה  השני  אם  בלילה  לשמש  מותרת  טבילתה, 

 לטבילתה. 

שמואל  ◄ וסד"ט:  47אמונת  חוו"ד  כו"פ,  בלי,  אף  לשמש  האסורה  משום לה  שני, 

 ם לבוא. ונה גורמת לדהבעילה הראש וששים שמאשח

 : )בפעם השניה(  אף ללא תשמיש )השלישית( ם הבאההאם מותרת בפע . א
רק אם שימשה בפעם השניה  מותרת בפעם השלישית    :, אמונת שמואל ויעב"ץחוו"ד   ◄

ן  ך לעוקרו כעיוצרי)כיוון שיש כאן ווסת מורכב מימים ומעשה,    ולא ראתה, שאז התברר שווסתה נעקר

 .שנקבע(

שקבעה ווסת  )כיוון    שה בפעם השניהמותרת בפעם השלישית אף אם לא שימ:  סדרי טהרה  ◄

 .גרם ליציאת הדם(רק לטבילה בלבד, והתשמיש 

)שלא תולים שהדם מחמת כן    הסרואין לאם ראתה שלושה או ארבעה ימים לאחר הטבילה  א .ב

 "ד(. )חוו הגיע מחמת הטבילה בריחוק זמן גדול כ"כ(
 )נוב"י(. צריכה לחוש לכך  יתן להקל ואינהקינה, נבאישה ז  .ג

 
 מוך לטבילה ווסת סחשש מ ❖ 

הרואה ג' פעמים בתשמיש הראשון לאחר המקווה, אין לה תקנה, כיוון שחוששים שמא  רשב"א:  

 .  48תראה בפעם הראשונה

 רמ"א.כך פוסק  ☜
 ת: דינה מכל רמ"ונה האחרונים התקשו מה החידוש בדברי הרמ"א, ומדוע יהיה ש ⤶

 
א הישנה קשה בלשון )המילה 'של' כתב שהגירסשמואל    ובאמונת "ע לא מופיעה מילה זו.  בגירסאות ישנות בשו  46

)כמו המקרה   אחר הטבילה ולא חוששים לביאה ראשונההיום שראתה ל  ניין שהולכים אחרמיותרת(, ואף קשה מ
אתה רק בליל בשאר ימים, כיוון שר  תירואז מיושב מדוע השני  ל  ן(. ולכן הגיה בדברי השו"ע, בלילקמ  של הרמ"א

 (. הב"י שהביא  בהגה"מירסא שני )ובאמת שזו הג
רבנן, אם לא ברור לנו שקבע  מאחר ווסתות דל קושייתו וכתב ש הסכים לתיקון הגירסא אך חלק עבתורת שלמים  

לב מ דווקא  ליום  או  ראשונה  ש  ויםסיאה  ותולים  מקילים  לטבילה,  למהסמוך  בסמיכות  תלויה  ולא  קווהווסת  ה, 
 . בביאה הראשונה

 העניין באחרונים. עיין בהערה הקודמת לביאור  47
, אך אם רוצה לקיימה על שינן שיקל בכךה רק מדרבנן, חייוהוסיף שאסור לו לקיימה, כיוון שהאיסור לבוא עלי  48

וכן אם    ם(,מחמת טענה )שרוצה ילדי  ך אם באהאינו צריך לגרשה מיד, אם,  ילא יילך אצלה אלא בעדידי שליש, ו
 ת, יגרשנה ויתן לה כתובה. רצה לישא אחר
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ראתה    אשל  ביאות  שהיו  שלמרות  קמ"ל :((תורת השלמים)עיין    )ומסקנת הש"ך  ט"ז  ◄

 .50רצופים  לג"פ נחשב ,49בהן 

מדובר כשלא היו ביאות של היתר באמצע,  :  החוו"ד וס"ט(ביאור  )על פי  ש"ך    ◄

וקמ"ל שאין לתלות את ראייתה בטבילה ולהתירה בלילה שאח"כ, אלא דינה  
  מותרת(. -באמצע  ראתה בהם יו ביאות שלאולפי זה אם ה)ת. ככל רמ"

 טבילה:  יל בל שפורפרת בדיקת . א
 טבילה. בליל מועילה שפורפרת בדיקת אין חוו"ד: ◄
 בדיקה   אין   טבילה,  בליל  שלא   תבדוק  )ואם  טבילה   בליל  בשפורפרת  לבדוק  יכולה  כסף:  עמודי  ◄

 בצדדים(.  ומצאה בדקה כן אם  אלא  מועילה, זו

 רצופים: 'ג תהרא כיצד .ב

   טבילות. ששלו לאחר ראתה וכך  בנתיים, בהיתר השמש שמואל: ואמונת ט"ז ◄

 .51ה ראת ולא  ,)באיסור( הטבילה לפני שמשה וס"ט: חוו"ד ש"ך, ◄

 ולא   כתמים,  מחמת  טבלה  ובאמצע  ווסת,  לאחר  טבילה  שלאחר  ביאה  בכל  שראתה  אישה .ג
 שמואל(.  )אמונת באיסורה נשארה הטבילה, לאחר ראתה

 בחודש: מסוים בתאריך תשמיש מחמת ראתה .ד

  באותו  רק  נאסרה  באמצע(   שמשה  )ולא  בחודש  פעם  ג"פ  שראתה  אישה   השלמים:  תורת  ◄

 תאריך.

 רמ"ת.  מדין אסורה וס"ט: חוו"ד ◄

 
 לידה לאחר מ"תר ❖ 

 לאחר  לשמש  מותרת  דם,  ראתה  לידה  כל   שלאחר  אישה  :דורא(  שערי  בהגהות  )מובא  יוחנן  רבינו

 .52מהצדדים  בא  והדם  ,לגמרי  התרפאה  לא   עדיין  הלידה  שמחמת  לתלות  יש  שכן  ית,הרביע  הלידה

 .53רמ"א פוסק כך ☜
 : 54ההיתר  בביאור  האחרונים נחלקו ⤶

 
 .לא עברה ושמשהפן נוסף אפילו כשבאו)ס"ק י( כו"פ ועיין )תורת השלמים(. ללא טבילה  יינו כשעברה ושמשהוה 49
אישה    ב.ם.  חוששת לאותו יו  –ימים מהטבילה    מספראישה שראתה לאחר    א.  דינים:   ה ואם כן יש בסעיף י שלוש   50

  -לקמן  ג.אשונה. לעולם משום ביאה ר אסורה   - א ביום מסוים לאחריו( שונה לאחר הטבילה )ולרא שראתה בביאה
ז:  לאחר הלידה, ניתן לתלות ולהקל. )לט"ויש לה חולשה לאוסרה, אך מאחר אישה הרואה לאחר לידה, שאמנם יש 

ם ראתה ג' רצופים דם  ו אבהן באמצע, ולש"ך: אפילפעמים, אלא היו ביאות שלא ראתה לוש דווקא כשלא ראתה ש
 לאחר כל לידה(.

 (. בס"ק מד)פת"ש  ין למרות ששמשה ולא ראתהתהיה אסורה עדי"ז הטאמנם לדעת  51
ב"א הרשין. וכן צירף דעת  ישה ששימשה כבר בהיתר בתחילת הנישוא ן דין רמ"ת באשכתב שאיר"ח  דעת  וצירף    52

 יודעים שמוציאה דם. הסובר שתולין במכה אפילו אם לא 
ר כל לידה ג' פעמים, ובנתיים  לידתה, או ראתה אחשראתה ג"פ בביאה ראשונה שאחר    ואם אירע לה: 'הרמ"א  ז"לו  53

הצדדים מכח    ייה בחולשתה עדיין מכח לידתה, שהוכוכי תלינן הרא  ה לבעלה,קל להתירלא ראתה, יש שכתבו לה
ה ושמשה בין  ה. וכל זה אם כבר עברבמכלינן בלידה כמו שתלינן  רואה סמוך ללידה ולא אחר כך, ותלכן  לידתה, ו

לידה,  פין אחר  תר, אחר ביאות של איסור. אבל אם ראתה ג' פעמים רצווחזקו ביאות של הילידות הראשונות שה
 . 'אלא צריכה בדיקת השפופרת תלינן בלידה, לא

מקרה בו יש  ר כל לידה )מקרה א'(, וה לאחר שלוש לידות, פעם אחת לאחראת  : יש מקרה בומחלוקתה  ביאור  54
של לאחר  ב'(ראתה  )מקרה  פעמים  שלוש  לידות  נחלקו  וש  האחרונים  הרמ"א.  .  התיר  מקרה  סובר  הט"ז  באיזה 
ים את הדם בלידה,  לא ראתה בהם דם, אך במקרה ב' לא תולביאות באמצע ש, כשהיו  במקרה א'שהרמ"א התיר רק  

)ומה שכתב הרמ"בשפ ה באיסור או עד שתבדוק  לידה הרביעית אסורה, אלא אם שמשחר הולא 'עברה ורפרת  א 
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שלוש לידות   לאחרבלבד    אחת  פעם   ראתה  אם  רק  התיר  הרמ"א ט"ז: ב"ח ו ◄

  משנה ביאור זה    )מחמתרצופות, או שלוש פעמים לאחר כל לידה, אלא שלא ברצף.  

  , לידה  כל  לאחר  ברצף  מיםעפ  שלוש  ראתה  אם  אך.  א(הרמ"  בדברי  אירסגהאת  
  לידה   לאחר  פעמים  ג'  ראתה  ואם  .הרביעית  הלידה  לאחר  שתבדוק  עד  אסורה
 בשפורפרת.  תבדוק אחת,

 ג'  ראתה  אם  אףלאחר הלידה הרביעית,    התיר  הרמ"א  :ובאר הגולה  ש"ך  ◄

, דם  ראתה  אלו  ורבאיס  בנתיים  שימשה   אם  ,לידה  כל  לאחר  רצופים  פעמים
מים הקודמות  ראתה ג"פ, יכולה לסמוך על כך שבפע רביעיתאפילו אם בפעם ה

 . (השלמים( )תורת 55הט"ז  כדברי ביאר הכסף בנקודות )אך לא ראתה עוד.

 טוהר:  בימי  דם ראתה . א
  ימי   לאחר  ראתה  אם  דווקא  שתבדוק(  )עד  נאסרת  לידתה  לאחר  ג"פ  הרואה  ונוב"י:  ש"ך  ◄

 .56בכך נאסרת אינה טוהר, ימי ךבתו ראתה אם אך טוהר,
 רמ"ת.  יןמד נאסרת טוהר בימי רואה אם אף :"פכו ◄

 )חוו"ד(.  נקיים  שבעה  צריכה  מקום  מכל  ,בעלה  על  לאוסרה  שלא  רמ"ת  לעניין   להקל  שניתן  אף .ב
 רואה  שלא  התברר  שהרי  בלידה,  עוד  לתלות  יכולה  אינה  ראתה,  ולא  שמשה  הלידה  לאחר  אם .ג

 )שם(.  עוד מחמתה
 

 הבדיק במקום שתשמי ❖ 

 .*57בדיקה  במקום הל מהני ושימשה,   ועברה שפורפרת יקתדב שחייבת מי רמ"א: ☜

 בדבריו:   האחרונים נחלקו ⤶

 ג"פ. ושמשה עברה אם רק רברבי: אפי ◄

 .58מבדיקה(  עדיף )דתשמיש אחת פעם  ושמישה עברה אם אפילו ש"ך: ◄

 

 מרובה בזמן פעם הרמ"ת |  יא סעיף

ד( כנזכר   אומרת תרייהב   )בסעיף  ת ע"א(    )סו  א  ווסת  לה  יש  וחלק שאם  בווסתה.  הראשונים  ולה  ו 

ואינה רמ"ת אלא  .  הברייתא  בביאור ווסת לקלקולה,  רש"י ביאר שכוונת הברייתא שאם יש לה 

 לפרקים מזומנים, יכולה לשמש בנתיים. 

 
ת  לתלות א   חולק וסובר שהרמ"א התיר אף במקרה ב', שיש הש"ך  ה(.  וון שאין כאן עבירושמשה', טעות סופר, כי 

 . ח שהדם בא מחמת הלידהידה, ודווקא אם עברה ושמשה, שאז מוכולשתה לאחר הלהדם בח
ת ללידה, ואין בכוחן  יאות הללו אינן סמוכושהב אינה מותרת בכך, כיוון  שכתב שאף אם עברה ושמשה בנתיים    55

 ומה.  להוכיח מא
ובעת ווסת  , ואין אישה קהוי ווסת ( שרמ"ת  יישב )לשיטתווהנוב"י  שהאריך לבאר סברת הרמ"א.  ו"ד  בחוועיין    56

 ולכן האריך לבאר אחרת(. זה   החוו"ד חולק על יסוד מימי טהרה לימי טומאה )אך
רים  מתי ך והרב מצאנז'ט"ז, ש". ס"ק טו(בפת"ש )מובא  רפרת שלא מצא בה כלוםשפוו האחרונים בדין בדיקת נחלק *57

אה שתראה דם. לפי זה,  רק עד הפעם הבהתירו אותה  וב"י  והס"ט והנאותה לעולם, אפילו אם תראה שוב מ"ת.  
חת  בבעל השני הייתה ביאה אראתה, או שראתה ג"פ והתגרשה, ו   ת לאפעמיים ובפעם השלישי  אישה שראתה דם

לס"ט ונוב"י, תהיה מותרת עד שתראה ם. ויה מותרת לעולתרת. לט"ז וש"ך והרב מצאנז, תהשלא ראתה בה, תהיה מו
 אתה בו(.נשא לעוד ג' בעלים מאז התשמיש שלא רתהיה מותרת להלדבריהם, לכאורה פעם נוספת )וגם 

רת  )תוסור אותה על בעלה  נא  ם בפעם אחת סגי כדי שלאעקור ווסת בשלוש פעמים, מכל מקויך ל ואע"פ שצר  58
 השלמים(.
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  לחוש  צריכה  שוב,  ראתה  שנה  חצי  ולאחר  שרמ"ת  אישה  :למהר"ם(  )מיוחס  הרשב"א  תשובת

  שלוש   תהווס שיעקר  עד  אסורה  פעמים,  שלוש   תווס  לה  קבעה  ואם עונה.  למשך  שנה  חצי  ודלע
 .59שבאמצע בזמנים מותרת מקום ומכל פעמים.

 שו"ע. פוסק כך ☜
, כגון ששמשה בטו' לחודש וראתה, צריכה  החודש  לוסת  לחוש   צריכה  כן  כמו  ש"ך:  ⤶

לחוש   וכמו כן צריכה .60שנה  לחצי תחשוש אז, ראתה לא ואם לחוש בטו' לחודש הבא.,
אינה חוששת ללא שתראה ת הפלגה  )אך לווס לאחר הפעם הראשונה שרמ"ת    חודש מידלווסת ה
 פעמיים(. 

 

 : וז  ווסת  עוקרת כיצד  נחלקו ⤶

 בכך. הווסת עוקרת החודש,  בעונת באיסור שמשה  אם רק ודגמ"ר: חוו"ד ◄

 את   עוקרת  בנתיים  שימשה  לא  אם  אף  :61רימונים  ופרדס  טהרה  סדרי  ◄

 בכך.  הווסת

  אינה  שנה,  חצי  לאחר  ראתה  שלא  אחת  פעם  עבר  אם  שנה,  בחצי  פעם  ג"פ  ראתה  אם  ילופא . א
ו  אם  רק  היא  ג"פ  שראתה  כךב  נפק"מהו  זו.  לווסת  עוד  חוששת   חמת מ  שוב  ראתהחזרה 
 )חוו"ד(.  נאסרת בפעם אחת אז ש ,התשמיש

 רואה  תההיי  הטבילה  אחר  ימים  שכמה  אלא  הטבילה,  לאחר  רואה  הייתה  שלא  אישה .ב
  הקבוע   הזמן  עד  תתרמו  רואה(  הייתה  לא  בנחת  בועל  היהכש)ו  הבעילה  כוח  מחמת  ותבקביע

  עליו   סומכים  )ולא  ותטבול,  מעצמה  שתראה  עד  אסורים  זמן  אותו  שהגיע  לאחר  אך  לראייתה,

 )חת"ס(.  בנחת(  שיבעול
 

 רמ"ת  השהיית איסור |  יב סעיף

  חיישינן   עליה.  לבוא  רוצה   אינו  אם  אף  הרמ"ת,  שה יא  להשהות  אסור  :(62ברמב"ם  דייק  )וכן  רשב"א

 כאן   אמנם  .דרבנן  שוסתות  כיוון  ,בזה  תורה  איסור  אין  שהרי  ה,עלי  יבוא  שתטבול  לאחר  שמא
  אישה   לישא  רוצה  אינו  םא  עליה.  יבוא  שמא  חוששים  תורה  באיסור  אפילו  עולמית,  לו  שאסורה
  בעדים אלא אליה יילך ולא ת,אחר בשכונה תגור אם שליש ידי  על  להשהותה יכול אחרת

 שו"ע. פוסק כך ☜

 . שכונה אחרת אינו צריך עדיםגר ב אך אם: וש"ך  מהר"ם פאדווה⤶ 
 
 

 
 .הש"ךעל פי   השו"ע כך מתבארים דברי  59
ן יש ווסת הגוף התלוי  ה )והרי אף כאלה בכל זמן שתהי  וביאר, שלמרות שאם יש לה ווסת הגוף צריכה לחוש  60

יום    גם   שת אלא כשקבעה לווסת זההגוף שבא על ידי אונס, אינה חושוסת  מקום שאני הכא שהוי ובתשמיש(, מכל  
 ם קבוע, אינה חוששת לו. קבוע, אך ללא יו

 ן. לחם ושלמה, החכמת אדם וערוך השלחבשם א, עמוד ערד( )ית בטהרת הבהביא וכן  61
רה ללא תשמיש?  לעוקוהפלגה, וכיצד ניתן    קשה, שהרי יש כאן ווסת מורכב מתשמישאחרונים הנ"ל  לכאורה סברת ה

קר , אין זה נחשב ווסת המורכב שנעתה רק פעם אחת בהרכבהרא  , שאםהפרי דיעהמה שכתב  נראה לבאר על פי  
ואם   אף ללא הרכבה,ווסת זה נעקר ם ש נעקר אף שלא בהרכבה. או שאכן האחרונים הנ"ל סוברי רק בהרכבה, אלא

)קפז, קונטר"א,    ע הרבשו"אתה בנתיים דם כלל )וכן כתב  לא רג"פ לחצי שנה( רק אם  כן לא משכחת דין השו"ע )שקבעה  

 .((גי
לאחר הגירושין תתרפא, ונמצא שלא    חזירה עולמית, שמאכותב שצריך לגרשה ולא לה  , ח(  )אישות כההרמב"ם    62

 גירשה בלב שלם. 
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 ורביה: פריה  קיים לא אם לגרשה כפייה . א

 התנאים   התקיימו   אם  אף  אותו  כופים   ורביה,   פריה   קיים  לא  אם  פאדווה:  מהר"ם   ◄

 .השו"ע  שהזכיר

 אסורה  נהיא  האישה  עוד  כל  פו"ר, מפני  להוציא  םפיוכ  לא  בימינו :א( סימן )אבה"ע רמ"א ◄

 עליו. 

 שמא   או  רמ"ת,  כדין   לגרשה  חייב  בעלה  האם  כלל,  להטהר  יכולה  ינה אש  באישה  להסתפק  יש .ב
 שאינה  אישה   לעומת  מדרבנן,  רק  שטבלה(  )לאחר  עליה  לבוא  שהאיסור  כיוון   שאני  רמ"ת
 (. 63מאיר  )בית מהתורה שאיסורה  להטהר יכולה

 

 בתולים בדם  יהתלי | יג  סעיף

  מפני   לבדוק  צריך   אין   בתולה  אך   בשפורפרת,  רמ"ת   לבדוק  שצריך  אומרת  ז(  פ,  )נידה  התוספתא 

 טהורים.  שדמיה
 

  תשמיש   בכל  רואה  עוד  כל  וזאת  בתולים.  בדם  לתלות  יכולה  ג"פ,  רמ"תש  משמע  יוסף:  בית

  רגלים  שיש  אל  אם  להתיר  מסתפינא  ]אך  תשמיש(.  ללא  רב  זמן  באמצע  שיש   )אפילו  שמשמשת
 בתולים[.  דם שזהו חותמוכי

 בשו"ע. פוסק  וכך ☜
 אלא   בתולים  בדם  תולה  אינה  :בנימין(  משאת  )בשם  וש"ך  ט"ז  פאדווה(  "םמהר  פי  )על  רמ"א

 ממנו  בא  שהדם  תולים  האמה,  פי  דרך  דם  ממנו  שיוצא  ומי   בביאה.  כאב  לה  יש  אם
 (. כ'( קצ, סימן  )ועיין )רשב"א

 .64כאב  ללא ףא  בתולים בדם תולה ב"ח: ⤶

 .)חוו"ד( בתולים בדם תולה אינה דם, ללא היה הראשון התשמיש אם . א
 )פנים מאירות(.אף שאינה נאסרת על בעלה, מכל מקום צריכה לשבת שבעה נקיים  .ב

 

 במקווה  להטהר יכולה שאינה אישה |  יד סעיף

  ם לחמ  יכולים  לה,  שיש   ופצעים  מכות  מחמת  קר,  במקווה   לטבול  יכולה   שאינה  אישה  רשב"ץ:

 [.65לקיימה  יכול  אחרת,  אישה  לו  ויש   פו"ר  קיים  אם   ]אך  רמ"ת.  כדין  אתצ  אפשרות,  אין  אם  אך  עבורה.   אותו

שו"ע. פוסק כך ☜

  

 
יעבור  שמא  הוא מהתורה, חוששים    המובא בב"י לגבי איסור עולם, שאף אםתשובת הרשב"א  בריו הביא את  בד  63

 . ט ממנו את הספק(מדוע לא פש צ"באך )עליו. 
האחרונים, אלא בצירוף  כיוון שחלקו עליו  א רצה להתיר על סמך סברת הב"ח  שלנוב"י    מתשובתהביא  "ש  בפת  64

ם(. ועוד  נוב"י בדין נאמנות אישה על דם בתוליביאור תשובת הוע"ש שהאריך ב. )המרדכי שהתיר שלא בשעת ווסתה 
 נא לא הקל בזה(. לדיישה שזב הדם מהמקור, )ולגבי תליה בדם בתולים כשמרגת"ס בת חתשוהביא שם 

ק על הראשונים בסעיף יא, שאסרו ללא חילוק אם קיים  ן לא נראה שהוא חלמצריך שני תנאים, שכהרשב"ץ  "ד  לע  65
ישה נוספת,  לו א פו"ר, ורק מחמת שיש  שהותה. ולכן נראה שהתיר מחמת כשקייםו הוא התיר להפו"ר או לא. ואיל

 ו.  ליה, שהרי יש לו פת בסלשאז אין חשש שיבוא ע
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 הדם  מראות דיני |  קפח סימן

 

 והמותרים  האסורים המראות |  א סעיף

  ן רק   שחור,  אדום,   באישה:  יש  טמאים  דמים  מראות   שחמישה  ע"א(  יט  )דף  במשנה  חכמים   למדו 

 שיש  מכאן  ','דמיה  פעמיים בתורה  שנאמר  מכך  מראגה  ומבארת  וכמזוג.  אדמה  כמימי  כרכום,

 שלקה.  אלא הוא, אדום שחור ודם  דמים, מיני ארבעה

 לטהרם,  כדי  אדומים   דמים   מראות  לבדוק   רצו   לא   שהאמוראים   מובא   ע"ב(   )כ  הגמרא  בהמשך 

 הדמים.  במראות  בקיאים  אינם שמא
 

 שחור. מראה כל וכן טמא,  עמוק או בהרה  כהה בין ,וםאד  מראה כל ושו"ע: טור ☜

 ויעב"ץ(.  טהרה )סדרי טהור הערמונים, וכקליפת  הקפה כמראה חום מראה . א
  ואינו  מסוים,  במראה  להתיר  פסק  שחכם  אף  מאישתו,  ולפרוש  עצמו  על  להחמיר  אדם  רשאי .ב

 )חת"ס(.  כזה במקרה לה משועבד
 

 אדמה וכמימי תלתן כמימי ❖ 

  הלל   ובית  צלי,  בשר   וכמימי  תןלת  כמימי  שאף  מוסיפים   ישמא  בית ש  ע"ב(  יט)  במשנה   מובא 

 . מספק( ןמטמא דמים מיני חמישה שמנה )ות"ק יםמטהר
 

 טהורים. אלה ודמים הלל, כבית כההל רמב"ם: רא"ש, ◄

 מספק.   יםטמא צלי ובשר תלתן וכמימי כת"ק הלכה רמב"ן: ◄

 דם. אדמ גוון  בכל  םרימחמי להלכה שהרי בזה,  נפק"מ אין יוסף: בית  ⤶

 

   ירוק דם ❖ 

 מספק.  מטמאו  ות"ק  מטהרים. יםוחכמ ירוק דם מטמא )שם( מהללאל  בן   עקביא
 

 מספק.  וטמא כת"ק, הלכה :הר"ן( )הביאו רמב"ן ◄

 לגמרי.  וטהור כחכמים, הלכה ורמב"ם: רא"ש ◄

 כלל   םאדו  גוון  בהם  שאין  כיוון  ירוק טהור,  דמים,  מיני  בכל שהחמירו  הגם  יוסף: בית⤶
 החמירו(.  ובהם ,לאדמומיות  נוטים ישודא אדמה ומימי  תלתן  כמימי לא)ש

  או   ,ביצה  ולחלמון  זהב  לצבע  הדומה  הוא  בו  שנחלקו  ירוק  ור"ן:  רשב"א  רא"ש,  תוספות,

 אדום(.  גוון כל בו אין שהרי  לטמאו, מי לב על עלה לא  ,כעשבים או ככרתי בירוק )אך לשעווה

  או   ככרתי  ירוק  שכן   וכל  הזהב,  וא  השעוה   כמראה  לואפי  ירוק,  דם  ושו"ע:  טור  ☜

 טהור. כעשבים,

 המוכיחות  נוספות   סברות  בצירוף  אלא  זהב,  מראה  או  שעוה   במראה  להקל  ןאי  של"ה:  ◄ . א

 נידה.  דם שאינו
 להחמיר   יכול  נפש  בעל  אך  כך,  סברו  שלא  מוכח  זו,  סברא  השמיטו  הפוסקים  טהרה:  סדרי  ◄

 העניין.  לפי
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 לבן מראה ❖ 

 . ור טה ירוק[  ]או לבן  שדם אומרת ע"א( )כא אהגמר
 

 . טהור לבן מראה הראשונים: כל ◄

 .לדבריו( דחש  מאן ולית יוסף: בית) לבן מראה אף לטמא יש סמ"ג: ◄

 הרבה.   עב והוא סמיכות  בו  יש אם אפילו ,טהור לבן מראה  וטור: רמב"ן רמב"ם,

 עב. והוא סמיכות בו יש אפילו טהור, לבן מראה שו"ע: ☜

 ה: רחיצ לאחר לבן אהמר . א
  מחמת   להתלבן  הדם  רךשד  ,טמאה  לבן,  מראה  ראתה  זמן  ולאחר  שרחצה  אישה   ב"ח:  ◄

 רחיצה.

 טמא. אינו לעולם לבן שמראה טהורה, וש"ך: ט"ז ◄

  דלא  ,אחרוניםו  )ב"י  טהור  מראיתו,  והוכהה  אבק  עליו   שנפל  לבן  כבגד  שמראיתו  לבן  מראה .ב
 כתרוה"ד(. 

 

 לבן מראה וראתה הרגישה ❖ 

  וראתה  (()פת"ש  וסת  שיעור  )בתוך  מיד  ובדקה  ,מקורה  שנפתח  שהרגישה  האיש  הדשן:  ומתרת  ◄

  יש   להלכה  אך  .1הטהור  המראה  ביציאת  שהרגישה  תולים  שכן  ,תמותר  הדין  מעיקר  לבן,  מראה
 הטועים.  מפני בו להחמיר

 להו. דחש מאן  ולית היא יתירה חומרא :מהטור( משמע )וכן יוסף בית  ◄

 .2"עשו פוסק כך ☜

 

 לח  עד ראיית ❖ 

  מוצאים   יםשמתייבש  לאחר  םעמישלפ  לחים,  בעודם  ולבן  ירוק   דם  אותרל  לחכם  אין  ב"ח:  ◄

 המטמא.  אדום העד מראה בקצוות 

 לח. בעודו העד את לבדוק  ויכול להמתין צריך החכם אין :, סדרי טהרה ותוה"ש3ש"ך ,ט"ז ◄

 טמא: מראה  בו  ראה ואח"כ  לח,  בעודו  העד  את טיהר אם ⤶

 א, בין לקול מהגוף  הדם  שיצא  הזמן  אחר  הולכים  שכן  טהורה,  :4וחוו"ד   צבי  חכם  ◄

  .ובין לחומרא

 טמאה. :5ויעב"ץ  יעקב  שבות ◄

 
רגשה זו הייתה של יציאת המראה חר וניתן לתלות שהורייתא, אין לחוש מאשהרגשה דא  בדבריו כתב שלמרות  1

אם לא ראתה ייתא רק אם ראתה אח"כ דם על עד, אך  ר והרגשה דאורמה על דבריו, מאחתובדרכי משה  הטהור.  
בסימן קצ,  גה )כאן( הפנה לעיין  ובהה שהרמ"א לא חלק, מאחר  זו הרגשה מהתורה. אך לדינא נרא  אין  שום מראה,

 .תרומת הדשןרי ושם השו"ע פסק את דב
ל חלוק שאינו בדוק,  נקודה אדומה עמראה לבן ובתוכו  שהביא מהאחרונים שדנו כשראתה  )ס"ק ה(  בפת"ש  ועיין    2

 תו בחלוק או באישה. ויש ספק אם לתלו 
 . ך השלחןטהרת הבית, שבט הלוי וערופסקו   וכן 3
 ביציאת הדם. לא הרגישה אם הבית ובדי השלחן  הרת בטוכן פסקו  4
 . ורים כאן()שיעבשבט הלוי סק וכן פ 5
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 ( ס"ק א   )פת"ש שהשתנה מראה ❖ 

  אך   וטיהרו,  ביום  שוב  ראהו   מכן   ולאחר  ,6וטמאו   בלילה   דם  ראה  שרבי  ע"ב(  )כ  בגמרא  איתא

  יות האדמומ  שמראה  משום   והר לט   שאין  הבין  ד,וע   בהיר  נעשה  המראה  הזמן   שעם  וראה   מאחר

 א. וה טמא באמת אך  ונמוג,  הולך שבו
 

 להקל. יש טהור, ונראה  ביום, וראהו וחזר טמא, נראה והיה בלילה ראה שאול: גבעת  ◄

 לטמאו. יש  עוד, משתנה שהמראה  היום  בהמשך ראה  אם אך שרד: לבושי ◄

 .7וםבי כך אחר לטהרו אין טמא, שהמראה בלילה  החליט אם טהרה: סדרי ⤶

 

 דמים במראות אישה נאמנות |  ב סעיף

 קצרה הקדמה

 לה'.  'וספרה שנאמר: וטהרה, טומאה ענייני  בכל לאישה  האמינה ההתור . א

  לה,   מאמינים  וכך,   כך  נראה  שראתה  שהדם  וטוענת  בו,   שבדקה  העד   לאישה  אבד   כאשר .ב

 מדמיינת.  שהיא לומר סיבה  שאין משום

 טיהר   כזה  שמראה  לומר  נאמנת  האישה  אין  ו,מאלט   מסופקים  נונח או  לפנינו  מראה  יש  אם  אך .ג

  ריעותא   שיש  וכיוון   בו,  הסתפק  חכם  אותו  שאף  מסתבר   בו,  מסופקים  אנו  שאם  פלוני,  חכם  לה

 נאמנת.  האישה אין לפנינו,

  ולומר   למילתא  מילתא   לדמות  יכולה  אינה  לעצמה,   או   לחברתה,  אישה  שאף  האחרונים   תבו כ .ד

 דומה.  דם לה טיהר החכם ש אחרת  םפע  סמך  על טהור,  עכשיו  שראתה שהדם

 

 ואבד. ראיתי דם  כזה  לומר  אישה אמנתנש  ע"ב( )כ אומרת  הברייתא
 

  שהרי  ,מן הסתם, או לומר שהיא משקרת  מדמיינת  שהאישה  לומר  סיבה   שאין   משום  רשב"א:

 (. "לה וספרה") נידה בענייני לאישה האמינה  התורה

 טהורה. טהורים, ממראות הוא  םאו  ואבדתיו, יתיאר כזה לומר אישה  נאמנת שו"ע: ☜

 

 פלוני חכם  לי טיהר כזה ❖ 

  מביאה   הגמרא   לי'.  וטיהר  פלוני  לחכם   הראתי   'כזה   שאמרה:  אישה  בדין  מסתפקת  ע"ב(  )כ  הגמרא

  רב   לפני  הביאתו  ,לה  אמיוט   חנה  בר  בר  רבה  לפני  דם  הביאה  ילתא  הספק:  לפשוט   כדי  מעשה

  רשאי   חבירו  אין  מאשטי  חכם  והרי  ,טיהר   ךיא  הגמרא  מקשהו  ,הל   טיהרו  יהודה  רב  בן  יצחק

  רק ו  כזה,  מראה   לה   מטהר   רבב"ח   היה  ם יו  כלש  ו ל אמרה ש  כיון ו   , לה אמיט ש  ודאי אלא  . לטהר

  בר   יצחק  רב   הגמרא:  ודוחה  לה.   שהאמינו   מוכח   הרי  לה.   וטיהר   יצחק  רב  חזר   ו, בעיני  חש   היום

 
.  איתא שדוד סירב לראות דם בלילה  ע"א()יד   במגילה    ה דם בלילה. אמנםכנזכר הגמרא, רבי ראראיית עד בלילה:    6

סתכל  ירח והכוכבים שאין להר התן להסתכל בו, לעומת אושיש הבדל בין אור הנר, שני יב'(  ס"ק  )ערוך השלחן  ויישב  
שהפוסקים לא    ) ס"ק יא(   ערוך השלחןובר שאין הלכה כרבי. עוד כתב  חולק וס  ב ס"ק ו(  )שיו"  הברכ"ילאורם. אמנם  

הברכ"י וערוך   . והסכימווספיםים נזה נפק"מ. וכ"כ אחרונר ובימינו כל מראה אדמדם טמא, אין ב או דין זה מאחהבי
שניתן   ד רחצ()אף עמו  טהרת הביתו)שיעורים כאן(  שבט הלוי  כתבו  ם ולא בלילה. למעשה,  ביושעדיף לראות דווקא  לחן  הש

ב לכך שאור פלורוסנט גורם לכל ריך לתת את הלמאור הנר. אלא שצלהסתכל בימינו לאור החשמל, שהוא טוב  
 ליותר אדום.  )אור צהוב( הופך כל מראה  רגילהורה להראות לבן יותר, ומנ מראה 

זה טמא, אינו יכול  ך אם החליט שמראה  תיר רק אם החכם הסתפק בלילה, אלה )ס"ק טז(  וך השלחן  ער  וכן כתב  7
 לטהרו ביום. 
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 טימאו,   לא   רבב"ח  מתשבא  כשהבין  אך  טימאו,  רבב"ח  מפני  אלא  ,לטהרו  חשב  הוא  )כלומר,  סמך  אגמריה  יהודה

 (. )רש"י( מעיקרא שחשב כמו רויהוט יצחק רב חזר

 בספק.   נשארת  והגמרא
 

  שיש   וכיוון  בו,  מסופק  החכם  והיה  לחכם  דם  שהביאה  במקרה  מסופקת  הגמרא  רשב"א:  ◄

 לה(.  מיניםאמ לא להלכה פושטת, לא שהגמרא )כיוון .לה להאמין אין לפנינו ריעותא

 שו"ע. פוסק ךכ ☜
  כמותה,   מראה  ראתה  היא  שגם  תהברלח  האמרש  אישהב  במקרה  מסופקת  הגמרא  רש"י:  ◄

 .8לה  התיר פלוני וחכם

 .9וש"ך ב"ח פסקו וכן ☜
 .10אישתו  דמי  לראות יכול אדם וש"ך: מהרש"ל אגודה, תוספות, . א

  ק ואיתחז  מאחר  לה  תלהורו  יכול  אינו  אישתו,  בטבילת  שאלה  אירעה  אם   אך  אדם:  חכמת  ⤶

 .(11בזה  להקל האחרונים קופס לדינא )אך איסורא

 . )ש"ך(ם זה טיהר לי חכם פלוני, נאמנת זה או כת האומרת דם .ב
 

 דרכה שלא דם  הרואה | ג  סעיף

  מכך   שטהורה  ופושטת  דם,  תוכה ב  והוציאה  שפורפרת   שהכניסה   באישה  מסתפקת   הגמרא

 (. )רש"י( הפסקה ללא הרחם בית ילבכת נוגע )שהדם בשפורפרת   ולא  'בבשרה' שנאמר
 

 ושו"ע.   טור ,רמב"ם פוסקים כך ☜
 
 
 

 
  נינו )שנאמנת(. ונראה לפנינו )שהגמרא מסופקת( או שאינו לפל בין אם הדם  ריך לבאר מה ההבד, צרש"ילפי דברי    8

ן שהדם נמצא לפנינו, יש צד  י אנן. והיינו, שכיוונחז: אבל הכא דאיתיה קמן,  אר זאת )בד"ה דליתיה( שכתב"י בישרש
)לפי זה, אין בר שצריכה להביאו דלומ ה זה למקרה אמת הבדל בין מקרווקא לחכם כדי שנפסוק בצורה ברורה. 
 ור(. אשון ברמת הספק, אלא רק ביכולת הבירהר

חכם )כך מוכח מד"ה ם לכאשר האישה מביאה את הד"י שאף הוא סובר שהגמרא הסתפקה  י רשויש להדגיש בדבר
 בדעתו(. מהרש"אמריה, וכן כתב אג

ם הם  א לפנינו(, האה משום שיש ריעותו"ע וט"ז שכתבו את טעמו של הרשב"א, )שאין להאמין ליש לעיין לפי הש 9
 ותר לה לסמוך על חברתה. ו שמין ריעותא, יסברששם איודו לדינו של רש"י, או כיוון 

ר  למעשה, אלא אם ברונת לעצמה, אך אין לסמוך על זה  לדעתם תהיה אישה נאמ  אכןכתב ש  )שיעורים כאן(וי  בשבט הל
שהיו מטהרים  עצמה היא רק כשלא תראה אישה ל  שכל החומראהחכמת אדם  לה שהמראה טהור. והביא בשם  

יכולה אישה לסמוך  ות שכל אדום אוסרים, במרא מראה אדום, אך בימינו ש על כך שהראתה כבר ודאי טהורים, 
 הכריע לבד. יש ספק בלב, אין לאה יצטרכו ללכת לרב. ורק במה ש ה זה, שאל"כ על כל מר מראלחכם 

ות נגעי קרוביו. ודייק מכך תוספות  יר אף אסר לראעי עצמו, ורבי מא והוכיח מהמשנה בנגעים שאסרה לראות נג  10
שאדם חשוד על עצמו,  זו  משנה  דרבה, יש להוכיח מים לא נאמרה הלכה זו. ולכאורה אל דמרק נגעים נאסרו, אך עש
 וצ"ב.  כן מה החילוק בין נגעים לדמים. ש
איתחזיק איסורא.    יק איסורא ללא שחילק בין איתחז  )על המשנה בנגעים ב, ה(הר"ש  ם כיוון מדעתו לפירוש  החכמת אד   11

 )סימן יח(.  ר ר שווהבכומן יח, ס"ק טו( )סיהט"ז וכן פסקו 

ף כשהוחזק  לדינא שאדם נאמן א ושבט הלוי(  רוך השלחן, טהרת הבית, עיאיר )מהר"ם שיק, חוות  אך כתבו האחרונים
 )מכמה טעמים, עיין בדבריהם(. איסורא 

)קמא מא( כתב והנוב"י  אם ראתה כתם וכדומה, מאחר    לפסוק לאישתו  ה נקיים בעל יכולדן האם בשבעבפרי דעה  
)הר"ש  ואף דברי  ה,  "י בזעל הנוב  החוו"דיר  ינה בחזקת טהרה. והזכיר שכבר העאז אשהאישה   וכבר הערנו  צ"ע. 

 . לפסוק בכל גוונא( שלהלכה קיי"ל שנאמן
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 דם עם  חתיכות ילההמפ ❖ 

  אם   אך  .בכך   טמאה  אינה  אגור,  םד   יש  שבתוכה  חתיכה  שהפילה  שאישה  אומרת  )שם(  הגמרא

 'בבשרה'.   כאן  ויש  ברחם,  נוגע  והדם  מאחר  האישה  את  מטמא  אליעזר  רבי  בחתיכה,  בקעים  יש

 חתיכה.  דם  אלא דהני דם זה אין  כי ם מטהרי וחכמים

  דרכה   אין  שלכו"ע  מבאר  ורבא בחתיכה.  דם   ותלרא אישה  של   דרכה  האם  שנחלקו   מבאר  אביי

 לא.   או טמא מקומו האם  ר,מקו לגבי   רק  ונחלקו   בחתיכה,  דם לראות
 

 נידה,   לדם  נחשב  אליעזר  לרבי  ,הניד  לדם  נחשב  שבחתיכה  הדם  האם  התנאים  נחלקו  רש"י:  ◄

 .12חתיכה  דם אלא נידה דם זה אין םולחכמי

 ברוס   אליעזר  רבי  בחתיכה.  דם  לראות  שהיא  של  דרכה  האם  נחלקו  הר"ש:  בשם  רא"ש  ◄

   טמאה. אינה דם, לראות הדרך  זה שאין ומאחר  בכך, דרכה שאין סוברים וחכמים ,בכך דרכהש

  הכדר  ואין  מאחר  , טהורה  דם,  ובתוכה   בקעים  עם  חתיכה  שהפילה  אישה  ושו"ע:  טור  ☜

 דם.  כך לראות אישה של
 

 ממקומו  המקור נעקר ❖ 

  שנעקר   אישה  טמאה,  אינה  כדרכה  שלא  הרואה   שאישה   כיוון  :(13יללע  לגמרא  ביאורו  פי  )על  ר"ש

 בכך.  טמאה אינה החיצון, בבית לה  נופלות היו  בשר  חתיכות וכמין שלה,  המקור

 : )ובסברתו( ר"ש התיר  מציאות באיזה   הראשונים נחלקו ⤶

  טמאה  ואינה   ,החתיכות  עם  דם  הרוא  הייתה  :(14האחרונים   )להבנת  וטור  וחםרי  רבינו  ◄

 כך. לראות דרכה ואין מאחר

 היה   אם אך דם. ללא נפלו  החתיכות  אם רק  התיר  הר"ש :הרא"ש( בדברי )בהבנתו ב"י  ◄

 .15שבמקור   במכה תולים ואין מאחר טמאה, עימם, דם יוצא

 ותולים  מאחר  םהב  לתלות  יכולה  הת יוהי  החתיכות  עם  דם  רואה  הייתה   משה:  דרכי  ◄

 .16מקורבש במכה

  החיצון,   בבית  נופלים  בשר  חתיכות  וכמין  ה,לש  מקור  שנעקר  אישה  שו"ע:  ☜

 טהורה.

 
 מלשון הגמרא שם. הקשה על רש"י כמה קושיות מהבנת הסוגיא ו הרא"ש 12

אישה הרואה דם בחתיכה שיש  צא שיא. ולפי דבריו שם יו וא הקשה על רש"י וביאר אחרת את הסוגאף הוהתוספות  
  לדעה זו, ולכן כתב חשש  והב"ח  יכה כמין שפורפרת(.  )וחכמים טיהרו רק בחתדה  עים טמאה שמא זהו דם ניבה בק

 כדלקמן. נעקר המקור שלה, בעניין אישה ש הר"ש והשו"ע שלהלכה אין להקל כדברי
לפי הר"ש    יחלוק על דבריו. וכתבו שאמנם רקש"י  רק לפי ביאורו, וכי רשו האחרונים מדוע כתבו הר"ש דין זה  והק  13

לרש"י, הדם    ות ניתן לטהרו. אךך דם, אם תראה דם יחד עם החתיכום שאין הדרך לראות כ מש   שטיהר את הדם
ע(.   )על הרא"ש אות  במעדני יו"טמא(. כ"כ נו טת עצמן אי)ורק הדם שבחתיכושבא עם חתיכות דינו כדם נידה לכל דבר 

 אחרונים לפי זה לדברי הר"ש.ור הועיין לקמן בביא 
ביאור הטעם  א נפק"מ, אלא רק בש שאין בין ביאור זה לבין הרמ"ועוד. ויש להדגיכאן(  "ש  )על הרא  מעדני יו"ט"ז ו ט  14

 )עיין בט"ז(. 
במכתה    ת שהמכה מוציאה דם, ובזה נפסק שתולהיודעה, מאחר ווע כתב שאינה תולוהקשו עליו האחרונים מד   15

 שכתב לבאר דבריו. י דיעה בפר שבמקור. ועיין
ום שאין דרכה הור משום שתולה בדם מכתה או משקושי האם סבר שהדם ט  בהםמעיין בדבריו רואה שיש  אך ה  16

 ורה עיין לקמן(. לכא  ימי ווסתה. )ותהיה נפק"מ בת כך דם. ובהגה בשו"ע משמע שהתיר משום שתולה במכתהלראו
חתיכות. וחידש לפי זה,  אלא משום שאין דרכה לראות דם ב  עמו,אף לא מטהרמ"א  ים עם  הסכשהט"ז  יש להעיר  

נידות, אינה טמאהילו אם אותה חתיכה מושאפ נידה רק כאשר    בכך, משום שהתורה  ליכה עימה דם  אסרה דם 
 את הדם עימו. ליך ר עצמו מוו, ולא כאשר המקוהמקור במקומו והדם יוצא ממנ
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  יודעים   ואנו   הואיל  החיצון,  בבית   שהחתיכות  זמן  כל  דם  ראתה  אפילו  רמ"א:

  מטעמו,   לא  אך  נכון,  דינו  ט"ז:)  בא  המכה  ומחמת  המקור,  שנעקר  מחמת  בא  שהדם

 . דם( כך לראות דרכה יןאש משום הטעם יקרעו

 . 17בזה  קלה ל אין למעשה :הש"ך( )הביאו ב"ח ⤶

  הדור  לגדולי  רק  אלא  לפסוק,  אחד  לכל  רשות  ניתנה   לא  זה  בעניין   ⤶
 )נוב"י(.

 ווסתה:  בזמן אף מותרת האם . א
  ולא   בדקה  החתיכות  שנפלו  ובזמן  ,לווסת  ווסת  שבין  בזמן  אלא  מותרת  אינה  :וש"ך  ב"ח   ◄

 .18דם  הראת

 . בכך( דרכה שאין מחמת שטהורה לעיל,  )לשיטתו  רהטהו מקרה ובכל ,חילוק אין ט"ז: ◄

 ואחר  נפלה   אם  אך  טהורה.   הווסת,  בשעת   הדם  עם  החתיכה  את  ראתה  אם  דעת:  חוות  ◄

 טמאה.  דם, ראתה הווסת בשעת כך
 

 פושרים  במים החתיכות שריית ❖ 

  דם  שאינן  לוודא  יכד  פושרים   במים  ןת או  שרה   אם  אלא  אלה,  חתיכות  להתיר  אין  שו"ע:  ☜

 . קרוש

 בדיקה   ללא  אף  טהורה   שלה,  המקור  שנעקר  וידוע  מאחר  : הש"ך(   )והביאו  משה  דרכי  ⤶

 . קרוש( דם זה  שאין ידוע )שהרי
 

 האוסרות החתיכות גודל  ❖

  לפתיחת   אפשר   שאי  משום   מטמא  יהודה  ורבי   מטהרים   חכמים   דם,  ללא   חתיכה   המפילה  אישה 

 .19דם  בלא הקבר 
 

  או   בחתיכה  דם  הרואהו   יהודה,  כרבי  הלכה  :(20"ש הרא  דעת  )בביאור  וטור  רשב"א  תוספות,  ◄

 הקבר. פתיחת משום טמאה, גדולה בחתיכה אך קטנה, החתיכה אם רק טהורה בשפורפרת

 . '(21שבדקים  'דק ו, בסעיף )וכתב שו"ע פוסק כך ☜

 
, ע"ש. וקצת צ"ע מדוע  ת הסוגיא בחתיכה הדומה לשפורפרתרו אלסוגיא, שביא  התוספות וכתב כך משום ביאור    17
 ות. ר שנקטו כר"ש למרות פירוש תוספסק כרבינו ירוחם והטוא פל
תה מים בסתם כשראדות, ולא הקלו חכסבר שאין להקל כלל, שמא בתוך החתיכה יש דם ני  הב"חשלדינא נראה  18

 . כאן(ריו )עיין בדב ין שפורפרת שלא כדרכה, אלא בחתיכה העשויה כמ
 הקבר בלא דם. חת דין לידה ביחס לדין פתי ועיין בסימן קצד, לגבי  19
ה, ומאידך פסק הלכה כרבי יהודה שאי טהורבשפורפרת ובחתיכה  שמצד אחד הרא"ש פסק שהרואה דם  משום    20

 ר, שרק בחתיכות קטנות טיהר הרא"ש. לכן הכריח הטות הקבר בלא דם, ואפשר לפתיח 
רבא שמצד אחד   בריכן הרא"ש הקשה סתירה בדעצמו לא סבר חילוק זה. ש שהרא"ש, ורהט על   הבית יוסףהקשה ו

תבאר שהרואה דם בחתיכה טהורה. )ויישב שרבא  שם ה וקת ר"א וחכמים, ובי יהודה ומצד שני ביאר את מחל פסק כר
את  סבר  הקשה הב"י שאם הרא"ש  אך הוא עצמו טימא בכל גוונא. ומכך    ורבי אליעזר,   ר שם לשיטת חכמים דיב

ך אם תמצי לומר שאין חילוק  ב בדוחק שהרא"ש כתב כיישב כך את הסתירה ברבא. ותירוצו של הטור, מדוע לא ייש 
 ה. חתיכה גדולה לקטנ בין

 הוי פתיחה. ר, ויותר מזה לא הוי פתיחת מקומ"מ  3כתב שעד פתיחת  )פרק א, יז( בדרכי טהרה  21
  ( לא  )קצד, ס"ק בדי השלחן מ.  מ"  19כתב עד  )או"ח ג ק(  ות משה האגרשיעורים גדולים מזה:  אמנם פוסקים אחרים כתבו  

 . מ"מ 5כתב עד ורה( )הסכמה לספר שערי א   עקב אריאלוהרב ימ"מ,  15כתב 
הפתיחה הגיעה מהגוף   שכתבו שרק אם  לקו האחרונים, יש)ואם פתיחה אם ידי דבר חיצוני נחשבת לפתיחה, נח 

על ידי    אף  ויש שכתבו שטמאה(  ד נה( )ב עמות אדם, חזו"א וטהרת הבית  חכמ  )תפארת למשה,האוסרת    עצמו הוי פתיחה 
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 דם. בלא הקבר  לפתיחת ואפשר כחכמים, הלכה ורמב"ם: שאילתות ◄

 

 יבש  םד הרואה |  ד סעיף

  לו   ופשט   יבש,  דם   שהפילה  אישה  ין בד   ע"א(  )כב  אלעזר   רבי   את  שאל   ינא נח   ברבי   יוסי  רבי 

  תטיל   אדומים,  יבחושים  כמין  עפר,  כמין  שערה,  כמין  קליפה,  כמין  שהמפלת   האומרת  מברייתא

  ממין זה אין ר)כלומ עצמה  בפני  בריה שהם כיוון טהורה, נימוחו לא ואם  ,טמאה נימוחו  אם למים,

 טמאה.  נימוחו  ואם  בציפורן,  תמעך רשב"ג ולדעת  (.ורא"ש( )רמב"ן לה שיש מכה מחמת אלא דם,

  להיות   צריכה  השרייה  האם   הגמרא  ומסתפקת   פושרים.  למים  להטיל  שצריכה  מבאר   לקיש  ריש

 להחמיר(.  והרא"ש הרשב"א הרמב"ם,  )ופסקו בספק ונשארת  לא,  או לעת   מעת

  ששרייתם   בפושרים,   ונימוח   ש יב  או   לח   המטמאים   ים ברבד   או   זוב   טומאת   ן בעניי  דנה   הברייתא 

 השרייה,  זמן  כל   פושרים   להיות   צריכים  אינם  המים  נקוסא   ן ב  יהודה  לדעת   לעת,  תע מ  צריכה

 כרשב"ג(.   הלכה והראב"ד הר"ח  )ופסקו הזמן משך כל פושרים   להיות   צריכים רשב"ג ולדעת 
 

  בצורת  בריה  ןכמי  הפילה  אם  ואף  טמא.  יבש,   ובין  לח  ןי ב  מהאישה,  היוצא   דם  כל  ושו"ע:  טור  ☜

  לעת,  עת  במשך   פושרים   למים  שתטיל  והוא   טמאה,  ,22אדומים   חושיםבי  או  שערות  או   קליפות
 הזמן.  כל במשך פושרים יהיו שהמים  והוא
 

 בציפורן  בדיקה ❖ 

  ך עו מי  ידי  על  תבדוק  רשב"ג  ולדעת  פושרים  במים  שרייה  ידי  על  תבדוק  ת"ק  לדעת  כנזכר,

 בציפורן. 
 

 לא   ואם  בציפורן,  למעך  ולהויכ  ת"ק,  על  אף  מוסכם  רשב"ג  של  ורושיע  המגיד:  והרב  רשב"א  ◄

 טהורה. נימוח,

 טהורה. ,בציפורן רק ונימוח במים, נימוחו לא אם שו"ע: ☜

 בהשרייה.  בדיקה  צריכה ואינה ,טהורה נימוח, ולא  בציפורן מיעך אם רמ"א:

 מורידה. ולא מעלה לא רן פוצי שבדיקת סובר ת"ק רמב"ם: ◄

 

 המים  מותחמי שיעור ❖

  ממעין  ששאבו  או  הנהר,  מן  בקיץ  ששאבו  כמים  המים  חימום  ורשיע  וטור:  רשב"א  עיטור,  ◄

  שותים  אדם  שבני  כמו   זה   ושיעור  ורא"ש:  )רשב"א  בחורף(.  השיעור  גם  )וכך  לחממם  במים  מעט  ועמדו

 . (]לרפואה[ באוזניהם  ומניחים

 ע.שו" פוסק כך ☜

 גדול. כלל וזה  ברוק( ממעכתו -נוששני )כמו  הרוק חמימות כשיעור ריטב"א: ◄

 .רמ"א פוסק כך ☜

 
ית  שבבדיקת רופא סתמבשבט הלוי אך הוסיף ( )שם( י טהרה  דרכ)כאן( בט הלוי  )נוב"י, חשב האפוד, שיעורי ש ת בדיקה חיצוני 
א, וכן אם ראתה  או להרופא לומר אם הגיע    ך כלל אינו מגיע עד פתח הרחם, ונאמןחת הקבר, שבדראין לחוש לפתי

 זה דם מהמקור או לא.  דם נאמן לומר אם
 "ע בזה. לביאור הטור והשו בסדרי טהרהן שמיט 'כמין עפר', עייוה 22
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  לשיעור   הכוונה  פושרים,  מים  בש"ס  שהוזכר  מקום  שבכל  מהריטב"א  משמע  ⤶

 )ש"ך(. זה

 )ש"ך(. נקבה כיולדת לידה טמאה וולד, צורת  שהפילה לבריה  היה אם אך .א 

 לה:  ואבדה חתיכה הרואה .ב 

 אם  ואף  אדומה,  אינה   אשמ  ספק  טהורה,   לה   בדה או  דם  חתיכת  הרואה   :קביע  שבות  ◄

  כיוון   אדום,  בגוון  שהייתה  שאומרת  ואע"פ  במים.  נימוחה  הייתה  לא  שמא  אדומה,  הייתה
 .23ספיקא  ספק הוי ועדיין  ספק,  מחמת  רק אדום בגווני שמחמירים

 לא.  או הניד דם זה האם אחד, ספק שהכל כיוון ספיקא, ספק זה  אין טהרה: סדרי ◄

 

 לח  דם עם  יבש דם הרואה |  ה סעיף

  אך  פושרים.  במים  בדיקה   תועיל  לבד,  אלה  חתיכות  תהאר  אם  דווקא  הדשן:  ותרומת  רשב"א

 טמאה.  מאוד, מועט בשיעור אפילו עצמו, בפני דם החתיכות עם ראתה אם

 הדשן(.   )תרומת טמאה  נימוחו, לא וחלק מהחתיכות חלק נימוחו אם כן וכמו ⤶

 שו"ע. סקפו ךכ ☜

  נימוחו. לא וחלק מהחתיכות קחל נימוחו  אם הדין ואהו רמ"א:

 שרואה   מה   יותר  לבדוק   צריכה  אינה  החתיכות,  נימוחו  ולא  פעמים  ג'  בדקה   אם  ומיהו 
 ודווקא   לה.  שיש  מכה  מחמת  באים  אלא  דם  אינם  אלה  שדברים   שהוחזקה  זו,  בדרך

 קפז. בסימן ארשהתב  כמו ווסתה,  בשעת שלא וראתה ווסת לה  שיש באישה

 ו: בכוונת   האחרונים נחלקו ⤶

 .ווסת  לה   שיש   באישה  רק   מועילה   רים בפוש  שבדיקה   הרמ"א  כוונת  ש"ך:  ◄
  תהיה   לא  כן  'שאם  הסברא  שייכת  לא  הווסת  בשעת  אותה  נטהר  אם  אף  כאן  שהרי  )ותמוה,

 ווסת. בשעת אף טהורה ולדינא לעולם'( טמאה

  ,ווסתה  בשעת  פושרים  במים  קהדב   שאם  מודה  הרמ"א  ףא  השלמים:  תורת  ◄

  שוב  לבדוק  שלא יכולה  ים,פעמ  ג'  שבדקה   שאישה  וכוונתו .הש"ך(  )כדברי  טהורה
 . 24ווסתה  בשעת שלא דווקא אלה, חתיכות תראה אם

  מכה   לה  שיש   היא  יודעת  ג"פ,  בדקה  שאם  הרמ"א  כוונת  הכסף:  עמודי  ◄

  בה  תולה  יכהמהחת  נפרד  דם  ראתה  אם  אך  ווסתה.  בשעת  אפילו  דם,  בה  ותולה
 הש"ך(.  קושיית ת מיושב )ובכך ווסתה עתשב שלא רק

 דם(: כך לראות  דרכה שאין כיוון )שטהורה ג' לסעיף הז סעיף בין החילוק . א

 דם. עצמה  היא שאף מוכח החתיכה, עם דם שיש  כיוון :א'( )תירוץ ט"ז ◄

 כך. דם לפעמים לראות אישה של דרכה :ב'( )תירוץ ט"ז ◄

 
אין לומר  טמאה מספק. ו   מחמת הספק, עדייןתי מדוע טיהר, שכן אף אם דם זה אינו ודאי טמא אלא  הבנ ולא    23

ספק. וזה דבר חידוש טומאת דמים בימינו היא רק בגדר  כל    הרי שיש ס"ס, שאם כך  שאם אכן זהו דם הטמא מספק,
 שקשה להולמו. לג מופ

צירוף דעת המרדכי שהובא בסימן קפז, להתיר רמ"ת  ק ביר חזקה זו, ורכתב שהרמ"א סבר להת)כאן(  כרתי  בואף    24
אפשר  ה. ום סבר שזו חזקה מועילדוע הרמ"א נצרך לצירוף דעת המרדכי אה. וקצת צ"ע מאה שלא בשעת ווסתהרו

ן  ועילה בזה. ולכן הרמ"א סבר שאיכן וידעו שאין חזקה מ ייתוהראשונים לא הזכירוה,  שאין זו חזקה אלימתא מאחר  
 קה זו ללא צירוף נוסף. חז להתיר על סמך 
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 גביה. לע דם ראתה וכאן תיכה,חה בתוך דם ראתה םש  ך:מל מעדני בשם ש"ך ◄
 

 קשה דם חתיכת המפלת |  ו סעיף

 במים,   תבדוק  שערות  או  קליפות  כמין  חתיכות  המפילה  דווקא  ורשב"א:  רמב"ם  ראב"ד,  ◄

  אינה  קשה   היא  אפילו  דם,  חתיכת  המפילה  אך  נידה.  דם  שאינם  עליהם  מוכחת  שצורתם  כיוון 
 טמאה.  במים, נימוחה

 בהם.  נימוחה אם לבדוק יםשרפו למים תטיל דם תיכתחב  אף ורי"ו: רא"ש ,"הרז ◄

 במים  תבדוק  דם  בחתיכת  שאף  וי"א  בדיקה.  ללא  אף  טמאה  אדומה  דם  חתיכת  שו"ע:  ☜

 שבדקים.  דקה בחתיכה אף ,פושרים

  הראשונים.   בזה  דנו  מה  ותמוה  ראשונה,  כדעה  שהלכה  בירושלמי  ומוכח  ש"ך:  ⤶

 קמייתא. ה כדע מראה הבבלי  לשון וגם
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 קבוע   וסת  לה  ושאין קבוע  וסת  לה  ששי אישה דיני  |  קפט  מןסי

 

 לסימן הקדמה

 והיא   ,לראות   היא  רגילה  שבו  לזמן  וחוששת  ,וסת  לה  קובעת  במחזוריות  דם  הרואה  אישה . א

  לה  שאין  אישה  נקראת  מסוים,   בסדר  שלא  דם  שרואה   אישה  אך  קבועה.   וסת   ת בעל  נקראת

 ווסת. 

 : ב"י(  )עיין וסתות  סוגי  כמה ם יוסקובפ  בש"ס  מצינו .ב

 ן: זמ וסתות 

 לראיה(.  ראיה בין קבוע ימים )מרחק הפלגה. וסת .1

 . ו( סעיף  - בחודש קבוע בתאריך )ראייה החודש. וסת .2

 ו(.  סעיף - שבועות במספר פעם בשבוע, מסויים  ביום )ראייה השבוע.  וסת .3

 ז(.  סעיף - לו(סכ ז חשוון, ד ,ריתש א)  קבועים בהפרשים המשתנה בתאריך  )ראייה חודש.  - הדילוג  וסת .4

 . (ה סעיף - יום( 30 יום, 28 יום, 26) קבוע באופן קטן או שגדל ימים )מרחק הפלגה.  - ילוג ד ה וסת .5

 . (ט סעיף  - קבוע חודשים מספר  כל אלא חודש כל לא אך  בחודש, קבוע בתאריך )ראייה הסרוג. וסת .6

 . לב( סעיף - החודש( ווסת לגהההפ וסת )למשל שונים וסתות יתבש הרואה)  הכפול. וסת .7

 : גוף וסתות 

 מאכל  אוכלת  או  התעמלות(  )קפיצה,  מסויימת  פעולה  עושה   כאשר  רק  רואהה  אשה)  סיבה.  -  הגוף  וסת .8

 .(כג יז, סעיפים  - חריפים( )מאכלים מסויים

 . (יט סעיף - פיהוקים( )צמרמורות, מיוחדת הרגשה מרגישה הוסת שלפני )אשה  סימן. -  הגוף וסת .9

 :1קבוע   שאינו לווסת קבוע  ווסת   בין מהותים יםדלהב כמה נותנים   יםוסקפה .ג

 אחת(  ראיה  לאחר  כבר  חוששת  )אך  פעמים   שלוש   לאחר  רק  ווסתה  עוקרת  קבוע   ווסת  בעלת .1

 ב(.  )סעיף

 בסעיף   שו"ע  פסק  וכך  ,)לרשב"א  שתבדוק  עד   אסורה   , בדקה  ולא  הת עונ  שעבר   קבוע   ווסת  בעלת .2

 בדיקה.   אלל  מותרת ראתה לא שאם  ווסת   לה שאין  מי לעומת  ד(,

 :הדברים( לסידור  כאן  ובאההו בסימן  סעיפים בכמה  )נידונית אלמווש רב  מחלוקת .ד

 שווה  מרחק   )כלומר,  ימים  בהפלגת   ווסת  שראתה  באישה  ע"א,  סד   דף  בנידה  ושמואל  רב   נחלקו

  ווסת   קובעת  לרב  (.32,  31,   30  כגון:  לראיה,  יום  בתוספת  ראתה  פעם  שכל  )כלומר  בדילוג  אך  ראיה(  כל  בין

  ארבע   לאחר  רק  ווסת  עתקוב  ולשמואל  נספרת.  הראשונה  הפעם  יכ  ראיות,  שלוש  לאחר  רבכ

 נספרת.   אינה בדילוג,  ראתה שלא  הראשונה, הפעם  כי  ראיות,

  נספרת,   הראשונה  שהפעם   החודש  בוסת   מסכימים   שכולם  מבאר  יב(  בסעיף  )מובא  הראב"ד

  בוסת   היא  המחלוקת  .( 2ראיות   ארבע  שהם)   ותהפלג   שלוש  צריך  הפלגה  בוסת  שני  ומצד 

  הראשונה   הפעם   גם   ימים  לפי  נקבע   שהוסת   ון יו מכ  לרב  ,החודש  בימי   דילוג  לפי   עת קב הנ

 לא.   - מדילוג גם  מורכבת  שהקביעה מכיוון  ולשמואל נספרת, 

  נקבע   בדילוג   חודש  ווסת ש  כשמואל   פסקו   והרמב"ן   הרמב"ם  :הראשונים   נחלקו   להלכה 

  והשו"ע   הרשב"א  ואילו  ,ראיות  בשלוש  ונקבע  כרב  פסקו  וראב"ד   לנא חנ  ורבנ   .ראיות   בארבע

 שאינו וסת וחומרות קבוע וסת חומרות עליה נותנים השלישית הראיה )אחרי הדעות  כשתי להחמיר  פסקו

 . קבוע(

 
סת שאינו  ות. אך משום שיגרא דלישנא כתבנו 'וו הוא לשון קביע ווסת', כי ווסת    בש"ס מוזכר 'אישה שאין לה  1

 קבוע'. 
 יות שהן שתי הפלגות. רא בוסת הפלגה מספיק שלוש רא"ה שיוזכר בסעיף ב, הסובר שגםץ מהחו 2
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  הראיה   שלפני  ההפלגה  אם  שאפילו  שמואל  בדעת  כתב  ז(  )בסעיף  הדרישה  :מהבאות  שונה  הראשונה  ]כשההפלגה

 שרק  וסוברים  יולע  חלקו  האחרונים  ישן.  קבוע  וסת  לה  היה  אם  מצטרפת,  היא  ותהבא  מההפלגות  נהוש  נההראשו

 הראשונה.   הראיה את  מצרף שמואל האחרות להפלגות זהה הייתה  ההפלגה אם

 חדש  וסת  ליצירת   ישן  קבוע  מוסת  ראיה  לצרף  שיכולה  רב  בדעת  סובר  )שם(  הדרישה  .קודם  מוסת  ראיה   צירוף

 ף[. לצר אפשר שאי וסובר חולק הש"ך .ז(יב ובשלישי בטז  הבא שודבח  ראתה  בטו, ועבק תסו לה )היה

 

 בנונית  עונה  |  א סעיף

  מבאר   לקיש   וריש  טהרה.   בחזקת   להם   נשיהם   דרך ה  מן   שהבאים  ע"ב(   )טו  אומרת   המשנה

 שלושים  לאחרש  רש"י  )ומבאר  .ע"ב((  ט  בדף  בגמרא  )כנזכר  ,יום שלושים  שהיא  - )   עונה  בתוך   דווקא  שהכוונה

 יום(.  שלושים לאחר רואות יםשנ שסתם כיוון בדיקה, הצריכ יום
 

 בנונית:  לעונה לחוש  צריכה אישה איזו  הראשונים  ונחלק 

 לה. שאין  ובין קבועה  וסת לה שיש   בין אישה, כל רש"י: ◄

 בנונית. לעונה  לחוש צריכה קבועה ווסת בעלת רק וטור: ר"ן ראב"ד, רשב"א, ◄

 .3שו"ע פוסק כך ☜
 

 הווסת קירתעו קביעת |  ב סעיף

 פעמים.   שלוש שתקבענו  עד   סתו ו  לה  קובעת האישה  שאין ע"ב( )סג רתאומ  המשנה
 

 פעמים,   ארבע  שתראה  לאחר  נקבעת  הפלגה  ווסת  הצרפתים:  ורבינו  תוספות  ראב"ד,  רשב"א,

 שאר  הווסת.  קביעת  בכל  נספרת  אינה  הראשונה   שהפעם   כיוון  קבועים.  זמן  הפרשי  בשלושה 
  סעיף  עיין  ,יוסף(  ית)ב  ראיות  חמש  לאחר  רק  נקבעת  הדילוג  ווסת  )אך  פעמים.  שלוש  לאחר  נקבעות  תותהווס
 ה(.

 ושו"ע.  טור  פוסקים כך ☜
 

 ווסת  עקירת ❖ 

  אסורה  בחודש,  לכ' ושינתה  בחודש, בטו לראות  למודה  שהייתה  שאישה  אומרת  (שם)  המשנה

 כ'.  עונקב   טו' הותר פעמים  שלוש כשתשנה ורק  בשניהם,
 

  לחשוש   כהצרי  פעם  רק  כשראתה  גם  אך  פעמים.  וששל  לאחר  נעקר  קבוע  סתוו  ושו"ע:  טור  ☜

 בלבד.  אחת בפעם זו  ראיה  שעוקרת אלא הבאה. לפעם
  

 השעות  ווסת  | ג  סעיף

  שלא   אומר  יהודה  רבי   מסוימת.  בשעה  יום  עשרים  כל   שרואה  באישה  ע"ב(   )סג  התנאים  נחלקו

  שרגילה   השע  באותה   רק   שאסורה  מר או  יוסי   ורבי  ם. וי   תווא  כל   ואסורה   בשעות,  מתחשבים

 . יהודה( יכרב נפסקה )הלכה בה  לראות
 

 רגילה  אם  ווסת,  לה   שאיןכ  אך  לימים.  ווסת  לה  כשיש   רק  אמורים  יהודה   רבי  דברי  ראב"ד:  ◄

 שהתיר   ע"א(  סו  )דף  יוחנן  רבי  מדברי  מוכח  כן)ו  בלבד  שעה  לאותה  תששוח  ביום,  מסוימת  בשעה  לראות

 
לוקת  '. וכן המח31לראייתה, או ביום ה  30ונית היא ליום העונה בנרונים האם  ובסעיף יג, תבואר מחלוקת האח   3

 ה צריך לחוש(. נית )האם מהראיה האחרונה או מכל ראיאת העונה הבנוממתי מונים 
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  לאחר   מיד  קרענ  השעות   ווסת  בה(.  לראות  שרגילה  עההש  לפני   המקווה  לאחר  ד מי  בעלה  עם  לשמש  לאישה
 .4בדיקה ללא אפילו אחת פעם

 שו"ע. פוסק כך ☜

 זו.  בשעה יום כל אותה תאסור לזה, נחשוש ואם בש"ס, זו חומרא מצינו לא רז"ה: ◄

 

 קבועה שאינה בווסת בדקה לא |  ד סעיף

 קצרה:   הקדמה

  הרי"ף   שלדעת  בדקה.  ולא  ווסתה  תשע  שהגיע  באישה  שוניםאר  מחלוקת  התבארה  קפד   ןבסימ 

  עד   טהורה  אינה  ראשונים   ועוד   הרשב"א  ולדעת  הרגישה.  לא   אם  בדיקה  בלא  טהורה  ם מב"והר

  כתב   והרמ"א  הרשב"א,   דעת  את  וכי"א  הרמב"ם  כדעת   בסתם   פסק  ט(  סעיף  )שם  שו"ע  שתבדוק. 

 פסק   השו"ע  שגם  מתבאר  ובש  זה,  לסעיף  וכוונתו  ,קפט  מסימן  גם  רבאמת  ךכש  )וכתב  הרשב"א   כמו  בזה   שנהגו

 . (בזה להחמיר

  לא   אם  קבוע  שבווסת  קבוע.  שאינו  לווסת  פעמים(  )בג'  קבוע  ווסת  בין  נוסף  הבדל  ישנו  טור:

  שעונה  הרשב"א  בשם   הביא  קפד  ]ובסימן  טהורה.  קבוע   שאינו  ובווסת  שתבדוק.   עד   טמאה  בדקה,

 וע[. בק תוסלו נחשבת בנונית

 .5עשו" פוסק כך ☜

 

 בהפלגה הדילוג ווסת |  ה סעיף

  השלישי.   לחודש  ביז'  הבא  לחודש  ובטז'  לחודש  בטו'  שראתה  באישה  ע"א(  ד)ס  ושמואל  רב  נחלקו

  עד   ווסת  קבעה  לא  ולשמואל  הראשונה.  הפעם  את  גם  שמחשבים  כיוון   לדילוג,  ווסת  קבעה  לרב

 .6נמנית  אינה השונהרא ם שהפע כיוון  ,בדילוג  פעמים ארבעה שתראה
 

 קבוע.  בסדר  יורד  או  עולה  הראיות  קשמרח  והיינו  בהפלגה,  הדילוג  וסת  לה  קובעת  וטור:  רשב"א
 (. 32  ואחר  ,31 ואחר  יום 30  ולאחר  היום שראתה )כגון

 שו"ע. פוסק כך ☜

 ולדעת   (.32  ,31  ,30  ,1)  בדילוג  שלוש  שהם  סה"כ,  פעמים  ארבע   שתראה  מספיק  רב  לדעת  :7ש"ך  . א

 נא ולדי  (.33  , 32  , 31  , 30  ,1)  8בדילוג   ארבע   שהם  סה"כ,  פעמים  חמש   לראות  צריכה   שמואל
 ז(.   בסעיף מובאכ) הדעות לשתי  חוששים

 

 
 משפיע כלום(.  ימים, אין ווסת השעותת התו קלה )שהרי אם יש ווס ם שווסת זה אינו מוחלט, אף עקירמשו נראה 4
לה ווסת אסורה  ה, והרי בסימן קפו פסק )על פי הרמב"ם( שאישה שאין  התיר כשעברה העונ  איך  מקשההט"ז    5

ה לה ותירץ שכיוון שהי.  פסק כרמב"ם(   שו"ע"ף, ומדוע כתב הט"ז ש )וצ"ב, שהרי כתב שם בסתם כדעת הריק  מש לפני שתבדולש
   לפני התשמיש.יקה ש לה ווסת, שאינה צריכה בדאותו, דינה כשאישה שיתה ווסת קבוע ורק שינ

תה קשורה ם הראשונה שרארר למפרע שגם הפעראה שנחלקו האם אומרים שלאחר שראתה שלוש פעמים מתבנ 6
ר דילוג, הגם שהתברר  ראשונה לא הייתה ראיה שהגיע לאחיה ה(. או שמא כיוון שהראלראיית דילוג )וכך סובר רב

 מקביעת הווסת.  חלק  רים שהתברר למפרע שראיה זושראתה בדילוג, לא אומ"כ אח
איות בווסת דילוג  רק לאחר חמש רו"ע צריכה לחשוש  שכתב )על פי הבנתו בראשונים( שלכבחזו"א  אולם עיין    7

 יתה הפלגה(.  שהי ק בראיה השלישית ניכרבהפלגה. )כיוון שר
ות בדילוג.  ראי   ניין הדילוגים ומספיק שלושאת הראיה הראשונה למ  ניםו בדוגמא כדברי רב, שמונקט הטור והשו"ע    8

 דילוג. ראיה נוספת ב , אך לשמואל צריךשדבריהם אמורים לפי רב  )פרישה, ט"ז, ש"ך(האחרונים וכתבו 
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 : (30 ,31  ,32) למפרע דילוג .ב
 ווסת.  קבעה :9היטב ובאר ש"ך ◄

 הטבע. נגד שזה  ווסת,  קבעה לא ופלתי: כרתי ◄

 

 ימים במספר דילוג הפלגת ❖ 

  קבעה   ימים,  הרבה  ובין  אחד  יום  הראיות  בין  המרחק  אם  בין  "א:שב הר  בשם  משנה   מגיד  ◄

 (. 36 ,33  ,30 )כגון ווסת

 ווסת(.  קבעה ראייתה, שתשווה עניין )ובכל שו"ע פוסק כך ☜

 ווסת.  בכך קבעה לא רא"ה: ◄

 

 והשבוע החודש  וסת |  ו סעיף

  ראשון,   ביום   הוראת  קפצה   ושוב  ראשון,  ביום   וראתה  שקפצה  שאישה  ע"א(  )יא   אומר  אשי   רב

 ווסת.   קבעה קפיצה, ללא   תהאר  ובראשון  ראתה, ולא  תבשב וקפצה

  ימי   פי  על  לדילוג   ווסת   לה   קובעת  שאישה  ושמואל(  רב  מחלוקת  גבי  וכן  ע"ב,  )לט  בגמרא  ח מוכ   עוד 

 החודש. 
 

 השבוע.   ימות לפי ווסת  שקובעת  מוכח מכאן הצרפתים: רבותינו בשם רשב"א

  סת וו  קובעת  כך  שווים,  ינםושא  שווים   ימים  תבהפלג  תוס  שקובעת  כשם  ושו"ע:  טור  ☜

   שווים. ושאינם יםשוו  בימים השבוע  או החודש לימי

 ביום   ראתה  שוב   שבועות  שלושה  ולאחר  בשבוע,  ראשון   ביום  שראתה  כגון  והיינו   ⤶
 10שווים  הימים  אין  החודש  שבימי  אע"פ  ראשון,  ליום  חוששת  פעמים(,  שלוש  )וכך  ראשון
 )ש"ך(. 

 :)ש"ך( שיםהחוד עתקבי דרך . א
 .וףהג  לשינוי גורם הלבנה  שחידוש בנה,לה חידוש אחר הולכים ה:רא" ◄

  קביעת  פי  על  נקבע   שדינה  קטנה,  בתולי  מדין  מוכח  )וכך  הדין   בית   קביעת  לפי  נקבע  הכל  רשב"א:  ◄

 . החודש( את בי"ד

 )ש"ך(.   11מינץ מהר"י גם כתב וכך ,נוספים מראשונים חמוכ וכן ⤶

 משמעות  מקבלת  אינה   הפלגה  שווסת  כיוון   גה,הפל לווסת  דומות  והשבוע  החודש  ווסת  אין .ב
  יש   הראשונה  בראיה  כבר  השבוע,  או   החודש  ווסת  אך  הקודמת,  מהראיה  המרחק  פי  על  אלא

 וש"ך(.  )ב"י זמן  קביעות
 

 
, )דרכי טהרה(מים  י   25ם מידי )יש שכתבו לא פחות מ צטמצ ו שבתנאי שהמרחק לא יוכן פסקו האחרונים, אך כתב  9

 (. )שבט הלוי(יום  14מ , ויש שכתבו לא פחות שלחן()ערוך ה 16לא פחות מ  תבויש שכ
שה שבועות בשלישי  וע, ולאחר שלושבועות בשני בשב  וכן בימי השבוע, ראתה בראשון בשבוע, ולאחר שלושה  10

בשני,    ריוראתה בראשון ובשבוע לאחווסת הדילוג והסירוג יחד, צ"ל שאין  )ס"ק לא(  הסדרי טהרה  בשבוע. אולם לדעת  
אי נפק"מ  ג לפי רב, בשלמא לשמואל צריכה פעם נוספת, אך לרב מעה בכך ווסת הדילוי קב)ועדיין צ"ב, שהר ו בשלישי  ובשבוע שלאחרי

 בזה(. 
ים(, אע"פ שיש שהחמירו בזה,  לועזחודשי החמה )חודשים    שאין לחוש לקביעת)שיערים כאן(  הלוי  בשבט  ובכתב    *11

 לזה.   חושמקום מעיקר הדין אין ל מכל
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 וחסר  מלא חודש ❖ 

  למרות  החודש,  ימי   לפי   נקבעת  ווסת  קביעת  ורא"ש:  רמב"ן  רשב"א,   ראב"ד  תוספות,

 מתגור  החודש  שקביעת   משום  חסר(.  וחודש  מלא  חודש  יש  )שהרי  והשו  אינו  החודש  ימי  בין   ש שההפר
  .12לבוא לווסת

 ושו"ע.  טור  פוסקים כך ☜
 

 )חודש(  השווה ווסת ❖ 

 מספיק  לכו"ע  טו'(  טו',  )טו',  חודש  כל  שווים  ימיםב  באה  הווסת  כאשר  יוסף:  ובית  טור  תוספות,

  חשובה   הראשונה  שהראיה   משום  נספרת(.  נה הראשו  ההראי  שאף  )כלומר  פעמים  שלוש   שתראה
 .13מסוים ךבתארי אותה  ראתה שהרי ,ווסת עתיקבל

 הש"ך. פוסק כך ☜

 

 בדילוג החודש ווסת  | ז  סעיף

  ]והוזכרה   סיוון(  יז  אייר,  טז  ניסן,  )טו  החודש  לימי  בדילוג   שראתה  באישה  ע"א(  )סד  ושמואל  רב   נחלקו

 ה[.  בסעיף מחלוקתם

  אותה,   מונים  לרב  . נמנית  בטו   שראתה  ונה אש הר  הפעם  האם  היא  שהמחלוקת   מעמידה  הגמרא

  ראתה   לא  הזו  הראיה  שאת  כיוון  אותה  מונים  לא  ולשמואל  .תמוז(  )יח'  אהב  לחודש  וחוששת

 אב(.  )ליט תחשוש  נוספת פעם תראה אם ורק  בדילוג.
 

 ודשחב  בטו'  הכשהיית  אלא  זה   אין   הראשונה,  הראיה  את  למנות  שסבר  לרב  אף  ורא"ש:  תוספות

  שאין   מודה  רב  אך  ודש,חב  בא'  הייתה   הראשונה  הראיה  אם  אך  .שאח"כ(  לחודשים  ויז'   'בטז  )והבאות 
 הווסת.  קביעתל אותה מונים

 לדינא:  ⤶

 ראיות.  ארבע לאחר וקובעת כשמואל. הלכה :(14הטור  לפי )ורא"ש ורמב"ן רמב"ם ◄

 ראיות. שלושה לאחר וקובעת כרב. הלכה וראב"ד: ר"ח ◄

 כרב.   להחמיר יש אך כשמואל, הלכה הדין מעיקר :15רשב"א ◄

 שניה(.  כדעה רב ודעת  ראשונה כדעה שמואל דעת תא שהביא )לאחר שו"ע פוסק כך ☜
 וש"ך(.  ט"ז )ב"ח, 16הדעות  כשני להחמיר שצריכה והיינו ⤶

 
ולכן הולכים על פי החודש. )אמנם לדעתו הולכים  ם שינויים בעולם,  שחידושו של הירח גורבית ז, ג(  )בדק ההרא"ה    12

"ע מודים  שכו  )כמובא לקמן( אך נראהחלק עליו    והש"ךדוש החודש של בי"ד,  ולא על פי קי  חידוש הלבנה עצמהאחר  
 האנשים. פי לבנה משפיע על הטבע וגוליסוד דבריו, שחידוש ה

פלגה כל משמעות הווסת היא המרחק מהראיה ראשונה, כיוון שבהתה הפלגה, שאין משמעות לראיה הה מווס בשונ  13
  ששתיות )ובזה יש צד לומר  היא מעצם היותה מדלגת מהראיות הקודממשמעות הווסת  ן בווסת הדילוג,  הקודמת. וכ

 )בית יוסף(. ת(. ש ראיוולכן תצטרך חמ  וג,שהרי לא ראתה אותם בדילהראיות הראשונות אינם נכללות,  
.  נשמע שפסק כמותו   . וכתב ליישב שמתוך שהביא את דברי הרמב"ם באחרונה,מאיפה למד כך הטורהתקשה  הב"י    14

 ב. וצ" כתב מפורש שהלכה כרב,חרונים שבבבא קמא )פרק ד, ד( הרא"ש אך העירו הא 
 הרמב"ן.דעת  כך גם)ס"ק כד( הט"ז ולדעת  15
ת ווסת לא חוששת  קולא, שהרי כשקובע בעת ווסת מהר יותר, יש בזה צד  רב שקואם נחמיר כדעת  אף  כיוון ש  16

 ים שיש לחוש גם לרב וגם לשמואל. ן כתבו האחרונהחומרא קולא. ולכלווסת אחרת שיש לה, ואם כן יוצא ש
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  צריכה  ראתה,  ולא  דילגה  אחד  חודש  אם  אפילו  דעתה(,   לפי  דעה  )כל  לדילוג  ווסת  כשקבעה . א
 )חוו"ד(. שאחריו לחודש שלחשו
 

 הוע קב ווסת לאחר דילוג ❖ 

  ראתה  כך   ואחר  בחודש(  לטו'  )כגון  קבועה  ווסת  לה  הייתה  שאם  סובר שמואלש  מובא שם  בגמרא

  ראתה   הראשונה  הראיה  שאף  כיוון   הראשונה,   הראיה  את  שמונים   ,ראיות  שלוש  עוד   בדילוג 

   ע(.הקבו  ו'טמ לדילוג ראתה טז' ראיית )שגם  הקודמת לווסתה  בדילוג 
 

 ושו"ע.  טור  םפוסקי כך ☜
 : כב( כא,  כ, בטו', )קבוע כגון:  הדילוג מווסת רחוק   הקבוע כשהווסת  הפוסקים  נחלקו ⤶

 לשמואל. אף פעמים בשלוש ווסת  קובעת פרישה: ◄

 לשמואל. ווסת  קובעת אינה וש"ך: ט"ז ◄

 
 חלילה הדילוג  ווסת | ח  סעיף

 החודש.  של וגהדיל  בווסת ונה אשהר הראיה את מונה האם ושמואל רב נחלקו   כנזכר

 ושוב  סיוון(,  יז  אייר,   טז   ניסן,   )טו'  לדילוג  חודשים  שלושה  שראתה  במציאות  לוקתםחמ   ר"ח:  ◄

  כסלו(.   יז  מרחשוון,  טז  תשרי,  )טו'  שלישית  פעם  וכן  אלול(  יז   אב,   טז  תמוז,  )טו'  חודשים  שלושה  ראתה

 .17זה כסדר  לחשוש צריכה ואילך ומכאן

 נראה. יאבסוג פירושו  אין ורא"ש: תתוספו ◄

 כל  וכן  ווסת.  בכך  קובעת  ר"ח(  )כדברי  להחלי  דילוג  ווסת  ראתה  שאם  ודאי  ום,קמ  מכל  רשב"א:

 קבוע.  ווסת  זה  הרי בשווה  מסודר דילוג

 ושו"ע.  טור  פוסקים כך ☜

 : ראיות( שלוש )שנקטו והשו"ע  הטור ופסק  כמי נחלקו ⤶

 אך  ימים(,  ושהלש  מספיק  )ולכן  רב  לפי  יםוראמ  דבריהם  :שלמיםה  ותורת  פרישה   ◄

  .שלוש( מספיק "כאח)ו הראשונה בסדרה ראיות ארבע צריך לשמואל

 שמואל  גם  הסוגיא,  בביאור  ר"ח  פירוש  דחו  שהראשונים  כיוון  :18היטב   ובאר  ש"ך  ◄

 . וביז'( ובטז'  בטו' פעמים ג' ראתה  שהרי החודש, כראיית  נחשב )וזה  ראיות שלוש שמספיק מודה

 וש"ך(.   )ב"ח וכו'( תמוז  טז סיוון  טו אייר,  וטז ניסן )טו חודשיים מיםעפ  ג' כשראתה אף ךשיי זה ןיד . א
 

 הסירוג  ווסת |  ט סעיף

  בא'   ראתה  ולא  ובמידה   לסירוגין.   ווסת  קבעה   אב,  ובא'  סיוון  ובא'  ניסן  בא'  ראתה  :ושו"ע  טור  ☜

 שוות(.  ותראי שלוש כאן אין )שהרי ווסת קבעה לא תמוז, בא' אלא סיוון

 

 
שלושה אלא שנקט  ם,  ם )טו' וטז'( שלוש פעמי שניתן היה לקצר כשראתה יומיי "ז  הטר  והעי  בשו"ע.כן העתיק  ו  17

קיש  יותר מיומיים בין טו' ליז', חוששת למפרע )ומכאן נ ת שיש כאן הפרש של)טו', טז' ויז'( להשמיע שעם זאימים 
 (. תר מכך, חוששתשגם אם יש יו

 . ן()שיעורים כא  בשבט הלויוכן פסק  18



 בן שמואל  ◆  76

 שמואל:  י לפ הסירוג ווסת . א
 ם(.סירוגי )שלוש ראיות ארבעה צריכה :19וט"ז פרישה ◄

 נספרת.   הראשונה   שהראיה   מודה  שמואל  אף  שוות,  שראיותיה  כיוון   ש"ך:ו  ב"ח  ראב"ד,  ◄

 

 שווה שאינה הדילוג  ווסת |  י סעיף

  לא   ,סיווןל   'יחוב  נישה  אייר ל  'טזוב  , ניסןל  'טוב  שראתה  שאישה  אומרת  ע"א(  סד   )דף  הברייתא

 הדומה(.  דילוג זה  שאין )רש"י: ווסת   בכך  קבעה
 

 ושו"ע.  טור  פוסקים כך ☜
 זאת  עם  אך  )ב"ח(.  השווה  ווסת  זה  אין  שהרי   קובעת,  לא  תמוז,  ביט  שוב  תראה  אם  אפילו  . א

 )ש"ך(.  ימים( 32 יש ראיה כל )שבין בניהם שיש  הדילוג לווסת לחוש צריכה
 ובטז'.   ו'בט  רק   שראתה  כיוון   דש,בחו   ליד'  קבוע   סתוו  לה   היה   אם  אפילו   ווסת  קובעת  לא .ב

 )ש"ך(. תקבע ת,ישיבשל הסדר על תראה אם ורק
 

 קבוע  שאינו הדילוג ווסת |  יא סעיף

  חוששת   לחודש,  טזל  ושינתה  לחודש,  בטו'  היה  שווסתה  שאישה  אומרת  )שם(  הברייתא

 (.לוגלדי ווסת שתקבע ד)ע וליז' 'לטו  וחושש  טז' הותר לחודש, ליז' שוב  שינתה ואם לשניהם. 
 

 )ולכן   לדילוג  לחשוש  צריכה  אינה  ילוג,דל  ווסת  קבעה  לא  עוד  שכל  מהברייתא  קמדויי  רשב"א:  ◄

 ליח'(.  לחשוש צריכה אינה  הבא לחודש ליז', מטז' כששינתה

 ורמב"ן.  ראב"ד הצרפתים, רבותינו כתבו וכן ⤶
 .20ושו"ע  טור  פוסקים כך ☜

  זו   אם  ואף  : ב"י)  אחת  בראיה  כבר  וגלדיל  חוששת  :(נהשמ  מגידה  פי  על)  הרמב"ם  משמעות  ◄

 ברמב"ם(.  מוכרח  זה שאין שכן וכל הפוסקים. שאר  על  וךלסמ  יש הרמב"ם, משמעות

 

 הסירוג ווסת  דיני |  יב סעיף

  החודש   בווסת  אך  .לחודש(  יז  טז,  )טו,  החודש  לימי  הדילוג  ווסת  לגבי  רק  נחלקו  ושמואל  רב  ראב"ד:

  הראיה  את  מונים  אין   לכו"ע  ההפלגה  ובווסת  אשונה.רה  הראיה  את  מונים  לכו"ע  א'(  א',  א',)
  הראשונה.   הראיה  את  שמונים  ,החודש כווסת אב( א' סיוון, א' ניסן, )א'  הסירוג  ווסת  ודין  .הראשונה
 .21הדילוג  ווסת כדין פעמים, שלוש   קבעה לא עוד  כל לה חוששת אינה ומאידך

 
 . הש"ךי כתב כדבר(  811)עמוד  הרהבדרכי ט חוו"ד. . עיין סעיף יב שלכאורה סותר דבריו כאן על   בט"זאמנם עיין  19
ם אחת לרב,  כוונתם: פע הפרישה  יים, אינה חוששת לדילוגה. וביאר  גה פעם אחת או פעמכתבו דילהטור ושו"ע    20

,  32,  31,  30לגה שלוש פעמים )ם דיקבעה ווסת לדילוג. וא   לרב(  32, 31, 30אם דילגה פעמיים ) ים לשמואל. אךופעמי 
מרות  א קובעת אף לרב, לע כל כ' יום, ושינתה פעמיים, לאם הייתה לה ווסת קבוא שקבעה ווסת. אללשמואל  (  33

 לוג בלבד, לא. החודש, אך לדינה רק כשזה לימי שדילגה פעמיים. כיוון שמחשיבים את הפעם הראשו
פים את הפעם הראשונה  ימי החודש, ושינתה פעמיים, שמצרסת לריו, שאם הייתה לה וובשמשמע מדהש"ך והעיר 

שאני', שמצרפים ראיה זו עם  רא מפורש 'לימודה  ריו אינם נכונים בזה, שהרי בגמים הנוספות. וכתב שדבעמילפ
הראשונה אף   השמונה את הדילוג כבר מהראיס"ק מב(  )בהש"ך  , כתב  )אך בווסת ההפלגההווסת הקבוע שלפני כן.  

 (. 32,  31, 30קבוע,   20כגון:  עה )שהיא קבו
ף כשראתה שוש לא' סיוון. ואוון שלא ראתה בו אינה צריכה לחחוששת לא' אייר, וכי   יסןוהיינו שאם ראתה בא' בנ  21

יר הפסיקה את בין הראיות וכל אחד  א ראתה בא' איאב, מאחר וזה של  בא' סיוון, חוששת רק לא' תמוז, אך לא לא' 
 עה ראיות אלו שלוש פעמים. ן קבייחס לעצמו, אלא אם כתמ
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 ה סתוו  חשש לעניין אך ע.ו"לכ המניין   מן ונה ראש ראיה 22וגהסיר ווסתב ושו"ע: טור ☜

  ראתה   לא  .23אייר   לא'  חוששת  ניסן,  בא'  ראתה  ]כגון:  הקרוב.  לחודש  אלא  חוששת  אינה  בהתחלה,
 [.24אב  לא' חוששת אינה בו,  ראתה לא תמוז. לא' חוששת  בו, ראתה  סיוון. לא' חוששת אינה בו,

  נמנית   אינה  ההראשונ  הפעם  יים,בחודש  פעם  ותלרא  ושינתה  לר"ח,  השווה  וסת  לה  היה  אם . א
  א'  אב,  א' סיון, א' ניסן, )א'  בחודש לפעם שינתה  ז או לסירוגין  ווסת  לה  כשהיה  הדין   הואו )ש"ך(,

 ד'  ראתה  אם  אפילו  .ווסת  כתחילת  בה   ששינתה  הראשונה   הפעם  את  מונה  ,תשרי(  א'  אלול,
 )חוו"ד(.  החודש ווסת  וקובעת אותה עוקרת הסירוג, לווסת פעמים

 חדשים  שהשלו  ראתה  לא  כך  ואחר  סירוג(,  ווסת  )וקבעה  אב  וא'  סיון  א'  ניסן,  בא'  ראתה  אם .ב
 שלא  עד  נעקר   זה   ווסת  ואין   .25כסלו  לא'  חוששת  זאת  עם  ומרחשוון(.   תשרי   )אלול,  רצופים
 )חוו"ד(. חודשים שישה  שהם לסירוגין, חדשים  שלושה תראה
 

 ווסת  קביעת דרך | יג  סעיף

 ראתה   אם  אך   .בדווקא  ילה לב  או  ביום   שווה,   בעונה  שתראה  עד  ווסת  תקובע  אישה   ןיא  ראב"ד:

  לחוש   צריכה  בלילה,  ובאחרונה  ביום  פעמים   שלוש  או  ביום,  ובאחרונה  בלילה,  םפעמי  שלוש
  לשניהם.

 מכל   פעמיים  או  בלילה,   ושלוש  ביום  פעם  או  ביום,  פעמים  ושלוש  בלילה   אחת  פעם  ראתה  ואם
 בה.  אתהרש האחרונה לעונה  רק ושלחש צריכה מים(,עפ ג' ווסת ה זב קבעה )ולא אחד

 שו"ע. פוסק כך ☜

 ולילה: יום עונת פי  על סתוו קביעת  . א
  בדיני   אך   להפלגה.  ווסת   קבעה   בלילה  ופעם  ביום  פעם  שראתה  אישה   ביהודה:  נודע  ◄

 .26קבוע  שאינו  כווסת רק  חוששת הפרישה,

 
,  רואה פעם בחודשיים תם נשים רואות פעם בחודש, וזו  קראת כך: א. כיוון שסע נ מציע שני ביאורים מדו ך  הש"  22

בר"ח, פעמיים  שראתה  אישה  ב.  לסירוגין.  שרואה  ל  הרי  שינתה  כך  בחודואחר  פעם  שסירגה  ראות  הרי  שיים, 
]א ווסת קבועה  ךמהרגילות שלה.  הייתה  אין הפעם הראשונה מצטרפ  בא'  אם  פעמים, שהיא  בחודש,  ת לשלוש 

תה בהפלגה, ומצטרפת לארבע  שמכל מקום הרי רא  ה לפני כן, בשונה מווסת ההפלגהעם הקביעות שהייתה ל  שכתנמ
הייתה לה ווסת    ם וסובר שקובעת ווסת לסירוג אפילו א  חולקוהפלתי  .  סעיף טו בס"ק מב(פעמים )וכן כתב הש"ך על  

 בחודש[.    פעם קבועה
 .)ש"ך(ש א' בו מדין עונת החודוב בו, מדין עונה בנונית, והכוונה שחוששת לל' 23
שצריכה לחוש כיוון שבחדשי הקיץ לעולם אחד מלא ואחד חסר, ויוצא  לאו דווקא,  השו"ע  מבאר שדברי  החוו"ד    24

 היו מלאים או חסרים(. חודשים )והדברים אמורים רק אם שני  גה אף בר"ח אבלהפל
רש"ל    חת, שלדעת הפלגה, והפסיקה פעם אסת  בדין אישה שהייתה לה וו סעיף טז יבואר שנחלקו האחרונים  ב  25

והבאר  ראות בה.  חוששת להפלגה שהייתה צריכה ל  הט"זי הפסיקה. ולדעת  ת עוד להפלגה, שהראינה חושש  וב"ח
יכה לחוש לפעם האחרונה, אפילו  ג צר, שבווסת הסירוהחוו"דהב"ח. וכן פסקו עוד אחרונים. וכתב    סבר כדברי  יטבה
 ולא משום הפלגה.רי כאן הולכת על פי יום החודש ובזה כו"ע מודים, שה  ים.באמצע לא ראתה כמה חודשש
סת על פי היממות. אך  קובעים וו   גה,לגה. שלעניין הפלמבין שכוונתו לחלק בין ווסת החודש לווסת הפ  הפת"ש  26

חלק, ן(  כא   )שיעוריםבשבט הלוי  מנם  , ובהם הולכים אחריהם בדווקא. אבעיםדש, היום או הלילה קולעניין ימי החו
בווסת ההפלגה עצמ  וביאר שכוונת  הווסהנוב"י לחלק  בין קביעת  קובעת את  ה,  לבין אחר קביעתה. שכאשר  ת, 
ן  הבי  לע"ד ייתכן שאף הפת"ש )וקבעה, חוששת רק לאותה עונה. ע"כ.  אך לאחר ש  בו. אחר היום שראתה    הווסת, הולכים

 בים על פי העונות(. מחשהחודש גם הנוב"י מודה שכך, אלא שהוסיף שלעניין ווסת 
ה  ותה עונה )יום או לילה(: לעניין עצם ווסתה, אין בזראתה בפעם הבאה בא אפשר שלפי זה תהיה נפק"מ כשלא  ו

סת שאינה  ווו   ישה, אינה חוששת מאחר ראה שלוש פעמים. אך לעניין הלכות פרת עד שלא תוששעקירה ועדיין ח 
בין  ההפלגה, שמונים על פי יממות, לדוע חילקו בין ספירת  ר מ]אלא שעדיין צריך ביאו  קבועה נעקרת בפעם אחת.

 .תמה על סברא זו([)פה, סד( החזו"א אחר עונות )ואף   החשש, שהולכים
 ם או בלילה.ביו סת צריכה לראות דווקאם הולכים אחר העונות, וכדי שתקבע וו סובר שלעול '( )כוערוך השלחן 
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 ולילה,  יום  של  עונות  מספר  יפ  על  נקבעת  גההפל  עונת  :בנוב"י(  )מובא  טעבלי  דוד  הרב  ◄

 יממות. פי על ולא
 

 ווסת  קבעה לא דעו כל  חוששת וסתות הזלאי ❖ 

  ווסת  קבעה לא עוד כל הפלגה, ולווסת  החודש לווסת לחשוש צריכה שראתה אישה כל רמב"ן:

 לא'   לחשוש   צריכה  בו,  ובכ'  בניסן  בא'  שראתה  כגון  .ןמה  אחת  שתעקורעד    או  פעמים   שלוש
  ראתה   אם  ניסן(.   לכ'   עשרים  )שהוא  באייר  לט'  לחשוש   צריכה  אייר,  בא'  ראתה   לא   כך  אחר  אםו  .אייר
 וגם החודש לווסת גם שחוששת הרי ניסן.  מכ' ווסת קבעה שמא בו, לעשרים חוששת  אייר, בט'

 ההפלגה.  לווסת

 : כיצד  .27החודש   ולווסת  הפלגה  לווסת  חוששת  ,כדינה  ווסתה  קבעה  לא  עוד  כל  רמ"א:  ☜

 אם   ובין  הפלגה(.  )ווסת  בו  ולט'  דש(החו  )ווסת  אייר  לא'  שתחוש  בו,  ובכ'  ןיסבנ  בא'  ראתה
 .כדלקמן[ מחלוקת יש בזה ]אך בו לט' חוששת לא, אם ובין אייר בא' ראתה

 :28אייר  בא' גם ראתה ו ניסן  ובכ' ניסן  בא' ראתה כאשר הפוסקים נחלקו  ⤶

  משום   ב"י:)  .אייר  לט'  ששולח  צריכה  אינה  :ס"טו  29ש"ך   ב"ח,  ,יוסף  בית  ◄

 דמים  היא  ניסן  בכ'  הוהראי  ,פעמיים(  בו  ראתה  )שהרי  ודשחב   בא'  ראייתה  שעיקר  ררשמתב

 . (30הקודמת  הווסת את עקרה באייר א' שראיית משום ש"ך: .יתירים 

 ולכ'. אייר לט' חוששת אופן בכל :שלמים ותורת היטב באר ט"ז, רמ"א, ◄

 : ( שת"ופ לא ס"ק )ש"ך בנונית עונה מהי . א
  השלושים   ליום  היא   בנונית   עונה  :צבי  וחכם  כו"פ  ,זהב  עטרת  ,ט"ז  ,ב"ח  פרישה,  ב"י,  ◄

  בין  הבדל  ]ללא  בחודש  לתאריך  חשש  היא  החודש'  ו'עונת  .לחסר[  מלא   חודש   בין   ]ושונה  לראייתה

 לעו"ב(.  וגם החודש ליום גם כוונתם ליום, לחוש הראשונים שכתבו מה )וכל .31לחסר[  מלא חודש

  מלשון  מוכח  )וכך  .[חסרל  מלא  שחוד  בין  הבדל  ללא]  ,ש'החוד  'עונת  היא  תבנוני  עונה  ך:ש"  ◄

 .מהן(  אחת תמיד נקטו אלא העונות, לשתי לחוש  הזכירו שלא ראשונים וכן   יום',  שלושים 'לסוף וניםהראש

 לראייתה. ואחת  השלושים ליום  היא בנונית עונה חוו"ד: ◄

 : ופת"ש( יז ס"ק )ט"ז בנונית בעונה  חוששת למתי .ב
 . בנתיים אחר בזמן ראתה אם אף ת,בנוני עונה למנות יכהרצ ראיה לכל ט"ז: ◄

 
  בשבט . וכן סז( -ו )בס"ק סשקיבל להלכה את דבריו  בדברי הנוב"י. ונראה כותשדן באריס"ק נט והלאה( )פה, בחזו"א ועיין 
 הנ"ל. הלוי 

כל מקרה צריכה לחוש להפלגת הראיה לא ראתה, באו  ם ראתה בא' אייר  ולקמן יבואר שהרמ"א פסק שאין הבדל א  27
 אך הרבה פוסקים לא הסכימו לזה. דש. ודמת, וכן לראיית החוהק

בו.  שחוששת לט' אייר רק א רש  משום שהרמב"ן כתב מפו  28   ובר שדבריו אמורים ס הבית יוסף  ם לא ראתה בא' 
רבותא, שאפילו אם לא  ורים בדרך  אמ  באר שדברי הרמב"ןמ הדרכי משה בדווקא, ואם ראתה בו, אינה חוששת. אך  

כיו  ראתה בא' צריכה זו רגהיה מקום לומר שרק אם ראתה בא'  ון שלחשוש לכ' אייר.   ילהאייר מתברר שאישה 
ניסן. אך כשלולכן ברור שתחשוש לכ' אייר משו לראות לווסת החודש,   כ'  לא צריכה ם  אייר, אולי  א ראתה לא' 
 ש. צריכה גם אז לחשולחשוש לכ', קמ"ל ש

ה לאחר הראיה הראשונה ראת  הפלגה האמצעית. אך אםב שהמחלוקת היא דווקא כשראתה בתוך הכתבחו"ד    29
בא ראת)שראתה  ואז  בי'  והפסיקה  ב',  ח ה  מודים שלא  כו"ע  שתכ'(  לאחר  ראתה  ואם  להפלגה.  הפלגות  וששת  י 
 צע ההפלגות.  הפסיקה באמ כש חוששת. ונחלקו רקט' אייר, הפסיקה בכ' אייר ושוב ראתה בכח'(, לכו"ע )שראתה ב

  ' היא דמים יתירים ואין נשמע שלא, שהרי הראיה בכ  לב"י.  איירהאם צריכה לחוש לכ' בונפק"מ בין הטעמים.    30
 לא(.ן כתב מפורש בס"ק חוש לכ' אייר משום כ' ניסן )וכיש ל לש"ך וש להם. אךלח

 (.החוו"ד)כדעת  31וגם ל  30גם ליום כתב לחשוש ן( )שיעורים כאהלוי בשבט אך )א, עמוד עז(.  בטהרת הבית וכן פסק  31
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  ווסת  )וכדין  האחרונה  לראיה  אלא  בנונית  לעונה  חוששת  אינה  וחוו"ד:  טהרה  סדרי  ב"ח,  ◄

 הפלגה(. ווסת של סוג היא עו"ב שאף אחרונה, להפלגה אלא חוששת שאינה הפלגה,

 וסתות   בשתי   אך  י, השנ  את  כשקבעה  חדלא  חוששת  אינה  והפלגה  החודש   בווסת  דווקא .ג
  ביחד(  החודש   וסתות  שתי  לקבוע  שאפשרי  )כיוון   נקבע  שאחד  אף  לשניהם  לחוש  צריכה  שהחוד

 )חוו"ד(.
 

 קבועה שאינה הדילוג ווסת ❖ 

  וכך   אחת,  בפעם   הדילוג לווסת  לחשוש  שאין ע"א( )סד מהגמרא  למדו  שהראשונים הובא יא בסעיף 

 . השו"ע שם פסק

 )שלוש  ראיות  בארבע  שתקבענו  עד  החודש  הדילוג  לווסת  שלחשו  צריכה  אישה  אין  רמ"א:  ☜

 בטז'  ראתה  .חודש(  )עונת  לטו'  חוששת  אך  אייר,  לטז'  חוששת  אינה  ניסן,  בטו'  ראתה  שאם  .גים(דילו
  אך   תמוז,  ליח  חוששת  אינה   סיוון  ביז'  ראתה  .)חודש(  לטז'  חוששת  אך  סיוון,   ליז'  חוששת  אינה 
   הדילוג. ווסת ןמדי אב ליט' חוששת  ,ח'בי גם ראתה ואם .)חודש( ליז  שתחוש

 הראשונה.   הראיה   את  גם   שמחשבים  אומרים  יש   החודש   שבווסת  אלא  .32לגותפה  בדילוג  הדין   וכך

 לי"א   אך   ז.  בסעיף  הראשונה   כדעה  הם   דילוגים(  ארבע  לאחר  רק  )לחשוש  כאן  הרמ"א  דברי . א
 כן,   ואם  וכו'(.   זה  תשבווס   )אלא  הרמ"א  שמסיים   וכמו   .דילוגים  השלוש  לאחר  כבר  חוששת  שם
 )ש"ך(.  דילוגים  ארבע  צריך   לכו"ע  שאז  לפני,  קבועה   ווסת  לה  כשהייתה  אמורים  הרמ"א  ריבד
 

 ימים מספר הנמשכת ווסת ❖ 

  רק  חוששת  האם  ימים,   כמה  במשך  דם  שרואה  באישה  ראשונים  מחלוקת   הובאה  קפד   בסימן

  בהם,   שראתה  הימים   לכל  שחוששת  סובר  ב"ן הרמ   בהם.   ואהרש  הימים  כל ל   או   הראיה  לתחילת 

 הראיה.   תחילת  אחר  רק  שהולכים  סובר  הראשונים  ושאר  ת(.ובדיקו  הרחקות  )לעניין  כווסת  ודינם

  משום   לו  לחשוש   צריכה   פעמים,  שלוש  החוזר  יום  ויש   ימים,  כמה  במשך  ווסת  הרואה  רמב"ן:

 עצמה(.   בפני חדשה לווסת נחשב יום כל ימים, כמה הנמשכת ראיה שאף )כיוון השווה ווסת

  לווסת  חוששת  אינה  כאן  אף  הראשונה,  הראיה  אחר  שהולכים  הרמב"ן  על  קיםוללח  יוסף:  בית   ⤶

   .השווה

 .((כדעת רב)דילוג רק לווסת ה וחוששת) רמ"א פוסק כך ☜

 

 קבוע מווסת המשנה |  יד סעיף

  ב וש  שינתה  אסורים.  וזה  זה  לכ',  ושינתה  בחודש,  בטו'  לראות  שהרגילה  ע"ב(  )סג  אומרת  המשנה

 לבדו.  כ'  ראס ונ טו' הותרה לכ',  בשלישית שינתה ים.וראס שניהם כ', ם ליו

דה לראות יום עשרים ושינתה ליום שלושים, זה וזה אסורים. הגיע  תה למו : 'היישנינו  ובברייתא 

יום   הגיע  שלושים.  ליום  וחוששת  שלושים,  יום  עד  לשמש  מותרת  ראתה,  ולא  עשרים  יום 

  רים ראתה[, והגיע יום עש  יום שלושים ולאא ראתה, והגיע  רים ולשלושים וראתה, ]הגיע יום עש

 
וששת רק להפלגה . ח 23ולאחר    22ולאחר    21ר  יום, ואז ראתה לאח  20ראתה לאחר  ו  1  שאם ראתה ראיה ביום   32

  חמש ראיות סה"כ. וזה דעה הראשונה בסעיף ז. אך לדעה וג. ויוצא שצריכה  ה, אך לא לדילוג עד שתקבע לדילאחרונ
ארבהשני ומה  ה מספיק  ראיות.  הע  ראיות,  ארבע  לשמואל  היה מספיק  בוו ששם  מפני שמדובר  היינו  חודש,  סת 

ן משמעות לראיה אלא ע"י כאן בווסת הפלגה, שאיין  עות מעצם התאריך. מה שא והראיה הראשונה מקבלת משמ 
 .)ט"ז(ות רק מהראיה השלישית , שאז מתחילים למנההפלגה
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  ראתה   שלא  שיוצא  למרות)  א'.עשרים, מפני שאורח בזמנו ב  הותר יום שלושים ונאסר יום  וראתה,

 לעשרים שוב  חזרה  אלא  ,ראתה  לא  בשלושים  גם  השלישית  בפעם  שכן  ,פעמים  ג'  תעקיר  פה  אין  פעמים,  שלוש  כ'ב

 . (י(ש" )ר בו לראות שרגילה
 

 ראתה  לא  השלישי  ובחודש  בו.  לל'  דשבחו  מכ'  ושינתה  .החודש  ווסת  על  מדובר  :ורא"ש  רש"י  ◄

כיוון שלא    20)ולא עוקרת את יום    לראות  רגילה  שהייתה  בכ'  לראות  חזרה  הרביעי  בחודש  ורק  כלל,

   .פעמים ביום ל'( 3ראתה 

  יום   20  כל  לראות  ילה גר  תהיישה  ,הפלגה   ווסת  על  מדובר  וטור:  רשב"א  הט"ז(,  )לפי  רמב"ן   ◄

 .20 וסת שלו ה לאיסור חוזרת .20 לאחר ראתה שוב כך ואחר לשלושים, פעמיים ושינתה

 אסורים(.  שניהם  שינתה, לא עוד שכל המשנה, דין  את )והוסיף שו"ע פוסק כך ☜

  ורק   כלל,  ראתה  לא  השלישי  שבחודש  משמע  שבברייתא  והשו"ע.   הרשב"א  על   קשה  ⤶

 שי לי שה  בחודש  כבר  שראתה  משמע  בשו"עו   . ם(וי  50  )לאחר  ריםבעש  ותלרא  חזרה  ברביעי

 :נעקר ווסתה, וזה שלא כדברי הברייתא[ –ו ]אך אם לא ראתה ב יום( 20 )לאחר

עדיין    פעמיים,  ג'  בו  ראתה  לא  אם  גם  ולכן  , החודש  בווסת   עוסקת  ברייתאה  :)א(  ט"ז   ◄

  אסורה   נהואי  יום,  50  לגתכהפ  ביחש  פעמים,  ג'  תדלג  אם  ההפלגה,  בווסת  אך  .אסורה בכ'
 הפלגה[.  בווסת  סקעו  שהוא  משום  כ',  על   פעמיים  רק  לגהשדי  כתב  השו"ע   ]ולכן   בכ'.עוד  

 ביום  ראתה  שאם  , נוסף  חידוש   נקט  הרשב"א  טהרה:  וסדרי  מלך  מעדני  ,)ב(  ט"ז  ◄

 .רא(הגמ  לדין  מודה  הוא  אף  באמת  )אך  20  ונאסר  30  הותר  ,30ה  יום  נעקר  לא  שעוד  אפילו  ,20ה

 ולא  ל'  ויום  ראתה,  ולא  כ'  יום  'הגיע  ובמקום  הגמרא,  גירסת  את  נות של  יש :)ג(  ט"ז  ◄

  20)לפי זה הטור סובר שעקרה יום    וראתה'.  כ'  יום   'הגיע  לגרוס:  יש  ,השלישי(  בחודש)  ראתה'
 , ולא כרש"י ורא"ש(. 30אפילו שלא קבעה עדיין את יום  

,  20,  20)  רחא  שהוא  כל  אריךתב  תהאר  השלישית  בפעם  שאם  הרשב"א,  כוונת  ש"ך:  ◄

 לאיסורה  חוזרת  יום,  20  לאחר  שוב  לאחריו  ראתה  ואם  .30  יום  בכך  קרענ  ,(20,  35,  30,  30,  20
 . 20 של

  עקרה   אם  אך  רגיל.  כווסת  לעוקרו  פעמים  שלוש  עוד  צריכה  הראשון  לווסתה  שחזרה  לאחר  . א
 )ש"ך(. פעמים שלוש שתקבענו  עד הראשון לקביעות  חוזרת אינה לחלוטין, אותו

 : יג( ס"ק  )פת"ש וכ' ל' ,ל' ראתה .ב
  שהפסיקה   כיוון  ימים,  10  לאחר  תאו לר  תחזור  אם  אפילו  ל'.  להפלגת  ששתוח  האינ  ש"ך:  ◄

 כ'. של בהפלגה

  הראיות   רוב   אחר  שהולכים  מהראשונים,  )והוכיחו  שלושים  להפלגת  חוששת  וחוו"ד:  ס"ט  ◄

 . להם( וחוששים  הראשונות
 

 יההרא את מונים ממתי ❖

  רב   נחלקו  הזמנים.  לשני  לחוש   כהצרי  אחר,   לזמן   ושינתה   הפלגה  ווסת   לה   שהיה  אישה  ר, מוכא

 או   ,ששינתה(  )העונה  בפועל  שראתה  לזמן  חוששת  האם  ע"ב(  )לט  יהושע  דרב  בריה  הונא  בור   פפא

 . הקבועה(  )העונה בו לראות  אמורה שהייתה מהזמן 

  בו   שראתה  מהזמן  ומונה  כה,ל ה  ךכ ש  ומשמע   יהושע,  דרב  בריה  הונא  כרב  מוכיחה  הגמרא

 . הרשב"א( פסק )וכן בפועל
 

 שו"ע. פוסק כך ☜
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 פעמים  שלוש  הסתוו המשנה |  טו סעיף

 כמסולקת  אותה  מחזיקים  )כלומר,   שעתה.  דיה  עונות  ג'  ראתה  שלא  שאישה  ע"ב(  )ז  אומר  אליעזר  רבי

 (. )ב"י( ווסתה קביעות ובטלה דמים
 

  ושינתה   20  כל  לראות  רגילה  השהיית   כגון  נות,וש   יםפעמ  לשלוש  ווסת  ששינתה  אישה  טור:

 תחזור  אם  אך  כלל.  ווסת  לה  אין  -  פעמים  'ג  כלל  ראתה  שלא  או  . 34  ,32  ,30  תגופלהל  וראתה
 כיוון )  הראשון.  הווסת  חוזר  ,((וחוו"ד  )ט"ז  האחרונה  מהראיה  יום  20  )לאחר  הקודם  בזמן  שוב   ותראה

  ית )ב לחלוטין  הראשון הווסת את תקרעו שוות,  פעמים שלשלו לראות שינתה אם אך שוות, לא ראיות לג' ששינתה
 (. יוסף(

 שו"ע. פוסק כך ☜
  , 30)  יומיים  של  בסידור  כאן  ודילגה  מאחר  אך  הקודם,  לווסת  לחוש  צריכה  אינה  אמנם  ⤶
  , 32  ,30  ,20)  דילוגים  שלוש  כאן  יש   שהרי  ,(36)  הבא  לדילוג  לחוש  צריכה  רב  לדעת  (34  ,32
 דלא  )ש"ך  ת(יואר  5  בסה"כ  )שיהיה  נוסף  דילוג   שיהיה   עד   חוששת  אינה   שמואל  לדעת  ורק  (. 34

 (.כב"ח

  יום(  34  )לאחר  שראתה  האחרונה  לראיה  לחוש  עליה  מקום  מכל  ווסת,  רהעק  זו  שאישה  ףא . א

 . )ש"ך( 33ראיה  מאותה בנונית לעונה אף לחוש שצריכה  האחרונים וכתבו

 בנונית  לעונה  וגם  עונות  שלוש   פלגתהל  גם  לחוש   צריכה   שהפסיקה,   לאחר  לראות  החוזרת .ב
 (.34)חוו"ד

 

 בזמנה  ראתה שלא הפלגה ווסת לתבע אישה ❖ 

  יום   לעשרים  לחוש   צריכה  האם  בו,   ראתה  לא  אחת   ופעם   יום  כ'  כל  לראות   רגילה   תהיישה  אישה

 :35שתבוא  הראיה שאחר  לעשרים רק  שחוששת  או שאחריו

 כרב  "לשקיי  )ומה  לראות  אמורה  ייתההש  הזמן  שאחריעשרים יום  ל  חוששת  וט"ז:  יוסף  בית  ◄

 ממנה(. למנות ראיה אין כאן אך אחרת. ראיה כשיש היינו בפועל, שראתה ם יומה שמונה דר"י בריה הונא

 בפועל. שראתה רק מהראיה  חוששת ותוה"ש: ש"ך ב"ח, רש"ל, ◄

 .36וחוו"ד  טהרה  סדרי פסקו וכו ☜

 : תחזרה לראובמידה ו

 . תהקודמלווסתה    וששת, ח(20ראתה לאחר  ושוב    יינו שראתהדה)  ווסתהתה באר  אם  דווקאע:  שו"  ◄

 (.אייתהרל  20לששת מיד  וח,  אחת   עםפ  ראתה  )ואם   תודמהק  סתהמקרה לוו  בכל חוששת  :  "זטרש"ל ו  ◄

 

 
 וונה לשלושים יום. ך זו עונת החודש, ולרוב האחרונים הכית, שלדעת הש"א עונה בנונמה היועיין לעיל שהתבאר    33
סתה הקבוע, אינה  קבוע, אך אם ראתה בווה ה תו רק כשראתה שלא בווסתכתב שכוונ  )שיעורים כאן( ט הלוי  ובשב  34

  תות.חוששת לשאר וס
וונת  חולקים האם כ  חוששת. האחרונים  שאישה שיש לה ווסת להפלגת עשרים והפסיקה, שוב אינההטור כתב    35

ים )ומוכח  אם נחשוש הרי יש כאן הפלגת ארבעה, שעוקרת את ווסת הפלגת  כבר אזפעם אחת,  הטור שלא ראתה  
.  30שלאחר הראיה שביום    20ל  יכה לחוש, צר30לווסת של    20ה מווסת של  ריה דר"י, שסבר שהמשנא במדברי רב הונ

נת  או שכוו  ,)רש"ל(לאחר הווסת הראשון(    יום  20, שהיא  30שלאחר ראיית ה  ימים  10ומ"מ מוכח שאינה חוששת ל
 הארבעים והשישים( יום  אך פחות מכאן חוששת )לעונות, עוקרות ווסתה,  שלוש  אתה  לא רהטור לומר שהאישה  

 .)ט"ז(זמן אחר, אך כאן לא ראתה כלל( ם ראתה ב כיוון שש אין ראיה מדברי ר"ה בריה דר"י )ו
,  עברו להן ווסת הפלגה, והת  וד שדבר זה נפק"מ שכיחה בנשים שהייתהוכתב ע.  כאן(  )שיעוריםט הלוי  בשבוכן פסק    36

ה חוששת אך לט"ז צריכה עדיין  בהריון(. שלרש"ל אינ  ווסתרך נשים שלא רואות דם וכשהגיע זמן ווסתן לא ראו )כד
 תה. חוש לווסל
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 םוי 20ל כה א ור  ה תייה ש  ה ש יא  ןיד  םויכס : 

 

 החודש ווסת עקירת  | טז  סעיף

  ההפלגה   ליום  חוששת   שזו  אלא  החודש.  ווסת  עקירת   דרך   כך  ההפלגה,  ווסת  עקירת  ךכדר  ור:ט

  חוששת   עדיין  אחת,  פעם  כשעקרה  החודש,  בווסת  שגם  )והיינו  בו.  שראתה  לתאריך  חוששת  וזו  בו,  שראתה
  ון. הראש  הווסת  חוזר  תאריך,  לאותו  חזרה  אם  אך  עקרה.  כלל,  ראתה  אשל  או  שונים,  זמנים  לשלוש  עקרה  אםו   לו.
 (. יוסף( )בית לגמרי הראשון ווסתה תא רהקע  שווים, םניזמ  בשלוש תראה  ואם

 שו"ע. פוסק כך ☜
 )נוב"י(.  קירותעה את מצרפת  שוב, עקרה העיבור ולאחר והתעברה,   פעמיים עקרה אם . א
 פעמים  שלוש  ראתה   לא  אם  כאן  ואף  ת.תווס  שתי  לקבוע   אפשרות  שיש   מתבאר  לב  בסעיף .ב

 "ד(.)חוו ווסת  התאו לקביעות  חוזרת שוב, לראות וחזרה ,אחת ווסת
 

 המורכב ווסת  | יז  סעיף

 : הבאים( )לסעיפים קצרה   הקדמה

 הגוף.   ווסת קראהנ והוא  .מסוימים  בתאריכים דווקא  ולאו מעשים פי  על נקבע ווסת  לעיתים . א

  הגוף  ווסת  ויש  .ויח(  יז  )סעיפים  לדם  סיבה  והוא  לבוא,  לדם גורם  מסוים  שמעשה  הגוף  ווסת  יש .ב

 . כב( - יט )סעיפים אלבו  יעשו שהדם לכך   סימן מהווה  מסוים העששמ

  בא  כשהוא  קבענ  אם  הראשונים  ונחלקו   אונס,  מחמת  שבא  ווסת  נקרא  כסיבה,  הגוף  ווסת .ג

   קבוע.   שאינו   סת כוו   לו  לחוש   יש  אך  לבדו,  קובע  שאינו   השו"ע   פסק  להלכה  ים.שונ  בתאריכים 

  ווסת   בעוק   שונים,   בתאריכים  בא  כשהוא  שאף  הרמב"ם(  דעת  )למעט  מוסכם   ,כסימן  הגוף  ווסת  .ד

  לעומת   בזמנו,  שבא  האורח  על  מראה  זה  שווסת  משום  הרשב"א  ביאר  ההבדל  בטעםו  קבוע.

 לה.   שגרם אחר דבר מחמת אלא הדם  מחמת  אינו שהמקרה האונס ווסת

 

  ווסת   איזה  מבררת   הגמרא  ווסת.  קבעה  פעמים,  ג'  ורואה  פצת שהקו  ע"א(  )יא  אומר   הונא  רב

  שנינו  הרי  הקפיצות, לווסת אם רואה. אינה ,קופצת  שלא זמן כל י הר הימים, לווסת  םא :קבעה

  הברייתא   שכוונת  הגמרא:  ומיישבת  ווסת.  לה  קבעה  לא  אונס  מחמת  שקבעה  שכל  בברייתא

 קבעה.  יחד, וקפיצות  מיםיל  אך לחוד,  ולקפיצות לחוד  לימים  ווסת   קובעת שלא

  א של  וששהחיד   אשי  רב  ומיישב   ווסת?  קבעה  לא  לבדה   שלימים  פשוט   הרי   מקשה:  הגמרא

  ובפעם   וראתה,   בראשון  קפצה  ושוב  וראתה,  בראשון   שקפצה  במקרה  הוא  לימים  קבעה

 יום(   20) חתפעם א יקה הפס ( יום  60) םמיפעש ושל קה יפסה  

  ת חוששאם  ה 
ווסת  ל
 ם דקוה

  ם אה    ,תלראו  רהזח
ה  תאומ  20  םויל  שתשוח
 ? היאר

האם  
  חוששת

וסת  לו
 ודם קה

  םוי ל  תשוש ח  םאה   ,תלראוה  רזח
 ? וזה  יראמ 20

   ב"י

  הינא
 ת שש וח

  התא שרכ   אקווד    תשש וח
  תהאר  ושוב  ,תחא  םעפ

 חוששת   ת חושש .םוי   20  רחאל

 ת  שש וח ז"ט

   ששתוח  רש"ל
נה  י א
 ת שוש ח

  זאמ התיישה הגלפהל ן כו)  תשש וח
  האתר שכ   קאווד  תשש וח ך "ש (תמדוקה היארה

ה  תאר  בושו   תחאם  עפ
 ם וי   20חר  אל
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 שאינה  הברייתא  ומחדשת  קפיצה.  ללא  ראתה  ןובראשו   ראתה,  ולא  בשבת  קפצה  השלישית

 . לבד  לימים  קובעת 

  שון ברא  ראתה  ושוב  פיצה,קב   בראשון   התרא  הונא:  רב   דברי  את  אשי  רב  מבאר   בתרא  ובלישנא

  הוא   שהיום  התברר  שהרי  לימים,   ווסת  קבעה  קפיצה,  ללא  ראתה  שאחריו  ןראשו בו   בקפיצה,

 הקפיצה.  ולא  הגורם
 

  ואילו   קובעת.  היא  לדעתו  ולכן   הקפיצות,  בווסת  רק   עסק  הונא  רב   ורמב"ן:  רז"ה  ,37רש"י  ◄

 מרא מהג  מוכח  )וכך  קובעות  לחוד  קפיצות  גם  לדינא  אך  המורכב,  בווסת  רק  התעסקה   הברייתא
 קפיצות(.  על כן שאלה ולא  ,' פשיטא ודח ל מים'לי ששאלה

 על   ריובד  ביארה  והגמרא  וקפיצות,  מימים  המורכב  בווסת  עסק  הונא  רב  ותוספות:  רשב"א  ◄

   קובעת. אינה לבד לקפיצות אך ווסת, נקבעת יחד  שרק הברייתא, פי
 לדינא:  ⤶

 ווסת.  בעתוק  הקופצת :וטור רמב"ן ,רז"ה רש"י, ◄

 קופצת  אם  ורק  ווסת,  תקובע  אינה  הקופצת  מב"ם:רו   ר"ח  ר"מ,  תוספות,  רשב"א,  ◄

 ווסת.  קובעת מסוימים ימיםב

  שו"ע. פוסק כך ☜
 מקום  מכל  קבוע,  כווסת  לבד  לקפיצות  חוששת  שאינה  ואף  :( הגה"מ  פי  )על  רמ"א

 .[)הגה"מ( פעמים  שלוש כשראתה] .קבוע  שאינו כווסת לחוש צריכה

  וראתה  פצה ק  אם  אך  ל.לכ  ת ששחו  אינה  אחת,  בקפיצה  רק  ראתהוכש  :ך ש"  ⤶

    .38כשקופצת אחת בפעם כבר לחוש  צריכה ,אייר( ובטו'  ניסן בטו' )כגון הפלגהל
  שרק  או  קבוע,  כווסת  נקבע  )סימן(  הגוף   ווסת  עם  שבא  )סיבה(  הקפיצות  סתוו   אם  להסתפק  יש . א

 ופלתי(.  )כרתי  ווסת  קובע  ימים עם בצירוף
 

 ןכמ לאחר יום וראתה צהקפ ❖ 

  מסוים   ביום   וראתה  שקפצה   מי   לגבי  הונא  רב  דברי   את   אופנים   בשני  אר מב  ישא  רב  כנזכר, 

  לימים   שקבעה   וקמ"ל  כך,  אחר  םוי  וראתה  קפצה  השלישית  בפעם  קמא:  ללישנא  פעמיים,

  וקמ"ל   ,בו   ראותול   קפוץל  שרגילה  היום  אחרי  יום  ראתהו   קפצה  :בתרא  וללישנא  יחד.  וקפיצות

 לבד.   לימים  שקבעה
 

  )רא"ש   בתרא(.  לישנאכ)  לימים  ווסת  שקבעה  כן,  לפני  קפיצה  ללא  השלישית  בפעם  ראתה  שאם  סכםומ

 וטור(.

 חלוקות:  ות ישנ שהל או  קמא כלישנא הלכה האם נחלקו  אך

  אינן   )והלישנות  וקפיצות  לימים  ווסת  קבעה  מכן,  לאחר  יום  וראתה  כשקפצה  וטור:  שב"אר  ◄

 . חלוקות(

 
ווסת הקפיצות לבדה  ינו שכוונתו שב"א והתוספות הב"י ביאר את דברי רב הונא על ווסת הקפיצות לבד. והרשרש  37

ף  לא אה אמינא של רב הונא, אאין לומר שרש"י פירש כך רק להוואה שרו  בתוספות. והמעיין  קובעת. כדעת הרז"ה
מינא היה לרש"י לפרש שרב הונא עוסק  בהווה א  קנה, כברז"ה. )שאם היה סובר כרשב"א למסלמסקנה דעת רש"י כר

 פיצות יחד(. בווסת הימים והק
 . חולק וסובר שאין לחוש בזה)ס"ק מו( ן ערוך השלחמנם א 38

ונית, גם ללא קפיצה  ה בנ אך אם צריכה לחוש לעונאינה צריכה לחוש לעונה בנונית,  אם    שדווקאהחוו"ד  וכתב  
 ש(. כי לעולם לא תראה'. ואם כן, גם כשלא קפצה צריכה לחוהר"ן: 'ו"ב, כתב  ריכה לחוש )משום שטעם החשש לעוצ
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ואין    לקפיצות  חסותהתיי  ללא  לחוד,  מיםיל  ווסת  קבעה  ורמב"ן:  רמב"ם  ◄ חלוקות  )הלישנות 

   .הלכהה כלישנא קמא(

 שו"ע. פוסק כך ☜
  והרא"ש   שהראב"ד  שמוכח  שכן  וכל  "א,הרשב  דעת  השו"ע  השמיט  מדוע  תימה  ש"ך:  ⤶

 כך. גם סוברים

  פיהקה   השלישית   ובפעם   מסוים,  ביום   פעמים   שלוש  פיהקה   שאם   השו"ע   פסק  כ  בסעיף . א
 האונס  ווסת  זה  שכאן  משום  לכאן,  סתירה   בזה  ואין  ם.וקייהופ  לימים  קבעה   ,ראתה  ולמחרת
  )רשב"א  למחרת  האילר  גרם  שהפיהוק  וייתכן   פיהוק,  עם  לראות  נשים   דרך   שם  אך  )סיבה(
 וט"ז(. 

 :כ( ס"ק  )פת"ש יצההקפ לאחר  יום הרביעית בפעם ראתה .ב
 ם.ורהג  אוה   שהיום  התברר  ןשכ  בלבד,  לימים  ושחל  צריכה  :(החוו"ד  פי  על   יט  בסעיף )  שו"ע  ◄

 יחד. וקפיצות  לימים לחוש צריכה :(שם) רמ"א ◄

 בימים  אלא  צותבקפי  תולים  אין  מקרה  בכל  הקפיצה,  לאחר  יום  פעמים  שלוש  ראתה  אם .ג
 )חוו"ד(. 39לבדם 

 לראיה,  הקפיצה   בין   מרחק  יותר  יש  אם  אך   הקפיצה.  לאחר  יום  שראתהכ  אלא  לתלות  אין .ד
 "י(.)נוב כלל בקפיצה יםתול אין

 
 אחר  ביום קפצה  | יח  סעיף

 לשניהם.   ווסת קובעת  מעשה ע"י מסוימים  בימים  הרואה אישה )לעיל( בגמרא  כנזכר

 לכל   וחוששת  ווסת, קבעה  פעמים  שלוש  כך  לה  ואירע  וראתה,  ועיד  ביום  קפצה  ושו"ע:  טור  ☜

  אינה   ,קפצה  לא  אך   בו   ואה רש  הזמן   שהגיע  או   ,אחר  בזמן  קפצה   ואם  זמן.  באותו   שתקפוץ  פעם
 חוששת.

 . )ש"ך( תראה ולא  ווסתה בזמן שתקפוץ פעמים שלוש  ע"י הינה זה ווסת  קורעל רךדה . א
 )ש"ך(.  בה לראות  שרגילה העונה לכל חוששת .ב
 

 כסימן הגוף ווסת |  יט סעיף

  ובשפולי  טבורה(  )נגד  כרסה  בפי   חוששת  מתעטשת,  מפהקת, :פהגו וסתות   מונה  ע"א(  )סג  המשנה

 שראשה  ]להביא  בהן  כיוצא  כל  וכן  אותה.  ותאוחז   צמרמורות  וכמין   ,הרחם(  בית  )כנגד  המעי

  כאדם   :)שם(  ש"יר  :מפהקת]  ווסת.  הרי  פעמים  שלוש  לה  שתקבע   וכל  ,[)גמרא(   עליה  כבדים  ואבריה 

  דם כא  וערוך:  ר"ח  )פיהוק(.  כובד  מחמת  פיו  הפותח  אדם  :)בשבת(  "ירש  )התמתחות(.  כובד  מחמת  זרועתיו  הפושט

  [. מלמעלה. ורמב"ם: תוספות מלמטה. טור: :טשתמתע שאכל. מאכל מתוך קול המוציא
 

  או   בפיהוק   אך  שעתיים,  או  שעה   רואה  אם  רק  קובעות  אלו  וסתות  כל  :וטור  רא"ש  ,תוספות

  שרואה   הזמן תחילת  בין  המחלקת  ע"ב(  )שם  הבאה  נהמשמה  מוכח   )וכך  בכך.  ווסת  קובעת  אינה  אחד  עיטוש
 כך(.  לחלק ךשיי אל  אסורה, אחד וק בפיה  אם והרי  הזמן, לסוף ווסת

  הפירושים   )לשלושת  פיהוק  )כגון  בגופה  לה   שקרו  מקרים  לפי  ווסת   קביעות   יש  שו"ע:  ☜

 אחד  ובכל  (עליה  כבד  שראשה  או  מעיה,   ובשיפולי  כרסה  בפי   חוששת  מטה,  ךדר  עיטוש  בראשונים(, 

 
 עת ווסת לימים שבאים לאחר הקפיצות. לק וסובר שקוב חוובחת"ס  39
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 אחד  םמיפע  הרבה  כן  ראתה  םא  רק   וחוששת  ווסת.  לה  קבעה  פעמים,  שלוש   שקרה  מהם
 .40אחת  בפעם לא אך י,השנ אחרי
 זמן.   לאותו  רק   חוששת  קבוע,  בזמן  דווקא  ראתה  ואם  קבוע.  זמן  ללא  אף  נקבע  זה  ווסת

 יודעת  אינה  כי  עצמו,  בפני  אחד  לכל  לחוש   צריכה  לשניהם,  ווסת  עה קב  עוד  וכל  רמ"א:

 תקבע.  מהם איזה

 זאת  השמיטו   והפוסקים  טהור.  דם  מתוך  אמט  דם  השופעת  של  נוסף  מקרה  מוזכר  בגמרא . א
 הדם,   לפני  מוגלה  רואה  שאם  כתב  יהושע  פני  ובשו"ת  כטמא.  מוחזק  הדם  כל  שבימינו   וםשמ

 טהרה(.  י)סדר הגוף למקרה ווסת  בכך קובעת
 

 לו(  ס"ק  )ט"ז פיהוק ללא זמנה הגיע  או בזמנה שלא ראתה ❖ 

ווסת הגוף בתאריך מסוים ה את , אך לאחר מכן ראתנחלקו הפוסקים באישה שקבעה 

 סת או שהגיע הזמן ללא הווזמנו  הווסת שלא ב

 . (קבוע  שאינו  כווסת חוששת אךב"י: ) חוששת אינה  שו"ע: ◄

 . ימים  ללא  בפיהוק   רואה   שאינה   שברור  כיוון   כלל,  חוששת  אינה  וש"ך:  וש"ך(   ט"ז  פי   )על  רמ"א  ◄

  המיחוש   בא  אם  אך  .קבוע  שאינו  כווסת  המיחוש   ללא  היום  כשבא  חוששת  :חוו"ד(  פי  )על  רמ"א  ◄

 . חוששת אינה ם,היו אב ולא
 

 אחר  ביום פיהקה |  כ סעיף

  השלישית  םובפע   בתאריך,  פעמיים   וראתה  קפצה  כאשר   הראשונים   מחלוקת   הוזכרה   יז   בסעיף 

  ולשאר   לימים  קבעה  ושו"ע  שלרמב"ם  ,קפיצה  ללא  בתאריך  ראתהו  תאריך,ה  לפני  יום  קפצה

  דין  באותו  עוסק   זה  סעיף  .ש(ע"  ע,השו"  פסק  על  הש"ך  שם  )ותמה  יחד   צותוקפי   לימים  קבעה  הראשונים

 )סימן(.  הפיהוק  בווסת  רק

  לפיהוקים  ווסת  קבעה   בר"ח,  שלא  אחת  ופעם  בר"ח,  פעמיים   פיהקה  :41וטור   רא"ש  ,ארשב"

  אך   פיהוק(.  )ללא  לר"ח  ווסת  קבעה  פיהוק,  ללא  בר"ח   הראת  השלישית  בפעם  אם   וכן  ר"ח(.  )ללא
  פיהוק,   ללא  ראתה  ובר"ח  ראתה,  ולא  בכט'  פיהקה  השלישית  עםובפ  בר"ח,  פעמיים  פיהקה   אם

 .42ור"ח מפיהוק  המורכב ווסת  קבעה

 .שו"ע פוסק כך ☜

 
)ס"ק לח(    תורת שלמיםוב)  שזה יותר משלוש פעמים  כתב שלא התבאר השיעור, אך ודאי  כאן()שיעורים  בשבט הלוי    40

בה"ל  )שגש שחוזר הרבה פעמים(. ובעניין כאב בפי כרסה כתב  כמה זמן יהיה ההרכתב שעה או שעתיים, כוונתו רק  

 וארוך. כה כמה פעמים, ומספיק שיהיה כאב אחד שאינה צריקמ( שם, בעמוד 
והוסיף   . (123)עמוד  דרכי טהרה  בתב  ינה צריכה לחוש. וכן כחק גדול בין ווסת הגוף לראיה, אש הרעוד כתב שאם י

רגישה ימים. וכתב שיש לשאול שאלת חכם בזה. ואישה שאינה מ  פני התשמיש באותםבשבה"ל שתבדוק עצמה ל
ף אינו צריך להיות  הגו  פרוש. ועוד כתב שווסתשהווסת צריך להגיע, צריכה להחמיר ול  וף, אך מרגישההרגשות הג

 נקבע בכל זמן שיבוא.  אלא ו בלילה כשאר הווסתות,דווקא ביום א 
ווסת  יף יז(. אך הרשב"א סובר שבווסת הקפיצות אין קביעות  קפיצות )כנ"ל בסעמקור הדין לטור מדין ווסת ה  41

וכאן הרי  לקפיצות לב וביאר  דן,  את יסוד הדין    לומדשאכן אף הרשב"א  הב"י  סובר שיש ווסת לפיהוקים לבדם. 
  יצות, כך גם בווסת הפיהוק לדעת באותו יום קובעת לקפ  שלא   שם התבאר שהקפיצה קרתהמווסת הקפיצות, ש

 הרשב"א.
, לכאורה כאן  ים ולא למורכבשם שקבעה רק לימשפסקו הרמב"ם והרמב"ן כדין ווסת הקפיצות. אך לדעת  לטור: 42

 רי השו"ע. ל דבבמה שכתבו הפוסקים ע גם יחלקו. אך עיין לקמן
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 ולא  ליום  ווסת  קבעה  ראתה,  ולמחרת   קפצה  שאם  עהשו"  פסק  שם  יז,  מסעיף  קשה  ⤶
  כןלו  הטבע   על  מראה  הגוף  שווסת  ומיושב   .שניהםל  שקבעה  פסק   כאן  לו ואי  קפיצה,ל

 לתלות  שאין  האונס,  בווסת  כן  שאין  מה  איה.רה  ניפל  יום  שבאה  למרות  אחריה  הולכים
 הפוסקים(.  פי על )ש"ך כן שלפני ביום

 

   נקבע שלא הגוף  ווסת  | כא סעיף

  לפיהוק,   חוששת  וראתה,  אחר  יוםב  ופיהקה  וחזרה  וראתה,  בר"ח  פיהקה  וטור:  רא"ש  ,רשב"א

 בר"ח(  )שלא  הקה יפ  ואם  .43לר"ח  או   יהוקפ ל  קבעה   אם  יודעים  שאיננו  כיוון  פיהוק.  ללא  לר"ח  וכן
  הגיע   אם   )וכן  . שתבדוק  עד   לשמש  ואסורה  ,לר"ח  קבעה  שמא  לר"ח,  חוששת   עדיין  טהורה,  ונמצא

 (. יוסף( )בית   הראשון לפיהוק לחוש צריכה עדיין פיהקה, לא  ועוד תהאר ולא ר"ח

 שו"ע. פוסק כך ☜

 רת מות  ,עבר  שאם  קבוע,   נושאי  ווסת  זה   והרי   שתבדוק,  עד  לשמש   אסורה  מדוע  קשה   ⤶
 מפהקת  שאישה  העולם  שדרך  מאחר  טפי  גרע  שפיהוק  ליישב  ויש  בדיקה.  ללא  לשמש
 )ט"ז(. טמאה שהיא לפנינו ריעותא ויש ווסתה, בשעת

 

 בהפלגה המפהקת |  כב סעיף

  קה יהשפ  מי  ולכן  להפלגה.   המפהקת  דין  כך  החודש,   לימי   המפהקת  כדין  :וטור  רא"ש  רשב"א,

  פיהקה   לחוש.  צריכה  30אם פיהקה אפילו שלא ביום    וק,בפיה  ראתה  שוב  יום  30  ולאחר  וראתה,
  ליום  לחוש  צריכה  וכן   .30  ליום  חוששת  אך   לפיהוק,  עוד   חוששת   אינה   ראתה,  ולא  הזמן  בתוך

 בו.  שראתה החודש

 שו"ע. סקפו כך ☜
 

 ריפים ח דברים אכילת ע"י  ווסת | כג  סעיף

  הגמרא   בזה.  כיוצא  כל  וכן   המשנה:   קטת ו נ  ובסוף  )סימן(,  ףהגו  ווסתות  ריםזכ מו   ע"א(  )סג  במשנה 

  תתת ורו  ()רשב"א(  להקיא   )רוצה  וגוסה   עליה,  כבדים  ואבריה   שראשה  גם   מרבה  שהמשנה  מבארת 

 (. )רמב"ם( חם שבשרה והיינו רותחת, )וי"ג

  ם חכמי   מנו  שלא  מהול  כך(  הלכה  אין  אך  )כרבי,  בפעמיים  חוששת   שלוסתות   אומר  חייא  בר  הונא   רב 

  ואכלה   וראתה,  שום   לאכלה  הכוונה  חכמים   מנו   שלא   שמה   אביי  בארמ ו  ים.פעמ  שלוש  לחוש   יש

 ווסת.   בזה  שקבעה וראתה, בצלים  ואכלה וראתה, פלפלים 
 

 חריפים.  דברים לתאכי ע"י כלל ווסת קביעות אין להלכה :הב"י( פי )על טור ◄

   )מורכב(. הימים עם יחד ענקב דברים אכילת ע"י ווסת :וראב"ד רשב"א ◄
 .44ידועים  ימים ללא אפילו נקבעת אכילה ע"י ווסת ה:ורז" תוספות ◄

 
רר  ם ולא הקפיצה. וכן להיפך, שמתבהתברר שהיום הוא הגורים שהקפיצות, שלפעמים אומרדין זה נלמד מווסת  43

שקובעת  כסימן, מודה  בדה, בווסת הגוףולא היום. ואפילו הרשב"א הסובר שאין קפיצה קובעת ל שהקפיצה גורמת
 פי הב"י(.  )עללר"ח בפני עצמו בפני עצמו ו  יהוקעם אחת צריכה לחוש לפלבד. וכיוון שכן כבר שפיהקה פ

)שיעורים  ובשבט הלוי  לה.    ידי אונס חיצוני  ברים מדעתה, אינה כווסת הבא עלווסת הבא ע"י אכילת דש  "ההרזוכתב    44

דברים חריפים  ספת ביאר שבווסת המגיע על ידי אכילת דעתה. בדרך נויה הדין בקפצה להסתפק לפי זה, מה יה כאן( 
שלא שייך    יקה הגורמת לדם לבוא,ו זרישירות לדם לבוא )וכמ  דות, שהאכילה גורמתירה על דם ניה ישיש השפע

וכתב שם שהלולומר שזה כווסת האונ וצריכה ל ס(.  ווסת,  גלולות למניעת הריון, קובעת בכך  חוש לתאריך  קחת 
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 פלפלים  בצלים,  כגון   דברים,  שלושה   אכילת  ע"י   נקבעת   אכילה  ווסת  :(45הב"י   פי  )על  ורא"ש  מרדכי

 ושום. 

 רק   שקובעת  י"א  .46מאכלים   סוגי  שלושה  אכילת  ידי  על  סתוו  שקובעת  י"א  רמ"א:  ☜

 מסוימים. יםמי ללא אפילו  שקובעת וי"א מסוימים, ימים עם ביחד

 להחמיר. שניהם לדברי לחוש וראוי שלמים: תורת ⤶

 מהמינים  אחד  אכלה  אם  אך  ה.סתוו  בכך  עקרה   לא  ראתה,  ולא  חריפים  דברים  שאר  אכלה  אם . א
 )חוו"ד(. הכל את עקרה  תו,וא  שעקרה כיוון בו, ראתה ולא

 
 שונה  גוף ווסת צירוף  ❖ 

 קובע   אחד  אין  מקרה,  ע"י  קבעיםנש  תותהוס  כל  וטור:  שיםפרהמ  בשם  משנה   ידגמ  רשב"א,

 ם(. פעמי שלוש נתעטשה או פעמים שלוש )שפיהקה מקרה אותו פעמים  שלוש   שתקבע עד חברו, עם

 שו"ע. פוסק כך ☜

 ו לבד הגוף בווסת חוששת  מתי |  כד סעיף

  חוששת   ת, הווס  בתחילת  ותלרא   ורגילה  הגוף,  ווסת  לה   שיש  שאישה  ע"ב(  )סד  אומרת  המשנה

  לסוף   רק  חוששת  הווסת,  בסוף  לראות   רגילה  אם   אך  טמאות(.   אז  שעשתה  טהרות  וכל)  ת וסהו   זמן   לכל

 .טהורות( שעשתה )והטהרות הווסת
 

 )שאם  בו  לראות  רהמושא  בזמן   רק  חוששת  וטור:  משנה  מגיד   רמב"ן,  רשב"א,  ראב"ד,  רא"ש,

 . הזמן( לסוף רק חוששת בסוף, ם וא  היום, לכל חוששת ,בתחילה לראות רגילה

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 הווסת זמן לאחר נמשכת הראיה ❖ 

 לאחר   גם  ךלהמש  רגילה  הראיה  אך  סימן,  בהופעת  לראות  הרגילה  אישה  ורז"ה:  ברשב"א  י"א  ◄

 הראיה. תחילת זמן אחר ולכיםה ש לפי זמן. לאותו אלא חוששת אינה נגמר, שהווסת

 . 47שרואה  לילה( או )יום עונה אותה לכל  לחשוש צריכה רשב"א: ◄

 שו"ע. פוסק כך ☜

 
שפיעים  כדורים אלה מים שוון שהוכח על הרבה נשוחשש זה מתחיל כבר מתחילת לקיחתה, כירה לראות בו,  שאמו

 ך. על ראייתם כ
 נים בדרך זו. שחלק על ביאור הראשו גר"אבביאור ה אך עיים  45
ה  מות(. אך אם ראתשת לכל סוגי המאכלים )וכדין שור שנגח שלושה סוגי בהוקא באופן זה חוששדו רעק"א  וכתב    46

 זה.  ת סוג מאכל אחד, אינה חוששת אלא למיןרק ע"י אכיל
עיין   ולאשכל קביעות ווסת זה שייכת רר"א  ר הגבביאואמנם  מין  )ולא משל   ק כשאכלה אותו    ושה מינים שונים 

 כרמ"א(.
יה. )וכן  ה כמה ימים, כתב הרשב"א שאינה חוששת אלא לתחילת הראי בדין אישה שרואוהקשו האחרונים, הר  47

שצריכה לחוש לכל   משמעכאן    בעונה השניה. אך, ו שצריכה לחוש רק לזמן עצמו שראתה  פסק בסימן קפדהשו"ע  
ר מעונה שאמורה לראות בה, ולא חששו יותלחשוש לכל אותה עונה  שיש  שחז"ל קבעו  הב"י  יישב  אותה עונה(. ו

שאז חוששת  דם בפעם אחת,  לבין ראתה הרבה  יישב שיש חילוק אם ראתה בזילוף )כמה ימים(,  הב"ח  .  בכל אופן
כל מקרה. ולכן הסכים  שפסקו שם שאין לחוש לכל העונה בו"ע  א והשריו על פי הרשב"דחה דב  הש"ךלכל העונה. אך  

 .הב"יר ביאול
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  שצריכה  ואפשר  מאז.  לחוש  שצריכה  הווסת,  לפני  מתחילה  הראיה  אם  שכן  כל  ש"ך:  ⤶

 .(שלמים בתורת פסק )וכן הונהע סוף עד הווסת, לאחר אף לחוש

  

 המורכב לווסת חוששת  מתי |  כה סעיף

 אותה  לכל  חוששת  (,)מורכב  וימיםסמ  בימים  לגוף  ווסת  כשקבעה  וטור:  רא"ש  ראב"ד,  רשב"א,

 .48נה עו

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 הגוף  ווסת ועקירת קביעת |  כו סעיף

 ואם   הגוף,  בווסת  גם  כך  ת,אח  בפעם  היום  לווסת  שחוששת  כשם  :בראשונים(  מבואר  )וכן  טור

 גם   כך  אחת,  בפעם  נעקר  נקבע  שלא  היום  שווסת  וכשם   .הבאה  לפעם  חוששת   אחת  פעם  פיהקה 
  תראה   שלא  פעמים  שלוש  לאחר  נעקר  בועקה  היום  שווסת  וכשם  ת.חא  בפעם  נעקר  הגוף  ווסת
  ה קרהמ  היה אם אך תראה. ולא הגוף  מקרה משיקרה  ועקירתו  הגוף.  בווסת גם כך בדיקה, לאחר
  דם.  תראה ולא המקרה, את הותרא פעמים שלוש   הזמן שיבוא  עד נעקר אינו  ידוע, לזמן

 .*49שו"ע פוסק כך ☜
 

 קטנה  של  סתוו | כז  סעיף

  מעת   מטמאת  פעמים,  שלוש  וראתה  ,50לראות  זמנה הגיע  שלא   שקטנה  )ט ע"ב(  אומרת  ברייתאה

  שעתה.   דיה וראתה, יום(  90) עונות  שלוש הפסיקה אם אך  דם(.  לראות הרגילה  אישה  )כדין לעת 

  עונות,   שלוש  בשלישית  הפסיקה  אם  אך   שעתה.  דיה  אתה,רו  עונות  שלוש  שוב   הפסיקה  ואם

 לפקידה.  הומפקיד   לעת ת מע מטמאת

 
רש"י, טור ועוד(, אינה חוששת אלא לשעתה  ת הקפיצות לבדה )שלראשונים שסוברים שקובעת ווס  הב"יוהעיר    48

 שלא כך(.  הרמב"ןחוש לכל היום, אך הוכיח מדברי יתכן שצריכה לם )אמנם הביא שיולא לכל היו
 פד':מן קהסתירה מסי
חשוש לכל אותה עונה. ואילו  לכאן כתב הרא"ש בשמו    שהריב"ד סותרים זה את זה.  הקשו שדברי הראהב"ח והט"ז  

  וף לבדה לווסתחלק בין ווסת הגשלראב"ד חוששת רק לאותם זמנים שרואה בהם. ואין ל  "יהבימן קפד' הביא  בס
שלא הגיע    י בא הווסת, התיר הראב"ד כל זמן שלפנ שבזמנים  הט"ז  ויישב    המורכב, שכן שם מוכח שאין לחלק בזה.

וק ללא יום קבוע,  ורק כשחוששת לפיהראב"ד שחוששת לכל אותה עונה )השבא ווסת הגוף, סובר  אחר  הווסת. אך ל
עה  ווסת ובין החשש לאחריו, ויישב שאם קב החשש שלפני ה  הסכים לחלק בין  לאבנוה"כ  מותרת מיד לאחר הווסת(.  

ללא ראיה(, חוששת רק  אז,  )אך קבעה לפהק דווקא    אותה עונה. ורק אם לא קבעה ווסתלכל  ווסת הגוף, חוששת  
הב"י  )ורק כתב שהרא"ש שאסר כל העונה לא סבר בזה כראב"ד  ובתורת השלמיםר. זמן שאמורה לראות בו, ולא יותל

 ו. שאינה אמורה לראות ב  , ואכן לדעתו מותרת בזמןין זה מדויק(ברי הרא"ש, ואהבין כך בד 
 ש"ך(. כבעה ווסת הגוף לזמן )כשק לכתחילה לכל אותה עונהכתב לחוש ( 125)עמוד דרכי טהרה ב
 סתות: וסת הגוף לשאר הוסיכום ההבדלים בין ו* 49

 קפד, יב(. בנונית, )שו"ע  צריכה לחוש גם לעונה -בווסת הגוף )כסיבה(  א.
יף כד(.  ימן ולא לכל אותה עונה )כאן, סעת הסלאותה שעה שרואה בה אצריכה לחוש רק    -בווסת הגוף )כסימן(    ב.

לפני כן(, ולש"ך    מותרת באותה עונהותה עונה מאז שהגיע הסימן )אך  דוע, לט"ז אסורה כל איך יאך אם בא בתאר
 עונה. מים, אסורה כל הרק אם קבעה לגמרי ווסת הגוף עם הי

 )ט"ז(.יף כא( משום שווסת זו גרעה טפי  ן סעה אפילו בפעם אחת )כאאסור  -הווסת הגוף )כסימן( ולא בדקה    העברג.  
מבאר שאין  ב"י  וההביאה סמנים.    ם )על פי הגמרא בדף ה ע"א( ולאלא הגיעה לימי הנעורי נה שכותב קטהטור    50

שערות הן שומא. אלא כוונת הטור שאם הדינה כקטנה ו, כיוון שאף אז  כוונתו שאם הביאה סימנים דינה כגדולה
  גיעה זמנה לראות והיא לא הכתב: 'תינוקת שובשו"ע  יאה סימנים, עדיין דינה כקטנה.  א הבגיעה לימי הנעורים ולה

יאה שתי  ות, וכן אפילו הגיעה לימי הנעורים, אם בדקוה ולא הבאפילו הביאה שער   קטנה שלא הגיעה לימי הנעורים,
 שערות'. 
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 ספיקות:  יבשנ  תמסתפק הגמרא

  או   שעתה  דיה  האם  אחת(,  )עונה  יום  30  לאחר  וראתה  חזרה  יום,   90  שהפסיקה  לאחר  אם .א

  השלישית   ובפעם  שעתה,  דיה  והשניה   הראשונה   שבפעם  ופושטת  לעת.   מעת  מטמאת

 . הכוונה( מה יבואר )ולקמן לעת מעת  מטמאת

 דיה  בזה  םג  האם  אחת(.  )עונה  יום  30  רלאח  ראתה  ם,וי   90  פעמיים  שהפסיקה  לאחר  אם . ב

 ופושטת   סילוק.  ולא  ווסת  שינוי  זה  ומסתמא  הרבה,  כך  כל  שמפסיקה  לומר  שאין  או  שעתה,

 השניה  בפעם   אך   שעתה,   דיה  הראשונה  בפעם   ולכן   ,רש"י(  פי  )על  ים מד   סילוק   זה  אין   שאכן

 לעת.  מעת  מטמאת
 

  עוד   יךומצר  חולק   רשב"ג  אך   פעמים.  שתי  אחר  בעתקנ  שווסת  רבי,  כדעת   זו  ברייתא  רש"י:  ◄

 זו(.  כברייתא  הלכה אין  כך )ואם פעם.

 רבי  גם  כאן  אך   .חזקה  לקבוע  בכדי  פעמיים  מספיק  לרבי  כלל  בדרך  אמנם  ורמב"ם:  51רשב"א  ◄

  פעמיים  כשתראה  ורק  ,מסולקים(  דמיה  )שהרי  תפרנס  ואינה  כמקרה  נחשבת  הראשונה  שהפעם  מודה
 זו(.   כברייתא )והלכה .יתארי הב ןלדי מודה רשב"ג גם כך ואם  זקה.שהוח יתברר שוב

 הבדל  שיש  אלא  .הפלגה(  בווסת   ראיות,   ארבע  או  )בשלוש  גדולה   כאישה  ווסת  תבעוק  קטנה  רשב"א:

  חוזרת   ואינה  כבתחילה,  דמים  קתמסול  בנוניות,  עונות  שלוש  הפסיקהש  שקטנה   גדולה,   ביןל  נהיב
  90ל  ווסת  קבעה  ם,מיפע  שלוש   מכוונים  יום  90  הפסיקה   ואם  פעמים.  שלוש  שתראה  עד  לווסתה

 יום.

 הפלגות.  שלוש  שהם פעמים ארבע לראות צריכה ההפלגה  בווסת יוסף:  בית ⤶

 שו"ע. פוסק כך ☜
 ההפסקה: להיות צריכה זמן כמה . א

  עד   מסולקת  אינה  יום,  35ל  הפלגה  אם  כגון)  לראות  ילהגר  שהייתה   כדרך  עונות  שלוש   פרישה:  ◄

 . דמים( מסולקת אינה ה, מז ותפח )אך יום  90מ יותר םשה ובתנאי .(יום 105

 מקרה.  בכל יום( 90) בנוניות עונות שלוש ש"ך: ◄

 נשים  משאר  בשונה  קבוע,  שאינו  לווסת  אפילו  חוששת  אינה  אחת,  פעם  רק  ראתהש  קטנה .ב
 )ט"ז(.  אחת בראיה כבר שחוששת

  קבעה   כן,  לפני  קבוע  ווסת  לה  היה  שלא  אפילו  פעמים,  שלוש  יום  90  להפלגות  ראתה  אם .ג
 ט"ז(.) ווסת
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  . יש שלוש הפלגות שוותאליבא דרשב"ג, והתקבלה להלכה. בגם   ם בסוגיא: א. הברייתא הרשב"א כתב כמה ביאורי
  90פעם הראשונה שראתה סמוך לראשונה, הכוונה לקבוע. ג. בפשיטת הגמרא, הפעם היות שקובעת בהם ווסת  ברא
 יום. 

עם הראשונה  בספק הראשון פשטה הגמרא שדיה שעתה בפ   בריו בתמצות: ומבארם. ואלו ד  הב"י מתקשה בדבריו 
ר  אך טמאה בשניה. ומבא   ונה,השני פשטה שטהורה בראשעם השלישית מטמאת מעל"ע. ובספק  ך בפ והשניה, א

השניה  ת  ראיות(, והרשב"א סובר ש'ראשונה ושניה' הכוונה לראיו  4ר השלוש )סה"כ  הב"י שיש עוד ראיה נוספת לאח
ואף מובן כיצד יש שלוש  סת.  גם לרשב"ג קבעה לה ווכך מובן מדוע    הרביעית.הכוונה לראיה    , ו'שלישית' תוהשלישי 
ית )והיא הראיה שדיה שעתה הכוונה לראיה השליש  י ביאר שהפעם הראשונההשנ  וות בין הראיות. ובספקהפלגות ש

גם כאן יהיה מובן  ואת מעת לעת. איה הרביעית מטמראשונה אחרי הראיה שבסוף העונה הראשונה שראתה(, וברה
 . שוות כיצד יש שלוש הפלגות מדוע רשב"ג מודה, ו

פעמים, וטהורה    4אתה  איות )שבשתי הפסקות רתן רגידל בשתי הספקות לאו   ולכאורה קשה, שאם כך כוונת רב 
יה טמאה' אשונה טהורה ושנדוע ברישא אמר 'ראשונה ושניה' טהורה, ובסיפא אמר 'רים הראשונות(, ומבשלוש פעמ

 (. ועיין לקמן לביאור הט"ז. הט"זהקשה  )כך
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 בקביעות  שלא כשראתה חוששת  קטנה האם ❖ 

  תחזור   םא   אף  חוששת,  ואינה   דמים  כמסולקת   דינה   יום,  90  והפסיקה  שראתה  קטנה  כנזכר,

  האחרונים   נחלקו   חדשה.  ווסת  קבעה   ם,פעמי  שלוש   ראתה   אם   אך   בו.  שראתה   יום  באותו  לראות

 : סתוו  קביעות   אלל  אך פעמים,  שלוש כשראתה

 קבוע. שאינו  לווסת חוששת אינה כסדר, שלא פעמים שלוש  שראתה קטנה וש"ך: ב"י ◄

  קבוע.   שאינו סתלוו חוששת כסדר,  שלא אפילו פעמים, שלוש שראתה קטנה :52ט"ז ◄

 

 

 והותירה פיחתה ❖ 

  ש שלו   ראתה  לא  ואם  שעתה.  ודיה  דמיה,  הסתלקו  יום,  90  ראתה  שלא  שזקינה  אומרת  הברייתא

  )שהרי   לעת  מעת  מטמאת  הותירה,  או  פיחתה   אם  אך   .שעתה   ודיה  ווסת  לה   קבעה  ם,וי   90  פעמים

 ווסת(.   לה קבעה ולא פעמים שלוש ראתה

  סתוו  קבעה  לא  הותירה,   או  פיחתה   אם  אך   מכוונות,   להיות   יכותרצ  יום  90ה  ראיות  שו"ע:  טור  ☜

 .לקמן( זקינה  בדין )ועיין להלפגות

 

 זקינה   ווסת | כח  סעיף

  המשנה,   ומבארת  זקינה.  מהם,  ואחת  דמים,  קותול מס   יםנש  שארבע  ע"א(   ז)  אומר  אליעזר  רבי

   ראתה.  שלא לזיקנתה סמוך   עונות ג'  עליה  שעברו  כל  היא שזקינה 
 

 הראשון(.  לווסתה חוששת )ואינה ושו"ע טור  פוסקים כך ☜
  רצופות   יםפעמ   שלוש  בעקנ  לא  עוד  כל  )פירוש:  קבוע   שאינו   לווסת  חוששת  אינן  וזקינה   נהקט  רמ"א:

 (. )ט"ז(

 נידה  בימי   לקובעו  יכולה   אינה  להקל,  זה   אם  ווסת,  שקובעת  שהוזכר  זה,  בסימן  מקום  כל . א
 .(53)ש"ך וזיבה
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יות וביאר שאכן בשני ביאורו מחמת כמה קוש  ק עלדברי הרשב"א. והט"ז חליל בהערה הובא ביאורו של הב"י ללע

מ מהראיה שאחרהספיקות  ההפסקה  90הפסקת    ונים  הראיה שאחר  הראשון  אלא שבספק  השניה    יום.  והראיה 
ינו קבוע. ובספק השני, מונים  ת שאיהם, ודינה כבעלת ווסית טמאה, אפילו אם אין ווסת מסודר בנשהורות, ובשליט
, , אך בראיה השניהשונה שאחר ההפסקה השניה, טהורהשונה, ולכן הראיה הראהרא  את הראיה שאחר ההפסקה  גם

קבוע או ווסת שאינו    תשב לבעלת ווס הבדל יהיה אם תחטמאה. ואין זה משנה אם ראתה אותם בשווה או לא. וה
'  שונהגמרא הבינה ש'הפעם הראות שוות, כוונתו שבהווה אמינא ההפלגהרשב"א שתהיינה שלוש  קבוע. ומה שכתב  

סקה, ומאחר שראתה עוד פעמיים  ההפשאחרי  ה לפעם  אשונה. אך בפשיטה מתברר שהכוונההפסקה הרלפני  היא  
 ים.  ת שווה שלוש פעמיום, קבעה ווס 90לאחר 

ראיות    4וכרח לבאר שהכוונה שיש  יה מת שאינו קבוע, ולכן האין קטנה חוששת לווסהב"י לדעת  לוקת: חשורש המ
באר ע, ואם כך ניתן לקטנה חוששת לווסת שאינו קבו"ז  הטדוע טמאה. אך לדעת  בן מאחר ההפסקה, ורק כך מו

 ונה מצטרפת. אחר ההפסקה הראשראיות שוות אחר ההפסקה, אלא עצם הראיה ש  4שאין 
לסוגיא באופן  ש"ך  ה לביאור הט"ז  )אלא שביאר שכ הסכים  את   וונתעקרוני  רק לחדש שקטנה מצרפת    הרשב"א 

 ן חשש לווסת שאינו קבוע. (, אך חלק עליו לענייקבוע הראיה הראשונה לווסת 
 שכתבנו שם.  ין בסעיף לב ובמהועי 53
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 זקינה   גדר |  כט סעיף

  זקינה.   שהיא  אומרות  ותיהשחבר   כל  יהודה  לרבי  לזיקנתה:  סמוך  מהי  ע"א(  )ט  בגמרא  ולק נח 

  רב   בר   שמואל  ורבי   זירא   רבי  ונחלקו   שה. וב  ואינה  א[בת ]ס  אימא  לה  שקוראים  כל  שמעון,   לרבי

  ואינה   כשבושה  והנפק"מ  מקפידה.  שאינה   כל  אמר  וחד   בושה,  שאינה  כל   אמר  חד   יצחק,

 מקפידה. 

  אמורה   כזה  בגיל  שאישה  בדרך  אלא  עצמה,  באישה  תלוי  הדבר  שאין  מבאר   ד(  )א,  הירושלמי

 התוספות(. )והביאו לא  או להקפיד 
 

  נחלקו  האמוראים  שהרי   ועוד  .54יהודה   רבי   ל מו  כוותיה   קיי"ל  שהרי   שמעון,  כרבי   הלכה  יוסף:  בית 

 שיטתו.  לפי

  מקפדת. שאינה כל כמ"ד הלכה שמואל( ורבי זירא )רבי האמוראים במחלוקת ורשב"א: רמב"ם

  ואינה   אמא  לה  שקוראים  שראויה(  עד  נהקישז  רמ"א:)  כל  זקינה,  היא  איזו  שו"ע:  ☜

  .*55חוששת 

 שו"ע:  פסק  יכמ נחלקו ⤶

  משמעות   )שזו  בושה  שאינה  כל  כמ"ד  ופסק  ירההמחמ  לדיעה  חשש  שו"ע  ט"ז:  ◄

 חוששת(.  לשון

 מקפדת. שאינה כל כמ"ד פסק שו"ע וגר"א: שלמים תורת ש"ך, ◄

 

 לראות  הזקינה ה רחז |  ל סעיף

  מעת   מטמאת  פעמים  שלוש  שוב  לראות  חזרה  אם  יום,  90  ראתה  שלא  שזקינה  אומרת  הברייתא

 שעתה(.  ודיה ווסת  קבעה הרי כן,  שאם ,יום 90 כל שוב  לראות כיוונה  אכשל ודווקא)  לעת
 

 שוב. שראתה קטנה  כדין דינה לראות,  חזרה ושו"ע: טור ☜

 

 הראשון קביעותהב  ותלרא חזרה  | לא סעיף

 אם הראשון. לקביעותה  חוזרת בהם, לראות רגילה השהיית  בעונות לראות חזרה :וטור  רשב"א

  ווסתות,   ובשאר  .פעמיים(  לראות  )וצריכה  בה  לה רגי  שהייתה  כהפלגה  לראות  צריכה  ות,הפלג  ווסת  זה
 קטנה.  מדין זקינה  דין חמור ובזה  לקדמותה. חוזרת אחת בפעם אפילו

 שו"ע. קפוס כך ☜
 

 

 
  ודה לעומת רבי שמעון. ומלבד זאת, הרי הדווקא כרבי יזה, שהרי קיי"ל  ( שלא דק בט"זוהעירו האחרונים )עיין    54

 אים שעליהם נאמרו כללים אלה. התנ כאן אלו אמוראים ולא
,  55בגיל  ויש    45קות בגיל  ן זה קשה, מאחר ויש נשים שמפסיכתב שלהלכה למעשה די  כאן()שיעורים  ובשבט הלוי    *55

מה נכדים, ויש שאינן מקפידות  כלו כשיש להם  יש שמקפידות אפיובדרך כלל הסילוק אינו בא בבת אחת. ועוד ש
היא זקינה. ולא  אי ש, שאז וד65  –  60ד גיל  שהיה נמנע מלהורות בזקנה עשלמה  בית  הנכד אחד. והביא בשם  אפילו ב
 פי סילוק הדמים.  רק על
בכל אותה  בבת אחת, צריכה  סק כדברי השו"ע. וכתב שבימינו שהנשים אינן מפסיקות  פ(  130)עמוד  הרה  בדרכי טאולם  
  מסולקת דמים. אך אם הפסיקה חצי שהיאה חודשים, ולא תסמוך ה לבדוק עצמה אף אם לא הגיה הווסת כמפתקו

 . (הטהרת ישראל )בשםשנה, אינה חוששת עוד 
  נשים בעלמא )כגון ילדיה(, ולא לנכדים, שהרי בהם איןמקפדת' הכוונה לאשגדר 'קוראים לה זקינה ואינה    ונראה

 . )שם בהערה לה(בדרכי טהרה כתב  . וראיתי שכןקפידה בכל אופן 
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 טומאה[  בימי ]וקביעות  ווסת בתוך ווסת קביעות |  לב סעיף

  בר"ח   ראתה  ואז  בר"ח,  םפעמי  שלוש  שראתה  כגון  ווסת,  בתוך  ווסת  קובעת  אישה וטור: רמב"ן

 ווסת. בתוך  ווסת  לעצמה קבעה פעמים, שלוש ודש חב כ'בו

 שו"ע. פוסק כך ☜
 : בחודש כ'  או ב'  גורסים האם האחרונים נחלקו ⤶

  בזה  והשמיע  יום.  בסמיכות  פעמיים  שלוש  והיינו  בחודש.  ב'   הגירסא  ופרישה:  ז"ט  ◄

 .)ט"ז( 56בזה  ווסת הל קבעה  ח,פתו ממעיין  מגיעה ב' שראיית  שאפילו חידוש,

 חוששת  אינה בב', ראתה ואם )מאחר בחודש. כ' הגירסא :57וגר"א  ש"ך זהב, תעטר ,ב"ח ◄

 .()ש"ך( בלבד הראשונה לראיה שחוששים( )סימן קפד קיי"לו  רצופה, ראיה זו שהרי לו,

 ,ריושאח  בחודש   ובטז'  זה  בחודש   טו'  ראתה  אם  ווסת:   בתוך  ווסת  עתבילק  נוספת  דרך  ישנה  . א
 ש"ך(. ו ראב"ד) התאריכים  לשני ווסת  לה קבעה פעמים, שלוש   כך הוחזר
 

 וזיבה נידה בימי ווסת קביעות ❖ 

  שמואל,   בשם  חייא  בר  הונא  רב  וביאר  ,טהרה  בחזקת  יום  עשר  אחד   שכל  ע"ב(  )לט  אומרת  המשנה

 זיבה.  בימי  ווסת קובעת   שאינה שהכוונה

  הכוונה   לכ',  ושינתה  'בטו  שראתה  שה יאב  ששנינו   מה ש  שמואל   בשם   יהודה   רב   אמר  וכן 

  ימי   אלו  הרי   מכן,   פחות   אבל  יום,  'כב  במרחק  שראתה  יצא  ואז   מהטבילה,  ימים   'בטו  השראת

 בהם.  קובעת   ואינה  זיבה

  ולריש   ווסת  קובעת  יוחנן   לרבי  נידה.  בימי  ווסת  בקביעת  יוחנן  ורבי  לקיש  ריש  ע"א(  )יא  נחלקו

  ארת ומב  .לבדוק  צריכה  אינה  נידתה  יבימ  שאישה  אומרת  המשנה  ווסת.  קובעת  אינה  לקיש

  מדוע   יוחנן  לרבי   אך   ווסת.   שם   קובעת  אינה  שהרי  , צריכה  אינה  מדוע  ברור  הדבר   לקיש   שלריש

  , סתום  ממעיין  רק  ווסת  שקובעת  יוחנן  רבי  ומבאר  ,ווסת  בזה  לקבוע  יכולה  הרי  בודקת,  אינה

 , וכאן ראתה ממעין פתוח. קובעת  אינה פתוח ממעיין  אך
 

 בחודש   בא'  שראתה  כגוןו  נידה,   בימי  ווסת  קובעת  נה אי  שה שאי  מודה  יוחנן  רבי  ומר,לכ  רש"י:  ◄

  ראתה   ואז  פעמיים,  בחודש  בא'  ראתה  אם  אך  .פתוח(  )מעיין  בחודש  בה'  פעמיים  ושוב   בו,  ובה'
  יתירים   דמים  אלו  לכה'  שהקדימה   וזה   סתום,  ממעיין   תה יירא  הרי  כאן  בא'.  ושוב  בחודש  בכה'
 .58הוא בר"ח ווסתה עיקר אך ,בה שיש

 
או שופעת,    זלפתיסבור ששם מדובר על מ  ים אחר תחילת הראיה, נראה שהט"זהולכ נם בסימן קפד התבאר שואמ  56

שכתב כך לבאר    היכל שלמהלשני הימים )עיין בספר    ולכן קובעת ווסת מדובר כשיש הפסקה בין הראיות,  ואילו כאן
 (.י הט"זדבר

ווסת בימי זיבה, )עיין  בעת הסובר שאישה אינה קו  הראב"ד)כ' בחודש(, היא על פי    השו"ע  מבאר שגירסת  אהגר"  57
קט כיוון שאם היה נון ראתה שלוש פעמים בכ' ובר"ח.  ים בר"ח, ורק לאחר מכפעמיכן נקט שו"ע שראתה ג'  לקמן(. ל

שאישה קובעת ווסת    לדידן  ל כ'. ואם כך, בתוך ימי זיבה ששמתחילה ראתה בשניהם, אין א' היה נקבע, שכן הוא  
 ה שתי וסתות. ה בא' ובכ' שלוש פעמים מיד, קבעתרא לא כראב"ד(, אפילו אם בימי זיבה )

שאף    "א:הרשבביאור    58 כותב  ווהרשב"א  קובעת  שאישה  שסובר  לקיש  עסריש  זיבה,  בימי  כזו  סת  במציאות  ק 
הרשב"א ביאר כך משום שבפשטות  שיוסף  הבית  . וביאר  ש ושוב ראתה בא' שראתה בא' פעמיים, ואז ראתה בכ' בחוד

  אופן קובעת ווסת בימי בכל  בימי זיבה. ואם נאמר שקיש, ואף הוא מודה שקובעת ווסת  יש לבי יוחנן לא חלק על רר
ם  ביאור המשנה. ולכן הכריח הרשב"א, שבסתם, אף הם מודיהונא בשם שמואל בזיבה, יוצא שהם חולקים על רב  

 סתום, קבעה ווסת.   ממעיין, ורק כשראתה שלא קבעה ווסת 
 עיין פתוח. ם ממ ובעת ווסת לדעתו היא גחולק על שמואל. ואם כן ודאי שק  לקיששביאר שריש  פי הרא"ש  בתוס ועיין  
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  . פתוח(  )מעיין  ווסת קובעת  לא  דם,  בפועל  ראתה  אם  :(59וזיבה   נידה  ימי  בהגדרת  ויטת)לש  םרמב"  ◄

 . סתום( )מעיין ווסת קובעת זיבה,   או נידה יבימ עומדת רק אלא ממש ראתה לא אך
 

  רב   וזיבה.  נידה  בימי  כשראתה  לחוש  צריכה  האם   פפא  ורב  יהושע  דרב  בריה  אהונ  רב   נחלקו

  וכל   שרבין   מבואר   בגמרא   לחוש.   צריכהש  סובר  פפא   בר ו  ל,ל כ  חוששת   ה שאינ  סובר  הונא

 דר"י.  בריה הונא כרב  סברו  ימא נחותי
 

 שהלכה  )ועוד  כלל  חוששת  ואינה   יהושע  דרב  בריה  הונא  כרב  ההלכ  המפרשים:  בשם  רשב"א  ◄

 דרבנן(.  בוסתות כמיקל

 הטור. פוסק כך ☜
 וחוששת. ,פפא כרב הלכה ורמב"ם: ראב"ד ◄

 שמואל[. על חלקו ור"ל  יוחנן רבי שכן  זיבה,  בימי גם ווסת ת שקובע הלכה תוספות:◄]

 

 : בימינו  הראשונים נחלקו ⤶

 אר לש  ונידה  זיבה  דם  בין  מבדילים  שאין  בימינו  וטור:  רשב"א  ,המ"מ(  )לפי  רמב"ם  ,רמב"ן  ◄

 .60מקרה בכל ווסת קובעת ,דם

 בה. וזי נידה בימי ווסת  קובעת  אינה ינובימ גם  :בגר"א( )מובא ראב"ד ◄

 אך   לחומרא.  כשזה  ודווקא  וזיבה,  נידה  בימי  ווסת  קובעת  :כח(  )בסעיף  הכסף  נקודות  ☜

 הגמרא(. על יחלוק שרמב"ן ייתכן לא )שהרי ווסת קובעת  אינה לקולא

 . דרבנן( )שוסתות לקולא ובין לחומרא בין ווסת  קובעת : 61כז( )ס"ק השלמים תורת ☜

 

 ומניקה רתמעוב | ג ל סעיף

 )ובגמרא:   עוברה  משהוכר  היא  מעוברת  שעתן.  דיין  ומניקה  שמעוברת  ע"ב(  )ז  אומרת  המשנה

  לעת   מעת  מטמאת   מאיר   לרבי  מת,  או  גמלתו   אם  בנה.   את   שתגמול  עד   ומניקה  ,חדשים(  שלושה

 שעתה.  דיה ולחכמים ,לפקידה ופקידה

 עונות.  ושל ש עליה  ו שיעבר עד  דמים  מסולקת אינה שמעוברת  סובר  יוסי רבי

  או  מכן,  לאחר )אך  מניקה  בעודה  רק  דמים  מסולקת  מאיר  לרבי  מניקה:  בדין  (ע"א ט)  התנאים  נחלקו

  לאחר   חודש  כד   דמים  מסולקת   יוסי  ורבי  יהודה  רבי   יוסי,  ולרבי  דמים(.  מסולקת  אינה  כלל,  הניקה  שלא

 אז(.  עד חוזר ואינו מסתלק, והדם הלידה, לאחר מתפרקים שאבריה )משום אופן  בכל היד הל
 

 משהוכר  כבר  דמים  ומסולקת  מתניתין(,  )סתם  מאיר,  כרבי  הלכה  מעוברת  ןבדי  :ורמב"ם  רשב"א

 חודשים.  24 אופן בכל דמים תקשמסול התנאים כשאר הלכה מניקה  ובדין עוברה.

 .גמלתו  או  הוולד  מת  אפילו  חודש  כד'  עד  ומניקה  ,חדשים  ג'  לאחר   מעוברת  שו"ע:  ☜

 .(( לקמן )עיין מסולקים שדמיהן משום  ווסת,  תקובעו אינם)

 

 
ה ואחד עשר ימי זיבה, בין אם ראתה בהם ובין  נים שבעת ימי נידפג התבאר שלדעת הרמב"ם תמיד מובסימן ק  59

  רבי   אר אחרת את תירוצו שלשלפי הרמב"ם נראה שיב  הב"יכתב  שם. ו  ראשונים כמובאוחלקו עליו כל האם לא.  
 יוחנן. 

ת  ר שהנשים אינן יודעות אחר חומר י נידה וימי זיבה, דבב ימנמצא שצריכות למנות שו שאם תאמר שלא קובעת,    60
 )רמב"ן(. רבי ורביא זירא

 . ()שיעורים על סעיף כחבשבט בלוי וכן פסק  61
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 והנקה עיבור בימי ווסת קביעת ❖ 

  חוץ   ,עצמן  לבדוק  צריכות  דמים,  מסולקות  אלה  שנשים  פי  על  שאף  ע"א(  )יב  אומרת  המשנה

   טוהר. דם על   והיושבת מהנידה

 והיא  לנקבה(.  14ו  לזכר,  7)  טמא  שדמה  האחרון   ביום  היינו   טוהר   דם  לע   שיושבת   מבינה   הגמרא

  שהתורה   אלא  אחד,  מעיין  שיש  הסובר  לרב,  רק  תדרתסמ  השנהמ  כך  ואם  לבדוק.  צריכה  נהיא

  מדוע  מובן   לא  מעיינות,  ינש  שיש שאמר ללוי  אך  יום(.  66 / 33) טיהרתו  והתורה  יום( 14 /7) טימאתו

 האחרון.  ביום תבדוק  לא

  הגמרא,   ומקשה  (,לנקבה  66ו  לזכר,  33)  טהור  שדמה  הימים  נכנסו  כשכבר  שמדובר  הגמרא  ארתומב

  ולרב   טמא.  למעיין   טהור   ממעיין  ווסת   קובעת   אינה ש  קמ"ל ש  ת ומיישב  עת. קוב  השאינ  פשיטא

 אחד(.  מעיין שזה )למרות טמאים לימים  רים טהו מימים קובעת שלא  קמ"ל אחד  מעיין  שזה שאמר
 

  שהרי   ה,הנק  בימי  ווסת  קובעת  שאישה  משמע  מהגמרא  :וטור  [המ"מ(  )לפי  ם]רמב"  ,רמב"ן  ◄

 ווסת. קובעת  טוהר  בימי אף טוהר, דמי יןשא נוובימי  טוהר. ימי רק התמעטו

  יוחנן  ורבי  אלמומש  מוכח  )וכך  והנקה  עיבור  בימי  ווסת  קובעת   אינה  :וריטב"א  רשב"א  ,ראב"ד  ◄

 .62הנקה  ימי למעט  הגמרא כוונת ןואי והנקתן(. עיבורן  ימי כל שדיין ושאמר

  ה ב  תהשרא  האחרונ  לווסת  חוששת  מקום  מכל  אך  ,סתוו  קובעת  אינה  אמנם   ראב"ד:  ⤶
 (.הראב"ד לדברי לחוש שיש כתב אך ,63חוששת  אינה  הדין שמעיקר סבר )והרשב"א

 קובעות   אינן  הוולד,  מת  אפילו  חודש,   כד'  כל  יקה ומנ  עוברה,  משהוכר  מעוברת  שו"ע:  ☜

 קבוע.  שאינו  כווסת לראייתה חוששת מקום כלומ .64ווסת

 נפל: . א
 כיולדת.  נחשבת  טוהר,  ודם  דה יל  דם  לה   יש   אם  נפל,  המפילה  טהרה:  וסדרי  ופלתי  כרתי  ◄

 דמים. מסולקת נחשבת ,רוח הפילה אם אפילו חוו"ד: ◄

 ווסת  קובעת  אך   לעוקרו(.  ג"פ  )שתצטרך  לחומרא  דווקא  אלה  בימים  ווסת  קובעת  אינה .ב
 טהרה(.  )סדרי בו שראתה לזמן אלא  לחוש צריכה  הואינ לקולא,

  65בנונית   לעונה  לחוש  צריכה  נהאי  (, בשו"ע  )כנפסק  שראתה  אחרונה  לראיה  שלחו  שצריכה  אף .ג
 טהרה(.  )סדרי לעו"ב(  חוששת שאינה ווסת  לה שיש מאישה עדיפות ודאי אלה נשים )שכן

 
 
 

 
כי קיי"ל. או  , והן כל ימי עיבור והנקהת שאר התנאים, אך לדעת רבי מאיר, דייזו סוברת כדע   משום שמשנה  62

תר  ב )שכמוהו נפסק(, אכן מתחדש יודוש במשנה. אך לדעת רהחי  והר משום שלדעת לוי זהשהגמרא נקטה ימי ט
)ומה שמשמע בגמרא שאף רב מודה שק  מכך, שאף בימי זה רק לפלאחר ימי ט ובעת  הנקה אינה קובעת.  י  והר, 

 (. ברשב"א)כל זה  כלל(. עות קימתא של רב, אין קביהאוקימתא של לוי למשנה, אך לפי האו
חידוש. אלא  ולכאורה אם צריכה לחוש הרי יש  בעת ווסת בימי טוהר.  ה קוגמרא הקשתה פשיטא שאינשהרי ה  63

 קנח(. הערה בטור שירת דבורה )עיין הערות שאינה חוששת כלל ודאי 
ב"א מאחר והוא  כרש  דבריו וכתב שיש לפסוקהשיג על  והש"ך  "ע להקל כנגד הרמב"ן.  ה מדוע פסק שותמהב"ח    64

טב"א כתב  ה דברי הרשב"א כלל(. ועוד שהרייחיד )שכן הטור לא ראדעת הרמב"ן. ועוד שהרמב"ן אחרון וראה דברי 
 הג, ובכל מקום שהלכה רופפת הלך אחר המנהג. שכך המנ

ימי ההנקה ברו  ך ווסתה הקודם, וכשיעובעת ווסת בימי עיבור, אינה עוקרת בככתב שהק  ף לד(עורים בסעי)שיי  בשבט הלו
 ה. שלאחר הלידה, תחשוש ל

כתב לחוש    ים כאן( )שיעורבשבט הלוי  ו)ס"ק קיד(.  שו"ע הרב  והביאו    שחוששת לעונה בנונית,ובר  סמהר"ם פדאוה  אך    65
  (. 129ו  127)עמודים  בדרכי טהרה  לחוש. וכן פסק    ם, אינה צריכהינה רואה ד אות אלדבריו במניקה, אך במעוברת, שבמצי

 עיבור(. י הנקה לעו"ב אך אין לחוש בימי בימ  )שטוב לחוש
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 קבוע  ווסת בעלת ומניקה  מעוברת |  לד יףסע

  עונות.   ג'   לאחר  רק  או   מיד   דמים   מסולקת  מעוברת  האם  ע"א(  )ז  במשנה  ים התנא  נחלקו   כנזכר,

 .66ת עונו ג' עברויש עד  יוסי ולרבי מיד,  מאיר לרבי

  בדיקה   צריכה   ]הקבוע[  ווסתה  זמן  שהגיע  מעוברת  האם   יוחנן,  רבי  את  סבא  ההוא  שאל   ובגמרא

  במחבוא,   הנמצאת  מאישה  )והראיה  דמים  מסולקת   שהיא  כיוון  לו,  חוששת  שאינה   לו  ב שיוה  .לא   או

 לווסתה(.  חוששת שאינה

  עיבור   ימי  כל  שעתן  דיין  דם,  ותפעשו   שהיו  אפילו  ומניקה,  תוברשמע  תא,בבריי  שנינו  עוד 

 כך.  סוברים  ושמואל  יוחנן  שרבי משמע  ובגמרא והנקה.
 

 כד'  כל ומניקה  ,עוברה משהוכר מעוברת וטור: שב"א([רה )הביאם הצרפתים וחכמי]  רשב"א ◄

  שופעות   ואפילו  .הן(  רהבמק  )שראיותה  בדיקה  צריכה  אינה  ואף  קבוע,  לווסת  חוששת   אינה  חודש,
  עונות(.   ג' שיעברו עד  שחשש יוסי כרבי )ודלא בהן לראות שרגילות  עונות באותן  והולכות דם

 שו"ע. פוסק כך ☜
 .67לווסתה  חוששת אינה  עונות  שלוש  משיעברו ק ר ראב"ד[: ]וי"ג: רז"ה ◄

 

 והנקה  בוריע  ימי עברו ❖ 

 ין יד   התנאים  ולשאר  והנקה,  עיבור  ימי   לכ  שעתן  דיין  ומניקה  מעוברת  מאיר  רבי  לדעת  כנזכר,

 לפקידה.  ומפקידה לעת   מעת  מטמאות  מכן   לאחר אך  שיראו, ראשונה   בראיה  רק  ןתעש
 

 .68כלל  ראתה לא אם אפילו לווסתה, לחשוש חוזרת והנקה  עיבור ימי שעברו לאחר רשב"א: ◄

  אפשר   שאי)  לגה פה  ובווסת  ."י()ב  פעמים  מג'  בפחות  נעקר   שאינה   קבוע,  כווסת  תהלווס  וחוששת 

 הגוף,   בווסת  וכן   ההריון.   לפני  שחששה   כימים  חוששת   אחת,  פעם  שראתה  כיוון  ראיה(  בלא  לה  לחוש
 .ידוע  זמן בלא כשבא ובין ידוע  בזמן  כשהוא בין לו, חוששת

 שו"ע. פוסק כך ☜
  חוששת ,)החודש( ווסתה זמןב אחת פעם שתראה לאחר רק :א(ברשב" )מובאים המורים גדולי ◄

 הקבועה.  פלגתההב הראשת לאחר רק הפלגה, ובווסת  וע.הקב הלווסת

  שלא   אפילו  שראתה,  וכיוון   לראות.  כשתחזור  אלא  חוששת  אינה  :וטור  ראב"ד  ,רמב"ן  ◄

 .69הקבוע   סתהלוו חוששת בווסתה,

 למיקל. שומעים דרבנן, בוסתות ש"ך: ☜

 )נוב"י(. קבוע שאינו לווסת לא  אך קבוע, לווסת קר חוששת . א
 

 
י מאיר מי לאחר  חילת ההריון, ורבסי מטהר רק לאחר שישה חדשים מתסובר שרבי יוהרשב"א    קמן, כמו שמוכח ל  66

  בין רבי מאיר לרבי יוסי( מוכח שהבינו ו למצוא הבדל  )שהתקש  שי המשנהושאר מפר  )י ע"ב(  מתוספותשלושה. אך  
 א כהבנת הרשב"א.  אחר ג' חדשים )שהם ג' עונות( וליד לשאף רבי יוסי מטהר מ

 א ולפי שאר המפרשים. י יוסי לפי הרשב"על ביאור מחלוקת רבי מאיר ורב  הערה לעיל במה שכתבנוין בעי 67
עוד  ע שלאחר מכן אפילו בלא ראיה מטמאת. וה ראשונה, משמ העיבור לגבי ראיבתוך ימי  שהרי נחלקו התנאים    68

או וזרות לווסתן רק כשירה שחתה. בשונה מזקינה וקטני כשהסתלק המפריע, חוזרת לרגילושהר  הדבר נותן,בסברא  
 .)רשב"א(שוב. 

זור  ע שהן אמורות לחיינו שידו ( שנשים אלה מסולקות דמים לזמן, והבב"יאר  דעתו )על פי המבונראה לבאר    69
ון שראו בפעם הראשונה, התברר  וכיומתי בדיוק יראו שוב.  ר תקופה )של כד חודש(, אלא שלא ידוע  לראות לאח

 עכשיו לווסתן הקבוע. וב מ מן חזר וצריכות לחוש ש שד
ט הלוי  )שבומרא(  פני כד' חודש, קובעת ווסת עוד לפני כן )לחגילות לקבל עוד לשבימינו שנשים ר  כתבו האחרונים

 (.)יו"ד ג, נב(אגרות משה ופד, סעיף ז(  )בסימן ק
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 קה ינמו תרבו, מעהני קז ,נהטק י נידם וכיס 

  ת שושח  אםה 
 ם ודקה סתולו

  ת שושחם  אה
ה  תארש  תוסול
 ו ישכע

 תעבוק  אםה
 'גב  תסוו

 יםמעפ

 התייארה  רקע
 ךות  ,יםמעפ  'ג

 יםמעפה  כמ
 ת רזוח

 הנטק

 ת וששח הניא

  ששתוח נהיא
 (חכיף עס)

 ( חכ ףיעס) תעבוק
  ףיעס) יםמעפ 'ג

 (אל

 ינה קז
  יףעס) תחאם עפ

  תרבועמ (לא
 ( גליף עס) תששוח

  תעבקו נהיא
 הקינמ (גל ףיעס)
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 1וסתות דיני כוםיס טבלת: 

 
 "א.של אחי הרב אריה שליט מסיכומו  1

  סוגי  סיכום
ות הוסת  

הפלגה  תוס  החודש וסת  שעות  וסת   
  - הדילוג וסת

דש חו  
הפלגה  -  הדילוג וסת  

לוסת  המקור  
  קפצה על גמרא

  ושלש וראתה
 רב וביאור  פעמים,

 אשי 

  רב מחלוקת
  ושמואל

 בדילוג )נחלקו
  החודש,  בימי
  ללא שגם וק"ו
קובעת( דילוג  

  מחלוקת
  בוסת התנאים
  רוביאו שעות
ב"ד הרא  

  רב מחלוקת
 ושמואל 

  מואלש ו רב ממחלוקת
  לא ראיות  שלוש )לכו"ע

 מספיקות( 

  פיםהסעי
 הרלוונטיים 

כה  טו,  יג, ב,   טז, יג, ו, ב, 
 כה 

כה יג, יא, ז, ג כה  יג, יא,  ה,   

 קביעת
 הוסת 

  שהן ראיות ארבע
הפלגות שלוש   

  אך ,ראשונים)

 רא"ה לדעת
פעמים(  בשלוש  

ראיות שלוש   
 ראשונים)

  רידב ורבביא
( המשנה  
  אם אפילו
  גם ראתה
אחרים   בימים  

(השולחן בדי)  

  ראיות שלוש
 בשעה שראתה
  ולא מסוימת
  מסוים ביום
( ראב"ד)  

  שלוש אחרי לרב
  אלמו לש ראיות, 
 ארבע  אחרי

 ראיות.
 וראב"ד ר"ח

 ,רבכ פסקו
 רא"ש רמב"ם,
 פסקו ורמ"א

  ,שמואלכ
 ושו"ע רשב"א
 להחמיר פסקו
 הדעות. כשתי

  את יםסופר לא לכו"ע
 הראשונה. הראיה
  םהא קונחל האחרונים

  ראיות 5 צריך לרב גם
 (וחזו"א רש"ש) כשמואל

  4 מספיק  שלשיטתו או
  שמחמירים  אלא ראיות, 
 ט"ז ך,"ש) הדעות כשתי

(ושבה"ל  

  עקירת
 הוסת 

  פעמים,  שלוש
 חוזר שנעקר  ואחרי
  לא אם אחת בפעם
אחר  וסת נקבע  

  פעמים,  שלוש
 שנעקר  ואחרי
 בפעם חוזר
  לא אם  אחת
 וסת נקבע

 אחר 

 בשעה נעקר
  וואפיל  אחת
בדיקה  בלא  
( ראב"ד)  

פעמים,  שלוש   
 נקבע לא אם  אחת בפעם חוזר רעקשנ  ואחרי

אחר.  וסת  
( נ"ל )כך  

 לחשוש
  לפני  לוסת

 שנקבע 

אחת ראיה אחרי כבר חוששת    
( משנה)  

 לכל חוששת 
  )וסת היום
  זאת  שעות
  היתר, סברת
  אם רק ששייכת
  וסת קבעה
ראיות(. בשלוש  

כלל חוששת אינה שנקבעת לפני  
(ניםראשו)  

  ראיה
 בעונות
 שונות

 פת"ש נוב"י,
  גההפל ודר"ט:
  ימים לפי נקבעת
 באיזה משנה ולא
 שו"ע  ראתה, עונה

 לקבוע ניתן  הרב:
 מספר לפי הפלגה
  מספר  )גם עונות

  ערוה"ש: זוגי(. אי
 הראיות כשכל רק

עונה. באותו   

  רק נקבעת
  הראיות כשכל

עונה באותה  
( "דראב)  

 וט"ז "ךשל
 כשרואה קובעת
 רהקמ  אחרי

  ונראה וייםסמ
  בעונות שגם
  קובעת. שונות

 דוד לנחלת
 לפי נקבע הוסת

 שעות בהפרש
  יכולה ולכן קבוע

  .כך לקבוע
 מדובר לחוו"ד
  קבועה בשעה
  קובעת ולא ביום

שונות. בעונות  

  רק נקבעת
  הראיות כשכל

עונה באותה  
( ראב"ד)  

  ודר"ט: פת"ש נוב"י,
  ימים ילפ עתנקב הפלגה
 עונה באיזה משנה ולא

  ניתן  הרב: שו"ע  תה,אר
 מספר לפי הפלגה לקבוע
  אי מספר  )גם תעונו
 כשכל רק ערוה"ש: זוגי(.

עונה. באותו  הראיות  

 
 פרישה

 בתחילת
הוסת  עונת  
 

  אפילו הוסת, עונת בכל לפרוש צריכה
איתה יחד גוף וסת כשקבעה  

.ראשונים   

  - האחרונים נחלקו הראב"ד בדעת
הדילוג. בוסתות מובא  

שייך. לא  

  אפילו הוסת, עונת בכל ושלפר הצריכ
איתה דיח גוף וסת כשקבעה  

  האחרונים נחלקו הראב"ד בדעת .ראשונים)

  מתחילת ט"ז: ימים: עם גוף וסת כשקבעה
 וממנו  מותרת הגוף וסת זמן עד העונה
  וסת בזמן  חוששת  תוה"ש: אסורה. והלאה

  שקבעה אחרי ושבה"ל: ש"ך בלבד. הגוף
ה(.העונ כל חוששת לראב"ד גם  וסת  
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  סוגי  סיכום
 הוסתות 

 הסרוג  וסת
 מן יס   -  הגוף וסת

 דברים )קפיצה,
 חריפים( 

 סיבה   -  הגוף וסת
 )פיהוק( 

 הכפול  וסת

 ראשונים  לוסת  המקור
  וביאור הונא, רב דברי

  וסת על הברייתא
 באונס הנקבע

   משנה

   ראשונים
  יוחנן רבי )בגמרא
  בימי כיצד מבאר

 לקבוע הוליכ דהני
 וסת( 

  הסעיפים
 ם יונטיהרלו

 לב  כו  כד, ,כא יט, כו  כד, כג,  כא, יח, יז, כה יב,  ט,

 הוסת  קביעת

 צריכה לשמואל - וט"ז דרישה
 ראיות. ארבע

  מודה שמואל גם -ודר"ט ש"ך
  כמו ראיות, שלוש כאן  שמספיק

 החודש. וסת

 פעמים. שלוש
  קובעת וטור: רז"ה
  לבד. קפיצות וסת

 רמב"ם רשב"א,
  בצירוף רק ושו"ע:

 "א:ורמ מהגה" ימים.
  חוששת לבד קפצה אם

 קבוע. שאינו כוסת
  גוף וסתות  נים:שורא

 מצטרפות. לא  שונות

 בראיה רבי לדעת
 נפסק אך אחת,
 שנקבעת כרשב"ג
   ראיות. בשלוש

 ורק רמב"ם:
  ימים. בצירוף
 רא"ש רשב"א,

 לבדו. גם ושו"ע:

  וסת כשרואה
  בנוסף החודש
  יםיק חודש לוסת
 (ראשונים)

 הוסת  עקירת
 צריכה אחר,  תוס עהקב כשלא

  ראתה שלא סירוגים  שלושה
 (דעת חוות) בהם

   אחת. בפעם וחוזר פעמים,  שלוש
  ושלוש וימים גוף וסת קבעה אם :חוו"ד
  -ראתה ולא הרגישה לא הקבוע ביום פעמים
  יום  באותו לחשוש צריכה ושוב חלקית נעקר

 מרגישה. אם רק

 פעמים  שלוש

  סת ול ששולח
 שנקבע לפני

  ששתוח נהיא שנקבעת לפני
  החודש  לוסת אלא לסרוג

 ( ראב"ד)

  אם רק שושחל צריכה
  הקבוע ביום קפצה
 ( ש"ך)

 לפרוש צריכה
 בראיה רכב  ולבדוק

 אחת.
 רק :ב"ח

 ט"ז, לכתחילה.
 :ודר"ט שבה"ל

  חמור הגוף וסת
  בדקה לא  ואם
 גם לבעלה אסורה
 הבאה. בעונה

 הסתפק הנוב"י
  לחשוש  צריך האם
  שעדיין  השני לוסת

 נקבע  לא

  ונותעב יהאר
 שונות

  מחלוקת - הפלגה של בסרוג
  של בסרוג בהפלגה, ניםהאחרו
  כדין עונה, באותה רק חודש

 ש.החוד וסת
 ( נ"ל )כך

 בלי שקובעת לדעות
 שקובעת פשוט  ימים,

   שונות. בעונות
  -  ימים עם כשקובעת
 וחודש כדינה הפלגה

 כדינה.
 ( נ"ל )כך

  יהוקפל כשקובעת
  פשוט  ימים, בלי

 תבעונו שקובעת
   ות.שונ

 עם כשקובעת
 הפלגה -  ימים
  וחודש כדינה

 כדינה.
 ( נ"ל )כך

  החודש וסת כדין
  מחלוקת)

 (אחרונים

 
 הפריש
  עונת בתחילת

 הוסת 
 

  הוסת, עונת בכל לפרוש צריכה
  יחד גוף וסת כשקבעה אפילו

   איתה.
  הראב"ד בדעת .ראשונים)

  וסת כשקבעה האחרונים נחלקו
  מתחילת  ט"ז: ימים: עם ףוג

  מותרת הגוף וסת זמן עד ההעונ
  "ש:תוה אסורה. והלאה וממנו

 בלבד. הגוף וסת בזמן חוששת 
 שקבעה אחרי ושבה"ל: ש"ך
  כל חוששת לראב"ד גם  תסו

 העונה(.

 שקפיצות לדעות
  ימים,  בלא נקבעות
 העונה בתחילת מותרת
 (וב"י רמב"ן)

  לפיהוק כשקבעה
  מותרת ימים, בלי

 העונה תבתחיל
   (,ראשונים)
 תבתוספ קבעה אם

  אסורה  ימים
 העונה מתחילת

 (ודר"ט ש"ך)

 החודש. וסת ןכדי
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 | דיני כתמים   סימן קצ

 

 הקדמה לסימן

ה אישה אינה טמאה נידה אלא כשתראה דם ותרגיש ביציאתו. שנאמר: 'ואישה כי  תור  מדין .א

 יש בבשרה. רגשתעד תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה', ודרשו חכמים: בבשרה, 

)למעט  דה לכל דבר  טמאה נידה. ודינה כניגישה ביציאת דם שתהיה  לא הרחכמים גזרו אף כש .ב

 דעת הרמב"ם(. 
או מחשש שיבואו להקל    )רש"י(,לב  חשש שמא הרגישה ולא שמה    חכמים גזרו על כתמים מתוך .ג

שה איה   על   או משום שהבגד טמא משום הכתם, גזרו טומאה אף )תוספות(,  אף במקרה שתרגיש  

 )ר"ן(. 
כתמי . ד שדיני  אינכיוון  )שם  חכמים,  גזירת  אלא  תורם  דיני  על  חומרא  חכמים  הם  הקלו  ה(, 

 ת שונות, כגון: בהלכו

 ו טמא. ינו מקבל טומאה, אינכתם שנמצא על דבר שא .1

 כתם שנמצא על בגד צבעוני.  .2

 כתם הקטן מגריס שניתן לתלותו בכינה.   .3

 . שההאיכתם שניתן לתלות שבא ממקום אחר, ולא מ .4

 הובאו בסוף הסימן. ע"ש.זה,   ת הדינים המובאים בסימןתמצו .ה
 

 ה וכתם סעיף א | דין הרגש

הדם.  מאה מהתורה עד שתרגיש ביציאת  מהפסוק 'בבשרה' שאישה אינה ט   )נז ע"ב(שמואל דורש  

הגמרא מקשה כמה קושיות על דבריו, ובסוף אומר רב אשי שמודה שמואל שטמאה מדרבנן,  

)כדאיתא בדף סא  אה משום כתם  ה, טמלו אם בדקה ומצאה עצמה טהור פיוא ה.  וכדעת רבי נחמי

 . ע"א(

 מבואר שאף הרואה כתם צריכה לעשות הפסק טהרה. ע"ב(  ג )נבגמרא 
 

הרואה כתם דינה כנידה, וצריכה לעשות  ב"ן, רשב"א, ראב"ד, סמ"ג, תרומה, רי"ו וטור:  מר  ◄

 בו. שראתההפסק טהרה ולספור שבעה נקיים, מלבד היום 

מים שמצאה  הרגשה. וחכמים גזרו על כת  ה ללאמהתורה אישה אינה טמאשו"ע:    ☜

וצריכה הפסק    הרגישה. ואפילו בדקה ומצאה שהיא טהורה.  או בבגדיה אף שלאבגופה  
 ושבעה נקיים מלבד מיום המציאה.

יחד עם היום שראתה בו  רמב"ם:    ◄ ין  )משום שלעניהרואה כתם צריכה לספור שבעה נקיים, 

 (.)מגיד משנה(כתמים  ה נקיים שייכת אף ב. אך תקנת רבי לשמור שישהחמיר לא קיבלו על עצמן לנות ישראל  מים בכת

 : מהמקור(ינו א  ושמא ממנה, אינו )שמאקא  מדוע החמירו בכתמים, הרי יש ספק ספי . א
משום שרוב הדמים שיש אצל אישה )שאין לה מכה( באים מהמקור, :  )א( ט"ז וכסף משנה    ◄

 ד.פק אחרק ס ויש

 גם בספק ספיקא.חמור, החמירו  איסורמשום שזה : )ב(כסף משנה  ◄
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 : (1בסימן קפג )פת"ש הרגשה מהי .ב
 קפח[.  ו"ע שו ]רמב"ם צמרמורת( )כמין גופה נזדעזע .1
 [.2קצ  בסימן ]שו"ע המקור שנפתח מרגישה .2
 [.3הרגשה שאינה חולק החת"ס  אך .]נוב"י לח דבר זיבת .3

 )קיב'([.  או"ז "חהר]מ שההרג  ללא אף בבשרה, דם מציאת .4

 : )פת"ש ס"ק א(הורה הראיה הייתה ט ך רובהרגישה, א .ג

 תולה את ההרגשה ברוב הראיה, וטהורה מהתורה. יעקב:  ב ובית שב יעק ◄

 טמאה. סדרי טהרה:  ◄

 )פנים מאירות(. אישה שמצאה כתם על בגד בעלה, אינה טמאה, אלא אם כן קינח עצמו בו  .ד
 

 הרגשת פתיחת המקור  ❖ 

. 4אהיא דם, ובדקה ולא מצאה כלום, טמ להוצ  אישה שהרגישה שנפתח מקורה  :שןהד  מתתרו  ◄

ום שהרגשה סברא יר בזה מש)ויש להחמשמא ראתה טיפת דם והתקנחה או נימוחה.   שיש לחושכיוון  
 מהתורה, שהרי בגמרא מבואר שחייבים קרבן כשהרגישה(. 

 )בשם יש מי שאומר(. שו"ע כך פוסק  ☜

"ד החמירו בזה, ולא  ימיו תרומהשרק בוכתב  והרבה להקשות על דין זה(  )אה  אינה טמ רדב"ז:    ◄

 .5רות עולםלדו

 באיזו הרגשה טמאה אף ללא ראיה:  . א

ולא    גישה בפתיחתדווקא כשהר  חכמת אדם:  ◄ המקור. אך אם הזדעזעו אבריה ובדקה 

   .מצאה, טהורה. שתולים בשאר מקרים

 
 הראשונות. הביא רק שלושת ההרגשות הפת"ש  1
ש"י, ע"ש. והוא עצמו  אף דעת הרמב"ם כרוהמשיך שמרש"י.  ור דברי השו"ע  כתב שמקקפג, ס"ק נז(  )חן  בערוך השל  2

ך מאוד  שממנו יוצא הדם. והיינו כמו אדם הצריהמקום הסתום   הרגשה היא פתיחתשתוספות  על פי  )שם ס"ק ס(  כתב  
ר  ו מרגיש בזה. וכך ביאתיחתמשום שהמקום סתום ובפ   מתפנה מרגיש כמין כאב קל, וזאת  שהואלנקביו, שבעת  

כות(.  )ולדעתו אף רש"י, הרמב"ם והשו"ע סוברים כך ע"ש באריבהרגשת מי רגלים  להתחלף    מדוע הרגשה זו יכולה
 ברים באחרונים. ר הדן בסימן קפג, ששם מקוועיי)עיין בשו"ת סימן קסז(. תם סופר החמביאים בשם וכעין זה 

שאף כתב  )ס"ק סו(  חן  ערוך השלוב  .הקל בצירוף ספקה(  בהער  31)עמוד    י טהרההדרכו  )פרק א סעיף ב(  הביתטהרת  וכן פסק    3
 ם. השו"ע והרמב" ה שכתב הוא בדעתסובר שהכוונה לפתיחת המקור הסתום וכהגדר הנוב"י

טיהר    והחת"ס טיהר כשהרגישה זעזוע.    םת אדשהחכמאה: לקמן יבואר  האחרונים כתבו שלא בכל הרגשה טמ  4
ובנו   יבת דבר לח[.החמיר אף בז  לו( )ח, בבית שלמהרגשה זו(. ]אמנם )אף לנוב"י שטימא בה ר לחכשהרגישה זיבת דב

 פתיחת המקור, עם זיבת דבר לח.  וקא בהרגשה שלשהשו"ע טימא דו כתב )מהדו"ק קיח, קיט( של הנוב"י
מראה טמא    מצאה ואם  )פת"ש(.  רה לכו"ע  ובואר שנחלקו בזה האחרונים(, טהמן ימצאה מראה טהור )שלק  ואם  5

  )פת"ש(. (. ויש לעיין בדין מעוברת ומניקה לפי זה שהקל בזה )הרדב"זשטמא אפילו למ"ד הפנים מאירות וטהור כתב 
שאין זה    יווןעוד אחרונים שכתבו שכ הדשן )מלבד הרדב"ז שחלק עליו(, ויש    פק בדין תרומתפק  היעב"ץע שאף  וד

הורה.  ב למעשה שאם מצאה מראה טהור, טכת)שיעורים כאן(  לוי  בט הובש  חמיר כתרומת הדשן.הודאי דאורייתא, אין ל
חמיר, ולכן  ף, יש מקום לה( או בזעזוע הגופי המקור )והיינו כשהיא אומרת בוודאות שהרגישה זאת  ורק בפתיחת

ב להקל כשלא מצאה  כת  ( 32)עמוד  בדרכי טהרה  בר לח.  בת דם. אך אין להחמיר בזיכשלא מצאה כלום, תשאל לחכ
רק במסולקות דמים, או כשיש   חת פי המקור התירת זעזוע או זיבת דבר לח. ובפתידקות( בהרגש  5דקה עד  )וב  כלום

 זמן. ין כשבדקה לאחר ספק אם הרגישה. וע"ש בד
  בשבטב  חמיר כתרומת הדשן. וכן כתע שהילה זו, אף לדעת השו"פסק שלא תברך על טב)א, עמוד שלז(  ית  בטהרת הב

כאן(.הלוי   הנ"ל  עוד    )שיעורים  היה בב, פח(  טה"ב בעמוד שנז, ושבה"ל בשו"ת  )כתבו האחרונים  כמו  שאם  לגופה,  גד צמוד 
בזה אלא    נראה שלא הקל)א, יא(  הדרכי טהרה  ברי  מיד. )אמנם מדות לעשות בדיקה  שהולכות נשים בימינו, אינן צריכ

 ישה כלל(. הרג כשמסופקת אם



 101 ◆  סימן קצ 

 . 6טמאה אף בהרגשת זעזוע  :חת"ס◄

 בת דבר לח.שת זיגיש בפתיחת המקור עם הרגק כשתרר אהטמנוב"י:  ◄

 צאה כלום: א מול )מיד(בדקה עצמה כשיעור ווסת   .ב

 אפילו הכי טמאה. חוו"ד ונוב"י:  ◄

 אם בדקה עצמה כשיעור ווסת, טהורה.ט: לתי וס"כרתי ופ ◄

 מעוברת ומניקה שהרגישו ולא מצאו כלום:  .ג

 .7ת רוהוט תורת שלמים, סדרי טהרה, חכמת אדם ויעב"ץ: ◄

 ת. אוטמחת"ס, בית לחם יהודה:  ◄

 : )פת"ש ס"ק ג( התעטשה ומצאה כתם  .ד

ה ומצאה טיפת שהתעטשה בבוקר, והרגישה שיצא ממנה מי רגלים, ובערב בדק  ימשב יעקב:  

 .)ששכיח שיצאו מי רגלים בעיטוש, והרי לא בדקה מיד(דם פחות מגריס, טהורה 

 נחלקו באיזה אופן טהורה:  ⤶

צבי:    ◄ כשדווקלתפארת  לדא  טיפות  כמה  שיצאו  מעט, עתה.  הרגישה  כשיצאו  אך 

 תולים שזה דם.  
חת המקור אם הרגישה שיצא מעט, תולים במצוי, ואין זה כהרגשת פתילו  אפילס"ט:    ◄

 . )שתרומת הדשן טימא(

טהורה.   . ה לח,  דבר  בזיבת  הרגישה  אם  אפילו  טהור,  לבן  מראה  ממנה  שזב  הרגילה  אישה 
 דם(. אמת )חכבר המצוי שתולים בד

  :פת"ס ס"ק ו() וקדב שאינו בעד  בדקההרגישה ו . ו
 טהורה.גבעת שאול:  ◄

טהורים על עד טמאה, שרוב פתיחת המקור למראות טמאים. ואף מצאה מראות  :  חוו"ד  ◄

וכן אם נאבד העד טמאה, משום שאיבדה חזקתה,    שודאי מלוכלך בדם מלפני כן, טמאה. 
  דווקא ת. ]וכן סבר החתם סופר לטמא, ו הורוואינה טהורה עד שתדע שראתה רק מראות ט

אין לחוש, כיוון שלא איבדה חזקתה  (  הנוב"יש  )שחידח  בהרגשה ודאי, אך בהרגשת זיבת דבר ל 
 [.8בכך

מה מיד בלילה, ולמחרת בבוקר לא מצאה כלום בעד, טהורה. שתולים שהיה  קה עצאם בד .ז
א כשלא הסתכלה עד  דווקעליו מראה טהור ונימוק, שזה שכיח יותר משמראה דם יעלם. ו

אך בלא זה, טמאה    על העד.דקה מיד, ודווקא שאין אף מראה אדום  א כשבהבוקר, ודווק
 )נוב"י(.

 

 הרגישה ומצאה מראה טהור ❖ 

 .  טהורה טהור, מראה ומצאה הרגישה: )סימן קפח, א( תרומת הדשן, שו"ע ורמ"א  ☜

 

 
ין להקל כתב מעיקר הדעורים בסימן קפח(  )שיבשבט הלוי  טמאה.    מקורהקל שרק בפתיחת פי ה(  א, שלט)וטהרת הבית    6

 וע. שיש צד להחמיר בזה ולכן תעשה שאלה חכם כשהרגישה זעזאלא כתב 
 .)משום ספק ספיקא(שנה(  )א,טהרת הבית בוכן פסק  7
 "ש.ה. ען זה פשוט להקל בדין זבדבר זה, שאיהחת"ס בכמה תשובות ברי שהאריך בד)ס"ק ו( "ש בפתועיין  8
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 עד כמה זמן הבדיקה מטהרת:  . א
 ווסת. עור  רק כשנעשתה בתוך שיחוו"ד:  ◄

 .9ווסתשיער אפילו לאחר כדי כו"פ:  ◄

 מסתפק בזה.סדרי טהרה:  ◄

 

 כתמים בקטנה  סעיף ב | 

. חוץ מקטנה  *10טמאים  ן שעתן, כתמיה  ים שדייןשכל הנש  )ה ע"ב(רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר  

לא הגיע דאי  )ואפילו אין לה במה לתלות, תולים שמא לא שמה לב, כיוון שמגופה ושלא הגיע זמנה לראות.  

 (. )רש"י(

תמה טהור. כתם שראתה  שקטנה שראתה פעם ופעמים, כ   )י ע"ב(דק אומר  יהוצ  רבי שמעון בן

 חנן טהור, ולדעת חזקיה טמא. יה שניה לשלישית: לדעת רבי יו בין רא
 

ג' :  11ורא"ש   )על פי הרשב"א(רשב"א, רמב"ם, ר"ח    ◄ ראתה  לא  עוד  וכל  יוחנן,  כרבי  הלכה 

 פעמים כתמה טהור.

 שו"ע.כך פוסק  ☜
דרבי  :  וספותרש"י, רמב"ן ות  ◄ רק אליבא  אך מיים(.  ווסת בפע )שקובעת  כל המחלוקת בגמרא 

 אליבא דרשב"ג צריכה לראות ד' פעמים. 
 

 מאיזה גיל אינה נחשבת קטנה ❖ 

ע"א(רחב"א מבאר   וזמנה לראות הוא    )ה  לראות מטמאת משום כתם,  זמנה  שתינוקת שהגיע 

 . כשיגיעו ימי הנעורים
 

שתי    , כתמה טהור, אפילו הביאה12לא הגיע לגיל  ם  א   "ו:ורי)לפ"י הב"י(  רשב"א ורמב"ם    ◄

אומרים שהיא גדולה וכתמה טמא. אך  , בסתמא  12לגיל  שערות, שאומרים ששומא הן. ואם הגיע  
)ולא אומרים שמא נשרו, כי רק לעניין ספק מהתורה  שאין לה שערות, נחשבת קטנה  אם בדקו ומצאו  

 בכך(. ים מחמיר

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 . כתמה מטמא  12תי שערות, או שהגיע לגיל יאה שאם הברש"י:  ◄

 

 קטנה נשואה  ❖ 

)כמו שחוששת לדם  יה.  ל, אפילו קטנה, חוששת לכתמבימינו, כל אישה שיש לה בערש"ל וט"ז:    ◄

 (. )רש"ל(בתולים 

 ה. המנהג לטמא כתמיה שנמצאו בגופה. אמנם כשמצאה בבגדיה, טהורב"ח:  ◄

 
וך להרגשה ניתן לסמוך על מציאת המראה  נים שסברו שאף סמהביא בזה עוד דעות באחרושמה(    )א,  בטהרת הבית   9

 בדיעבד עד מעת לעת. י, וי"א עד מעת לעת(, והוא פסק להקל א חצי שעה אחרה דקות אחרי, י"הטהור )י"א כמ
ת דמים כתמיהן טמאים,  , ששאר נשים המסולקו(ן נח)חלק ה, סימ   בת הרשב"אבתשושמבואר    )כאן(   באבני שהםתב  וכ  *10

 שרצה להקל בזקינה.  כפנים מאירות, ודלא פעלים סדרי טהרה וברב   וכן פסקו
 ובב"י.בטור   אלא שאינם כדברי הרמב"ן. עיין כדברי הרשב"א,ין דבריו לגמרי אך א 11
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ן שאין הכל  )ואין ראיה מדם בתולים, שכן שם החמירו כיוו תמים  אינה חוששת לכש"ך ובאר היטב:    ◄

 בכתמים(. ה, אך סברא זו אינה שייכת בקיאים בקטנה וגדול

 נחלקו באיזה אופן טיהר הש"ך:  ⤶

הש"ך טיהר אפילו בכתמים שודאי הגיעו מגופה, אלא לחם חמודות ומנחת יעקב:    ◄

 ם. שלא הרגישה בה

 .(ר אח  בדבר   לתלותם   )וניתןודאות שהגיעו מגופה,  אין והש"ך טיהר רק כתמים ש:  12חוו"ד  ◄

 

 שראתה ראיה ארוכהסעיף ג | קטנה 

לראות ג' פעמים, יש לה דיני כתמים. סעיף זה דן  ו"ע שקטנה שהתחילה  בסעיף הקודם פסק הש 

 איות. ר בקטנה שראתה ראיה אחת גדולה. האם נידונת כרואה ראיה אחת או כמה 

 

עת כל שבעה,  שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות, והייתה שופ( ט ע"ב)רב חלקיה בר טוביה אומר 

אינה    ()רש"י()טיף טיף  בר חייא אומר שמזלפת  שימי . רב  ]ועדיין כתמיה טהורים[ראיה אחת  נחשבת כ 

 כשופעת. 
 

 אפילו אם פסקה מעט באותו יום, נחשב כמספר ראיות.רש"י:  ◄

 ת.ראיו אתה שלוש וסתות, נחשב כמספראם ר קאדוורמב"ם:  ◄

בלא הפסק, נחשב  לפת טיף אחר טיף  אם הייתה שופעת כמה ימים, או מזשו"ע:    ☜

מוחזקת דמים מעט, וראתה ג' פעמים, אפילו ביום אחד,    כראיה אחת. אך אם הפסיקה

ויש  רמ"א:  וכתמה טמא. ויש מי שאומר שאין כתמה טמא עד שתראה בשלוש וסתות )

 אשונה(.ר כסברא רמילהח

 : 13תיים קה בנשופעת דם שהפסי . א
ת. אך אם הייתה שופעת והפסיקה,  נידון ככמה ראיו אם היה מזלפת והפסיקה,  ב"ח וש"ך:    ◄

 יה אחת.נידון כרא
 בכל אופן נחשב ככמה ראיות.ט"ז:  ◄

 

 סעיף ד | הפסיקה וחזרה 

ונות ושוב חזרה לראות.  ע  בסימן קפט, סעיף כז, התבאר דין קטנה שהתחילה לראות ופסקה שלוש

הרשב"א אף בדין פי זה פסק  ן הרשב"א שם. על  גמרא בדף ט ע"ב, וכפי שהבישם ב  מקור הדין

 כתמים: 

 
 )שיעורים כאן(.הלוי שבט בוכן הסכים  12
ורב שימי    תה כל שבעה נידונית כראיה אחת. "ל האומרת ששופעת שראא הנון באחרונים הינו בגמר מקור הדי  13

ואה דם היוצא  ששופעת היא הראם כך עולה   רא:זלפת נידונית כמפסיקה, ונחשב לכמה ראיות. ומקשה הגמאמר שמ
יכולה איש וכי  נהר?  כשיכמו  לחיות שבוע שלם  רב שממנה  וצא  ה  ולכן מבארת את  כך?  היא  דם  ימי: שמזלפת 

 ת.  כשופע 
דין זה? ויישבו בשני אופנים. הב"ח יישב סקו הטור והשו"ע  ך יוצא שאין דין שופעת. ואיך פ והקשו האחרונים, אם כ 

(,  סקות נחשב לכמה ראיותלו בהפסקות קטנות(, לבין מזלפת )שבהפראיה אחת, אפיין שופעת )שהכל שיש חילוק ב
 הוי ככמה ראיות(.  -סקת ע שלם )ואף שופעת ופובשבוום או יומיים, והגמרא סובר שהשו"ע עוסק בשופעת יהט"ז ו
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ונות, ושוב חזרה לראות שלוש פעמים, כתמיה ה מלראות שלוש עקטנה שראתה ופסקרשב"א:  

רגילה לראות לפני ההפסקה ה  יום, ובין אם ראתה כפי שהיית  90)בין אם חזרה לראות בהפסקות של  .  14טמאים 

 (.)ב"י( 

 בשו"ע. פסק  ך וכ ☜
 

 סעיף ה | כתם הקטן מגריס

לדעת ת"ק )והוא רשב"ג( תולה  )מאכולת(.  האם ניתן לתלות כתם בכינה  )נח ע"ב(  ם  התנאיקו  נחל

לתלות   ויכולה  הרגה.  כשלא  אף  תולה  אנטיגנוס,  בן  חנינא  רבי  לדעת  כינה.  הרגה  אם  רק 

בפשפש אף שלא הרגה, תלות  ולדעת חכמים בגמרא יכולה ל   גריס.  לבמאכולת עד כתם בגוד 

 לכה כרבי חנינא. הודה שה מוס. ורשב"ג עד גודל תור
 

 י חנינא בן אנטיגונס, שכן רשב"ג הודה לו. כרב הלכהרמב"ם, רשב"א, רא"ש וטור: 

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 : שחור דם . א
 .15אין לתלות במאכולת ראב"ד, סדרי טהרה ורעק"א:  ◄

 . (זו  מראוח  כירלהז לפוסקים היה )שכן תולים,  צדקה:מעיל  ◄

 

 שיעור גריס בדיוק ❖ 

ולה גם בגריס, ורק  תולה עד גודל גריס, אך גריס עצמו טמא. ולדעת רב חסדא תא  לדעת רב הונ

 מעל גריס טמא. 
 

 הלכה כרב חסדא, ותולה אף בגריס בדיוק. רשב"א, רמב"ם, רא"ש, סמ"ג וטור:  ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 ריו(. )והסמ"ג סתר דבהלכה כרב הונא ומה: רת ◄

 

 שיעור גריס ❖ 

 ם. המטמא הוא גריס הקילקי, שהוא תשע עדשי]צרעת[  בהרת  שגודל  אומרת  )ו, א(  המשנה בנגעים  
 

גודל גריס הוא תשע עדשים. ועדשה היא ארבע רמב"ם, רשב"א, אגור בשם מהרי"ל וטור:    ◄

 )דרכי משה(.ם קבועות בראש הששערות כמו  36שערות. נמצא שגודל גריס הוא 

 ."עושוסק כך פ ☜

 
ן הבדל אם  קור המדויק( שאירי ר"ש בן יהוצדק בדף י ע"ב )עיין בתחילת סעיף ב למלמד מדב  שהרשב"א  נראה  14

ופסקה,  ף י ע"א, לגבי קטנה שראתה  יא בדהסוגת. ועוד למד הרשב"א מש הראיות תהיינה ברצף או ראיות נפרדו שלו
ת לווסתה הראשון(. טמאים, וכן חוזר  , חוזרת לדינה הראשון. )וכתמיהשפסקה, שבה לראות שוב נות  שאם לאחר ג' עו

מסולקים, וכאן למרות שלא קבעה ווסת,  וסת אין דמיה  רק כאשר קובעת וועם זאת שבסימן קפט, הבין הב"י ש
יש סיכוי שהדם    ה אם ים הרי ראתה דם, והשאלין כתמים לחשש לווסת. בכתמלוק בחי  שנראה שי כתמיה טמאים. 

שמא תראה, שבזה צריך קביעות גדולה כדי שתחשוש  תה דם ורק חוששת  ממנה, לעומת חשש לווסת, שלא ראהגיע  
 לו. 

ועוד    לחוש.אין  תמים אלא צבע, ולרוב  שרוב המראות השחורים אינם כרים כאן(  )שעיובט הלוי  בשבמציאות כתב    15
אף  פוסקים השמיטו דברי הראב"ד, )ובזה לגמרי, שכן הרבה  קלו  שזה צבע אדום. ויש שה  שבבדיקות במים רואים

 )א, תלח(. בטהרת הבית דבריו(, וכן פסק השו"ע לא פסק 



 105 ◆  סימן קצ 

 . )עיין לקמן(ת בגופו של אדם שערות כמו שהן קבועו  36ושיעורו  רמ"א: 

 וטעות סופר נפל בדבריו(. ב"י: )  רות שהם תשע שערותג' שערות על ג' שעמרדכי:  ◄

שכבר   עתהדאין אנו בקיאים בשיעור גריס, ולכם יש להחמיר בדיני כתמים לפי שיקול  רא"ם:    ◄

ד. ומכל מקום לא נהגו לעובי הכתם שנכנס לתוך הבגשלא נתנו שיעור    משום  )אפשר שטעמואי אפשר לתלות  

 . (בשמים ראש( )שו"תכדבריו בזה 

גדול  ש:  פת" . א יש שנקטו שיעור  גריס.  גודל משערים  באיזה  נחלקו  )מעיל צדקה  האחרונים 

 .16)חכם צבי ויעב"ץ(ויש שנקטו שיעור קטן מזה  ,וחת"ס(
  ייתה לים בשיעור גריס, משום שתחילת הגזירה הו, תואף בימינו שאין כינים מצויות בנינ .ב

חכמים, מכל  ן לבטל תקנת  ם חומרת טהרות, ובימינו שאין טהרות החמירו כיוון שאימשו
 )חת"ס(.מקום אין להחמיר יותר ממה שגזרו חכמים 

הנבלע. וכן להיפך, אם    י וביש לשער רק כשיעור שבא לפנינו, ולא לחשב את הע כתם עבה:  .ג

 . טהרה( סדרי) 17רה המו עיניר שהדם התפשט, יש לטמא. והכל לפי ראות וברו שיעורו מעט
אש, העיקר כמו שכתב בהגה  כתב לשער כשערות הר  אף על פי שבדרכי משהמאיר נתיבים:   .ד

  שהולכים אחר שערות הגוף. והוא היה משער בשערות שעל זרוע ידו, הן ואוירן, ועוד חצי
 וירן מסביב.א
 

 למדידה לפי גריס גדו ❖ 

ם מקילים מן, משום שבגריס של כתמימשערים בגריס הגדול שהזדראב"ד ורשב"א:    "ן,רמב

 .)כדאיתא בגמרא נח ע"ב(

 (.)ט"ז()שאפשר שיש כינה יותר גדולה שו"ע וכך פסק  ☜
 
 כתם צר וארוך  ❖ 

 שכתם ארוך מצטרף לשיעור גריס.  )נט ע"א(הברייתא אומרת 
 

 .18ע, ובין אם הוא ארוך מרוב תולה בכינה, בין אם הכתםר ושו"ע: וט ☜

 

 שעל בשרהסעיף ו | תליה בדם 

וטור:    ◄ רשב"א  ראב"ד,  עד  רמב"ן,  מטמא  אינו  כשמצאה  כתם  בין  ובין  גריס,  בגדה  על 

 כשמצאה על גופה. 

 
ב(    בטהרת הבית   16 ודן בש)א ה,  גריס,  קו  המעיל צדקהלהלכה פסק כדעת  יעורי  כת   20טר של  כשיעור  ב  מ"מ. וכן 

.  מ"מ  19-   18פסק שגודלו  )שיעורים כאן(    בשבט הלוי  מ"מ.  19טר  בקו  כתב(  42)עמוד  כי טהרה  . ובדר)קונטרס שיעורים טו( זו"א  הח
 דעות נוספות המחמירות יותר.  ויש בזה

רה  , שירי טהא, יו"ד לו() ב פעלים )רת בהרבה מהשיעורים הנ"ל(  ינו )שהן קטנו כפי כינים של ימודע שיש שהחמירו לשער  
ם משום טהרות, )שלא יאמרו  שכיוון שגזרו על כתמיה(    )הביאו הפת"ש בס"קת"ס  הח, אך להלכה כתב  (קצ, תשובה ט()

ר  תה ואין להחמינשארה כמות שהיירה(, ובימינו נשאר הדין משום 'לא פלוג', אף הגזירה ד טמא והאישה טהושהבג
 .(אן( )כ באבני שהם )עיין ם ל האחרוניבה יותר. וכן פסקו רוב ככ

סק בספר  הקלו בזה. וכן פ)א, שפב(  הבית  וטהרת  )ס"ק לד(  שלחן  וך הערמחמיר בזה. אך  קצ(    )פתיחה לסימןהפרדס רימונים    17
 . )כאן( אבני שהם

 שהם(. )אבני ולא תימא שאין דרך כינה להתמעך כך  18
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  )נז א  יתרימשום שכל כתם הוא ספק, והבמ"מ:  ).  19מגריס כתם שעל גופה טמא אפילו קטן  רמב"ם:    ◄

תלות במאכולת, כיוון  שאין לכיוון  הגהות מימוניות:  על בגדה ספקה טהור.  מא, ופסקה שעל בשרה ספקו ט   ע"ב(

 שהגוף בדוק אצל מאכולת(. 

בשרה  :  "עשו  ☜ על  ובין  חלוקה  על  בין  גריס,  בשיעור  אלא  מטמא  אינו  )רוב כתם 

 שכתם הנמצא על בשרה מטמא אפילו בכל שהוא.  וי"אהראשונים(. 

 נחלקו האחרונים בפסיקה:  ⤶

הי"א שבסוב הראשכר  כה הלב"ח:  ◄   וכדעת  גריס,  עד  ח  ונים שתולה  פסקו  עיף  )שם 

 .(שמצרפים כתמים שעל בשרה לגודל גריס

 אין להקל, כי מהש"ס משמע כרמב"ם, וכן משמע מתוספות והרא"ש. ך: "ש ◄

 יפך לה  אין דברי הש"ך מוכרחים, ואף בתוספות ורא"ש נראהתורת שלמים:  ☜

 . 20ב"חמדבריו. ולכן אין לזוז מדברי ה
 

 סעיף ז | תליה בפשפש 

ע מפשפש,  ניתן לתלות בכתם עד תורמוס, שמא דם זה הגי  )נח ע"ב(גמרא  כנזכר, לדעת חכמים ב

 וזאת אפילו אם לא הרגה פשפש. 
 

  , אף להלכה שפוסקים כרחב"א, ]שזה סימן שהרגה פשפש[אם הרגה פשפש או הריחה ריחו  רא"ש:    ◄

 ם(.  דהוי כמי שהתעסקה בכתמי הרגה פשפש תולה בו,שאם  שאף הוא מודה משום)עד כתרומוס. לה תו

 שו"ע.כך פוסק  ☜
)שכיוון שמצויים פשפשים, נחשבת  פשפשים תולה בפשפש  במקומות שבהם מצויין  :  21ֽ [ רשב"א◄]

 .()בית יוסף( כמי שהתעסקה בכתמים 

 שפש. ידוע שהרגה את הפאלא אם הריחה ון,  אופאינה תולה בפשפש בכל  :  )ע"פ המ"מ( רמב"ם    ◄

 לדינא כשלא הרגה, ושכיחים פשפשים: ⤶
  בזה[. שטיהר שב"ארה לדברי הסכימו לא והטור שהרא"ש משום]אינה תולה, וטמאה  ב"ח: ◄

 
ראשונים ביארו  וב הת. ובסעיף ח יבואר שרטיפות דם בעיגול או כשורה, או מפוזרוסתפקת כשמצאה  הגמרא מ  19

ודאי  מכך על הרמב"ם, כיוון ש  ירוחם  הראב"ד ורבינווהקשו    ריס.ם מצרפים את הטיפות לגשהגמרא מסתפקת הא 
זה  אם תולים שדם  א הוא הספק הגמרת בטיפות שעל בשרה. והרב המגיד יישב שהרמב"ם מבאר ששהגמרא עוסק

 "ש את הגמרא, ע"ש. והראביארו גם רבינו יונה מגופה או לא. ובסעיף ח יבואר שכך 
)ס"ק לחם ושמלה  ב)א, שעז(.  בטהרת הבית  הביאם    כתם שבגוף לכם שבבגד.בין  חרונים רבים שלא לחלק  וכן פסקו א  20

 טיהר אף כשיעור גריס הרגיל.  )שם( וטהרת הבית  ,  מ"מ(  6)ל ימינו  הקלו רק כשיעור כינה ש  )שיעורים כאן(ובשבט הלוי  ג(  י
אם לא הרגה,  אך    ש סובר שדווקא כשהרגה,רשב"א חולקים. בתחילה כתב שהרא"ש והדן האם הרא"בית יוסף  ה  21

ים לרחב"א היא כששכיחים פשפשים. לדעת רחב"א  והמחלוקת בין חכמצויים פשפשים, אינה תולה בהם )אפילו שמ 
שתולה  ב"א  , ורק כשהרגה מודה רחו שכיח שיהיו צמודים לגוף, ולרבנן כןה, כיוון שאינשכיחים אינה תולשלמרות  

סובר ש הרשב"א  ואילו  כיו בו(.  הרגה,  לא  אם  תולה  ון שאפילו  היא  שכיחים פשפשים,  התנאים  )ומחלוקת  בהם 
ים. ולכן  כיחים מאוד פשפששולאחר מכן דחה הב"י וכתב שאף הרא"ש מודה שתולה כש  חים אך לא מאוד(.כששכי
 ה. ם בזן לקמן בדברי האחרוני זה ברור שהרשב"א והרא"ש חולקים. ועייאין 

לה בפשפש כשהרגה(. ונלע"ד מב"ם מודה לרא"ש )שתוף הרהזכיר הב"י שייתכן וא  הערת אגב בדברי הב"י: בדבריו
גה מהם  שר, מודה שאם הרבם הסובר שאין לתלות במאכולת )וכל שכן בפשפש( שעל התו בזה שאף הרמב"כוונ

ינה תולה בכל מקרה בפשפש, משום  ם שאב המגיד, שהבין ברמב"לתלות בהם. )ואין בזה סתירה מדברי הריכולה  
התפארת  בשם  שהביא כן  ברעק"א  תן לתלות בכינה שהרגה(. ועיין  ך לכינה אין ריח, וניו, אשבפשפש יש ריח אם הרגת

 וכתב שלדעתו צ"ע לדינא. למשה 
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 משה  הדרכי  הביא  וכן  כך.  הרא"ש  פשט   ואף   בזה,  הקל  הרשב"א  ]שכןתולה וטהורה    :22ט"ז וש"ך   ◄

 . [רי"ו בשם

יותר מגודל    :רהטה  סדרי . א לות שאותו עוד  ם אפשר לתאוס,  תורמיש להסתפק כשמצאה 

 . י גריסיםנלה לתלות עד ששם, וכדין מי שהתעסקה בגריס, שיכוהגיע מכינה שהייתה 
 

 סעיף ח | צירוף טיפות לגריס

 שכתם ארוך מצטרף, אך טיפין טיפין אינו מצטרף. )נט ע"א( הברייתא אומרת 

יפין טיפין או  ה, או ט שורכ  אול(  )עיגוין באישה שראתה כשיר  הד   מה   )נח ע"א(רבי ירמיה שואל  

תא  א. ודוחה: אולי הבריישטת מברייתא האומרת שספק על בשרה טמלרוחב ירכה. הגמרא פו

 טימאה רק כשהכתם לאורך הירך. 
 

הראשונים    ◄ ועוד( רוב  רא"ש  רמב"ם,  ראב"ד,  ואכן :  )רשב"א,  בדווקא,  אינה  הגמרא  דחיית 

 ירמיה. חמירים בספקו של רבי א שמיוצ מהברייתא

 שו"ע.סק כך פו ☜
 מיקל. בכתמים הולכים אחר הי"א ברא"ש:  ◄

 
 מרא לא פשטה מהברייתא בדף נט ע"א: הראשונים חולקים בביאור שאלת רבי ירמיה, ומדוע הג 

הקטנים מגריס שעל בשרה.    טיפין   צירוף רבי ירמיה מסתפק לעניין  ראב"ד, תוספות וטור:    ◄

   נט ע"א עוסקת בטיפין שעל חלוקה.דף תא בוהבריי

תם לגריס. ואם ראתה על חלוקה  כך, כשראתה כמה טיפין על בשרה, מצרפים אום  א  ⤶
 אותם לגריס. אין מצרפים 

 .23בשם י"אשו"ע פסק  ךכ ☜
רבי ירמיה מסתפק בכתם הגדול :  (24)וכן ביארו רש"י, רא"ש ורמב"םרבינו יונה  רשב"א בשם    ◄

  מקור, או שמשום צורתו יע מההאם אומרים שהג  משונה   בצורה צא  שנמ  כתם  מגריס, וספקו האם
יה כתם עוסקת בכתם שעל חלוקה )ולכן אם יה  . והברייתא בדף נט ע"אברור שלא הגיע מהמקור

 שגודלו גריס, טמאה בכל אופן(.

ן הקטנים אינם מצטרפים, וטיפין הגדולים אם כך, בין על גופה ובין על חלוקה, טיפי   ⤶
 ים. טמא מגריס

 .*25בסתמא שו"ע כך פסק  ☜

 
 ילת דבריו הביא שנראה האם הרא"ש חולק על הרשב"א או לא. בתחהב"י שהסתפק    רה הקודמת בדבריעעיין בה  22

פשפשפים. ולכאורה תולה אם שכיחים מאוד  דה שב שייתכן שאף הרא"ש מוא"ש חולק ומטמא. ובסוף דבריו כתשהר
 הראשון בב"י )שהרא"ש חולק( 'הפירוש השני'. וצ"ב. ראה שקרא לפירוש  בלשון הש"ך נ

  הביאו ת ב, צט(  )שו")שבט הלוי  דל תורמוס  בסעיף זה מאחר ואיננו יודעים מהו גו  בו שאין נפק"מהאחרונים כתעשה  מל

 (. )כאן(באבני שהם 
ה סוברת  תם שעל בשרה, אינעל בשרה. והדיעה שהחמירה בכל כאו הדעות ביחס לכתם שהוב  עיין בסעיף ו, שם  23

 .)ש"ך(כי"א זה, שהרי אף ללא צירוף טמאה 
רבי ירמיה של    וכרחים הם לבאר שספקושאין לתלות בכינה על הבשר, ואם כך מ  סוברים  הרמב"ם  ובין   הרא"שבין    24

 טיפות.  לצורה שבה מצאו את ה אלא מתייחס לצירוף הטיפות,בכתם שעל הבשר, אינו 
א באופן סתמי  לם 'לטיפין טיפין', שהטיפין עשויים בצורה מיוחדת, ול פי ביאור הרשב")לע"ד הרא"ש מבאר כן ע

שבה הדם נמצא, ולא    צורהשספק הגמרא מתייחס ל  הראשונים. לכן היה יכול הרא"ש להסבירו שביארו שאר  כמ
 ת הטיפות לגריס(. אם מצרפים א 

והטוב  הקל בזה,  )נ, סעיף כג(  ה  בחקר הלכרגלים(,  מרוחקים זה מזה )כגון על שני היפות שנמצאו במקומות  תי טש  *25
הלוי  שבט  ובכתב להקל,  מוד שפ(  )א, עבטהרת הבית  החמירו.  ים ס"ק יא(  )חידוש החוו"ד  , ו, רסג אות ה( , א)תליתאיטעם ודעת  
 ורך. הקל בשעת הצ  )שיעורים כאן(
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שנ . א עכתם  קממצא  הבגד,טל  שבשרוול  דינ  ים  מחוברים  אינם  ואםאם  טיפין,  כטיפין   ם 
 )בינת אדם(. ים מפסיק טממחוברים לבגד, צ"ע אם האויר שבין הק

 

 סעיף ט | כתם הנמצא בצורה משונה

ספק הגמרא  נים  ראשוהראשונים בביאור ספק הגמרא 'נמצא כשיר כשורה'. לרוב ה כנזכר, נחלקו  

ס לדם שנמצא בצורה  . ולרבינו יונה ורמב"ם הספק מתייח גודל גריסנות ל האם מצרפים טיפות קט 

 אשונים מבינים שספק זה נפשט לחומרא. ן זה דם שבא מהמקור. הרמשונה, שמא שאי

ראה )ארוך כרצועה, בעיגול, טיפין טיפין, או שנורה משונה,  כתם הנמצא על בשרה והוא בצ שו"ע:    ☜

 נמצא כך.היה זה מהמקור לא היה שאם  טמאה, ולא אומריםמלמטה למעלה( שבא 

 

 קבל טומאה ובגד צבוע בר שאינו מסעיף י | ד

 הקדמה קצרה

ראו חכמים שלא לטמא כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל    כתמים מדרבנן,כיוון שטומאת  . א

 טומאה. וכתבו הפוסקים כמה טעמים בזה: 

טומא26ר"ן  .1 שעיקר  כיוון  כת:  מחמת  מים  ת  הכתםנובע  את  שראתה  טמא    שהבגד 

י כך  ומתוך  טהורה,  הוהאישה  את  גם  לטהר  בבגד  בואו  כך,  אם  מקבל  בגד.  שאינו 

 טומאה גזירה זו אינה שייכת. 

 ב על קרקע אלא על כלים(. )שאין מצוי שאישה תשרשב"א ומאירי: לא גזרו על דבר שאינו מצוי  .2

 כדםם  בהם, משום שאין הכתמים ניכרים  ונייצבע   כמו כן ראו חכמים שלא לגזור על בגדים .ב

 .)על פי רש"י( 27גמור 

 

על דבר  מטהר כתם שנמצא על ספסל של אבן וכדומה, משום שכתם הנמצא  )נט ע"ב(  רבי נחמיה  

 כרבי נחמיה.  הורו חכמים)ס ע"ב( שאינו מקבל טומאה, טהור. ובגמרא שם 

רה.  אחר כך מצאה כתם, טהוה, ועלי  שאישה שבדקה קרקע עולם וישבה  )נז ע"ב(שמואל אומר  

 כרבי נחמיה. אר שדעת שמואל שי מבורב א
 

 רבי נחמיה, וכתם על דבר שאינו מקבל טומאה, טמא. לכה כאין הראב"ד:  ◄

 מקבל טומאה, טהור.כתם הנמצא על דבר שאינו ח, רמב"ם, רשב"א, רא"ש וטור: "ר ◄

 .*28שו"עכך פוסק  ☜
 ת כסא אינו מקבל טומאה.בי וכן: )על פי מרדכי, סמ"ג וסמ"ק(רמ"א 

 
ם שלא כר"ן, כיוון  אך העולה מדבריה  , שמשמע ממנו שכתב כטעם הר"ן.(ח ע"א ד"ה כרבי נחמיהדף נב)  תוספותעיין    26

ה שייך. ואף בטעם הגזירה על כתמים,  עם הר"ן אין זטמא בכתמים. ולטשלדעתם כל המטמא בטומאת נגעים, מ
 ה. ן בז"יש, משמע שלא סברו כרבו שזו גזירה שמא תטהר אף כשתרגכת ()שם בד"ה מודהתוספות ש
מ  א, שצא(  בטהרת הבית אם  )הבייש אחרונים    27 בגד  דברים אלה שכתם השלמדו  ניכר כאדום, אפילו כשנמצא על 

רו בצבע בהיר, כמובא  א זו, ובכל אופן טהור )אלא שיש שהחמילא קיבלו חומרלהלכה האחרונים  צבעוני, מטמא. אך  
 בהערה(. להלן

טפחים  ות. ובשאר בגדים שלוש  אצבעות על שלוש אצבע  שלושומאה, בבגד צמר ופשתן  ושיעור בגד המקבל ט*  28
רק מגודל    גד מקבל טומאהכתב שב(  45עמוד  )ובדרכי טהרה    על פי הרמב"ם(.)א, עמוד תא(  רת הבית  טה)שלושה טפחים    על
תר מכן, תשאל שאלת  מכן, ויש שאינם מקבלים אלא ביו  פחותגדים שמקבלים טומאה בס"מ. אך מאחר ויש ב  6על    6

אה )ועיין בהערות לקמן(. וכן  , מקבל טומ 6על  6נו גדול שמשתמשים בו, אפילו איהערה שם כתב שכל בגד . ובחכם
 .בעותל טומאה כבר משלוש אצבעות על שלוש אצשים בבגד, מקבשאם משתמ ם כאן( )שיעוריבשבט הלוי כתב 
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דבר המקבל טומאה,   תה כתם על דבר שאינו מקבל טומאה, הנמצא עלאר רה:  סדרי טה . א

 .29טמאה 
 כתם על רצפת הבית: .ב

)על פי הרא"ש ותוספות שטימאו בבית שמטמא  טמא, שכן בית מטמא בנגעים  ם:  תורת שלמי  ◄

 בנגעים(. 

 טהור.כו"פ וסדרי טהרה:  ◄

 )נוב"י(.  30מים טמא בכתבנן מה מדר אף דבר המקבל טומא .ג

 נייר: .ד

הרמב"ם שאינו מקבל טומאה, היינו  שכתב  )ומה  נייר מפשתן מקבל טומאה  יבת ציון:  י ושנוב"  ◄

 . מקבל טומאה( –נייר העשוי מפשתן בנייר של זמנם, אך 

 נייר אינו מקבל טומאה בכל אופן.: 31סדרי טהרה, חכמת אדם וחת"ס  ◄

 ים:י רגלטלת ממצאה כתם סמוך לתשמיש או ה . ה
 פק. יר מסמסתפק, והחמסדרי טהרה:  ◄

 טהורה.: 32חמדת שלמה  ◄

ואף   אחר והוא מחובר לקרקע, אינו מקבל טומאה.חלק מבית הכסא, מכלי שקבעו אותו כ . ו
 )נוב"י(.  אם לא חיברו אותו, אם חילקו אותו כך שאינו ראוי לתשמישו הקודם, טהור

 
 בגד צבעוני  ❖ 

 טהור. , לדעת ת"ק טמא, ולדעת רבי יונתן (ע"בא )ס כתם הנמצא על בגד צבוע 
 

 למיקל(.שומעים  )שבכתמיםהלכה כרבי יונתן רמב"ם ורא"ש:  ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 
וכן    ועוד(.  פרי דיעהבזה )הרה  רונים חלקו על הסדרי טדבר המקבל טומאת משא. ודע שהאח  ח עלוהיינו כשמונ  29

 )שיעורים כאן(. בשבט הלוי וכן משמע תיא(.  )א, עמודטהרת הבית הכריע 
אור שמח וטהרת  דברי חיים, פרי דיעה,  טיהרו. בניהם:  חרונים חלקו ואך הרבה אק מא(  )ס"ערוך השלחן  וכן פסק    30

 . לדינאהוא וכן פסק )כאן(, אבני שהם בספר   ביאםההבית 
 )א, תו(טהרת הבית ו)סעיף מב(. ך השלחן ערו וכן פסקן 31

 ייר טואלט: נ
אחר שהתלכלך,  ראוי לשימוש לה )כיוון שאינו  אינו מקבל טומא :  )א, עמוד כה(וטהרת הבית  "ד ג, נג(  )יואגרות משה    ◄

 מאה(. ולא שייך לומר שמקבל טו
  ת כלי עליו.תור מקבל טומאה, שכן :אן( כם  שעירי )ושבט הלוי  , בהערה(44מוד ע)דרכי טהרה  ◄

 ר, שזה גורם לקלקול ללא צורך. ה להסתכל על הניישהפוסקים כותבים שאין לאישגיש ויש להד
ניילון:   האחבגד  מקבללרוב  אינו  הבית    )שם(  משה  )אגרותטומאה    רונים  הלוי    )שם(טהרת  כאן(ושבט  ויש (.  )שיעורים 

)אגרות משה וטהרת  שתן  טי פניילון תפור בקצה בחואם האך גם המקילים החמירו  (.  )ד, קיח()מנחת יצחק  ירו בזה  שהחמ
 (.הבית 

)א, עמוד    ולטהרת הבית.  ה מול אותו מקום אינו מקבל טומאה. אך למעשה החמיר כשהניח  )שם(הלוי    צמר גפן: לשבט 

 אינו מקבל טומאה.  תה(
 פד: 

ת,  טהרת הבימוש. ולדינא  לשי  רי עשה ממנו כלי הראויגדול ג' על ג' טפחים, ומאידך ה  אינוהפוסקים דנו בו מצד ש
והוא )כאן(    אבני שהםהחמירו בזה. הביאם בספר    )שם(והדרכי טהרה    ושבט הלוי ו בזה.  הקלהגר"נ קרליץ ועולת יצחק  

 רך. להקל בשעת צו פסק
 . ועוד טהרה, צמח צדק בושימלוכתב שכן פסקו יב( )א, עמוד ת בטהרת הבית וכן פסק  32
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 הלכה כת"ק.רמב"ן:  ◄

 הבגד טהור, אך האישה טמאה.רבינו שמחה וראב"ן:  ◄

 נראים דברי הרמב"ם, איך המחמיר תבוא עליו ברכה.רשב"א:  ◄

 דינא: נחלקו האחרונים ל ⤶

ד צבעוני. שיש חולקים ומטמאים בבג  השו"עתמוה מדוע לא הביא  דגול מרבבה:    ◄

 )רבינו שמחה, ראב"ן ורמב"ן(.עולם  ל מול שלושה חמורי וקשה להק

 . 33מאחר ורוב הפוסקים הקלו בזה, כך הלכה ובה מאהבה: שת ◄

 .34בגדי צבעונים מצילים על האישה, אך לא בגד הצמוד לגוףחת"ס:  ◄

 ומר: בגד מנ . א
אם היה שיעור גריס בכתם, טמא, ואין  :  35רע"א צדקה, סדרי טהרה, חכמת אדם ומעיל    ◄

 , טהור. ק הצבוע יש גריסמחלק את הדם לשניים. אך אם רק בצירוף החלהצבע 

 אף מקום הצבוע מצטרף להשלים לגריס.: 36חוו"ד, תפארת צבי, תשובה מאהבה  ◄

 (.37)מעיל צדקהכל צבע שהוא מציל בכתמים  .ב
 

 עוני בגד צבלבישת  ❖ 

שלפיכך   אומר  יונתן  לההתקינ רבי  כדי  צבעונין  בגדי  לאישה  כתמיו  מדין  ומקשה  צילה  ם. 

ומר שלא התירו בגדי צבעונים אלא להקל  : וכי מי התקין תקנה זו? ומבארת שכוונתו ל הגמרא

אספסיינוס( שלאעל האישה   )בפולמוס של  לגזור  חכמים  ומבארת שרצו  אסרם?  מי  וכי  בגד  ללבוש    )ומקשה: 

 . יף ללבוש כדי להקל בכתמים(ו שעדעוני כלל משום החורבן, ותיקנצב
 

 שאישה תלבש בגדי צבעונין כדי להצילה מדיני כתמים.תיקנו לפיכך רמב"ם: 

תמוה, שהרי הגמרא חזרה בה וביארה שלא הייתה תקנה. ואפשר שהייתה לרמב"ם בית יוסף:    ⤶

יקנו  הצבעונים, שוב ניתן לומר שת  ת בגדיהתיר א  גירסא אחרת, או שמאחר והגמרא ביארה מי
 ממש. 

 כדי להצילה מכתמים.  לפיכך תלבש אישה בגדי צבעוניןרמ"א:  ☜

 )עמודי כסף(.  *38לא תלבש אלא לבן כל זה בימי טהרתה, אך בימי ליבונה ⤶
 
 

 
ברכה   המחמיר תבוא עליוכתב שובבדי השלחן . ()א, שפח(  וטהרת הבית ורים כאן()שיע שבט הלוי)ו האחרונים וכך פסק 33

 )כרשב"א(.
)א,   ית, טהרת הב)שיעורים כאן(שבט הלוי  כ"כ  הסמוך לבשר )  וטיהרו אף בבגד  אך לדינא האחרונים חלקו על דבריו  34

 דם.  שזה שרה וגדול מגריס וברורהחמיר אם נמצא סמוך לבשבט הלוי בנם אמ(. ועוד שצ(
 ם(. )אבני שהבל להורות ים רבים, וכן מקווכן כתבו פוסק)א, שצד(. הבית   בטהרתוכן פסק  35
 רים כאן(.)שיעובשבט הלוי וכן החמיר  36
ים לדם להשתנות ממראיתו.  גורמוון שצבעים אלה אינם  כתב שאין להקל בבגד בהיר, כיים כאן(  )שיעורט הלוי  בשב  37

קה,  מעיל צדוכן פסקו  בכל צבע שאינו לבן ממש )  הקל, )א, שצא( טהרת הבית ך  ל. אדום בהיר אפשר שיש להקורק בא
 כאן(. ם באבני שה הביאם  חכמ"א, האלף לך שלמה, האור לציון והציץ אליעזר.

חר , משום מקום עיגונא לאורים כאן()שיע  שבט הלויכתמים, הקל  נה יכולה להטהר לבעלה משום האישה שאיוב  *38
זאת   ואף  ולא ביורק בשאלת חכם.  כיח מכמה  הו)א, עמוד שצח(    טהרת הביתם ראשון ושביעי. אך  ימים אמצעיים 

גדול   וכןניתן להתיר בכל  אחרונים שהקלו בזה, ולכן שכשיש צורך  נקיים,   .)סימן קצו, אות קמג(השלחן    בדיכתב    ז' 
 ה. ה, יכולה אפילו כל שבעתב שצריכה לשאול רב, ואם יתיר לכ (47)עמוד  ובדרכי טהרה
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 יב | כתמים שנמצאו על הגוף  - סעיפים יא 

(  "א( )על פי הרמ )כינוי לאותו מקום ורפה  בית התשהרואה כתם על בשרה כנגד )נז ע"ב(  המשנה אומרת  

 טמאה, ושלא כנגד בית התורפה טהורה. 

ש מבוארבגמרא  את    ם  והביאה  מקום  באותו  בידה  נגעה  שמא  אינו  לאותם  שהחשש  הדם 

החש אלא  למקום.  ממקום  טומאה  מחזיקים  שאין  לפי  מבית  מקומות,  דם  נטף  שמא  הוא  ש 

 אותם מקומות. התורפה על 
 

 ום שייתכן ובא מהמקור.  א במקמקום שתמצא האישה כתם טמאה, אל בכללא ע: טור ושו" ☜

 

 כתם שעל רגליה  ❖ 

 .  [שכן שאר הרגל]רשב"א: וכל טמאה  -שנה מפרטת: על עקבה, ועל ראש האגודלמה

 טהורה.על שוקה ועל פרסותיה, מבפנים טמאה, מבחוץ טהורה. על הצדדים מכאן ומכאן 

וץ', היינו ם החבק, ו'בח ד מקוהיינו עלגבי פרסותיה ושוקיה(,    פסק)שנים'  דבי רבי ינאי מבארים ש'בפנ

 ק עצמו כלפנים. מחוץ לו. ומקום החב
 

תו מקום כלפי  שחובקים את הירך והשוק. כנגד או'חבק' היינו מקום מתיחת הגידים  רש"י:    ◄

נו מקום  מקום, נקרא מבפנים. ומקום החבק עצמו היימטה עד כפות רגליה, ולמעלה עד אותו  
 צמם.הגידים ע

 נקרא 'חבק'.  יש בהם לולאות, מקום הלולאותוק באנפילאות שאת השכשנועלים : (1)ערוך ◄

מקום   שוקה, מה שמכוסה מן הבשר נקרא  כשהאישה יושבת ומכופפת ירכה על :  (2)ערוך    ◄

ניתן  והב"י)החבק   ומכאן טהור  תמה קצת לפי פירוש זה כיצד  לוש ה, שזה שלמצוא שבמחוץ ומהצדדים מכאן 

 (. הערוךאת  הרשב"אויישב דבריו מעט על פי איך שהביא   ד טהורה.אחצד ק ב ת. שהרי לפי פירוש זה ררוחו

שעומדת ומצמידה רגליה.  הרגלים נדבקות זה לזה כ'מבפנים' נמדד מהמקום שרמב"ם וטור:    ◄

 מבחוץ[.  מבפנים וה הנראה דובק עצמו. וחבק עצמו הוא מקום הסמוך לזומקום החבק עצמו הוא מקום המב"י: ]

ות הנדבקים , לאורך שוקה וירכיה מבפנים, והם המקומ39קבהעל ע   מצאה כתםשו"ע:    ☜

טמאה.   וכל שכן בשאר הרגל(רמ"א:  )דלה  ות, וכן על ראש גוזה בזה כשתעמוד ורגליה צמוד
 טהורה.  –אך ממקום זה ולחוץ, אפילו מהצדדים, ואין צריך לומר מעל אותו מקום  

 הרגל: דין שאר . א
 נים טמאה, וכלפי חוץ טהורה. פי פה: כלדין שאר הרגל כדין ירכה ושוקב"ח:  ◄
  )וייתכן מלבד האגודל  אלא באצבעות הרגלים    והרמ"א(  השו"ע  שהחמירו  )כיווןקל  לה   אין  ט"ז:  ◄

 פנים(.   מצד רחוקות שהם  כיוון להתיר, בזה מודה הב"י שאף

 אין להקל בזה. : ש"ך ◄

 

 כתם שעל ידיה ❖ 

טמאה, מפני שהידים עסקניות.    עותיהשהמוצאת כתם על קשרי אצב)נח ע"א(    מרתתא אוהבריי

טמאה,   יד( ה גב ה)שכן זצבעותיה אינם מגיעים כנגד אותו מקום  למרות שקשרי אהגמרא מבארת ש

 .)על פי הב"י(שמא שחתה והגיע כנגדו 
 

 
כתב    )ס"ק מו(  ובערוך השלחן  הט"ז.ו  והביא  הפרישהכ"כ  מעאלים ונגע העקב באותו מקום.  שמא ישבה כישיבת היש  39

 שאותו מקום יגע בעקבה.  באופן אחר כך וא הדין אם ישבה שזו דוגמא, אך ה 
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שמצאה   ידיה עד טמאה דווקא כשבדקה עצמה, ולא נטלה: 40רשב"א בשם רבינו יונה ורי"ו  ◄

 עה באותו מקום בלא מתכוון.ר שנגאת הכתם. אך סתם כך אין לומ

ד אינה נוגעת  בכל אופן טמאה. וכן בדין, שאף אם הי:  המגיד()לביאור הרב  רמב"ם, רמב"ן    ◄

, מכל מקום נוגעת במקומות שהדם נוטף עליהם, ושמא נטף הדם ישר  באותו מקום בלא מתכוון
   .  )הרב המגיד(על היד 

 (.41הש"ך)לביאור שו"ע סק כך פו ☜

 . )סדרי טהרה( 42עה במקום שהדם נפל שם, טהורה ור לה שלא נגת שבראם אומר  ⤶

כשנמצא כתם על ידיה  יל בסעיף ו(,  מב"ם, לע)כדעת הראף למחמירים שכל כתם שעל בשרה טמא   . א
 )ס"ט(.מקילים, כיוון שדעת רבינו יונה שאינה טמאה אלא כשלא רחצה ידיה 

, אינה טמאה. וכל שכן  מקום  שאפילו אם תשחה הרבה לא תגיע לאותו,  גב ידה  כתם שעל .ב
 )שם(. יה בין הבדיקה למציאת הכתם דיכשלא בדקה או שרחצה  

 

 כתם על חלוקה ובשרה ❖ 

  – טמא. ב. ספק על חלוקה    -מחלקת בין שלושה ספיקות: א. ספק על בשרה)נז ע"ב(  הברייתא  

הולכים אחר  כלי, ה שיש ספק אם הייתה נידה ונגעה ביש)אר הרוב הלך אח – טהור. ]ג. במגעות והיסטות 

 . ([ רש"י( פי )על רוב ימיה

  , שאז טהורה, 43חגור : הרי שנינו במשנה שהכל תלוי אם מצאה את הכתם מעל ה מקשה   הגמרא

 או מתחת לחגור, שאז טמאה. ומיישבת בשתי לישנות: 

בחים  בשוק של ט ישה עברה  לישנא קמא: הברייתא עוסקת בכתם למטה מהחגור, אלא שהא

נמצא על הבגד ולא על  שרה טמאה, כי אם הגיע מבחוץ, היה הכתם  על בלכן    ]ויש לה במה לתלות[.

 חים. לתלות בשוק של טב בשרה. ועל החלוק טהורה, שהרי יש לה  

)כמו גדי המזדקר לישנא בתרא: הברייתא עוסקת בכתם למעלה מהחגור, אלא שהאישה הזדקרה 

 ... )כלישנא קמא(כו' מאה ולכן על בשרה ט (.  )ב"י(ה רגליו למעלו, ומגביה בבת ראש לאחרי
 

 : 44שלושה דינים עולים מדברי הגמרא ו והרב המגיד[: רמב"ן, רשב"א, ]רי" ◄

 
ב  ד כתותו מקום. הרי שמצד אחם שהידים עסקניות, ושמא נגעו בא משו  שכתב שטמאההטור  דעת    יש לדון מה  40

רחצה  רבינו יונה, שרק אם בדקה ולא    ידך לא הקל כדברי, ולא כמו שכתב הרב המגיד. ומא שהחשש הוא שמא נגעה
 ידיה. וצ"ב. 

 )א, תיג(. הבית בטהרת שהשו"ע פסק כרשב"א. וכן הבין   הבין)ס"ק יט( בלחם ושמלה ולם א 41
אם כן עשתה ור לה שלא נגעה. אלא  א ברולה אישה להקל אף אם לשנשים הולכות עם בגד תחתון, יכ  מינוובי  42

 (. )שיעורים כאן(י ושבט הלו א, תיד())טהרת הבית בדיקה 
ד  תם טמאה, כיוון שהוא עשוי להסתובב מצ שתמצא עליו כ  עות. ]ובכל מקוםד שלובשות הנשים לצניבגרשב"א:  43

 תורפה. הכוונה לבגד שלובשות כנגד בית הורא ולרש"י וברטנלצד[. 
 חת אותו מקום. פת ומגיע החגור תור, כחגור עצמו, שלעיתים מתכופ שדין מקום החגהב"י(  ביאו)ההראב"ד וכתב 

, הב"י והדרכי משהני כן. והביאוהו  ה את החלוק לפק טמא רק אם בדקב שכתם הנמצא על החלוכותרבינו ירוחם  
 . לקמןכמובא כדהש"ך, ן פסק וכ
 ביאור הגמרא לרשב"א:   44

שנא  אינן חלוקות. לי  . ועיקרי דבריו: הלישנות בגמראואת דרך לימודו בגמרא ב"א  יוסף מביא את דברי הרשהבית  
תלות. העולה מכך,  ואין לה במה ל סקת כשלא עברה,  קמא עוסקת כשעברה בשוק של טבחים. לישנא בתרא עו

וקה כתם הנמצא על בשרה וחלוכן ללכתם שנמצא על חלוקה לבד,  ונה  ישנא קמא שטהורה, הכוש'חלוקה' המוזכר בל
תולים אותו בשוק. אך    – בא מהגוף    שאין ראיה שהכתם  מהשוק על בשרה(. משום שכל עוד  יחד )שייתכן ויגיע דם
לא ייתכן שלא  וטמאה )שאף אם ייתכן וזה כתם מהשוק,  שהגיע מהגוף,  בשרה, יש ראיה    אם נמצא כתם רק על

 . גופה(על הבגד, ולכן ודאי שזה מ ת אףתראה קצ
טבחים,    שלא עברה בשוק שלה, הכוונה לחלוקה בלבד. כיוון  כר בלישנא בתרא שטהורהמוזלעומת זאת, 'חלוקה'  

 וקה בלבד טהורה. אין לה במה לתלות וטמאה. ורק אם מצאה על חל
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אפילו כשעברה בשוק של טבחים טמאה, ואינה    :למטה מהחגור   הבשר   על   כתם   כשנמצא  -
 .  45תולה

טבחים, תולה    בשוק של  אם עברה  :ר למטה מהחגו   יחד   והבשר   החלוק   על   הכתם   כשנמצא  -
 טמאה.   - עברה  אם לאבו וטהורה. ו

ע  חלוקה:  על   רק   כשנמצא  - לא  בשוקאם  מהחגור  ברה  למטה  ראתה  למעלה   –:  טמאה, 
 ברה בשוק: טהורה בכל מקרה. . אם ע46רה טהו - והזדקרה 

 שו"ע.כך פוסק  ☜
עברה    למעלה ולא  אם הזדקרה ומצאה על חלוקה :  )חולק על הדין השלישי ברשב"א( רמב"ם    ◄

 .47מאהט -  בשוק

חסים לזה כמי שמצאה על גופה וחלוקה דם, מתיישאינו בדוק, ומצאה  חלוק  אף אם היה לה   . א
 )סדרי טהרה(. ולה( ת  -)ואם יש במה לתלותלוקה ובשרה  על ח

 התעסקה בידיה בכתמים: .ב
וף  אם נמצא על ידיה טהורה. אך אם נמצא על שאר הג:  )בשם הרשב"א המובא בטור(ט"ז    ◄

 (. הפת"שת בנ)הטמאה 

ן תולים  )ומה שאיאף כשנמצא בשאר גופה תולה בו.  דם:  כמת אסדרי טהרה וח  פרישה,  ◄

בדם. אך אם יודעת שנגעה בדם, תולה שמא עבר הדם    טומאה ממקום למקום, היינו רק כשלא יודעת אם נגעה
 למקום אחר(. 

ון  חלוקה העליאה כתם על  בימינו שהבגדים אינם מתקפלים, ואינם חלוק אחד ארוך, אם מצ .ג
הדם יכול לבוא . וכן אם לובשת בגד תחתון ואין  )סדרי טהרה(  .*48ה בר אחר, וטהורתולה בד

 ות(.מאיר)פנים עניין, טהורה  לחלק העליון בשום

 מקום: אותו כנגד יגיע הרבה תשחה אם שרק מהחגור, למעלה מקום .ד

 טהורה, כל שלא יודעת ששחתה הרבה.   :אדם חכמת ◄

א חגרה, טמאה חוששים  אם ל   אם חגרה חגורה, טהורה. אך:  "ש(ן פת)עייהרה  י טסדר  ◄

 , וצ"ע.יג(בסעיף  )כדלקמןהרבה שמא שחתה 

 

 
וש בלישנא בתרא. ולכן היה  חיד  יאות שונה, שאל"כ אין רשב"א סבר שודאי שהלישנות עוסקות במצמבאר שההב"י 
 י הלישנות. בשת לבאר שונה את 'חלוקה' מוכרח

ו אם עברה טמאה. כיוון שלא ייתכן שהדם הגיע  לוקה ובשרה, אפילחולקים וסוברים שאם מצאה על ח ]והתוספות 
ם.  אין ראיה שהגיע מבפני יע מבחוץ, ולא כרשב"א הסובר שמספיק שראיה שהדם הג  ודעתם היא שצריךמבחוץ.  

 דוק[. ו
אך  לראב"ד  מביא שהכוונה    והב"יאם עברה בשוק.    שרה,טיהרו אותה אפילו על במביא שיש אומרים שהטור    45

 סברתו. וכן הטור כתב שהעיקר כרשב"א.  כתב שאינו מביןא הרשב"
שלמעלה מהחגור, הדם    ר ודין למעלה וכשהזדקרה שווה. ותירץ,ין למטה מהחגוא, לכאורה הרי דוהקשה הרשב"  46

לעומת למטה מהחגור,  על בשרה, לכן טהורה.  גם   נה, הייתה צריכה למצואזל, ואם הדם בא מממטפטף אלא נו  אינו
ילוק לחהראב"ד  הסכים  מאומה על בשרה, אלא הכל נפל על החלוק, ולכן טמאה. ום טפטף ולא מצאה  שייתכן והד

 זה. 
נה  וקה' שטהורה, הכווום שהוזכר 'חלל מקקות כשעברה בשוק. ובכמב"ם הלישנות אינן חולקות ושתיהן עוסלר  47

כדין למטה מהחגור והזדקרה   החידוש בלישנא בתרא שדין למעלהן שיש לה במה לתלות. כיוולחלוקה ובשרה יחד, 
 . )ב"י(ן למטה )עיין בהערה הקודמת( בין למעלה ובישחילק הרשב"א,  . ולדעתו אין לחלק כמו)הרב המגיד(מהחגור 

דם, טהורה, מאחר וני  שאף אם מצאה בבגד חיצ  ת בגד תחתון צמוד, כתבו הפוסקיםלובש שהאישה    וכן בימינו  *48
וכן הוזכר  ח((.  )סעיף יאבני שהם )שיעורים כאן(  שבט הלוי )א, תטו(,  )טהרת הבית ניין  ייתכן שיעבור הדם, והכל לפי העולא  

תהיה פים יג' ויד', כ' ועוד(. מאידך סעי  הרגלים,בדין כתם שעל עוד סעיפים בסימן זה )כגון סעיף יא, דין בפוסקים ב
גופה )אא"כ אפילו לא במכה שבתוכל לתלות בשום דבר חיצוני,  דם על הבגד התחתון לאמצא בכך חומרא, שאם ת 

 יש לה מכה באותו מקום(. 
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 כשיש לה מכה  ❖ 

פה, באופן שייתכן והגיעו שלא מאותו מקום.  ות בכתמים שמצאה על גוכנזכר, אישה יכולה לתל

 . ופרטי הדינים התבארו לעיל

גור.  חת לחבה, אפילו אם מצאה על בשרה מתתולה  מכה בגופה,  כשיש לאישה  ורמב"ם:    רשב"א

 וד דם.להוציא עשיכולה  אפילו אם זו מכה שהגלידה, אלא

יכולה לנטוף למקום שמצאו את הכתם    מכה שאינה אם יש לה  :  )על פי הגמרא בדף נח ע"א(טור  

לא, כגון  יתים  תולה בה ולע)אך מכה שבצווארה לעיתים  אינה תולה בה.  )כגון מכה שבכתף, ומצאה על הירך(  

 . (הטור( בביאור   יוסף  )ביתתולה בה אינה  -כשהמכה בצד הצוואר

 שו"ע.ק כך פוס ☜

 )כדלקמן בסימן קצו(. ולה במכה בשלושה ימים הראשונים לשבעה נקיים אינה ת ש"ך:  ⤶

 )ט"ז(. הוא הדין שהתעסקה בכתמים בידיה, ונמצא דם על ידיה   . א

  :סיכום 

 קוחלו בשר בלבד  חלוק 
  עברה  בלבד בשר

  עברה  בשוק  עברה  לא  בשוק
 קבשו

  עברה  לא 
 בשוק

 מהחגור למטה 

 טהורה 

 טמאה 

 טמאה  טהורה 

)תלוי   טמאה
באיזה מיקום על  

 הרגל( 

 למעלה 
 מחגור

 רההזדק
  : ושו"ע   רשב"א 

 טהורה 
 טמאה :רמב"ם 

 )הראב"ד טמאה
 מטהר(

 לא 
 הזדקרה

 טהורה 

 

 סעיף יג | כתם על השרוול 

אומרת   ע"ב(  המשנה  אםם  שא)נז  חלוקה,  של  יד  בית  על  כתם  בית    יכול  מצאה  כנגד  להגיע 

 . הרהתורפה טמאה, ואם לאו טהו
 

 טמאה. אם יכולה לשוח הרבה ולהגיע כנגד בית התורפה, רשב"א: 

 טור ושו"ע. כך פסקו   ☜
כשמקנחת חכמת אדם:    ⤶ הטבעת  פי  עד  השרוול  מגיע  שאם  בעצמה,  אישה  תשער 

 עצמה, טמאה.
 

 הבגד עם  | ישנה  סעיף יד

ו  בכל מקום שמצאה ב  ו בלילה,את הבגד ומתכסה בושטת  שאם הייתה פ )שם(  המשנה אומרת  

 דם, טמאה.
 

 ., טמאה, הואיל והוא חוזר אילך ואילךאפילו אם לא כיסתה בבגד אלא את ראשהרשב"א: 

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜
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 בגד ששימש לכיסוי ראש ❖ 

 וליוס. שהוא הדין בפ המשנה שם אומרת 
 

 .מתניההוא אזור סביב   "ם:רמב ◄

 היא מעפורת שקושרת על ראשה. וטור:רשב"א  ◄

רי אה שאם קשרה אותו היטב על ראשה, אינה טמא בכל מקום, שהנרו  בית יוסף:  ⤶

 אינו מתהפך אילך ואילך. 

 . )והביא את שני ביאורי הראשונים(בשו"ע וכן פסק   ☜
 

 סעיף טו | שתי נשים שלבשו בגד

נשם:  ירוח  רבינו שכישתי  כים  עליו  ונמצא  בלילה,  ראשם  אסו  את  תם,  לבשו  ששתיהן  ע"פ 

 ת., שתיהן טמאו49החלוק 

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 סעיף טז | מכה בצווארה

דין  כדין טומארשב"א:   יכולה לטפטף  ה כך  ולכן אם הייתה לה מכה בצווארה שאינה  טהרה, 

 מכה. לחלוק, אך פשטה והתכסתה בחלוק בלילה, תולה באותה 

 טור ושו"ע. ים  כך פוסק ☜
 

 ה ולמטהלמעל סעיף יז | מצאה כתם

ע"א(  הברייתא אומרת   ו תם מעל החג שאם מצאה כ)נט  יכולה לתלות בכתם  מור  תחת לחגור, 

 גריס. העליון עד כ
 

 (50)שבא ממאכולת הכוונה שמצאה טיפי דמים פחות מגריס ויותר מגריס, תולה בעליון  רש"י:    ◄

 ס.עד שיהיה גודלו כגרי

הגיע מעלמא )כיוון  ה שהכתם העליון  שתול  כלומר, כמו:  )וכן מוכח בתוספתא("ש  תוספות ורא  ◄

שהכתם העליון גדול  (, כך תולה שהכתם התחתון הגיע מעלמא. ודווקא כ51לא הזדקרה שיודעת ש
והתחתון    )שייתכן והגיע ממאכולת(ותר מגריס. אך אם גודלו רק כגריס  כשלושה או שני גריסים, עד י

 , טמאה. תו בכינה(לתלו )ואיןותר מגריס י

 ושו"ע.  טור  כך פוסקים ☜
 )ס"ט(.ה זה בזה  ע, אך אם צבעם שונה, אינה תולא אם העליון והתחתון באותו צב דווק  ⤶

 .)ס"ט(לה על חלוקה, ולמטה מצאה על בשרה, אם תולה זה בזה כשמצאה למעצריך עיון  . א
 
 

 
 ותא בכך. ח לביאור מה הרבועיין בסעיף מ 49
 נראה כוונת רש"י שם.  כך 50
 ן יש, שכאהש"ך ת שלא, יישב  שים שמא הזדקרה, וכאן צריכה לדעחוש  תמא איןבסעיף יא, שבס אע"פ שהתבאר    51

תחתון הגיע מעלמא כמו שהגיע העליון.  לא הזדקרה וגם שהלתלות בשני דברים. והיינו שגם  ריעותא נוספת וצריך  
 תולים. ושתי תליות לא 
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 סעיף יח | תלייה בכל דבר 

ד   ע"ב()נח  המשנה אומרת   עוף, או  ה או  תלות בו, שחטה בהמה, חיבר שיכולה לשתולה בכל 

 קים בכתמים, תולה בהם. התעסקה בכתמים, או שישבה ליד המתעס

 שניתז עליה דם.טבחים תולה בו, אע"פ שאינה יודעת הברייתא מוסיפה שאם עברה בשוק של 

  , יכולה לתלות בו הברייתא אומרת שאפילו אם לבשה שלושה חלוקים ונמצא אפילו בתחתון

 (. )רשב"א(ים העליונים החלוק)שמא ניתז מבין רגליה או שהתקפלו 
 

 שו"ע. טור ו  כך פוסקים ☜
, אם דרכה בכך. כמו כן יכולה  אישה שיש לה דם מהאף, יכולה לתלות בוחמודי דניאל:   . א

ם שהיא אדומה. וכן אם שואפת טבק ומתעטשת, או שבעלה שאף  צואת תרנגולילתלות ב
בעו מהבגד. וכן  כן ונצשיית  ם והטיל מי רגלים,ק הלבוש בבגד אדון אם החזיקה תינוטבק. וכ

 דום. והכל לפי ראות עיני המורה. אם הזיעה ולבשה בגד א
שבגדה התלכלך מלוכלכות בדם, תולה  ת שנגעה בדמים, אך ידיה  אף אם אינה יודעת בוודאו .ב

   )שם(. 52בידיה, שהידיים עסקניות הן 
 

 תלייה במכה ❖ 

ליטוף על המקום.    שיכולבמכתה, אם המכה במקום  לה מכה תולה  סיפה שאם יש  ה מו המשנ

התגעל  אפילו במכה שהגלידה, אלא שיכול ל באר לעיל בסעיף יא([.  הת)ו ]אפילו כשמצאה על בשרה  

 ולהוציא דם. 
 

ועכשיו אינו מטפטפת, אפילו הכי  ומה:  רשב"א, מרדכי, סמ"ג ותר אפילו שעלה עליה כרום 

 תולה בה. 

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 סעיף יט | תלייה בבנה ובבעלה

 נה ובבעלה. שאישה שראתה כתם יכולה לתלות בב)נח ע"ב( ת אומר המשנה
 

רגילים לתלות בהם, שכן  ו בכתמים יכולה  כלומר, אם התעסקרשב"א, רמב"ם, סמ"ג ותרומה:  

 . כמו כן, אם יש להם מכה, יכולה לתלות במכתם. 53הם לגעת בה ובבגדיה 

  לא   דם,  אין עליהם  שאם  ם)משו  ם, אינה תולה בהם.ולא נמצא עליהם דאם התעסקו בדמים  רמב"ן: 

 .)ב"י(. אך אם התעסקו בדבר המתיז דם, תולה בהם אליה( דם מהם  שהגיע ייתכן

כשם שתולה בה, כך תולה בבנה ובעלה, ואם התעסקו בכתמים או שיש להם  שו"ע:    ☜

ו  הם, אלא אם התעסקמים, אינה תולה במכה, תולה בהם. אבל אם לא נמצאו עליהם ד
 דם.בדברים המתיזים 

 יכולה לתלות בה כדין בעלה ובנה.  ם מכה,אם שכבה לידה אישה אחרת עדכי ושערי דורא: רמ

 רמ"א.כך פוסק  ☜

 
כלכה והוי ספק שהתלוודאות  שאינה יודעת בה שאין תולים ממקום למקום, היינו רק  תבאר לעיל, שמוכבר ה  52

 ום. למק ה שהתלכלכה תולה ממקוםספיקא. אך אם ידע
דול, שאין דרכו להיות קרוב כל כך, אינה תולה  אימו. אך בבנה הגבבנה קטן שדרכו להיות בקירוב ללפי זה, דווקא    53
 ס"ט וחוו"ד(.  ט"ז,בשם  ני שהם)אבבו 



 117 ◆  סימן קצ 

אם ידוע שהיה עליהם דם, אע"פ שכרגע אין עליהם, תולה שבזמן שנגעה בהם היה עליהם   . א
 )ב"ח וש"ך(. דם 

ולה  נה יכ . אך אי54אפילו אם מצאה כתם על בשרה מים שבבנה ובעלה  תולה במכה או בכת .ב
טבחים    אין זה עדיף מאשר עברה בשוק שלם שניתז מהם כשנמצא על בשרה, שלתלות בד

 . אדם(  וחיי"ט סדפרישה, )
 : )אך אינה מדממת כרגע( מכה שיכולה להתגלע  .ג

 ב בכך(.אינה תולה בבנה ובעלה )ותימה מניין לשו"ע שכתאב"ד של מיקלאש:  ◄

רשב"א, תרומה, מרדכי, סמ"ג, סמ"ק )נים  בה ראשותולה בהם, שכן מוכח מהרפר:  חתם סו  ◄

 הכרח מהש"ס(. יש לזה  ףורי"ו. וא

 
 סעיף כ | יצא דם מפי האמה

ובשעת    רשב"א:  בחודש.  פעמיים  או  פעם  ישן,  בין  ער  בין  האמה,  מפי  דם  ממנו  שיוצא  מי 

צמו יוצאים  יש כשהאיש מקנח עה, ואף לאחר התשמהתשמיש נמצאו טיפי דמים על האיש והאיש
ד מפיטיפי  בבע  ם  תולה  אלא  נידה,  טמאה  אינה  אישתו    אישה   על  כשמדובר   שכן  )וכללה  אמתו. 
 דמים(.  המסולקת

לצאת ממנו דם מפי האמה, ונמצא דם על אישתו בשעת תשמיש,   55לשרגימי    שו"ע:  ☜ 

 . ()מהרי"ט(תולה בו   מה ימים ומצאה דם,)וכן הדין אם רגילה לפלוט ש"ז לאחר כתולה בבעלה 

 (. ב"י)נורגלים, אינה תולה בו  ת רק בשעת הטלת מים לצאואם רגיל הד ⤶

 

 סעיף כא | כתם מאחור ומכה לפנים 

שה שיש לה מכה לפניה, ומצאה כתם על בגדיה מאחור, תולה במכתה.  יאראב"ד ושו"ע:    ☜

 משום שייתכן שישבה והחלק האחורי הגיע לפניה. 

 

 רה בשוקכב | ספק אם עב יףסע

ווקא  ם תולה בהם. ומדייקת הגמרא שד המתעסקים בדמיבצד   שאם ישבה)שם( המשנה אומרת 

וכך מפורש    טבחים(, אינה תולה.  )או עברה ליד שוק שלם ישבה  אם ישבה, אך אם מסופקת א 

 .56בברייתא שם 

ים שהדם הגיע מהם  עוד אומרת הגמרא שם שעיר המצויים בה חזירים אין בה כתמים, אלא תול

ומתיזים ונבילות  אוכלים שרצים  כעיר  (. רש"י()דם    )שהם  יצחק שדקורת  רבי נחמן בר  בה    ואמר  שיש 

 (. )על פי רשב"א(ה לידם ללא דעתה הרבה, ושמא עברה האיש)משום שיש בה טבחים חזירים 

 
  בש"ך עיין  "ב שכן לא הביאו זאת הפוסקים. ו, וצווקא אם היא מותרת לו ונראה שתולה בבעלה כשמצאה בבשרה ד  54

בעלה משום הזמן  ורה עליו, תולה ברינו. אמנם ייתכן שאף בזמן שאס ע בה', ומשמע קצת כדבליג  שכתב 'שדרכם 
 ע. הרבה זמן. וצ"הגיע לפני כ"כ  שהייתה מותרת לו, אא"כ ברור שהדם לא
הדין יהיה שונה  ללא בגדים. ואכן בימינו נראה ש שניםמקרה כי בזמנם היו י )נראה שבבנה הקטן יכולה לתלות בכל

 ה(.אף בבנ
לא כתב בסתם: מי שיצא דם מפי אמתו.  לא כתב שרגיל, א  ג, הביא דין זה לגבי רמ"ת, ושם בסימן קפז, יברמ"א    55

 )אבני שהם כאן(. קלו ת הו, משום שברמ"בפעם אחת תולה בוכוונתו שאפילו 
תז  תאמר שעברה, שמא לא ניפיקא להחמיר: שמא לא עברה, ואם  פק סיש שכתבו משום שהוי סטעם הדבר:    56
מספק מגע. ונפק"מ אם יש מכאן    גיעה למקום( חמורשמצינו שספק ביאה )כלומר, אם הליה. ויש שכתבו מפני  ע

שניה אין מכאן  נה יש מכאן ראיה שמחמירים, ולדעה  אשוהחמיר. לדעה רנן אומרים ס"ס לראיה שאפילו בדין דרב
 (.()כאןאבני שהם ו )א, תלד(בטהרת הבית ן בכל זה )עייראיה. 
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ידו. אך  אינה תולה רק כאשר השוק נמצא במקום מסוים, והיא אינה יודעת אם עברה לרשב"א:  

)ולמד כן מדין תלייה בחזירים,  ו אדעתה  ה ולאתולה בו, שמא עברמצא בכמה מקומות,  אם השוק נ
  של   כשוק   נחשבת   העיר   כל תה. אף כאן,  ם, שמא עברה ולאו אדעה פ שאינה יודעת אם עברה לידם תולה בשאע"
 (.טבחים

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜
 

 עיר שיש בה חזירים  ❖ 

ר שיש ה כעיורב נחמן בר יצחק אמר שדקורת דינ  .זירים אין בה כתמיםכנזכר, עיר שיש בה ח 

 בה(.)משום הטבחים שהיו מצויים בה חזירים 
 

העניין  מצוי שחזירים יתיזו דם. והכל לפי אין דין זה מצוי בימינו, שאין זה תוספות ורא"ש:  ◄

 )רא"ש(. 

 זה. אף בימינו שייך דין רמב"ם ורשב"א:  ◄

אלא ת וכדומה, אינה תולה בהם,  וך מכלאומצאים בתשהחזירים נאך בימינו  רשב"א:    ⤶

 .דין זה()וכן השמיט השו"ע ם כן יודעת שהלכה למקומם א

 

 כד | התעסקה באדום ומצאה שחור  -סעיפים כג 

ע"א(  מר  או  רבא  הגמרא  )נט  מקשה  הרבה.  מינים  בו  תולה  אחד,  ממין  כתם  שאישה שמצאה 

תעסקה  באדום. ומיישבת: ה   צאה שחור אינה תולהמברייתא האומרת שאם התעסקה באדם ומ

כולה לתלות, ו שחור. ורק אם ניתז עליה אדום, י התעסקה באדום, אינה יכולה לתלות בם יודעת שאמר,  )כלושאני 

 . ( )רש"י(ו אדעתה ר ניתז עליה ולאשמא גם שחו

בלישנא בתרא הגמרא מיישבת את רבא, שהוא עסק באישה ששחטה תרנגולת שיש בה כמה  

 (. )ר"ח(כקרן כרכום  – מעיה שחור. דם בני –אדום. דם אבריה   –ה )דם שחיטמיני דמים 
 

ה כמה  הלכה כלישנא בתרא, ואם שחטה תרגולת תול  רמב"ם ורמב"ן:(,  )על פי הרא"שר"ח    ◄

על החגור בצבע מסוים, תולה שאף כתם שמתחת לחגור  מינים במין אחד. אך אם מצאה כתם מ
 . ולה תחתון בעליון(נט ע"א אומרת, שת)כמו שהגמרא בדף  57הגיע מעלמא הצבע   באותו 

 שו"ע.פוסק  ךכ ☜

 כתם ממין אחד בכתם אחר.  ולהשנא קמא, ותהלכה אף כליוראב"ד:  58רשב"א ◄ 

 תרנוגלת:התעסקה בדם אחד ב . א
 .59תולה בו את כל שלושת המינים)בתשובה, הביאו הט"ז בס"ק מא(: רמ"א  ◄

 
שאם מדובר כשמצאה    ם את למה מהחגור()שמצאה למעלה מהחגור, ותולה ג   שכך מוכרח להעמיד  ב"יהתב  וכ  57

  ים לטהרה. אלא ודאי שמצאה מעל החגור, בו כתמים אחר  כתם, והיאך תתלהכתם מתחת לחגור, תטמא משום אותו  
 ז(. ת לחגור )עיין בסעיף יון שכן יכולה לתלות בו כתם שמתח וכיושוודאי הגיע מעלמא, 

'נתעסקה שאני'. ויש להעיר שאף    וונת דחיית הגמראשב"א ביאר אחרת מעט מרש"י את כ שכתב שהרבב"י  יין  ע  58
 ך. ופשוט(. י גריס גדול למעלה וקטן למטה או להיפ בסעיף יז )לגבלגדרים שנפסקו  לדיעה זו יש להתייחס

בדבר הכולל הרבה : 'ואם נתעסקה  קה(תעס"ה נ)בגמרא שם ד שכתב  אירי  המשהוכיח כן מפשטות  )שכאן(  שהם  בני  באעיין    59
ו של  בזה'. וכן לשונ  יש בו כמה מיני דמים, תולה בו אף אדום בשחור וכיוצאתעסקה בתרנגול, שצבעים כגון שה 

בותא  לפי דבריהם יש ליישב יותר את הר'. ]ים ואפילו שחור באדום: 'שהיא תולה בו כמה מינבשער הכתמים()הראב"ד  
לט"ז במין זה ממש. אך  ה בתרנגולת, למרות שלא התעסקה  באדום כאשר התעסק  חורלה ששל רבא לל"ב, שתו
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 עסקה בו. תולה רק במין שהת : )כאן(וגליון מהרש"א )שם( ט"ז  ◄

 

 גמרי לזה לכתמים שאינם דומים זה  ❖ 

)ולא קירבו את  רבי תלה בשרף השקמה  כתם בקילור ו   שרבי מאיר תלה)נח ע"ב(  הברייתא אומרת  

 . ( )ב"י( ראות אם הם שווים לגמריהכתמים ל
 

תעסקה  אע"פ שהצבעים אינם שווים בדיוק, תולה אחד בשני. כגון אם הרשב"א, רי"ו וטור:  

)ע"פ משמעות הגמרא בדף יט ע"א,  וראב"ד "א שב)ר בהם דם גמור  ו במימי אדמה, תולהבמימי תלתן א

 (. רת שאלו צבעים אדומים(האומ

 שו"ע.כך פוסק  ☜
  

 קו בציפורי נשים שהתעססעיף כה | שת

נשים שהתעסקו בציפור שיש בה דם כסלע, ונמצא על שתיהן    ששתי)נח ע"ב(  הברייתא אומרת  

 כסלע שתיהן טמאות. דם 
 

 טור ושו"ע.   פוסקים כך ☜
 

 ו אחר זו ול בזבאו לשא ❖

ו לשאול יחד. אך אם באו לשאול זו אחר זו  וקא כשבאטמאות דו :, ש"ך ותורת שלמיםב"ח ◄

 הורות. שתיהן ט

שהרי אין לנו במה לתלות, שהרי  ט"ז:  ).  60אחר זו טמאות אפילו כשבאו לשאול זו  דרישה וט"ז:    ◄

 (. 61ספקו טמא 

 

 אה כתם גדולתעסקה בדם מועט ומצכז | ה - סעיפים כו 

ועוד  באישה שהתעסקה בדם כגריס  )נט ע"א(  ה מסתפק  מייר  רבי גריס  )האם תוכל  ונמצא עליה 

התעסקה במועט אינה  . הגמרא מוכיחה מברייתא האומרת שאם  ()רש"י(  לתלות את התוספת במאכולת

עליה שני גריסים  תעסקה בכגריס ומצאה  תולה בו מרובה. ודוחה שכוונת הברייתא לאישה שה

הואועו והחידוש  בא תאמר  שלא    ד.  נפל  בו  שהתעסקה  שהגריס  משום  והוא  שטהורה  מצע 

 ים, קמ"ל שטמאה.מפריד בין שני הגריסים שבצדד 

 
יני דמים, שאין זה לשונו  גולת יש כמה משבא לחדש שלתרנ  ודעימיה יותר צ"ב מה החידוש של רבא. )ולא נשמע 

 כלל([.
ים שבאחד  ביל ני ש יו, וכן שנים שהלכו בשק אם נכנס אליהם עכבר עם חמץ בפשספ  מחלק בין שני בתים"ז  הט  60

שבשני בתים או שני  )שיעורים כאן(  בשבט הלוי  וונתו  טהורים. וביאר כ  , ששם אם באו בזה אחר זה שניהםיש טומאה 
ך להחמיר  צרי  כתמים, שבאופן עקרוני, שהרי יש לכל אחד חזקת היתר. לעומת  פני עצמו מותר בילים, כל אחד ב ש

 במה לתלות וטמאה.  ולכן כשיש ספק איןה,  טומאיה נצרכת כדי להוציא מכשאין במה לתלות, והתל
זו אחר זו.  וכל אחת תולה ב בויה שאסורה לכהן, ואם יש מחבוא בעיר מצלת על כולן,הקשה מדין שיד(  )ס"קהחוו"ד 

ים כתבו  שהפוסק  )שיעורים כאן(בשבט הלוי  כתב  לתלות בזו אחר זו. ו   י ששם טמאות ללא תליה, ועם זאת התירוהר
 ם. ועיין לקמן בסעיף לו, ובהערה שניתן להקל כש"ך.  ורךעת צ שלא כט"ז. ובש

תם.  ור דרבנן של כאין בזה אלא איסשכתב שכאן החמירו משום שזה ספק דאורייתא, שהרי    ישההדרוחלק על    61
אישה. ודחה  ר והחצי השני נפל מהמקור של כל ציפו, שמא חצי סלע נפל מה וכן חלק על טעם נוסף שכתב הדרישה

ע מעלמא וחצי  ים לומר שחצי הגיכך. ועל כרחך שבכל מקום לא תולנתנו טעם לטמא משום    א לאשבגמר  הט"ז
 הגיע מהאישה. 
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וטור:    ◄ ו רא"ש  זה,  בספק  לחומרא  פוסקים  יותר, להלכה  ומצאה  בגריס  התעסקה  אם  לכן 

 ומצאה שני גריסים.  טמאה. וכן הדין אם התעסקה בגריס

זה, ולכן טהורה אפילו אם התעסקה  לים בספק  יה מקלהלכ:  )על פי הב"י(רמב"ם ורשב"א    ◄

 שני גריסים טמאה.גריס ומצאה שני גריסים. אך יותר מב

 שו"ע ורמ"א. קים פוסכך  ☜
 

 התעסקה בפחות מגריס ומצאה שני גריסים  ❖ 

הב"י:    ורשב"א  רמב"ן  ◄ מגרלהבנת  בפחות  התעסקה  גריסיםאם  שני  ומצאה  טהורה,    יס 

תולה סים אינה  משני גרי  יותר)ורק אם התעסקה בגריס ומצאה    לאמצעשתולים שהדם שהתעסקה הגיע  
 בכך, כנזכר בגמרא(. 

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 ן שטמאה.כל שכופשט רשב"א: "ם רמב ◄

 פרישה, ב"ח, ט"ז, מעדני מלך, ש"ך ותורת שלמים.כן פסקו   ☜

 

 עת בכמה התעסקה ואינה יוד ❖ 

 הכתם. בגודל בדם שהתעסקה התול , בכמה יודעת  ואינה בדם, התעסקה אם :ורשב"א  ראב"ד

 רמ"א.כך פוסק  ☜
 

 סעיף כח | מצאה כתם גדול מגריס וכינה מעוכה בו 

ועוד, ובאותו עוד מצאה כינה מעוכה. לרבי  )נט ע"א(    אמוראיםנחלקו ה באישה שמצאה גריס 

 א מהכינה. שכן מוכח שאותו עוד ב חנינא טמאה, ולרבי ינאי טהורה, 
 

 .()מ"מ()כפשט המשנה שם שלא חילקה בזה מאה נא וטהלכה כרבי חנירמב"ם:  ◄

אחר המיקל. סופרים הלך    וטהורה. שבשלהלכה כרבי ינאי  רא"ש, רמב"ן, רשב"א וטור:    ◄

 והוא הדין אם מצאה שני גריסים.

 שו"ע.כך פוסק  ☜
ש  ⤶ אף  תולה  הקודמים  שבסעיפים  העלמרות  על  מעוכה  כינה  התם אין  שאני  ד. 
ויכולהש א ואין לה לתלות אלת בהם, אך כאן לא התעסקה,  לתלו  התעסקה בכתמים 

 )ש"ך(. בכינה 
 

 בפשפשסעיף כט | דין תליה 

במקרה שהרגה פשפש, שנפסק שתולה בו עד תורמוס, דינו כדין תליה  ושו"ע:  רשב"א, טור    ☜

 בגריס לכל דיניו. 
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 מים בימינוסעיף ל | תלייה בכת

)אך לא    אש בזה דוגמות כגון דם כינה של רביאה  מהו גוון אדום האוסר, ומ )יט ע"ב(    הגמרא דנה

 .מאצבע של בחור שלא נשא אישהוכגון דם מכה שבא ה של גוף(, כינ

)אפילו שאינה שרבי עקיבא התיר אישה שראתה דם, על סמך מכה שיש לה )נח ע"ב( במשנה מובא 

 לה להוציא דם(.מוציאה דם, אלא יכו
 

)וכמו    , ולכן אי אפשר לתלות בשום דברדמים  בימינו אין בקיאים במראותשב"א:  בר  י"א  ◄

 . וימים(ך דווקא גוונים מסבגמרא שצרי שמוכח

אף בימינו תולה כתמיה בדברים שונים, אף מבלי :  ב"ד, תוספות וטוררמב"ן, רשב"א, רא  ◄

מינא, שתולה אפילו בדם שודאי  ה אהווכיוון שהיא עסקה ב  )ואין ראיה מהגמרא,לבדוק שהם שווים בדיוק.  
לה בכל אדום שהוא. וכך  נו בקי, או שאבד לו המראה, תואם כך אינה תולה אלא באותו גוון. אך מי שאיום, ואד

 יוק(. מר"ע, שתלה מבלי להשוות בד מוכח

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 סעיף לא | בדיקת סממנים 

או צבע. אם    לדעת אם זה דם  רים על כתם כדינים מעבי ששבעה סמ)סא ע"ב(  המשנה אומרת  

 ע. מן שזה דם. ואם נשאר כמות שהוא סימן שזה צבה, סיהכתם דה
 

לה במה לתלות, ומסתפקת אם   שאיןכתם  , רמב"ן וראב"ד:  והב"י(  62המגיד )להבנת הרב  רמב"ם  

 . 63הוא דם או צבע, כל עוד לא בדקה טמאה מספק

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 רות, או אף אישה לבעלה: לה רק לטהמנים מועי ם האם בדיקת ס נחלקו הראשוני

 . לדעתם(בשו"ע )וכן הסכים ה. בדיקת סמנים מועילה אף אישה לבעלשב"א: ם וררמב" ◄

 ק לטהרות, אך לא אישה לבעלה. ם מועילה רבדיקת סמנירמב"ן וראב"ד:  ◄

לעשות בדיקה  בימינו שאיננו יודעים מה הם אותם סממנים, אין אפשרות  בית יוסף:  ⤶

 זו. 

 שו"ע.וסק כך פ ☜
 נו:המסופקת בדם או צבע בימי . א

 . טמאה מספק: 64לבוש  ◄

 
כך כדי שלא ביאר    המגיד משנהובדקה. והקשו עליו.  רה כל עוד לא  נו שכוונתו שטהוהבי  הרמב"ן והראב"דאך    62

 בב"י.וכן הסכים יו. יוקשו דבר
אלא רק    אינה טמאה ודאי, שמא הוא צבע.  אין הכוונה שבכל כתם  יה(,ק כוותב"ם )והשו"ע שפסנראה שאף לרמ  63

שמשמע מהם  ים על השו"ע )ק. ועיין באחרונפקת בו אם הוא צבע או דם, אז טמאה רק מספק עד שתבדוכתם שמסו 
  תם בימינו )שאין ר כך, הרי שכל אישה הטובלת על כ נאמ  נראה שיש ספק. ואם לאשכאן יש ספק, אך בסתמא לא  

ילה משום כתם, לא כתבו  שאין לברך על טב  פק, וא"כ לא תברך )ואף הסובריםנים( טובלת רק מחמת ססממ  בדיקת
 שוט(.כן מחמת נימוק השו"ע הכא. ופ

לות כתם שמצאה  ה לתתעסקה בצבע אינה יכולשכתב שאישה שה)הגהות על סעיף כג(    "אמרעקאה כך גם  וקצת נר  64
ה שלנו. )אך ות כזו, נחשב הדבר לחסרון ידיע ואף שבימינו אין אפשרתם.  ע או כלבדוק אם זה צב  עליה, מאחר וניתן

שיש להחמיר  (ן)כאי שהם  באבנדידן כתב  ששים(. ובנידון  כתב שסוגיא דעלמא שאין חו  )שיעורים בסעיף לא(  הלוי  בשבט
ובשות  ם שלאינו מצוי משו ספק זה    אך הוסיף שבימינו(.  מהס"טנראה    ושכןהחכ"א ושו"ע הרב,  קו  בספק )שכן פס
 . בגד תחתון צמוד

ין  להקל כשאין רגלים לדבר שראתה מראה אדום. עי)שם(  וי  בשבט הלכלל, פסק  אמנם אם מסופקת אם היה אדום  
 בהערה הבאה. 
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 )ואין זה כספק חסרון ידיעה(.  65טהורה מספק: תורת שלמים ויד אברהם ◄

 

 ם במלאכתה ישה שמצאה דסעיף לב | א

י  ופסק רבי ינא(  66)רש"י: חוטי השתי שאישה אחת מצאה דם על משתיתא  )נח ע"א(  הגמרא מספרת  

 פי רש"י ורשב"א(.)על לשם    אם הדם יכול להגיע ממנה עולה לבדוקעל אותה פ שתחזור שוב
 

ד המקום שנמצא עליו  )והיינו שצריכה לבדוק אם אותו מקום יכול להגיע כנג  .*67"ע טור ושוכך פוסקים    ☜

 .()ט"ז וש"ך(הכתם 

 )כנזכר בסעיף י(. ודווקא אם מצאה את הכתם על דבר המקבל טומאה רמ"א: 

 

 על עד בדיקהסעיף לג | כתם שנמצא  

 לח   -הקדמה לסעיפים לג 

צאה כתם על העד, שבמציאות כזו  לה עוסקים באישה שעשתה בדיקה פנימית ומים אסעיפ . א

שיש מקום לתלות שמא הכתם לא הגיע ממנה אלא ממקום  לו בכל שהוא. אלא  טמאה אפי

 אחר. 

ה. ומצאה כתם כל שהוא, טמא )קופסא(  אישה שבדקה עצמה והניחה את העד במקום שמור   .ב

ישנות בגמרא, ופסקו הראשונים שטמאה ו הלנחלק   כינה מעוכה,בדקה ומצאה על הכתם 

 . לג(יף )סע

וכינה נמע  .ג . אם הוא  )תחת כר וכסת(כה עליו  בדקה עצמה והניחה את העד במקום שייתכן 

מגופה   עגול וקטן מגריס, טהורה, שמא דם זה הגיע מכינה. ואם משוך טמאה, שודאי הגיע

 . )סעיף לד(

מצאה דם על העד ועל רגלה.    מחרת, ולהה והטיחה את העד על רגלה וכדומעצמ  בדקה .ד

לה וממנה שמא היה דם על רג   העד משוך, טמאה. אך אם היה עגול טהורה,אם הכתם על  

 )סעיף לה(. הגיע אותו דם. ואם היה קטן מגריס טהורה בכל מקרה 

ת הדם, הרגישה ביציא  הוא משום שלא  לד' ולה'()בסעיפים  הטעם להתיר במקרים שהתירו   .ה

דם משוך, ודאי ממקום אחר. ורק כשהדם מעל גריס, או שה  הגיע הדם  שויכולה לתלות  

 . )בית יוסף( 68שהגיע מגופה ולא מעלמא 

לה(, עד בנוני ועד מלוכלך.  -מתבאר דיני עד הבדוק )ובזה עוסקים סעיפים לג    ם אלהבדיני .ו

 לז(.   - )ובהם עוסקים סעיפים לו 

 עד שאינו בדוק. הו עד בדוק ומהו בסעיף לח מתבאר מ .ז

 
תה מראה אדום, טהורה. אך  שרא  מראה ואין רגלים לדברכתב שלמעשה כשמסופקת ב)שיעורים כאן(  ובשבט הלוי    65

ם היה מראה  יה דם, אע"פ שאי אפשר לברר. וא סופקת בו, טמאה שמא הת שמום, אלא שאומר מראה אד  אם היה
אם היה בו שיעור,    אי אפשר לדעת  חמת חסרון ידיעה ומסתפקת אם היה בו שיעור, צריך להחמיר, כיוון שרק מאדום  

 ובכה"ג מחמירים. 
וגם החכמת אדם  וש,  ן חולק על הלבשלמים אככתב שמאחר ואין זה ברור שהתורת    אן()כאבני שהם  מנם בספר  א

 ת עם בגד תחתון, אין לתלות שמא זה צבע כלל.ד שבימינו שהולכו החמירו, יש להחמיר בזה. ובייחוושו"ע 
טו והגם    66 מקבלים  כתב  שאינם  מקות  תוספמאה,  נגעים,  טומאת  מקבלים  והם  לר"ן  שמאחר  אך  כתמים.  בלים 

 ם. נצרי ה לכלי ארוג מו שהכוונמיה שלא סברו כתוספות בזה, ביארודעי
 )אבני שהם(. , תבדקנו וטהורה מן מלאכתה ואם כןהבגד התחתון היה צמוד אליה בז בימינו תברר אם *67
ורה. נראה שכאן  לכאורה אם כך אין זה כתם אלא נידה גמאת ההרגשה, ו  רגישה והעד עמעםואף על פי שייתכן וה  68

אורייתא. ורק  בזה אין אומרים ספק דנה,  ייתכן שהדם לא הגיע ממהרגישה ולא ראתה דם ממנה, אלא    שלא  כיוון
טיפ  וראתה  גמכשבדקה  אז טמאה  דם,  בהרת  דם  ממנה  יצא  שודאי  משום  הרגישהורה  וזה שלא  ייתכן    –  גשה, 

רה, אלא רק  מהתולא אומרים שהיא טמאה  חושה. אך כשלא ראתה ולא הרגישה, בזה  ה עמעמה את התוהבדיק
 (. בס"ק כזהחוו"ד  לה מדברי, ואח"כ ראיתי שכן עוהב"יכוונת בכנלע"ד )תמים. מדרבנן וכשאר דיני כ
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ים דם על העד, אם בדקה מיד טמא  שאישה שבדקה אחר תשמיש ומצאה)יד ע"א(  ומרת  שנה אהמ

 זמן טמאים מספק ופטורים מקרבן. וחייבים בקרבן, ואם לאחר  

מצאה  נחלקו התנאים באישה שבדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה, והניחתו בקופסא ולמחרת  

 לט(.  -לו  פיםיריכות בסעאין ב)ועי בודאי, לרבי טמאה מספק א טמאהעליו דם. לרבי חיי
 

ה, בין ד הבדוק לה ומצאה עליו אפילו טיפת דם כחרדל טמאה עצמה בעאישה שבדקרשב"א:  

 אם הכתם משוך ובין אם הוא עגול.

ה עליו כתם, בין בדקה בעד בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחרת מצא:  69רשב"א, ריטב"א וטור 

 בעד שאינו בדוק לה(.ו רק כשבדקה נחלק )ובגמראטמאה. גול ובין שהוא משוך, שהוא ע

 שו"ע. ק כך פוס ☜ 
 (. 70ט"ז)והוא הדין שטמאה אם הניחה את העד במקום פתוח  ⤶

 כאן: מדובר עד באיזה . א
 שאינו בדוק שהנחתו בקופסא. מדובר כאן בעד פרישה:  ◄

)וגמרא מפורשת  ולכן טמאה בכל שהוא  מדובר כאן בעד הבדוק,    :)ושאר פוסקים( ט"ז וש"ך    ◄

 טמאה אלא בגריס ועוד(. עד שאינו בדוק אינה היא ש

ק, ומצאה פחות מגריס,  אם חלק מהעד בדוק וחלק אינו בדוק, ועשתה בדיקה בחלק הבדו .ב
 )כתבי מהר"ר דניאל(., יש להקל אלא שייתכן וניתז מהחלק שאינו בדוק

 

 ה על העדמצאה כינה מעוכ ❖ 

האיש והאישה טמאים, הרי    תשמישמדוע אישה שמצאה דם מיד לאחר ה   שם( )הגמרא שואלת  

רחוק הוא    מאכולת. ומיישבת שאותו מקום בדוק אצל מאכולת, ויש אומריםהגיע מייתכן והדם  

אם מצאה על העד מאכולת מעוכה. ללישנא שאותו מקום בדוק, מאכולת    נפק"מ  אצל מאכולת. 

 עכה. והשמש מי  א שאותו מקום רחוק, ייתכןמא ואינה תולה בה. וללישנזו הגיע מעל
 

 עד אפילו מצאה עליו כינה מעוכה, טמאה.בדקה באישה ש:  71ורש"י )על פי המ"מ(  רשב"א, רמב"ם  

 "ע.ושכך פוסק  ☜
 

 סעיף לד | הניחה את העד תחת כר וכסת 

ניחתו תחת הכר והכסת,  אומר שאישה שבדקה עצמה בעד וה)נח ע"ב(  רבי אלעזר ברבי צדוק  

נפסקה הלכה  ם היה עגול טהורה. ובגמרא  ה. ואמצאה עליו כתם, אם היה משוך טמארת  ולמח

 ה. כוותי
 

 גדול מגריס. כתם משוך טמא בכל שהוא. כתם עגול טהור עד שיהארא"ש: 

 
כתב   ובט"זש. התקשה בדבריו ע"והב"י הסתכלה למחר, או שהניחה בקופסא והניחה למחר. כותב שבדקה ו טורה  69

יחתו  הנ  וכן אם  , טמאה,ומצאה כל שהוא   מידם בדקה עצמה והסתכלה  שא  ולשנות הגירסא בדברי הטור, וכוונת
 )ט"ז(.למחרת ליו בקופסא והסתכלה ע

 . הס"טוכן הסכים לדינא בב"י, תב וכן כ 70
ד.  אה כינה על העעדיין טמאה כשמצ אר שמרש"י משמע שאף אם נפסוק כלישנא שגרסה 'דחוק',  מב  הבית יוסף  71

פירש שהכינה  טמאה בכל אופן. )ועם זאת שרש"י  עלה  א לטהרות. אך אישה לבזאת משום שכל הדיון בגמרא אינו אל
על הכתם עצמו טהורה  לומר שאם נמצאה    חילקו כך(, אין רצונווסקים לא  י מקום הכתם )ושאר הפאחר  נמצאה קצת

 בזה(.  לבעלה, אלא רק לטהרות שייך לחלק
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בדקה בעד והנחיתו תחת כר או הכסת ולמחרת מצאה עליו כתם, אם משוך  שו"ע:    ☜

 .*72ה דם כינה שהרגה וקטן מגריס ועוד, טהורה שזטמאה, ואם עגול 

 בו.  ש במה לתלותגדול מגריס וין אם והוא הדי רמ"א: 

רים, אין  א רק בבדיקה שעשתה. אך בשאר כתמים שתולה בדבגול למשוך הו החילוק בין ע . א
 )ש"ך(.חילוק בין משוך לעגול ולעולם טהורה בפחות מגריס 

דיקה, תולה  ת הבם מבית הרעי, ונגעה בו בשעהעולה מסעיף זה שאישה שיש לה דט"ז:  ◄ .ב

 שעת ווסתה. שלא בבו וטהורה. ודווקא  
 . תולה בו אף בשעת ווסתהחוו"ד:  ◄

 נחלקו בימי ליבונה:  ⤶

 שאז היא בחזקת טומאה.  ימי ליבונה,אינה תולה ב י"א במאיר נתיבים:  ◄

 תולה אף בימי ליבונה.  מאיר נתיבים:  ◄

 (.)פת"ש תולה שאינה פשוט ראשונים, בג' אך ⤶
 )מאיר נתיבים(. יו דם, טהורה אה עלזמן, ובסמוך לבדיקה מצ את העד למעטאף כשהניחה  .ג

 נקיים: ונים של שבעה תלייה בג' ראש .ד

ם, אינה תולה בכינה. ומה שפסק  ונים של ז' נקייבשלושה ימים ראשדגול מרבבה וס"ט:    ◄

שה שתטהר ל"כ לא תהיה אי הרמ"א בסימן קצו שתולה בכתם אף אז, היינו בכתם הנמצא, שא
 . ה תולהואינ יקה שעושה, יכולה להזהרעלה. אך בבדלב

 ריס. שונים טהורה בפחות מגאפילו בשלושה ימים ראמעיל צדקה:  ◄
 

 סעיף לה | טחה את העד בירכה 

שאישה שבדקה עצמה בעד הבדוק לה, וטחה אותו על ירכה, ולמחרת מצאה )יד ע"א(  אומר    בר

ל רגלה וממנו  דם ע  רים שמא היהדאי שהגיע ממנה ולא אומשבדקה בעד הבדוק לה, ו  וון)כי.  *73עליו דם, טמאה

 (. )רש"י( בא הדם לעד  
 

גריס ועוד. ואם  טמאה דווקא אם מצאה כתם הגדול מ"ן, ראב"ד ותוספות:  , רמברשב"א  ◄

 גריס טהורה, שמא הייתה שם כינה. מצאה כתם הקטן מ

 
של ימינו )שהיא ינה  דקה בו אלא עד גודל כאין תולים בעד שב החת"ס וחקר הלכה  עת  מביא שלדשהם    באבני  *72

 )א, תנ(.טהרת הבית בוכן פסק י צדק ודברי מלכיאל( )אבנאך כמה אחרונים חלקו  מ"מ( 6בגודל של 
  אל"כ, לא שייך אותו על הירך, שעל ירכה שייך רק כשטחה אותו במכה אחת, ולא כשמרחה    לכאורה דין טחה  *73

 לחלק בין כתם עגול למשוך.  
כמו שחילקו  בד, ירכה לבד או על העד ל הבדוק, אין זה משנה אם מצאה על בעד  העיר שבסעיף זה העוסקעוד יש ל

ולרמב"ם בכל אופן לא תולים )בשונה מסעיף לז, שם   ופן תולים בכינה,בסעיף לז, כיוון שלרשב"א בכל א האחרונים 
 שם זה מעל גריס, וא"א לתלות בכינה(.  פק ספיקא שהריבר משנה משום הסהד
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מאה, שרגלים לדבר הכתם היה קטן מגריס ט  ו אםאפיל  :(74)לפי הטור ורי"וורא"ש    רמב"ם  ◄
 . 75ע ממנה שהגי

וך, ודאי שהגיע הדם מהקינוח שלה  וכל זה כשהיה הכתם עגול. אך אם היה משא"ש:  ור"א  רשב
 מצאה כתם משוך טמאה, ועגול טהורה(.  ה בדף נח ע"ב, שאם)וכמו ששנינו במשנ וטמאה

וקטן מגריס טהורה.  עגול    , בכתםאם טחה העד בירכה. בכתם משוך טמאהשו"ע:    ☜

 . (הב"ח)וכן פסק קר ן עיכורמ"א: שהוא.  יש אומרים שטמאה בכלו
 

 ינו בדוקסעיף לו | בדקה בעד שא

טמאה משום נידה, ולדעת רבי חייא  "א(  )יד עבדקה אישה עצמה בעד שאינו בדוק. לדעת רבי  

תה ולה שמא הייבפחות מזה ת טמאה משום כתם. ואף רבי טימא רק כשמצאה גריס ועוד, אך  

 הר כשבדקה בעד שאינו בדוק. סי טיעוד מובא שם שרבי יו בדיקה וטהורה.  כינה לפני ה

מחלו תולה  רהגמרא  במחלוקת  זו  כשקת  דם  אישה שמצאה  לגבי  יוסי  ורבי  מאיר  עשתה  בי 

ע"ב(צרכיה   טמאה  )נט  עמדה  אם  מאיר  שלרבי  מהמקור(  ,  הגיע  והדם  עצמה,  ישבה  )שדוחקת  ואם 

ולך רבי יוסי ה  -כן    . )ואםשם כרבי יוסי  ה. והלכה נפסקה ך ובין כך טהוריוסי בין כ  הורה. ולרבי ט 

 מאיר(.לשיטתו ורבי סובר כדעת רבי 
 

   גריס ומעלה.הלכה כרבי וטמאה כנידה גמורה ב: 76רמב"ם וראב"ד  ◄
 טמאה(. הלכה כרבי יוסי, אך גם לדעתו טמאה כרואה כתם )ומגריס ומעלה: 77ר"ח ורא"ש  ◄

 ס ומעלה.בגרי  לדינא ראוי להחמירטהורה לגמרי. אך הלכה כרבי יוסי וורמב"ן: "א רשב ◄

 .79, טמאה אם יש בו גריס ועוד 78ו הנחתו בקופסאבדקה בעד שאינו בדוק אפילשו"ע:    ☜

 
ידה', הרי גם בגמרא ום נאם משום שכתב 'טמאה משלמד הטור שהרא"ש סובר שטמאה. ו  נייןמתקשה מהבית יוסף    74
שמע  לא חילק, מ  שהרא"שויישב שהטור הבין כן מדעתו, מכך    ולקים על הרמב"ם.שון זו נכתבה. וכן בראשונים שחל

מן הגמרא היה א בז היא טמאה נידה. שבשלמתב שאכן יש ללמוד מלשון הרא"ש שכתב שכ והט"ז  וונא.  שטימא בכל ג
ב רק דברים  פק"מ. והרי דרכו של הרא"ש לכתו אך בזמננו אין בזה נ   רה(,ידה )לעניין טומאה וטהמשמעות לכך שהיא נ

אף בימינו בזה.  שה שיש נפק"מ  שהקבחוו"ד  עיין  הם נפק"מ. ואם כך מוכח שכתב כן משום שס"ל כרמב"ם. ו שיש ב
 יישב דבריו.  אן()שיעורים כושבט הלוי 

טמאה כאן ממה  ן מגריס טמא. ואם כן  ו קטם הנמצא על הבשר, אפילשהוא הולך לשיטתו שכתהט"ז  כתב    טעמווב  75
ן  יא טמאה. כך מובאה. ואם הדם לא נמצא על הירך, ודאי שהגיע מהמקור והא גם על הירך, טמנפשך: אם הדם נמצ 

 מטמא בירך, ומטהר בכר וכסת.  מדוע הרמב"ם
 כן בכר וכסת.  שבירך לא מצויות כינים, מה שאיןהוא כתב שעיקר החילוק  "ך השאמנם 
גבי כתם שעל הבשר חלק   אילו בסוגיא לעילשהרי הרא"ש סובר כרמב"ם כאן, והש"ך נצרכת אף לט"ז,  ברת  ולע"ד ס

 סובר כטעם הש"ך.  ז מודה שהרא"שכן נראה שאף הט"עליו, ומה סברתו לפי הט"ז? ל
סבר משום שגם רבי חייא לא  יוסי, עדיין ניתן לפסוק כרבי,    כרבישלמרות שהלכה נפסקה    כתב לבאר  והראב"ד  76

. )כלומר, שמוכח שאין הלכה כרבי יוסי,  שמע שהלכה כוותיה א דנה בדברי רבי חייא, ומכאן מכרבי יוסי, והרי הגמר
 . בו שדבריו אינם מחוורים בזהכת "ה והרשב"אוהרזהיה כרבי(.  אם כך הלכה ת

טמאה משום    , אךאלא טהורה מנידה גמורההורה, אין כוונתו טהורה לגמרי,  מר טלומד שאף רבי יוסי שא  הר"ח  77
מאיר מטמא בתורת נידה, משמע שרבי יוסי מטמא  "ב, שביארה שרבי  נראה מסוף דברי הגמרא בדף יד עכתם )וכך  
כח  י מולגמרי, כך גם פה )והכרבי יוסי  יית אישה שעשתה צרכיה טיהר  בר שכמו שבסוגס  הרשב"אם(. אך  משום כת 

ים שדעת ר"ל לטמא משום  א )שם מביאים הראשונ  קצא,סוגיות(. ועיין בסימן  מקושיית הגמרא שהשוותה בין ה 
 בסוגיא שם(. כתם אף 

בא מהבדיקה או    ן להכיר בו אםד, משום שאז ניתשהשו"ע לא כתב מה הדין כשהסתכלה בו מיבבית מאיר  תב  וכ  78
  לברר, מדוע שנסמוך על   מיד ולא להניח בקוספא, שאם ניתןתכל  א שלכתחילה צריכה להס פי זה יוצ לפני כן. )ל

 ות ותליות(. חזק
 במחצית השקל בגריס ועוד'. ובטעם השינוי עיין    [ אלא ] טמאה    [ אינה ]: 'שנה את הגירסא כאן בדברי השו"עמ  רמ"א  79
 . ס"ק מד()
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דווקא אם העד היה בנוני, דהיינו בדוק ואינו בדוק. אך  :  דרכי משה( בריו ב)ע"פ דרמ"א  

 ותר מגריס. ה אפילו בי ם מצויים שם, טהור ממקום מלוכלך שדמיאם לקחה עד 
 

 דוק וטחתו בירכהינו בסעיף לז | בדקה בעד שא

יו  אישה שבדקה עצמה בעד שאינו בדוק וטחתו בירכה, ומצאה על:  ושו"ע   )על פי הב"י(רש"י    ☜

  לומר   תרצה   ואם   ירכה,   על  הוטח  העד   מן  לא  שמא  ספיקא,   ספק  כאן  )שישדם, טהורה אפילו ביותר מגריס.  
 .(יקההבד מלפני הדם הגיע אולי ,עדמה

ום  ל אם הניחתו במקלתלות בו שממנו בא הדם. אב   ם שישכל שכן אם הניחתו במקורמ"א:  

חתו, טהורה משום ספק  אותו בירכה, אך אם ט  )דברי הרמ"א כשלא טחה, טמאה ביותר מגריס  שאין בו דמים

 .()ט"ז(ספיקא 

 נחלקו בביאור דעת השו"ע: ⤶

 העד. על  אף כשנמצא דםשו"ע למד מרש"י לטהר י מלך: עטרת זהב ומעדנ ◄

  הירך ה על  דם על העד, טמאה. וטיהר רק כשמצא  שאם מצאה  ה מוד  שו"ע:  80ש"ך   ◄

 . לה( סעיף עיין)הבדוק  דינו כעד-יס . ובפחות מגר)ואין ראיה מרש"י לטהר אף על העד(

  :סיכום 

 

 
פק אחד(, שכן אם  רק סתהפך )והוי כאילו יש  אין כאן ספק ספיקא מהעד  נמצא הדם על  מקשה, הרי כש  הש"ך  80

הצד  ותר אין אפשרות עוד להסתפק על  שהיה לפני הבדיקה, י  ר או מא הגיע הדם לעד מהמקונתחיל להסתפק ש
פני קות )שמא בא לו בדיוק אותם ספ, הגם שאלהירך)שמא הגיע מהירך(. אך כשהדם נמצא על    שהגיע מהמקור
צאה על הירך, "ס אינו מתהפך, שהרי הריעותא נמ שהס (, כאן אין קושיא בכךל שלא, שמא בא מהירךהבדיקה, ואת"

, ואם את"ל בא מהעד,  בא מהירך או מהעד ת, ואם כן ניתן לומר ס"ס, שמא  צריך להתחיל את הספקומנו  ואם כך מ 
בשבט י(.  י מהרב אריאל כהן נ")שמעתה גם מתהפך  ספק ספיקא יהי ה. ואין צריך שהשמא הגיע מעלמא עוד לפני הבדיק

צמו לדינא לא  אף מעל גריס. והוא ע  יהרו , אך לדינא האחרונים טכתב שמסתבר כביאורו של הש"ך אן( ים כ)שיעורהלוי 
 ציאות כזו. ע"ש.התיר בדרך כלל במ 

ר שכוונת  ביא  שיעורים כאן()בשבט הלוי  ן  קות משם אחד. שכיש לדון אם כוונת הש"ך להקשות בנוסף שכאן זה שני ספ
, ואם  רצון ק אם זינתה באונס או בספק אחד הוא. ]וכמו אישה שיש ספהכל  שאין ספק ספיקא אלא    הש"ך לדחות

בכתובות    תוספותחשב אונס. ועל זה כתב  ורצון של קטנה נ  הזנות הייתה בעת שהייתה קטנה,  תאמר ברצון שמא
  שהרי השאלה אם הדם באין זה ס"ס משם אחד,  ויש לדחות שכאן אד[. אך ייתכן  י הכל זה ספק אחשאין זה ס"ס כ

ריעותא כלל. והשאלה  מהירך, מבררת אם יש    ם בא שהשאלה א   – נות במהותן  רך או לפני הבדיקה אלו שאלות שומהי
 ם הריעותא אוסרת או לא. וצ"ע בזה. ואכמ"ל.  הבדיקה מבררת הא  אם בא לפני
י  ס שאת בכינה(, אך מעל גריורה )שהרי אפשר לתלו גם הש"ך יודה שטה ם קטן מגריס,  תחת כר וכסת, א   כשהניחה

 יחלוק ויטמא.  אפשר לתלות בכינה, נראה שהש"ך 

 לז( -עד שאינו בדוק )לו  לה( - עד בדוק )לג  
 טה( גריס )ומ

מעל  
 משוך  גריס ל מע גריס )ומטה(  גריס 

 עגול  

 ד הסתכלה מי
 הטמא

תסתכל ממתי הדם )עיין בהערה על סעיף  
 (בשם הבית מאיר  בדברי השו"עלו' 

 טהורה הניחה בקופסא 
א  והרשב"טמאה )

 טיהר(

הכר  תחת  הניחה 
 טהורה טמאה טהורה טמאה והכסת 

 טהורה  שו"ע:
נראה   ש"ך:

 שטמאה

 טחתו בירכה 
 טמאה

  לרשב"א ושו"ע:
 טהורה

  מב"ם ורמ"א:ר ל 
 טמאה

 טמאה

 ה טהורשו"ע: 
מחלוקת רמב"ם  : ש"ך 

ורשב"א )בדין עד  
 הבדוק(.

 טהורה  :"ע שו 
טמאה )אך  ש"ך:

כשנמצא על הירך  
 טהורה(.
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 מהו עד הבדוקלח | סעיף 

טמאה מספק.   חייא  ולרבי  ודאי  טמאה  לרבי  בדוק,  בעד שאינו  עצמה  אישה שבדקה  כנזכר, 

)ונחלקו ה  ומעל  מגריס  עצמה בעד שאינו בדוק טמאה רק סכם על התנאים שהאישה שבדקה  מו

 ם כתם או שטהורה לגמרי. עיין סעיף לו(. הראשונים אם טמאה ודאי או רק משו
 

 : 81תוספות ורמב"ן ◄
 'עד בדוק' הוא עד שבדקה שהוא נקי לבדיקה, ולא הניחתו מידה עד שעשתה בו בדיקה.  

ה הסתכלדיקה, אך כאשר בדקה לא  ינה אותם לבונקיים שהזמהם מוכים לבנים    'עד שאינו בדוק',
 . א()ובזה חלקו רבי ורבי חיי לראות שהם נקיים  

 .[(82)ובזה לכו"ע אינה טמאה ]ודאיה 'עד שאינו בדוק כלל', הוא עד שלקחה מאשפה ובדקה עצמ

 : 83רשב"א ◄
 שיצאו מחזקתם.  לבדיקה, עד שיוודע 'עד וחלוק בדוקים' שבדקה שהם נקיים

ך לא הסתכלה שהם נקיים, ולא הלכה צנע אהניחה אותם במקום מו  -ינם בדוקים'  'עד וחלוק שא
( שאין בהם דיני  84כה )לדעתו הלו  –)ובזה חולקים רבי ורבי חייא  קה לידם בכתמים  ולא התעס עימם בשוק
 כתמים כלל(.  

דקה  מאה או טהורה, או שבמי שאינה יודעת אם טלקחה מ  -'עד וחלוק שאינם בדוקים כלל'  
 דמן. בעד המז עצמה

עליו  ע שנפל ולא נוד]עיין סעיף מ[ תה שבדקה היא או חבר וא עד'עד הבדוק' השו"ע:  ☜

 .85ם בכתמים כתם, ולא עבר בשוק של טבחים, ולא בצד המעסקי

 נחשב כאינו בדוק.כשלקחה עד מן השוק והצניעה אותו,  :  )ס"ק כה' בשם הרשב"א(ט"ז    ⤶

 

 שאינו בדוק | חלוק סעיף לט

מ משנהרשב"א,  החלווטור:    גיד  שעל  כתמים  מטמאין  לה  ק  בדוק  היה  אם  אלא  לפני אים 

 לבשתו בלא בדיקה, טהורה. לקחה חלוק מהשוק ו שלבשתו. אך אם

 
נשים שלבשו חלוק אחד    ששלוש)נט ע"ב(  ת  אומרההמשנה  שאינו בדוק מדברי    מקשים מאי שנא דין עדנים  הראשו  81

שלושת הנשים לא טימאה אותם מעיקר    שנה שטימאה אתהמ  תוספות לדעת    ומצאו עליו דם, שלושתן טמאות. 
וביאור    שלושתן יחד.את    ול יחד, ואי אפשר לטהרבדוק. אלא טומאתן מחמת שבאו לשא לא    ין, כיוון שהחלוק היההד
   רשב"א יובא בהערה לקמן.ה
מקום. אך    מכלאה משום כתם  . לדעת התוספות אינה טמאה ודאי, אך טמוספות והרמב"ןהתודה זו חלוקים  בנק  82

 רמב"ן. ת הרמב"ן טהורה לגמרי. ע"ש בחידושי הלדע
ק מוגדר  חוור, ולדעתו שם החלוזה מאין ביאור    הרשב"אדעת  כיצד ביארו תוספות את המשנה. ל  לעילעיין בהערה    83

 נשים. כבדוק ולכן טימאו את ה
ורה אינם  דוק כלל, ולכאו בעל דבר שאינ  שה בדברי הרמב"ן: הרי כל דיני כתמים לדעת הרמב"ן הםהרשב"א מתק

ע שאף בגריס ומעלה  ותר, כיוון שבחידושי הרמב"ן משמוד יכאורה הקושיא גדולה עמטמאים אלא בגריס ומעלה. ול
 דיני כתמים כלל.  מא משום כתם(, ואם כך לא מצינו אים )דלא כתוספות שטי ם טמאינ

לכאורה הדבר פשוט, וכי  אלא רק עד. )וק,  גדיר מהו חלוואילולא דמסתפינא הווה אמינא שהרמב"ן כלל לא בא לה
יקה. הבד  כמו שבעד הסתכלה לפני  האישה הסתכלה כל הזמן על החלוק,ק כשמים על חלוק שייכים רנאמר שדיני כת

 ו עד(, ורק הרשב"א הגדיר גם חלוק וגם עד. נים להגדיר רק מהציאותי. אלא ודאי שכוונת הראשוהרי הדבר אינו מ
ורת  ל, וכך כתב גם כאן בתא עד שאינו בדוק אינו מטמא בכתמים כלר שלדעת הרשב"תבאעיף לו' שם העיין בס   84

 ומעלה.ריס לשאר הראשונים טמאה מגהבית )מובא בב"י בד"ה אין(. אך 
 תו: נים עד איזה זמן נשאר העד בחזק נחלקו האחרו 85

 אותו זמן רב.  מודה כשהניחה רים שאף הרשב"א סובד(  - )פתיחה לסימן, גופרדס רימונים ס"ק עב ועו( )שו"ע הרב  ◄

 ן רב טהורה.  ר זמאף כשעבו"ת ה, קט, ז( )שושבט הלוי )קיג, לו( כמת אדם חו(  )על סעיף לבית מאיר  ,)ס"ק סג' וסז'(ס"ט  ◄
בקופסא סגורה, נראה שאף אך הוסיף שאם הצניעה    בצירוף עוד ספק.  הכריע בזה שניתן להקל)כאן(  הם  באבני ש
וק(  ב בדשאינו נחש  -ד והצניעהוסיף שם שדברי הרשב"א והט"ז )שלקחה ער בחזקתו. )והן יודה שהעד נשאהרמב"

שאר האחרונים ביאר הס"ט אך עבר הרבה זמן. ול  נקי  : שהכוונה שנטלה ממקוםמתבארים היטב לדעת שו"ע הרב
 שלא(.ים טובים, קמ"ל נטלה להצניע, מסתמא הצניעה עדאך היה מקום לומר שאם ממקום שאינו נקי שנטלה 
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ו מטמא בכתמים אלא כשהיה בדוק לה קודם שלבשתו. אך אם לא אינ  חלוקשו"ע:    ☜

 לבישה, טהורה.שלבשתו, ולא בדקתו לפני ה היה בדוק קודם

ס ומעלה, וכאן פסק  מגרי  פסק שו"ע שעד שאינו בדוק טמאה  'לו  קשה, שבסעיף  ⤶

 שטהורה לגמרי: 

בר  מדו  וכאן)'אינו בדוק'(  בסעיף לו מדובר על עד סתמי  ם:  רת שלמיט"ז ותו  ◄

 )'אינו בדוק כלל'(. 86בעד שלקחה מאשפה 

למשה    ◄ תפארת  בסעיף  :  87ורעק"א ב"ח,  שונים:  'וחלוק'  עשתה  'עד'  לו' 

כאן מדובר    ה. אךבר שבא ממנה, לכן טמאה בגריס ומעלדלבדיקה, ויש רגלים  
 גמרי. ל רה שמצאה על חלוקה כתם, ולכן טהו

 

 סעיף מ | השאילה חלוקה לחברתה

לחברתה, היא שאישה שבדקה חלוקה )ומצאתו שטהור( והשאילתו  ע"א(  ט  )נהברייתא אומרת  

. שכיוון שיש  שהברייתא עוסקת בחובת הכיבוסטהורה וחברתה תולה בה. ומבאר רב ששת  

ה, הראשונה  מהכיבוס. אך לעניין טהר  איה, והשואלת פטורהיו הרוציא מחברו עלספק, המ 

 טמאה.  טהורה והשניה
 

 ושו"ע. רשב"א, טור כך פוסקים  ☜
לפני לבישתה. האחרונים מתקשים מדוע  הטור כותב שהראשונה בדקה את החלוק    ⤶

 בדיקה זו נצרכת: 

  טהורהתה, אינה  ם בדקה הראשונה קודם לבישללמד בכך רבותא, שאפילו א  ח:ב"  ◄

ון שתוכל לתלות שהכתם  שונה אינה נצרכת כיו )אך באמת הבדיקה הראעד שתבדוק אחר כך שוב  

 .(בא לפני הלבישה

לבישתה, ולא בדקה שוב לאחר מכן,  כוונתו לבאר שבדקה הראשונה קודםפרישה:  ◄

 .88ם כאן נמצא כאן היה וחידש בכך שהשניה טהורה משו אלא בדקה את גופה בלבד.

)כיוון שאם  שתה.  תה ניתן להתחשב בבדיקה שלאחר לבילפני לביש  בודקתרק כשט"ז:    ◄

 כל אופן תהיה טהורה(. לא בדקה קודם, לא תבדוק ברצינות, שהרי ב

)שמא הגיע  דקה לפני לבישתה אין חידוש שהראשונה טהורה. משום שאם לא בש"ך:  ◄

 , שתיהן טהורות[.בדקו כלל]ואם לא כלל(. ם ממקום אחר בהכת
 

 בדמים אילה למוחזקת| הש סעיף מא

רב,    ם השאילה חלוקה לנידה או לנכרית, תולה בהן. ובגמרא אומראש)נט ע"ב(  המשנה אומרת  

 בניהם במשנה. שמדובר בנכרית הרואה, שהרי השוו 
 

 
כוונתו  . אך באמת  )בנוני(ש'אינו בדוק'  בעד  , וטיהר  )נקי(בדוק'    מבאר שאמנם פשט השו"ע שטימא כאן ב'עד  הט"ז  86

 .)מלוכלך(בעד שאינו בדוק כלל' , ולטהר ')בנוני(וק' ו בד לטמא 'בעד שאינ
האחרונים  ביאר מה הקשו  וע"ש עוד שהלוי  בשיעורי שבט  )הביאם  ו"ע הרב.  , סדרי טהרה, חוו"ד ושכו"פוכן פסקו    87

 על דברי הט"ז(.  
  טהרה  סדריובכאן נמצא כאן היה'.  א שמוכח שלא אומרים בספק שקול 'הגמרמקשים על הפרישה מ"ך הט"ז והש 88

שה שכיוון  טהורה,  יישב  שיהא  עצמה  בדקה  וראשונה  בטהורה,  למפרע.  הוחזקה  לטמאה  אפשר  ובשבט הלוי  אי 
לאחר הלבישה, משום    בדקה החלוק לפני הלבישה, וגם את עצמהתי לטיבותא, ש שלראשונה יש תר   כתב  )שיעורים כאן( 

לעומת מקרה  יש לה חזקה מעיקרא.    וגם  החלוק גם לאחר הלבישה,זקת היא את עצמה כאילו בדקה את  ך מחכ
 ות.  ו כתם ששתיהן טמא סתמי ששתי נשים מצא
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 נחלקו הראשונים באיזה מקרה עוסקת המשנה: 

 חברתה נידה, או לנכרית. לבשה חלוק בדוק, והשאילה ל: רשב"א ◄

 זרה ולבשתו. חלוקה והשאילה לחברתה וכו', ולאחר מכן ח קהבדר: רש"י וטו ◄

 פוסק את שני המקרים.שו"ע  ☜

 

 (  נכרית )ונידה ❖ 

רמב"ם    ◄ רמב"ן,  רש"י,  בימי וטור:    המ"מ(  )לפירשב"א,  ראתה  כשלא  אף  בנכרית  תולה 

ראלית ישדה  וני(,  89א כן היינו 'נידה' במשנהם ל)שאהימים שיכולה לראות בהן    ההשאלה, אלא שהגיעו 
 וקא כשראתה באותם ימים.דו

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 דם בימי ההשאלה. תולה רק אם הנכרית בפועל ראתה: (הב"י )לפירמב"ם  ◄

 הטעם שתולה בנכרית ונידה:  . א
,  נכרים אינם מקפידים על נקיון)משום שאצל נשים אלו מצויים דמים כל הזמן.  :  90בית יוסף  ◄

 ה. בשונה מנידה ישראלית(. ולה באלה, תולכן אף שלא ראתה בימי ההש

 לים הקלקלה במקולקל. שתו משוםט"ז וש"ך:  ◄

 

 הורים  סעיף מב | השאילה לבעלת דמים ט

  מה שומרת יום כנגד יום ביוהבאישה שהשאילה חלוקה לחברתה  )ס ע"א(  נחלקו רשב"ג ורבי  

לה לה  שהשאי ששניהם מודים שיכולה לתלות כ  מסיקה  והברייתאורה לטבול(.  שבו אמ)היום  השני  

 לה שדמיה טהורים. או בבתו  דם טוהר ביומה הראשון, וכן ביושבת על
 

קטנהרשב"א:   כגון  דמים,  ונבעל  בתולת  מעולם  ראתה  שתחיה  שלא  זמן  כל  לה  שנותנים  ה, 

  - ת מצווה לו בזמן הזה שנותנים רק בעיל המכה. וכן נערה שנותנים לה ד' לילות ראשונים. ואפי
אם נתלה בה אינה  על דם טוהר, כיוון שאף    ם. וכן תולה ביושבת מצויי, לפי שדמיהן  91תולים בהן 
 בכך.  מתקלקלת

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 בדין יושבת על דם טוהר בימינו:   ראשוניםנחלקו ה ⤶

ת  י מקלקלבימינו שאינה יושבת על דם טוהר, אינה תולה בה, שהררשב"א:    ◄

 בכך. אותה

 
אר הראב"ד לפי דיעה זו(.  ולה בה )כך ביסקו דמיה, לכן תמשום שנכרית אינה בודקת אם פ  טעמו של הרשב"א  89

דמיה.   פסקוה בהם, שהרי בודקת אם  דה ישראלית מטמאת רק בימים שרואבני לביאור זה מובן מדוע ע"כ. לכאורה
דה ישראלית בימים  ע מדוע לא תתלה גם בנילקלה במקולקל, צ"ב רש"י )והט"ז והש"ך( שתולה הקאך לביאור שכת
 הבאה.ם. ועיין בהערה שלא רואה בה

, הקשה   והב"י  טבלה, נחשבת לנידה.  שלא   נכרית לא ראתה, כיווןביאר שהרמב"ם טימא אף בימים שהמשנה    המגיד  90
יית הב"י  כאורה צ"ע מה קושאלה תתלה בה, שהרי לא טבלה. ולית שלא ראתה בימי ההששראללפי דבריו גם נידה י

לית שלא ראתה בימי ההשאלה,  ות בנידה ישראל, אכן תוכל לתלדין הוא שתולים הקלקלה במקולקשכן אם טעם ה
המ"מ.   ך עלוע ביאר אחרת והקשה מכהב"י מביא בפשיטות סברא זו. ומדהבא  מקולקלת. והרי בסעיף  שהרי היא  

הוא משום תולים  כה אף הוא מודה שהטעם  ב"ם, וייתכן שלהלק"מ בזה שהרי לא פסקו כדעת הרמ)להלכה אין נפ
 והש"ך(.  מצויים, כט"ז ולא משום דמים  קלקלה במקולקל

אישה זו אסורה    וע הדבר נחשב לקלקול, הרי גם כךה מדשנקלקל אותן. ולכאור  ולכאורה אם תתלה בהן נמצא  91
וקת רבי ורשב"ג שאין ף, הרי מוכח ממחלמר שהארכת הימים הוי קלקול נוסבעילת מצווה. ואם תא  לאחרלבעלה  

 שתמתין עוד יום(. וצ"ע.  יום כנגד יום  )שמטמאים שומרת ארכת הימים נחשבת לקלקול נוסףה
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לא לטהר  בלו על עצמן שו שקיאף בימינוטור:    )על פי רי"ו(רמב"ם  ראב"ד,    ◄

מש  בה.  תולה  טוהר,  כדידם  אך  עצמן,  על  רק  שקיבלו  חברתה,   ום  להציל 
 .)ראב"ד(על עיקר הדין  מעמידים אותה

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 תלייה בסופרת שבעה נקיים ❖ 

תולה  ה השני. לדעת רשב"ג  מומרת יום כנגד יום העומדת ביוכנזכר, נחלקו התנאים בתלייה בש 

ואינה    נה תולה שהרי בידה לטבולה במקולקל. ולדעת רבי איטבלה, תולים הקלקל  ן שלאבה, כיוו

 )עיין ב"י(. לא טבלה   שבעה נקיים שעוד  ומכאן אף לסופרת מקולקלת.

 ם. הלכה כרשב"ג, כיוון שמקילים בכתמירמב"ן, ראב"ד רא"ש וטור:  ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 הלכה כרבי מחברו.רמב"ם:  ◄

 טבלה עדיין: ולא  עה יום הטבילההגי . א
טבילתה, אינה תולה בה עוד, משום  פירתה והגיע זמן  אם עברו כל ימי סמשנה למלך:    ◄

 עצמה היא גזירת הכתוב, אך טומאה הראשונה כבר פקעה.  שהטבילה
 תולה בה כל עוד לא טבלה. לבוש:  ◄

היה טהנשוארעק"א:    ⤶ ולידה  במיטה  בהורה ששכבה  תולה  גדולה,  רווקה  )אף   יתה 

 ן עומדת בטומאתה(. פרה, אך אם לא ספרה כלל, עדייטימא אלא כשס  "מ לאהמשל
   

 סעיף מג | תליה בבעלת כתם

יוחנ ליואי    ן שאל אתרבי  בר  יהודה  ע"א(רבי  כתם,    )ס  לתלות בחברתה שראתה  יכולה  האם 

 (. ()רש"י ורא"שואינה מוחזקת כרואה דם זה ברור שאכן ראתה דם,  שאין )משוםוהשיב לו שאינה תולה 
 

תה, ובין אם נטמאה מכתם אחר לאחר בין אם חברתה טמאה כבר משום כתם שרא רשב"א:  

 אלה, אינה תולה בה. שש

ואין צריך לומר אם השאילה לחברתה טהורה וחזרה ולבשה,  וטור:  (  מימוניות  הגהות  )הביאוב"ן  מר

 . 92כות לחוש ששתיהן צרי

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 סעיף מד | תליה בימי נידות

 ,בעצמה  שתולה  פעמים  , מ"מ וטור:רבינו ירוחם(  מימוניות  בהגהות  )מובארמב"ן    שב"א,רא"ש, ר

  תולה  .טהרתה  בימי  ולבשתו  ,()ש"ך()לפני ימי ימי הטהרה    בדקתו  ולא  ,דתהינ  בימי  חלוק  השלבש  כגון
 חברתה(. שתולה ב. )כמו נידותה מימי שהכתם בא

 .שו"עכך פוסק  ☜

 
ות  שלמראילה לשניה. אלא קמ"ל  ובשו, במידה ולא בדקתו לפני שהשב ללם הראשונה לא חזרה שוכן הדין א  92

טמאה  היא  בדקה לפני השאלתו, ולכן    מדובר כשהראשונהש  וא לראשונה, מטמאים את השניה.  שהחלוק כבר הוחזר  
 ש"ך(.)רק אם לבשה שוב 
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 ה, פשוט שטהורה, שמא הגיע הכתם מעלמאנידותאך אם לא בדקה אפילו לפני ימי    ⤶

 )ש"ך(. הבא לגבי מעוברת( בסעיף )וכן 

 

 שלפני עיבורהבימים סעיף מה | מעוברת שתולה 

 ה.לבשה חלוק בימי עיבורה ומצאה כתם, יכולה לתלות בימים שלפני עיבוררשב"א ורי"ו: 

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 זקינה. ני שהוכן זקינה תולה בימים שלפ: א(הרשב")בשם רמ"א 

 

 סעיף מו | תליה בכתם שאולי התכבס

דקתי את החלוק  בתאמר  עד ש   ,הכתם הנמצא בחלוק מטמא למפרע')נו ע"א(  שנה אומרת  מה

כתם בו  היה  ולא  כיבוס  ,הזה  שעת  עד  א או  מועיל  עצמו  הכיבוס  האם  מסתפקת  הגמרא  ו  '. 

ולא בדקה    עילה. נפקאשהבדיקה הנעשית עם הכיבוס מו תם שבצידי או בכ מינה כשכיבסה 

שבנות ישראל רגילות לבדוק חלוקיהן    דברי רבי מאירבס(. ופושטת מהבגד )שאין הצד מתכ

 . הרי שהבדיקה היא המועילה. ( )רשב"א(וכן חלוק חברתה, לאפוקי גויה )יבוס בשעת הכ
 

מכובסרשב"א:   חלוק  כיבסה,    הלובשת  לפנינושישראלית  בדוקואינה  חזקתו  גויה ,  אם  אך   .

 קתו שבדוק. ין חזכיבסה, א

 .)ועיין לקמן(שו"ע  כך פוסק ☜
 

 אם ניתן לזהות ממתי הכתם ❖ 

 וק שיש ספק אם הכתם הגיע לפני הכיבוס או לאחריו: לח בדין )נו ע"ב( נחלקו התנאים 

, ואם  וס()וזה כתם לאחר הכיבן עליו כתם  רבי מאיר סובר שאם כיבסה יהודיה, חזקה שבדקה שאי

 כיבסה גויה אין חזקה.   
 סימן שהגיע לאחר הכיבוס.  שתכבס שוב את הכתם. אם נדהה מראיתו, א סוברי אחבר

אם מקדיר סימן  )שנכנס לעומק הבגד(:  או מקדיר  )גלדו עבה(    רבי סובר שתבדוק אם הכתם מגליד 

 ר הכיבוס. , ואם מגליד סימן שבא לאח אותו()מהפעם האחרונה שבדקו שהגיע לפני הכיבוס 
 

בסה ובדקה, או  אם כך, במידה ויהודיה כיחוששים לדעת רבי.    ר, אךהלכה כרבי מאי רשב"א:    ◄

, או שגויה  יוון שחזקתו בדוק. ואם לא בדקהבדקה, אי אפשר לתלות בחלוק, כ  אםשלא ידוע  
 ו אינו בדוק.  ו, שחזקת, תולה ב()ש"ך()אפילו אם אומרת שבדקה, אינה נאמנת כיבסה 

. אך יש לחוש  93טהורה   -ואם אינה יודעת    בדוק.ר אם הכתם מגליד או מקדיר תיתן לבראך אם נ
 .והראב"ד( הרמב"ן )לדברימיר ולהח

 .94שו"עכך פוסק  ☜
 

ידיעה. והיינו שדעת    סרוןב מדוע אין בזה ספק חדיקה להחמיר ולחוש גם לרבי. וכך מיושמטרת הברשב"א  הלדעת    93
טהורה,  ואף אם התברר שכיבסה אותו גויה  בדיקה שבכיבוס. אלא שאחר  כה כרבי מאיר והולכים  הרשב"א שהל

תחזור לעיקר  ם אינה בקיאה  משום חומרא, וא   יכה לחוש לדעת רבי ולבדוק שמא הכתם מגליד. אך כל זהעדיין צר
ם אחר מגליד ומקדיר,  פסקו רק כרבי שהולכי "ן והראב"דהרמבבס את החלוק. לעומתו הדין שהולכים אחר מי שכי

 בדעת הרשב"א.  מחלוקת האחרוניםב מספק. כנלע"ד. ועיין עוד לקמן ך כשאינה יודעת טמאה אם כו
 ארבעה דינים יש בדברי השו"ע:  94

 חזקתו בדוק וטמאה.  ואינה בפנינו,כבס ע"י יהודיה  א. הת
 הכיבוס, תולה וטהורה. בזמןדיה ואומרת שלא בדקה ב. התכבס ע"י יהו
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הלכה כרבי. וצריכה לבדוק אם מקדיר או מגליד. ואם אינה יודעת טמאה,  : 95ראב"ד רמב"ן ו ◄

 ספק. שספק חסרון ידיעה אינו

 יר. ותברר האם בדקו או לא.רבי מאהלכה כ: 96משמעות הרמב"ם  ◄

 ן מועילה בדיקת מגליד ומקדיר: ה אופבאיז ⤶

לוק, ואי אפשר הבדיקה מועילה אפילו כשיהודיה כיבסה את הח:  על פי הרא"ה( )ש"ך    ◄

. אם כך אין להכריע על פי החזקה שבדקה את הבגד אלא כשהבגד אינו 97לשאול אותה
 . (הן ידיעחסרו הז דיר ואין לטמאות מספק, שהרי אין)שאז אי אפשר לבדוק מגליד או מקלפנינו 

הבדיקה מועילה רק כשלא בדקו את   :א והטור( )ולדעתו, אף הרשב"תורת השלמים    ◄

 יה בדקה אותו(.החלוק )או כשגו

 )ש"ך(.  98לא מצינו שנשים בודקות בשעת הכיבוס. אך נראה להחמיר בימינו . א
 

 אילתו לחברתה סה חלוקה והשסעיף מז | כב

 קדיר. או ה עת רבי יש לבדוק כתם אם הגליד ר, לד כנזכ 

ה לחברתה. אם מגליד בידוע שהגיע  סה אותו, והשאיללבשה חלוקה וכיברשב"א, טור ושו"ע:    ☜

 ואם מקדיר בידוע שהגיע מהראשונה. ואם אינן יודעות שתיהן טמאות.מהשניה, 

לבדוש"ך:    ⤶ אפשר  כשאי  כאן  אםמדובר  בירור  פי  על  הכתם  את  ב   ק  שעת בדקה 

 .99יבוסהכ

 טמאות: שתיהן מדוע . א

 משום שיש ספק חסרון ידיעה.  לבוש: ◄

בסעיף    )משום שאף מי שטיהרמשום שאין לטמא אחת יותר מחברתה  מים:  ש"ך ותורת של  ◄

אן ולפי זה, אפילו אבד החלוק, ואין כלטמא כאן, ועל כרחך שלא זה הטעם לטמא כאן(.  הקודם מודה  
 . ספק חסרון ידיעה, שתיהן טמאות

 
 וטהורה.  ( תולה)ש"ך(דקה אותו ת שבע"י גויה )אפילו אומר   ג. התכבס

 גליד.  ה אם מקדיר או מקד. ניתן לברר ע"י בדי
 בעיקרון אסור )מקרה א'(.ה להתיר כתם ש יר ומגליד מועילולקמן יבואר שהאחרונים חולקים האם בדיקת מקד

זה  לפי  ר אך לא בסתמא. )משמע  הראב"ד לא החמיר אלא כשניתן לברשאף  שהביא שהרשב"א מציע    בב"יעיין    95
 כרבי(.  בי לגמרי אלא גם כרבי מאיר וגםשהראב"ד לא פסק כר

 ים במפורש. מטמאי משכב ומושב. אך לא פסק כך בעניין תלייה בכתמ בהלכות 96
תועיל הבדיקה   –ויה  סה גואינה לפנינו או שכיבין שהש"ך מקל שאפילו אם יהודיה בדקה  הבורת השלמים  בת  97

 להתיר. 
ת הכיבוס, יש  אם היהודיה אומרת שלא בדקה בשעשכוונת הש"ך שאפילו    למשהתפארת  בשם  כתב  רעק"א    אמנם
דבריו שאין מחלוקת  להתיר. יוצא לא תועיל הבדיקה  ות את הבדיקה הנ"ל. אך כשלא אמרה כלום, או בגויה, ללעש

ועיל  תלא    הבדיקה  -ו כיבסה גויה  ם יהודיה כיבסה ואינה לפנינו, אם שא למים, שכן שניהם מודי בין הש"ך לתורת הש
 להחמיר.  אז תועיל הבדיקה –הודיה כיבסה ואומרת שלא בדקה להקל, ורק אם י

 למסקנה(. רות להקל, החמיר)שעם זאת שהביא אפש הש"ךכך נראה כוונת  98
שאין   ()א, יא(הרה דרכי ט )א, תמו(   טהרת הבית, אן(ים כ)שיעור)שבט הלוי נים  כתבו הרבה אחרומינו שיש כביסה מעולה ובי
א מצויים בסתמא דמים בבתים  י כן. ובייחוד שלודאי העבירה את הכתם שהיה לפנ  מקרה כיוון שהכביסה   לל בכלהק

אם גויה   ה )וניתן לומר שהתלכלך( תולה בו. ואףעל חבלי כביס  בגד לאחר הכביסהשלנו. אלא שאם תלתה את ה
 )אבני שהם(. ה, הבגד בחזקת בדוק מכונהפעילה את ה

או שרק אם  ,  )סד"ט(ה כיבסה  דיקה זו מתירה שאפילו אם יהודינים האם הש"ך סובר שבאחרועיין לעיל שנחלקו ה  99
ולכאורה כאן משמע כמקילים,  .  שה( )תפארת למ  מיר ש לבדוק כדי להחגויה כיבסה או שישראלית אמרה שלא בדקה, י

 ניתן לבדוק במקדיר ומגליד.    דיה, אע"פ שהתכבס ע"י יהו שהרי
 תלות בראשונה אלא בשניה. ס מעולה, לעולם אין ל כיבוהתבאר שבימינו שיש בר וכ
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 סעיף מח | שתי נשים שלבשו חלוק

עליו כתם    ת גבוהה ואחת נמוכה. נמצאששתי נשים שלבשו חלוק, אח)נט ע"א(  ת  א אומררייתבה

ואם נמצא למטה מבית התורפה של הנמוכה,  הגבוה, שתיהן טמאות,  למטה מבית התורפה של  

 הגבוהה טהורה. 
 

. ואם רק אחת התכסתה, היא  100סו בו, שתיהן טמאות תו בלילה והתכאך אם פשטו אורשב"א:  

 טהורה.ברתה טמאה וח

 שו"ע.כך פוסק  ☜
נ:  לבוש  ◄ . א ביאפילו אם  לשתיהן,  מצא תחת  התורפה  היא  ת  בלילה,  בו  ואחת התכסתה 

 מאה וחברתה טהורה.ט
רק אם נמצא למעלה מבית התורפה חברתה טהורה. אך  תורת שלמים וסדרי טהרה:    ◄

 מצא מתחת, שתיהן טמאות.אם נ
 

 הנשים שישבו על ספסל או מיט | שלוש סעיף מט

)המקבל    ספסל חד או שישבו על מיטה או  ששלוש נשים שלבשו חלוק א)נט ע"ב(  אומרת  נה  המש

, ונמצא דם ()רשב"א()ולא בדקוהו בנתיים, שאם בדקוהו אין ספק  בזו אחר זו  (  בדף נח ע"א()על פי הגמרא  טומאה  

 ושתן טמאות. תחתיהן, של 
 

ורים, שכולן שוות. אך אם ברים אמבמה ד:  )עיין סעיף נב(והוסיף שו"ע  ו"ע.  טור ושכך פוסקים    ☜

, היא  זקינה או מסולקת דמים(  )כגון שאחת הייתה מעוברת או מניקה אובאחת יותר מהאחרות    ראוי לתלות
 טמאה והן טהורות.

  101אחת ל בזו אחר זו או דווקא כשבאו בבת  עיין בסעיף כה, האם דין זה אמור אף כשבאו לשאו  ⤶
 . והש"ך שם()נחלקו בזה הט"ז 

 

 לוש נשים שישנו במיטהנ | שסעיף 

טמאות.    ששלוש נשים שישנו במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת, כולן(  ע"ב )ס  המשנה אומרת  

אחרת   ע"א(  ובמשנה  באחת  )סא  נמצא  ואם  טמאות,  כולן  האמצעית  תחת  נמצא  שאם  שנינו 

אר  הגמרא מאי שנא. ומבת טהורה. ומקשה  ת, היא והאמצעית טמאות, אך השלישימהחיצוניו

 ות. אופן עוסקת במשולב י אמי שהמשנה שטימאה בכלרב
 

 הכוונה שישנו צמודות ודבוקות זו לזו. רש"י ורא"ש:  ◄

 הכוונה שישנו עם רגלים מעורות ומשלובות זו בזו. רשב"א וטור:  ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 אש המיטהעלו דרך ר ❖ 

החיצונה(   עברה דרך מקוםימית  )שאף הפנן עלו דרך ראש המיטה  שלושת שאם    )סא ע"א(המשנה אומרת  

 אחת שמא נטף ממנה דם כשעברה שם.  ופן, שיש לחשוש בכל שלושתן טמאות בכל א

 טור ושו"ע. וסקים  פ כך ☜

 
)עיין  הורות  דם לכן, שתיהן ט דקו את החלוק לפני לבישת הראשונה, אך אם לא בדקו קוה שמיירי כאן כשבנרא  100

 שאף כאן יחלקו בזה(.  ראה  בזה האחרונים שם, ונ . )אמנם עיין בסעיף מ שנחלקו(בני שהםא
ילו כשבאו זו  רבה כתבו כדברי הט"ז שטמאות אפם דלא כט"ז, אך כאן הרוניהעיר ששם פסקו הרבה אחאך יש ל 101

 (.)כאן( בשיעורי שבט הלוי)עיין זו  אחר
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 נמצא הכתם על הסדין שבמיטה ❖ 

ן  שלושת  הסדין,המיטה ונמצא הדם על    דינים עלאם היו ס  :ורשב"א)הביאוהו רא"ש וטור(    ראב"ד

 ד.צד לצטמאות, שהרי הסדין מתהפך מ

מתחת לשוכב ומעליו שלא ללכלך המיטה העליונה להניח סדין    )שהיו רגיליםכן הוא בסדין העליון  רא"ש:  

 , אך התחתון אינו מתהפך.()פרישה(

 שו"ע.כך פוסק  ☜

. אך  יינו הרואות שאף התחתון מתהפךאף הסדין התחתון טמא, שהרי ענב"ח ורש"ל:    ⤶

 )ט"ז(.ת הסדין, אינו מתהפך סת שתחכ

אין לחוש שהתהפכו להיות משולבות  רק בסדין חוששים שהתהפך. אך בנשים הישנות,  ש"ך:   . א

נן. אך כששוכבת לבדה, כל המיטה מקומה, ועוד, שמהיכן דם זה  ני שכתמים דרבזו בזו, מפ
 . 102הגיע 

 

 עצמן  סעיף נא | שלוש נשים שבדקו

יא טהורה  רה, ההנשים בדקה עצמה ומצאה טהו  משלושת   שאם אחת )סא ע"א(  המשנה אומרת  

ב השניה  ואם  טמאות.  האחרות  והשלישית  דקה  והשתים  טהורה  היא  אף  טהורה,  ומצאה 

 (.)ב"י( ה )שמהיכן הגיע דם זשלושתן טמאות.  -לישית בדקה ומצאה טהורהטמאה. ואם אף הש

שתים האחרות תולות בה  ה -אם בדקה אחת עצמה ומצאה טמאה"ב(  )ס עכמו כן, שנינו במשנה 

 וטהורות. 
 

שלישית תולה בהן  ומצאו טמאות, שה[ אם בדקו שתים  )ב"י(]כל שכן  ושו"ע:    , טוררשב"א  ☜

 וטהורה. 
 

 ה למציאת הדםסמיכות הבדיק ❖ 

שאם בדקה אחת ומצאה טמאה, שתי האחרות תולות בה וטהורות. רב   כנזכר, המשנה אומרת

אך ביותר  ,  (י()רש")למציאת הכתם דקה כשיעור ווסת  יהודה בשם רב מבאר שהמשנה עוסקת כשב

וזאת משום אין הבדיקה משפיעה.  את    מכך  בדיקה שמחייבת  פדא הסובר שכל  כבר  שסבר 

אף טהרות שעשתה טמאות. וכל    -סת  ם רמ"ת, והיינו שהיא תוך שיעור וו בעלה חטאת משו

תלוי באשם  ת  -שבעלה  טהורטהרותיה  טהרותיה  פטור  שבעלה  וכל  רבי  לויות.  לעומתו  ות. 

 תלויות.  בחטאת, טהרותיה בעלה   ובר שאף אםאושעיא ס 

דקה תוך  הלכה כרב פדא. לכן, רק אם ב והגהות מימוניות:    ב"א, רמב"םרמב"ן, רש  103רש"י  ◄

  ברותיה טמאות. ומכאן נלמד אף להיפך, שאינה טהורה אלא כשתבדוקרה וחשיעור ווסת היא טהו
 .  )ב"י(בתוך שיעור ווסת 

 שו"ע. כך פוסק ☜
 

ישנה בצד אחד שתתהפך  . ובמציאות אין רגילות שאם אישה  יאות המצשהכל לפי    כתביעורים כאן(  )שבשבט הלוי    102
"כ התהפכה כנגד התחתיים של המיטה )אאמטר  רית, ורק בחצי מטר עד  ם וראש, ולכן אם מצאה כתם על הכרגלי

היינו  זה מהיכן בא',  כתב 'דם שהש"ךה חוששת, וכל שכן כשיש שם מחיצה. ואף ן בסוף המיטה אינ מקום נוסף(. וכ
 .וששתן זה במציאות, אינה חציאות יכול לבוא מאותו מקום. אך כשאישבמרק כ

 כמי. המשנה  בר פדא', והיינו  כוונת הגמרא 'כמאן כ  וזה  רב וכדברי בר פדא,עם    המשנה מסתדרת רק סובר שרש"י    103
יא  ם רבי אושעשנה מסתדרת אף ע סובר שהמוהרא"ש    , ולא כרבי אושעיא.לבדיקה כוודאית   רי המשנה מתייחסתשה

אינו מוחלט,    בין דינו של בר פדא לנידון דידןואה  עוד העיר הרא"ש שההשו )ו  ב.לדברי ר ו'כמאן כבר פדא' הכוונה  
רי שיצא מגופה(.  את הכתם הרבה אח  תה בטהרות, אך כאן ייתכן שמצאהאת הדם סמוך להתעסקו   מצאהשהרי שם  

 כרבי אושעיא.  וכיוון שבכתמים הלך אחר המקל, הלכה
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ווסת א  כההל:  ()על פי רי"ורא"ש ותוספות    ◄ ם מצאה  כרבי אושעיא. לכן, אף לאחר שיעור 

 . )ב"י(רה, היא טהורה וחברותיה טמאות  ם מצאה שהיא טהוטמאה, חברותיה טהורות. וכן הדין א

יטה ומציאה, אך כדי לטהר אין במציאת כתם כדי לטמא צריך כדי שיעור ווסת של פשרז"ה:    ◄

 שיעור ווסת.צורך ב
 

 הניהשחר בדיקה כשלבשו אחת א ❖ 

חלוק אחת אחר    :ורמב"ן  ראב"ד  ◄ לבשו  האחרואם  בדיקת  רק  )שהייתה סמוך השניה,  נה 

הכ ולמציאת  את  לפשיטה  או  עצמן  לטהר  משפיעה  אינה  הראשונות  בדיקת  אך  מועילה.  תם( 
 חברותיה.

ו הראשונות שהן טמאות,  אם לבשו אחת אחר השניה, ומצא  :(104ב"י)על פי המ"מ והרשב"א    ◄

, )תוך ווסת של מציאה(רות  או שהן טהו. אך אם מצ)עד שתהיה סמוך לפשיטה ומציאה(ה  ו משניקה זאין בד
 בדיקה זו טובה. 

 בדיקת הראשונות מטהרת ומטמאת כמו האחרונה.ם וטור: ב"רמ ◄

  .)שלא חילק בזה( 105שו"עכך פוסק  ☜
 

 | הייתה אחת ראויה מחברותיהנב  סעיף

ע"ב(  אומרת  נה  המש ו)ס  זו בזו,    אים אותן כאילו הגיעו היו ראויות לראות, רו  אם לאשתולות 

 לראות. 

עוברת. מניקה תולה בשאינה מניקה.  הברייתא מבארת כיצד תולות: מעוברת תולה בשאינה מ 

  תולה   ()רש"י( דמים, אפילו נשואה    ולת)בתתולה בילדה. בתולה    ()רשב"א()שלא ראתה שלוש עונות  זקינה  

אחת מעוברת )רשב"א: וכן  שתיהן טמאות  עוברות וכו'(  הן מ)שתי  נה בתולה. ואם היו שתיהן שוותבשאי

וזה ששנינו במשנה שאם לא האחת מניקה וכד'(ו כאילו ראויות    יו ראויות לראות, רואים אותן . 

 לראות. 
 

 טור ושו"ע.  כך פוסקים   ☜
יה אין  שלאחת יש ווסת ולשנלא בשעת ווסתה, או  ת ווסתה והשניה שאם אחת הייתה בשע . א

 )ש"ך בשם תוספות, הביאו הב"י(. לות זו בזו נן תוווסת, אי
)פרישה  שיו לא שעת ווסתה  אפילו אם יש לה ווסת קבועה ועכ)צעירה(  זקינה תולה בילדה   .ב

 וש"ך(. 
 

 תלייה בעצמה  ❖ 

  מה תולה שכתם זה ותר לראות, כך היא עצתולה בחברתה שראויה יכשם שאחת    ו:" ורי  רשב"א

 ימי נידתה(.  )כגוןויה לראות בהם דם, הגיע מימים שרא

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

ן זו בדיקה משמעותית,  , איבדקו ומצאו שהן טמאות מעות דברי הרשב"א שכתב שאם הראשונות ממשכך הבינו  104
ת הרשב"א אמצעית  שכך עולה מהדברים. )לפי זה שיטק. ועיין בתורת הבית  החלויתה רחוקה מזמן לבישת  כיוון שהי

טומאה לטהרה, אלא שאף  ין  לק כרז"ה בור ווסת אלא שחיבין הרמב"ן והראב"ד לבין הרז"ה )שמצד אחד הצריך שיע
 "ה שלא הצריך כלל ווסת(. כרז עור ווסת למציאה, דלאבטהרה הצריך שי

שכתב  שו"ע חזר בו ממה  ש)ס"ק קי(  שו"ע הרב  ונ. אמנם    וא חזרה על סעיפים מטזה הויוצא שסעיף  בס"ט.  תב  כך כ  105
)כאן(  באבני שהם  אמנם  ס"ק נט(.  )הלחם ושמלה    הרמב"ן. וכן כתבבב"י כרמב"ם, ומסתימתו כאן משמע שפסק כראב"ד ו

 . אחרי שבב"י סתם כוותיהר את הרמב"ם כלל בדבריו בשו"ע, הזכי ל זה, מדוע אם כך לא תמה ע
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 ה וספסלערות על מיטשלוש נשים  ❖ 

שתן  ו על מיטה ונמצא דם תחת אחת מהן, שלוכנזכר, המשנה אומרות ששלוש נשים ששכב 

 )כששכבו שלובות(. טמאות 

זו את זו, כגון שרוצות  כל זה בישנות, או בערות שדוחקות  טור: ראב"ד, רשב"א, מגיד משנה ו

ם, ואומרות  . אך אם הן ערות בסת)על פי הגמרא בדף ס ע"ב(ד של האישה הפנימי  בצ  יםחילטחון ברי
 שנמצא בו הכתם, טהורות. שברור להן שלא עברו במקום

 שו"ע.כך פוסק  ☜

אך במידה ועבר זמן רב, כל זה כשעבר זמן מועט משכיבתן עד מציאת הכתם.    ⤶
 )ט"ז(.  106ן שמות לבוון שאינאינן נאמנות, כי

 

 תעסקה בכתמיםלייה במי שהג | תסעיף נ 

מים, אם אחת משלושת הנשים התעסקה בכת  ושו"ע:  המגיד(  שב"א והרב)הביאו הרראב"ד    ☜

 טהורות.יכולות השתים לתלות בה והן 

 

 סעיף נד | אין בכתמים משום ווסת

פיראב"ד:   ולהצריכה שבעה נקי  שהחמרנו  אף על  ים, אינה צריכה לחוש ליום  לטמא כתמים 

מים שנמצאו בבדיקה שעשתה,  . כמו כן, אין הכתמים קובעים ווסת. חוץ מכתםהכת  ה אתשראת
 הן כראיה לכל דבר.ש

 . *107טור ושו"ע ם  כך פוסקי ☜

מכן אישה מוכת שחין, כתמיה טהורים, אפילו אם בשעת ווסתה לא בדקה עצמה, ולאחר   . א
 )מהרש"ל(. מצאה כתמים על הסדין 

 כתם: מציאת עם טהור מראה ראתה .ב

 ממנה  בא  שודאי  ורהט  למראה  סמוך  אדום  כתם  ומצאה  פצעים,  לה  שיש  אישה  רמ"א:  ◄

אפילו אם המראה הטהור רחוק מהכתם,   ה,טמא  הטהור(,  למראה  המשך  שהאדום  )ונראה
 הכתם(.  גם כך ממנה, הגיע הטהור שהמראה )כמו משום שתולים להחמיר. 

ים זה מזה,  רחוק  טמאה. אך אם  – ה האדום  ור סמוך למראאם המראה הטה:  108ט"ז וש"ך  ◄

 טהורה.

 
היה ליד עמוד זה, והעידו עדים שעמד  ני, וכפר בו שלא  ולחברו הלוותי לך בצד עמוד פל  מקשה מדין האומרהט"ז    106

ים  סומכהוא הדין כאן, כיצד    א הוחזק כפרן כי לאו אדעתיה. ואם כך,"מ עט, יא( שלהוא )כנפסק בחו  ליד העמוד. הדין
 ן רב, וכאן זמן מועט. ר זמתיהו? לכן חילק ששם עבהרי לאו אדע  על דיבור הנשים?

  על איסור וודאי לא ניחא לה לעשות איסור )לעומת שם,   משפט, שכאן מדובר   כתב שאין ראיה מחושןהש"ך  אך  
)ס"ק נז( למים  רת שהתושנראה שאף  )כאן(    באבני שהםייתה דעתו על העמוד(. וכתב  אמת ורק שלא השייתכן ופרעו ב

שמחמת סיבה   שאף הט"ז יקל אם אומרת  כתבו(  )ס"ק צב(   טהרה וסדרי    קפז( )ס"ק  לחם ושלמה  )ונים  סובר כש"ך. והאחר 
 ת דקדקה שלא להכנס למקום חברתה. מסוימ 

  )א, עמודבטהרת הבית    שאינה קובעת ווסת וכ"כ)ס"ק קכב(  הרב  שו"ע  נה, כתב  הגיע כתם זה ממ  האומרת שבוודאות*  107

רב,  כוונתו דווקא אם ראתה דם  ביאר ש)כאן(  בני שהם  ובא  .)שו"ת ב, פו(בט הלוי  בש  וכ"כהחמיר בזה.  הלבוש  . אך  (תפח
ה  דין אישה שראתועיין שם עוד ב  ו כשנראה על בגד שכנגד אותו מקום, אינה קובעת ווסת. ך בסתם כתם, אפיל א

זה קביעת  ת. ונראה שלמסקנה סבר שם שאין בווס   או אדעתה, וקובעת בכךכתם בלילה, שיש לחוש שמא הרגישה ול
 ווסת. 

 לדינא דברי הט"ז צודקים. חות ראיותיו, אך יש לד כתב שוהש"ך הרמ"א. ע"ש.   יך בראיות לדחות דבריהאר הט"ז 108
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  :תמצות דיני כתמים 

 דין וטעמו: ר ה עיק
 . )א(דין תורה וגזירת חכמים  .א 

 ד(  -)ב דין קטנה  .ב 

 )נד( קביעת ווסת בכתמים  . ג

 המקום שנמצא בו הכתם: 

 )י( דבר שאינו מקבל טומאה 

 )י( ורו קטן  מאה אלא ששיעדבר המקבל טו .א 

 ש(ת"בפ )שםעל נייר  .ב 

 )שם(על צבעוני   . ג

 יב(-)יאיכול להגיע מהמקור  שלא   על הגוף במקום .ד 
 ק החיצוני  על הרגליים, בחל .1
 על אצבעות הרגליים חוץ מהבוהן   .2
 נגעה/יודעת שלא נגעה  לא יודעת האם על הידיים, כש .3
 מעל החגור, אך הגביהה רגליה למעלה ועברה בשוק טבחים  .4

 על הבגד למטה מהחגור  .ה 

 )יד( ה אך הוא מהודק בגד שמתכסה בו בליל . ו

 )יג( ת התורפה יכול להגיע כנגד ביאינו על השרוול, כש . ז

 לח( –)לג דיקה  על עד הב כתם הנמצא .ח

 תלייה בדבר אחר:
 כט(  –ט, כח  - )ה גודל הכתם .א 

   )ז(התעסקה בפשפש  .ב 

 ( , כאיב-)יאיש לה מכה ואפשר שהדם הגיע ממנה  . ג

 )טז( בצוואר יש לה מכה  .ד 

 )יח( עברה בשוק, שחטה  .ה 

 כד(  -)כג  בדמים התעסקה . ו

 )כ( א דם מפי האמה יצ . ז

 יה באדם אחר:  לת .ח
 )יט( בנה ובעלה   .1
 מג, מז(  -)מ לאישה אחרת השאילה חלוק  .2
 מה( -)מד תליה בימי טומאה של עצמה  .3
 )נג( תליה במי שהתעסקה בדמים  .4

 )ל( כתמים בימינו  .ט

 )לא(בדיקת סממנים  .י

 מו()כתם שאולי התכבס  .יא 

 שתי נשים שמצאו כתם: 
 )טו( ם בגד ומצאו בו כתשתי נשים שלבשו  .א 

 )כה( בציפור  תעסקושתי נשים שה .ב 

 )מח(שתי נשים שלבשו חלוק אחד  . ג

  נב(  -)נ שלוש נשים שנמצא דם תחתן  . ד 
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 רגלים  במי  דם  הרואה |   קצא סימן

 

 רגלים  במי דם הרואה אישה |  א סעיף

 טמאה   עמדה  אם  מאיר  לרבי  דם,  בהם  ומצאה  מים  שהטילה  שאישה  ע"ב(  )נט  אומרת  המשנה

 טהורה.  ךכ  יןבו   כך  בין יוסי ולרבי  טהורה. ישבה םוא

  כדרכם   בקילוח   יוצאים  הרגלים  )שמי  כשמזנקת   הוא   שבת ליו  עומדת   בין  שההבדל   מבארת  הגמרא

  בראשונים  )עיין  למקור  חוזרים  ובעמידה  ,דם  להביא  למקור  חוזרים  אינם  בישיבה,  כך  משום  (,)רש"י(

  מדוע(. מןקל

  הדם   וזה  דם,  יצא  ם הרגלי  מי   שנגמרו  לאחר   שמא   לחשוש   יש   במזנקת  גם  הרי   הגמרא:   ומקשה 

  ]ולא   הספל   בתוך  הדם  את   ומצאה  הספל  שפת   על   שיושבת  אבא  רבי   ומבאר  לפנינו?  הנמצא

   השפה.  על גם נראה היה הרגלים,  מי  לאחר  דם היה שאם בשפתו[,

 . סייו  כרבי הלכה פוסקים אבי ורבי  שמואל
 

 יוסי:  רבי  סובר מה  כך ומתוך הגמרא, בביאור  נחלקו   הראשונים

  .1טימא  מאיר ירב לכן שותתת, היא תמיד אלא לזנק, יכולה נהאי דתעומ רש"י: ◄

  בין   יושבת,  ובין  עומדת  בין  אופן,  בכל  הריט  יוסי   רבי  ורשב"א:  רמב"ן  רמב"ם,  רש"י,  ⤶

 מקלחת.  ובין  מזנקת

 .*2עשו" פוסק כך ☜
  צד   כשיש   חולקים   יוסי   ורבי   מאיר  רבי  ך כ  אם  .3לזנק   יכולה   עומדת  :הרא"ש(  פי  )על  תוספות  ◄

 בין  חילק  מאיר  )שרבי  והמשנה  ומזנקת(  עומדת  תת,ות וש   יושבת  -)כגון  לטיבותא  אחד  וצד  לריעותא  דאח

  במזנקת. עוסקת ושבת(יל עומדת

      .שטמאה  יעותא(רל  תרתי  שיש  )כלומר,  ושותתת  בעומדת  מודה  יוסי   רבי  :ורא"ש   תוספות  ⤶

 אך  .קלחתמו  בעומדת  או  ביושבת,  אלא  לטהרה  ין אש  אומרים  יש  א:רמ"  ☜

 תוה"ש:   הספל.   לתוך   כשותתת  וק"ו  ך:ש")  .4טמאה  הספל  שפת   על  ושותתת  בעומדת
 לטהר(.  יותר מסתבר הספל וךתל  ואדרבה,  ק"ו, זה אין

 
טהורה  קשה רק לרבי מאיר, אך לרבי יוסי    'יםלאחר מי הרגל  חשוש שמא בא הדם ל'שאלת הגמרא    רש"ילדעת    1

  מהר"ם   בר כך כדלהלן. אך דעתסו  ת תוספווכן    .הר בשותתת( אם היא שותתת, הרי רבי יוסי טי  שגם  בכל אופן )משום
 מכך הוציא שאף רבי יוסי לא טיהר רק יושבת ומקלחת(. אף לרבי יוסי )ו  )לקמן( ששאלת הגמרא קשה

הם, אפילו בבדיקה  עלי  פ וכדומה, ניתן לסמוך שהרופאים בודקים במיקרוסקו  ורים כאן()שיעשבט הלוי  כתב    בימינו:*  2
המונעת    כתב שם שאם נותנים זריקה. עוד  שתעשה בזה שאלת חכם(  )אלאאף למפרע ניתן להתירה  אחת, וייתכן ש

ה ומותרת  ולה שזה דם מכ דם, הוי ראיה גדצאת, ומאפשרת לדם מכה לצאת, וכשהטילה מ"ר רואה בהם  מהווסת ל
 עדיף משתי מקומות(. אה מוכחת ולא השערה. וכתב שמ"מ  רפו  רופאים, משום שכאן זו)ואין בזה חשש מצד נאמנות ה

יוצ ו שעומה על רש"י, שלפי דבריוהקש  3 יכולה לזנק,  ינו בין עומדת ליושבת, אלא  א שעיקר החילוק אדת אינה 
ופן טמאה,  שהמשנה נקטה 'עומדת' משום שאז בכל א   ויושבת. ויישבטה המשנה עומדת  למזנקת למקלחת, ומדוע נק

 . ף()ע"ש בתוספות ליישוב נוסשותתת  היא שהרי לעולם
יא מניחה  . וכתב שבמקלחת הובשותתת נקט 'שפת הספל'  הספל',בעומדת ומקלחת 'לתוך  נקט  מבאר מדוע  הט"ז   4

ליה כך ששפת הספל כנגד מקום הספל סמוך לרגשותתת מניחה את  את הספל בין רגליה, והדם ימצא בתוכו, אך ב
ימצא על  יציאת מי והדם  לתוכ  כתב ששותתת על שפתהש"ך  ה. אמנם  השפ  רגליה,  וחומר  וקל  תורת  וו.  הספל, 
 פתו )והסכים לדברי הט"ז(. הספל עדיף טפי מששאין זה ק"ו, משום שתוך דבריו השיג על השלמים 
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 )שכן   כתם  משום  שטמאה  ה מוד  הוא  אף  לבעלה   אישה  אך  לטהרות,  רק  הר יט  יוסי  רבי  :5ר"ח   ◄

  ק רו  (.)ב"י(   לבעלה   אישהב   ולא  בטהרות  רק  שייך  הרי  ה וז  לכתחילה,  התיר  יוסי   שרבי  מבארתה  הגמרא  מהמשך  מוכח
 כלל(.  בזה נחלקו ולא ,טיהר מאיר רבי אף )שבזה לבעלה אף טהורה ומקלחת  ביושבת

 אף  :זאב  בנימין  ,6ר"ן   שע"ד,  הגהות  ומרדכי(,  מימוניות  בהגהות  )מובא  מהר"ם  ר"ח,  ⤶

ת, מזנקת, ותוך ושב: י תאלטיבו   לתא)ת  הספל  לתוך  ומזנקת  תושבכשי   אלא  טיהר  לא  יוסי  רבי

 (.)ט"ז(הספל 

 .7ך וש" רמ"א םיפוסק כך ☜
 זקינה: דין  . א

  משום   כנשים,  אורח  לה   שחדל  בזקינה  אמורים  םאינ  הרמ"א  דברי  מאירות:  פנים  ◄

 .טהור זקינה של וכתם כתם, משום רק בזה שהחמירו

 נשים. לשאר בינה  חילוק ואין ,לכתמים חוששת זקינה ופת"ש: טהרה סדרי ◄

 

 מים שהטילו הישוא שיא ❖ 

  ספק   משום  טהורה,   דם,   בו  ונמצא  לכלי  רגלים  מי   שהטילו  הואיש  שאיש  )שם(  אומרת   המשנה

 מהמקור.  אינו  שמא -ממנה בא  ואת"ל ממנו,  בא  שמא ספק  א:יקספ
 

 . פשוט( כדבר בב"י בתכ )וכן ורמ"א טור  פוסקים כך ☜
 דרכו   איש   שהרי  ממנה,  יעשהג  הראי  הוי   שפתו   שעל  )משום  בתוכו  צאנמ כש  דווקא  משמע  ש"ך:  ⤶

 (.(ו"ד)חו הספל לתוך לקלח
 

 כאב עם רגליה במי דם  לראות שרגילה אישה ❖

 בהטלת  מאוד  ומצטערת  רגליה  במי  דם  לראות  שרגילה  אישה  ורמ"א:  ועוד(  מהרי"ל  )בשם  אגור  ☜

 טהורה.  - יםרגל המי

 דם:  ומצאה ההטלה  לאחר  מיד  כשקינחה  הראשונים  נחלקו ⤶

 ה. ורטה ם:שלו רבינו ◄

 בסתמא.  רמ"א פוסק כך ☜

 
ם חשש  כותב שהמהר"  המרדכי.  הרשב"א  כן הביאהו  (,מ והמרדכיההגה")בדברי    "םמהרמובאת בשם  הר"ח    דעת  5

ר אלא ח אף רבי יוסי לא טיההר"  ני( הוא המהר"ם(. לדעתכתבו שמקור דברי הרמ"א )בי"א השבן שלדעתו. )וכך מו
אמורה הספל, שכן העמדת הגמרא )ביושבת על שפת הספל וכו'(    ל, ונמצא דם בתוךכשיושבת ומקלחת לתוך הספ

בין המהר"ם את הגמרא, אך הר"ח  כך ה )ולע"ד  סי מודה לזה.  ך, גם רבי יושרבי מאיר טיהר דווקא כ  בי יוסי, וכמואף לדעת ר
וסי טימא רבי מאיר, וכיוון שכך,  אישה לבעלה רבי יהמחלוקת עוסקת רק לטהרות, אך בה אחרת, והיא, משום שמסיבבר כך בדברי רבי יוסי  ס

 תוכו(. הספל ונמצא בקא כשיושבת ומקלחת לתוך יוסי. וזה דוומאיר, טיהר רבי  רק איפה שטיהר רבי 

"ן. )עיין  דעת הר"ח מקושיית הר  יישבהב"י  ל חתים עלה'. אך  ו דברי נביאות 'ולאו רבינו חננאן אלסובר שאיהר"ן  
 עת הר"ן(. בהערה הבאה לביאור ד 

י יוסי. לכן תירץ  פסקו הלכה כרבפל או לתוכו( כשהקשה, מדוע דנו האמוראים בדעת רבי מאיר )על שפת הס  הר"ן  6
ו  שדעת ו טיהר רבי יוסי. הרי  ה, וכשנמצא גם בתוכו וגם על שפתטמא  שאם נמצא על שפת הספלי יוסי מודה  שאף רב

שונה, ואף להלכה יוצא שדעתו    מקלחת. אלא שטעמושהחמירו כר"ח לטהר רק ביושבת וכדעת שאר הראשונים  
י יוסי מטמא  לבעלה גם רב  בדברי ר"מ, משום שלאישה  דנו האמוראים  שאין קושיא מדועמיישב  הש"ך שונה מעט.  
 וק. . וכתב שתירוץ הר"ן דחלכן דנו האמוראים בדעת רבי מאירר, וכרבי מאי

לת  שאיננו בקיאים)קצ, ס"ק צה(  רה  הסדרי טה  למעשה כתב  7 כיוון  בין שפת הספל  ומקלחת, אך  ובין שותתת  וכו, 
כסא שלנו מחובר  ועוד שבית ה  הרי בית הכסא אינו בדוק.ין זה ממנה, שיכולה לתלות שא  שטימאו משום כתם, 

בשבט הלוי  עתה. ום שמא ארגשה ולאו אדן משמסתפק שמא החמירו כא  ()של, ס"ק ג  ובפרי דיעהל כתמים. מקב ואינו
 גריס, ושראוי לחוש לדברי הפרי דיעה. כתב לחוש ביותר מ)שיעורים כאן( 
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 רגליה,  ותטיל  , מוךכנגדו    ותניח   מקום  אותו  היטב  )שתנקה  בדיקה  תעשה  אך  ה,טהור  מהרי"ל:  ◄

 בשעת   שלא  ורואה)  ווסת  לה  שיש  באישה  ודווקא  מהמקור(.  דם  זה  שאין  סימן  נקי,  המוך  יצא  אם
 מועילה.  זו  בדיקה  אין  ווסת,  לה כשאין  אך ווסתה(,

  פעמים   שלוש  עצמה  בדקה   אםש  והוסיף  מחמירין.  יש  םשב  "אמר  מביא  כך  ☜

 .8ממכה הגיע שהדם הוכח שהרי  בדיקה, ללא מותרת נקי,  שהמוך ומצאה

 ווסת:  לה  כשיש  דווקא   מותרת  מדוע ⤶

  רגליה   במי  רק  דם  שרואה  אישה  התיר  מהרי"ל  :השני(  )תירוצו  ש"ך  ◄

 דם   לראות  רגילה  אם  אך  לעולם(,  תטמא   לא  ,ווסת   לה  ןכשאי  אף  תתיר  אםו)
   מועילה. הבדיקה  קבוע, ווסת לה שאין אפילו בסתם,

 דווקא  זאת  התנה  ןולכ  לעולם,  טיהרה  שמהרי"ל  משום  נוב"י:  ◄

 (.9בווסת

 

 כאב  ללא במ"ר דם  לראות שרגילה אישה ❖

 טמאה.   רגליה,  במי  ראתה  אול  מ"ר,  הטלת  לאחר  דם  שרואה  אישה  :ומרדכי(  הגה"מ  פי  )על  רמ"א  ☜

 ולא  פעמים  שלוש  בדקה  אם  ,לראות  רגילה   הייתה   אם  ואפילו  זה.  אחר  לבדוק  יכה רצ  אינה  אך
 לפרקים.  ווסת  לה קבעה לפרקים, במ"ר דם לראות רגילה םאו עוד. בדיקה  צריכה אינה ראתה,

 העד:   לע  וגם  הרגלים  במי  כשראתה  נחלקו ⤶

 רגליה. מי מתמצית וזה  שייתכן וםש מ טהורה, ור"ן: ב"י( פי  )על רא"ש ◄

 טמאה. :אגור ◄

 .10רמ"א פוסק כך ☜
 

 כאב(  )ללא במ"ר דם ןטיקר שראתה אישה ❖ 

  שאין  טהורה.  ,רגליה  במי  אדום(  חצץ  או   חול  )כמין  דם  של  קרטין  לה  שיש   אישה  :11ורמ"א   ר"ן  ☜

 מהכליות. המגיע חול אלא דם זה
 

  וודאי שרק אם לא מצאה מהמקור אלא ממכה.  ת נודע שאין זה דם  כבר בבדיקה אחיש לתמוה, שהרי    דגול מרבבה:  8
ולא במקור, ודאי    , אך אם ראתה דם במ"רוסתהפעמים כדי לעקור את ו  כלל )אף לא במ"ר( אז צריכה שלושדם  

 באה שלדעתו בדיקה זו מוחלטת היא ולא מסופקת(. י )ועיין בהערה השבפעם אחת סג
התיר "ך שים נוספים חלקו על השמעולה. וכן אחרונ  ון( שבדיקה זו אינה)בתירוצו הראשה על הש"ך שכתב  ותמ  9

  תפארת למשה(."פ ורי טהרה, פרי דיעה, כו)סדאף באישה שאין לה ווסת  
התחתון של הנרתיק, שתניח מוך במקור ותעשה    ש לה דימום מהחלקהתיר לעשות בדיקה זו לאישה שי  הנוב"י

וביאר, שהבדיקה פנ זאת מפני שכו כאב כדי להתירה לפוסקים שהצריכימית.  ידעו שהמכעולם,  ה שיעלם הכאב 
תיר באישה שיש לה  ועילה לחלוטין. וכן המה מולם. אך הבדיקה מצד עצ פה, וללא כאב אי אפשר להתירה לעחל

 מחט. קורט דם דק כ
רק כשיש לה    (. וסמך להתיר הנמצא בפרוזדור  עליו, שאין להתיר על סמך בדיקה זו איסורי כרת )כדם   חלקובחוו"ד  
 ת"ש.בפז שמוציאה דם. עיין בכ"מכה שאינה יודעת  כאב או

הרמ"א  הש"ךותמה    10 חידש  הר  מה  פסק  כבר  ביושב מ"א  בזה, שהרי  אלא  להתיר  לומר  שאין  )ואין  ומקלחת.  ת 
ן הרמ"א  עוד העיר על לשות, שהרי זה נלמד בכל שכן מדין נמצא על שפת הספל(. ו ימא ביושבת ומקלח שהרמ"א ט

 א. קר הדין ולא חומרמעי "ח, הרי כאן זה איסורהחמיר', שהרי לפי מה שהתבאר, שפסק כר'יש ל
ונמצא כזה ג"כ  טין קרטין כמו חול וחצץ אדום,  כשבודקת עצמה, רק קר  אח"כואם אינה מוצאה דם  : 'וזה לשונו  11
ול רק אחר מי  מוצאת אותו ח  שאר נשים, ואינהי רגליה ובשעת וסתה, או לפעמים אחרים רואה דם ממש כבמ

 . 'יותבכל רק חול שדרכו להוולד רגליה, טהורה, דאינו דם
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 :לקרטין  פושרים  בדיקת  לעשות  צריכה  אם  נחלקו ⤶

 בדיקה. לעשות צריכה ב"י: ◄

 ה. ורטה , ימחוו  בדקה אם ואף בדיקה.  צריכה אינה :משה ידרכ ◄

 . מהכליות( דם שזה )משום וש"ך  פרישה ב"ח,  פוסקים כך ☜

 דם:  עם קרטין ראתה . א

 טהורה.  רגליה, במי דם של קרטין ראתה ר"ן: ◄

  דם  ורואה  בודקת  פעם  בכלו  קרטין,  כמין  דם  רגליה  במי  לראות  שרגילה  אישה   מרדכי:  ◄

 טמאה. ,העד על

 סותרים:  הראשונים  דברי  האם   וסקיםפה  ולקנח ⤶

 אופנים: בשני  ליישבם ויש  סותרים הראשונים דברי :סףיו בית  ◄

 חול. בכמין עסק והמרדכי בחול, עסק הר"ן .1

 עם   דם  כשראתה  עסק  שטימא  והמרדכי  קרטין,  אלא  ראתה  כשלא  עסק  שטיהר  הר"ן .2
 הקרטין. 

 .[12]וט"ז  ש"ך ,משה ידרכ  פוסקים כך ☜
 והמרדכי   התירה.  הובז   קרטין,   כשראתה  עוסק  הר"ן  הראשונים,  בין  קתלומח  אין  ט"ז:  ◄

 ממש  דם  בראיית  היתר  שאין  יע שמלה  בא  ובזה   הרגלים,  במי  דם   כשראתה  עוסק
 .13המ"ר  הטלת לאחר עד על כשמצאה

  

 
 הב"י שכתב ליישב דבריהם, העיקר ן, אך כתב שלפי דברי דלהלה בין דברי הראשונים כר שאין כל סתירסוב הט"ז 12

 כתירוצו השני. 
ים. וכתב להתיר גם  היה פוסק לעיתקרטין עם כאב ש  והאריך בתשובה להתיר אישה שהייתה רגילה לראות כמין  13

  שזה רק מקרה שמפסיקה(.לפעמים, משום  )אע"פ שהוא פוסק הכאברטין מותרת, וגם מצד מטעם שכשרואה רק ק
 אלה אלא לגדולי הדור. ן להכריע בהלכות כתב )בסימן קפח( שאיוהפת"ש ו. חלקו עליכם צבי ועוד והח
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 לחופה  כנסת נה  כלה  דיני  |  קצב סימן

 

 לסימן הקדמה

  חימוד   דם  ראהת  ישהתשמ  תאוות  מחמת   שמא  חשש  יש  והסכימה,  שאלהנ  שתבעוה  אישה .א

  ראתה  שלא  לברר   כדי  שהתרצתה,  מאז   נקיים  שבעה   שתשב   םמיחכ   הצריכו   לכן  טמאה.  היאו

 דם.

  בדף   ומאירי  רשב"א  )תוספות,  אונס   מחמת   הבא  דם  כדין  מהתורה  טמא  חימוד   דם   הראשונים  לרוב  .ב

  נים ראשו  יש  אך  לראות.   זמנה  הגיע  שלא  הבקטנ  וכן  ראתה  כשלא  אף  חששו  חכמים  ורק  (.כ

  בדעת   ומאירי  )ר"ן  1נידות   דם  בו  מעורב  אשמ  שחששו  אלא  טהור,  מדינא  חימוד   שדם  ובריםסה

 הרמב"ם(. 
  בשאר   אך  הפסק.   לעשות  צריכה  אינה  אך  נקיים,   שבעה  לספור  רק  צריכה  וניםאשהר  לרוב  .ג

 שבעה.  כל  בדיקות  לעשות  שצריכה פסק  והשו"ע   הראשונים, נחלקו הבדיקות 

  אופן   בכל  ,דתןלני  טובלות  שלא  ימינוב  אך  טובלות.  הרווקות  שהיו  בעת  רק  שייך  חימוד   דם  דין . ד

 . (השלחן  וערוך השלמים )תורת ייםקנ  שבעה כל ובדיקות  טהרה  הפסק לעשות  צריכות 
 

 חימוד  דם |  א סעיף

 דם   ראתה  )שמא  נקיים   שבעה  לשבת   צריכה  והתפייסה,   נשא להי  תבעוה  שאם  ע"א(   )סו  אומר  רבא 

 . ()רש"י( החימוד תאוות מחמת

  אך   ימים,  ארבעה  בעוד   הכתובה   את  לחתום  וקבעו   חנינא,  רב  של  בתו  עם  בנו   את  שידך  נא רבי

 בדעת   )מהרש"א  הפיוס  מיום  ימים  שמונה  החתונה  את  שעיכב  )כך  ימים  ארבעה  עוד   נההחתו  את   עיכב  רבינא

  ,חנינא  רב  ושאל רבא.   דברי משום לו   ב והשי  כך,  החתונה את  עיכב מדוע   חנינא  רב אל שו  (.רש"י(

 חימוד.  דם שייך  בה אף שהרי בקטנה,  ףא נקיים  ז'  הצריך שרבא לו   וביאר קטנה?  היא הרי
 

 התביעה.  יום מלבד קטנה,  ובין גדולה בין  נקיים, שבעה יכהרצ ושו"ע: ראשונים ☜

 התקנה: מקור . א
  שאין  זו,   שכן  וכל  הרגישה.  לא  שהרי  היא,  טהורה   מהתורה   אך  מדרבנן,  זו  ה תקנ  משנה:  מגיד 

 כלל. דם אתהרש וודאות

  זו   שתקנה  אפשר  או  כתמים.  טומאת  על   כשתיקנו  נתקנה   זו  שתקנה  לומר  וצריך   ט"ז:  ⤶

 הן  ששם  לומר  יש  ורות,  לתמר  נקיים  שבעה  הצריכו  לא  ובועז  שיהודה  מכך  שקשה  מה)ו  מאוד  קדומה
 (.2בסלו  פת להן והיה הפיוס בשעת  במיטה איתם היו

 
ה, כמו  ישה לכאורה טמאה, ואם לא הרגישה טהורם, הרי אם הרגפן חלקו הראשונילכאורה צריך להבין באיזה או  1

 בס"ק א.הביאו הט"ז , נההמגיד מששכתב 
ת מיד )שהרי עוד תמר מיד, אך בועז לא בא על רו  ר, בשלמא יהודה בא עליות  דווקא אז החימוד גדול  צ"ב, שהרי  2

ם חימוד כשהיא איתו  ש חשש שתראה ד "ל(, וכל שכן שילא חלצו לה, וודאי שלא בא עליה באיסור כמו שאמרו חז
וב  ר קרכיוון שהיא יודעת שהדבביאה לא הייתה מיד,  ', שאע"פ שהבסלוכוונת הט"ז שכתב 'פת  במיטה. ויש לבאר  
 מדת כל כך.  ומצוי לה, אינה חו 

  היו צריכות תמר   נתקנה לאחר זמנם )ונתקנה בזמן גזירת כתמים( ולכן לאשתקנה זו    הט"זב  בתירוצו הראשון כת 
 זרו עליה כתמים. , כמו שלא ג קטנהלא היה להם לגזור על מיאן בתירוץ זה, שאם כן   רדס רימוניםופורות ז"נ. 

מדוע בת  כדי ליישב  "ק ג(  )סערוך השלחן  זנות, )וכן כתב    יך דם חימוד בביאה של א שיתירוצו שלו"ד והתפל"מ  החו
חשדו צדיקות אלה בזנות )והוכיח  הס מלהזכיר שנוהסכים לט"ז, ש  חלק עליהןוהפרי דיעה  שבע לא הייתה צריכה(.  

א  ם חימוד טהור הוא, אל ן שדביאר על פי הר"ג, ח(   ת הרגל על מגילת רות )שמחהחיד"א  ו(.  צו להתייבם ולא לזנותשהן ר
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ד שהתפייסה עימו, ורצתה להכנס לחופה  לןץ עה צריכה חליצה, וסירב היבם לחשהייתאישה   .ב
)אין ספק במקום  שוב    יצה, אף שאמרה שעשתה ז"נ לפני החליצה, מ"מ צריכה לספורחלביום ה

)שער  חולצים, מ"מ לא סמכה דעתה(    שמייבמים, שהרי זה בעל כרחה, והיא כאשת איש, אלא אפילו במקום רק
 (. אפרים

 חמודי דניאל(.)יים כתיבת התנאים, אין תועלת בז"נ נקא לל .ג

לאחר )ולא לומר שהתעורר שוב  והחלימה, נראה קצת להקל  אישה שעשתה ז"נ בעודה שוטה,   .ד

 החת"ס(. וכן הסכים )בית שמואל ימה( שהחל

  ראיה   אין   החתן,  הגיע  ואז  ז"נ,  תלמנו  והתחילה   החתן,  ראיית  ללא  להנשא  שהסכימה  אישה . ה
  המחמיר  אך  ,בזה  להקל  ויש  יו,נפ  ייתברא  תלוי  זה  ואין  ז"נ,  שוב  למנות  השצריכ  מהש"ס
 )חת"ס(.  3כה בר עליו תבוא

שנית ז"נ, אע"פ שהיא מסולקת דמים מי שהתעברה מנואף והסכים לשאתה, צריכה לשבת   . ו
 )מקום שמואל(. 

 

 ובדיקות טהרה הפסק ❖ 

 ממש,  כרואה  נה שאי  ם.נקיי  השבעה   במשך  בדיקות  ולא  טהרה  הפסק  צריכה  אינה  רשב"א:  ◄

 שהרי   בגמרא,  שהמהמע  מוכח  וכך  ממנה.  ונעלם  הפיוס  בשעת  דם  הראת  אשמ  חשש  רק  אלא
  לא   זאת  ועם  , צריכה(  שאינה  חשב  חנינא  שרב  )משום בדיקות  ולא  הפסק   עשתה   לא  חנינא  רב  של   בתו
 החתונה.  את עוד דחו

 ובדיקות. טהרה  קהפס צריכה ר"ן: ◄

 מהמעשה  ראיה  )ואין  נקיים   בשבעה   לבדוק  צריכה   אך  טהרה,  הפסק  צריכה  אינה  וראב"ד:  רמב"ן  ◄

  דחו  שבאמת  משום  או  )רא"ש(  נקיים  ז'  להפסיק  שצריכה  רבינא  הסביר  מתחילה  שכבר  שגרסו  שיש  משום  בגמרא,

  .()ר"ן( זאת פירשה לא שהגמרא אלא שבוע, עוד החתונה את

 צריכה: בדיקות  הכמ נחלקו ⤶

 אחת.  בדיקה מספיק רמב"ן: ◄

 . שבעה'( 'כל ולא שבעה 'תוך לשון )שכתב שו"ע פוסקים כך ☜

  מספיקה  בדיעבד  אך  תראה.  שמא  חשש  יש   יום   שכל  עה,בש  כל  בדיקות  צריכה  רא"ש:  ◄

 . (4אחת  בבדיקה לה שסגי ודאי, שראתה ממי עדיפה )דלא תחא בדיקה

 רמ"א.  פוסק כך ☜

 
רכים רק לרשב"א  )ודברי הט"ז נציש לומר שרות ובועז היו בקיאים בזה    יתן להריח בו דם,שמא מעורב בו דם נידות, אך נ

 מדינא(.  שטימא דם טוהר 
להקל    3 פסקו  שלמה,  וכן  טהבית  שיירי  ומשיב,  ורה,  שואל  הבית  הלוי  טהרת  שהם  אבנ)הביאם  שבט  מדברי   . ()כאן( י 
פוסקים, עולה שאין כל כך מסתימת רוב ככל הלו שלא ראתה את החתן מעולם(, ונים הללו )שהתירו אפיאחרוה

אלא שתבוא  )ת החתן גורמת לאישה לראות דם חימוד  נה, שאין ראיישבוע שלפני החתומניעה שהחתן והכלה יפגשו ב

ימים קודם החופה,  נהגו שלא להפגש שבעה  יש שכתב ש)פרק י, יג(  הרה  בדרכי ט. אמנם  חת"ס(מכך, כנ"ל במנע  ברכה על הנ
ון.  מותר לשוחח בטלפשלא להתראות בשבוע שחלה בו החופה בלבד. ובכל מקרה    חימוד. ויש שנהגושמא תראה דם  

רך  הג אבותיו. ובשעת צוג ימשיך במנל זוהגו חומרא זו כלל, וכברים במנהגי חב"ד(. והוסיף שיש שלא נ)ומקור הד
 נו מעכב כלל.ן איניתן להקל, כי מהדי

ן ושביעי, יש לומר שאף כאן צריכה שניהם. אך הוסיף  , ד, שצריכה ראשומעיר שלדידן שקיי"ל בסימן קצו  והש"ך  4
 פה מאישה שראתה ממש. לא כך, ולכן צ"ל שסברו שודאי היא עדיחרונים נראה שמדברי הרמ"א והאש
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  לבתולה   אף  בטהרה  להפסיק  נהגו  והאידנא  וש"ך:  פרישה  ,מהרש"ל  ב"ח,  ⤶

 שבעה.  כל ובודקים
 

 הפיוס בשעת  עצמה בדקה ❖ 

  שיש  משום  ,יועיל  לא  הדבר  ,הפיוס  בשעת  עצמה   קהדב  אם  אפילו  וטור:  רא"ש  רשב"א,  ◄

 דם  שתראה  חשש   יש   שבעה   שכל  משום  או  .)רשב"א(  מהונעל  כחרדל  דם   טיפת  תהאר  שמא  חשש
 ב"י(.) זו עצה לפרש צריך היה רבא כן, לא שאם ר,תבמס וכן )רא"ש(.

 .שו"ע פוסק כך ☜

 נקיים.  שבעה צריכה אינה דם, תראה לא הפיוס זמן שבכל וקתבד םא ראבי"ה: ◄
 

 נקיים  ז' שומרת מתי |  ב סעיף

  היא  שאז  החופה,  צרכי  את  שמכינים  משעה  נקיים  שבעה  לשמור  צריכה  וטור:  ר"ן  רשב"א,  ◄

 כך.  כל חומדת אינה רב, זמןל להנשא והעתב אם אך .עדיין התקשה   שלא פאע" ,בדעתה סומכת

 ."עוש פוסק כך ☜

 לחופה. נקיים  השבעה  את הניתן ככל  סמיךהל יש רוקח:ו המרדכי( )הביאו רשב"ם מהר"ם, ◄

 .5המצווה  בעילת לפני ימים  שלושה דהיינו  רביעי, בליל  שטובלת והמנהג מרדכי: ⤶

 עד  יום  כל  דוקבל  צריכה  נבעלה,  ולא  נקיים  שבעה  לאחר  טבלה  אם  ותוספות:  מימוניות  הגהות

 שתבעל.

  מאישה   עדיפה   היא  יןשא  אחת,  בדיקה  אפילו   מהני  בדיעבד  אך  ילה,תחלכ  זה   וכך   ב"י:  ⤶

 ודאי. שראתה

  ברביעי  שטובלת  והמנהג  מצווה.  לבעילת  סמוך   להביהט  את  להסמיך  יש  :רמ"א  ☜

 לא   ואם  מכך.  יותר  הטבילה  את  להרחיק  ןיא  אך  .6שבת  מוצאי  לפני  תבעל  אלש  למרות
 בדיעבד  אך   לכתחילה,  זה  וכל  .7לשתבע  עד  יום  כל  לבדוק  צריכה  שבת,  במוצאי  תבעל
  אחת. פעם שבעה  בתוך בדקה אם להחמיר אין

 

 
שהצריך שהטבילה  לבעילה? )לשיטת רשב"םודם  הנגמרים שלושה ימים ק שה להבין מה מועילים שבעה נקייםוק 5

וכתב  מה החילוק בזה.  תמה  הב"ח  שיש חילוק בין שלושה ימים לשבעה ימים. אך  כתב  הלבוש  עילה(  תהיה סמוכה לב 
ל יום )ולא כשאר נשים שיכולות  כ קהעילה צריכה לעשות בדינת הרשב"ם שאם יש הפרש בין הטבילה לבהוא שכוו

על זה  ים לפני הביאה. ו ע נהגו להקדים את הטבילה ד' ימאלא שתמוה אם כך, מדו ה(.  הרחיק את הטבילה מהביאל
 ות(. א בתחילת כתובס ביום ד' )כמובכתב המרדכי שנהגו כך על סמך המנהג שנהגו לכנו

ה בסמיכות זה  להזהיר שלא ישכבו החתן והכלל"ה  השי  ה ופת"ש( שהביאו מדברועיין באחרונים כאן )באר הגול  6
 ורם קלקולים גדולים. לת המצווה, שדבר זה גבעי לזה לפני

ת  )ב"ח וחכמ סקו  ילה. אך לדינא פמדייקים מכאן, שאם דחו פחות מד' ימים אינה צריכה טב)ס"ט וערוה"ש(  ם  האחרוני  7
 ות מד' ימים. להחמיר שתעשה בדיקה אפילו בפח אדם( 

חרונים  אך להלכה אף חששו הא יים.וק לאחר שעשתה שבעה נקו"ע שאינה צריכה להחמיר כלל לבדהש ת ודע שדע
בטהרת אמנם    נים ע"ש(.)כאן, בשם כמה אחרוובאבני שהם  )סימן ט, א(  )ת הבית  בטהרקות. כך כתב  לדברי הרמ"א להצריך בדי

י(, ול ברביעי, אך לא במקומו של הב"טבל  במקום הרמ"א היה מנהגמיר אפילו בפחות מד' ימים )משום שרק  החהבית  
דברי השו"ע שלא  רך לסמוך על פשט  דברי הרמ"א. )ועוד הקל בשעת צובפחות מד' ימים כים(  ספרד)להקל  ובאבני שהם  

ות האחרונים שאין חימוד בביאה אלא  או, בצירוף דע ובפרט לאחר שנישתצטרך בדיקות, מאחר שקשה להן הדבר.  
 ישואין(. בנ
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 )והשו"ע(:  שב"ארה לדעת  ז"נ תעשה אופן באיזה . א
 החתונה   את  הקדימו  אכן  אם  רק  החתונה,  לפני  הרבה   נקיים  שבעה  לעשות  ניתן  דרישה:  ◄

 .ז"נ(  שוב צריכה  נה,תוהח  לפני רב זמן  לה הודיעו אם )אך
  את  הקדימו  לא  אם  ילופא  לחתונה(  שמתכוננים  משעה  או  שהודיעו  )משעה  ז"נ  תעשה  ט"ז:  ◄

 החתונה.

 :אפל בבית  ביום מצווה בעילת .ב

 אפל.   בבית אפילו  יום, באור לבעול לחתן אסור שהם: אבן ◄

 מותר. נוב"י: ◄

  בסעיף   וש"ך   בנימין  )משאת  ב שו  נקיים   שבעה   צריכה  בדיקה,  בלא  ימים   שבעה   ה עלי   עברו  אם .ג
 )כו"פ(.  בזה קיםולשח  שיו הבא(.

 

 רהטהו שהכלה החתן בירור ❖ 

 רה.טהו  היא שאכן שיברר לפני בכלה החתן יגע לא דורא: שערי

 רמ"א. פוסק כך ☜

 טמאה. היא אם להודיע שרגילים השושבינים על שסומך ונראה כך, נהגו לא ש"ך: ⤶

 

 שנדחתה  חתונה  | ג  סעיף

 ףעילס הקדמה

  מחשש  נקיים  שבעה   לשבת  תוכל   שהכלה  כדי  בנו  ל ש  ונה החת  את  דחה  רבינא   בגמרא,   כנזכר  .א

 חימוד.  לדם

  הצריכה  ולכן  נקיים,  שבעה   רהשמ  ולא  שכחה  הכלה   שמא  חשש  שרבינא  מבאר  רשב"ם  . ב

  שבעה  לשבת  צריכה  שכלה  מהר"ם  למד   מכאן  החופה.  לפני  נקיים  שבעה  ותשב  דעתה  שתיתן

  שוב   נקיים  שבעה  בתלש   כהצרי  החופה,  את   כשדחו  הדין  הוא  כך   ם משו  כוונה.  מתוך  נקיים

 . הז"נ( לאחר שביטלו הגירסא והשו"ע ובבב"י ,הז"נ באמצע החתונה תא  שביטלו הגירסא )במהר"ם

 : החתונה  בביטול   מצבים שלושה שיש האחרונים  שביארו   אלא בשו"ע. נפסק  זה דין  .ג

 מחדש.   פשרות ה מכן ולאחר ביטלו(,  )= לגמרי   החתונה את  ודח .1

 זמן.   לאחר חדש מועד  על   וסיכמו ידוע, ינואש למועד  החתונה את  דחו .2

 חדש.   מועד   קבעו זמן   ובאותו החתונה, את  דחו .3

  שצריכה  המרדכי  חידש  השני  באופן  שנית.   נקיים   שבעה  שצריכה  מוסכם  הראשון   באופן .ד 

 .כלבוש( )דלא שנית  לספור צריכה שאינה והט"ז הב"ח בותכ השלישי ובאופן  נקיים. שבעה

  ת יקובבד   המשיכה  והכלה   החתונה,   את  יומיים  או  וםיב  דחו  מקרים:   בעוד   דנו  הפוסקים  .ה

   .החמיר( ורמ"א במהרי"ק, )מחלוקת

  החתונה   את  ודחו  בזמן,  להגיע   יכול  היה  לא   שהחתן  כדוגמא   אונס,  מחמת  נדחתה  החתונה . ו

 מקילים(.  ותוה"ש ש"ך בנימים, ומשאת מחמיר, ט"ז) מעט 
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 לשבת   צריכה  ,8נקיים   שבעה  בהשיש  פאע"  החתונה,  את  שדחו  במקרה  רשב"ם:  פי  על  מהר"ם  ◄

 .9שישבה  שבעה אותם  על דעתה  שאין  משום שוב.

 שו"ע. פוסק כך ☜

 נקיים.  שבעה   שוב  לשבת צריכה אינה :(10הש"ך  פי )על רשב"א ◄

 אונס:  מחמת לחופה הגיע שלא חתן . א
 דעתה. סמכה לא שהרי ז"נ, שוב לספור צריכה ט"ז: ◄

 שתכף   בדעתה  סמוכה שהרי לספור, היכצר נהאי השלמים: ותורת ש"ך בנימין,  משאת ◄

 . (השלמים( )תורת החתן כשהגיע מיד עצמה  שתבדוק )וטוב איבו החתן

 חתן: פוליהח .ב

  באותו  רחא  חתן   ומצאו  לחופה,  להכנס  הסכים  לא  החתן  אם  :הפוסקים(  כל  הסכימו  )וכן  לבוש

 שוב. ז"נ לשבת צריכה מעמד,

 בו   חזר  לשני,   הריצוי  לאחר  ם אש  "למק  אלא  להכתב,  ניתן  לא  פשוט,  והדבר  ט"ז:   ⤶

 לראשון. ז"נ שוב לשבת צריכה  הראשון,

 

   בבדיקות המשיכה ❖

  נקיים   שבעה  צריכה   אינה   לבדוק,  המשיכה  אך   החתונה,  את  דחו  אם  :במהרי"ק()  מתירים   יש   ◄

 שנית.

  נקיים.   שבעה  פעם  עוד  לשבת  הצריכ  בבדיקות,  המשיכה  אם  אפילו  ומהרי"ק:  ריםאוס  יש   ◄

  ולכן  ושעתא, שעתא כל לחימוד חשש שיש וםשמ כתב )והמהרי"ק יפה  בודקת  אינה הנישואין,  שנדחו כיוון 
 חדש(. זמן  על ופשרשית  עד  תבדוק לא

 רמ"א. פוסק כך ☜

 )ש"ך(.  הרמ"א לדברי הסכים לדינא אך המהרי"ק,  על לחלוק האריך  בנימין משאת ⤶

 

 חדש  זמן  קבעו ההחתונ ביטולכשב ❖ 

 זמן:  באותו   חדש  תאריך  כשקבעו אף שוב לספור צריכה האם "םהרהמ  ריבדב   האחרונים נחלקו

 .11יים ק נ שבעה שוב לספור צריכה  אז אפילו לבוש: ◄

 
ס הב"ח,  רדכי שלפנינו, וכן גרשבמ  בעה נקיים(. אך בגירסאיא בב"י )שמשמע שכבר ישבה כל השהבש  כך הגירסא  8

אר הימים.  ל זה פסק מהר"ם שיש לחשוש שלא תבדוק כמו שצריך את ש השבעה נקיים, וע  שביטלו את החתונה בתוך
 תונה(.החת עה נקיים ואז ביטלו אגירסא זו, במקרה שכבר גמרה את כל השבמה הדין לפי  )וצ"ב

הפסיקה בסעיף הקודם כרשב"א.    סעיף זה כמהר"ם, לבין"ע בכרח קשר בין פסיקת השולהעיר לב המעיין, אין בה
שצריכה שבעה ת הפיוס השני(,  ודה שאם דחו את החתונה )עד כדי שהכלה תחמוד שנית בעשום שאף הרשב"א ימ
ולרמ"א תו  "א)יותר משבוע(, שלרשב   קיים שנית. אלא אם כן דחו לזמן מרובה נ עשה  שו"ע תעשה בדיקות מיד, 

 ש.  בסמיכות למועד החד
 חרונים בביאור דברי המהר"ם. עיין לקמן בדברי הא  9

פרדס  הפרי דיעה וה  , מחצית השקלהרו  ב שהרבה ראשונים סוברים שאינה צריכה לשבת שוב. וביאכות  )ס"ק ו(הש"ך    10
"נ שוב אלא אם  שלדעתם אינה צריכה זדס רימונים  בפר  ריכה בדיקה כלל. וכתבשכוונתו לרשב"א שאינה צ  רימונים
 ייסו שוב. ונה לגמרי וחזרו והתפהחת  בטלו את

דחו את החופה  ילו אם קבעו באותו מעמד תאריך חדש לחופה, אפילו אם  המהר"ם אמורים אפסובר שדברי  הלבוש    11
 שני שקבעו. מן החימוד מתעורר לחדש לזכה בבדיקות. זאת משום שהאפילו שהמשי ום או יומיים,בי
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  צריכה   ןמז  קבעו  מכן  ולאחר  לגמרי,  החתונה  את  ביטלו  אם  ורק   שוב,  צריכה  אינה  וט"ז:  ב"ח  ◄

 שוב. 

  הבדיקות(,  )בין  בבער שמחד וקבעו ,בבוקר טלויב אם אפילו :וס"ט מהריט"ץ (,)בתשובה ב"ח ⤶

 החתונה.  על שחשבה בשעה נעשו  הבדיקות ן כש  שוב,  לבדוק צריכה אינה

 מחדש,  לחתונה הכנות  לעשות צריכים  היו   אם החתונה, ביטול עם מיד  עוקב אם אף חוו"ד: ◄

 . ז"נ שוב לספר צריכה

  

 ביטל  אחד צד כשרק ❖ 

  לדחותה   )או  החתונה  תא  טלבל  הסכימו  הצדדים  כששני  שרק  המרדכי,  מלשון  מדויק   ט"ז:  ◄

 אינה  החתונה,  את  לקיים  רודף  הכלה  וצד  ביטל  החתן  צד  אם  אך  ם.יינק  שבעה  צריכה  בנתיים(
 אדעתה. וסמכה ,העולם דרך שכך  משום שנית. לספור צריכה

 ביטל:  הכלה  כשצד ⤶

 .12בוטלה  החתונה נתהמבחי שהרי  נקיים, שבעה לספור צריכה הט"ז: ותמשמע ◄

 .13נקיים  שבעה  שוב  לספור ריכה צ אינה ביטל, צד איזה המשנ הז אין חוו"ד: ◄

 

 אסורה   כשהכלה חתונה  |  ד סעיף

 קצרה הקדמה

 ד   )כתובות  תוקפו   שליבו   משום   עימה  להתייחד   לחתן   אסור  חופתה,  לפני  נידה  שפירסה   אישה .א

   .ע"א(
   יםניד ה מ  לחלק  כארוסה  עדיין  שדינה  או  יןלחלוט   מועילה  נידה  תחופ   האם  חולקים  הראשונים . ב

 , םכרמב"  סתם  (א  סא,  העזר  באבן)  השו"ע  גמורה.  חופה  שזו  סובר  והרא"ש  גמורה,  חופה  זו  שאין  סובר  )הרמב"ם

 כרא"ש(.  פסק והרמ"א
  מהראשונים   לקח ל  וכנסה,  ועבר  חימוד,  דם  מחמת  נקיים  שבעה  לספור  גמרה  שלא  אישה .ג

 חכם.   מיד לתל  רלהתי  ברמב"ם  שהבינו ראשונים ויש ה,ניד   חופת כדין  להתייחד  אסורים 

 

  למדינה   וללכת   זו   במדינה   אישה  לישא  לאדם  שאסור  ע"ב(  לז  )יבמות  אומר   יעקב  בן  אליעזר   רבי 

 ידיעה.  בלי  זה  עם  זה יתחתנו  שילדיו חשש  שיש משום אחרת. אישה ולישא  רתאח

  לימים  לי   לינשא  רוצה  מי  םמודיעי  היו  לעיר  מגיעים כשהיו  נחמן   ורב  שרב  מכך  הגמרא   מקשה

 ילדיו(. שהם יודעים שכו"ע .רש"י גירסת -) 'שמייהו שפקיע רבנן שאני' יישבת,מו ן. אכ  שאתעכב

  שולחים   היו  שהאמוראים  ומבארת  נקיים,  שבעה   לשבת   היכצר  הרי  הגמרא,  מקשה  עוד 

  נשים,  ןאות   )עם(   את  מייחדים   רק   היו  שהאמוראים  אימא   ואיבעית בואם. לפני להודיע  שליחים 

 לו.   שאין ימל  לוסב  פת  לו   שיש מי דומה  שאינו
 

 
 )ס"ק יג(. ן ערוך השלחוכן פסק  12
לבאר שהמציאות   )שם(תב בשבט הלוי וכ)ס"ק טו(. יים ומקור ח, )שיעורים כאן(ט הלוי שב )א, תפו(, רת הבית טהו וכן פסק 13

 ן.שאומרת בפיה כך מהר, אע"פ מסיחות דעתן כל מוכיחה שנשים אינם
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  ועבר  נקיים,  שבעה  לספור  גמרה  שלא  אישה   וטור:  14"י הב  לפי  רמב"ם  ראב"ד,  רשב"א,  ◄

  א ל  אך  אותן,  מייחדים  היו   שהאמוראים  הגמרא  )וכוונת  נידה  שפירסה  כלה  כדין  בייחוד  אסורים  וכנסה,

 . איתן( מתייחדים

 בזה(.   סתם )שהרי שו"ע פסק כך ☜

 שזו)  15לו  אסורה  שהיא  יודע  הוא  שהרי  ,מותר  חכם   למיד תל  טור:וה  ראב"דה  לפי  רמב"ם  ◄

 .נשים( אותן עם מתייחדים היו שהאמוראים הגמרא כוונת

 

 והכלה החתן  על שומרים  כיצד ❖ 

  בין   והכלה  האנשים  בין   ישן  ןהחת   נידה,  פירסה  הכלה  שאם  אומרת  ע"א(  )ד  בכתובות  הגמרא

 הנשים. 
 

  עם  לישון  צריכה   והכלה   עליו,   שישמרו  םגברי  עם   לישון   צריך  החתן  ירוחם:  ורבינו   ראב"ד  ◄

 בייחוד. מותרים ביום אך  עליה. שישמרו נשים

 כלל. שמירה צריכים אינם שונים, בתים בשני ניםשי אם אמנם רשב"א: ⤶

  בין  תישן  שהכלה   או  עליו,  שישמרו  הגברים  בן   ןיש  שהחתן  או  מספיק  וטור:  רז"ה  רא"ש,  ◄

 בייחוד. םאסורי ביום אף אמנם עליה. וישמרו הנשים

 ויש  ובלילה.  ביום  אסורים  אך  שמור,  יהיה  מהם  שאחד  שמספיק  אומרים  יש  :16רמ"א   ☜

 אצל   קטן  לקחת  והמנהג  בייחוד.  מותרים  ביום  אך  אחד,  לכל  שמירה   שצריך  אומרים
 וקטנה. קטן ללא ביום מתייחדין יןאו  הכלה, אצל וקטנה החתן

 ם: הקטני גיל . א
 עצמם  מוסרים  ואינם  ביאה,  טעם  שיודעים  ילמג  ות להי  צריכים  השומרים  וש"ך:  ב"ח  ◄

 .17היאלב

 שומרים.  להיות יכולים לביאה עצמם מוסרים אם אפילו שלמים: תורת ◄

 
 

 נידה ופירסה לילות כמה עברו ❖ 

 ים וראס  נידה,  פירסה  ואז  עליה,  בא  ולא  החופה  מאז  לילות  כמה  עברו  אם  הדשן:   בתרומת  י"א  ◄

 ן. עדיי עליה בא לא שהרי  בייחוד,

 
והטור שהבינו  הב"י חולק על הבנת    14 ז"נ.    ב"ם מתיר להתייחד לתלמיד חכם עם שהרמהראב"ד  מי שלא ספרה 

ינה רשאית להנשא, קמ"ל פירסה נידה ממש אר את הנישואין, ולשיטתו אזיל שכוונת הרמב"ם רק להתיעתו  ולד
 חד. ב"ם מודה שאסור לה להתיין. אך גם הרמישואיה נישואיהרי לא ראתה, ונשאישה זו אינה נידה לגמרי, ש

 ים. ייחוד כדעת רוב הראשונשאף הם אוסרים הרי"ף והרא"ש ון מלש  שנראהב"י והוסיף 
אם  15 שביאר  בב"י  בזהירות    עיין  או  בידיעה  תלוי  אהדבר  ונפק"מ  אותו.  במצוות,  שלימדו  הארץ  לעם  מותר  ם 

 שאסור לעם הארץ. ר( בא דראב"ד וטולדעת הרמב"ם אליולמסקנתו כתב שם )אף 
אחרונים  כא  השו"עובדעת    16 הרבה  כתבו  כדעת(  )כאן(באבני שהם    אם הבי)ן  להחמיר שצריכה  שדעתו    שני   הראב"ד 

 להחמיר אף בזה.  שדעתו באבני שהםוד ביום הוכיח שומרים. ולעניין ייח
ויש ( )כאן(סכים באבני שהם ן הבן איש חי, וכ)המקנה, כו"פ,   יש פוסקים שכתבו שבבן הגיל הוא מתשע עד שתים עשרה  17

קת מחוקק, המקנה(  )חל  ש שכתבו שזה מגיל שלושובבת, י )ב"ח, חת"ס וסד"ט(.  תשע  גיל  שהוא מגיל שש שבע עד  שכתבו  
ש שש  שמגיל חמ)שיעורים כאן(    כתב בשבט הלוי  ושכיל עבדי(. )בית שלמה, ילית  שכתבו שהכל תלוי בהתפתחות השכ  ויש

הפוסקים מגיל תשע  רוב  שמוסרת עצמה לביאה, לתלוי לפי התפתחות הילדה. )והגיל    הכלובפחות מכאן    ניתן להקל,
 דש, פנים מאירות(.)עזר מקול שתים עשרה מגי  ויש שכתבו ()כאן(שהם  אבניוכן פסק )
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  . אלפסי(  הגהות  כתב  וכן)  תוקפו  ייצרו   ן שאי   רואים  שהרי  בייחוד,  מותרים   הדשן:  תרומת  ◄

 ברכה.  עליו תבוא והמחמיר

 רמ"א. פוסק כך ☜

 או  ם שני  לבעול  אשל  מנהג  יש  שאם  אלא  הלכה,  כך  :השלמים(  תורת  הביאו  )וכן   ש"ך  ⤶

 בייחוד,   םאסורי  בעל,  לאו  לבטלו(,  וראוי  שטות  של  גמנה  שהוא   )אע"פ  לילות  שלושה 
 המנהג. מחמת בעל שלא משום

  שיש  משום  ,שן()ולא כתרומת הד  יתייחדו  שלא  הדין  מעיקר  בדבר  להחמיר  יש  :ט"ז    ☜

 .18נפשו  על יעמוד לא שאדם חשש

 

 בתולה כלה או אלמן חתן  ❖ 

  בכל   לרווק,  אלמן  בין  בזה  הבדל  אין  :הפוסקים(   כל  דעת  שכך  )וכתב  וב"י  ירוחם  ורבינו  רא"ש  ◄

 )וקמ"ל   בייחוד  מותרים  בעל,  ואם  .מנהלאל  בתולה  בין  הבדל  אין  כן  כמו  .19בייחוד  יםאסור  מקרה

 (.)ש"ך(  בעיניו קל בתולים שדם  משום עליה  יבוא שמא חוששים  שלא

 רמ"א.  פוסק  כך  ☜

  בעיניו,   קלולים  דם בת ש  )משום  אחת  פעם  כבר  בעל  אם  אפילו  ודיחבי  אסורים  בבתולה  רמ"ה:  ◄

 .מצווה( תיל בע  ורלגמ לו התירו שהרי

 

 נידה  חופת  ❖]

  קונה   חופה  בת חי  האם  נבעלה,   לא  אך  לחופה  שנכנסה  אישה  בדין  ע"א(  נו  בות)כתו   מסתפק   רבין 

  שחיבת   ד צה  על  אשי  רב   שואל   עוד   קונה.   חופה  שחיבת   פושטת  הגמרא   קונה.   ביאה  חיבת   או

  או   פה,ו ח  הויקר  לביאה  ראויה  שאינה  חופה   אף  שמא   חלה,  ניד   אישה  חופת   האם  קונה,  חופה

 בתיקו.   זה  ספק  מסיקה הגמרא קונה, יאהבל   הראויה חופה  רקש  משום חופה שאינה
 

 לא  ליורשה,  לא  כלל,  חופה  חופתה  אין  נידה,  שפירסה  אישה  :הר"ן(  פי  ל)ע  ורי"ף  רמב"ם  ◄

 דבר. לשום ולא לה להטמא

  תלויה   ופהחה  )ונמצאת  קונה  ביאה  חיבת  שמא  דה,ינ  לכנוס  שלא  להחמיר  יש   יחיאל:  רבינו   ◄

 . ועומדת(

  חופה  חופתה  הדברים  לשאר  אך  חופה.  חופתה  אין  כתובה  פתתוס  לעניין  רק  ור"ן:  רא"ש  ◄
 לפסולות(.  חופה  שיש ביבמות קיי"ל רי)שה

 נידה. שהכלה לחתן יודיעו  אך נידה, לכונסה מותר סמ"ג: ◄

 
רים  תו. הרי שלא אומור המועד שראה שלושה שוורים ולא נגח, שחזר בכך לתמוהוכיח דבריו משן  תרומת הדש  18

  חולק על הראיה, משום שסתם   והט"זנא.  ל השור, הכא נמי לא שהזה נח יצרו, אלא זה מוכיח על טבעו ששרק בזמן  
צרו, ואינו  דם, תקיף ליה יא  ק, חזר לטבעו. מה שאין כן בסתםגח יצא מטבעו, ושהפסיוכשנשוורים בחזקת שימור,  

וספות לגבי מי ששהה שלושים יום  )כמו שכתבו ת  ד עימה בא עליה.מעמיד על עצמו, ובסתמא אומרים שאם מתייח
ם נידות )ואין  ועליחזקים בכשרות שהם לא בדבריו, שאף כאן סתם בני אדם מו   דחה  בנקודות הכסףעל(. אך  ולא ב 
 היא אסורה לו(. ותרת לו, וכאן מ תוספות בדין יבמה, שהרי שם היאראיה מ

להקל בזה. ולהלכה כתב שם שאין להקל, שהרי לא כתב    ראה שהחמיר בזה,שנ)כאן(  באבני שהם  ובדעת שו"ע כתב  
 הט"ז. אלא כדברי 

וק בין בתולה לאלמנה,  ק לעניין זה שאין חיל חם רדברי הרמ"א מרבינו ירועמד על זה שמקור  )כאן(  בני שהם  אפר  בס  19
 משה. בתפארת לור לאלמן, מקורו ממשמעות התוספות. וכן כתב ין הבדל בין בחשאאך הדין 



 בן שמואל ◆  150

 שסמך  משום  שחלק(,   והרא"ש  הרמב"ם  דברי  את  ביא )שה  כאן  דבריו  סתם  והטור  יוסף:  בית  ⤶

 סא. בסימן העזר באבן שכתב מה על

  ויש   דבריה.  לכל  הכארוס  היא  אלא  קונה,  אינה  נידה  חופת  :א(   סא,  העזר  )אבן  עשו"  ☜

   כארוסה.   נהדי  כתובה  תוספות  תגבה  שלא  לעניין  ורק  נשואה,  היא  דבריה  שלכל  אומרים

 שתטבול. עד תנשא שלא  הדבר וכשר שם(  ב )סעיף

 . [נידה שהכלה  לחתן להודיע טוב אך בר,דב  קין מדקד אין ועכשיו  רמ"א:

 

 גרושתו  מחזיר  |  ה ףסעי

 נקיים.  שבעה  בתשל צריכה  גרושתו מחזיר ושו"ע: רשב"ש ☜

  כשהייתה   יהעל  בא  כבר  שהרי  שמירה,  צריכים  אינם  הזמן,  לפני   כנס  אם  בזה  אך  ט"ז:  ⤶

 כך.  כל תוקפו יצרו ואין כן, לפני אישתו

  זרע   בין  להפריש  כדי  יום,  תשעים  מזה  זה   לפרוש  יםצריכ  אינם  20באיסור  הכלה  על  בא  אם . א
 מספיקו   דרבנן.  איסור  אלא  ן כא  שאין  כיוון  בקדושה,  שלא  שנזרע  לזרע   בקדושה  שנזרע
 ים(. למהש ותורת )ט"ז ותטבול שלם אחד יום ותמנה  עונות,  שש  שיפרשו

 סעונ  ם,תסכי  גם  שאישתו  בתנאי  רק  והסכים  ה,החופ  את  להקדים  החתן  מאבי  שביקשה  כלה .ב
  משעה שוב    למנות  צריכה  שליח,  לה  ושלח  ז"נ,  למנות  התחילה  ובנתיים   אותה,   לשאול  לביתו
 אך  שוב.  לספור  צריכה  אינה  תסכים,  שאישתו  לו  שנראה  האב  לה  אמר  אם  אך  השליח.  שבא
 )נוב"י(. אחרים בדעת תלה שהרי  תלמוד, צריך עדיין

  

 
 סוף ס"ק ו(.בתולה בסעיפים הקודמים )עיין בט"ז ב שה דהכא, וביןבין בגרו 20
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 בתולים   דם  |  קצג  סימן

 

 ם בתולי דם  דין |  א סעיף

 ד'   לה  נותנים   אומרים  ב"ש  ונישאה,  אותרל  זמנה  הגיע  שלא  שתינוקת  ע"ב(  )סד  אומרת  נההמש

   המכה. שתחיה זמן כל   לה שנותנים םאומרי וב"ה  לילות,

   לילות.   ד'  לה   שנותנים   אומרים  וב"ה   ן,ראשו   לילה   לה  שנותנים   אומרים  ב"ש   לראות,  זמנה  הגיע

  כל   לה  נותנים   אומרים  וב"ה  מצווה,  בעילת   לה   יםנותנ  אומרים   ב"ש  אביה,  בבית  ראתה  רכב   אם

 הראשון.  הילהל

 היא   אם  אך  נערה,  היא  אם   רק  לראות,  זמנה  יעשהג  למי  לילות  ד'  התירו  שב"ה  בגמרא,  אומר   רב

 ראשון.  לילה רק   לה נותנים   בוגרת

  רבותינו   וכדעת  ופורש,  מצווה  בעילת  שבועל  פוסקים  ושמואל  רב   ע"ב(  )סה   אמרהג  ובהמשך

  יוחנן   שרבי  אומר   עולא  . ()ראשונים(  להלכה  ךכ  סבר  לא  אך  המשנה,  דברי  את   רק  לעיל  ביאר  ב)ור  ושהחמיר

 ופורש.  מצווה  בעילת  שבועל להלכה  מסיקים היו  תינוקת, בפרק   עוסקים והי כש לקיש,  וריש

 היה   ינאי  ורבי  למעשה,  אול  הלכה  הן   זה  בפרק  ההלכות  שכל  אומר  ו(  )ב,  בברכות  הירושלמי

 מצווה.   בעילת  לאחר פורש 
 

 מצווה:  בעילת  רק להתיר שהחמירו  ואלושמ רב דברי בהבנת  הראשונים  נחלקו

  זמנה  הגיע  שלא  בקטנה  אפילו  החמירו  ושמואל  רב  וטור:  ר"ן  רש"י,  ,רא"ש   רשב"א,  ראב"ד,  ◄

 .1לראות 

 "ע.וש פוסק כך  ☜
 ראתה  לא  אם  אך  שראתה,  בבוגרת  רק  החמירו  ושמואל  רב  :הב"י(  )להבנת  רי"ף  רמב"ם,  ◄

 המשנה.  וכדין לילות, ד' לה נותנים

 שאף   ואפשר  רבא,עמ  בני  )מנהג  בזה   להחמיר  שנהגו  מקומות  יש  לדבריהם  אף  אמנם  ב"י:  ⤶

 המנהג(.  משום  בכך  החמירו לקיש וריש יוחנן רבי
 

 והפרישה הביאה גמר ❖ 

 שלא   וקתינלת  אפילו  חושש  )ואתה  מצווה  בעילת   קר   מותר  שאם  ע"ב(  )סה  אשי  רב  את  שואל  אבא  רבי

  את   לגמור  שלא  לעצמו  יחמיר  נפש  בעל  הרי  ,()ב"י(  ודאי  תבתור  שהחשש  מראה   שזה   לראות,  זמנה  הגיע

  מפריה  לבט וי  לגמרי  שיפרוש  או  בתולים,  השרת  )קודם  ופורש  נוקפו  ליבו  יהיה  כן  שאם  לו,  והשיב  ה.יאהב

 (. )ב"י( ורביה
 

  שפירסה   מי  )כדין   כביאתו  לו  אההנ  שההפרי  תהיה  יפרוש,  שאם  מת,  באיבר  ושלפר  חייב  ראב"ד:  ◄

 התשמיש(.  כדי תוך נידה

 
חשוש  מיישב שיש להרשב"א  ?  וליםה גדולה ממכה של דם בת קום לתלות במכה, שהרי אין לך מכיש מאע"פ ש  1

אך כאן  ול ללא דם. ועוד שלא תלו במכה אלא כשיש חשש עיגון,  ששמואל ידע לבעו  שמא בעל ולא הוציא דם, כמ 
דם הבתולים,    ר עםחשש שמא יצא דם מהמקוכותב עוד שאין    הרא"שלו לתלות במכה.  ד פעמי, לא הקשזה רק ח

דעים  מצווה מסורה לכל, ולא כולם יו  אלא חששו מחמת שבעילתות.  וקת שלא הגיע זמנה לרא שהרי חששו גם לתינ
ימו להשוות את  קפו, ולכן הסכוד שחתן יצרו תודינים שיש בין אישה שהגיע זמנה או לא הגיע וכו', ועאת חילוקי ה

 . ים להחמיר בכולןכל הנש
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 לגמור   מותר  :וטור  ר"ן  הרמב"ן,  בשם  הגה"מ   תרומה  סמ"ק,  סמ"ג,  רא"ש  רז"ה,  ,רשב"א  ◄

 .2חי באיבר פרוש לו הביאה את

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 דם ראתה ולא עצמה קהבד ❖ 

  דם,  מצא  ולא  בעל  וילאפ  :רוטו  מרדכי  ,ר"מ  ר"ן,  רוקח,  רשב"א,  רא"ש,  רמב"ן,  גאונים,  ◄

 תגרבו  )אפילו  .3אותה   חיפתה  זרע  ששכבת  או  ואבדה  דם  טיפת  ראתה  שמא  ממנה,  לפרוש  חייב
 .הב"י( פי על )טור בתוליה שכלו

 ושו"ע.  טור  פוסקים כך ☜

 )ואף   להקל  דהראב"  הסכים  כןו  לפרוש,  חייב  אינו  דם  המצא  אל  שאם  שהקילו  יש  :הגה"מ  ◄

 .()ר"מ( טביה היקבד לעשות צריכה לדעתם,

 ביאתו  גמר  אם  אבל  דם,  ראתה  ולא  בה  הערה  רק  אם  ללהק  ונהגו  מקילין,  ויש  רמ"א:  ☜

 .4בתינוקות  לשחוק שלא  לעצמו יחוש נפש ובעל דם. ראתה שלא אף וש,לפר צריך

 

 הביאה לאחר דינה  ❖

 ים. נקי  שבעה ולספור בטהרה להפסיק יכהרצ ורמב"ם: רא"ש רשב"א, ,הרא"ש( )הביאו האי בר

 זרע(:  כבתש ל )מחשש ימים חמישה  להמתין   צריכה אם נחלקו ⤶

 ימים.  חמישה  להמתין צריכה וטור: הרמב"ם בהבנת ב"י סמ"ג, סמ"ק תרומה, ◄

 ימים.  חמישה להמתין צריכה אינה הרמב"ם: בהבנת הגה"מ ◄

 ל ע  לשכב  אסור  רגילה  שבנידה  אלא  דה,ינ  דיני  כל  בה  נוהג  :הראב"ד(  פי  )על  האי  רב  תתשוב

 מלוכלך  הסדין  אפילו  ,וממנ  השעמד  לאחר  תהמיט  על  לשכב  התירו  וכאן  כאן,  אינה  אפילו  תהמיט
 .5בדם 

  חמישה  עד  למנות  תתחיל  ולא  שבעה.  כל  ולבדוק   בטהרה,  לפסוק   צריכה  :*6שו"ע   ☜

  מיטתה,  על  לשכב  לו  אסור  גמורה  שבנידה  אלא  והרחקה,  נידה  נייד  כל  עימה   נוהג  ימים.
  ם.דב ךמלוכלהסדין  אפילו ,וממנ עמדהש לאחר הטתמי על לשכב לו מותר וכאן

 
  את הביאה, ואיך ייתכן מור  דין, והרי התירו לו לגים: א. הרי דמיה טהורים מעיקר הטעמ  מבאר מכמה  הרשב"א  2

פו כמו  לו? ב. אם תצריך אותו לפרוש באיבר מת, א"כ ליבו נוקלפרוש לא יתירו    שיתירו לו לגמור את הביאה, אך
הכוונה רק לבעילה ואם  ים לו בעילת מצווה',  שנו בגמרא 'נותנמוסיף עוד מכך ש  רא"שוהאשי בגמרא.  שאמר רב  

 שה. י הכוונה למשהו נוסף, וזו הפריא מוכרח לזה. אלא ודאי הולומר 'נותנים לו', הר עצמה, מה שייך
משום  מבאר  הפרישה   בדין דם חימוד.  תקשו מדוע לא כתבו שמא ראתה ולא הרגישה, כמו שהתבארהאחרונים ה  3

. ולכן נימקו  , מה שאין בדם חימוד שבא מהמקור דיקה צריכים למצוא אותו בבלצד חוץ, והיו    שדם בתולים קרוב
מיטה, היה אפשר דם, אך כששוכבת ב חשש שמא כשהלכה אנה ואנה אבד השרק בדם חימוד יש "ז הט. מטעם אחר

אף אם ראתה  ס"ס, שמא לא ראתה, ו  משום שהכא יש  ביארורת השלמים  ותשתמצא את הדם. לכן כתבו טעם אחר.  
 כאן. צריכים למצוא חומרא מיוחדת שיש היו  הוי דם בתולים. ולכן שמא 

אפילו הכי בעל  ינוקת רחמה צר, וינוקות' שנקט משום שבדרך כלל תו בפעם אחת, ולשון 'תביאת כוונתו שיגמור    4
 . )סדרי טהרה(נפש יחוש לגמור בפעם אחת 

 לים. בתו ר בין נידה גמורה לדםת כדי לעשות היכשייתכן והתירו זאאן( )שיעורים כוי שבט הלוכתב  5
בכמה    *6 כאן  דנו  כגון שמ האחרונים  נוספות,  חצאו  הלכות  )ויש  השניה  בפעם  הדם דם  כל  את  השיר  שש שלא 

האחרונים    י רופא. עוד דנושה כאב בפעם השניה, מה הדין כשהוציאו את הבתולים ע"(, ומה הדין אם חהבתולים
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 ומפלת  יולדת דין  |  קצד  סימן

 

 יולדת וטהרת טומאת |  א סעיף

ר"  :ב(  יב,  )ויקרא  אומרת  התורה ּבֵ ֵני  ֶאל  ּדַ ֵאל  ּבְ רָּׁ ה  ֵלאמֹר  ִיש ְ ָּׁ ּ ה  ַתְזִריעַ   יכִּ   ִאש  ר  ְויְָּׁלדָּׁ ה  זָּׁכָּׁ ְמאָּׁ ִ   ְוטָּׁ   ַעת בְ ש 

יֵמי יִָּׁמים ת  ּכִ וֹ  ִנּדַ ּה ּדְ א תָּׁ ְטמָּׁ   ". ּתִ

 עימה  יש  אם  רק  טמאה  חכמים   לדעת ממעיה,  חתיכה  שהפילה  באישה  ע"ב(  )כא  התנאים  נחלקו

 ג,   קפח,  בסימן  )עיין  דם  בלא  הקבר  לפתיחת  אפשר  שאי  כיוון  אופן,  בכל   טמאה  יהודה  ולרבי  דם,

 . ן(הלכדל דם, בלא הקבר לפתיחת אפשר שאי מוסכם וולד,בו בחתיכה. אף  יהודה כרבי פסקו הראשונים שרוב

 טמאה  מא'  ביום  אך לידה, טמאה  אינה הוולד, ליצירת   מ' ום י ב שהמפלת  ע"א( )ל  אומרת המשנה

 צורתו.  שנגמרה  כיוון לידה,

  טומאתה   תורה  ריבתה  שכן  נידה,  טמאה  מת,  וולד   שיולדת  איתא  כאן(  הגר"א  )הביאה  כהנים  בתורת

 'זכר'.  במילה 
 

 נפל  ואפיל  מת,  או  חי  וולד  ילדה  בין  .*1דם   ראתה  אל  וילאפ  נידה,  טמאה   יולדת  ושו"ע:  טור  ☜

 . בימינו(  בזוב יולדת בדין  לקמן יבוארו טומאתה )וימי
 

 מהתורה  טוהר דם ❖ 

ים"   :ה(-  )ד  שם  הפסוקים  בהמשך  נאמרּ  ִ לֹש  ְ ת  יֹום  ּוש  ֶ לֹש  ְ ב  יִָּׁמים  ּוש  ֵ ש  ְדֵמי  ּתֵ ה  ּבִ ֳהרָּׁ ל  טָּׁ כָּׁ  לֹא  ש  ֶד קֹ  ּבְ

ע ש    ְוֶאל  ִתּגָּׁ ְקּדָּׁ בֹא  לֹא ַהּמִ ּה:  ְיֵמי  ְמלֹאת  ַעד   תָּׁ ֳהרָּׁ הנְ  ְוִאם  טָּׁ ה  ֵתֵלד  ֵקבָּׁ ְמאָּׁ ַעִים  ְוטָּׁ בֻּ ְ ּה   ש  תָּׁ ִנּדָּׁ ִ   ּכְ ּ ש  ִ  ים ְוש 

ת יֹום ֶ ש  ֵ ב   יִָּׁמים ְוש  ֵ ש  ֵמי ַעל  ּתֵ ה  ּדְ ֳהרָּׁ  ".טָּׁ

  התורה   לנקבה(   ושבועיים  לזכר  )שבוע  שבתחילה  אלא  ה,באיש  אחד   מעיין   יש  רב  לדעת

 טיהרתו.  התורה לנקבה(   66ו  כר,ז ל  יום  33)  מכן ולאחר טימאתו,

  או   שבוע  )בסוף  הטמא  יגמר  כאשר  טהור.  ואחד   טמא  אחד   באישה,  מעיינות  שתי  יש  לוי  לדעת

 ה. לרגילות תחזור  יום(  66 או  33 )בסוף הטהור יגמר וכאשר  הטהור, יתחיל  שבועיים( 

  לרב   ,הטהרה  לימי  הטומאה  ימי  מתוך  דם  עהפ ש  אם  האמוראים:  בין   נפק"מ  שתי  מעלה  הגמרא

  לרב   מכן,  שלאחר  לימים  טהרה  מימי  דם  שפעה  ואם  המעיין(.  שיפסק  )עד   טמאה  וללוי  טהורה

 המעיין(.  שיפסק )עד  הטהור וללוי  טמאה

 כרב.   הלכה פוסקת הגמרא
 

  מתוך   תפעשו  אפילו  יום,  33  וטהורה   נידה(  )כדין  טובלת  שמיני  ובליל  שבוע,  טמאה  זכר  יולדת  טור:

 יולדת  .41  םיו  בליל  לפרוש  וצריכה  מתוכם,  שופעת  אפילו  הלבעל  אסורה   יום  33  ולאחר  שבעה.
  יום  66 ולאחר מתוכם. שופעת ואפילו יום,  66 וטהורה טובלת טו' ובליל שבועיים, טמאה נקיבה
 . 81 בליל לפרוש  וצריכה מתוכם, שופעת אפילו אסורה,

 
 

האחרונים    כאן שהביא מדבריבאבני שהם  עיין  (, וגמר ביאה או גם העראהבתולים )אם רק    גדר ביאה לעניין השרתמה  
 כאן בהרחבה. 

יף ח ובדברי האחרונים שם. כאן ידה ועיין גם בסעב בלידה אישה נאסרת על בעלה כנהפוסקים דנו מאיזה של*  1
לחוו"ד,  קו.  אה, אפילו אם פס משעה שאחזוה צירים טמ כבר  חלת שבעה  לניקרי הדברים:  נביא כאן בקיצור את ע

)ב,  הבית    בטהרתאה דם. וכן פסק  שתר  טהורה עדלנוב"י  טמאה.  אם פסקו טהורה ואם לא פסקו  עוד  "ס וכו"פ, חת
 עמוד נ(. 

ל חמש  שיש לה צירים כ  אם האישה יושבת על המשבר, או שאינה יכולה ללכת, או  כתב שאף  )יא, ב(  טהרה  בדרכי
ותעשה בדיקה. אך אם הייתה לה   דם.  כל אלה עד שתראה עמהםו שהייתה לה ירידת מים, אינה נאסרת בדקות, א 

 בדבריו(.  שדןאן( )כפת אהל תוס ילו שלא ילדה. )ועיין בספר (, נאסרת על בעלה, אפס"מ 4תיחה של שתי אצבעות )פ
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 בימינו  טוהר דם ❖ 

 צריכה  אלא  טוהר,  דם  על  לבעול  אסור  בימינו  משנה:  ומגיד  2רשב"א  רמב"ן, ראב"ד,  רי"ף,  ◄

 .3טוהר ימי בתוך גם ז"נ

 טוהר. דם על  בועלים בימינו גם מ"ג:סו  תרומה מהר"ם, תוספות, ר"ת, שאילתות, בה"ג, ◄

 טוהר. דם על  בועלים ובצרפת המקומות,  לפי תלוי הדבר רמב"ם: ◄

 וצרפת.  באשכנז אף ישראל, בכל איסורו פשט והאידנא ב"י: ⤶
 .רמ"א פסק וכן ☜

 דם:  וראתה טוהר בימי  ושימש . א
 הביאה  לגמור  יכול  'נטמאתי',  תשמיש  בשעת  לו   ואמרה  טוהר,  בימי   ש המשמ  נוב"י:  ◄

  חידושו   אלא  לך   אין  טוהר,  דם  שאוסרים  למנהג  שאף  משום  חי,   באיבר  ולפרוש  כרצונו
 איסור. אין התחיל, אם  אך לבעול, שלא קפידיםמש

 .4מת  באיבר  לפרוש צריך  צבי: נחלת ◄

 טוהר:  דם  שעל טבילה על הברכ .ב
  .5טבילה על לברך תוכל אם ספק ה:הבמא ותשובה נוב"י ◄

 היינו   מנהג,  על  מברכים  שאין  )ומה  הטבילה  על  לברך  יכולה  סופר:  וחתם   הרמ"א  משמעות  ◄

 לברך(.  להיכו ,' תעשה  ואל שב' של גבמנה אך וכדומה,  הרבכע ,' עשה קום' של במנהג

 

 מהתורה בזוב יולדת ❖ 

 והתחילה  ופסקה, זוב ראתה שאם )כלומר, זיבתה   ימי סותרת  אינה שהיולדת  ע"א( )לז אומר  נוסמרי  ירב

  ורבא  אביי  נחלקו  אמנם  (.)רש"י(  הספירה  ימי   את  סותרים  בה,  ראתה  שלא  הלידה  ימי  אין  ילדה,  אזו  ז"נ,   למנות

  עולים,   אינם  לאביי  אח"כ,  להשלימם  שצריכה  או  ם,נקיי  שבעה  לימי  לה  עולים  הלידה  ימי  אם

 . * 6עולים   ולרבא

 
רת רבי זירא, משום שבימי הש"ס חששו משום חומ)שכתב הרמב"ן( שהחמיר לחוש לדבריהם, אך לא הסכים לטעם    2

וד לא פשטה בכל רא ע שייתכן שחומרת רבי זי  ת ישבו על דם טוהר. והב"י יישב,ם זא בחומרת רבי זירא, וע  החמירו
 ר. ועיין בהערה הבאה. בדם טוהן החמירו  בזמן הש"ס, אך לאחר שפשטה, אכ ישראל

 טעם הדבר:  3
 ראתה שוב בימי טוהר. וכגון שספרה בימי טומאתה ולא טבלה, ונ בימי טוהר,  אישה שצריכה ז"  משום שיש   רי"ף:  ◄

 רו בימי נידה וימי זיבה. ם או לפניהם, כמו שגזחריה בין ימי טוהר לימים שאכיוון שיש חשש שנשים יטעו  :  ב"דרא  ◄
 .וק הייתה הלידה()מתי בדילטעות ולהוסיף ימי טהרה מחמת חוסר בקיאות  לפעמים יבואו"א: רשב ◄

הר, ואין זה כך, שלפעמים  י טולידה בהכרח יש לה ימ  ום שיבואו לטעות ולחשוב שכל מי שטמאהמשרמב"ן:  ◄  
 מי טוהר. לה ילשבת טומאת לידה ואין צריכה 

 יר בימי טוהר. החמבכלל חומרת רבי זירא יש ל :רמב"ן )ב( ◄
נים, חלק מהנפק"מ  גאונים והראשושום חשש שחששו הכמה נפק"מ אם חומרא זו נובעת מחומרת רבי זירא או מ  יש

 פרוש באיבר חי(. אפשר לברך על הטבילה, אם מותר ל )אם  באות בדברי האחרונים שניתן לתלות בזה מו
ר בזה לכתחילה, אלא שאינו כתב להחמיב, טו(  )בטהרת הבית  ש באיבר חי. אמנם  ינו צריך כפרה אם פירב שאוכת  4

הסכים להחמיר,  אן( )שיעורים כובשבט הלוי ה וילמד תורה.  ובה, ייתן צדקיקבל על עצמו תש צריך כפרה גדולה. ונכון ש
 ר דרבנן. איסוא כ אינו צריך כפרה אל ף הוא הסכים שאם פירש באיבר חי, א שאאל

  פסק)שיעורים כאן(  בשבט הלוי  שאינה אלא מנהג. אמנם    ברך על טבילה זו,פסק שאין ל)חלק ב, עמוד יט(  ת  בטהרת הבי  5
 .רכי טהרהוד( )בסימן ר, סעיף אלחן ערוך השכולל גם את דם טוהר. וכן פסק מרת רבי זירא שתברך, שהרי חו

, דם  רא דם קושי, אם היא בימי נידתהדה ראתה דם, דם זה נקהלי  טרםהתחילו לה צירים, ומעוברת שדם קושי:    *6
דם זה סותר    ר אחר'(. ואיןצמה ולא מחמת דבנידה, ואם בימי זיבה, טהורה )שלומדים 'זובה מחמת ע   זה דינו כדם

 רים, לראב"ד אינם עולים(. נספ ימי זיבתה )לרמב"ם אףאת ספירת שבעה נקיים של 
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  הלכה  שהרי)  ועולים  ,כרבא  הלכה  :ור"ן  רשב"א   ,רא"ש  ,7רש"י   רי"ף,  ח,"ר  שאילתות,  ,ס"גר  ◄

 קג"ם(.  יע"ל מלבד כוותיה

  .8מאליו'(  העומד 'לחי ולא לידה, ימי אוה ל יע" של )שלמ"ד עולים ואינם ,כאביי הלכה ר"ת: ◄

 דם,  ראתה  אם  אך  ,טוהר(  בימי  זה,  )ובכלל  לידתה  בימי  ראתה  כשלא  זה  כל  :הגה"מ  ,"שאר  ⤶

  הראשונים,   נחלקו   נקבה,  של   השני  בשבוע  ראתה  אם  )אך  וסותרת  לה,  עולים  הלידה  ימי  שאין  מודה  רבא  אף

 . לקמן( עיין

  טבילה,   לה  עלתה  לא  דם(,  אח"כ  ראתה  שלא  )אפילו  מאהוט  ימי   בתוך  טבלה  שאם  לי,  משמע  ב"י:

 ה.ניד קרויה   אלה ימים כל שהרי

' נקיים. ז לספירת לה עולים קבה,נל ושבועיים לזכר שבוע תוך ראתה לא אם שו"ע: ☜

 טבילה.   לה  עלתה  לא  טבלה  ואם  טו',  ליל  עד  אסורה  לנקיבה,  יםמי  14  בתוך  ז"נ  גמרה  ואם

 הדם  על  שוב  לשבת  צריכה  ראתה,  אם  אך  דם,  אח"כ  ראתה  כשלא  והיינו  ט"ז:  ⤶

  משום   טוהר  בדם  החמירו  )שהרי  שלה  טוהר  בימי  רק   אותו  שראתה  אפילו  שראתה.

 . זירא( רבי
 

 בימינו  בזוב יולדת ❖ 

  שבעה   עליה   יושבות  כחרדל,   דם   טיפת  רואות   שאפילו  ,א(ע"  )סו  עצמן  על  החמירו   ישראל   בנות 

 לעיל(.  )עיין דם  בלא  לה  אפשר אי לדתשיו  קיי"ל עוד  גדולה. כזבה נקיים,
 

  עולים   דם,  בהם   ראתה  לא  )ואם נקיים  שבעה  בתשל  יכהוצר  בזוב,  יולדת  אישה  כל  בימינו  ם:ראשוני

 . עיל(כדל ספירה, לימי לה

  צריכה  לזכר  בלידתה,  זיבה  טמאה  אישה  שכל  נומיבי  טומאתה,  ימי  הם  כמה  שו"ע:  ☜

  ועוד  ללידה  שבועיים  לשבת  צריכה  ה ולנקב  נקיים,  שבעה  ועוד  ללידה  שבעה  לשבת
 . נקיים שבעה

 

 י השנ עבשבו רק דם שראתה נקיבה יולדת ❖ 

  האומרת   מברייתא  (עילכדל  באישה,  מעיינות  שתי  שיש  ברסו )ה  לוי  דעת  על  קושיא  ע"א(  )לו  מעלה  הגמרא

  עוסקת   שהברייתא   השני(  )בתירוצו  לוי  ומבאר   וכו'...   ראתה   ואז   טבלה  ולא  שספרה  בזוב  לדתשיו

  נ"ז הפרשס למרות )וטמאה  השני,  בשבוע  וראתה  הראשון   בשבוע   ראתה  שלא   בזוב,   נקיבה  ביולדת

 . לידתה( ימי אלו  שעדיין משום רבא( )כדעת

  מניינה   סותרת  אינה   ראתה,  ניהש  ובשבוע  נקי,  היה  הראשון   שהשבוע  נקיבה,  יולדת  רא"ש:  ◄

  לנוהגים  בימינו,   אף  שייך   זה   ין דו  )כרב(.  אופן   בכל  ותטהר  תטבול  השבוע,   גמר  ולאחר  הראשון,

 
רב  לדעת  ר אף בימינו, אך  דעת רב יהודאי גאון, דם זה טהוקת בדם קושי למעשה, למחלויא  מב)נידה, תשלח'(  י המרדכ

בר שחומרת רבי זירא כוללת דם זה.  שופי, וכן מסתינות בין קושי לבזמן הזה אינן מבחצמח גאון וכל בני הישיבה  
והגר"א  צריכה ז"נ.  אה ו טמ  פסק שכל אישה כיום  השו"עמרבותיו.  הראבי"ה  כן קיבל  ו"ף  הריב המרדכי שכן דעת  וכת
 שופי. ו שמא תראה משהו בזאת שדם קושי טהור, חשש ב שעםכת

 שעולים לה.  גם אביי מודה מרינוס, אך לדינאסובר שאביי ורבא חלקו רב אליבא דרבי  רש"י 7
, הגה"מ), ואחת לאחר מכן  לראות דם, כדי שתוכל להתחיל ז"ניק  פעמיים: אחת לאחר שתפסולפי זה צריכה לטבול    8

 שהחמיר בזה.  שבצרפת חששו לדעת ר"ת  הגה"מבו עוד כת (.רדכי ותרומהמ
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 ה אינ  הטבילה,  לפני  דם  ראתה  שבעה  ספירת  שלאחר  ה,ילרג  לזבה  נלמד  מכאן  עוד:  וכתב)  .9הר טו  דםב  תריה
  לשבת  צריכה  דם  טיפת  כל  שעל  כיוון   בימינו,  שייך  אינו  הז  דין  מכן.  לאחר  וטובלת  כנידה  סופרת  אלא  מניינה,  סותרת

  .(10ז"נ

  בשבוע   נקיים   עהבש  שספרה  בימינו,  נקיבה  יולדת  :(11הב"י   פי  על  )ורמב"ם  רא"ם  רמב"ן,  ◄

 מניינה.  סתרה השני, ע בשבו שוב וראתה  הראשון,

 ובכל  ,הז  בדין  נפק"מ  אין  זירא(  רבי  חומרת  )מחמת  טוהר  דם  על  יםעלבו  שלא  בימינו  ט"ז:  ☜

 . סותר( נואי השני השבוע של הדם טוהר,  בדם למחמירים שאף שסבר כב"ח  )דלא ז"נ  צריכה מקרה
 

 81ו  41 בליל פרישה ❖ 

  שהכוונה   רב   ומבאר  לשמש,  אסורה   הר,וט   דם  על  שהיושבת  ע"ב(  )קיג  אומרת  םבפסחי  הגמרא

 (. ולילה( יום שאסרו כרבותיו דלא )רש"י, ארבעים ליל נויי)ה אחת לעונה
 

 : 81  או 41 בליל   לפרוש צריכה מדוע  הראשונים  נחלקו

 אותם   הצריכו  דם,  כל  להתיר  רגילים  שהיו  משום  :ומהותר  [12]סמ"ק  סמ"ג,  ראב"ד,  רא"ש,    ◄

 דם.  אהרו אם טמאה  ואילך שמכאן היכר לעשות

  דבריו,  לפי  משה:  )דרכי  ווסתה  כשעת  הוי  טומאה,  לימי  טהרה  מימי  שיוצאת  משום  בה"ג:  ◄

 . לפרוש( צריכים טוהר, דם על יושבים  שלא תבמקומו אף

 לזה.  לחוש אין טוהר,  דם על יםבועל שלא בימינו  וט"ז: הט"ז( פי )על שו"ע ☜

 . 13יחמיר נפש ובעל :ד( )ס"ק ש"ך ⤶

 

 טוהר ימי בכל עולבל שלא המנהג ❖ 

 לנקבה.   80ו   לזכר  40 כל  כלל  לבעול  שלא ממקומות במעט   מנהג היה הראשונים  בזמן

 כדי  לכופן  ומצווה  וצדוקים,  במינים  ומקורו  טעות,  זה  מנהג  :ועוד(  מרדכי  המגיד,  רב)ה  רמב"ם  ◄

 מליבם.  יאולהוצ

   וגדר. סייג משום כך שנהגו  מקומות יש "ל:ומהרי אגודה התניא, בשם מהרי"ק ◄

 
ה  כאן מאחר שספר  וצריכות ז"נ.  ות ליולדות בזוב, סברא, שעם זאת שלאחר חומרת רבי זירא כל הנשים נחשבוה  9

כרב(.  ד, ומותרת לאחר שבועיים מייקר הדין שאינה צריכה שוב ז"נ )לע ומרת רבי זירא, וחוזרתכבר ז"נ, אזדא לה ח
 )ב"י(. 

הסובר שאין ראיה מכך לסתם זבה, משום    ר"תא מדברי  וע. וע"ש עוד שהביבדף לו ע"א, ד"ה שב  בתוספותתב  וכן כ  10
דינכאן אין ראיית הדש זבה  תם  בועיים, מה שאין כן בסרה היא טמאה עד סוף ש ה, שהרי בכל מקם משנה את 

 א"ש. למסקנה הסכים לדעת הראך יה מטמאת אותה וסותרת. שראתה דם לפני הטבילה, שהרא
 ה, ואחר כך ראתה דם בימי טוהר:  שספרה ז"נ ולא טבלשדן באישה  בב"יעיין עוד 

 י טהרה(לימי טומאה, אינה סותרת, כל שכן בימם בשבוע השני נה סותרת )שהרי אאי לרמב"ם ור"ת: ◄
 : סותרת.  וקחור רי"ף  ,לרא"ם ◄

ן אם  לכו"ע סותרת. )ולמד מכך בכל שכבועלים על דם טוהר,    שלא, שבימינו  הט"זאו דברי  אמנם לעיל כבר הוב
 שני לראייתה(. ראתה בשבוע ה

  ינם ראויים לנידה וזיבה, אינה סותרת בימי טוהר, שאשרק אם ראתה דם    וברמבאר שהרמב"ם ס)ד"ה ומה(  הב"י    11
 שבועיים, סותרת מניינה.  תוך מניינה, אך אם ראתה ב 

.  ימינו שייך דין זהכן והוא סובר כדעת בה"ג, שאף בפא, והב"י מבאר שיית  או  ק כתב סתם לפרוש ליל מא בסמ"  12
תב בסמ"ג. או שבמקומו  שסמך על מה שכ חשש לבאר, משום    ולאאו שכתב זאת למקומות שנוהגים להתיר דם טוהר,  

 , ולכן כתב זאת בסתמא. התירו דם טוהר
 ת. ך אינו חסידות של שטוג כא נוהגים בזה, רק שהנוהכתב של)שיעורים כאן( ושבט הלוי  13
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 סבר  ומהרי"ק  בזה,  החמיר  )שהתניא  כך  להם  שפסקו  במקומות  אלא  כך  לעשות   ואין  ב"י:  ⤶

 . מליבם(  להוציאו יש מקומות, בשאר אך להחמיר, וםמק  יש במקומו שרק

  ויארו  דמים(.  בנשים  מצויים  אלה  )שבימים  נקיות  םמשו  או  וגדר,  לסייג  כך  נהגו  ריב"ש:  ◄

 שמנהג  םלהודיע  ראוי   בטעות,  בו   שנהגו  אותם  אבל  .יהםבפנ  םמנהג  להתיר  ואין  במנהגם  להניחם
 הוא.   מהצדוקים זה

  זבה.   לספירת  עולם  אינם  לידה   שימי   הסובר  תם,  רבינו   תבדע  מקורו   זה   מנהג  משה:  דרכי  ◄

 לשבת  שלא  והחמיר  ,ז"נ(  לאחר  ואחת  טומאה,  ימי  לסוף  )אחת  טבילות  שתי  צריך  ר"ת  שלדעת  משום
 .טוהר(  ימי בתוך רק בזה החמירו מ"מ במים,  שתבוא עד  היא נידה שלעולם אע"פ) 14טוהר  ימי סוף עד ז"נ

 צריך  בה"ג  )שלדעת  81  או  41  בליל  בעונה  לפרוש  ישכחו  שמא  שחוששים  משום  וב"ח:  אגודה  ◄

 . זה( טעם על חלק והט"ז) בימינו( אף בזה  לחוש

 לטבול  ן שאי  ושנהג   מקומות  ויש  ז"נ.  לאחר  מותרת  ,לנקיבה  14ו  לזכר  7  לאחר  רמ"א:  ☜

  נהגו  שלא  במקום  אך  להחמיר.  שנהגו   במקום  ירלהת  ואין  לנקיבה.  80ו   לזכר  40  בתוך
 הדשן(.  )תרומת כלל ירלהחמ אין בכך,

 בזה: להקל מותר האם לדינא האחרונים נחלקו . א

 נחש.  ישכנו גדר ופורץ  זה, הג במנ להקל אסור ב"ח: ◄

 זה.  באיסור שמיקל במי נישלהע אין ט"ז: ◄

  .סורלאי כולם  בו  נהגו שלא  במקום רק שהקל מהט"ז ומשמע פת"ש: ⤶

  בזה  אין  כך,   מעצמן  נהגו   שיםנ ה  רק   אם  אך  בכך,  נהגו   העיר  כשזקני   ודווקא  נוב"י:  ☜

 זה,   מנהג  מבטל  היה  יכול,  היה  ואם  איסור.  בהם  שנהגו   המותרים  דברים  משום  אלא
  הרוצה   ומ"מ  בורות(.   מנהג  ה זש  בה,לנקי  65ו   לזכר  45  שנוהגים   במקום   רט)ובפ  מכשולים.  גורם  שהוא
 לחכם.  אלשי המנהג, לשנות

 .15בזה  היתר נהגו במקומותינו  אדם: חכמת ☜

 

 ארבעים  בתוך מפלת |  ב סעיף

  ארבעים   ליום  הפילה  . וולד  משום  חוששת  אינה   ארבעים  ביום  שהמפלת   ע"א( )ל  אומרת   המשנה

 פא'  וביום  ונידה,  לזכר   תשב   מא'  ליום  אומר,  ישמעאל  רבי  ולנידה.  ונקיבה   לזכר  תשב   ואחת, 

  בין   אומרים  וחכמים  שמונים.  ליום  ונקיבה  ארבעים  ליום  נגמר  שהזכר  ,דהוני  ונקיבה  לזכר  תשב

 (. )ב"י( שם בגמרא מפורש וכן ישמעאל, כרבי הלכה שאין )משמע מא'.  ליום נגמרים   נקיבה  ובין זכר 
 

 יום. למא' מריםגנ היבנק  ובין  זכר ובין כחכמים הלכה  :ורוט  רשב"א  רמב"ן, רמב"ם,

 לידה. משום חוששת אינה ארבעים בתוך המפלת שו"ע: ☜

 

 יום  מארבעים בפחות לידה טומאת ❖ 

 
יעורי  )שכול להביא לידי מכשול, שהיא טובלת ועדיין אסורה  יים, משום שהדבר יונראה שלא רצו שתטבול פעמ  14

 אן(.שבט הלוי כ
המתין  ומרא זו. אלא שהוסיף שממליצים לבח  ואמר לו שלא לנהוגו"א  החזששאל את  )שיעורים כאן(  שבט הלוי  בוכתב    15
)וזה דרך היתר שלא ל  תעברתהגוף, שקשה לגוף אם מ ות  יום משום בריא   40 תין שישה  התעבר(. וראוי להממיד 

 יום, או יותר, כפי הצורך.  40שבועות שהם כ
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  פחות   ואהש  כל  דם,  בלא  קבר  לפתיחת  אפשר  שאי  ע"פ)א  נידה.   אינה   יום  מארבעים  פחות  יולדת  רז"ה:  ◄

 .(בעלמא   למים נחשב  יום, מארבעים

  אפשר   אי  בחתיכה  שאף  סובר   יהודה  רבי  )שהרי  נידה.  טמאה  :לדעתם(   הרשב"א  )וחשש  ורמב"ן   ראב"ד  ◄

 דם(.  בלא הקבר לפתיחת 

  שו"ע. פוסק כך ☜
  דם   על  יושבים  שלא   בימינו  )אף  ונפק"מ  דם.  בלא  הקבר  לפתיחת  אפשר  שאי  מפני  רמ"א:

 לד.לוו חוששת  ואינה מותרת נקיים, שבעה שספרה חרשלא ()גר"א( טוהר

  או  אצבעו  שהכניס  רופא  כגון  הקבר,  לפתיחת  םגר  ניחיצו  כשדבר  אף  אסורה  קבר  פתיחת . א
  בודקת   האישה  שכן  לעולם,  האצבע  ידי  על   רהקב  פתיחת  תיתכן  שלא  השיגו  )והאחרונים  .)נוב"י(  כלי  איזה

 (. וחת"ס(  אדם )בינת הקבר  פתיחת  בזה שאין וודאי  התשמיש,  איבר וכן  ובסדקים, בחורים  עצמה
 יום: ארבעים מונה תיממ .ב

  בטבילה  )אך  16ה האחרונ  מהטבילה  תמנה  אדם:  חכמתו  מאהבה  ובהשת  ני,הגרשו  עבודת  ◄

 מאהבה(. והתשובה עה"ג  נחלקו כתם, על

כיוון שייתכן  ),  בעלה  עם  ששמשה  האחרונה  מהפעם  תמנה  טהרה:  סדריו  חת"ס  "ד,חוו  ◄

  מהטבילה למנות יכולה  ניכר, זמן מבעלה פירשה אם אך עוד לפני הראיה האחרונה(.והיא מעוברת  
 .ונהחרהא
 

 שונות צורות  הפילה | ג  סעיף

 טמאה,  דם   עמהם  יש  אם  ורמשים,  שקצים  וחגבים,  דגים  כמין  שהמפלת   ע"א(  )כא  אומרת   המשנה

  הקבר   לפתיחת  שראפ  שאי  הסובר  יהודה,  רבי  שלדעת  מבארת  ע"ב(  )כב  והגמרא  טהורה.  לאו  ואם

 דם.  בלא  אף טמאה דם, בלא
 

 כת"ק:  או יהודה כרבי הלכה האם ראשונים   מחלוקת הובאה קפח,  ןימ בס

 והלידה  ,דהלי  משום  טמאה  שאינה  מקום   )ובכל  דם  בלא  הקבר  לפתיחת  ואפשר  כת"ק,  הלכה  רמב"ם:  ◄

 כלל(.  טמאה אינה  דם, ללא הייתה

  )ואף   דם  בלא  הקבר  לפתיחת  אפשר  ואי  דה, יהו  כרבי  הלכה  וטור:  רשב"א  רמב"ן,  רא"ש,  ◄

 כות חל  צריכה  ואינה  ימים  שבעה  לאחר  להטהר  שיכולה  )אלא  נידה  מחמת  טמאה  לידה,  מחמת  טמאה  הכשאינ
 (. לנקיבה( שבועיים

 

 ועוף  חיה בהמה מפלת ❖ 

 מאיר  לרבי  טהורים,  ובין  טמאים  בין  ועוף,  חיה  בהמה,  כמין  שהמפלת  ע"א(  )כא  רתאומ  המשנה

  שאין  כל ולחכמים  לשניהם. תשב  תיודע  אינה  ואם  לנקיבה,  תשב נקבה   אם לזכר, בש ת זכר אם

 וולד.   אינו אדם צורת בו

  ל כש  יהיו  הזקן,  וגבות  הלסתות  ,העיניים  הגבות,  שהמצח,  צריך  ר"י  בשם  אבא  בר  ירמיה  לרבי

 אדם.  כשל יהיה מהם  שאחד  מספיק חכם( )שם  חסא  בשם  רבא ולדעת אדם.

  או   אדם  צורת   בו  יש  אם  משנה   אינו  הגוף  ושאר   הפנים,  צורת   זה  קרעישה  בגמרא  מבואר  עוד 

 . "ם(מבהר פסק )וכן לא
 

 
שאם ראתה    ווןלאחר הווסת האחרון )כיב שמונה ארבעים יום מהטבילה שנעשתה  כת עורים כאן( )שיבשבט הלוי    16

בזמן הרי  לא  יון, משום שבימינו נשיםווסת, ודאי שאינה בהר נה אך כתם או ראיה חלושה, איונם,  רואות ווסת 
 (. ן[]ולכן צריך דווקא טבילה לאחר הווסת האחרובהריון,  לא מוכיחה שהיא
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 אחד. צד אפילו ומספיק כרבא, הלכה וטור: רשב"א ◄

 .לידה טמאה אדם לפני יםדומ הצדדים  כששני ורק  ,ירמיה כרבי הלכה רמב"ם: ◄
 

  לשל   דומה  ינוע  שגלגל  כיוון  ה,ליד  טמאה  נחש  דמות  כמין  המפלת  :ע"ב(  בכד  הגמרא  פי  )על  רמב"ם

  לגמרי  לאדם  דומה עינו שגלגל כיוון  שאני, שנחש  מרול יש  אדם, כדמות יהיו  אברים  שעוד שצריך זאת )ועם  אדם.

 (.)ב"י( 
 

 בזה:   למעשה  הלכה ⤶

  ועוף,  חיה  בהמה,  כמין  המפילה   בצורות,  בקיאים   שאיננו   בימינו  ד:וראב"  רשב"א  רמב"ן,  ◄

  דומים   ופניהם  שביבשה  נים למי  הדומים   בים  מינים  יש  )שמא  מספק.  לידה   אהטמ  ורמשים,  שרצים  דגים
 (.)ראב"ד( ורמשים  רציםשה וכן  אדם, לשל

 .טבילה( לה עלתה  לא ,' טו ליל קודם  טבלה ם)וא שו"ע פוסק כך ☜
 )הרמב"ם   טהורה  וולה,  צורת  לה  אין  ואם  צורות,  לזהות  ניתן  בימינו  אף   :המ"מ(  פי  )על  רמב"ם  ◄

 . להחמיר( יש לדעתו גם הדורות, כשהתמעטו אך  שלא. סברו  הראשונים ושאר  יהויזב בקי היה

 לבהמה: הדומה דוול תהריג . א
  וולד   שאינו   כיוון   בהמה,  בצורת  שנולד  לתינוק  בגרמא  המתה  לגרום  מותר  בער:  דוד   הרב  ◄
 גדולים(.  ומכשולים פחד  גורם שהוא ועוד)

 כלפי   רק   אמור  וולד  שאינו  חכמים  שאמרו  ומה  המתה.  לו  לגרום  אסור  מאהבה:  תשובה  ◄

 דמים. שפיכות לעניין לא אך לידה, טומאת
 

 היכחת לההפי ❖ 

  עצם   בה  יש   ואם  חותכה   אומר   בנימין   רבי  ה, יכחת  כמין   פלתמשה  ע"ב(  )כא  אומרת   הברייתא 

 לידה. טמאה

 אם  טמאה  לבנה  בחתיכה  שדווקא   ברייתא  אומרת   וכן   לבנה.   בחתיכה  דווקא  מסייג,  חסדא  רב

  יהודה  רבי  הב  לקוונח לידה, טמאה אינה עצם, בה  יש אם ואף וולד, שזה מוכח לא  מראות בשאר  )אך עצם  בה  יש

 . ()ב"י( דם  בלא הקבר פתיחת לגבי וחכמים
 

 לידה. טמאה עצם, בה יש אם לבנה, חתיכה המפלת ורשב"א: ראב"ד רמב"ם,

 מראות:  בשאר ⤶

 מראות.  בשאר אף דהיל טמאה בקיאים שאיננו כיוון  וטור: רשב"א רמב"ן, ◄

 שו"ע. פוסק כך ☜
 בש"ס. מקור זו לחומרא אין משנה: מגיד ◄

 עצם:  אלל היכחת . א
 לידה.  הטמא עצם בה שאין אף ברודא: מהר"א ◄

 .לידה טמאה אינה עצם  בה אין אם וס"ט: צדקה מעיל ◄

 

 נוספות  צורות הפילה ❖ 

 אטום גוף  מפלת 
  אמו   אין  (()ב"י  איבר   בחסרון  שנברא  ונראה  איבר,   חסר  גוף)  אטום  גוף   המפלת '  ע"ב(:   )כג   אומרת  הברייתא

  ,וימות  החי   מן   טל ינ  וכמה  ,וימות  החי  מן  שינטל   כדי  אומר  רבי  ,אטום  גוף   ואיזהו   .לידה  טמאה
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  בן   יוסי  רבי  משום  אומר  יוחנן  ר'  .לנקביו  עד   :מר וא  ינאי  רבי  .הארכובה  עד   :אומר  זכאי  רבי

 . טבורו מקום  עד  יהושע
 

 הארכובה. עד זכאי, כרבי ההלכ ראב"ד: ◄

 טיבורו.  מקום עד יוחנן, יכרב הלכה רמב"ם: ◄

 

 רגל  או יד  מפלת 
  שמא   חוששין  ואין  ,לידה  טמאה  אמו  חתוכה  ורגל  כהחתו  יד   המפלתש  ע"א(  )כד  אומרת  הברייתא

 באה.  אטום  מגוף
 

  קרבן   לעניין   ורק   לידה,  טמאה  האצבעות  חיתוך  ללא  יד   חתיכת  הפילה  אם  אף  וטור:  ראב"ד  ◄

  .17גמורה כיד  אצבעות חיתוך  שיהיה צריך

  טמאה   )אך  אצבעות  בחיתוך  היד   שתהיה   עד  אהמט  נהיא  לידה,  טומאת  לעניין  אף  רשב"א:  ◄

 . הקבר( פתיחת  מחמת נידה, וםשמ

 

 אמצעבו דבצ  איברים ,אטום ושטו 
  ום ט א  ושטו   אם  אך   לידה.   טמאה   נקוב,  שלו   הוושט   שהקנה   וולד   שהמפלת   ע"ב(  )כג  אומר  רבא 

  לאחר   וניקב  ייתכן  נקוב,  ושטו  אך  ,ב"י(  פי  )על  וולד  ואינו  נשמה,  יתרילב   ראוי  אינו  אטום  הוא  שאם  )משום  טהורה.

 (. )רשב"א(  חודש 'יב לחיות יכול שעדיין וא מהבטן, שיצא

  באמצע  ואם לידה. טמאה  בצידו, אחת  ירך  או  אחת  עין  יש  לוולד   שאם   )שם(  הגמרא  אומרת   עוד 

 . ()רמב"ם( אחרת  בריה זו ובאמצע אדם, חצי הוא  דשבצ )משום טהורה
 

 ה.טמא ובצד טהורה באמצע רמב"ם: ◄

 האופנים.  ניבש טמאה ולכן בגמרא, הפוך גורסים יש רשב"א: ◄

 

  דקל  דמות וכמין  כנפיים עם ברייה מפלת 
  הוולד   ךכ  קטן,  דקל  כמו  )רש"י:  טהורה.  אימו  דדיקלא,  אפוקא   כמין   שהמפילה  ע"א(   )כד  אומר   יוחנן   רבי

 מעלה(. כלפי מכתפו יוצאים ורגליו ידיו הזה,

 כנפיים.  לו   שיש אלא אוה  לד וו  טמאה, לילית,   כמין המפלת
 

  דקל,   כמין   המפלת  דין  את   השמיט  מדוע   ותמוה  ב"י:)  לידה.  טמאה  כנפיים  לה  שיש  בריה  המפלת  רמב"ם:

 חתוך(.  שאינו ראש  בריית כמין המפלת בכלל זאת שכלל ואפשר

 

  מעוכים ופניו אותשדר שתי 
  פניו   שאם  מבאר   פפי  רב   מטהר.  לקיש  וריש  מטמא  יוחנן  רבי   מעוכים,   שפניו   וולד   המפלת

  צורתו   יןא ו  בולט,  ואינו  מעוך   שהאף  )כלומר,  טוחות  שפניו   באופן  רק   ו ונחלק  מטהרים,  כו"ע   ממוסמסים

 מטמא. ליש וריש מטהר  שר"י הפוכה,  המחלוקת  אך  (.ב"י( פי )על ניכרת
 

 
ת בשר עם  תיכ בחיתוך אצבעות, לבין חאי שנא מפלת חתיכת יד שצריכה להיות  שה כך משום שמהקהראב"ד    17

 אצבעות נאמר רק גבי קרבן  חיתוךלכן חידש שכל הצורך ב . והם ללא חיתוך טמאה לידה עצם או גוף אטום שאף ש
 ולא טומאת לידה. 
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 .(18הדין  )משורת והרשב"א הרמב"ם קיםפוס כך 
 

 שהוא  סובר   ושמואל  וולד   שאינו  סובר  רב  .שדראות   יתש  עם  בריה  במפילה  מוראיםאה  נחלקו

  להחמיר,   שרצונו   רותשלמ  הונא,  רב   לו   ואמר   כשמואל,  להחמיר  רצה  אבא  בר   ירמיה  ירב  וולד.

 ר. טוה ימי זו  לאישה  ייתנו שהרי קולא, לידי  שמביאה חומרא זו   כאן הרי

  לחזור   יא חי  יבר   להם  ואמר  טוחות,  היו  שפניו  וולד   טימאו  חייא  רבי  שבני  )שם(  בגמרא  מובא  עוד 

 קולא.  יליד  שמביאה חומרא זו   שהרי ולטהרו,
 

  נקיבה   של  לידה  טומאת  אותה  יםמאמט  אנו   ,טיהרה  שהגמרא  המקרים  בכל  :וראב"ד  רשב"א

  )וכן  כלל  טוהר  דם  על  יושבים   לא  ובימינ  שהרי   קולא,  לידי  יביא  שזה  חשש  ואין  חומרא.  מחמת

 .בימינו( אף לזהותו ניתן שלדעתו  אטום, גופו מלבד בגמרא, הנדונות הצורות בכל "דהראב הסכים

 . שו"ע פוסק  כך  ☜
 

 שפיר   
  חוששת  אינה גוונים( )= גינונים מלא דם, מלא מים, מלא רשפי שהמפלת ע"ב( )כד אומרת המשנה

  הוא   אם  םמבררי  כיצד   ע"ב(  )כה  מבארת  הגמרא  ולנקיבה.   רלזכ   תשב  מרוקם  היה  ואם  לוולד.

  ,וללצ  או   עכור  ובשפיר  שנימוח  בשר  מלא  שפיר  לגבי  מראגב  נחלקו  עוד   לא.  או  מרוקם

  )צלול   זו  ואחת   זו  שאחת   לו  והשיב  סובר,  הוא  כמי   רב  את  שאל  חנינא  רב   שם  דיוןה  ת ולמסקנ

  לא   שמעולם  לטעמיה,   ושמואל  שת.חוש  שבשניהם  סובר   ושמואל   חוששת,   אינה  ()רש"י(  ועכור

 ביותר.  צלול  היה ירשפשה ראה  ששמואל אחד  מקרה  מלבד  דעאהרבנ שפיר  טיהרו
 

 מרוקם.  ואינו  הועיל ובשר,  גוונים דם, מים, מלא בין הוטהור כרב, הלכה רמב"ם: ◄

 מכך  )כלומר  עדיף  רב  ומעשה  כשמואל,  אופן  בכל  טמאה  בקיאים,  שאיננו  כיוון  ב"א:שר  ◄

 . ()ב"י( כשמואל מוכח שפיר טיהרו לא מעולם אשבנהרדע

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 ליה ש 
  מבארת   ע"א(  )כו  המשנה  בה.ולנק   לזכר  תשב  שליה  או  סנדל  כמין  שהמפלת ם()ש  רתאומ  המשנה

 מטפח.  פחות   שליה שאין  מבארת הגמרא וולד.  בלא   השלי שאין אלא וולד,  שהשליה שלא
 

 מטפח.  פחותה שליה אין רמב"ם: ◄

 ות.עט  לידי יבואו שלא מטמאת, שליה  כל בימינו "א:רשב ◄

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 הוולד אחרי הצאשי הילש |  ד סעיף

  ה ושלוש  עשרים  ד ע  בוולד   השליה  את  ותלו  היה  שמעשה  ע"א(  )כז  אומר  ר"י  בשם  חנה  בר  בר  רבה

 ימים.
 

 
שורת הדין העקרונית,    כתב כך רק לפידעת הרשב"א, לכן  נראה שהכוונה בזה, שמאחר ובימינו איננו בקיאים ל  18

 טהורה.  אך למעשה אינה
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  השליה,   היצא  ימים  ושלושה  עשרים  ובתוך  וולד,  היולדת  וטור:  רא"ש  רשב"א,  ראב"ד,  רמב"ם,

  מלבד   יום   כג'  שמונה  יינוהו  ב"י:)  ויצא  השליה  את  ניקב  שהוא  אאל  זה,  לוולד  שייכת  זו  ששליה  תולים

 . הלידה( יום

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 בנפל השליה יתתלי ❖ 

  בר   כשהוא  אלא  בוולד   שליה  תולים  שאין  רב,  בשם  לשמואל  אמר  מדויל  מנשיא  בר  יוסף  רב

   רב. תלמידי כל   הסכימו וכן קיימא.

 ימים.  שלושה בוולד   השליא את  שתולים אומר  שמואל בשם  יהודה רב
 

  שאינו   כיוון  כלל.  בנפל  שליא  תולים   שאין  יוסף  כרב  הלכה  וטור:  ב"אשר  "ד,ראב  ,שאילתות  ◄

 נקיבה. טומאת כימי לשליה וחוששת ,ולצאת השליה  את לנקב יכול

 שו"ע. פוסק כך ☜
  שכרגע   אע"פ  באמצע,  ירך   לו   שיש   כגון  נשמה,  בריית   שאינו   בוולדשליה    תולה  אינה  רש"י:  ◄

 .לפירושו( בהכרח בב"י )עיין חי אוה
 

 הוולד לפני שיצאה שליה |  ה סעיף

 השליה   אהיצ  אם  אך   לפניה,  יצא  כשהוולד   אלא   השליה   את   תולים  שאין  ם()ש  אומרת   הגמרא

 כך   לומר  שייך  לא  אך  .צאוי  אותה  שניקב  לומר  שייך  השליה  לפני  יצא  אם  שרק  )משום  בו.   ים תול  ןאי  לפניו, 

 (. )רשב"א( אחריה כשיצא
 

 השליה. יציאתמ נקיבה טומאת ימי מונה ,יהשל יוולאחר וולד המפלת ושו"ע: טור ☜

 

  השליה מקצת  יצאה |  ו יףעס

  שני,   ביום  ומקצתה  ראשון  ביום   מקצתה  שיצאה  ששליה  ע"ב(  יא  )ב"ק  אלעזר  רבי  בשם  אומר   עולא

  ימי   ת)לתחיל  הראשון   מהיום  שחוששת   מסיקה  והגמרא  י. לשנ  וחוששת  מהראשון   לה  מונים 

  שליה   מקצת   יןשא  משום  (.)רש"י(  השבועיים  סוף  )למניין  נישה  םיומה  אלא  מונה   אינה  אך  הטומאה(

 השני,  מהיום   אלא  מונה  אינה  אך  הראשון,  ביום  כבר  רובה  יצאה  שמא  לחוש  ויש  וולד,  בלא

 השני.  ביום יצא רובו  שמא
 

 ע. ו"וש טור  פוסקים כך ☜
 

 שליה בה שקשורה חיה  דמות | ז  סעיף

  אותה   תולה  בהם,  קשורה  ושליה  ועוף  חיה  מה,הב  כמין  שהמפלת  ע"ב(  )כו  אומרת   אייתהבר

 אחר.  לוולד   חוששת בהם,  קשורה  אינה אם אך  בהם.
 

 אם )כי  נקיבה של  טומאה ימי  למנות צריכה  בו, קשורה  ואינה  זכר הנולד הוולד  ההי  אם לכן טור:

 (.)ב"י( דהוול אחרי יום  יצאה שהשליה באופן גם מק"נפ שתהיה וייתכן הוולד.  מצד לחשוש צריכה בה,נקי הוולד

 שו"ע. פוסק כך ☜
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 ואדריגונוס ם טומטו | ח  סעיף

 לו   )שיש  אדריגונוס   או   נקיבה(  או  זכר  הוא  אם  ניכר  ו)שאינ  טומטום   שהיולדת  ע"א(  )כח  אומרת   המשנה

 נקיבה.  של  טומאה כימי לשבת   צריכה (,"י()רש נקיבה סימני וגם זכר סימני גם
 

 ושו"ע.  טור  פוסקים ךכ ☜
 

 שהפילה  גישהרה |  ט סעיף

  ואינו   קרבן  מביאה  שהפילה,  והרגישה  בנהר  שעברה  שהשא  ע"א(  )כט  אומר  לוי  בן  יהושע  רבי

  שנינו   שכן  מקשה  הגמרא  גמור.  וולד   יולדות  הנשים  ורוב  הרוב,  אחר  שהלך   וםשמ  נאכל.

  וולד   שילדה  ודאות   שאין  י רה  נידה.  לימי  אף  לשבת   צריכה   הפילה   מה   יודעת   הואינ  שהמפלת 

 הוחזקה.  כשלא משנהוה  מעוברת,  כשהוחזקה דיבר  שריב"ל תישבומי . קיימא של
 

 נקיבה   טומאת  ימי  לשבת  צריכה  שהפילה,  והרגישה  (לרבותא  כך  )נקט  מעוברת  הייתה  שלא  מי    טור:
 (. )ב"י( נקיבה טומאת לימי שתשב וכתב הטור סתם טוהר, בימי  נפק"מ שאין )משום

 שו"ע. סקופ כך ☜
 

 וטהרה טומאה ימי ניםומ ממתי  | יא -  י פיםסעי

  הרי   רובו  משיצא  ()רש"י(  רגליו  דרך  )הפוך,  מסורס  או   מחותך  שיצא  לד שהוו   ע"א(  )כח  אומרת  המשנה

 פדחתו.  משתצא  והיינו ראשו, רוב משיצא  כדרכו, יצא ואם  כילוד. הוא
 

  'רוב'   המילה  הבית:  בדק)  כילוד  יבחש  פדחתו  ]רוב[  משיצא  כדרכו,  שלם  היוצא  :ורטו  רמב"ם  ◄

 .פר(ו ס ותעט

 מרוב   שכבר  מודה  הרשב"א  שאף  ייתכן  הב"י:  לביאור  רוט)  כילוד  חשיב   פדחתו,  משתצא  רשב"א:  ◄

 . פדחתו(

 כיוון אלא  לגמרי, יצא לא הוולד אם אפילו טמאה :(בי בסעיף המובאת הגמרא פי  )על וטור רשב"א

 . לפרוזדור  חוץ שיצא

  לחוץ  יצא  שלא  אף  טמאהו  ילוד.  חשיב  פדחתו  משיצאה   שלם,   צאשי  וולד  שו"ע:  ☜

 רוזדור.פל  חוץ  שיצא כיוון אלא ממש,

 שבבדק  )ולמרות  המשנה   נתכוו  שזו   שס"ל  ומשמע   פדחתו,  רוב  גרס  בטור  ש"ך: ⤶

 זו(.  גירסא יישב הרי בב"י ט"ס,  שזו כתב  הבית

 כנידה:  דתהיול נאסרת ממתי . א
  פסקו  אם  אפילו  כנידה,  טמאה  המשבר,  על  ה וישב  צירים   אחזוה  אם  שבעה:  נחלת  ◄

 הצירים. 

  פסקו  אם   לידה  טמאה  אינה  מאהבה:  שובהתו  נוב"י  חת"ס,  ס"ט,  כו"פ,  חוו"ד,  ◄

 הצירים. 
 

 תך מחו יצא ❖ 

  ורבי   עמהם,  הראש  שיצא  עד   ברובו  טמאה  אינה   אלעזר   לרבי  מחותך,  בוולד  האמוראים   נחלקו 

 המשנה  מלשון  ר"י  על  מקשה  )הגמרא  וטמאה.  הרוב,   אחר  הולכים   הראש,  יצא   שאם  אומר   יוחנן 

 ומיישבת(.
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  רוב   יצא  לא  אפילו  ,19טמאה   ראשו  כל  יצא   אם  אך   רובו,  אחר  הולכים  מחותך   היוצא  רמב"ם:  ◄

 .פוגו

  טמאה. ראשו רוב יצא אם אך רובו, אחר הולכים מחותך היוצא רשב"א: ◄

  ראשו,  יצא  ואם  ה.ליד  טמאה  רובו  משיצא  איבר,  איבר  ויצא  הוולד,  נחתך  שו"ע:  ☜

   טמאה.

  טמאה   אך   רובו,  שיצא  עד  לידה   טומאת  מהתורה   טמאה  ינה אש  וינהי  ש"ך:  ⤶

 א"א   שהרי  כנידה,  מהתורה  טמאה  אך  )כדלקמן(.  אחד  איבר  שיצא  כיוון  מדרבנן
 דם.  בלא הקבר לפתיחת

 

 אחד איבר יצא ❖ 

  יד'.   וייתן  בלדתה, ויהי'  שנאמר:  לידה, טמאה  אימו  ידו,  שהוציא  שעובר  ע"א( )כח  אומר   הונא  רב

 רובו.   משיצא רק מונה אך  מאז,  כבר מדרבנן לידה שטמאה תו נ וושכ קה מסי והגמרא
 

 גם   טמאה  אך   בנקיבה(.  )שבועיים,   מדרבנן  לידה   הטמא  אימו   ידו,  שהוציא   וולד   :20וטור   רשב"א

 דם.  בלא רהקב לפתיחת א"א  שהרי  נידה,  משום מהתורה

 התורה. טימאה בזה  רק  ריהש  ידו, הוציא דווקא ברשב"א: י"א ◄

 איברים. שאר הדין הוא וטור: רשב"א רמב"ן, ◄

 הגמרא(. לשון שנקט וןי כ בדבריו, הכרעה ואין ב"י:) לידה טמאה אימו ידו, הוולד אהוצי רמב"ם: ◄

 לידה. טמאה אימו ידו, הוציא :יא(  )סעיף שו"ע ☜

 איברים. שאר הדין הוא ם:מישל ותורת ש"ך ⤶

 

 בוכה התינוק את שמעו |  יב סעיף

 הלידה   אך  כה,וב   שהתינוק   שמע  שבת  שבערב   רבא   את  שאל  אחד   דםשא  ב(ע"  )מב  מספרת   הגמרא

  את   ששמעו  שכיוון  רבא,  לו  והשיב  ינוק.תה  את  למול  יש  מתי  כן   ואם  בשבת,  הייתה  עצמה

  ואינה  שישי, ביום הייתה והלידה אז,  כבר  לפרוזדור חוץ  ראשו את שהוציא הרי בוכה, התינוק

 שבת.  הדוח
 

 יצא  ודאי  שהרי  כילוד,  חשוב  בוכה,  התינוק  את  ומעוש  21דליל  מקשה   שהייתה   אישה  טור:

 לפרוזדור.

 שו"ע. פוסק כך ☜

 
  משנה, לעומת 'ראשו' האמור בו,  וחנן, שהכוונה לרוב ראשרת את 'ראשו' האמור בדברי רבי יאח  מפרש  הרמב"ם  19

ר לרבי  לפרש כך משום שלא רצה להרבות במחלוקת בין רבי אלעזמבאר שהרמב"ם ראה הב"י  שהכוונה לכל ראשו. 
 יוחנן. 

באר שבין אם הוולד יצא חי ובין  ר לכתב שכוונת הטוהב"ח  ך  אבב"י.  זה פעמיים לכאורה, וכן העיר  כתב דין  הטור    20
 .  ר אחד, הוי רבותא(שטמאה לידה בעודו חי כבר באיב כבר באיבר אחד. )וזה ידהאם יצא מת, אימו טמאה ל

ייתה מקשה לילד אין שמיע שרק אם הדוגמא זו כדי לה  נקט  שהטור  הב"חהגמרא לא מזכירה פרט זה. וכתב    21
  וכן ומרת מתי הייתה הלידה.  לא הייתה מקשה, סומכים עליה כשאאם  ר מתי התינוק יצא. אך  סומכים עליה לומ

 ק כך. שפסמהרי"ל הביא בשם 
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  שבועיים  לישב  צריכה  ישנה,  שאישתו  בעוד  הבטן,  מתוך  בוכה  וקהתינ  את  ששמע  בעל  נוב"י: . א

 ב. כאמה מתעוררת האישה  הייתה  יוצא, היה  התינוק םאש  לומר ואין נקיבה. זו שמא
 

 תאומים  יולדת | יג  סעיף

  לימי   ובין  טומאה  לימי  בין  מאחרון,  מונים  אך  מהראשון  טמאה  תאומים  היולדת  ור:טו  אב"רש

  ביולדת   וכן  מהאחרונה.  שבועיים  מונים  השקיעה,  אחרל  השניהו  השקיעה  לפני  אחת  ותנקב  ילדה  )כיצד:  טהרה.
  הנקיבה.  בימי  םבלעי ומ   הזכר  ימי  שהרי  מהנקיבה,  מונים   ה,השקיע  לאחר  וזכר  השקיעה  לפני  נקיבה  ילדה  ים. זכר  שני
 ,נקיבהמה  טוהר  ימי  אך  נקיבה,  היה  שמא  מהנפל  טומאה  ימי  מונה  השקיעה,  לאחר  ונפל  שקיעה  לפני  נקיבה  ילדה
  היה   שמא  נפלמה  טומאה   שבועיים  ם נימו  שקיעה,  לאחר  ונפל   שקיעה   לפני  זכר  ילדה   אם   וכן   זכר.   הנפל   היה  שמא

 (.22מהזכר  טהרה יוימ נקיבה,

  טומאה  י ימ  ומונים   מהראשון,  טמאה   בניהם,  שהות  והיה   יםומתא  יולדת  שו"ע:    ☜

 נקיבה,   או  זכר  השני  אם  ידוע  שלא  או  נקיבה,  והשני  זכר  הראשון  הוולד  אם  מהשני.
 מהשני.  טומאה ימי מונים

 

 דופן  יוצא |  יד סעיף

  רבי   ולדעת  וטהרה.  טומאה  ימי  לה  אין   לת"ק  הדופן.  דרך  שיצא  בוולד   ע"א(  )מ  איםהתנ  נחלקו

  ילדה   אם  וטמאה...',  וכו'  וילדה  תזריע   כי  'אישה  שנאמר  מכך   ת"ק  של  טעמו  לידה.  אהמט   ן עושמ

 כת"ק.  והלכה טהורה.  לאו  ואם טמאה,  שמזריעים מקום  דרך

  שנאמר:   בנידה,  אף  טמאה  אינה  פן, הדו  דרך  רק  דם  ראתה  אם  הכל,  שלדברי  אומר  יוחנן  רבי

 ערותה.  דרך הדם  שיצא עד  רה',עה מקורה 'את
 

 ושו"ע.  טור  קיםפוס ךכ ☜

  

 
יבה, הרי א נקשהרי אם הוא זכר, הרי שיש לה עוד יום, ואם הו  ד יום טהרה מהנפל.קשה, מדוע שלא תמנה עו  22

 . וצ"ב. עוד ימים רביםשיש לה 
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 נידתה בימי  םהאסורי   דברים  |  קצה  סימן

 

 לסימן הקדמה

  תטבול ש   עד   בתשמיש  בעלה  על  מהתורה  אסורה  ,דהני  משום  ונטמאה  דם  שראתה  אישה .א

   .כרת( )ועונשו

  לגלות  ו תקרב  'לא  מהפסוק  מהתורה  יםאסור  לרמב"ם  וק,ישונ  בחיבוק  הראשונים  נחלקו . ב

  מדרבנן,   םסורשאי  למרות  אך  מדרבנן.  רק  נאסרו  שנג(  לאו  מ,סה"  לע  )בהשגות  ולרמב"ן  ערווה'.

 .הניד   באיסור  לגזירה  גזירה חכמים גזרו  לפעמים

 דרבנן.  איסור  הוי לכו"ע  נגיעה, בהם שאין  הרחקות דיני שאר .ג

 

   יםוריסהא וגדרי ני זמ |  א סעיף

  ושימש   ה הרב  א וקר  הרבה  ששנה  אחד   בתלמיד   מעשה  : הואלי  דבי  תני'  ע"ב(:  )סד  מספרת  הגמרא

  כנסיות   בבתי  ומחזרתם  תפיליו  נוטלת  אשתו  יתההו  ימיו  בחצי  ומת  הרבה  חכמים  תלמידי

  וקרא   הרבה  ששנה   בעלי   ימיך   ואורך   חייך  הוא   כי   בתורה   כתיב   להם   ואמרה  ת מדרשו  ובבתי 

  פעם   דבר   מחזירה   אדם  היה   ולא  ימיו  בחצי  מת   מה  מפני  הרבה   חכמים  דיתלמי  ושימש   הרבה 

  הוא   מה  נדותך  מיבי  בתי  לה  ואמרתי  מאורע  אותו   כל  מסיחה  יתההו  להצ א  נתארחתי  אחת

  ושתה   עמי   אכל  אצלך  מהו  לבוניך  בימי  בי  נגע  לא  קטנה  באצבע  אפילו  ושלום  חס  לי  אמרה  אצלך

  א של   שהרגו  המקום  ברוך  לה  ואמרתי  אחר   דבר  על  ודעת   עלתה  ולא  בשר  בקירוב  עמי  וישן  עמי

 '. תקרב  לא טומאתה בנדת אשה ואל' :תורה  אמרה שהרי לתורה  פנים נשא
 

  עד  בעלה  לע  אסורה  נידה  וטור:  סמ"ג  רא"ש,  תוספות,  רשב"א,  ראב"ד,  ם,רמב"  גאונים,  ◄

 . האמת( שכך עדי כי אלא יותר,  קלים  שהם בגלל  לא ליבון, ימי על שאל )ואליהו ותטבול שתספור

  אפילו  "א:מר)  ותטבול.  שתספור  עד  נידתה,  בימי  מאשתו  לפרוש  אדם  חייב  שו"ע:  ☜

 שתטבול(.  עד נידה דינה טבלה, ולא רב זמן  שהתה

  ולכן   ,בשינוי  ליד  מיד  להעביר  )כמו  שהקלו  תכוהל  בהם  ויש  יותר,  קלים  ליבונה  ימי  ורש"י:  ר"ח  ◄

 (. דברים בעוד והקל  טעה הזה התלמיד

  שנית  ולטבול  ימים(,  שבעה  )לאחר  דם  לראות  שפסקה  לאחר  לטבול  נוהגים  היו  ותרומה:  ר"ת  ◄

    (.1בהם  והיקל  טעה תלמיד  אותו )לכן נןמדרב רק איסורה שבאמצע  ובימים נקיים. שבעה בסוף

 

 האיסור גדרי ❖ 

  ר דבוי  וינשקנה  יחבקנה  יכול  תקרב',  לא  טומאת   בנידת   אישה  'ואל  : א(  )ב,  נתן  דרבי  באבות  תאיא

 תקרב'.  'לא  לומר  תלמוד   ,(א()רשב" הרגל דברי )כלומר בטלים דברים  עמה
 

 לעבירה. ירגיל שמא ,(2בדברים )אף נידה אישתו עם ראש יקל ולא ישחק לא "א:ורשב רמב"ם

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 מקום אסורה מדרבנן.  כלשעם זאת היה לו עוון, שהרי מ  אלאיתה אסורה רק מדרבנן,  שאישתו אכן טבלה והינראה    1
ות המרגילים לערווה, אך בסתם  ור הוא בדברי טיפלהראשונים והאחרונים שעיקר האיס הוכיח מ)כאן(  ני שהם  באב  2

  הרה ודרכי ט)צו ,כב(  ש חי  ובן אי)ס"ק ד(  ערוך השלחן  ם, בניהם  ח מעוד אחרונילהמעיט. וכן מוכ  דיבורים אין שום צורך
 )ה, י(. 
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 . )פת"ש( *3השלחן על אותם הניחה אם אפילו שלה. מבשמים להריח אסור :יוסף ברכי . א
  נידה  כשהיא  כן   הקלו  לא  בדברים,  לפייסה   ווסתה  לשעת   סמוך  רךדל  ביוצא   שהקלו   הגם .ב

 דניאל(. )חמודי
 

 נידה  עם  ייחוד ❖ 

  אסורים   נידה,  ופירסה  כלתו  את  לבעול  הספיק  שלא  שחתן  ע"א(  )ד   אומרת  בכתובות  הגמרא

 תוקפו.  יצרו  עליה  בא שלא וווןיכ בייחוד,
 

 (.)ב"י( תוקפו יצרו אין  עליה, בא רשכב  )כיוון נידה אישתו עם להתייחד מותר ושו"ע: טור ☜

 

 חפץ תוהעבר נגיעה |  ב סעיף

  של   במעשה  מופיע   וכן   ות:תוספ)  קטנה.  באצבע  אפילו  בה  יגע  לא  וטור:  תתוספו  רשב"א,  רמב"ם,

 קטנה'(. באצבע  בך ונגע השמן, את  לו הבאת הפך, את לו הבאת 'שמא תלמיד אותו

 שו"ע.  פוסק  כך  ☜
  ברירה,  ין כשא  דבר,  הרגל  שיבוא  מחשש  נובע   והסתכלות  היע נג  שאיסור  כיוון  נוב"י:  ⤶

 ים.מהמ  בעלותה   מיד  לו   מותרת  שהרי   כדין,   במקווה   בלתוט  שאשתו   לראות  לבעל  מותר

 ה(.צדק שמש) בה לגעת לו מותר נידה, בעודה אישתו  שמתה מי . א
 

 ליד  מיד חפץ העברת ❖ 

  שבסדר  מביאים הראשונים  מת.  ולכן   כדין  נהג  שלא שמת, תלמיד  אותו  לאשת   אמר אליהו  כנזכר, 

  היה   רש"י  קטנה'. באצבע  בך  ונגע  מן,שה את  לו  הבאת  הפך,  את   לו  הבאת  'שמא  גם:   מופיע  אליהו

 למהגו:   ראיה אן כמ  יש האם הראשונים ונחלקו  נידותה,  בימי ליד   מיד  חפץ   ירעבלה  שלא נזהר 

   למנהגו. מעשה  מאותו ראיה יש :א"שר ◄

  בה   שנגע  כך  על  שהקפיד  )שייתכן  רש"י  למנהג  מעשה   מאותו  יה אר  אין  וסמ"ג:  תרומה  תוספות,  ◄

 .()תרומה( אסור ומשקה מאכל  ברי דב שדווקא או ,)תוספות(
 אשונים: רה נחלקו  לדינא ⤶

 יין.  כוס אלא  ליד, מיד להעביר איסור אין :המ"מ( )לפי רמב"ם ◄

  בה.   עגי  שמא  חפץ,  שום   ליד  מיד  להעביר  אסור  וטור:  ירוחם רבינו  רשב"א,  ,רש"י  ◄ 
 (.)רי"ו( ארוך בדבר )אפילו

 .*4שו"ע פוסק כך ☜

 
יבדרכי טהרה  *  3 נאסר הדל  א()ה,  זה  א  סיגריה מזה מזה, השבתקת  כתב שבכלל  וכן  בזה.  וכיוצא  סר  רוח במניפה 

 . מאוורר עליה( התיר לכוון)כאן( ובאבני שהם להדליק סיגריה מזה לזה. )סימן יב ,ט(   )ב,בטהרת הבית 
  נוכה וכדומה. סביבון בחקו יחד במשחקים, כגון  ישחכתב להחמיר שלא  כאן(    )שיעוריםמשחק עם נידה: בשבט הלוי  

ריקה זה לזה, שהרי אינו )ואין בזה משום ז  משחק שחמט וכן משחק טניס שלחן  התיר)ה, הערה ג(  הרה  י טדרכב  אמנם
א  יהשי  ד כה  כוונב  ורדכ האת    להוק  זריש  ודאמ  דולגש  חשה   הרי זה,  ב  ירד התציכי  בנת הא  ל  תי יונעבו) .ררוצה שהאישה תתפוס את הכדו

 (.ב ל  תמוצת י לב  הזל  ויעגית  ולקבו  ,(ןח לוש  סינ ט קחמשש י מל  עדויכ )  סותפת
ה  חייבת לומר לו שהיא נידה, שגדול כבוד הבריות שדוח  לאישה ברבים, אינהבמידה ושכחו, והושיט הבעל חפץ  *  4

החשש לנגיעה אז  , והיא לא תקח ממנו, ש בזהירות ובמורת רוח, והוא יניח אצלהלא תקבל ממנו  דרבנן. א  איסור
 (. ()כאן הלוי   )שבטיכולה לקחת מסיבות אחרות  שתאמר לו שאינה יכולהבו אך יש שכת(. )ה, יח( רה  )דרכי טהגדול יותר 
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 לזה.  מזה חפץ לזרוק אסור :דורא( ערי ש ו זאב בנימין פי  )על רמ"א

 )ש"ך(.  *5ארוך  חפץ אפילו רלהעבי אסור . א
  או  ,6הנר  כנגד  להתחמם  או   טבק,  לעשן   אש   ממנו  ייקח  להשבע  כדי  נר  להחזיק   לנידה  אסור .ב

 . ו(יהאל יד )תשובת הדברים( בין  מחברים וההבל,  ותמישהחמ )כיוון אחר נר ממנו להדליק
 עצמו.  את נושא יח רי הש תינוק, להעביר מותר תשב"ץ: .ג

 .7אסור עצמו, את נושא ושאינ  חולה, או קטן התינוק  אם אך פת"ש: ⤶

 )תשב"ץ(. בהם עתגל איסור אין  עליה כשאינם אך עליה, בעודם דיהבבג מלגעת להזהר יש .ד
 בנוצה:  הפחה . ה

 .8שעליו  בנוצה  להפיח לנידה אסור וס"ט: בק יע מנחת ◄

 מותר. וכו"פ: הכרמל רה ◄

 לה:עמ כלפי זריקה . ו
 תקבלנו. ישה והא מעלה כלפי חפץ לזרוק לבעל מותר כו"פ: ◄

 . 9להחמיר ש י להקל, ניתן הדין  שמעיקר אע"פ טהרה: סדרי ◄

 

 אחד  שלחן על  אכילה | ג  סעיף

  עם   טהור  שכן  כל  טמאים,  ששניהם  )למרות  זבה  עם   לאכול  לזב   שאסור   ע"א(  )יא  אומרת   בשבת  המשנה

 (. )רש"י( תשמיש לידי יבואו )שמא עבירה  הרגל מפני הזבה(
 

 אסור.  אחת בקערה  דווקא רמב"ם: ◄

 אסור   וטור:  הגה"מ  תרומה,  סמ"ג,  ,םירוח  רבינו  ר"ן,  רשב"א,  רמב"ן,  ראב"ד,  שאילתות,   ◄

  משמע   וכן  ר"ן: )  מותר.  ,להיכר  קנקן(  או  לחם  יניח  )או  מפה   יפרוס  שאם  אלא  שלחן.  אותו   על  אף

 מותר(.  יהיה מפה תבפריס מיהו, אחד. שלחן על  שאסור תאבבריי

 שו"ע. פוסק כך ☜
  אוכלים   שהיו  יהםבימ  דווקא  היה  שהאיסור  כיוון   אחד,  שלחן  על  לאכול  מותר  נובימי  רא"ש:  ◄

  ויש   חיבה.  בזה  אין  ,לוגד  שלחן  על   אוכלים  הבית  בני  כשכל  אך  חיבה.  בדבר  והיה  קטן,  שלחן  על

 
רירה )שאין כאן כוונת הושטה  ביחד כשאין ב  להריםוטהרת הבית  , ודרכי טהרה  יב, נח()בציץ אליעזר  התירו  חפץ כבד:    *5

ליד מתנדמיד  כספסל  ליה  והוה  הנד  ,  לכן  טיול(,  כדרך  אלא  נאסר  לאישתושלא  לעזור  לבעל  עגלה לה  תירו  רים 
אול ושבט  הרב בן ציון אבא שוהביא שכן סוברים    חלק ואסר)כאן(  הם  באבני שין מי שיעזור לה. אמנם  במדרגות כשא

 .  )על ס"ק ג בש"ך( הלוי
 התיר.ה י(  )ה, הערובדרכי טהרה  לאסור.  אן(  )כ  בשבט הלויד אחד(, כתב  ת יד יחד לילד )כשכל אחד נותן יד מצולגבי נתינ

)כאן(,  )שיעורי שבט הלוי  ר  ור ההבל העולה מהנכיוון שבנר הבדלה לא שייך חיב  כתבו הפוסקים להתיר,  דלהאך בנר הב  6

 וד(. ועימן יב, ט( )ב, סטהרת הבית   )יו"ד ב, פג(  אגרות משה
ריו בברכי יוסף  שהאישה מדליקה. וכתב שהמקור לדבנר  תיר לבעל להתחמם לאור  כתב לה)ה, הערה ד(  בדרכי טהרה  

 , ולא הביא חולק. סתם לאסור בזה בפת"ששם, אדרבה '. ולא הבנתי כוונתו ת דכאן, או 
התינוק יוצא מעצמו  בר להתיר רק שואף מי שהתיר, ס  רשב"ץ, ואסרו,אך דע שהרבה פוסקים הקשו על דברי ה  7

דרכי  מתירים:  ן הבי  כאן(.באבני שהם  יאם  )הבהרה, טהרת ישראל ובדי השלחן  י טשבט הלוי, מלבושסרים:  מזה לזה. בין האו
 ר תע"ב. אך כתב שהמחמיז(  )ב, סימן יב,וטהרת הבית , כג( )הטהרה 

)ה,  כתב  כי טהרהובדר)ב, סימן יב י(. וטהרת הבית  ב()צו, כ איש חי בן )כאן(, ברכה  שיורי)שיעורים כאן(,  בשבט הלוי וכן פסק  8

 ר, יפרוש מכך. אחד ישקול אם הדבר גורם לו הרהוכל ש כא(
)ס"ק ה(  חן  וערוך השלא לצורך(  לא כדרך צחוק, אל  )אך  מקילים בזה)כאן(  אבני שהם  כה, כו"פ, חכמת אדם ובר  השיורי  9

 "א החמירו בזה.סקים כדעת הרמשהפו )ה, טז(כתב ובדרכי טהרה החמיר. 
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 מותרים  היכר  שכשיש  ,בשר  לאוכ  ואחד  גבינה  אוכל  שאחד  שנים  ןדיוכ  היכר,  לעשות  נוהגים
 שלחן. אותו על לאכול

  יכולים   טהרתה,  בימי   רה עק  מאותה  יחד  לאכול  רגילים  אם  אשר"י:  והגהות  אלפסי  הגהות  ◄

 נוסף. שינוי ללא אף שונות, מקערות לאכול

 רמ"א. פוסק כך ☜
 הותר:  אופן באיזה  האחרונים לקוח נ ⤶

 מותר. בית, בני עוד עמהם אוכלים םא רק ב"ח: ◄

 מותר. לבדם אוכלים כשהם אף :10בנימין  ומשאת ש"ך ◄

 להיכר:   מיועדה בדבר כמשתמשים . א
   בארוחה.  בהם  משתמשים  אינם  אם  רק  כהפסק,  קנקנן  או  לחם  להניח  ניתן  וט"ז:  פרישה  ◄
 השלחן.   על שיהיה רגיל אינו  אם בו, משתמשים אם אפילו מותר השלמים: תורת ◄

  אם אך (.וב"ח )דרישה ואוכל  מהקערה יכהתח טלונ אחד שכל אף קערה  מאותה לאכול ורסא .ב
 11מותר  בלקיחה,  מיד  ההאכיל  שאין  כיוון  ,שלהם  בצלחת  ומניחים  הגדולה  מהקערה  ליםנוט

 . )ט"ז(
  מאכל   לשיירי   דומה   ה ז  ואין  אחריה,  להריח  לבעלה  מותר  מקופסא,  טבק  שהריחה   אישה .ג

 אליהו(.  יד )תשובת
 

 כוס  שיירי שתיית |  ד סעיף

  משיירי  לשתות  לבעל  תרמו  ותרומה[:  סמ"ג   ירוחם,  רבינו  רא"ש,  ב"א,שר  "ם,]רמב  סמ"ק,  ◄

 בניהם.  יפסיק  אחר  שאדם  נוהגים  אך  זה.  אחר   בזה  תותשל  רגילים  הם  שהרי  אישתו,  ששתתה  כוס

 דלא  בפניה,  שלא  לשתות   לבעל  מותר  לה,  והלכה  סומהכ  שתתה   אם  ראבי"ה:  בשם   מרדכי  ◄

 ו.בפני שלא המותרת המיטה, מהצעת גרע

 י"א. בשם רמ"א פוסק כך ☜

  לכלי  המשקה  את  העבירו  אם  אך  אישתו,  אחרי  לשתות  לבעל  אסור  כי: ומרד  מהר"ם  יראים,  ◄

  לשתות   לה  מותר  ראשון,  הוא  שתה  אם כן,  כמו  מותר.  הראשון,  לכלי  החזירוהו  אם  אפילו  אחר,
  ויבואו   עליה  ליבו  ייתן  אלש  ניפמ  ב"י:  עימו.  תאכל  שהיא  ולא  הזבה,  עם  יאכל  שהזב  הוא  האיסור  )שהרי  אחריו,

 אותו. ליידע צריכה אינה מכך, יודע לא והוא שתתה ואם (.דבר הרגל לידי

  בין  הכוס  את  להדיח  אף  נוהגים  ואנו  אחריה,  ישתה  שלא  העולם  נוהגים  וכן  י:ב"  ⤶

 הוא. כשר ומנהג  ו,תילשתי  שתייתה

 היא.  ששתתה כוס  משיירי ישתה לא שו"ע: ☜

 
כשאוכלים באותו שלחן,  חלק וסבר שיש להתיר רק  והפת"ש    רה. אף כשאוכלים מאותה קע  התירהמשאת בנימין    10
 ה.  א כשאוכלים מאותה קערך לא

 הש"ך בס"ק ז(. )שבט הלוי על דיני ייחוד(, אינם צריכים היכר נוסף ם ביאה, )ומועיל באם יושב עמהם קטן היודע טע 
שלא נאכל בבת אחת ויש  לא  , או משום ש)פרי דיעה(ים אם טעם ההיתר משום שיש הפסק כלי  האחרונים חולק  11

א ברור שממרחים  כתב שכלל ל  )שיעורים כאן(  הלויבשבט  מאה וכדומה )אך  בח  . נפק"מ אם מותרי טהרה()סדרהפסק  
גדולות של פירות    (, או בחתיכותואינם כאוכל ממש  שבים כאכילה מתוך קערה, שהרי באים להכשיר את האוכלנח

 . הס"טם בזה כדעת הביא בשם האחרונים שמקילי י שהם אבנבלות בבת אחת. ולהלכה וכדומה, שאינן נאכ
לק מהקערה(, והשני יאכל לפניו )ונמצא שהסתע שאחד ייקח מהקערה ויניח  לקבושמותר להם  בשבט הלוי  תב  עוד כ

 ישר מהקערה(. 
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 ו אפיל  אחר,  לכלי  המשקה  את  שהעבירו  או  בניהם,  אחר  הפסיק  אם  אלא  רמ"א:

  ומותר לו.  לומר בתחיי  אינה  יודע,  אינו  והוא  שתתה אם .12הראשון  לכלי  הוחזר
 אחריו. לשתות לה

 נהגו   )ולא   מותר.  מחדש,  ומילאו  הרגמ  אם   אך  אסור.  ומילוהו,   חצי   שתתה   אם  אפילו  ש"ך: . א

 (.13הכוס את לרחוץ הב"י שכתב כמנהג

 לו  מותר  נידה,  סהפיר  או  האישה,  חזרה  ובאמצע  לשתות  הבעל  ילתחוה  שההאי  הלכה  אם .ב
 אליהו(.  יד )תשובת לגמור

 

 מאכל שיירי ❖ 

 אישתו.  שאכלה יירי מאכלשמ לאכול מותר :14הבית ובדק חיים אורחות ◄

  כאן, אינה אם )אך אישתו שאכלה מאכל משיירי לאכול אסור :15כי(רד)מ דהני  בהלכות קונטרס ◄

 מותר(. 

 .ג( )בסעיף *16אומרים   יש  בשם רמ"א קפוס ךכ ☜

 

 מיטתה על ושכיבה ישיבה |  ה סעיף

  עימו   שאינה  אפילו   מיטתה,  על  לישון   אסור   :וטור רמב"ן ב"ד,אר , הראב"ד(  פי  )על גאון האי רב

   .לישון( אסורש שכן כל אסור, בפניו מיטתו ציעהל שאם ק"ו, )והדברים במיטה

 עבירה.   הרהור  יש  בישיבה  שגם  משום ה,מיטת על לישב שאסור הדין  הוא טור:  ◄

 .)וט"ז( 17שו"ע סקופ כך ☜

 מיטה  על   לשבת  איסור   ואין  הטור,  רסתבגי  סופר  טעות   יש  הכסף:  ונקודות  ב"ח  ◄

 .איסור( יש םדיבג ללא בשינה )ורק בפניה[. אף ]ולש"ך: בפניה כשלא

 אדם(.  )חכמת לאישתו המיוחדים כרים על לשבת לבעל שאסור הדין הוא . א
 מיטתו: על שלה השכיב .ב

  בכרים   גם  כך,  )ואם  אותה   כשרואה  הרהור  לו   גורם  הדבר שהרי  אסור,  שהדבר שכן כל  ט"ז:  ◄

 . ()פת"ש( לה אסור לו, המיוחדים
 

ו  אינ רי משקה, מותר. אך אם  כל, אם המאכל צריך את הכלי, כמו שייתב שבשיירי מאכ  )שיעורים כאן(  בשבט הלוי  12
מנה, שאם העבירה לכלי אחר, מסת לחם שהאישה נגסה  פרוכתב לגבי  )ה, הערה יד(  ובדרכי טהרה  צריך לכלי אסור.  

 גורם לו הרהורים, ימנע מכך.  ר לו לאכול. אך אםמות
 חשש הרהור עבירה.וג בכך אם יש שטוב לנה )ה, לב(כתב  בדרכי טהרהאך  13
וכן  ה.  מותר לאכול שיירי מאכל  שאכן)מהריק"ש וכנה"ג(  סקי ספרד  פו  ין שיירי מאכלה. וכתבובשו"ע לא הביא ד  14

 החמיר בזה. , כב(  )צוהבא"ח אך ב, סימן יב ,יז(. )בטהרת הבית פסק 
 הר"ש.א"ם, ומרדכי בשם הגמ"ה בשם הרכתב שכן משמעות עוד ראשונים, ובש"ך  15
ו שיירי  ש לאכילה של כמה בני אדם, אין במראשאם זה מאכל שנועד  ב(  )יו"ד א, צ  האגרות משה  האיסור, כתב   בגדר  *16

ת, אין לשאר שר מתוך כמה חתיכו אכול ממנה. כגון שלקחה חתיכת בלמנו חתיכה, אסור לו  ה ממאכל. אך כשחתכ
 לה.  מתוך כמות גדושקדים או אגוזים  החתיכות דין שיירים, וכן אם נטלה כמה 

נוספי היתרים  הפוסקים  כתבו  רק טעמה מהמעוד  כשאישה  לא(  )דרכי טהרה  אכל ם:  כשהאישה ()כאן(  , אבני שהם )ה,   .
 (. )דרכי טהרהך עדיף שלא לסמוך על קולא זו( ש את המאכל בצלחתה )אמראחילקה 

יהם כל כמה ימים,  להחליף מיטות  , ולכן אם רגיליםאחרונים כותבים שאין איסור כשהמיטה אינה מיוחדת להה  *17
שכב  ול  ה, ומותר לו לשבתוחדת למשם כל הזמן(, אין זו מיטה המי  יזהית חולים )ויכולים להזאו שישנה במיטה בב

ולגבי שאר דברים המיוחדים  .  )ה, מב()דרכי טהרה  ם  לא גורם לו הרהוריאך יראה שהדבר  (  )כאן(בני שהם  )אעליה אף בפניה  
 ר.  לאסו , מב(ה)בדרכי טהרה ילבש( כתב  בישתם משום לאאחד מהם )ואין בלל
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 בזה.  איסור אין השלמים: תורת ◄

  בפניו   שלא  כששוכבת  או  לו,  מיוחדים  אינם  כשהסדינים  לה   מותר  הט"ז,  לדעת  אף  ⤶
 ש(. )פת" בזה( אף אסור )והוא

 )ט"ז(.  בדם מלוכלכים הם  וילאפ אשתו, של בסדינים לגעת לבעל איסור כל ןיא .ג
 

 ביחד  ספסל על ישיבה ❖ 

   עליו.  יושבת שאשתו ארוך ספסל על לשבת אסור :רש"י בשם כימרד ◄

 על  לשבת  רהתי  מהגדולים  ואחד  יתירה,  חומרא  זו  הוראה  [: חיים  ]ואורחות   הדשן   תרומת  ◄

 תלוש. כשהספסל אלא לאסור ואין לקיר. המחובר ספסל

 כשאדם  מתירים  ויש  .18עליו  יושבת  כשאשתו  מתנדנד  ספסל  על  לשבת   אסור  רמ"א:    ☜

 כדלקמן(. )אגודה, בניהם שבוי אחר

 

 בעגלה  נסיעה  ❖ 

  ספסל.   על  בישיבה   שיש   כמו  חיבה,  משום  בדבר  ואין  יחד,  בעגלה  לשבת  מותר  הדשן:  תרומת  ◄

  הדבר   אין   לטיול,  בעגלה   אשתו   עם   לנסוע  אמנם  גלה. עב  יחד  לשבת  גם  זרים   אנשים  שדרך   וםשמ
 בכה"ג(.  אף אסור  ובטיול בזה, זה יםנוגע כשאינם אלא  התיר שלא ומשמע משה: דרכי) להתיר. ברור

 .19רמ"א פוסק כך ☜

 
ק"ו שאסור לשבת על  ן בהור שיש בדבר )ולמד מכאכותב שהאיסור הוא מחמת הרהט"ז    ור:נחלקו בטעם האיס  18
. העולה מכך שלדעת הש"ך האיסור דווקא במתנדנד, אך  הנדנוד הוי כנגיעהכתב שטעם האיסור שוהש"ך  טתה(.  מי

"ד מנם לע)א  השווה דין זה למיטתה.  בה, יש לאסור אף שאינו מתנדנד, שהרישום הרהור וחילדעת לט"ז שאסר מ
 לה(. בה עליה פעם ומיוחדת שישמשם, שהרי שם זו מיטה  לכאורה אין ראיה ברורה

מחמת    אף בספסל שאינו מתנדנד כדעת הט"ז, אלא אם כן קבוע  שחוששיםורים כאן(  )שיעבשבט הלוי  להלכה כתב  
ם יש כמה מזרונים ואין  א אדרת כספסל המתנדנד, אלוכתב עוד, שספה מוג  אם קבוע בקיר(.  כל שכן פשטות,  ב)וכובדו.  

 עע ע"י השני.  אחד מתנו 
ן זה(, וכן כתבו הפוסקים  הוראה לא הביאו די)וכן שלושת עמודי ה פסק דין זהלא  שהשו"ע  )כאן(  שהם  ני  באבוכתב  

יר בזה, אך משום  החמ)צו, כג(  הבא"ח    אמנםהר מצרים(.  שלחן גבוה ונ  )מהריק"ש, חיד"א,הספרדים שאין איסור בדבר  
שהוסיף שיזהרו שישבו    אלא)ב, סימן יב, כ(    ביתבטהרת ה ר בזה. וכן פסק  . אך בא"י אין צריך להחמיובעיר  הגושכך נ

 שאף לבני ספרד ראוי לאסור. באבני שהם לשעשוע כתב  יגעו זה בזה. אך  באופן שלא
ים, בימינו  כנזגו בחומרות אלו רק האשכתב שלמרות שפעם נהר כדברי הרמ"א, ואסב(  - )ה, מו  בדרכי טהרה  אמנם  

שכך   קצת תימה שכן בשתי המקומות ביארפעלים יו"ד ג, יז. ו  ברב)ומקורו בבן איש חי, ו   נהגו בהם גם הספרדים
 , ומניין שכך המנהג בכל ארצות הספרדים. וצ"ב(. גדדהמנהג בב

ט  שיושבים באוטובוס כ  19 לצורך  ל)שלא  מותר להם  באותו מושב, אלא יול(  כג  שבת  חפץ,  בניהם  תיק  ון  שיניחו 
 (. )שם( דרכי טהרה )דרך לא יגעו זה בזה י השיוכלו, כך שאף בפיתול וכדומה. ויתרחקו זה מזה כמה

דם. וכן  ם אישתו ברחוב לבכתב שמותר לנסוע באוטובוס לטיול, כמו שמותר ללכת ע)שיעורים כאן(  וי בשבט הלאמנם  
ישיבה  ל, ועוד שהם לבדם. אך לעצם דין גדורים שאז יש קירוב דעת ללכת לטיול בהליכה, אלא שלא ילכו להמותר 

לאסור, שהרי  ום נדנוד לא שייך  כדי שלא יבואו לידי נגיעה )ומשיכים לתת משהו בניהם  שצרבאוטובוס, הסכים  
ם  שב והשני נכנס, אם אלו מושבים נפרדיהזז כשאחד יו  במושב של מכונית  הכסאות קבועים, ורק האוטובוס זז(. וכן

ו )אמנם  מותהוי כספסל המתנדנד  דבר המפסיק.  ידי  קפיד שאישה תיכנס לה  כתב שצריך)שם(    כי טהרהבדרר על 
אף   . ולע"ד צ"ע מניין זה, שהרי סגי בדבר המפסיק בניהםבוא ממנו ולא ממנהונה והבעל אחריה כדי שהנדנוד יראש

 ד ממש(. בספסל המתנדנ
לא ספסל המתנדנד(, וממילא כשהדבר    דיןסור הוא מחמת נדנוד )כה במכונית פרטית, יש שכתבו שטעם האיונסיע

, לרוב בני ספרד יהיה מותר  . ]ולפי טעמם, ה(()יב, נח וציץ אליעזר  "ד א, צב(  )יואגרות משה  )טיול    ורךשייך, מותר אפילו לצ 
ר מחמת קירוב  הערה הקודמת[. ויש שכתבו שטעם האיסונגיעה כנ"ל ב  בשופי, כשאין חששלנסוע לצורך טיול יותר  

מהדרכי  )כך נראה    כשנוסעים לצורך טיול  בזהאם כן לעולם אין להתיר  )וחמור יותר מספסל המתנדנד(, ו  בזהדעת שיש  
 )ס"ק כ((. שלחן טהרה וערוך ה
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 תיבה.  או  אדםב  בניהם   ויפסיק   אך  המתנדנדים,  ספינה  או  בעגלה  יחד  לשבת  מותרים  אגודה:  ◄

 

 אחת במיטה שינה  |  ו סעיף

  בבגדו   כשהוא   אחת  במיטה  נידה  אישתו   עם   לישון   מותר   האם  ע"א(  )יג  מסתפקת  בשבת   אהגמר

 לאיסור.   טתפוש  הגמרא בבגדה. והיא
 

  הפסק   שישימו  לא  אם  בשניה,  נוגעים  אחת  כשרגלי  במיטות  ישנו  שלא  להזהר  יש  מהר"ם:

 בנתיים.

 גדולה  מיטה  על  אפילו  שאסור  מוכח  ארוך,   ספסל  על  ישיבה  ןובדי  כאן  הראשונים  מדברי  ב"י:

 שהתיר.  ירוחם נוביכר ולא בכסותו, ישן אחד וכל

 בבגדה. והיא בבגדו הוא אפילו אחת, מיטה לע לשכב אסור שו"ע: ☜

 מיטות הו  ותמיט  בשתי  שוכבים  אם  אפילו  משלו,  כסות  אחד   לכל  יש  אפילו  רמ"א:

 בזו.  זו נוגעות

  נכון  מקום  ומכל  "ך(.שו   רשקאל  )מהר"ם  כילה  מעליהן  שיש  נפרדות  במיטות  לישן  מותר . א
 המים(.  שער  ספר) בניהם הפסק  שיהיה עד להחמיר

 20וצ"ע   לאסור,  מהראשונים  מוכחו  נידה,  אישתו   של   זמר  קול   לשמוע   לבעל  מותר  אם  צ"ע .ב
 )פת"ש(. 

  זה   להסתכל  שיכולים  באופן   דווקא  הוא  וגעותנה  טותבמי  שהאיסור  משמע  המרדכי  מלשון .ג
  בין   אשהו   כל  הפסק   שיהיה   עד   אופן,  בכל  להחמיר  גוהנ  םולהע  אך  תשמיש.   לידי   ויבוא   זה  על

 .חיים( )מקור 21המיטות
 . אדם( )חכמת מותר במיטתו, ישן אחד לוכ בכותל, מחוברות המיטות אם .ד
  שעליה  זרע  משכבת  תתעבר  שמא חוששים  ואין   בעלה  של  הסדינים  על  לשכב  לאישה  מותר . ה

 פרץ(.   הרב בשם )ט"ז כשר(  הוולד ברתתע אם אף )שהרי
 פת"ש(. ) (ינן נראות כמיטה אחתן שאכיוו) יבותם, אין איסורבהמוקפות בנסרים ס תוטמיב . ו

 

 המכוסים תומובמק הסתכלות | ז  סעיף

  מהוגנים.   שאינם  בנים  לו  יהיו  אישה,  של  בעקבה  שהמסתכל  ע"א(  )כ   אומרת  בנדרים  הגמרא

  ב שהעק   ף,ורהת   למקום   שהכוונה  מבאר  לקיש  ריש   ה.ניד   לאישתו  שהכוונה   יוסף  רב   ומבאר

 כנגדו.   מכוון

 
כאן(    בשבט הלויאך    20 לאיסור)שיעורים  וכן כתבו  כתב שהדבר פשוט  ושמלה, ובאגרות משה, ר שו"ע ובלחם  בקיצו, 

רה שיר כדי ו ש שאם אשת   והוסיף)ה, סד(  בדרכי טהרה  וכן כתב  .  כאן(שהם    בני בא )הביאם    ובבן איש חיובערוך השלחן,  
לא ילמד אז, אלא בהרהור. וכן כתב שראוי בשעת    קולה, אך ול לשמוע  התינוק, ואין לו לאן ללכת, יכ  להרגיע את

 שפתיה נעות וקולה לא ישמע'.  בקול אלא 'רק ות שבת, שלא תשירזמיר
וש"ת חמדת    אם,תועפות ר. כך כתב בספר  קלו לעניין הסתכלות באישתו נידהשה  שיש מקילים בזה, דומיא אך דע  

שפשוט שיש להתיר בזה בזמירות שבת  )שם(    ני שהם באבוכתב  .  (ני שהם באב   )הביאםיע אומר וטהרת הבית  משה, וביב
 . לי לא נשמעים(רוף הסברא שתרי ק)בצי

. אך למעשה  ונים()כמשמעות הפת"ש וכן כתבו האחרא  שהובאחרונים שהכוונה לכל  בשיעור המרחק בין המיטות, משמע    21
לכתחילה יש להרחיק שיעור  מכשול, ושלא יהיה  יש להרחיק שיעור יותר מכך כדי  ש  )שיעורים כאן(  הלויבט  בש  כתב

ת שלהם זה  כתבו להרחיק עד כדי שלא יגעו השמיכו , ויש שי שהם()אבנס"מ    20פחות  אמה. ויש שכתבו שירחיקו ל
)ה,  דרכי טהרה  )טת יד תוך כדי שינה  הושלא יוכלו לגעת זה בזה ב, או ש)שם בשם האר"י הקדוש(ינה  הש  בזה תוך כדי

והמקום    במידה)שם(.  תירה  ספים בזה, אך לא כל מנהג טוב, כיוון שגורם הרחקה יסיף שיש מנהגים נו, אך יש להו(נח(
 . (ן. ע"ש(קר הדי )ונראה פשוט שאין זה מעי שם.)זה בזה תוך כדי שינה ניחו משהו חוצץ בניהם כדי שלא יגעו צר, י
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   שבגופה. המכוסים מקומות לשאר נלמד העקב ממקום :ראשונים(   )ושאר רשב"א

  נהנה   אפילו  שבגופה,  המגולים  במקומות  להסתכל  מותר  :דבריו(  )משמעות  "אשבור  רמב"ם

 זמן. לאחר לו מותרת והיא ליאהו בראייתה,

 במקומות  אך  :רמ"א  .22המכוסים  מקומות   ובשאר  בעקיבה   תכללהס  אסור  שו"ע:  ☜

 בראייתו. שנהנה אע"פ להסתכל, לו מותר המגולים

 

 נידה  לימי בגדים  ייחוד | ח  סעיף

  משום   עליה  לוקה  בעלה  בשכנותיה,  נידה  שהוחזקה  שאישה  ע"א(  )עב  אומרת  בכתובות  הגמרא

 נידה.
 

 נידה. בגדי  שלבשה שראו כלומר :"ירש

 . 23נידותה  ילימ  דיםוחמי בגדים לה שתייחד לאישה  ראוי "ע:ושו  טור ☜

 

 ותהניד  בימי התקשטות |  ט סעיף

 שאין   בנידתה',  ו'הדוה  מהפסוק  יםמד לו  היו  הראשונים  שזקנים  אומרת  ע"ב(  )סד  בשבת  הברייתא

  על   מתגנה  שהאישה  נמצא  כן   םאש  אמר ו  עקיבא   רבי   שבא  עד   נידתה,  בימי   להתקשט   לאישה

 במים.   בואתש עד  בנידתה  שתהא מלמד  בנידתה'  'והדוה אאל ומגרשה, בעלה 
 

 נידותה. בימי להתקשט לאישה מותר וטור: רמב"ם רי"ף,

 בעלה. על תתגנה שלא  נידתה, מייב להתקשט לאישה התירו בקושי שו"ע: ☜

 

 הכוס  מזיגת |  י סעיף

 קצרה הקדמה

  הצעת  :יתירה  בהחי  הגורמות  מלאכות   מלבד   בעלה, עבור  המלאכות   כל   לעשות   לנידה  מותר . א

 ורגליו.   ידיו יו פנ  ת ורחיצ הכוס מזיגת המיטה,

  וכן   .24לערווה  מרגיל  שהוא  משום  דווקא,  יין  מזיגת  היא  שנאסרה  סהכו   מזיגתש  הסוברים  יש .ב

 הב"ח.  פסק  וכן   ומאכלים.  משקים  בשאר אף שאסרו  ויש  השו"ע. משמעות 

 
ו רגליה )שאינה  ידה, כגון שערה, אברשות הרבים, אך בבית אינה מקפת שמקפידה שלא לגלות  ומוולעניין מק  22

כתב    )ה, סא(  בדרכי טהרה. אך  )ב, עמוד קסה(הבית  וטהרת    ב, עה( )יו"ד  אגרות משה  הגורבת גרביים בביתה(. כתבו להתיר  
)שיעורים  שבט הלוי  ן כתב  . וכם נפל לית לן בה(ך אאוי שאף בעודה ישינה. א )ור  תהעם כיסוי ראש כל ימי נידוכת  שצריכה לל

 כאן(. 
 קצת שינוי(.   ב שלמעשה צריךאך כת.  ורים כאן( )שיעבשבט הלוי  שכיום לא נהגו בזה )וכן כתב  )כאן(    באבני שהם וכתב    23
, (במים   ודהכאן( החמיר אף במהילת ס)שיעורים  בשבט הלוי  ו  ה, סו()  הטהר)דרכי  משקאות משכרים    ויש שהחמירו אף בשאר  24

אך יש שהקילו (.  )שם(   )דרכי טהרה   רו במיץ ענביםוכן החמיח וש"ך(.  ב")אשכנז שהחמירו בהגשת מאכל    וכל שכן לבני
שנהגו להחמיר, אם לא בשעת    לים תמא, דלא גרע משאר מאככן ואין להקל בזה בס"ד לאשכנזים ייתאך לע  )כאן(ם  )אבני שהץ ענבים  במי
 ין לקמן בסעיף יג. עי ובעניין כוס של ברכה(. צורך
 . (ודוע )ב, יב ,לג( טהרת הבית   )ס"ק מד(  , מקור חיים כג()ס"ק  )לחם ושמלה יש שהקלו ואסרו דווקא יין ממש אך

 אישה האסורים זה לזה. ש ולבעלה, אלא בין כל אי בין נידהף שאיסור הגשת יין אינו רק מוסי)ה, עד(  בדרכי טהרה
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  שינוי   מצריכהה  שמזיגה  שביארו  ראשונים  יש  בשינוי.  הכוס  את  למזוג  תרשמו  מבואר  בגמרא .ג

  היין  מזיגת   היינו   ומזיגה  י,בשינו  אף  אסור  שזה  שביארו  ראשונים  ויש  ים,מב  יןיה  מהילת  היא

 לפניו.   ומונח  השלחן על  כשהוא הכוס  לתוך למזוג אסור  זו, הלדיע  גם אך  .ב"י( )עיין לכוס

  שהאיסור   או  לפניו.   מניחה  שלא  אפילו   במזיגה,  הוא  סורהאי  האם  הראשונים  נחלקו   עוד  .ד

  והב"ח   אסורים.  יחד   שניהם  שרק   משמע  השו"ע  ןשומל  .יחד   םשניה  דווקא  או  בלבד,  בהנחה

 בלבד.   בהושטה  אף החמיר

 

  חוץ   לבעלה,  עושה  נידה  לבעלה,  עושה  שאישה  מלאכות  שכל  א(" ע  סא  )כתובות  אומר  הונא  רב

 ורגליו.  ידיו פניו,  יצתורח  המיטה הצעת  הכוס, ממזיגת 

  על   מניחה  הייתה  ייאב  לש   תושא   שמאל.  ביד   לו  לתת   נהגה   שמואל   של  אישתו  הכוס,  במזיגת

 השרפרף.  על פפא  רב   של ואשתו   המיטה, על רבא של  אשתו החבית, מכסה
 

  שהיו   לאמוראים,  שרק  )כיוון  בשינוי   אפילו  יין,  לבעלה   למזוג  לאישה  אסור :הב"י(  ריאו)לב רמב"ם ◄

 בשינוי(.  התירו ים,יקצד

 (.)רא"ש( לפניו מניחה אלא  ,דובי  לו נותנת )ואינה בשינוי למזוג לה תרומ וטור: א" בשר רא"ש, ◄

  אינה  מהם,  אחד  רק   כשעושה   אך   לו,  ומושיטה  כשמוזגת  אלא  במזיגה  בשינוי   צורך   אין   יראים:  ◄

 שינוי.  צריכה

 אלא  ,25השלחן על לפניו ולהניחו (לקמן( )עיין )בפניו הכוס את למזוג לה אסור :שו"ע  ☜

 הכסת. או הכר  על ןמיבי לואפי שתניח או שמאל, ביד  שתניח כגון  היכר תעשה אם

 )של"ה(. נפשו מצרות שומר המחמיר אך ,רותמות מלאכות ששאר הגם ⤶

 

 וס לכ יין מזיגת  ❖ 

 לכוס. יין  למזוג איסור אין אך במים, יין  למזוג רק אסור :ורשב"א  ר"ח ◄

 .26שינוי  ידי על לא אם השלחן,  על הואכש לכוס יין  למזוג אסור ות:ונימימ הגהות ◄

 

 םכליומא םמשקי שאר ❖ 

 לערווה.  מרגיל שהוא  מפני אסורה, יין מזיגת דווקא :משנה ומגיד רשב"א ◄

 ג(.  סעיף ל)ע ט"זו 27שו"ע פוסק כך ☜

 אסורים.  ומשקים מאכלים שאר אף ב"ח:ו מאוסטרייך מהר"ש ◄

 .28מותר   הסועדים,  לשאר  גם  כשמביאה  אך  לבעל,  המיוחד  בכלי  אסור  :שת"ופ  שבע  באר  ,ש"ך  ◄

 
 היראים. דעתה לבד או הושטה לבד, מותרים, כה יחד נאסרו, אך מזיגושטמוכח שפסק שרק מזיגה והמלשונו  25
מעצמו. אך למזוג לפניו    נו, והוא ייקח ניח בריחוק מה ממשיכולה למזוג ולה)כאן(  בשבט הלוי ואבני שהם כתבו    וכן  26

( וכן הסכים  כאן) )שיעורי שבט הלוי  כוס  האחרונים שאין איסור לשתות את הבו  עברה ומזגה באיסור, כתממש, אסור.  

 . ( רכן לכלי אחד שיהיה הי תב שיעבירו את היי)ב, עמוד קפח( אלא שבמזידה כת טהרת הבי
 רה העב. ובשאר משקאות משכרים כבר התבאר  ()אבני שהם סור  שדווקא יין א  ב"אהרשא את ביאור  מכך שהבי  27

 לעיל. 
בזה גילוי    עלה, מותר כיוון שאין לב  כוסות עם יין ובתוכם גםחרונים שאם מחלקת לכל בני הבית  הא  וכן כתבו  28

 )כאן((. ני שהם  הלוי ואב  שבט)ה, ע( )דרכי טהרה חיבה 
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 בפניו שלא מזגה  ❖ 

 כרגיל. לפניו להניח לה מותר בפניו, שלא מזגה אם :ב"י ◄

 .* 29וש"ך  רמ"א יםפוסק  כך  ☜

 . מוזגת( שהיא כשיודע שכן )וכל בשינוי  להניח צריכה בפניו, שלא הכשמזג אף ב"ח: ◄
 

 ההמיט הצעת  |  יא סעיף

 .המיט צעת הההיא  מהם אחת , כותמלא  וששלעלה לבות  לעש  נידהור ל אס  ,י עיףסב   כרנז כ

 בפריסת   אלא  איסור  אין  ור"ת:  רש"י  בשם  והגה"ם  ירוחם  רבינו  מרדכי,  רא"ש,  ,פותתוס

 חיבה  דרך  ואינו  טורח  בזה  שיש  והכסתות  הכרים  הצעת  אך  חיבה.  דרך  שזה  והמכסה,  הסדין
  מותר.

 .עיםהמצ את שמציעה  יודע אם אפילו מותר, הכל ניופב כשלא וטור: רשב"א

 .*30שו"ע פוסק כך ☜
 

 ורגליו ידיו  פניו, ת רחיצ |  יב סעיף

 . וי לגרו  ו יד י וינפ  ה לעבל   ץוחר ל  דהינל ר וס א ,י ףיעסב   רכנזכ
 

  .בצונן(  אף  רשב"א:)  בו,   נוגעת  אינה  אם  אפילו  אסור  מימוניות:  והגהות  סמ"ק  סמ"ג,  רשב"א,

 "ע.וש פוסק כך ☜
 : הבעל   בו   שירחץ בכלי  מים נתינת ⤶

 .31האסורה  רחיצה בכלל זה  שאין ,תרמו ט"ז: ◄

 בה. יח דרך שהוא מפני אסור, :יונה( רבינו פי )על ש"ך ◄

 

 לאשתו  יין  כוס שליחת  | יג  סעיף

 .לה למזוג אסור הוא כך לו, למזוג הוראס שהיא כשם רשב"א:

 
ן בהגשה אכלים )ובין במהילה ובין במזיגה( וכמיר אף בשאר מל כדברי הש"ך להחשקיי" ן(  )שיעורים כא בשבט הלוי  כתב  

  והיא מניחה בתוכה את   ניוהמאכל, אך אם הצלחת לפ  וקא אם מניחה לפניו את הצלחת עם שדו בלבד. אך כתב  
מחלקת   להקל אם בזה, קדוש יאמר לו(. ולע"ד כל שכן שבזה ישי שיחמיר  האוכל, אין להחמיר בזה מעיקר הדין )ומ

שכתב שניתן להקל כדעת  (  קל  )ס"קבדי השלחן  וף דעת  ניהם, ובתוכם גם בעלה, וכל שכן בצירבית ומניחה לפלכל בני ה
 עת הצורך. הט"ז בש

ולבדי השלחן ושה עבורו,  מרגיש שע   לא מועילה החזרת פנים אם)שעורים כאן(    לשבט הלויחזרת פניו,  ה הואם מועיל  *29
 רה הבאה שאף בהצעת המיטה נחלקו. ים. ועיין בהעמועילה החזרת פנ )כאן(ואבני שהם  )ס"ק קלד(

 . ()כאן( שבט הלוי ו(  )ה, עח )דרכי טהרה  יסור ת, כגון לאחר שינת הבוקר, אין אהבי אך כשמציעה בשביל סדר  *30
טהרת  )אך יש שהקלו בזה    (. הערה כד(שם  )  דרכי טהרה)ועיל  טה אינו מ ד כתבו האחרונים שהחזרת פניו בסידור המעו

 (. לח( )ב, יב הבית  
 . (כאן( )ם ואבני שה )פא(  )שם שתו תבו שנכון שאף הבעל לא יציע מיטת איועוד כ 

יגת הכוס שהיא קלה יותר הקלו  ף הבא(, משום שרק במז סעיהמיטה וברחיצת פניו )ב  ושינוי אינו מועיל בהצעת 
 (. כאן( )בני שהם )אבשינוי 

 (.)כאן( )אבני שהם  חי וחכמת אדםמלה, ובן איש כלחם ושירו בזה, וכן כתבו רוב הפוסקים לדינא, אף שיש שהחמ 31
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  בין   לו.  אסור  ברכה,  של  אפילו  יין,  כוס  לה  לשלוח  אפילו  :וטור  רשב"א  ,שאילתות  בשם  ראב"ד

  לא. אם ובין  לה, מיוחדת וסכה אם

 . מותר באמצע, אחרים אנשים שתו אם נםמ א :"דראב ⤶

 .32שו"ע פוסק כך ☜

 אחרים(.  שותים אם אף )לאסור השאילתות כדברי להחמיר ראוי יעב"ץ: ⤶

 

 כתם  הרואב הרחקות |  יד סעיף

  נידה  בין  חילוק   איןו  ליבונה,  בימי  בין  נידתה,  בימי  ןבי  יכותיש  ההרחקות  כל  וטור:  רשב"א

 . כתם מחמת טמאה לבין ממש, דם שראתה

 שו"ע. פוסק כך ☜

 וכן   קערה,  מאותה  יחד  לאכול  מותר  ליבונה  שבימי  אומרים  שיו  :ראבי"ה(  )בשם   רמ"א

 להחמיר. יש  אך נוהגים.

 .33לסמוך  מה  על  יםלמקיל  ואין  בדבר  גמור  איסור  יש  וש"ך:  ט"ז  ב"ח,דרישה,    ,לש"ר  ⤶

 יותר,  להחמיר  יש  וןליב  יבימ  )ואדרבה  גמור  איסור  עושים   כך   םשהנוהגי  ברבים  לדרוש   וצריך 

 (.)ש"ך( כך כל טמאה אינה  שהיא שרואה כיוון תשמיש,  לידי ויבוא  לו  נתיר שאם כיוון
 

 חולה לבעל סיוע  |  טו סעיף

 34כשיכולה   תזהר  ורק  משו,של  לה  מותר  ממנה,  חוץ  שישמשנו   מי  ואין   חולה  הבעל  אם  רא"ש:

 בפניו.  המיטה והצעת ורגליו,  ידיו פניו, מהרחצת

 "ע.וש סקופ כך ☜

  שיש  שם  שהתבאר  ואפילו  )ב"ח(.  יםפנאו  בכמה  שהתירו  מצינו  הכוס  מזיגת  אך  ⤶

 )ש"ך(.  מירלהח אין בחולה להחמיר,
 

 חולה לאישה סיוע | טז  סעיף

  כשהבעל   ש"אהר  שהתיר  ואע"פ  לה,  ורלעז   לבעלה  אסור  חולה,   האישה  אם  הדשן:  תרומת  ◄

 תוקפו.  יצרו וכאן כוחו, תשש ששם וםמש ן,לכא התר ללמוד אין ,(ודםקהבסעיף ר )כנזכ חולה

 שו"ע. סקפו כך ☜
 

דידן משום ששם עיקר ון  ין הנידון שם דומה לנידענבים. ולכאורה נראה שא  דין מיץת בסעיף י הובא שיש מחלוק ב  32
שתלו זאת אם הוא משכר או לא. אך כאן עיקר הבעיה    , ולכן ישסברא הוא בקירבה שיש על ידי המשקה עצמוה
  )כאן( ם שה באבנידווקא או לא. אך בפשטות אין זה משנה אם המשקה משכר בוס של ברכה, ויא בעצם שליחת הכה

 אות. ולע"ד צ"ע בזה. משקווקא יין נאסר ולא שאר שהקל שם, כתב אף כאן שד
שעל    כותב  והדרכי משה  וב לאכול עימה כדי שתתרצה לטבול.ט ל עבירה וכותב שאחר ימי ליבון אין הרג  הראבי"ה  33
מדברי הראבי"ה,   איהכתב שאין ר  והב"חבזה.  אין להקל  אך  קערה אחת בימי ליבונה,  התירו לאכול בזה יש שמך  ס

כיוון שלערב תהיה מותרת לו, ואף זו סברא  יים, שאין חשש גדול,  נק  ר רק ביום השביעי לשבעהכיוון שהוא התי
"ך  שהם  אב  "צ ו  ,נ"זד בסוף  טוב הוא לאכול יחכתב שמנהג  ש  ןאב"רף דבריו  הביא בסו  ךהש"ם  נ)אמ  יא.ה  קלושה

 . (דינאסבר כך ל
ה זו, והיינו  מילהשמיט הטור אמנם  .אחרתשאי אפשר  כיווןלחולה  לוא אכותלמ תירו חכמיםה הרא"ש בריפי דל 34

באפשרות הראשונה, וכן  תרומת הדשן  ו. וכן כתב  שר אחרת, אסור לאישה לרחוץ פניו ולהציע מיטת י אפשאף כשא
"ע העתיק  בשודומה.  כיר מידה לידו והאיסורים, כגון להעבשאר  כמים התירו  חשהב"י  ביאר    זוך  רלפי דוי"ו.  ר  כתב
 . הרא"שלשון 
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 חולה.  כשהאישה אפילו תרומ ברירה כשאין מרדכי: והגהות דורא שערי הגהות ◄

 הרבה.  לכך צריכה אם נוהגים וכן רמ"א פוסק כך ☜
  מים.  עליה  ךלייש  אלא  אותה,  ץירח  לא  ורק  מותר.  סכנה  בו  יןאש  בחולי  גם  ⤶

  יעבור   ואל  רגיה  עריות  דגילוי  באביזריהו  שגם  פי  על  )אף  .ירחץ  ברחיצה,  סכנה  יש   ואם
  בא  לא שהחולי כיוון התירו, כאן אישה. אותה מחמת שחלה  האדם גבי בגמרא המובא כמעשה

   )רדב"ז(. .(ליהחו את לעצמו גרם  שהוא שם, כן שאין מה באשמתה, 

 

 דופק ש שומי | יז  סעיף

 אישתו. של דופק למשש רופא לבעל אסור הדשן: ותרומת רמב"ן

 סכנה   כשיש  אך  אסור.  אחר  רופא  שם  כשאין  ושאפיל  מדבריהם  משמע  יוסף:  בית  ⤶

 הרמב"ם   לדעת  אך  מדרבנן,  אסורה  לנידה  שקירבת  הרמב"ן  לדעת  להתיר  ניתן  בדבר
 וצ"ע. אסור. סכנה, יששכ שאף  אפשר מהתורה, שהאיסור

 .35הדופק  את לה ששמל לבעלה אסור :שו"ע ☜

  הדופק  תא  לה   למשש  שמותר  שכן  כל  להתר,  הקודם  בסעיף  תבארהש  מה   ולפי  רמ"א:

 בדבר.  סכנה ויש אחר רופא אין אם

 סכנה: ישכש באישתו  טיפול . א
  אסורה  חיבה  של   שאינה   נגיעה   אף  :סא(  )אה"ז  שמואל  ובית  שלמים   תורת  ב"י,  ◄

 .36מהתורה ב"םלרמ

 של  היענג  ןאכ  שאין   כיוון  לרמב"ם(,  )אף  סכנה  בה  כשיש  באישתו  ללטפ   מותר  ש"ך:  ◄

 ובגויות,  איש  באשת  מטפל  שרופא  המנהג  וכן   לדעתו.  אף  מהתורה   אסורה   ואינה   חיבה
 .37אחרים םרופאי שיש למרות

 

 
ביארו שאף השו"ע אך יש אחרונים שהגר"א(.    כתב וכן  )פילו כשיש סכנה  ר אלשון השו"ע, משמע שהחמימסתימת    35

ובשו"ת זרע אמת  כז(   -)ס"ק כוהשלחן ערוך ה(, כך כתב אף שלא במקום סכנה להתיר במקום סכנה )והרמ"א התיר מוד
שאין בו    קוםהתיר במקום סכנה. אך במניתן לסמוך על דברי האחרונים ולש(  )כאן באבני שהם  וכתב  .  ועוד )ג, קטז(  

ר )לשו"ע  בגד אסור(. אלא שרצוי במקום שמות  שכשאסור, אף על ידי  התיר אפילו על ידי בגד )משוםסכנה, אין ל
ורים  ביא)ס"ק קצב וב  בדי השלחןבשיעשה בהפסק בגד. וזה לא כמו שכתב  ו ללא סכנה(,  כנה, ולרמ"א אפילבמקום ס

 כאן(. 
איסור  לגבי בדיקת רופא שרק למ"ד שהמיוחסות, קנז(, שכתב  )ה  בעצמו  מתשובת הרמב"ןכן  והוכיחו האחרונים    36

רה אסור.  ילוק, ובכל מקור מהתורה, אין חחלק בין כשיש סכנה או שאין סכנה. אך משמע שאם האיסמדרבנן שייך ל 
  ו ת שיאך(, כיוון שבדוק נשים אחרות )כמו שהוכיח הש"יב  מנהג שנהגו להקל שרופאע"ש. ועוד דחו את הראיה מה

מודה שאין איסור שרופא יבדוק    שאכן השו"ע גםבשאר נשים. וכן כתבו עוד אחרונים    בו גס בה. מה שאין כןלי  נידה
 מה אחרונים(. )ב, עמוד ריח( בשם כבטהרת הבית ביא  )כן ה ל יותר. נידה יש חשש גדו שאר נשים, אך באישתו

אוה ונהנה ם או שחבק ונשק דרך תבריכל הבא על העריות דרך א'  :וז"להרמב"ם  שכן מוכח מלשון    ש"ך הוכתב    37
פר  ים. וכן הסכים בסבסימן קנז )ס"ק י( שכן הבינו בדעתו עוד ראשונהש"ך  '. וכתב  התורהבקירוב בשר ה"ז לוקה מן  

 אישה שיש לה מכה הולכת לרופא. , ששכן המנהגוהסדרי טהרה הכו"פ על פי הרמב"ם הנ"ל. וכן כתבו עצי ארזים  
 הליכה לרופא:  על  דורנו כתבו הפוסקים עודב

פא, אלא אם הרופאה פחות מומחית ממנו. אלא שאין  רופאה ולא לרוכתב שעדיף ללכת ל  )כאן(י שבט הלוי  בשיעור
ין בזה צורך  שא  אך לא כל כמה שבועות,  רק כשיש סכנה, דימום או לפני לידה, בהריון, ללכת ת על כל דבר )וכןללכ

ניין  יין. ע"ש שהאריך בזהירות הנצרכת בעלרופא. והכל לפי הענ לכת ש מקרים שמצווה וחובה לגדול(. אך כמובן שי
בר, להזהר בייחוד, שלא להאריך  ללכת על כל ד )להזהר שלאי שהם  באבנ, וכן כתב  )ב, עמוד רכב בהערה(בטהרת הבית  כתב  זה. וכן  

 יע(. יסי להתפלל לה' ש ו ר מיותרבדיבו
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 והבדיקות הליבון לבישת דיני  |   קצו סימן

 

 טהרה הפסק |  א ףסעי

  ןשה  היא  לכך   שהסיבה  מבארת   הגמרא  ריסתן. ע מ  נידות  כותים   שבנות  ע"א(  )לג  אומרת   המשנה

  מקשה   חמא   בא  רמי  נקיים.  שבעה  למניין  טהרה(   הפסק  )עושות  בו   פוסקות  שהן   ם יוה  ת א  סופרות 

  ככולו   היום  מקצת  דין   שאין  לו   מוכיח  ורבא  ככולו,   היום   מקצת   םמשו  אותו  נספור  לא  אכן  מדוע

  לדינא,   כך   ברשס   משום  זאת  ןיא  רבא,  ראיית  דחה  חמא  בר  שרמי  )ואף  נקיים  שבעה  בספירת

 .( ונים(אש)ר  תוקושיי להעמיד  כדי אלא

 נקיים.   משבעה  כחלק  בו   שהפסיקו  היום  את  מונות   כותים   ות בנ  שרק  ע"א(  )סט  בגמרא   מבואר   וכן 
 

 טהרה.  הפסק  בו שעשתה היום למחרת נקיים  שבעה סופרת ושו"ע: טור ☜
 

 ההפסק זמן  ❖ 

  השמיני,  בליל  תבלו וט   ימים  שבעה  תפר ו סה   מהתורה  הניד   בדין  ע"א(  )סח   במשנה  יםנאהת   נחלקו

  ביום   בדקה  אם  לת"ק   .טמאה(  שהיא  אהמצ   ימים  כמה  )ולאחר  הדם  שהפסיק   לבדוק  בדיקה   שתהעו

  ולמעלה   המנחה  מן   בדקה   אם   דווקא  יהודה,  לרבי  טהורה.  היום  בתחילת  אפילו  השביעי,

 טהורה. השני, ביום בדקה  אם אפילו  חכמים ולדעת   טהורה.

  הרשב"א   מבין  )כן   לראייתה  אשוןרה  ביום  הפסיקה  אם  אפילו  מטהר  שרבי  משמע  בגמרא  יתאבברי

 . רבי( בדעת

 הטהרה: הפסק בזמן   הפוסקים נחלקו ,זבה היא שמא ימים שבעה טמאה דם רואה  כל ובימינ 

  .1בביה"ש  בדקה שלא אף מועיל, בבוקר הפסק עשתה אם רשב"א: ◄

 . (ב"י(ו  רי"ו) 3כרשב"א  בבוקר אף מהני עבד)ובדי 2השמשות   בבין טהרה הפסק לעשות צריכה :רא"ש ◄

  עשתה  אם  אך  לכתחילה,  רמ"א:  .השמשות  לבין  סמוך  טהרה  הפסק  תעשה  שו"ע:  ☜

 בדיעבד. מהני בבוקר,
 

 דחוק  מוך ❖ 

  בין   כל  דחוק  מוך  תניח  בטהרה,  מפסיקה  שאשתו   שביום  ביתו   בתוך  אדם  ילמד  לעולם  רשב"א:

  .4ספק כל מידי וציאהמה בדיקה שזו  השמשות,

 
ורק בדיעבד מותר בבוקר, אך  רשב"א פוסק כדעת ת"ק  שה  ומ"ש רבינו ומלשון אבי()בד"ה    הב"י  ונראה מלשון  1

 דעתו כדעת הרא"ש להתיר רק בדיעבד(. אין להתיר )ו לכתחילה
השמשות, משום שבבין    ב שלאו דווקא, אלא כוונתו סמוך לביןכות  הב"י, אך  )'בין השמשות'(ש  הרא"כך לשון    2
 עיל. ות ממש, בדיקה כבר לא תו שמשה
יר  שאף הרא"ש מת  חולק וסובר  הב"יילה אף בדיעבד. אך  בדיקה בבוקר אינה מוער שסובשהרא"ש  הטור  משמעות    3

 הוכיח  כןו  (הסתבר לב"י, ע"ש טעמו()וצד זה יותר  כדעת ת"ק במשנה    בדיעבד אם בדקה בבוקר )או כדעת חכמים במשנה, או
שהקשהו"יר  רידבמ ובמה  יהודהב  .  כרבי  פסק  מדוע  הרא"ש  על  בבי"י  רק  להתיר  )וייה  או  שב  ה"ש  כת"ק  דעתו 

  ום שפשט דברי ר"י שהתיר דווקא ביום השביעי דבריו מששתמה על  ד"ה ובדברי(    ,)ס"ק ט  בסדרי טהרה, עיין  כחכמים(
הטור לא ש ו"ש עוד שביאר דעת הרא" ש, כמו שכתב הרא"ש. והשאיר בצ"ע. וער הימים בביה" בביה"ש, ולא בשא
 כמו שכתב בב"י. 

יה  ם מלשון חכמים בברייתא )סח ע"ב(, 'אילמלי היו ידאלא למדו כן הראשוני רש.מרא במפוחוק לא נזכר בגמוך ד 4
ם הראשון ולא בימים אחרים.  וק כלל לא ביו הביא דין מוך דח   לא  הטור   יניה כל בין השמשות כדבריך'. והנהבין ע

הב" בשותמה  זאת  הביא  לא  מדוע  הי  בהם  הטור  שחלק  נראה  ולע"ד  הגמרא. רשב"א.  פשט  הר  בנת  ן מב"דהנה 
ומכך שלא אמר כן, קשה,  ך דחוק?  ת חכמים להקשות מדוע רבי יהודה לא אמר שצריכה מווהרשב"א למדו שכוונ

שאר בדיקות.  ן שבדיקת מוך דחוק מבררת יותר מאשר  מקום מוכח מכאה אז דם. אך מכל  מדוע לא תחשוש שתרא
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 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 יום  מבעוד ביתר ע חראל טהרה הפסק ❖ 

  טהרה.   הפסק  עוד  לעשות  יכולה  לא  יום,  מבעוד  ערבית  הלהק  התפללו  אם  הדשן:  תתרומ  ◄ 

 . [בשמו( ש"ךה כתב )וכן ערבית התפללה לא עוד היא אם לו]אפי

  ערבית   חרלא  אפילו  יום,  הוא  ןהזמ  שעדיין  ערבית,  לאחר  אף  הפסק  לעשות  יכולה  מהרי"ל:  ◄

  וסוכה   מצה  אכילת   העומר,   ספירת  מהלכות   מוכח  וכן   נידה.   הלכות  לבין  שבת   ספתו ת  בין  עניין  אין  )כי  שבת   וקבלת

 . ()אגור(

 הפסק.  עוד לעשות יכולה אינה יום, מבעוד ערבית הקהל התפללו  םשא  י"א :5רמ"א  ☜

  אין  יעבדדב  אך   להזהר,  לכתחילה  ונוהגים  שבת.  הקהל  בלויק   אם  אפילו  שיכולה,   וי"א
  לחוש.

 ימי   וךבת  דם  או  כתם  ראתה  ושוב  'ברכו',  לפני  פסקה  שאם  ם נשי  מקצת  ונוהגות 
  בידן,  למחות  ואין  לדיעבד.  זאת  שמחשיבות  כיוון  'ברכו',  לאחר  הפסק  שעושה  ,6הספירה
 ותיקין.  מנהג והוא  להן, שהורה מחכם כן שקיבלו כיוון 

 ערבית: היא אף פללהתה .א
 המקילה(. )לדיעה  בזה להקל ניתן ערבית היא התפללה אם וילאפ :7מרבבה ודגול ך"ש ◄

 ערבית. התפללה אם בזה  להקל אין הש"ך: של אביו ◄

 מהראיה:  ימים שישה לאחר המפסיקות שלנו נשים .ב
  יםימ  שישה   לאחר  רק  הבודקות  שלנו  נשים  היטב:  ובאר  ז"ט  ,(ז"טה  אורביל)  לש"הרמ  ◄

 בית. רע תפילת לאחר אף  להפסיק  יכולות ,ושרא מאז

 אחר(.  עניין  על אמורים המהרש"ל )ודברי  שלנו לנשים יותר בזה  להקל אין מרבבה: דגול ◄

 

 דם  לראות שהתחילה ביום טהרה הפסק |  ב סעיף

  במשנה  חכמים  לדעת  בו,  שראתה  יום  באותו  הפסק  לעשות  מותר  האם  התנאים  נחלקו  ,כנזכר

   .בבוקר  םוי  באותו  אף רמות  רבי ולדעת בבוקר, השני  יוםהמ רק מותר

 
שלא חוששים  ף לדבריך, וא"כ מוכח  ת אינה נצרכמוך דחוק הרי אשחכמים אמרו לרבי יהודה שבדיקת  בר  אך הטור ס 

 צרכת. ק אינה נעד כדי כך. ומוכח מזה שבדיקת מוך דחו
ה ינא או כדיעה המתירה אף בבוקר )הדיעלומר שסבר לד  מוך דחוק, וניתן  ואף ביום שראתה, הטור לא כתב להצריך

ריו. אך לא פסק כלל בדבי הדעות  הרי הביא את שתעה שאסרה בבוקר )היש מחמירים( שכדיהראשונה ברשב"א( או  
 לא הביאם.  דברי דעת הרמב"ם והרמב"ן, והכי מוכחכ
 ב(.   )ב, יג,הבית  בטהרתרי"ל. עיין  כתבו הפוסקים שסובר להקל בזה כמו המההשו"ע ובדעת  5
 נחלקו בהבנת הרמ"א:   6

לא התחילה  וד  'ברכו', אך אם עם לאחר  התחילה כבר כמה ימים ואז ראתה דאם  כוונת הרמ"א להתיר רק    :ב"ח  ◄
   לה לספור.לא התחילהקל. וחלק הב"ח על הרמ"א, וסבר שיש להקל אף כש לבדוק, אין

 ילה לספור ז"נ. : אף הרמ"א מקל אף שלא התחש"ך ◄
רו ויש שהחמיועוד.  )ס"ד(  רת ישראל  טה  ,)ס"ק כא( ערוך השלחן    ,)קיז, ה(חכמת אדם  אחרונים, בניהם    וכן פסקו עוד  7

 )צו, יא(. והבן איש חי ( )ס"ק חהלחם ושמלה הם בניאביו של הש"ך,   כדעת
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 8)בבוקר  .ריםמחמי ויש כרבי.  בו, שראתה  בבוקר  אפילו  הפסק  שותעל מותר ורשב"א: ראב"ד ◄

 .()ב"י( 

  ידיה  היו  אם  אך  כחכמים.  השני,  מהיום דווקא  בטהרה  יקתפס  :[9הב"י(  )לפי  ]ורמב"ם  רמב"ן  ◄

  ביום להפסיק יכולה ות,משהש בין כל דחוק  מוך שהניחה נויידה השמשות,  בין זמן כל עיניה בין
 הראשון. 

 ע.שו" פוסק כך ☜

  .10ר בבוק לא אך , בביה"ש בדקה אם לעימו בדיעבד : ברשב"א( מחמירים  היש פי  )על "ארמ
 )נוב"י(. קטנה מנחה  לאחר נעשתה שלא כל אלא בבוקר, אוקדו  אינה בבוקר בדיקה .א
  יש  יא( סעיף כדלקמן זרע, שכבת )משום להפסיק  שתוכל  עד יםימ כמה לחכות שצריכה  בימינו אף .ב

 כתם   ראתה  ואם  הראשון.  ביום  קיפס ת  אל  אז  שאף  נקיים,  הבשבע  ראתהשכ  ,הז  ןידב  נפק"מ
 מעד"מ(.  בשם ך)ש" נקיים בשבעה ובין  בתחילה בין להפסיק  יכולה

 

 ולבנים  נקיים בגדים לבישת | ג  סעיף

 לה.  הבדוק  בגד תלבש וטור: רא"ש ◄

  .11שו"ע פוסק כך ☜

  דם,   ממנה  א צי  שאם  כדי  לבן,  בגד  תלבש  בטהרה,  שהפסיקה  לאחר  וקח:רה  בשם   מרדכי  ◄

 עצמה,   תרחץש נהג כשרמ  ההפסק  ובשעת  בדוקים.  או  לבנים  יםסדינ  תשים  וכן  עליו.  ניכר  יהיה 
 מקום.  באותו לפחות וא

 
דווקא, אלא  אשון אין הכוונה  הב"י שכתב שרבנן מתירים בביה"ש של היום הר  באר שאףמ)ס"ק ט(  בסדרי טהרה    8

הרמב"ם  עת  שזו אף כוונת הב"י בביאורו את ד תב  שון המשנה והגמרא(. וכוונה לידיה בין עיניה )והוכיח כן מלהכ
 הכוונה לביה"ש ממש, אלא לידיה בין עיניה(. היום הראשון, )שאין  של להתיר בביה"ש

הבין  בב"י  ך  יום הראשון. אשאין להתיר כלל בשלא תעשה בדיקה אלא ביום השני. משמע שסבר    ב"ם כתבהרמ  9
שון בבדיקת בין  הרא"ם חולק, שאף הרמב"ם מתיר ביום  רמבאת הרמב"ן ולא כתב שה  שהביאהמגיד משנה  מדברי  
כך גם מיושב יותר  דחוק ) "ם סובר כדעת הרמב"ן לגמרי, ומתיר רק בבדיקת מוך בפשטות כוונתו שהרמב  ות. השמש

 הקודמת. ן(. ועיין בהערה שפסק בשו"ע כרמב"ם והרמב"
עיקר  ו מ ראשונים )הרמב"ם והרמב"ן( הצריכי השהקל בזה בדיעבד, שהר  השיג על דברי הרמ"א)ס"ק ט(  רי טהרה  הסד  10

)פסקי  צדק )צמחזה  התיר בזה בדיעבד. וכן כתבו עוד אחרונים להחמיר בשות. ולכן כתב שאין להשמהדין מוך בבין  

ברים שמעיקר  דברי הרמ"א, והביא הרבה ראשונים הסוכתב שצדקו    להבלחם ושמאך  .  וד(וע  )יו"ד צב, מה(  א", חזודינים(
ואף  )יו"ד ט, ז(  מהרא"ל צינץרי טהרה הסדראשון. וכן השיג על ם הפסיק בטהרה אף ללא מוך דחוק ביולה הדין ניתן

וונת  כתב שם עוד שאף כוהסכים להם. ו  ()ב, עמוד רפובטהרת הבית  הם  יא דבריהשיג על הרמב"ן שהחמיר בזה. והב
  א עשרה אחרונים שמוכח מהם שלדעת הבי)כאן(  באבני שהם . אך נה לעיכובא, אלא לרווחא דמילתא. ע"שהשו"ע אי

 א לדינא. ר הדין, וכן הסכים הועיקו"ע מוך דחוק מעכב מ הש
פוסקים. אך  ליום הראשון שראתה בו דם, וכן משמע הסכמת ה הכוונה שדעת השו"ע שהיום הראשון  עוד יש להעיר

והרא"שד וסדרי טהרה  החוו" תוספות  לדעת  לחוש  שיש  ה  סוברים  שהיום  ביאורם(  יום  ראש )לפי  לכל  הכוונה  ון 
 אז שהתחילה לראות. ם מאפילו אם עברו כמה ימי שראתה בו דם,

  הטעם לבדוק את הבגדים, הרי גם אם תמצא כתם, כן, מה משמע שאין צורך שהבגדים יהיו לבנים. ולכאורה אם  11
ה מפה ראיה נראג, ולא כחובה גמורה(.  ש לשאול זאת, שהרי כתב כך משום המנה)ואף לרמ"א י  אינה מטמאת בכך.

כדי לברר אם דם ממשיך לצאת לה    אלא עיקר העניין הוא  שה,בעה נקיים לטמא את האיש בפשטות שאין עניין ב
ברא זו  סבן,  לגד  כיו ברצשה  םשאף לפוסקיונראה    .(ז"נ ולא לפני כןבם זה הגיע  דשלברר    כדי  ק)ולכן תבדו  מרחמה

 . (מ"ארתא ביא כד עכבמלדינא אין זה רי הו ,כובא יך להיות לעיה צריזה הבר  דלא כן,  םא)ש כונהנ
, )א, יד( חיים שאל    שו"ת נוהגות ללכת עם בגדים לבנים דווקא, כך כתבו  כתבו שאף בנות ספרד    יםקלדינא הרבה פוס 

ן  ציוהרב בן    וכן היה מורה  .)רביעאה, ד, מג(  ושואל ונשאל  ח(,    )קיז,כמת אדם  , חתקנא, ס"ק סב(), כף החיים  )צו, י(בן איש חי  
ותרת ללכת עם בגד צבעוני בשבעה  שמעיקר הדין מג, יד(  י  ,)בכתב  בטהרת הבית  אולם  (.  באבני שהם)הביאו  אבא שאול  
 נקיים, ע"ש. 
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 בכך.  דיה  מטה,  של  פניה  רק  רחצה   ואם  לבנים,  ותלבש  שתרחץ  כשר  מנהג  :רמ"א  ☜

 חלוק הש  רק  נקיים,   שבעה  לספור  תוכל  (12)נקיים  םיבגד  לה   אין  אם  כגון   דחק,  בשעת  אבל
 דורא(.  ישער  והגהות )אגור מדם ובדוק   נקי יהיה 

  מאיזה  גופה  או  חלוקה  התלכלך  שאולי  מפני  לרחוץ,  שצריכה  הטעם  השלמים:  תורת  ⤶

 י(.  בסעיף )כדלקמן במכה לתלות תוכל לאו ז"נ,  בתוך אותו ותמצא כתם,

 מהספירה:  דעתה הסיחה .א
 .(13צדקה  )מעיל להמהתח  נקיים שבעה  לספור צריכה מהספירה, התדע הסיחה אם
 

 םיינק  שבעה בדיקות |  ד סעיף

 קצרה הקדמה

  או  מהתורה אלה בדיקות  אם ונחלקו  ע"ב(, סח )משנה נקיים  בשבעה עצמה  לבדוק צריכה אישה .א

 מדרבנן: 

  פסוקהמ  מהתורה,  הבדיקות  חיוב   ועוד,  ד(  ס"ק  )קצד,  סד"ט   ,ג(  ס"ק  )ביאורים  חוו"ד   לדעת -

 לה'.  'וספרה

   אחת,  בבדיקה  סגי   מהתורה  ועוד,  מב(  )יו"ד  עולם   בנין   שו"ת  , כו(  צב,  )יו"ד  איש   החזון  לדעת  -

 מדרבנן.  ות הבדיק  שאר אך  בשביעי, או  בראשון

  . שביעי  ובדיקת  ראשון  בדיקת   טהרה,  הפסק  לפחות,   בדיקות  שלוש  על  להקפיד   צריכה .ב

   שקיעה. לפני ואחת  בבוקר  אחת פעמיים, יום  כל לבדוק צריכה לכתחילהו

  ספירה,   שמה  אין  פותתוס  לדעת  לא.  או  ספירה  שמה  לילה  ספירת  האם  יםשונהרא  נחלקו .ג

  ,בדיקה(  ידי  על  באה   )שספירה  בדיקה  לגבי  הדין  הוא  האחרונים  לרוב  ספירה.  שמה  רש"י   ולדעת 

 . 14לבדיקה  עולה לילה   בדיקת  איןו
 

  לא   הימים  בשאר   אך  השביעי  וביום  אשוןרה  ביום   שבדקו   וזבה   בזב   ע"ב(  )סח   התנאים   ולק נח 

  ראשון   יום   אלא   להם  שאין   סובר  ושעהי  רבי   טהרה.  בחזקת   שהם  סובר  אליעזר  רבי  .קו בד 

 בלבד. שביעי  יום אלא להם שאין ברסו עקיבא  ורבי ושביעי. 

 אליעזר.  רבי  כדעת  ע"א( )ז נפסקה  הלכה

  סובר   רב  השמיני.  וביום  וןש ארה  ביום  שבדקו  וזבה  בזב  אליעזר,  רבי   בדעת  םהאמוראי  נחלקו

  להם   עולה  בשביעי,  רק  בדקה  אם  אף  ן]ולכ  בסוף  או  בתחילה   או  בדיקה   מספיקהש  ,הריפס   ם הל  שעולה

   בסוף. וגם  בתחילה גם  בדיקה  שצריך , להם עולה שלא סובר  אחנינ ורבי .[( םש   ראמג)
 

 כרב.  הלכה א:ורשב"  רמב"ם רא"ש, ראב"ד, ◄

 
 ם. קום נקייכתב 'לבנים' במא בשערי דורכתבה. ו באגורמ"א לא הביא מילה זו. אמנם  הר 12
'וספרה לה', והרי הפס  13 סובר  מה לב שלא יוצא לה דם. וכדבריו  א שיקה לספור. ב' משום שלא' מטעם שצריך 

כטעם השני של  להצריך שוב הפסק טהרה. ומוכח מכך שסבר  קיז, יב(  )החכמת אדם  וכן כתב    (.ח)ס"ק יהסדרי טהרה  
העיקר כטעם הראשון ואינה צריכה תבו ש. ויש שככה שוב הפסק טהרההמ"צ, שהרי לפי הטעם הראשון אינה צרי

  ר, כתבו הרבה אחרונים פוסדעתה ובאותו יום חזרה לאמנם אם הסיחה  .  )צו, יז(יש חי  ן אבבטהרה שוב, וכן פסק    הפסק
 . (ועוד  )יד, ט(דרכי טהרה )ג, קכב( י )שבט הלולמעשה שיכולה להמשיך ואין זו הסחת דעת 

עיף ד(  )בסבאבני שהם  הביאם  עוד.  ו)שמלה ס"ק ז ויג(  לחם ושמלה  , יא(  )צבהחזו"א  הם  לו בזה לגמרי, ומויש רבים שהק

   כשול.ומ , ובפרט אם יש חשש פוקהופסק הוא שניתן להקל בזה
בזה    פנים שיש בדיון זה, ובאופן עקרוני הקלשדן בכמה או   )כאן(אבני שהם  בשאלה זו עיין בספר    להלכה למעשה  14

 מסוימים ע"ש.  באופנים 
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 א. ינחנ ביכר הלכה :ואגור  "מ( הגה )הביאם שמחה רבינוו רמב"ן ,תרומה ,15גסמ" ◄

 נ: ז"  באמצע  אחת  פעם  בדקה  אם נחלקו עוד  ⤶

 להקל. ניתן ראב"ד: ◄

 בהתחלה. או שבסוף יקהבבד אלא להקל אין ורשב"א: רז"ה ◄

 . *16להקל  ואין מחמירים, ויש   לה, עולה בסוף או בתחילה בדקה אפילו שו"ע: ☜

 :בפה ספירה .א

 וכו'.  ראשון' יום   'היום בפיה יום כל רפולס צריכה הקדוש: של"ה ◄

 בפיה. לספור  צריכה אינה :( ורדב"ז מרוטנבורג מהר"ם כתבו )וכן נוב"י ◄

 :ובשביעי אחר, יוםב בדקה אך בראשון  בדקה לא .ב

 האחרים   מהימים  באחד  בדקה  אך  בראשון,  בדקה  לא  שאם  המוד  סמ"גה  אף  מרבבה:  דגול  ◄

 בדיקות. לה  עלו ובשביעי, 

 .17שביעי בו   שוןברא שתבדוק  עד לה עולות  הבדיקות ןיא נוב"י: ◄

 ושלישי: בראשון בדקה .ג
  אם  אך  רב.על  לטבול  יכולה   אינה  בשביעי,  בדקה   ולא  ובשלישי,   בראשון  קהבד  אם  נוב"י:

  כיוון   לה,  העול  בשמיני,  בדקה  אם  וכן  כראשון(.  השלישי  )דהרי  לטבול  יכולה  בתשיעי,  בדקה
 .18מצרפן  שהשלישי

  צריכה   אינה  בעלה,   אצל  ולנה  שביעי,  או   בראשון   אחת  בדיקה  סמך  על  וטבלה   עברה  אם .ד
 .)חת"ס( 19לחזור  צריכה בדיעבד אפילו מהאמצעיים, באחד רק קהבד אם אך שוב. לטבול

 
 

 
ה  ת ששעכ  מרבבה  ל גודההתיר    וא זל סמך סברע)  .יקהדה לבדיקבן  חמישה ימים בי  ופיד שלא יהיקהצריכה לש כתב  ו  15

 דיקת אמצעיים אינה נחשבתבתב בנוב"י שכאך    .יקהדבם בין כל  שה ימין חמיאי   הריש  ,ושביעי  יישלשת בובדיק
 . (הרז"הי  ן מדברכליה, והוכיח לסמוך ע ןלרבי חנינא כלל, ואי

שות, יכולה להקל ולבדוק  השמלבדוק בשביעי עד בין    שאם בדקה בראשון ושכחהשיעורים כאן(  )בשבט הלוי  ב  וכת  *16
 לילה, שמא מספיקה בדיקה אחת.  יום הוא, ואף אם הוא שמאק י כעין ספק ספיקא, ספאז, דהו

שכן  כאן(  )אבני שהם  תב  ה שכתב בדגמ"ר. כנוב"י חזר בו ממשהועוד אחרונים(    )כאן()שבט הלוי    וביארו האחרונים  17
שמי ם(  )שרת הבית  ובטהים כאן(  )שיעורבשבט הלוי  . ולפי זה כתב  שכ()ב, עמוד  בטהרת הבית    פסקו רוב האחרונים וכן כתב

כיום הראשון )ואין  בו והיום השני יחשב    ולא בדקה ביום השביעי, תמתין ליום השמיני ותבדוקשבדקה שישה ימים  
 ה נקיים(.ק יהיה סמוך לשבעצורך שההפס

תשכח  שביעי שמא תשכח בשביעי. הרי אם ו ישליש ות בדיקה בראשון, אורה לפי זה צ"ע מדוע יש המורים לעשולכ
על ההיתר    שון. ולכאורה היה להם להורות בשני. ושמעתי שסמכו כדי שהשלישי יחשב כראים  המתין יומיתצטרך ל

הורות לה לבדוק בשני, שאז החשש דבריו מאשר ל  והעדיפו לסמוך עלבראשון שלישי ושמיני כדלהלן,  של הנוב"י  
יש    עוד שמעתי שלאשכנזים  י(. אשון ושביע צעים לבדוק רגם כך מורים רק לבעלת כתמים ופ  הרי)ששתפצע את עצמה עוד    גדול

מוציא    מיר שלא לתלות בפצע )אא"כ הואם שהרמ"א )סעיף י( מחעדיפות לבדוק שתבדוק ברביעי ולא בשלישי, משו
 . שליט"א(מהרב יאיר וסרטיל )שמעתי  ימים ראשונים.דם(, בג' 

מדברי    ןכהוכיח  ו  .רפןהשלישי מצ  מכל מקום  ,ני שמיהיקת  דדיקת הראשון לבבם בין  ימי ותר מחמישה  יש  יש  ףא  18
טהרת  בניין ציון,  הסכימו להקל כשבדקה בתשיעי )כך כתבו    האחרונים.  (כחק)יו"ד    ש בתשובה , ע"נהבמש  י יהושערב

 באבני שהם)עיין  להקל תן כתבו הרבה פוסקים שני  בשמיני, יש שהחמירו בזה, אך גם בזה ובעניין בדקה .(ת ועודהבי
 .בכל זה(

"ס דווקא אם  בדיקה באמצע ז"נ. יש אחרונים שהבינו שכוונת החת  הקל אפילו אם עשתהג(  ז, )ה, יו"ד טביבי"א אך  19
ור  ם לנה עם בעלה בלבד, אינה צריכה לחזשמבינים שאף א. אך יש  הנ"ל("א יבי)כך משמעות  שמשה, אך לנה בלבד, לא  

 .(קנח( )ציונים  ןבדי השלחיא( וכן כתב ד ת )ב, עמו טהרת הבית)
 ים ותלייה במכה בבדיקות( יובאו לקמן בסעיף י'. )לגבי סתירת שבעה נקיה  בס"קהפת"ש דברי 
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 לכתחילה הבדיקות מספר ❖ 

 .כל יום אחת היקבד לכתחילה תעשה תוספות: בשם הגה"מ  רא"ש, רשב"א, רמב"ן, ◄

 אחת  .20ות יקבד  י תש  לכתחילה  יום   כל  תעשה  הרוקח:  בשם  מרדכי  תרומה,  סמ"ק,  סמ"ג,  ◄

 (. )שו"ע( השמשות לבין )סמוך לערבית כנסת לבית כשהולכת ואחת  בבוקר, כשקמה

 .שו"ע פוסק כך ☜
 

 היום  לאור בדיקה ❖

 ביום.  מיטותיהם  קים בוד   שהיו משום לטובה,  מוזכרים מונבז  שבית ע"א( )יז אומרת הגמרא
 

 (. )ב"י( והטור הרמב"ם והוהזכיר לא מעכב, שאינו )ולפי  לבדיקה. יפה היום אור ורי"ו: רשב"א

 הנר.  לאור אף מהני ובדיעבד הנר. לאור ולא היום, לאור יה הת הבדיקה רמ"א: ☜

 

 טהרה הפסק שעשתה מבלי בדיקות |  ה סעיף

 לה.  עולות אינן  טהורה, הפסק עשתה לא אך בדיקות, עשתה אם אף וטור: רשב"א

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 הבדיקה רך דו הבדיקה בדי |  ו סעיף

 שהיא )כותנה,  פרהבא   במילא   בודקים   שהיו   ז מונב  בית  את   לשבח   שהזכירו  ע"א( )יז  אומרת   אהגמר

  או   בפקולין   אלא   לבדוק  שאין   הסובר   שמואל   וכדברי  ורך(  נקי  צמר  ל"א,  טיפה.  כל  עליה  ויראו  לבנה

  י בד   אתנ  שאצל   מכך   עליו   מקשה  אהגמר  פשתן.   בבגד   לבדוק  שטוב   אומר   ורבא   . ורך  נקי  בצמר 

  ורך(.  נקי צמר  או בפקולין  )אלא ןבפשת  ולא שחור אדום, בעד   לבדוק  שלא מקפידים  היו מנשה

  אסור   שבחדשים  אלא  פשתן,  בכלי   ואיבע"א  לא.   עצמו   ובפשתן   כן,   ן פשת   שבכלי   מיישבת   הגמרא

 . ()רש"י( יותר לבנים )שהם מותר  ובישנים
 

  ואינו   ייתכן  אך  ולבן.  שחוק  וקאודו   ,בגד  דווקא  ב"י:)  ושחוקים  לבנים  תןשפ  בבגדי  דווקא  תבדוק  רמב"ם:

  .(21ורך  ינק צמק  ממעט

 . 22ורך  נקי  לבן  צמר  או  גפן  בצמר  או  ושחוק.  לבן  פשתן,  בבגד  תהיינה  הבדיקות  שו"ע:  ☜

 
)יא ע"הב"ימקור הדבר, ביאר    20 דקת פעמיים, אחת  ריכה להיות בום אישה צא( שפעמי , על פי הגמרא האומרת 

וכן כתב  בשחרית ואחת בביה"ש ו  צ"ע . אמנם  הב"ח.  כלפי אישה  שהרי הגמרא שם עוסקת בטהרות,  לא שייכת 
 על הב"ח. )שו"ת, קמא סימן ס(  רעק"אקשה )כמ"ש רש"י שם( וכן הלה לבע

)קצז,  דרי טהרה  ס)דוק בבוקר.  אחת, תב  לבדוק רקת היא בבוקר, ולכן אם יכולה  חרונים שהבדיקה העיקריוכתבו הא

 (( כאן)ואבני שהם )כאן(  לוי שיעורי שבט הס"ק י( 
ביאר באופן אחד שייתכן ופסק  ין או צמר נקי ורך. וקולמיט דברי שמואל להתיר פהשהרמב"ם  מתקשה מדוע  הב"י    21

ות לפני כן(, כתב בהלכת )כמו שהרמב"ם לבאר שאם בודקת במטלי אך העלה שאולי כוונת    כרבא שחלק על שמואל.
וק גם בצמר  שיכולה לבדהטור  י ורך. וכן כתב  נק  מת מודה להתיר אף בצמרתעשה זאת רק בפשתן ישן ושחוק. אך בא

 י. הב"לבן דווקא והביאם    שהבגד צריך להיות הרמב"ם  כדברי  )רא"ש וסמ"ג(  נים  ורך. עוד איתא בראשו  נקיגפן או צמר  
 ונקי.   לבן, רך, סופגקפיד על כתב שת( כא - )יג, יט בדרכי טהרה  22

ם  מיקל לפני העניין אלוי  ושבט המחמיר בהם,  )שם(  כי טהרה  הדרים סינטטיים או נייר,  הפוסקים נחלקו לגבי סוגי בד
ד יהיה יבש כי אם יהיה רטוב לא  להקפיד שהע)שם(  בדרכי טהרה  דוחה אותו. עוד כתב    עד מקבל את הדם ואינוה



 בן שמואל ◆  184

 וסדקים(  )חורים  לרוחב – הבדיקה דרך ❖ 

 היא     אם  לברר  האיש  יכולה  זה  בקינוח  ורק)  לבדיקה   נחשב  אינו  חיצוני   שקינוח  ע"א(  )יב  אומרת   הגמרא

 .זמן( מדי יותר יעבור כבר לעומק בבדיקהש ווןכי תשמיש, מחמת רואה
 

 לא  כן,  עשתה לא ואם  ובסדקים, בחורים לבדוק  צריכה וטור: סמ"ק סמ"ג, ,רשב"א רא"ש, ◄

 בעלמא.  קינוח אלא הוי 

 ע.שו" פוסק כך ☜

 םדקיובס  םבחורי  דוקבל  צריכה  אינה אך  דש( ששמשה מקום )עד  לעומק  להכניס  צריכה ראב"ד: ◄
 טהרות(.  לבדיקת )אלא

  ים,נקי   שבעה  בשאר  אך  ובסדקים,  בחורים  לעשות  צריכה  טהרה  פסקהה   בדיקת  רמב"ן:  ◄

 שהיא.   כל בדיקה מספיקה
 

 לעומק - הבדיקה דרך ❖ 

 .24דש שהשמש   מקום עד העד להכניס צריכה ם:וחיר ורבינו מימוניות הגהות ,23רא"ש  ◄

  םמקו  עד  שבדיקה   כיוון  :הב"י(  לפי  ותרומה  "קמס  ,"גסמ  רמב"ן,  סוברים  )וכן  הדשן  תרומת  ◄

  יהיו   '...מוטב  כוונתו  ]אם  וכו'...  לישראל  להם  והנח  בזה.  להקפיד  צריכה  אינה  ,קשה  דש  שהשמש
  מותר   נפש  לבעל   אף  נביאים',   בני  נביאים,  אינם  '...אם   ונתווכ   ואם  להחמיר.   נפש  לבעל  ראוי  מזידים',  ולא  שוגגים

 . [("י)ב לכתחילה

  היום  של  בדיקההו  רההט  ההפסק  את  אשתו   שתעשה   יחמיר  נפש   בעל  , ינא ד ל  י:"ב  ⤶

  צורך  אין  הבדיקות  בשאר  אך  .25דש   שהשמש  מקום  עד  תגיעש  כך  השביעי  או  הראשון
  אחר   זמן  לה  יהיה  שכחה,   אם  שגם  )כך  ,26הראשון   היום   של  הבדיקה  את  כך   שתעשה  ועדיף   בזה.

 . לעשותה(

 
 מהרש"םהביא בשם    )שיעורים כאן(בשבט הלוי  כאב(. אמנם  באישה שיש לה  חמיר אף  הדם )וה  יוכל לספוג היטב את

 ם(. שיש לה כאבים גדוליישה הרטיב מעט את העד או בוזלין )בא ל לשהיק
ק היטב את העד לפני הבדיקה כדי עמים יש סיבים על העד וכתבו האחרונים שראוי לבדועוד יש לדעת שהרבה פ 
 .  לוודא שאכן העד נקי

חומרא, כיוון    ורםש בו, גם מחמת שהדבר ג, גם מחמת סיבים שיצמר גפן של ימינובמומלץ לבדוק  תבו שלא  עוד כ
)וייתכן שיש על החלק שנשאר  אר בתוך הגוף  הוא מתפורר ויכול להשת שחזק עליו, וגם מחמ  יותרשהאדום מקבל צבע  

   בשבט הלוי(.ומעין זה כתב כי טהרה )דרדם( 
הב"י  חוק עד שם. וכתב ההלכות שבסוף נידה לא כתב שצריכה לדת. אך בקיצור רק תינוקדושים בפכך דבריו בחי 23

כה לדחוק עד מקום  צרילרי"ו  דווקא. ורק  או  עד שם, ודבריו הם ל יכה  שר שאף הוא מודה לדינא שאינה צרשאפ
 ובר כך, וכן כתב בב"י בהמשך דבריו(. סהגה"מ )ולכאורה אף שהשמש דש. 

ולכן צריכות    ,ש דששהשמ  םקומהוא  ו  , יאתו לבית החיצוןציבבר  כ מא  טם מיד ש  ךכמבר  דר הוקמשהב"י  כתב  ו  24
מה  כוק  דבלו  כתבויתכן  ימקור,  התח  ד פגיע עמהשמש אינו  שמב"ם  הרשכתב    ף )וא  םד עד שם, שמא יצא    קולבד

 ח המקור(. תפ יע עד גשמש מהעתם ד, ולם בזה שניתן, או שהם חולקים על הרמב" 
ו גרמואותן שחשבו כך  כזה(,  )ויש שם כמין שקע  ד צוואר הרחם ממש  שאין הכוונה ערים כאן(  )שיעוי  שבט הלו וכתב    25

ע עד צואר הרחם(. עוד  ים )כי השמש אינו מגישת  שצריך רחוק משם ס"מ או  לעצמן שאלות כל ימיהן. והמקום 
)אך  שנכנס  ק כפי מה  לא לבדום שגרמו לעצמן שריטות ופצעים, ואין מחויבים בזה, אהוסיף בהמשך דבריו שיש נשי

 בדיקה(. ין זו א"א להכניס כלל, כגון מחמת תפרים, אאם 
נזכר בסעיף  ק כך בראשון ושביעי כבדושהשמש דש, הרי צריכה ל מאי נפשך, אם פסק שצריך עד מקוםשמ וקשה, 26

שסמך על    כתבאן(  )שיעורים כבשבט הלוי    חת לא. ומה ביאור "פשרה" זו.ד, ואם פסק שלא צריך, אז גם בבדיקה א
קות. לע"ד קשה ליישב כך בדינוח ולא תתבטל מחות קיאשון בלבד משום שבשאר הימים תעשה לפהדיעה שסגי בר

ינוח  הקל בק  הנוב"י)ורק  כמ"ש בד"ה 'ומ"ש ותכניסהו'.    ח אין שמו בדיקה כלל,ינו"ע, מאחר ובב"י משמע שקדעת השו

ייתכן ולא רצ(.  בפת"שכנזכר   )גם לוקות כאשר הרר בשתי מח ה להחמיוליישב דעת שו"ע,  בה ראשונים הקלו בהם 
מעין ספק    כאןב הראשונים להקל(, ויש  לו, וגם במחלוקת כאן, שפשטות רוהק  , שרוב הראשוניםעיף ד'במחלוקת בס 
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 שו"ע. פוסק כך ☜

  הימים.   משאר  באחד  תעשה   הראשון,  ביום  ן כ  תהשע  לא  ואם  רמ"א:

  שלא   אף  כוחה  כפי  אלא  ובסדקים,  בחורים  בדקה  לא  בדיעבד  ואם
  ושאר   הדשן  תרומת  )עפ"י  בדיקה  לה  עלתה  דש,   שהשמש  למקום  עההגי

 .(בב"י ראשונים

ר אשב   ינוצ יח  חוניק  השע תש  בוטו  ,יעיבשו   ן ושאר  תקידבב  קפתסת  ,לודג  באכ  הל  ש יש ה  ישא .א
 .(י"ב ונ) הלב יאכי אל אם םימיה

  ן יא  ,םריימחמש  יםק סופה  ברה  ש יש  ן ו ויכש  לאא  ,תוקי דבב  לקהל   םיק סופ  ה ברה  תעד  :י"בונ .ב

  ה קידבו ה  רהט  קספה  ת קידב  השע תש  ע"וש ה  בתכש  הדיפקה   יןינעלש  אלא  . זהב  לקהל
  ם ויה   ל ש  קה ידבב  ךא  ,קספהב  קר  ןכ  דיפקה לו  ל קהל  הלוכיש  הארנ  הז ב  ,קמעול  הנושאר
ל  ע  ךמת סהבו   ,ת ושמ שה  ןיבב  קוח ד  ךומ  ה תשעש   הז  ךמסל  ע)  הלק  הקידבב  קפתסהל  הל וכי  ןושארה
 .(הרי פס המש הליל תר יפסש י"שר תעד
 

 סומא  | ז  ףעיס

  אותן   יתקנו  (א(מר)ג  חולי  )מחמת  דעתה  ושנטרפה   סומא  שוטה,  שחרשת,  ע"ב(   )יג  אומרת  המשנה

 בתרומה.  ויאכלו פקחות 

  חרשת   אך   כשוטה.  ודינה  מדברת,  ינהאו  תמע שו  שאינה  למי  הכוונה  שחרשת  מבארת  אהגמר

 . (וטור( )מ"מ  מדברת ואינה בשומעת  הדין )וכן לאחרות  ואף לעצמה לבדוק   להיכו בלבד 

  רסא הגי  את   דוחה  ואכן   לחברתה,  ותראה   בעצמה  תבדוק   לא  סומא   מדוע   מקשה,  הגמרא

 ם. הנשי שאר עם  הסומא את לשנות אין ש במשנה,
 

 לאחרות.  הותרא  עצמה תבדוק סומא, ושו"ע: טור ☜

  

 וחרשת  שוטה | ח  סעיף

 אותן.  מתקנות ות אחר  נשים  מדברת, ואינה  שומעת שאינה וחרשת  שוטה הקודם, יףבסע  כנזכר

  להן  אין ואם ,סתןלוו חוששות ווסת להן הוקבע  ואם הנשים, כשאר אלו נשים  אף וטור: רמב"ן

 לשלושים.  משלושים לחוש  צריכות ווסת

 שו"ע. פוסק כך ☜
 

 לבדוק  המרבה האיש |  ט סעיף

 ע"א(   )ל  אומרת  המשנה  ובהמשך  משובחת.   בנשים,  לבדוק  ה רבהמ  שיד   ע"א(  )יד  אומרת  המשנה

  עד )   אסורה   בדקה  ולא  ווסת   שעת   הגיעה  אם  אך   טהורה,   במזיד,  ובין בשוגג  בין  בדקה,  לא   םשא

 זה(. דין  לפרטי קפד בסימן עיין שתבדוק,
 

 ושו"ע.  טור  פוסקים ךכ ☜
 

 

 
  וב רוהרי בזה  עי,  בעה נקיים, ולא בראשון ושביש מי היקה זו מאחד משאר  עשה בדיתש א הקל  "רמה, שהרי ה ז"ב בצן  יי דע)אך  א.  ספיקא לקול

 . (א להקל בזה"רמסמך המה ל עינו פי דבר ללבד הראב"ד, ו התירו מ ראשונים לא ה
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 נקיים  בשבעה דם הראת |  י סעיף

  תטהר,   נקיים  ימים  שבעה  לאחר  שרק  תטהר",  "ואחר  מהפסוק  ע"ב(   סז  ע"א,  )לז  לומדת  הגמרא

 באמצע.   בטומאה  שהפסיקה י מבל
 

  .המניין  כל תרתוס ,השביעי היום  של השמשות בבין ראתה אם אפילו :ע ושו" טור ☜

 ז"נ  לשבת  צריכה  בימינו   הרי   , תשו משה  ן בביש  סתירה ב  נפק"מ  מה  קשיםמ   האחרונים   ⤶

 אופן:  בכל

 בזה.  נפק"מ אין אכן ב"י: ◄

  טומאה,  בחזקת  היא  עדיין  ם,יינק   השבעה  בתוך   הייתה  שהראיה  כיוון  נפק"מ,  יש  ט"ז:  ◄

   .יום בכל בדיקה וצריכה

  תראה  שמא  השביעי  ביום  לטבול  לה  סוראש  יי"לקש  משום  נפק"מ,  יש  וס"ט:  חוו"ד  ◄

 . השביעי  היום סוף עד לטבולשאין מקור  ה ומכאן הכל, ותסתור

 : ה(  ס"ק )פת"ש הרגשה בלא דם ראתה .א
 מהתורה.  סותרת חוו"ד: ◄

   מדרבנן. רק תרתוס  מילואים: ואבני חת"ס ◄

 

 נקיים בשבעה במכה תלייה ❖ 

 נקיים.  שבעה ל בכ במכה ותלתל ניתן :27ראשונים(  הרבה )בדעת רשב"א ◄

  . נקיים  שבעה  של   ניםוש אר  יםמי  בשלושה   במכה   לתלות  אין  הדשן:  תומתרו  מרדכי  תרומה,  ◄

  הראשונים. ימים  בשלושה אף לתלות ןנית מגריס, בפחות אך

 לתלות  יכולה דם, שמוציאה   שיודעת במכה אך דם, מוציאה  שאינה  כהמב זה וכל משה: דרכי ⤶

 ם.ראשוני ימים בשלושה אף

 .28השלמים ותורת ט"ז רמ"א, יםסקפו כך ☜

 דם  מוציאה  כן  אם  אלא  .29דם  ציאהומ  שהמכה  כשיודעת  אף  תולה  אינה  ש"ך:  ⤶

 בתמידות. 

 : ה(  ס"ק )פת"ש כבדיקה לה עולה האם מכה,ם ד בה  שיש בדיקה .א

 
ובאבני   )ב, יג, י( טהרת הבית  ן  קרב פוסקי ספרד, )עייק בעיף מא. וכך מקובל לפסובסימן קצ בס  בב"יהביא דבריהם    27

 )כאן((.שהם 
ני שהאשה אינה ם להקל הוא מפולדעתו עיקר הטע  ג על טעמו,אך השיהרמ"א  נם הט"ז הסכים לדינא לדברי  אמ  28

 אה דם או לא. וצי שהדבר תלוי אם המכה מ  יכולה להזהר בזה, ולא
אפרים, וכן בנידון    בנידון של אחיו של הביתתי ניתן לתלות במכה )ם מ ביא מדברי אחרונים שוני שה בפת"ש  עיין כאן  
 הזהב(. עורק 

כתב שאין דברי  ורת שלמים  בתבריו. אמנם  הראיות שהביא לד   והאריך להשיג על דברי הדרכי משה, וסתר את   29
 ך.שלא קיי"ל בזה כש"שיעורים כאן( )י בשבט הלוים בזה. וכתב מוכרחהש"ך 
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  )אלא   טהרה  בחזקת   היא  ובין  טומאה,  בחזקת   היא  אם  בין  מכה,  לה   שיש  אישה  ד:חוו"  ◄

 מדם  נקיה   תהיה  שהבדיקה   עד   ה,בדיק   בדיקתה   אין  קפז(  סימן  ין יע  וטמאה,  ה, סתוו  בשעת  שהיא
 .30המכ
  אישה   אך  .מכה  מדם  נקיה  שתהיה  ד ע  בדיקה,  בדיקתה  ןאי  טומאה,  בחזקת  אישה   :"סחת  ◄

 . בטהרה כך  ותפסוק  בביה"ש דעת הסחת בלי תעמוד אם עצמה  בדוקל יכולה  טהרה, בחזקת

 כתם:   על כשיושבת במכה  תלייה .ב
 .בכתם אפילו בשלושה ראשוניםות לתל יכולה שראתה, כתם  על נז"  יושבת אם ב"י:ונ ◄

 לא פלוג רבנן. אינה תולה, משום ד : )בשם אב"ד פינטשיף(ואל ת שמיב ◄

 : ה הרט   קסהפ םשל אלש  הקידב .ג

)אלא כדי ללכת לבית הכנסת( אם בדקה עצמה לא לשם ז"נ  רה:  ני וסדרי טהעבודת הגרשו  ◄

 דיקה הראשונה(,בל  )אך לאחר שלושה  שלושה להפסק, ומצאה דם בתוך  ולמחרת עשתה הפסק
 .כשאומרת שברי לה שבדקה כראוי(טהרה: רי )סדה יכולה לתלות במכ

 אינה יכולה לתלות אז.צמח צדק ומהר"ם מלובלין:  ◄

 שלושה: כתם לאחר מצאה את ה .ד
ש  פ שי)אע"אם מצאה את הכתם רק לאחר שלושה ימים  תפארת צבי ופנים מאירות:    ◄

 במכתה.  ותולה אותלחוש שמא ראתה אותו לפני כן(  

 אינה יכולה לתלות במכה.  :(ריםת אפיב)אחיו של ההרב מדובנא  ◄

חמדת ) מקבל טומאה, אף בשלושה ראשונים אינה טמאה    על דבר שאינואם מצאה כתם   .ה
 )מעיל צדקה(.  31וכן בבגד צבועשלמה(. 

היי .ו ראשונים,  בג'  לתלות  שאין  הרמ"א  לדעת  אך  אף  בוודאות.  כשנטמאה  דווקא  נו 
יכולה  (  יכולה לתלות בה כי זו שעת ווסתהאינה  )כגון שיש לה מכה במקור, ו ודאית  ו  הכשטומאתה אינ

 )ברית אברהם(. ראשונים  ות אף בג'לתל
 

 זרעסעיף יא | פולטת שכבת 

  פולטת שכבת זרע דינה כנוגעת בה או כרואה. נפקא מינה רמי בר חמא מסתפק, האם טומאת  

 פק. הגמרא אינה פושטת את הס  כל שהוא.ב  אם סותרת מניין שבעה נקיים, ואם הש"ז מטמאת 

 רואה. קו שדינה כפס )רב יוסף, אביי ורבא(  מוראים אה
 

לא תתחיל לספור  מהר"י בי רב:    רשב"א()רא"ש, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, הגה"מ,    ,רבינו יונה  ◄

כדעת רבי עקיבא ,  32משעה ששימשה   לילה(  )עונה = יום אושבעה נקיים לפני שיעברו שש עונות  

 
תול  30 נאסרת מהדה בכלומר, שאף אם  ואינה  הבדיקה עומכתה  אין  נקיים  ם שעליה,  כבדיקת שבעה  לה  עד לה 

 ה תהיה נקיה לגמרי.שהבדיק
רוף דעת החת"ס  מגריס בבגד הצמוד לגופה, אסורה, בציאה כתם הגדול  שאם מצורים כאן(  )שיעשבט הלוי  וכתב    31

 לגוף אין בו דין כתם להקל. מודשבגד הצ
יל בהערה לע  עייןלפוסקים המקילים בו(  )כדוגמת פד  מקבל טומאה  צבעוני או בגד שאינו  גד  ם מותר לכתחילה להניח בוהא

נהגו ללכת עם   ג, שאף בנות ספרד  )מלבד דעת  בגדים לבנים דווקבסעיף  אך בבגד שאינו מקבל  הרת הבית(.  טא 
ה סתירה לתקנת  בז ים ודימומים מהם( ושאיןבו )כמובן, רק לאישה שיש לה פצעכת ה, כמה פוסקים הקלו ללטומא
  סרטיל יאיר ו מהרב)שמעתי ועוד פוסקים מהגרש"ז  כך מקובל ף ביארנו את הסברא שבדבר( )וע"ש שאנקיים ובדוקים בגדים 

 ליט"א(.ש
 חששו שתפלוט ולא תרגיש. ש( )על הרא"שבמעדני יו"ט ע לא תתחיל ואם תפלוט תסתור. ויישב , מדוולכאורה 32
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)לכן אם שמשה וראתה במוצאי שבת, תעשה  את.  ע מטמהסובר שעד שש עונות שכבת זרע"ב(  ו  )שבת פ
 לנקיים(. ראשון  פסק טהרה ביום רביעי ותספור חמישי כיוםה

 .*33שו"עכך פוסק  ☜
 פי טהרות.דין פולטת שכבת זרע נאמר רק כל: )גאונים ורי"ף לפי הרשב"א(ראב"ד  ◄

 כשזב בעל אותה. רקדין פולטת שכבת זרע שייכת ר"ת:  ◄

רבי אלעזר בן עזריה  תתחיל לספור עד שיעברו שלוש עונות, כדעת    אלוע:  רמב"ם ואור זר  ◄

 ותספור לא כולל היום ששמשה בו. )שם(. 

 לראייתה()ותמנה ליום ראשון לז"נ רק את היום השישי יש להוסיף עוד יום  : ומהרי"ל תרומת הדשן ◄

ם כדי  וי יפו  ם, ונמצא שלא ספרה כדין. לכן הוסיושמא תשמש בבין השמשות ותחשוב שהוא  
 )מהרי"ל ומהרי"ח(.ן שבעה ימים . ויש שנוהגות להמתיוכן נהגו בכל אשכנז  להוציא מחשש זה.

 ולא נהגו בחומרות אלה, שאין להם מקור בש"ס. סף: יו בית ⤶

וכן  .  נ()שרק היום השישי יהיה יום הראשון לז"ם נוסף  יש כתבו שצריכה להמתין יורמ"א:    ☜

בזה,   . ויש נשים שנהגו להחמיר עוד יום, ואין טעם34שנותנוהגין במדינות אלה ואין ל
 מצווה.  והמחמיר יחמיר, והמיקל נשכר להקדים ל

מה שנהגו למנות שבעה  לזכר    ,נהגו להמתין שבועיים:  פי מהר"ש מאוסטרייך  על  ב"ח  ⤶

, אף כאן הצריכו להמתין  (35אחריהםולז"נ  ה)והיו טובלים לפני  ן שבעה נקיים  לאחריהימי נידה, ו
 .  )מאז הראיה עד הטבילה( יםשבועי 

שהמקדים עצמו מקדים מצווה, ואין בטעמים אלה   ב הרמ"אויפה כתט"ז:    ⤶

 . להרחיק טבילת מצווהכדי 

ליום השישי, אלא כלה לאחר בעילת מצווה, אינה צריכה להמתין  ט"ז בשם מהר"ל מפראג:   .א

  שמא תשמשדם בתולים ירו ב)וטעמו משום שלא החמראשון לז"נ. כ שייכולה למנות את היום החמי

ה  למניינ הראשונה  ונים לה רק מהלילה את העונהבין השמשות, מאך אם שימשה בבביה"ש(. 
 . )ט"ז(

 
 שימשה  כשלא דין פולטת ❖ 

)אפילו אין בעלה  משה, גזירה אטו שימשה  צריכה להמתין אפילו אם לא שי   מהרי"ק:אור זרוע ו  ◄

 (. י"ק(הר)מבעיר 

 חמירו לחוש עד היום השישי. כת אף במה שהו שייחומרא זתרומת הדשן:  ⤶

מתין חמישה  יש שכתבו שתמנה אפילו לא שימשה, ואף אם ראתה כתם, ת"א:  מר  ☜

נות לעת ערב ותספור יום לאחר מכן. וכן נוהגים במדי  ימים עם יום שראתה, ותפסוק
 אלה ואין לשנות. 

 
  הרה)דרכי טכיוון שנאסרו בכך  שאין היא עיקר ראייתה,אסרו ע"י ראיה, אע"פ שנ ים את מניין הימים משעהומונ *33

 . ()יד, שאלה ה( 
ובאבני    יד, כא( )הרה  דרכי ט  )קצו, יא(ארץ החיים  )צו, ז(  בן איש חי  ם:  סקים ספרדים בניהוכן פסקו פוסקים רבים, גם פו  34
 ברים כך. הסו הביא עוד פוסקים רבים )כאן( הם ש

)אם פסק   הש מ ש ש ימים מיום  ארבעה  נה  ת מקצה לקצה: לשו"ע מווהרמ"א נחלקו במחלוק  ו"עהעולה מכך שהש
  וראתה דם   ,משו במוצאי שבתש  :וןגכ)  פוסקת בטהרה.ו  ם ד  שראתה ם מאז  ימי  חמישההדם( ופוסקת בטהרה, ולרמ"א מונה  

 . (אתהרז ש אמישה ימים מחעוד    מ"א צריכה למנותת רולדע  ,יום רביעיב טהרה    עשות הפסק בת ויכולה לוצאי ש ממונה מעת שו"ע  דל   ,ישי ל ש  םיוב
נהגו, ולא   שכךשכתב כך משום  ם. וייתכן  רט זה חשוב לבאר את המנהג להמתין שבועיילכאורה לא מובן מדוע פ  35
 זה המנהג מבואר יותר. שב
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 ינו. מקמותמוד, ולא נהגו בהם במרות אלה בתלחו אין מקור לבית יוסף:  ◄

, מכל מקום סופרת שבעה נקיים שראתה ב הרמ"א()כמו שכת  אף שרואה כתם דינה כרואה ממש .א
וכן אם חזרה וראתה דם לאחר  )ט"ז וש"ך(.  פירה, אינה צריכה להמתין כלל  כתם באמצע הס
 (.)ש"ךחמישה ימים 

 

 מקרים שהקלו שאינה צריכה להמתין  ❖ 

 ר:לה בעיבעאין  .א
 ובעלה אינו בעיר.  במידהאין להחמיר בזה ב"ח:  ◄

 . יש להחמיר אף כשבעלה אינו בעיר: מהרי"ק( )על פי תשובת ט"ז וש"ך ◄

 : דה לפני החופהכלה שפירסה ני .ב

אה עדיין  אינה צריכה להמתין, שאין לגזור לא שימשה אטו שימשה, שהרי לא בט"ז:    ◄

 .36המתין א התייחדה עם החתן, אינה צריכה לשללכלל זה. ואף אם נכנסה לחופה, אלא 

אלא   ר ולא נזכר זה בשום פוסק, לא יהא נהגו להחמיר בזה. אע"פ שהדבר מותש"ך:    ◄

רים נהגו בהם איסור. ובשעת דחק מתירים לה להפסיק ולספור שבעה  מדברים המותרים ואח
חשש לו, מ"מ    הרמ"א לאש  . אע"פנידה, שלרמב"ם אסורה להנשא  תגיע לחופהשעדיף שלא  )נקיים מיד,  
 . (יףרה עדכשאפשר בטה

. אך אם ראתה  מעולם לא ראתה דם נידה  חומרת הש"ך שייכת רק אםל מרבבה:  דגו  ⤶

 מיר הש"ך.בעבר דם נידה, לא הח

 לא שימשה וראתה כתם:  .ג

, שאף שהחמירו גם כשלא ללכאם לא שימשה וראתה כתם, אינה צריכה להמתין  ש"ך:    ◄

 ים. בכתמ ו זאתשימשה, לא החמיר

 והגין. ולא שימשה, צריכה להמתין חמישה ימים. וכן נכתם  אפילו נטמאה מחמתלבוש:  ◄

)אך אם מצאה אפשר להקל.    בדיעבד אם ספרה ז"נ מיד לאחר מציאת הכתם,חת"ס:    ⤶

 כתם על עד בדיקה, אין להקל(.

 כשהחומרא תגרום להקל:  .ד

עדיף  שהחפיפה רחוקה מהטבילה(  )ו"ט  אם תיפול הטבילה בליל שבת שאחר יקדוש:  של"ה ה  ◄

 ה.כשלא שימש (םימי 'ד לאא) םימי השימחלהמתין חמיר שלא ת

סיק לאחר ד' ימים ותמנה אף אם שימשה יכולה להקל במציאות זו, ותפסדרי טהרה:    ◄

 את היום החמישי.

ימי הטוהר, אינה צריכה  לנקבה, וראתה לאחר  יולדת שלא טבלה עד כלות מ' לזכר ופ'    יולדת: .ה

)פת"ש  רסה נידה  בכלה שפי  )שהחמיר הש"ך(מו  ה כבזשייך להחמיר    חמישה ימים. שלא  מתיןלה
הר, שאינה צריכה להמתין, שהרי  וכל שכן אם ראתה דם בתוך ימי טוגול מרבבה הנ"ל(.  ל פי הדע
שלא כל שכן בימי טוהר כו חומרת הגאונים בלבד, ואם בכתם הקל הש"ך כשלא שמשה,  ז

 לכל דבר(.ר כדם שהחמירו בדם טוהיוון להמתין, כ יכהשצרהחת"ס חמיר משה, ה)ואם ש )פת"ש(.שימשה 
 

 
  (ןח לש ה  ךורע  ןייע)  םינורחאה  ןושלמ  הארנו  ס"ק ח(. )ושערי דעה  )ס"ק לט(  ערוך השלחן    ,)פסקי דינים כח(ח צדק  צמוכן פסקו    36
   . הב ורזג  אל ,הילע  אב דוע לכ  אלא ,א מלעב  דוחייל הנווכה ןיאש
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 :אחר הטבילהראתה מיד ל .ו
 תשמיש, בשונה מכלה שלא התייחדה עדיין(.  אה לכלל)שהרי בצריכה להמתין : )וט"ז לדעתו(נוב"י  ◄

 .37אינה צריכה להמתיןפני יהושע, מעיל צדקה, סדרי טהרה:  ◄

 
 

 עי ביום השבי שמשה בטעותסעיף יב | 

ו  ☜ ש ע:  שו"סמ"ק  ושמטעתה  אישה  ששה  במניינה  להמתין  צריכה  השביעי,  עונות  ביום  ש 

 בעה נקיים. ולהשלים יום נוסף מש

בעה נקיים יהיו רצופים, סתירת שכבת זרע סותרת סעיף ו שצריך ששלמרות שהתבאר ב  ⤶
 (.ט"ז)ב"י ורק יום אחד 

יומיים, שצריכ פשוט שהוא הדין אם   .א יה להשטעתה  א שאין הדבר ומיים אחר כך, אללים 
 )ט"ז(. יים  שאישה תטעה יומשכיח 

שאישה תטעה, כיוון שהדבר אינו מצוי  )מחשש של ביה"ש(  ן עד היום השישי  אינה צריכה להמתי .ב
 )ש"ך(.לא גזרו בזה ו

 ימי הבחנה: .ג
יום  ט"ז:    ◄ בתשעים  עימה  היה  לא  בעלה  האיסור,  אם  ביאת  ג' שלפני  להמתין  צריכה 

אינה צריכה להמתין  אך בפחות מכך,  יתר.  יסור לביאת הדי להבחין בין ביאת האחדשים כ
 נה(.סה, שאם בעלה היה עימה לפני כן, אינה צריכה הבחאיש שנאנ )כדין אשת

 אינה צריכה הבחנה בכל מקרה, כיוון שכאן הוולד כשר.נקודות הכסף:   ◄

 ה כראוי, וטבלהרת וספרשוב למחלספור , והתחילה  ון לז"נתם ביום הראשאישה שראתה כ .ד
וי. אינה צריכה לשוב  עתה ביום, והיא אומרת שספרה כראלה שכנתה שטאמרה  ושמשה. ואז  
נן )שהרי רק משום הכתם התחילה שוב(, ולאחר  ה כפרה, משום שזה ספק דרבואינה צריכ

(.  ותשובה מאהבה  ב"י)נושאינה מאמינה לה  ששמשה יש חשש לעז על הוולד. ותאמר לשכנתה  
 )נוב"י(.ששתיקה כהודאה ור שוב, ה לספודאית, צריכ ישה מסתפקת והשכנהם האאך א

 

 כראוי  לא טבלה ❖ 

 שטבלה לא כראוי.  סתירה לאחר שבעה אינה סתירה, כגון  :ושו"ע סמ"ק  ☜

ה, צריך לומר שאף לפי העולה מדברי הרא"ש, שסתירה שביום השביעי אינה סתירבית יוסף:    ⤶

 להמתין. אינה צריכה  השביעי עצמו,שימשה ביום  כש

 .38ך עיון בזה א צריולדינ ש"ך:  ☜

 

 
  םש ב  טל  ק" ס)  ןחלשה  ךורעכאן(  אבני שהם  אם  )הביהרת הבית  אדם, זבחי צדק, טבא"ח, לחם ושמלה, חכמת  וכן פסקו    37
 .כג()יד,  ודרכי טהרה  ( (ת מדוקה הרעהב  ן ייעו ) הקד צ ליעמו הרהט  יר דס ,בק עי תחנמ
אינה סתירה, או מטעם הראב"ד או  הקל מזה, משום שממאי נפשך סתירת יום שביעי  (  כו  )ס"ק  והלחם ושמלה   38

החמיר משום    ה ושמשה()בביאורים ד"  בבדי השלחןאמנם    .ט"ז()סק    פארת צביבתוכן כתב    ב"י(.מטעם הרא"ש )עיין ב 
שם )עיין סעיף  ה  צדקסקים הקלו דלא כמעיל  פו  כתב שכיוון שהרבה  )כאן(  באבני שהםהסיחה דעתה מהספירה. אך  ש

 צדקה אינו שייך כאן, ניתן להקל בזה. ג(, ואף טעמו השני של המעיל  
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 קוי סעיף יג | קיצור הזמן ע"י ני

אומרת   במקוואות  ד(  המשנה  וטב )ח,  מיטתה  ששמשה  אשאישה  כיבדה  ולא  במקווה  ת  לה 

 , שיש חשש שתפלוט את השכבת זרע. , לא עלתה לה טבילה39הבית 
 

  בחמין להפליט ץ  יטב ע"י בד, או שתרחתנקה את אותו מקום השאם  משמע מכך  "ש וטור:  אר  ◄

 נות.לא תצטרך להמתין שש עו ,הזרע

 .40עשו"כך פוסק  ☜

 ץ בחמין.חרתנקה בבד וגם תלעולם ילמד אדם בתוך ביתו שרשב"א:  ◄

 אין אנו בקיאים ברחיצת חמין וקינוח מוך. סמ"ק והגהות מימוניות:  ◄

 ה כלל. והמיקל בדבריםשמחמירים אף כשלא ראתאר התבכך המנהג, שהרי  :רמ"א  ☜

 ם בהם, ישכנו נחש.חמיריאלה במקום שמ

וש"ך:    ⤶ שטעב"ח  אישה  ביאף  ושמשה  להקל תה  אין  להמתין,  וצריכה  השביעי,  ום 

 (.41איננו בקיאים בכך ש)שהרי כתבו הסמ"ק והגה"מ [ ע"י קינוח ורחיצה ]לכתחילה

 הליכה  ניקוי המקום ע"י ❖ 

 ופה.זרע לצאת מג  ת לשכבתת, ההליכה גורמשאם האישה הולכ)מא ע"ב( הגמרא אומרת 
 

מיש, תפליט את השכבת  שה תלך לאחר התשמכך משמע שאם אי   :והגהות מימוניות  רמב"ן  ◄

 מתין. זרע, ואינה צריכה לה

א, אין ראיה מהגמרא, כי הגמרא לא אמרה שודאי מוציאה, אלא שמ רא"ש, סמ"ק ותרומה:   ◄

 במקום המתנה.  והליכה לא מועילה

 ר של הליכה(.)שלא הזכיר ההיתשו"ע  כך פוסק ☜

  

 
יסוק רגליה שכבת הזרע  תו מקום, או כיבדה הבית ממש, שע"י פ: ניקתה את או שני פירושים בזה   מביא הרשב"א 39

 יוצאת. 
ק הרחם, יותר מבדיקות ז"נ.  ומבע  שצריכה  )יו"ד מב, כא(הם  בשו"ת ברית אבריט, כתב  ועד איזה מקום צריכה להפל  40

החיצון  היטב של הבית  ונה לניקוי  א הכוכתב שדבר זה אינו אפשרי, ואף הוכיח שלא כך, אלאן(  )כבאבני שהם  אך  
וכן  להקל כמה פוסקים  חשוש שאיננו בקיאים בזה. וכן פסקו השו"ע להקל בזה ולא ל ועפ"ז ביאר את סברת )נרתיק(, 

הפחות כשיושבת על כתם או דם    כתב שניתן להקל בזה במקום צורך לכלובאבני שהם  .  ז(ט  )ב, יג טהרת הבית  בק  פס
 בתולים. 

כן כתב  ו"ע מותר אף בימינו, וסמוך על קינוח ורחיצה, שהרי לדעת השסובר שיכולה לחולק ו)ס"ק מח(    רה הסדרי טה  41
באישה לבעלה. וכן צירף דעת  ך  יית שדין זה אינו שור"יו, ובנוסף דעת הראב"ד  הש"ך לדעת הרמ"א בתחילת דבר

עונות בכל   המנהג להמתין שש  וםשייך דין פולטת(. וביאר שמשום כך החמיר הרמ"א משהרמב"ם )שרק במתהפכת 
 הפסיד. ה למנות מיד ע"י קינוח ורחיצה, לא  יאים. ולכן המיקל בטועונא, ולא משום סברת הסמ"ק שאיננו בקגו
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 | שלא תטבול האישה ביום  קצז  מןסי

 

 ההקדמה קצר

 מקורות שונים מצינו לחיוב טבילת נידה וזבה מהתורה:   .א

ה אומרת: "ורחצו במים", מכאן בניין אב לכל טמא שנשאר בטומאתו עד שיטבול  ורהת .1

   .בשם הספרא(המגיד ב הר )במקווה 

ימ .2 "שבעת  אומרת:  ודורהתורה  בנידתה",  תהיה  חכמים  ים  ס יד)נשים  ע"ב(  ה  שתהא ד 

 )סמ"ג(.טבילת נידה מהתורה בנידתה עד שתטבול במים. מכאן ש

ו "והנוגע במשכבה ירחץ במים", כל שכן היא עצמה לי ע  קל וחומר, אם מגע נידה נאמר .3

 אי גאון(. יהוד)האי( )רב 

שת  דור)עה ע"ב(  "ז  מרא בעאך במי נידה יתחטא", והגלי מדין "ת בטבילת כהתורה אומר .4

 )רבינו תם(.תורה , מכאן שנידה חייבת טבילה מהנידה טובלת בהםמים ש שהכוונה ל

ה .5 "ביום  זאת:  ללמוד  גם  ניתן  קבלה  לחטאת  מדברי  דוד  לבית  נפתח  מקור  יהיה  הוא 

 . (הסמ"ג)הביא זאת ידה" ולנ

 

 טבילהסעיף א | טהרת נידה ב

שנים ולא    ו כמה, שאפילו עברלות מטומאתן ללא טבילהאין נידה וזבה ויולדת עוטור ושו"ע:    ☜

 .(("ך)ש)שיש בו ארבים סאה  במקווה ראוי  יצה(  )ללא חצבלו כראוי  יב כרת, עד שיטבא עליה חיטבלה, ה

 

 סעיף ב | טבילה בזמנה מצווה

רבי יוסי טבילה בזמנה  או לא. לרבי מאיר ו  האם טבילה בזמנה מצווה )יומא ח ע"א(  נחלקו התנאים  

וכן  מצ דירושלמי  ב  איתאווה,  ב,  ול()נידה  יהודה  דעת  .  בר'  יוסי  ע"א(רבי  טבילה    )ל  בזמנה  אין 

 .1מצווה 
 

   .ה מצווהבזמנ טבילה: )כירושלמי( , בה"ג ואור זרוער"ח ◄

 ה שתטבול בזמנה,ואף בימינו מצוו:  )וכן כתבו סמ"ג, הגה"מ ומרדכי וכן נהג רשב"ש(  טור  ⤶

)על פי בית   תורה  נה בזמנה מעיקר דיןדדים שהטבילה אינשים שלנו יש כמה צבות שלמר
   .יוסף(

עי לתחילת  י שבי למוצאאף בימי חז"ל לא טבלו דווקא  )שהרי    וה ילה בזמנה מצולא אומרים שטב:  2ר"ת  ◄

 .הראיה(

קום אם בעלה בעיר מצווה  פשטי הסוגיות שטבילה בזמנה אינה מצווה, אך מכל מבית יוסף:    ⤶

 בעונש המעכבת טבילתה(. זוהר בעלה, וכן החמיר הפו"ר וצער ביטול  )משום שתטבול בזמנה 

 
  הירושלמי טעם  פי  ירת הכתוב ככל טומאת וטהרת נידה. וניתן לבאר על  ם גזבזמנה מצווה משו  ילה ניתן לבאר שטב  1

  נים לקמן. לר"ח העיקר הוא שלא תשהה וקת בין הראשותכן שזה שורש המחליישאסור להשהות את הטומאה עליה.  
ב  הכתו   הוא משום גזירת  קרואילו לר"ת העי  ין תורה,וזאת למרות שאין זה הזמן מעיקר ד  את הטומאה כמה שיכולה,

 )מהרב אליהו ברין שליט"א(. מנה אינה מצווה וכיוון שלא טובלים בזמן, מוכח שלהלכה שטבילה בז
 ,'( טלת)  יראים  ,(' קלאת)  ה"ראבי  ע"א(   חיומא  )פות  ס ות  ,ע"א(  ידה לנ)  רא"ש  וספותת  יהםנב  םיברשונים  ארכתבו  כן  ו  2

ך  כ  ע"ד, ולתסק כדעת ר"פשכתב  ש   בבאר הגולהע"ש  )  ריגת  סימן ב   ח"באו  ושו"ע   רוט בוכן משמע    ,עודו  (ב'ע  , כלכות יו"ה)  מנהיגה

 .(ילה בזמנה מצווהבט ין או שרק בימינ) יו סותר דברע "השוה שראנש ח ,ן בסימן תקנדייעאך  .(משמע מהב"י כאן
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 .3שו"עכך פוסק  ☜
 

 טבילה בשבת ❖ 

לטבול  מותר לי, אך לאדם  ו"ט כי נראה כמתקן כ שאסור להטביל כלי בי)ביצה יח ע"א(  רבא אומר  

 כי אדם נראה כמיקר. 
 

 ילה בזמנה מצווה. מותר לטבול בשבת, משום שטבוע, סמ"ג והגה"מ: ר"ח, בה"ג, אור זר ◄

בזמנה אינה מצווה.לטב  אסור  מרדכי לפי ר"ת:  ◄ כך    ול בשבת, שהרי טבילה  על  )ואין לסמוך 

 (. דשן()תרומת הקרים מים  טבול ולרחוץ אף לא בשנראה כמיקר, שהרי נהגו להקפיד שלא ל

בזמנה אסור, אפילו אם   הניא  םאה מותר, אך  אם הטבילה בזמנאגור, מהרי"ל ומהרי"ו:    ◄

  מחמת אונס. לובטלמעכבה הת

 .4ת, שהרי אדם מחזי כמיקר בול בשבלט תרמוב"י: ◄ 

  נדחתה שלא באונס   אם  )אך  ובעלה בעיר, כשלא יכלה לפני כן    תבשב  לטבולמותר  דשן:  תרומת ה  ◄

 אסור(.  ,שבעלה אינו בעיר , או כגון שהיא אחר לידה

 (. ת מקומותושכן נהגו מקצ  בתחילת דבריו הרמ"א)וכן הביא  ט"זכך פוסק   ☜

 . מותר אם בעלה בעיר()ואף אם יכלה לפני,    מיר בזהם שלא נהגו להחבמקו  ין להחמיראדרכי משה:    ◄

 . 5םש"ך ותורת השלמי ,רמ"אוכן פוסקים  ☜

אך אם   ,ה בעיר והיה אפשר לפני, אסוראלא שאם בעל  .להחמיר בכל מקוםיש  ב"ח:    ☜

)והט"ז כתב שדבריו  , מותר  ןכ  פניל   לובט, אע"פ שיכלה לתבש  ברע  דע  לא היה בעיר   בעלה

 . (דקדוקינם בא

 טבלה ומצאה שהטבילה אינה כראוי:  .א
 )מהר"ם מלובלין שבת  יכולה לחזור ולטבול ב  :)מעכב מדינא(  ןלכלוך תחת ציפור  אהמצ -

 (. וש"ך
 ציפורן שתחתיה נקי:מצאה  -

 ב כלל לטבול.אינה צריכה לשו לין:מהר"ם מלוב ◄

)ממאי בשבת  , אך יכולה לטבול  (כ  ,ח צק  ן מיסב  ןייע)  צריכה לחזור ולטבולש"ך:    ◄

ה, הרי ודאי שמותר לה לחזור  ול בשבת, ואם טמאי מותר לטהור לטב הר  - נפשך: אם טהורה  
 ולטבול(. 

 

 
וונתו גם לזה,  כ   שיש לדון אם  בט"זועיין    "ע סובר שטבילה בזמנה אינה מצווה.שאכן השו   בתורת השלמים  ביאר ו  3

  ן ייעו   מצווה, תטבול כשבעלה בעיר.   בזמנה אינהאפילו למאן דאמר טבילה  עתו שו"ע כתב כן לרבותא, שאו שלד 
 אנידמ  ךכ  רבס   םא  ע"צ  יכ  םא)  הווצמ  הניא  הנ מזב  הליבטש  ח"וא ב  ע"ושמ  םג  ח כומ   ךכש  תמדוקה  הרעהה  ףוסב
 . (ונימיב קר וא ארמגד
ן  . ויש לדו דעת השו"עה שודאי שזו  כמיקר. ואם כך נראמא לטבול משום שמחזי  ט  מתיר לאדם)שבת כג, ח(  ם  הרמב"  4

ם  סברו כדעות המחמירים א ל אופן, או שיצווה, יתירו גם בכשכתבו להתיר משום טבילה בזמנה מר"ח ודעימיה אם 
 ס. נדחתה באונ

א שנהגו להחמיר  אלמשום שאדם נראה כמיקר,    הרמ"א כדעת הב"י להתיר טבילה בשבתק  שפס  מהש"ך ונראה    5
)סדרי משום שלא ייתכן שהרמ"א התיר כב"י ממש  ך יש שהבינו שכוונת הש"ך אחרת,  א)מחצית השקל(.  ה  כשפשע

 (. )ס"ק ד(טהרה 
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 :  )פת"ש(  ת בשב לוב ט ל הל וריתהם בהם רימק .ב
   .)נוב"י(פירת שבעת הנקיים ס טעתה בחישוב הזמנים ובגלל זה התחילה מאוחר את -
  .)לבושי שרד(קודם  לטבולאו חולשה שמנעה ממנה לשהו כמו כאב היה לה אונס כ -

תספיק לטבול, אפילו אם יכלה לטבול   בול בליל שבת לאלדרך שאם לא תט   היוצאת -
 .  )חמודי דניאל(קודם 

 טבילה בתוך מלאות: .ג
, (תוך ארבעים לזכר ושמונים לנקיבהב)אישה שדחתה טבילתה מחמת שראתה דם טוהר  ש"ך:  ◄

 הדשן(. רומת )ואסור לה לטבול לדעת ת 6ינה בזמנהטבילתה א

לטבול מחמת דם טוהר שהחמירו בו,  נה יכולה  כיוון שאיי שרד:  דגול מרבבה ולבוש  ◄

 ומותרת לטבול אם בעלה בעיר(. )טבילתה בזמנה 

)ממאי נפשך, אם היא ת,  בואם טבלה כבר, וראתה שוב, לכו"ע מותר לה לטבול בערב ש  ⤶

 ותר(. אם היא טמאה, מאף ור לטבול בשבת, וטהורה, הרי מותר לטה

 טבילה לפני שקיעה בע"ש:  .ד
לפני צאת הכוכבים, אף אם קיבלו שבת מוקדם. ובמקום שנהגו    לטבולאסור  ני:  חוט הש  ◄

 כן, מותרים רק בשבת ולאחר ברכו.

 ולבטלו.  יש לקרוא תיגר על מנהג זה,חינוך בית יהודה:  ◄

 טבלה באיסור: .ה
 אסורים באותה שבת, אך מותרים במוצאי שבת. : ותורת השלמים חוט השני ◄

 צמה.בשבת עם אף מותריסדרי טהרה:  ◄

 טבילה ביו"ט: .ו
 מותרת בדיעבד להלכה, אך לא למעשה.חוט השני:  ◄

 מותר לטבול אף לכתחילה, גם לאוסרים בשבת. סדרי טהרה ותורת השלמים:  ◄

 

 צאי שבתוטבילה במ ❖ 

אף במוצאי שבת, כיוון  , לא תטבול  7בערב שבתאסור לה לטבול  ואלמנה שנישאה  מהרי"ל:    ◄

 . (בראשון בלילה רק)ולכן תטבול א כשאי אפשר. לה אלחפיפה מהטבילהרחיק את ה 8אין ש

 כיוון שנדחה ליל טבילתה מע"ש, יכולה לטבול במוצאי שבת, שזה נחשב כאי אפשר. ב"י:  ◄

גם במ  במקוםרמ"א:    ☜ ויש  ול,  וצאי שבת לא תטבשנהגו שלא לטבול בערב שבת, 

 מחשש איסור.מקילים לטבול במוצאי שבת כיוון שלא טבלה 

 עתו: נחלקו בד  ⤶

רמ"א הקל דווקא באלמנה, אך בשאר נשים אף הוא מודה להחמיר, ט"ז:    ◄

 שאסור לטבול במוצ"ש.

 
שנהגו, טבילתה נחשבת  ג  טובלת בזמן מחמת מנה  הראשונים כותבים שאם אישה לא, הרי  רה צריך בירור ולכאו  6

 מירו בו. וצ"ב. החדם טוהר מקורו בגאונים שבזמנה, והרי 
  כמה ראשונים מועיל ייחוד הראוי לביאה, הט"ז הביא    ואם  ה, כיוון שקונה אותה בביאה.ון שאסור לבוא עליכיו  7

 עליה. ופסק הט"ז להחמיר עד שיבוא  דמהני,  המשאת בנימין שלא מהני, ולדעת 
 י.ש"רוכאן חשש המהרי"ל לדעת קצט, א שיש בזה מחלוקת ראשונים,  מןעיין בזה בסי 8
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 רמ"א הקל בכל הנשים. מקום שמואל:  ◄

פני שממהרת לא תחוף היטב מ  בול במוצאי שבת, ואין בה חשש שמאטכלה יכולה לחוף ול .א
 )נוב"י(. לביתה 

  ד ע  שימשתב  םירוסאש  ףא  ,תבשב  לח  יעי בשה  ם ויה ו  ,לבא  היה   ה לעבש  השיא  :םשה  בןא .ב
 תבוריק ר  אש  י רשה  , תשב  ברעב  לבו טל  ה לוכי  םוקמ  לכמ  ,(םויב   ש ימשת  ןיא  ירהו)  תבש  רקוב
ו  רכצישה  מלו  ,רוסא  ש"צובמ  םג  , בתש  ברעב  לובטת  לא  אםי  רהש  ודוע  .לבאל  תורתומ
  םא קרו   ,ש"צו מבה  רוסא  הניא תב ב שרעב   לובט לה עלי ר וסאנ ם אי הרו ה,ז  ם עט ב ע" צ "ש:תפ) כ" כ תכוחל

 . (ש"צומ ב םג הרוסא  זא  ,הלבט  אלו ינפל לוטבלה לכי
 

 טבילה במים חמים  ❖ 

ליום שישי, אלא יכולה  , ואין לה להקדים את הטבילה  10לטבול במים חמים ין  א  :9חכם צבי   ◄

טבול בביה"ש ולא תבוא ת ואם א"א    .(11או לדחות את הטבילה למוצ"ש)  םשהפיגו צינת  לטבול בצונן
 ילה. לבית עד הל

 לים, ומוטב יהיו שוגגים וכו'..י. ואין למחות במק 12מים פושרים בלטבול מותר נוב"י:  ◄

 לטבול במים חמים.  מותר : 13ה, ברכי יוסףבית יהוד ◄

 

 בילה ביום ט | ג סעיף 

 : הרצק המד קה

 הכירצ ש  אלא  ,ןעצמאב  םד  התאר  םא  ףא  ,םימי  העבש  רחאל  תלבוט  ה דינ  ה ר ות  ןידמ .א

  ם ימכח   ןכ  ודמלו  ,לובטל  הלוכי  ינ ימש  לילב  קרו  ,םימל ש  םימי  העבש  םילשהל

 .(טי ,וטא רקיו )  "התדינב  ה יהת"  קוספהמ

 ולוככ  יעיבשה  םויהמ  תצקמש  יםרמוא  ,םייקנ  העבש  רופסל  הכירצש  הבז  םנמא .ב

  השעמ  רחא  ,(חכ  םש)  "רהטת  רחאו"  ק וספהמד  מלנ  הז  רבד  .םויב  רבכל  ובטל  הלוכיו

 . רהט ת (הליבטה)

 
הערה  )או"ח שכו,   פסקי תשובותב   )הביאם  .)מהדורה ה, מו(ושואל ונשאל  )או"ח יח(, חת"ס ()סימן יז  רעק"א רו  וכן מצינו שהחמי  9
52).) 
 בערב שבת. ו מים חמים, אפילו הוחמשאסור לרחוץ כל גופו ב ו"ח שכו, א( )אהשו"ע פסק  שהרי 10
ל גם במוצ"ש.  בליל שבת, לא תטבו"א פסק שאם לא טובלת  רמשהרי ההודה ולבושי שרד,  בית לחם יוהקשו עליו    11

לא משום שהיה לה  ו  מטעם צדדי,  שהרי כאן לא טבלה   )ולע"ד אין קושי כלל מדברי הרמ"א,נחשב כאי אפשר.  שהכא  הפת"ש  ויישב  
 אסור בעצם(. 

וונה לשיעור שאין  הכמים בפי העולם. )ואפשר שכתב שהכוונה למים שאינם נקראים ח  ג()או"ח שכו, וך השלחן בער 12
עת  הכריע להתיר בפושרים, ובשער הציון כתב שניתן בש( )שם ס"ק זבמשנ"ב לא סובל(. אף  ם נהנה מהם, אך גםהאד

 התיר בחמין, כמובא בהערה לקמן(. )ש קרבן נתנאלהדחק לסמוך על 
ר  ביאר שהטעם להתי ף ד(  ענ)או"ח א, קכו,    גרות משהובאתר לטבול בחמים במקום מצווה.  ו שמקרבן נתנאל, וכן כתב    13

, ומשום כך  שטבילה בקרים הוי כמצטער (  )אירגס, סימן סד(יוסף    )דברילאו להנות נתנו. ויש כתבו  הוא משום מצוות  
 ם, כדאיתא בשו"ע או"ח סימן שז, ה. לו רחיצה בחמיהתירו 

כף והביאוהו סדרי טהרה ו)  , בניהם: שו"ת בני יהודההביא פוסקים רבים שהקלו בזה(  54  הער)שכו, ה  בפסקי תשובות
ו אף  מבעלז ועוד פוסקים. ע"ש שחלק ניכר מהפוסקים התיר   יים, ישועות מלכו שכן נהג מהר"שהחיים(, דברי ח
 ה, ואכמ"ל.ולתוספות טהר לטבילת גברים 
  ול והגות כפוסקים שעדיף לטבר צאת הכוכבים, ובנות אשכנז לא נחלאלטבול בחמים אף  (  שהםבאבני  )כ"כ  המנהג כיום  

שלכתחילה לא תטבול בחמין,    יד, ג( )סימן כתב  ובטהרת הבית ת בחמים.  לאחר צאה"כ טובלו  בבין השמשות, אלא אף
 ין לאחר צאה"כ.שר, תטבול בחמהשמשות. ואם אי אפאלא תטבול בין 
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 ת אם זע   .הבזכ  םייקנ  העבש  וילע  תבשלה  כירצש  הא ור  השי אש  םד  לכ  לע  ור זג  ם ימכח .ג

 ז ס  ארמגב)  ןועמש  י רב  ירבד)  הני ינמ  לכ  ר ותסתו  ה ארת  אמש  יעיבשה  םויב  לובטל  ורסא

 ,הליבט  םג  רוסאל  ותנווכש  וא  ,הליבט  ריתהל  ךא  שימש ת  רוסאל  ותנו וכ  םא  יםנושארה  וקלחנו  ,(ב"ע

 . ((גפק ןמיסב י"בב םג ןייע) הליבט םג ורסא םיארומאה  ךא ,שימש ת קר רסא אוהש וא

  התיב אמש  ששחמ  ינימשה  םויב לובטל  םימכח  ורסא  ,ינימש  לי לב  הלבט  אלו  הדימב .ד

  יעיבשה   םויה  ןיב  ןיחבת  אלו  ,םוי ב  לובטל  איה  ףא  אובתו  םויב  תלבוט  המיאש  הארת

   .(ןידה רקיעמ רתומש)  ינימש הם  ויל  (יןדה רקיעמ  ורשאס)

 

שכל חייבי טבילות טבילתן ביום, חוץ מנידה    (דועו  ב"ע  וא  מוי  ,ב"ע  צ  םיחספ  ,ב"ע  זס)  רא מגבמבואר  

לא ביום שהרי נאמר    מי הנידות יכולה לטבול מיד בלילה, אך)דהיינו שלאחר שבעה יוהיולדת שטבילתן בלילה  

 ם תהיה בנדתה'(. ה 'ושבעת ימיב

ר להם לטבול  ע אסוהרי כל הנשים בימינו ספק זבות הן, ומדו,  (ב" ע    זס)   רב פפא שואל את אביי

)שהרי הוא היום השמיני לראייתה מאחר  השביעי לאחר שספרה מקצתו, ומקצת היום ככולו.    ביום

מחשש שתראה    אסרו זאתש  ןועמש  יבר  בריד   על פיו  . וענה ל ()אחרונים(ה וז"נ  שצריכה הפסק טהר

 (. הבזעודה )ונמצא ששימש עימה בר התשמיש ונמצא שסותרת למפרע אחל
 

משום  יום השביעי  בלטבול  אישה  ותר למ:  14רז"ה  ◄ טבילה  לגזור  אין  אך  לשמש,  רק  אסרו  )וחכמים 

 תשמיש(. 

מרדכי    ◄ סמ"ג  תרומה,  תוספות,  ק]רש"י,  בסימן  ביום  א:  ורשב"  [(15פג )הכל  לטבול  אסור 

 וך חשש שתשמש(. מת  ם אסרו טבילה)שחכמיהשביעי 

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 השמיני )סרך ביתה(טבילה ביום  ❖ 

יו ארבי  ביתה  חנן  סרך  ביום, משום  בזמנה  שלא  אף  לטבול  לנידה  תראה  ומר שאסור  )שביתה 

 (. י()רש"ידי כרת שטבלה ביום, ואף היא תבוא לטבול ביום גם בתוך זמנה ותבוא ל
 

ור אף בימינו אסומה, ר"ן, רי"ו וטור:  ותר  "מ בשם סמ"גתוספות, רא"ש, רשב"א, הגה  ◄

 א בזמנה.לה של, אף בטבים משום סרך ביתהלטבול ביו

 שו"ע.כך פוסק  ☜
)שהרי גם אם ביתה תטבול ביום, לא תתחייב כרת  מותר בימינו לטבול ביום  ראבי"ה ורבינו שמחה:    ◄

 בכך(. 

 )ש"ך(. בת אסור, דלא פלוג ו אם אין לה אפיל .א
בדיעבד   לכתחילה לא תטבול ביום, אךמים שלא טבלה כראוי,  מה יתברר לאחר כאישה שה .ב

שלא )מחשש שביתה תחשוב שמותר לטבול ללא ז"נ(  לשמור שבעה נקיים  ריכה  . אך אינה צ16מותר
 )ש"ך(.גוזרים סרך ביתה אלא על טבילת יום 

 
גות  השאך דברים אלה מופיעים ב  גרס הר"א, ומשום כך התקשה בדעתו(,ה  הרז"וכן לקמן, במקום  גורס הר"א )  הב"י  14

 טבילה. בבעלי הנפש בשער ההרז"ה על הראב"ד 
  )על פי הטור(   ר הב"י באופן השניראשונים הסוברים שאסרו רק תשמיש כדעת הרז"ה, וביאשיש עוד  בב"י  עיין שם    15

ן אסר רק  עומרות שרבי שמ לש  םוונתכ)ו  ז ע"בסזף  ב   ראיםוהאמ  על פי  יששאף הם מודים שגזרו טבילה אטו תשמ
זרו למרות  שמחמת חשש כרת ג  והר"ן  שב"אהר, והביא בשם  (די ספקשמא תבוא לי  הבילטם  גר  יש לאסו  , שמישת

 שזה גזירה לגזירה. 
ש בדברי הש"ך כאן.  נעשתה ביום השמיני. וצ"ב מה החידו  אם   יום בדיעבד "ע מתירים טבילה בעיף ה, שכועיין בס   16

 ת שזה לאחר כמה ימים(. י עיקר חידושו שלכתחילה אסור למרו)אול
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 טבילה לפנות ערב  ❖ 

 ה.ל לפנות ערב, כך שתגיע לביתה בלילמותר לטבו: ר"ת ◄

ין שמותר לטבול בעוד תה תחשב את הזמן ותבערב, משום שבר לטבול לפנות אסורשב"ם:  ◄

 יום.

 . הרשב"םנכון להחמיר כדברי  "ג וב"י:סמ ☜

 : )על פי הב"י(נחלקו בדעת רשב"ם  ⤶

 לא תצא מביתה ללכת למקווה לפני הלילה.מרדכי וסמ"ג:  ◄

לה, רשאית  ה קרוב למקום שרוחצת בו לפני הטביאם המקוו "ח:  ב  ☜

סמלפני  לכת  ל לטבול  באשכנז  שהמנהג  כתב  והאגור   ךוחשיכה. 
 לחשיכה.

כר"ת, וכן נהגו, מכל מקום יש להחמיר.   שסוברואפשר  ש"ך:    ⤶

 וכל זה בשמיני, אך ביום השביעי יש למחות במקילים.  

 בלילה. הו וקממותר לה לצאת לפני כדי להגיע לרא"ש:  ◄

 

 טבילת כלה ביום ❖ 

. אך לאחר  לכלה לטבול ביום, שהרי לא באה אל החתן עד הלילהותר  מ:  מהרי"ל( )על פירמ"א    ☜

  .()ש"ך()כלומר, אם טובלת לאחר החופה, אע"פ שזו טבילה ראשונה ם ר נשיהחופה דינה כשא
 נחלקו האחרונים באיזה אופן התירו טבילת כלה ביום:  ⤶

ת  פולט )מחמת  רונה  ה מחכה חמישה ימים לאחר הראיה האחדווקא כשהכל  מותרש"ך:    ◄

ום השביעי יד בי)שהרי כשטובלת מול ביום,  אך אם ספרה שבעה נקיים מיד, אסור לה לטבש"ז(  
 (.17יש לחוש לא רק לסרך ביתה אלא שמא תסתור הכל 

רשאית  דגול מרבבה:  ◄ הכוכבים,  צאת  לאחר  רק  לחתן  הכלה  כיוון שמביאים את 

ולסמה בישעת הדחק. אבל אין להעמיד את החופלטבול ביום ב זה שייחדו  וך עום  ל 
 .18אותם רק בלילה

 

 יום במצבי דחקסעיף ד | טבילה ב

שהאמוראים התירו לטבול ביום השמיני בגלל מצבי דחק שונים, רב    (ב"ע  זס)ת  הגמרא אומר 

התיר    הודהי  אידי התיר משום סכנת אריות, רב אחא בר יעקב התיר משום חשש גנבים, רב

 העיר ברדת הלילה.  שערי את  שהיו סוגרים משום הקור, ורבא התיר משום 
 

 
לדידן שצריכות    םימי  מונהבעה, הרי הכוונה לאחר שחר שמה שחשש לטובלת מיד לאלא הבנתי דברי בתרתי.    17

ר, שהרי גם  פי היתר הש"ך, יש חשש תראה ותסתול   ועוד, הרי גם  ור אינו שייך כלל. א תסת לשבת ז"נ, והחשש שמ
 למים ודגמ"ר()תורת השהקשו האחרונים  רה לפי דברי הש"ך. ועוד  לאחר חמישה ימי פולטת, יש חשש סתיכשמונה ז"נ  

ים שאולי הש"ך ת שלממה שייך לחשוש שיבוא עליה? )ועל זה כתב התוררק לאחר צאה"כ, ו  אותםשהרי מייחדים  
ו לזה, ומניין לנו לחדש חשש  , שהרי הראשונים לא חשש תה בשביעי ויבוא עליה. ולע"ד צ"עאושהחתן יפגוש    חשש
 זה(.

משה,    נעימים, שו"ת ישמחים בר"ש קלוגר, רעק"א, חבליהם:  קלו אף בחופה שביום, בנאך דע שהרבה אחרונים ה  18
 תיהו להקל., ופסק כוווד פתח(ב, עמ) בטהרת הבית , ועוד, הביאםשואל ונשאל
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ושו"ע:    ☜ הטור  ביום  לטבול  אונס  מותר  מחמת  או   )כגוןשמיני  מגנבים,  או  מצינה  שיראה 

 שסוגרים את שערי העיר בלילה(. אך ביום השביעי לא תטבול אפילו מחמת אונס. 

חשש  ה, מתוך  בלת ביום השמיני לא תראה זאת לבעלהטו  אף:  )על פי האגור לביאור הב"י(רמ"א  

 ביום השביעי ואז יגיעו לחשש כרת.בול שתט

סף, אך העיקר כביאורו הראשון, שצריכה להסתיר ית יוא כביאור השני בבדברי הרמ"גר"א:    ⤶

 .19ביום השביעי, ולא ביום השמיני

 .20אין להתיר אלא באונס של כל אנשי העירחמודי דניאל:  .א

 

 עברה וטבלה ביוםה | סעיף 

 ביום השמיני, אף ללא אונס, עלתה לה טבילה. טבלהי הכל אם לדבר: , רי"ו וטור רשב"א

 שו"ע.סק כך פו ☜
 

 השביעי  ביום טבלה ❖ 

אסור לטבול ביום השביעי, ואם עברה :  (22)לפי הר"ןמהר"ם וראב"ד  ,  (21גה"מ)לפי השאילתות    ◄

 וטבלה, לא עלתה לה טבילה.

ר  ◄ רמרשב"א,  שמחה  אבי"ה,  ורבינו  הגה"מ(,  ב"ן  וטו  מב"ם,ר)הביאם  לה  :  ררי"ו  עלתה 

 .יסור תורה בכל מקרה()שהרי אין בטבילה זו חשש אטבילה בדיעבד 

 שו"ע.פוסק כך  ☜
 פסק להחמיר כאוסרים, ויש להחמיר כשאפשר.  ב"חהש"ך:   ☜

 .23ניתן להקל אך ביום המעונן, וספק אם טבלה ביום, חמודי דניאל:  ⤶

  

 
אבני שהם  ב)הביאם  החמירו אף בטובלת בשמיני  בסדרי טהרה ולחם ושמלה  אמנם  הב"ח, וערוך השלחן.  ן כתבו  וכ  19

 בזה. ע"ש. בין שדעת הב"י להקל שה )ב, תצו( הבית  בטהרת(. ועיין )כאן(
הסברא בזה,  ה. ולכאורה נראה שגדול  שאסר להקדים את הטבילה משום אי נעימות  שלמים מתורת הוכן משמע    20
 ביתה. באונס של יחידים, עדיין שייך סרך אין חשש סרך ביתה, אך   כאשר האונס כולל את כל אנשי העירק שר

ל בני העיר.  ל, שהתיר אפילו לכ , רבותא קמ"שכתוב בגמרא 'אתקין  קלו אף באונס פרטי, ומה אך הרבה אחרונים ה
והסכים  ,  עמוד תצג(  )ב,בטהרת הבית    ועוד, הביאם,  נז(,  )בברי מלכיאל  , דטהור, עמ' קמ(  )קןר  מאורי או)ס"ק ח(  לחם ושמלה  כ"כ  
 ם להלכה. עמה

תה טובלת  ר על דין תורה, שהייב שייתכן והשאילתות דיבהשאילתות, אך חזר בו וכת ביאר כך דעת  הרז"ה  אף    21
ה  ודופן, אף הוא יאיסור תורה בכל א   שש של, שאז יש חשש לאיסור תורה, אך בימינו שאין חום השביעי לראייתהבי

 שעלתה לה טבילה בדיעבד.  
יעי, ומשום כך תמה התיר לטבול היום השב  ב"דשהרא, שהביא  יל בד"ה וכתב הרשב"א()לע   הרשב"א גרס בדברי    יהב"  22

ים  הוא מהמתיר  רז"השה  . אך בגירסאות אחרות איתאדיעבד ביום השביעיאוסר אפילו בשהראב"ד  שהביא    ר"ןהעל  
 ר אפילו בדיעבד, ולא קשיא מידי.וסואכן הראב"ד אבול ביום השביעי,  לט

 ספיקא. לכאורה משום שזה ספק  23



 199  ◆  סימן קצח 

 | דיני טבילה וחציצתה  חסימן קצ 

 

 ימןהקדמה לס

הטבילה. אך    על רוב גופו של האדם, והוא מקפיד עליה, מעכבת את ש  צהציח  קר מהתורה   .א

אף על חציצה על מיעוט הגוף והוא מקפיד עליה, וכן על רובו ואינו מקפיד. אך    גזרו  חכמים

 אינו מקפיד לא גזרו. על מיעוט ש

  עוט)שכן אם זה מיה  וצץ ומה לא חוצץ. והצורך בפירוט זמה ח  סעיפים רבים בסימן זה מגדירים .ב

דת, לעולם חוצץ,  א מקפאדם שוות, ואם הי  משום שאין דעות בני הכל הולך אם היא מקפידה או לא(  

ים לפרט את אך אם היא אינה מקפדת ורוב העולם מקפיד, בטלה דעתה. ולכן נצרכו הפוסק

 ע"ש עוד(. )ערוה"ש ס"ק ד' וה', בטלה דעתה   - אמי של ףאהדברים שרוב העולם מקפיד עליהם, ו
 

 ני הטבילה א | די סעיף

במים ובא השמש וטהר", מה    בשרו   אם רחץמהפסוק: "כי    םידורש  אמור פרק ד, ז(  א רפס)   םימכח

 ביאת שמשו כולו כאחד, אף ביאתו במים כולו כאחד. 
 

ם אחת, פה בפעצריכה שתטבול כל גו, ראב"ד, רשב"א, רא"ש, מרדכי, סמ"ג וטור:  םרמב"

 כולל שערות ראשה. 

אם היה ניתן שלא יהיה עליה שום דבר החוצץ, )שצריכה להקפיד    כיוון שכן,טור:    ⤶

 (. )ב"י(תה טובלת בשנית את האיבר שהייתה עליו החציצה , היילחצאיןלטבול 

 .ע"וש קסופ ךכ ☜
 

 מהי חציצה )רובו ומיעוטו( ❖ 

ל רובו שאינו  כמים גזרו ע חוצץ, וח   ומקפיד עליו  שמהתורה רובו)סז ע"ב ועוד(  רבי יצחק אומר  

 ירה. ה לגזמשום שזו גזירמיעוט שאינו מקפיד לא גזרו, פיד ועל מיעוטו המקפיד. אך על מק
 

כל  רש"י:    ◄ ואינו מקפיד אינה אוסרת. אך על הבשר,  על מיעוטו  על השיער חציצה  דווקא 

 .1חציצה מעכבת

 סרת.יד, אינה אוה על מיעוטו ואינו מקפאף על הגוף, חציצתוספות, רא"ש וטור:  ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 .2ה נחשבת הקפדה היא רק לעיתים רחוקות, אינ   אם ההקפדהזכרון יוסף:  ⤶

 אף בדברים שאינם חוצצים. )לכתחילה( אין לטבול : ל פי הגהות ש"ד( )עא רמ"

 כלומר, שלא תטבול אף בחציצה על מיעוט הגוף. ט"ז: ⤶

 
ו  לזה, וכוונתו רק שמשערים את שער כתב שרש"י לא התכוון  (  )עירובין דף דריטב"א  הך  אתוספות.  כך ביארו דעתו    1

בספר כן  א  שאף מצראשון(  )על סוכה בפרק  אל  ר ישרבמאות הגאונים )מובא בב"י על סעיף ה(. וכתב  בפני עצמו, וכדע
 .הפרדס 

  א לו  , תו בור ק  םי תיעל   הנווכהש  ב תכ   הז  ל עו  . ץ צו ח  , םי מעפל   דיפקהל  םד א  ינב  ך רד  ם אש  ע "ושה  ן ושל  ר איב  ך כבו  2
יה רק  עליה, חוצצת. אך אם תקפיד עלכוונתו שאם תמיד כשתזדמן לה מציאות זו תקפיד    הארנו  .ת וקוח ר  םי תיעל

  ת שחרתמה תוא יצמל  תעיתים רחוקו ין מציאות המתרחשת רק לכוונתו לחלק בלא חוצצת. ואין    –לעיתים רחוקות  
 ור זה(. ף א( שכן משמע כביא, ענ)א, צזבאגרות משה ועיין  )מה חילוק יש בזה  ןכ, שתוב ורק םי תיעל
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 לא, או להיפךהיא מקפידה והעולם  ❖ 

 גד דרך העולם: אישה מקפידה או אינה מקפידה כנאפשרויות כאשר הדנים בכמה  הראשונים

, אך דרך רוב בני אדם  בשעת הטבילהדה על החציצה  מקפיאינה  אם    ראב"ד, ר"ן וטור:רא"ש,  

 להקפיד על זה, נחשב לחציצה.

 

 ם להקפיד, חוצץ. אינה מקפידה, אך דרך רוב בני אד לעולםהיא אם רשב"א ורי"ו:  ◄

 ב"ח, ט"ז וש"ך. י מרדכי( )סעיף יד, על פ רמ"אפוסקים כך  ☜
 אינו חוצץ.: דעתו(ב"י מסתפק ב)"ם רמב ◄

 

 קפיד, חוצץ.לההעולם לא ך  רדמקפידה, והיא ם אר: ם וטורמב" ◄

 אינו חוצץ.רשב"א:  ◄

כעת,  אינה מקפידה עליוהיא אם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו, אפילו שו"ע:  ☜

. ועל רובו  3לעולם לא מקפידה, חוצץ דים, אע"פ שהיא  ם מקפיחוצץ. ואם רוב בני אד
 ך. אין דרך בני אדם להקפיד בכוצץ אפילו ח

 

 על פי הט"ז( ן מיעוט המקפידדי סיכום( : 
 חוצץ.  -דרך רוב בני אדם להקפיד, והיא אינה מקפידה לעולם  .1
גם    מקפידה, אם היא  ותרק לעיתים מסוימרוב בני אדם אינם מקפידים ברוב הפעמים, אלא   .2

 וצץ. אינו ח -צץ, ואם אינה מקפידה לעולם  חו - לעיתים
 . אינו חוצץ -ה מקפידה לעולם והיא אינ עולם()אפילו למיעוט בני אדם מקפידים  .3
 

 צים סעיף ב | חוטים החוצ 

א(  המשנה אומרת   צ )מקוואות ט,  ורצועות ש 'אלו חוצצים באדם, חוטי  בראשי  מר וחוטי פשתן 

ר לאישה לצאת עם חוטי צמר ופשתן, ולא ברצועה  שאסו בת נז ע"א( )ש שנה הבנות'. וכן שנינו במ

 . 4תרפם שבראשה, ולא תטבול בהם עד ש
 

 הכוונה לחוטים הנמצאים בקליעת השיער. רש"י:  ◄

יער, לא יועיל  השיער, אך בחוטים שבקליעת השהכוונה לחוטים שעל גבי  רא"ש:  תוספות ו  ◄

 כך.שם כל תן, כיוון שהמים לא נכנסים להרפות או

 טור ושו"ע.   כך פוסקים ☜
 כיוון שמקפידים לפעמים להסירם, חוצצים לעולם. ט"ז: ⤶

 
עכשיו, אך    ל זה לפעמים, אך לא רובם, והיא אינה מקפידה על זה דבריו: אם בני אדם מקפידים ע  מבאר  הט"ז  3

אך אם רק מקצת בני אדם    חוצץ.   – א מקפידה לעולם  אם רוב העולם מקפיד, אע"פ שהיא ל  ןוכ אחרות כן,    בפעמים
 ו חוצץ. אינ –היא אינה מקפידה לעולם מקפידים ו

ו"ע שדרך בני אדם לפעמים להקפיד, הכוונה  שו מוכרח, וניתן לומר שמ"ש השפירו  כתב שאיןטהרה    בסדריאמנם  
מק"ז ס"ק ב(  )בבפרדס רימונים  ן עוד  , ואינם מורידים ואינם מעלים. ועיימאן דליתא דמיאדם, אך מיעוט, כ  לרוב בני

 עוד בזה(. בני שהם בא )ועיין שסייע לט"ז 
הסירם בשעת חפיפת הראש,  מקפיד, כיוון שהאישה מקפידה לאינו  ן אינם מיעוט שבאר שחוטי צמר ופשתמ"ש  הרא  4

 ם, חוצץ לעולם. וכיוון שמקפידה בזמן מסוי
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לטבול בלא צמר גפן באוזנה לשאוב הזוהמה, ושכחה להסירו במקווה, תחזור    מניחהאישה ש .א
 )שו"ת פני אריה(. ברכה 

 

 שאר הגוף  ❖ 

לחוטים שעל  רק  כוונה  השחוטי צמר ופשתן חוצצים    ,את המשנה)שבת נז ע"א(  ר  רב הונא מבא

  די לא ראש. הגמרא מבארת שכוונתו למעט חוטים שעל הצוואר, שלא קושרת שם בחוזקה כה

ר שהוא קשה חוצצים, כ"ש שעל הבשר )אך בשאר הגוף ודאי שהם חוצצים, שאם על השיעלחנוק את עצמה  

 . שהוא רך(
 

  ואם על השיער הם )גוף,  טעם הגמרא אינו שייך בשאר הוף החוטים חוצצים, שהרי  בשאר הג:  טור

 חוצצים למרות שהוא קשה, ק"ו על הבשר שהוא רך(. 

וף, לא תטבול בהן עד שתרפם, אך חוטים שבצואר אר הגהיו כרוכים על ש שו"ע:    ☜

 הרי אינם מהודקים. אינם חוצצים, ש
 

 קטלא שעל הצוואר ❖ 

ן, אך  באזניהשמותר לבנות לצאת בחוטים ש   רב הונא מברייתא האומרת   מקשה על )שם(  הגמרא  

נא  רבי  שבצאוורן, והרי רב הונא אמר שאישה לא חונקת את עצמה בצוואר. ומיישב  בחבקים לא  

 דובר על קטלא, שאישה חונקת את עצמה בה, כדי שתראה בעלת בשר. שמ
 

בשרה  ומהדקת אותו היטב כדי ש  קטלא היא כמין בגד שתולה סביב צווארה, והוא חשוב,רש"י:  

 ועה שלו רחבה וחלקה, אינו מזיקה(. ם שהרצ )ומשובשר בעלת  יבלוט על ידי כך ותראה

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜
 

 וליםחלים  סעיף ג | חוט

אראב"ד בשם השאילתות:    ◄ ופשתן  צמר  חוטי  עם  לטבול  לא אסור  שהמים  כיוון  רוגים, 

 בול בהם כשהם נקיים מטיט. יים כמעשה רשת, יכולה לטאך בחוטים חלולים העשו  .עוברים בהם

 .5שו"עסק כך פו ☜
 . )עיין סעיף הבא(חוטים ארוגים אינם חוצצים למקווה "י ומשמעות הרמב"ם: רש  ◄

או מטו  ש"ך:  ⤶ מלוכלכים  חוטים  עם  טבילה  לאסור  הבא  בסעיף  הרמ"א  נפים, דברי 

 . )וע"ש שיש חולקים ומתירים( מוסבים אף על סעיף זה
 

 שיער עיף ד | חוטי ס

 מה קצרההקד

תית  .א בשערות  בשני  חציצה  הככן  שיער  וכדומה.  אופנים:  לאוספו  השיער,  גבי  על    וארוך 

 שערות הקשורות זו עם זו. ב

 באופן הראשון וסעיף ה' באופן השני. עוסק סעיף ד'  .ב

 
כדעת הרמב"ם. ויישבו שכאן  ם ארוגים אינם חוצצים,  ם שבאו"ח בסימן שג פסק השו"ע שחוטי והקשו האחרוני  5

רה  סמך על הדעות שאין רה"ר מהתו  שבשבתאו  (  )ס"ק יד(   וערוך השלחן  ס"ק ב(שג,  ) )נהר שלום  שום חשש כרת  החמיר מ
 הש"ך(. נתבתירוצו השני, וביאר שזו כוו)נהר שלום בימינו 
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בין המקרים, שש .ג ולא    ,חוצצת אפילו בכל שהוא   ערה הכרוכה סביב שערות אחרותהשוני 

הקשורות צריך    . ואילו בשערות(ר בסעיף בכדין חוטי צמהם לפעמים,  כיוון שמקפידה עלי)ריך רוב  צ

ך, רק שערה אחת חוצצת, בין כאך בין כך ו)אא"כ מקפדת על זה(.   רוב בכדי שהשערות יחצצו  

 . )עיין סעיף ה'(ושתים לא חוצצות 

 

בהם.    ינם חוצצים, כי המים עובריםשחוטי צמר ושיער א)משנה במקוואות ט, א(   רבי יהודה אומר  

 בי יהודה בחוטי שיער. שחכמים מודים לר ב(  )נז ע" אומרת הגמרא בשבת
 

 חוטי שיער אינם חוצצים.  טור ושו"ע: ☜

 

 וגים  חוטים אר ❖ 

. ושתי  ()רש"י(ר למותחן בחוזקה  )שאי אפשדנה ביציאה בשבת עם חוטים ארוגים  )שבת נז ע"א(  הגמרא  

 לישנות נאמרו בזה בגמרא: 

 גזרו בו חכמים. "ק: כל שהוא ארוג לא ל

 שראה שאחיותיו אינן מקפידות על חוטים ארוגים. דרב יהושע מספר ריהל"ב: רב הונא ב

ם  לל"ק אינ(,  שיתלכלכו מהמים  )רש"י: מטונפים בטיט. רא"ש: מוזהביםנפי'  נפק"מ בניהם: חוטים 'דמיט 

 חוצצים. לל"ב, הרי מקפידים בזה וחוצצים. 
 

וה  ניין חציצה במקובע  בגמרא הוא רק ליציאה לרה"ר, אךהנידון  :  (6ות הרמב"ם )ומשמע  רש"י  ◄

 לכו"ע אין חציצה בחוטים ארוגים.

חציצה במקווה, ולפי הלישנא השניה אסור    אף עלהנידון בגמרא הוא  רבותיו של רש"י:    ◄

 .7ש עליהם טיט, כיוון שמקפדת עליהםלטבול בחוטים שעליה כשי 

ו  גים, אך אם הם מלוכלכים בטיט אולה לטבול בחוטים ארויכטור ורמ"א:  רי"ו,    ☜

 וזהבים, אסור.מ

 נכנסים בהם אך היא מקפידה להסירם: האחרונים נחלקו בדברים שהמים  ⤶

 אע"פ שהמים באים בהם, חוצצים. : בביאור רבותיו של רש"י()וסף בית י ◄

כח , והכי מוכיוון שהמים באים בהם, אינם חוצציםולבושי שרד:    דרישה  ◄

  חוששת שום שמוזהבים אסור מ  טים )אך לעניין טבילה בחו  ך הסימן.מסעיפים רבים בהמש

 .(, אך אם טבלה עלתה לה טבילהולא טובלת טוב
 

 ת קשורוסעיף ה | שערות 

ן חוצצות, ושתים איני  ששערה אחת קשורה חוצצת, שלוש אינ )סז ע"א(  רבה בר בר חנה אומר  

 )=שחוצצת(. אחת  שאין לנו אלאיודע. ורבי יוחנן אומר 
 

 
  באבני שהםגוונא. עיין    ציצה בחוטים ארוגים בכלחרונים שהוא סובר כדעת רש"י שאין חכתבו הא  השו"ע בדעת    6

 . ו"ע(ן פסק להלכה )לפוסקים כש, שכ)כאן(
, הרי הם ארוגים ואינם חוצצים? ויישב  חוטים חוצצים בגלל הקפידה שלהבותיו, איך ייתכן שההקשה על ררש"י    7

 שני אופנים: בהבית יוסף 
לל"ב חוצצים משום הקפידה נן חוצצים משום כך, אך  ת היא בנקודה הזו, ואכן לפי ל"ק איקת בין הלישנו המחלו . א

 רבותיו של רש"י פסקו.  שלה, וכך
ידי הבותי ר . ב )והכוונה מתהדקים על השיער והמים אינם  טיט או הזהב החוטים  ו סוברים שעל  עוברים שם. 

 . סובר כביאור הראשוןשרי"ו כיח הב"י להסירם(. והו מתהדקים ומקפידים שמקפידים עליהם משום שהחוטים
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 קשורה חוצצת. ה אחת י יוחנן ורק שעררבהלכה כמב"ם, סמ"ק, רא"ש וטור: ר ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 תי שערות קשורות חוצצות. ואף שהלכה כרבב"ח, ורי"ו:  8רשב"א, ר"ן  ◄

ם היא מקפדת עליהן, או שדרך העולם להקפיד  כל הדיון בשערות קשורות הוא רק אב"י:    ⤶

 .9עליהן 

,  ()ש"ך(מקפידים על זה    א)או שרוב בנ"  א אם מקפידה עליה וקשערה אחת חוצצת דו שו"ע:   ☜

 אך אם לא מקפידה אינן חוצצות עד שיהא רוב שערה קשור שערה שערה. 
 

 רות קשורות זו בזו שע ❖ 

נידו  השער  :ורשב"א  10רמב"ם  בחברתה,  הקשורה  הקשורה  אחת  אחת  כשערה   המצעבנות 

 וחוצצות. 

 שורות: נחלקו לגבי שתי שערות הק ⤶

שורות זו בזו, או הק   ערות. אךתי ש הקשורות בעצמן הוי ש  שערותשתי    ם:רמב"  ◄

 ע(. לכו"  ואינן חוצצות) ,נידונות כשלוש שערות ,קשורות לשערה אחת

 וצצות(. ח –)ולדעתם  ת כשתים ושתי שערות הקשורות זו לזו, נחשברשב"א ור"ן:  ◄

 נ"ל(.חוצצות כתי שערות לא אינן חוצצות, משום שש  שבכל מקרה)רמ"א כך פוסק   ☜

 

 ולעצמ נידון  אם השיערה ❖ 

ציצה  שיער הראש נידון יחד עם הגוף, ורק חציצה על רובו הגוף והשיער נחשבת לח  :11רמב"ם   ◄

 על רוב הגוף. 

, ואם יש חציצה על רובו, בכל שיער הראש נידון לעצמוגאונים, ראב"ד, רא"ש, רי"ו וטור:   ◄

 וף(. ש נלמד מפסוק אחר משאר הגשיער הראטעמם משום ש ר"ן:)אופן לא עלתה לה טבילה 

 )עיין גם לעיל(.שו"ע  כך פוסק   ☜

 

 סעיף ו | שיער בלב ובזקן 

)הכוונה לשיער שם שנקשר שקלקי הראש והזקן חוצצים  (' וג'ב יותנט, מש)המשנה במקוואות אומרת 

 (. ים()מפרשיו ן מקפידים על)כי איאך שיער שבראש ובבית השחי אינו חוצץ  (.)מפרשים(עה מחמת הזי

אינו חוצץ באיש, אך באישה נשואה   ()עיין טור( 12באותו מקוםנה לשיער ש)הכוו ושער שבבית הסתרים

 .()ב"י(משום שאינה מקפדת, וכן איש אינו מקפיד  ,)אך בפנויה לאץ חוצ( )על פי התוספתא
 

 
 . ןנחוי  יבר תעדכ קספ ן"רהש בתכו קלחש (ח ק"ס) ז" טב ן ייע  ךא ,ו תע דב י"בה ןיבה ךכ 8
,  אם אינה מקפדת חוצץ פילו  ון שבזה אמעיר שזה לא בדקדוק, כיווהט"ז  יון בחוטי שיער,  כתב זאת על הד  הב"י  9

 רוב.  שייך קפידה אושורות זו בזו  ת הקורק בדין שערו
שורה לשערה שורה לעצמה הוי חציצה, אך שערה הקונת הרמב"ם שרק שערה הקהבין שכוהבית יוסף  מתחילה    10

 ובר ששערה הקשורה לשערה חוצצת. ן חזר וביאר שאף הרמב"ם סלא, ולאחר מכ
 )לפי ערוך השלחן ס"ק כה(. ור וטדה סז ע"ב( )ניבפסקים  רשב"ץ ,)דף סו ע"ב( י מאיר ,עירובין דף ד(ושים )חידשב"א הרוכן סוברים  11
הסירו )ויש פוסקים  מקום, שבנות ספרד נהגו ליך במנהגים לגבי העברת שיער אותו  שהאר)כאן(    באבני שהםן  עיי  12

 היטב.  אלא לנקותוהסירו  שעצם השיער חוצץ, ע"ש( ובנות אשכנז לא נהגו להסבורים 
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 טור ושו"ע. פוסקים  כך  ☜
 
 קליעות שיער שיש סכנה להסירם ❖ 

בוקות זו בזו, שנעשות  עות שיער דם קליאותם נשים שיש לה :  ת ש"ד("ה והגהו )על פי ראבי  רמ"א  ☜

 .13אינם חוצצותבלילה על ידי שד, ויש סכנה להסירם, 

 )חמודי דניאל(.הה זמן רב במים, כדי שיכנסו בהם המים היטב ותש ⤶

מים לרפואה,  ה הרופאים לעשות קליעות כאלה לרפואתה, ולפזר עליהן מיני סאישה שציוו ל .א
 .מאירות( ם)פני 14ינו חוצץקל שאות זו לזו, יש לה רבקו השענדועי"כ 

, כי החציצה היא  שחוצץ  טושפ  ,שים שעווה בשיער לצורך רפואישת אישה שרופאים ציוו   .ב
 . )חת"ס( מדבר חיצוני ולא מקשירת השיער בתוך עצמו

 

 | לפלוף שבעין  סעיף ז 

 צץ.ינו חוצץ, וחוץ לעין חוא( )ערוך( )צואת העיןשלפלוף שבעין )מקוואות ט, ד( המשנה אומרת 

ר  שלפלוף שבעין, לח אינו חוצץ ויבש חוצץ, ונקרא יבש משעה שהתי)סז ע"א(  מר  עוקבא אורב  

 וק. ליר
 

אך שליחת העין מעבירתו(,  )כיוון  חוצץ דווקא בתוך העין,  נו  לח אי:  )לפי הב"י(  תוספות ורמב"ם  ◄

 כל לפלוף חוצץ.  חוץ לעין 

 . וש"ך שו"ע יםוסקכך פ ☜
עין עד שלושה ימים, אך לאחר שלושה ימים חוצץ.  ץ בתוך הינו חוצלח א:  (15)לפי הטורמב"ם  ר  ◄

 .מחוץ לעין כל לפלוף חוצץ

 ב"ח.פוסק  כך  ☜
ויבש חוצץ רק חוץ לעין:  וטור  רי"ו  ,רא"ש  ◄  . בתוך העין אין לפלוףלח אינו חוצץ לעולם, 

 .חוצץ

 . תמו לח( סתמו יבש, ותוך העין ס  )חוץ לעין ויבש חוצץ לח אינו חוצץסמ"ג ומרדכי:  ◄

 
 

 
)בניין עולם  ם  כה אחת, וכבלוע שאינו צריך ביאת מי קות, הוי כחתיהשערות מדוביוון שנאמרו בזה: כ  כמה טעמים  13

)וכדין טבילת  גדילתה    מפני שסכנה להסירם, הוי דרך או  (.  (ס"ק יג))גר"א  חת  משום שזה קשר של יותר משערה א(,  ( )יו"ד מב

והיכתב משום שיש סבוש  הל  .)שם((  לעוברהגיורת, שעלתה טבילה אף   מתייכנה בדבר,  , אינה מקפדת  אשת מלהסירן א 
 עליהן. 

ום בלוע, שהרי הדיבוק  ינם שייכים כאן )שאין לדון כאן מש ששני הטעמים הראשונים אעיין בהערה הקודמת. וכתב    14
דרך גדילתה רא שכך זה  מך הסבשערות לא מתיר מטעם זה(. וניתן להתיר רק על סיע מדבר חיצוני, ואף קשירת  הג

ם לא היו  מר שיש בזה סכנה, מסתמא גם שאר נשיך שאם רופא אוולסמוך על כסכנה,  עם הלבוש שזו  או על ט 
 קלושה(.  מו האחרון וכתב שזו סברא, אך חלק על טעבסדרי טהרהוכן כתב מקפידות בזה )

ים  מוגדר לפי שלושה ימשריטה יבש  וון שבשריטה ודין לפלוף באותה הלכה. והבין הטור שכיכתב דין  הרמב"ם    15
ברי הקשה על דהב"י  ין'. אך  ם השווה בניהם שכתב 'וכן לפלוף שבע ף, שהרי הרמב"כך גם בלפלוף ט(,  )עיין בסעי

וכיוון שאין הכרח בביאור    ק יש בין ג' ימים לאחר מכן?ם הוריק או לא, ומה חילוהטור, שהרי עיקר החילוק הוא א
או לא.  יקר אם הוריק  מכן, אלא העלאחר    ק בין ג' ימיםריו וכתב שאין חילוכן, דחה דבמשמע    הטור, ואף בגמרא לא

יבש חוצץ )כשיעורו(    מגופו וחוצץ, כך זה. או שכשם שזה  יה רק לומר שכשם שזה בא]ומה שהשווה הרמב"ם בניהם ה
 זה יבש חוצץ )כשיעורו([.כך 
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 16נים אלה למעשהדי ❖ 

)חלקם נוגעים לסעיפים נוספים ילה ה בטב( מביאה מספר דינים הנוגעים לחציצ סז ע"א -)סו ע"ב הגמרא 

 : בסימן(

 ף לא(. )סעי אין לעמוד על גבי חרס ולטבול 

 . לד( -ג סעיפים ל) ]משום טיט שחוצץ או בגלל צניעות[אין לטבול בנמל 

לב אם   תבשיל  לטבווהלכ  הננתנה  על   -ל  ה  טבילה,  לא  לה  בה  שכן  תה  נדבק  חוששים שמא 

 .סימן קצט, יג(עיין )הטבילה היה  בזמן , שמא עכשיו  תאצומ ה ניוגם א ,לכלוך

בטבילה, אך אחרי שלושה ימים חוצצת    ה חוצצתדם בתוך שלושה ימים אינ  הקזת דקירה של  

 . )סעיף ט(

 .ז( )סעיףאך כשהוא יבש כן  ,הוא לחחוצץ כש  ף שבעין אינולפלו

 . )סעיף ח(וכחול שמחוץ לעין חוצץ  ,שבעין אינו חוצץכחול 

 . )סעיף לט(לא עלתה לה טבילה  ,ו סגרה מאוד אוד אאם פתחה את העיניים מ

כמו המימרות האלו, כי הם נאמרו דווקא לטהרות    ין הלכה]יש גורסים שהגמרא מוסיפה שא

   [.בעלה אין לחושת אישה לו לעניין טהרואיל

 סים את הסוגרים האלה, ואם כן ביחס למה הדברים אמורים:קו האם גורם נחל הראשוני
 

 לא גורסים את הסוגריים, וכל דינים אלה שייכים גם לטבילת נידה.   :וספותות  17רש"י, רא"ש   ◄

 . (מחצית השקל על פי) שו"עכך פסק שמע שמ ☜ 

 . יןשבע כחולהסוגרים רק ביחס לדין סים את : גור(18ת הב"י)להבנרבנו ירוחם  ◄

 ן. דם, לפלוף שבעין וכחול בעי דקירת הקזת גורסים את הסוגרים ביחס ל ורשב"א: ראב"ד ◄

בעין ופתחה    , כחול[19לפלוף],  הקזת דםתבשיל, דקירת לגורסים את הסוגרים ביחס    "ם:רמב  ◄

 . עיניה

, הקזת דםתבשיל, דקירת   ס, נמל,חרגרים ביחס לגורסים את הסו סמ"ג בשם הערוך:ור"ת  ◄

 . כחול בעיןו לוףלפ

 לה.ה לבעגורסים את הסוגרים ביחס לכל הדינים, ובכולם אין לחשוש בטבילת אש ר"ן: ◄

יש להזהר גם באישה אף אם נאמרו הדברים רק ביחס לטהרות, לכתחילה  יראים, סמ"ג ומרדכי:  

 לבעלה.

ד עלתה לה הטבילה. בכל ה בדיעבכל הדינים האלאם טבלה מבלי להקפיד על  ש"ך: ☜

 . ואם אפשר תטבול שוב ,גם בטבילה לבעלה להיזהר תחילה צריכה, לכזאת

 

 

 
 עמי הראשונים. את שרשי וט ןהבילבכדי  )לבעל הסדרי טהרה( בס"ק כג, בשיורי טהרהעיין  16
כד  כתב  והש"ך.  "יכרש  ר שנכון להחמי  כתב  א"שהר  17 לכתחילה  רק  לחוש  לא  היראים  ברישאפשר שכוונתו  , אך 

 ובא. לעיכ
 ה נ וו כ  וז  אל כתב ש  והש"ךמרה דווקא על כחול שבעין.  הבין שמימרא זו נא  ירוחםרבינו  מדוע    תמה  הבית יוסף  18
על    ה מפורשת )ולאשנודים, שהרי זו מע מכיוון שהוא מחוץ לה, ובזה כו"  ,עין חוצץ לדעתו אף לפלוף שב  אלא  ו"ירה

   זה נאמרו הדברים 'לית הלכתא'(.
ושאר המימרות, כנראה    טעם לחלק בינו לבין כחולהבין שמאחר ואין  הב"י  במפורש, אך  הרמב"ם לא כתב זאת    19

 שכך דעתו. 
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 סעיף ח | כחול שבעין 

ורחות אפילו  שכחול שבעין אינו חוצץ, ושחוץ לעין חוצץ. אם היו עיניה פ )סז ע"א( ומר ואל אשמ

 שעל גבי העין אינו חוצץ.  
 

, שלא )שכך מנהגה  תדירהייתה פותחת וסוגרת עיניה  כלומר ש:  (20)לפי הב"ירש"י א' ורמב"ם    ◄

 .  ()ט"ז(בכוונה 

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 הדמעות מעביר את הכחול.חלוח ר, ולהיו עיניה דומעות תדירש"י ב':  ◄

ולא ת .א ואם הכחול היה לרפואה כשאישה טובלת תקפיד שלא למרוח משחה  עיניה,  כחול 
ים חוץ חוצצינו חוצץ. כל השמנים אינם  , א21עות פרו ינה עיניה  חוצץ, ואם היה כדי שתהי

 .)ש"ך בשם בה"ג(המור, ונהגו בנות ישראל שלא לסוך עצמן בשמן בשעת הטבילה  משמן
 

 

 מכה וגלד | דם  עיף טס

 שדם יבש חוצץ. מקוואות ו, ה( )הברייתא אומרת 
 

 .((22ב"י)עיין ם חר שלושה ימי)ואין חילוק בין תוך שלושה ימים לאדם יבש חוצץ "ש ושו"ע: רא ☜

 
אינו חוצץ  )י"ג: שעל המכה(  ליד שחוץ למכה חוצץ ושבמכה  אומרת שג (  )ב, דהמשנה במקוואות  

 . ()פירוש הר"ש(מכה ומתייבש ונעשה גליד צא מה)גליד הוא ריר היו

גליד  בדא דכוסליתא  שרי  )סז ע"א(רמי בר חמא אומר   עד  ,  ()רש"י()מכה של הקזת דם, שדרכה להעלות 

 , ומכאן ואילך חוצץ.  23חוצץ  ם אינו שלושה ימי
 

 חוצץ. ד של מכה עד שלושה ימים אינו חוצץ ולאחר שלושה ימים גל  א"ש וטור:ר

המכה אינו חוצץ, ושבחוץ, בתוך שלושה אינו חוצץ ולאחר שלושה  בתוך  ריר ש:  שו"ע  ☜

 חוצץ.

מקצתו  )מדין  את המכה  שה ימים מונים מעת לעת, והמחמיר לשער מתחילת היום שקיבלה  שלו .א

 ת"ס(.)חלא הפסיד  יקלתבוא עליה ברכה. והמ ככולו( 
 

 האם ריכוך הפצע מועיל ❖ 

 . במים אישה בעלת פצעים תרכך פצעיה :וטור  רא"ש ◄

 
 ך מנהגה תמיד. שכ  שפתחה עיניה בשעת הטבילה )ולא יותר מדי(, ולא  עת הרמב"ם, והואכאן ביאור אחר לדלט"ז    20
ממשות   )ולכאורה צ"ל שאיןול המיועד לנוי  שכוונת הבה"ג לכחכאן(   )שיעוריםשבט הלוי עות', וביאר  'פורשונו של בה"ג  ל  21

 במחצית השקלמרא. אמנם גבה"ג את לשון ה . ונראה שכך ביאר קשה מסעיף יז עיי"ש בהערה שכן כתב הב"ח(בכחול, כדי שלא י
 לות ופתוחות. דושעיניה תהיינה גדי כתב שמטרת הכחול הוא כ

שהקלו בזה,  צריך שאלת חכם. ולעיתים יש מצבים  רוח שום שמן, ואם מרחה  שאסור למבשבט הלוי  ין שמן כתב  לעני
 עם עדשות מגע(.  שהביא מדברי האחרונים בזה )וכן בעניין מי שטבלה)כאן( הם באבני שעיין 

ן לפני שלושה לאחר ל ביאין חילוק כל  דםמדבריהם עולה שבה,  שהביא מדברי הרמב"ם והראב"ד שדנו לגבי שריט  22
 חילוק זה(.   לגבי ריר שעל המכה שייךשלושה )ורק 

  שעד שלושה ימים ר"י  כתב בשם  והמרדכי  וף הבשר ואינו חוצץ.  שה ימים גלד המכה רך וכגכותב שעד שלורש"י    23
ורה  )לכאואינו חוצץ.    ידרך בני אדם להקפן דמשמע שעד שלושה ימים איומהראב"ד  עוברים דרכו.  הגלד רך והמים  

ב"י כנזכר לעיל, שדבר  רבותיו של רש"י על פי ה   כ נחשוש לדעת ור"י אינו חוצץ )אא"  לראב"ד חוצץ, אך לרש"י   תהיה נפק"מ אם היא מקפידה,

 צץ.  וחו כתב משום שלאחר שלושה ימים נעשה גלדו עב  רא"ש והחוצץ מהדין(. שהאדם מקפיד עליו חוצץ אע"פ שאינו  
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 שו"ע.כך פוסק  ☜

הדין היו יכולות לטבול בעוד הפצעים  נהגו הנשים להסיר כל מכה ושחין, אע"פ שמן סמ"ק:    ◄

 .(24לרכך את הפצע )משמע שלא התיר עליהם 

 

 רתו בהסאם צריכה להסיר גלד המכאיב ה ❖ 

וון  ם, כילמרות שאין דעתה להסירמרדכי:  )  .צריכה להסיר פצעיה אע"פ שהדבר מכאיב לה  מרדכי:  ◄

 . (שתמתין עד שיתרפאו פצעיה שהדרך להקפיד בזה. או

א :  (ט"ז)הביאו  רש"ל      ☜ הורידו  שנשותיהם  לבדוק  מקוצי,  והשר  מהר"ח  נהגו  ת כך 

 (. ןוהיה כואב לה תו נער ומפני שהיאותם,   ושהוריד ןלה םינלא היה מאמי)ש .25ם הפצעים שעליה

  בעלת פצעים יכולה לרככם במים.אישה  רא"ש: ◄ 

 . 26שו"עוסק כך פ  ☜
 

 סעיף י | רטיה 

 . שרטיה חוצצת )מקוואות ט, ב( המשנה אומרת 
 

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜
 

 סעיף יא | קוץ תחוב בבשר

שא"א שלא יהיה   )מפניצץ  נראה חוקוץ התחוב באדם, בזמן ש אומרת ש ח(  )י,  וואות  המשנה במק 

 , וכשאינו נראה אינו חוצץ. ()רא"ש(מקצתו על הבשר עצמו 

 
שדם חוצץ בכל    דעימיההרמב"ם ומן(. וכן בדעת  )מובא לק  מרדכיההסמ"ק ובדברי    כג(  )ס"קדרי טהרה  הס כך מבין    24

ימים נעשה    שהרא"ש הולך לשיטתו בהבנה מדוע גלד חוצץ, שלאחר שלושה   ם()שיכוכו לא יועיל. וכתב  אופן, הרי שר
"ע את דעת החולקים.  השו  מדוע לא הביא  "טינו עב. ותמה הסשא  ואם כן על ידי ריכוך חוזר דינו להיות כלפני ג'עב,  

 ש דבריו. אלא רק לגבי שריטות. ע" י גלד של מכההרמב"ם לא חלק לגבג( )יו"ד סימן צד, החזו"א אמנם לדעת 
וך ג' ימים, ואף לחוש שריכוך אינו מועיל. אלא  להסיר גלד אף ת  שלכתחילה יש)שיעורים כאן(  בשבט הלוי  למעשה כתב  

יוצא ד שהר יוריר מהמכה, ום  בה פעמים  היטב את האז  ולרכך  כלל  ש לנהוג כשו"ע  )והוסיף שבדרך  בהכנה מכה 
ויש עוד להוסיף  הריכוך נעשה  לטבילה בימינו   פי  כראוי(.  שבכל אופן צריכה להסיר את הדם    ()כאן(אבני שהם  )על 

 ה, עיין לקמן(. ב לואת הריר והמוגלה עד כמה שתוכל, ואם הדבר מכאיתייבש על המכה )שה
להם מותר, הרי הן עדיין אסורות  שו האחרונים, כיצד היה  דו ללא בגדים כשבדקו אותן. והקם עמוכתבו שנשותיה  25
בטהרת  זה כתב  )ומעין  ד איסור  שכיוון שתכף תהיינה מותרת לו, לא שביק התר ועביו הפת"ש( )הביאבנוב"י  יהן. ויישב  על

 לאחר הטבילה.  תיהםבודקים את נשו ושב שהראשונים הי יי  שם ובהגה שם)א, עמוד קעג((   הבית
כדבר  שהשו"עים  האחרונים מבינ  26 סובר  כדברי הרא"ש, שיכולה  לא  אם  י הט"ז, אלא  לרכך את הפצעים במים 

שהעיקר כדברי השו"ע, שאישה  אן(  )שיעורים כהלוי  בשבט  מכאיבים לה. ועיין בהערה לעיל לשורש המחלוקת. וכתב  
ורק אם יש פצע  כשאפשר לכתחילה נכון להסירם.    ורק  מה פצעים ודם.עצלעצמה ולגרום ל   איבאינה צריכה להכ

מון טועים בזה וחושבים שפצע עצמו חוצץ  דם אין חייבים בזה. )וההאו בפנים צריך להסירו, אך אם יצא  קטן ביד  
 צץ. ע"ש(. יוצא דם שהוא חוומגרדים אותו וכך 

אולם הוסיף שבמקרים שיפורטו  ים.  ר בהורדת הפצעצעכה לגרום לעצמה  צריכתב שאינה    )פרק טז, מד(בדרכי טהרה  
)כלומר, מעל פני  ינא הם דם שעל גבי הפצע  לה צער. והמקרים שהביא שחוצצים מדיכה לנקותם אף אם יגרם  צר

ד הגלשים )לאחר שלושה ימים(. והוסיף שניתן לרכך את  גלד או מוגלה יבהעור, אך לא כנגד מקום הפצע עצמו(, וכן  
בבשר, חוצצים,  מקום הפצע, והם נסרכים  ם ומוגלה שנמצאים לגמרי מחוץ לאך דשלושה ימים.    חרוהמגולה אף לא
.  ורה( בריכוך במים לכאירם אף כשהדבר יכאיב לה, שהרי בשאר המקרים יכולה להסתפק  ה שעל זה פסק שצריכה להס )ונראוצריך להסירם  

 כן(.  לפנית תשטוף אותם זא)ועם נם חוצצים אי אך כשאינם נסרכים בבשר, והם נמסים במים, 
יבש  בה העור( לח אינו חוצץ ו)מעל גו  על הפצעתחילה תרכך במים.  אינו חוצץ, ולכ   -  הפצע  תוך :  )סעיף מה(וסיכם שם  

 . ץ וצריכה לנקותו בין לח ובין יבש חוצ – חוץ לפצע  חוצץ וצריכה לנקותו. 
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נו חוצץ  חץ ממתכת התקוע בירך: לדעת רבי אילגבי )מקוואות ח, ד( מים נחלקו בברייתא  י וחכרב

שר, או שבמתכת יש  בק יותר לב)כי עץ נד  ולדעת חכמים חוצץ. אמנם בחץ העשוי מעץ לכו"ע חוצץ

ם ץ דינ)קוץ וח. ואם קרם העור מעל החץ, לכו"ע אינו חוצץ  ()ר"ש(עוט שאינו מקפיד  והוי מי  ,וריסהלסכנה  

 . ()רשב"א, רא"ש, רי"ו וטור(שווה 
 

, אך חץ שאינו נראה כלל מבחוץ אינו בחץ הנראה מבחוץ  נחלקוכי ותרומה:  סמ"ג, מרד  ◄

,  (מתכת  ובין  בין עץ)אה חוצץ  שחץ הנר  ,ברייתאחכמים בדעת  א כשהימשנה    ירבדכלכה  החוצץ. ו
 . וכשאינו נראה אינו חוצץ

שחכמים גוזרים אטו   בחץ שאינו ניכר מבחוץ,חלקו  נ:  (27)לביאור הב"ירמב"ם, רא"ש ורי"ו    ◄

 כרינה  ץחו   ץצוח  ו ניא  רכינ  ו ניאש  ץחש  ,כדעת רבי  הלכה כמשנה שהיא ו  חץ שנראה ורבי לא גזר.
 .ץצוח

 חוצץ.  ם אינו נראה אינו וא ,28מבחוץ חוצץקוץ התחוב בעור, אם נראה שו"ע:  ☜

 . 29חוצץ אינו ו העור מלמעלה בכל מקרה אם קרם עליט"ז וש"ך:  ⤶

 

 גדר 'נראה ואינו נראה'  ❖ 

לראות את הקוץ מתחת   'נראה' שניתן:  (הסמ"ג והמרדכי והתרומה)וכן מתבאר מתוך    'בית יוסף א  ◄

 .  ' כשהוא משוקע מאוד תחת הבשרואינו נראהלבשר, '

 ב"ח.כך פוסק   ☜

 
חילקה בין מתכת    ע לאכדעת רבי, מדו ה  המשנ  שאםוש"ך(    משה)דרכי  דעתם. והקשו האחרונים    הב"יכך מבאר    27

רי הם  דברי המרדכי ודעימיה, שהומבאר שאף כוונת הראשונים הללו כ  חולקהש"ך  ין עץ שחוצץ?  שאינו חוצץ וב
ם עליה העור, יישב הש"ך, משום שהדבר  ירו להתיר אם קרלא חילקו בין עץ למתכת כמו שחילק רבי. ומה שלא הזכ

ץ שאינו נראה, עם  ביאור הב"י לתוספתא, שעוסקת בח אף לאינו נראה )ש  שריף מארם העור עדשק  פשוט משום
 תירו חכמים בקרם עליה העור(. זאת ה 

 ר דברי הבית יוסף כאן: ביאו
ץ, כי אם היא עוסקת כשאינו  בחץ הנראה מבחו  ב"י הכריח שהתוספתא )שהביאה את מחלוקת רבי וחכמים( עוסקת ה

  לםוע ול  בכך  וצץ(, סוברת כדעת רבי שלא חילקנו חכת )ולעולם אימתעץ ל  חילקה בין  שלאנראה, יוצא שהמשנה  
נראהכ  אינו חוצץ הנרשאינו  לא. אך אם מדובר בחץ  כדעת חכמים הסוברים    אה מבחוץ מובן שהמשנה  חילקה 

ו  קילח   מיםכח עץ למתכת, ומדוע כתב הב"י שהוא המחלק בין  שלעולם אינו חוצץ. והאחרונים הקשו, שהרי רבי  
ם: אופן אחד, שרבי  את הברייתא בשני אופני   , שניתן לבאר התפארת שמואלשם  הביא ב )ס"ק כו(    הרהדרי טבס   ?בזה

מרו  לם חוצץ. ואופן שני, שחכמים הם אלה שחילקו בין עץ למתכת וא עץ למתכת, אך לחכמים לעוהוא שחילק בין 
בי אין  אך לר  חולקים עליך.  , אך בשל עץ אנחנוךיך שאינו חוצץ נכונים במתכת, ואנו מסכימים לדברי לרבי: דבר
ייתכן שה  פי זה קושייתחילוק. ל כ המשנה הסוברת שבכל  ברייתא עוסקת בחץ שאינו נראה, שא"הב"י היא: לא 

בין עץ לממקר יש הבדל  לרבי  כי  לא מסתדרת לאף אחד,  אינו חוצץ  ולחכמים  ה  ודאי  תכת,  לעולם חוצץ. אלא 
שהברייתא    יד. אלא ודאיה הולכת כדעת יחך המשנא חוצץ, ואם ככת, ולרבי לעולם לתשחכמים הם חילקו בין עץ למ

ולם חוצץ, אך באינו נראה אינו  וחכמים סוברים שבנראה לעראה ובזה רבי מחלק בין עץ למתכת,  עוסקת בחץ הנ
 .  רת לדעת חכמים חוצץ, והמשנה הסוברת כך מסתד 

שם(    תבאר )עיין בב"ייף ט ה יישב מדוע בסעמכאיב לה, וכתבו ל  האחרונים כתבו שצריכה להסירו אפילו אם הדבר   28
ביאר שכאשר ק כו(  )ס"בסדרי טהרה  כואב לה.  להסירו, ואילו כאן צריכה אפילו כשר מכאיב לה אינה צריכה  שאם הדב

  ו ר החציצה מגיעה ממקור חיצוני, צריכה להסירה אפיל אב לה, אך כאשהדבר מגיע מגופה, אינה צריכה להסירו כשכו
פצעים, אינה  בבת אחת, כהסרת שחין ו  ב גדול הנעשההחציצה תגרום כאהסרת    שאם  )סימן ס(   כותברעק"א  בכאב.  

שבשחין אינה   )ש"ח ס"ק יז(כתב  ובפרדס רימונים  ול בבת אחת.  רת הפצע לאט, ללא כאב גד חייבת, אך מחויבת בהס
 רו אף בכאב.סכנה, צריכה להסי יעולם, לעומת חץ שאם לא תסיר אותו לעולם תבוא לידרוצה להסירו ל 

ת כדעת  סובר נה )שלא חילקה בין עץ למתכת(סוברים שהמש  "ם ודעימיהשהרמבמבאר    הב"יבהערה לעיל.  עיין    29
בריו שאינו סובר  רוהו. פשטות ד'עלה עליה קרום', לא אמרו רבי שכמוהו ההלכה, אלא חכמים אמ  רבי. ולפי זה דין

רדס  בפנ"ל סוברים דין להלכה. אך  נים הואור הב"י לראשרונים שחלקו על בי חאת דין 'עלה עליה קרום', ורק הא 
ין זה נלמד בק"ו מחץ שאינו  א שלדעת הראשונים הנ"ל דכוונת הב"י לומר שאין זו הלכה, אלהעלה שאין    רימונים

 ראה שלדעת רבי חוצץ(. יף מאשר חץ הננראה )והכריח שעלה עליה קרום עד
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מתחת פני  שהוא  לעור, 'ואינו נראה' כ  שהוא שווהכ'נראה'  :  (מהרא"שלה  )וכך עו  'בית יוסף ב  ◄

 .  )אע"פ שניתן לראותו שם(העור 

 לבוש וש"ך. כך פוסקים  ☜

 סעיף יב | לכלוכי צואה

אומרת   ד(  המשנה  ט,  שע )מקוואות  צואה  חושלכלוכי  בשר,  בשרו  צצים  ל  על  מרובה  זיעה  )כשיש 

 (. ר"ש ורא"ש()תייבשת, חוצצת ומ
 

 טור ושו"ע. פוסקים  כך  ☜
 

 מלמולין שעל הבשרסעיף יג | 

)כשאדם לש עישה או מגבל טיט ומשפשף ידיו זו אומרת שמלמולין שעל הבשר חוצצים.  (  )שםה  המשנ

 (. ור()רא"ש וט בזו ויוצאים מהם כמין חוטים, ואם הם על הבשר, חוצצים
 

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜
 יף יד | טיט סע

בורות, טיט טיט ה וצצים. טיט היוון זהו  היוון, טיט היוצרים וגץ יוני ח אומרת שטיט  )שם(  נה  שהמ

 (. )טור()טיט שבדרכים היוצרים כמשמעו, וגץ יווני אלו יתדות הדרכים 
 

 אינם חוצצים כלל.  סוגי הטיטשלושת אלה חוצצים בין לחים ובין יבשים, ושאר טור:  ◄

ים  שים, ושאר סוגי הטיט אינם חוצצחים ובין יבים בין לצשלושת אלה חוצ  רמב"ם וסמ"ג:  ◄

 שים. לחים, אך חוצצים יב

 שו"ע.כך פוסק  ☜
טיט אינו חוצץ רק אם אינה מקפדת עליו. אך אם מקפידה, חוצץ : )על פי היראים(רמ"א 

 .(30דרים דרך טיט לחשהמים חו  )וזה טעם ההיתר, ולא משוםבכל מקרה 

 )ש"ך(.עיף הבא וכן הדין בס ⤶
 

 , חלב ודבשסעיף טו | שרף, דיו

יבשים    ,, שרף תאנה, חרוב ]וי"ג: תות[ ושקמה ודבש  אומרת שדיו, חלב ו, ה(  ) הברייתא במקוואות  

 חוצצים ולחים אינם חוצצים. 
 

 שאר האילנות אינם חוצצים אפילו יבשים. טור:  ◄

 לחים ובין יבשים. לנות חוצצים בין שאר האי  רמב"ם ורי"ו: ◄

 .שו"עכך פוסק  ☜
 
 
 
 

 
  תוספות א בי המים עוברים דרכו. וכן אית וצץ כח שטיט לח אינו  שדעת הרמב"ם  , ח(  ד)יו"ד צכתב  בחזו"א  אמנם    30

פני שהמים מחלחלים דרכם, ואף אם תקפיד  דעת השו"ע שעיקר הטעם מ  שלפי זה)כאן(  באבני שהם  וכתב  ב(.  )חולין כו ע" 
 מיר. פר היראים שהחאינם חוצצים, ולא כס
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 ך בבשרסעיף טז | דם שנסר

אומר זעירי  בשם  גידל  ע"א(    רב  כא  עליו  חוצץ  שדם  )מנחות  מקשה  הגמרא  יבש.  ובין  לח  בין 

)שמתחיל  מברייתא האומרת שדם אינו חוצץ בעודו לח, ומיישבת, הא דסריך והא דאינו סריך  

 (. הש"ך( )רש"י, הביאונו משך והולך חוט ממשתולים בו אמצע נקצת, שכ להתייבש ולהדבק
 

 חוצץ.דם הנסרך בבשר, אפילו לח י"ו: רמב"ם ור ◄

 .שו"עכך פוסק  ☜

 .32שאין קפידה בדם לח הנסרך בבשר, ואינו חוצץ ( 31)זבחים לח ע"א משמע בגמרא מ"ג: ס ◄

 

 ם והשיער יסעיף יז | צבע שעל הידי

, אפילו  אינו חוצץ  ןידיה ו  ןאו פניה   הצובעות שיער ראשןשים  נורי"ו:  רשב"א  רמב"ן,  רא"ש,  

)ולכן   ידה והוי כחלק מגופהה מקפהאישה אינ.  1  ם להתר:)הראשונים כתבו שני טעמי  33הראש הצבע על רוב  
 .(34אין בו ממשות, אלא מראה בעלמא . 2 (.גם אם הצבע על רוב הראש, אינו חוצץ

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜
 

יישבו או ששאני    אשוניםהרלכאורה שאר  עד ארכובותיהם. ו  םהאומרת ששבח הוא לבני אהרן שהם הולכים בד   31
שודאי אינו  ו נסרך אלא בדם לח ממש,  פידים בזה. או ששם איירי בדם שאינקדש, אך סתם בני אדם מקבני אהרן במ

 חוצץ. 
 צ"ע. לעיל והשאיר בהקשה על הסמ"ג מדברי הגמרא ובאר הגולה  32
בו  33 ואין  מאחר  העין,  שעל  לכחול  דומה  ופרישה ממשות    ואינו  לרפואה,    אוון(  אש בתירוצו הר  )ב"ח  נעשה  שכחול 

לרדת ברחיצה ולכן   או אפשר שכחול רגילני(. )פרישה בתירוצו הש נה מקפידה עליו עליו, לעומת קישוט שאי  ומקפידה
 (. )כאן, הערה ו()ספר היכל שלמה  ה מקפידה עליומקפידה עליו, לעומת צבע שאינו יורד ואינ

)ס"ק לג(  דרי טהרה  הב"ח, פרישה וס עם אחד. לדעת  ספיק ט מ  י הטעמים אוים האם צריך את שנקהאחרונים חול  34

שבאחד משני הטעמים סגי,  מהש"ך  מאידך נראה  ך(.  התיר רק למי שמלאכתו בכ  )כיוון שלקמן את שני הטעמים להתר    צריך
  ט, אותקי)כלל  ת אדםבבינוכתב  כאן(. ם האבני שעיין )בדעת הרשב"א, וכ"כ עוד אחרונים "ח( )בשפרימונים  פרדסוכך כתב 

 ם אחד[. שני הטעמים ]אך במיעוטו, סגי בטע  גוף )או השיער( צריך אתשאם הצבע חופה את רוב ה יב(
עיין  )שאין ממשות מספיק  שהבינו שהטעם  ויש    ()כאן( עצי לבונה ושבט הלוי  ) תבו שצריך את שני הטעמים  יש שכ   הט"זבדעת  

 (.)ס"ק מד(ערוך השלחן 

שהשתמשה,  על ידיה צבעים מחומרים  או מילתא. ולכן אישה שיש לה  זותא למטעם חלהתיר    בשבט הלויינא פסק  דל
 ריכה לחוש עוד. פצע, תשטוף היטב ואינה צאו שאריות מיוד ששמה על 

ור שיש בו ממשות לא תטבול לכתחילה, ורק בדיעבד  ימיה ובכל איפ כתב לחוש לכתחילה לב"ח ודע  )כאן(  באבני שהם
 (. שבט הלוי רירות שאינו לנוי, הקל שם )כדבות, למשאין בו ממשר תה לה טבילה. ובדבלע

כיוון שהוא לנוי, אך נשים צנועות מקפידות  שמעיקר הדין אינו חוצץ  בשבט הלוי, כתב של שיער וצפרניים צבעלגבי 
שומני,    דםוי חציצה, וכן באוהמהניסיון נשארים כדורים קטנים בין הריסים ו  נייםובצבע שבעין.  והוי חציצה לגביה

להורידו,  יש לו  הרי ורק אם א"א  ל  ממשות.  הורידו  הורידו מקילים כעיקר הדין. אך אם  או נשים שאינם רוצות 
 ו, ודאי הוי חציצה, שהרי רוצה להורידו. מקצתו ונשאר מקצת
 .פירט כל צבע ודינו ש)כאן ובמילואים(  אבני שהםים בימינו, עיין בספר  שונים המקובל  ובעניין סוגי צביעה

 : (ם אבני שה)מהספר איפור השונים דיני  ובקצרה נבאר
הסיר את שאריות האיפור  ל עימו, וצריכה להקפיד לובדרך כלל לא תרצה לטבוע עם מים,  מתפרק במג  מייק אפ: 

 לכתחילה, ויש להעלים עין מהמתעקשת שלא להורידו.  ד, יש להורידוהיטב. ובמידה ונעשה בצורה שאינו יור
אם דהה מעט  צריכה לשוב ולטבול )אף  סרתו )והיה שלם לגמרי( אינה  ללא ה  ו, אך אם טבלהצריכה להסיראודם:  

, אין להתאפר בו לפני הטבילה )כגון בשבת(, ואם התאפרה בו  ו יורד אפילו בשעת אכילהמראיתו. ואף אודם שאינ
   ם ממנה עין.להעלי ש, והמתעקשת שלא להורידו י)ע"ש בדין הורדתו בשבת(כולה להורידו י

סוג    ואסור לטבול עימו )"רימל"( וישנו  ג שמתפרק במים עם כלור,בזה שני סוגי איפור, ישנו סויש  ם:  איפור עייני
)"איליינר"( מעיקר הדין אינו חוצץ, אך אם השאינו מתפרק במים כ חוצץ. אך  תחיל להתפרק,  שהוא עשוי היטב 

 תיר. ין ולה, יש להעלים ע שלא להסירו  מתעקשתהלכתחילה בכל אופן תסירו לפני הטבילה, ו
א  ל כך )אפילו בדיעבד(, אל בלק סדוק שמקפידה לתקנו, לא תטבו  בדיעבד תטבול עימו. אך  לכתחילה תורידו, אךלק:  

יכולה   לנקות את הלק  כתב שצריכה)טז, עב(  ובדרכי טהרה  תשייף ותמרח שכבה חדשה.   אינה  מעל הידיים, ואם 
 תמרח שכבה חדשה. 
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אי(ץחרהמת  בי ת  ירוקמ)  לאחר הטבילה  הפוגעל  שחור    צבעאישה שמצאה מעט   .א צריכה ,  נה 
חוצץ, אך בצבע אין  ולכן  ממשות,    יש   יו דבש  וםשמ  ,'וט  יףעסבש   דיו מ  נהשוב  ,לטבול שנית
 )ט"ז(.  אינו חוצץממשות ו

 

 אישה שאומנותה בצביעה ❖ 

 רבב אינו חוצץ.   שעל הבגד חוצץ, ואם הוא מוכר)= שומן( אומרת שרבב )צח ע"ב( הגמרא בזבחים 
 

 פידות בכך.מק ןשאומנותם לצבוע, אינו חוצץ מפני שאינ נשיםב"א ורי"ו: רשב"ן, רמרא"ש, 

 שו"ע. כך פוסק ☜

טבח או שוחט, שידיו מלוכלכות בדם, אינו חוצץ כיוון שאינו   וכן:  ל פי רי"ו()ע"א  רמ

 מקפיד בזה. 

 

 סעיף יח | לכלוך שתחת הציפורן 

ת הציפורן  חוצצת ובצק שתח  שצואה שתחת הציפורן אינהב' וד'(    )מקוואות ט,המשנה אומרת  

 חוצץ. 

 . חוצצים - ד הבשר ו כנגובצק אפילשצואה שלא כנגד הבשר  )שם ו, ה( הברייתא אומרת 
 

בצק חוצץ בכל אופן, צואה אינה חוצצת כנגד הבשר, אך שלא כנגד  רא"ש, רשב"א ורי"ו:    ◄

 . ()ב"י( 35שמא יתגנו בעיני בעליהן  הנשים להקפיד בזה)משום שדרך  הבשר חוצצת

 )ועיין לקמן(. שו"עכך פוסק  ☜

לעולם,  רמב"ם:    ◄ חוצץ  חוצצת.  בצק  אינה  כבר)ל וצואה  פסק  לא  ייתא  א  שהמשנה  חילקה משום 

 (.)ב"י(כברייתא, ומשמע שלא קיבלה את החילוק בזה 

לחים, אינם צואה וטיט חוצצים דווקא כשהם יבשים ונדבקים, אך כשהם    סמ"ג בשם ר"ת:  ◄

תא  חוצצים, ואילו הבריי  מרת שלכלוכי צואה וצואה שתחת הציפורן אינםוון שהברייתא או)כך מוכרח, כי   36חוצצים 
 ציפורן חוצצת, ובכל כרחך יש ליישב כך(.צואה שלא כנגד המרה שלעיל א

)או"ח קסא,  המג"א  )אך  ש לסמוך עליו רק בנטילת ידיים.  שו"ע השמיט היתר זה, וי   ט"ז:  ⤶

 יים(. צת אף לנטילת ידחוצ בשר כתב שצואה שלא כנגד הה(  ק"ס

 

 המנהג ליטול צפרניים  ❖ 

שאיננו  וכיוון    ת על הבשר.ם שהציפורן עודפהמקו  הבשר הוא  שלא כנגד:  , ר"ן ועודרי"ו   ,רשב"א

 לפני הטבילה. לקצוץ את הצפרנייםבקיאים מה נקרא כנגד הבשר, נהגו הנשים 

 שו"ע. ו טורים  כך פוסק ☜

 
מזוהמת  בצק יאמר שמאכילה אותו  נגד הבשר וניכר לעיני כל. ובשלא כ  א ניקתה לכלוךאמר הבעל שלצואה יב  35

 .  כאן(שיעורי שבט הלוי  )עייו  השתנתה יין בימינו שהקפידא בזה הידיים שלה. ולכאורה יש לע
ת  סק שלא חוצצנט"י פבטבילה לדיני נטילת ידים אם צואה חוצצת או לא, ש  תירה בין דיניהקשה ברשב"א סבב"י    36

ותר מפני בעלה, לעומת נט"י שלא  ויישב שבטבילה מקפידה ישחוצצת כשהיא לא כנגד הבשר.  ה כתב  כלל, ובטביל
צה אף  ם, לא הוי חצייישב, שנט"י מחוייבת )גם( על גברים, וכיוון שהם לא מקפידי  פידה כל כך. ובאופן נוסףמק

שרק צואה    ר"ת  כדעת סובר    הרשב"ארה אלא  כתב שאין סתי   הש"ך ולנשים, כיוון שלא חילקו חכמים בעניין זה.  
זה שייך  חשש לצואה נדבקת. ומנהג  קת. אלא שנהגו הנשים להחמיר מתוך  צת, וסתם צואה אינה נדבנדבקת חוצ

 .(ט"ז  כן סוברשבעצי לבונה  )וכתב  ניים כל יום ייך לקצוץ צפררק בטבילה שאינה כל יום, אך לא בנטילת ידיים שלא ש
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 )ש"ך(.  37מן תקלבבאורח חיים בסי  בחול המועד עיין צפרנייםין נטילת בעני .א
 

 צואה מועטת ביותר  ❖ 

 ין מקפידים בו ואינו חוצץ.זה מעט מאוד, א ב, אםדבוק היט אפילו בבצקבשם ר"ת:  סמ"ג

 אם אינה מקפדת אינו חוצץ.טור: 

 נחלקו בדעתו: ⤶  

 תמוה, שהרי דעתה בטלה בכל אדם. ב"י:   ◄

 כדעת רבינו תם.  כוונת הטור: דרכי משה ◄

 מביא דבריו. זט" ☜

 

 סעיף יט | נפיחות שתחת הציפורן

לחתוך ולא לחטט, אם    שאינה יכולה לא  רן כךקום הציפוה שיש לה נפיחות על מאישמרדכי:  

ולמד כן מדין חץ התקוע בבשר,  ב"י:  )נפוחה עד כדי שהלכלוך אינו נראה, אינו חוצץ, ואם נראה חוצץ  

 נראה אינו חוצץ(. שאם אינו 

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 יק אם אינו נראה. מספאין צורך שהעור יקרום מעל הלכלוך, אלא אם כך, ש"ך:  ⤶

 

 עצמהפורן ף כ | ציסעי

דווקא בצק תחת הציפורן חוצץ, אך ציפורן עצמה אינה חוצצת, אע"פ אבי"ה:  מרדכי בשם ר

 שגדולה ועוברת את הבשר, משום שהיא מגוף האדם.

 שו"ע.ק כך פוס ☜

שנהגו  חמא:  )בשם הגהות ש"ד(רמ"א   צפורן אחת לחתוך  ר  אפילו אם  הצפרניים,  את 

)הגהות ה טיט תחת הציפורן  אפשר שלא יהיאי    זה כילהחמיר ב)נהגו    כה טבילה שניה נשארה צרי

 .(ש"ד(

 נחלקו האחרונים בחומרת דין זה:  ⤶

 צריכה לחזור ולטבול בכל אופן. : )והרמ"א עצמו(ב"ח  ◄

 .ניתלטבול שכה יאם בדקה תחת ציפורניה, אינה צר ל: רש" ◄

  עלה ]ואפילו רק לנה עם ב אם שמשהמהר"ם מלובלין ובאר הגולה:  ,ט"ז ◄

אפילו אם    )כיוון שהציפורן עצמה אינה חוצצת(. ל שוב  אינה צריכה לטבו  [,"ם(מהר)
)ובצירוף דעת ר"ת שסתם טיט    אינה יודעת אם יש לכלוך, משום שזה ספק דרבנן.

 אינו חוצץ(. 

 
שנוטלת אותן    וץ מלצורך טבילת מצווה,החמיר בזה, חוהרמ"א  ספריים,  ילו במוז צפרניים אפפסק להתיר לגזו"ע  ש  37

 כדרכה בחול. 
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)וצ"ע על המהר"ם  ום שעתידה להנטל  יפורן חוצצת משצמשמע ש  בראב"ן ש"ך:    ◄

 . 38לילה אין להחמירעבר האבל אם  ן צריכה לשוב למקווה, ולכשהקל( 

בצפרני הרגליים יש להקל יותר, ואם אינה יודעת אם היה בהן לכלכוך, אינה  חמודי דניאל: .א

ך להקפיד  רשאין הד  עת שהיה בהם לכלוך, כיווןצריכה לטבול שוב, ואפשר שאפילו אם יוד
 .39שם
 

 נטילת צפרניים בשבת ויו"ט ❖ 

המנהג להקפיד לגזוז  ש  כיוון)ויה לשם כך  זר בג ך לא תעתנקה היטב מתחתן א:  40יוחכם צב  ט"ז  ◄

ת  דווקא את הצפרניים, ולא לסמוך על ניקוי הוא חומרא ולא מעיקר הדין. ועוד שהיא מסייעת לה, שמושיטה לה א
 ידיה(.

א  ללקר הדין מותר  מעי)  41גויה שתיטול לה בשינוי יכולה לבקש מ  :בושבות יעק  הכסףנקודות    ◄

ואין בזה משום    אין להקל בכלי( פת"ש:  )   מדוע שנקל בכלישינוי,  וון שניתן לגזוז באך כישינוי,  אם אפשר באף    שינוי
 (. מסייע, שמסייע אין בו ממש

 

 ציפורן מדולדלתסעיף כא |  

 רשה רובה אינה חוצצת.פי שדולדלת שציפורן מה(  ו,)ברייתא מקוואות יוסף אומר  ן תן ברבי יונ
 אינה חוצצת. ולדלתורן המד אומרת שציפאות ט, ד( מקוו)המשנה 

 

)שהמשנה אינה חולקת על  ציפורן מדולדלת ברובה אינה חוצצת, ובמיעוטה חוצצת  טור: א"ש ור ◄

 רבי יונתן(. 

 .42שו"עכך פוסק  ☜

אין כוונת רבי יונתן  הרמב"ם למד ש  ב"י:)ל אופן.  בכציפורן מדולדלת אינה חוצצת    :רי"וו  רמב"ם  ◄

, חולקת על  ה שהמשנה שסתמשהוא למד  צץ. או  כן שמיעוט אינו חווכל שרבותא,  טה, אלא נקט 'רובה' ללמעט מיעו
 (., והלכה כמותהרבי יונתן בברייתא

 
כמהר"ם(, אך  היה נקי, אינה צריכה לטבול שוב אפילו אם רק לנה אצל בעלה )הכריע: אם יודעת ש טהרה    בסדרי  38
כאן איתחזק  משום ש ם ספק דרבנן,  כט"ז שהקל משוולא  )ם אינה יודעת אם היה לכלוך, תשוב אפילו אם שמשה  א

 איסורא(. 
)שמיני, ד((    הבא"ח  משמעות)ויש שהחמירו בזה  (  ועוד)ב, ק(    שואל ונשאל)זה כדעת שו"ע  סקי הספרדים יש שהקלו ב ובין פו

 )ב, יג ג((. ר  יביע אומ)בול ויש שכתבו שאם אפשר תחזור שוב לט
)שבט הלוי  ינה צריכה לחזור  כו"ע אשמול הבשר, ל  ורן ונשאר רק החלקפהאחרונים מוסיפים שאם חתכה את הצי

 כאן(. )באבני שהם ( וכן פסק )ס"ק קנב(ן ובדי השלחשיעורים כאן( )
לי  39 הובעניין שכחה  בידיים, שהרי  כמי ששכחה  שדינה  נראה  הש"ך  לדברי  אותן,  גוטול  ליטלן  להיותן  מנהג  רם 

כתב להקל אפילו כשהולכת  וי  שבט הל לא כט"ז(. אך  "ך לדברי הרמ"א, אשות, )והחמודי דניאל אינו כפירוש החוצצ
 .  וה אפילו לא לנה עם בעלהשאינה צריכה לשוב למקובאבני שהם  ם גרביים שקופות, והביןע

חפות או בסנדלים ללא ם שבו הולכות יניקוי. )ובמקו לבני ספרד ניתן להקל יותר משום שאף ביד השו"ע מקל אחרי  
ן  שהבהוכיח    )כאן(  באבני שהם שדינם כציפורני הידיים. אך    טבילה  שערי  בשם   צב(  )ג עמוד  טהרת הביתבגרביים, כתב  

 (. הנ"ל בשבט הלוי)וכן  אף אז. וכן פסק הוא ק וסובר שניתן להקל בזה חול )א, פרשת בא, יב(איש חי 
 . הודמ  אוף ה א ידב אך, ילכב אלאק חלא ל  ביצם כחה ףאש  ש"תפבתב כך א 40
רני הרגליים בצפאך  .  פרניים ותטבולצואם אין גויה, תנקה היטב תחת הא(    סימן שמ, סעיף )בא והביה"ל  המג"  וכן פסקו  41

 יה. שתנקה היטב ולא תבקש מגושם הביה"ל שעדיף כתב 
כתב )שם(  וביביע אומר  )סימן פב(  החכם צבי  ו)במק"ז ס"ק כא(  הפרדס רימונים  מאידך כמה אחרונים פסקו כט"ז, בניהם  

 ור עדיף.נכונים, וניקרכים י הדתשש
 (.( )כאן )אבני שהם ן כא העיקרי, וכמותו פסק יין לקמן בביאור הדין ובביאור הב"יוע 42
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  זה )ואין ב .43שלפניה  ערן חוצץ בטבילהמצווה, אין שהנוהגות לגלח שיער ראשן לאחר בעילת  .א

   )חת"ס(. צץ כקצוץ דמי, משום שיש מעשה באמצע(כל העומד להק

 

 ין טעמי וסברות הד ❖ 

 ביאור טעמי הדין. בו   הרמב"ם והטור, קתבביאור מחלו  ם יקסו פ ו הנחלק 

יוסף  מרדכי,    ◄ וש"ך(א)בית  משה  דרכי  עצמם :  ,  הבשר  או  הציפורן  אם  היא  המחלוקת 

ה מקפדת אף שלא הסירה. ה בקלות ואינסיר, אם פירשה רובה יכולה להדעת הטורל חוצצים.  
הרמב"ם חוצצ   לדעת  בכ"מ,  אינה  משום  ת  רובה  שבאו  לתלובין  ין  יכולה  ואינה  מיעוטה  וש 
 .44ציפורן שלמה שאינה חוצצתמשום שזה דומה למקפידה, או 

אם הציפורן    דעת הטור להציפורן שפירשה חוצץ.    שעלנחלקו האם חציצה  :  (ב)בית יוסף    ◄

לדעת  ה לא.  ק מהגוף, וחציצה עליה מעכבת. אך אם פירשה רובחשבת היא כחלה נפירשה במיעוט
 .45רשה רק מיעוטה, אין חציצה עליה מעכבתלהקצץ, אפילו אם פישויה וון שע כי  הרמב"ם

אם פירשה מיעוטה מקום הסדק    לדעת הטור מקום החתך חוצץ.    של  קנחלקו האם הסדט"ז:    ◄

 .46ני המיםהסדק חוצץ בפום בכל אופן אינו מק לדעת הרמב"ם צץ, חו

 

 סעיף כב | איבר ובשר מדולדלים

 . : אינם חוצצים[)ר"ש וסמ"ג(]וי"ג    לדלים באדם, חוצציםהמדו  ואיבר  שבשר)שם(  ייתא אומרת  הבר
 

 .המדולדלים חוצציםאיבר ובשר טור ושו"ע:  ☜

 .48נם מדולדלים אינם חוצציםשאי 47יבלת ויתרת: )על פי גירסת הסמ"ג(רמ"א 

 

 
שאינו חוצץ )אלא שאם רגילה להורידו יש  )שיעורים כאן(    בשבט הלוי, כתב  שה שבחלק האחורי של הרגלבדין עור ק  43
)טז, פג(  בדרכי טהרה    כתב)ומעין זה  צץ  השאר אינו חופשר וסתפק(, אמנם הרבה רגילות להסירו, ויש להסיר מה שאלה

 בזה.   ק גדל יותר ומביא לשאלותדאי להורידו כי ר . אבל באמת לא כ(מים שאינו יורד תרככו ב וכתב שעור
ד, לכן תוריד מה שאפשר ותשטוף היטב,  גבי קשקשים שבראש, שכמה שמוציאה כך יש עוכתב לבשבט הלוי    עוד כתב

 וצץ. והשאר אינו ח 
  יונתן ובכל אופן   רבישחכמים חולקים על    ו לעיל( כיצד למד הרמב"ם את המשנה: אבשני אופנים )ביאר    הב"י  44

חוצצת, וכל שכן מיעוטה. והעיר   נה חוצצת' לרבותא, שאף היא אינהשרבי יונתן נקט 'רובה איאינה חוצצת. או  
שאם כך  ולה להורידה,  צצת משום שיכ רן חו ש כדרך השניה, אי אפשר לבאר את הרמב"ם שאין הציפושאם הפירו

, צריך  )שרבותא נקט(זה    וכתב שלפי ביאור  ותר שאינה חוצצת.ה יטה, שזו רבותא גדולו היה לברייתא לומר פירשה מיע
 . חוצצת אינהש ציפורן שלמה  דיןכשה חלקה ריפהתיר   רמב"םהלומר ש

א בפירשה הרבותא כאן היפירשה רובה', כי  במעיר הב"י, שאי אפשר לבאר שרבי יונתן נקט רבותא 'ואף כאן    45
 בי יונתן. ים חלקו על ר וש שחכמרך זו עיקר הפירהד מיעוטה. ועל כרחך שלפי

שמקום הציפורן עצמו אינו חוצץ, ולכן ביאר שמקום החתך חוצץ.    ז לשיטתושהט")כאן(  ורי שבט הלוי  בשיעכתב    46
החציצה היא במקום    רן, לדעת הט"זבלכלוך שעל הציפו  צא מכל הנ"ל שלדעת הב"י )בביאור השני( החציצה היאהיו

 רן. מחובר שבציפובמקום הש"ך החציצה היא ת ההחיתוך, ולדע
, ולכן אם מצאה ציפורן שפירשה מיעוטה, צריכה לשוב  האחרוניםשיש לחוש לכל    )כאן(שהם  באבני  למעשה כתב  
והביא ינה חוצצת(.  לדעת השו"ע א   רך על הטבילה, כיב)ולא תם שמשה עם בעלה או שקשה עליה לחזור ולטבול  ולטבול, אלא א
לחזור    ם עבר הלילה, אינה צריכה, ואפסק השו"ע כטור(  )ותמה מדועי  של הב"  משום טעמו השני  הקל  שבלחם ושמלה

 הקל אם שמשה עם בעלה.  )טז, עה( י טהרה בדרכ להקל כשקשה לה לחזור. )ס"ק קנו(  בבדי השלחןלטבול, וכן כתב ו
תב  ( וכן כ)וכן אם קשה לה  שה, צת, צריכה לשוב ולטבול אם לא שמם הציפורן חוצבה, לפי הש"ך שעצוובפרישה ר 
 להקל כששמשה. )שם(  ה בדרכי טהר

 (. ן()כא )אבני שהם ית כף הרגל או באצבעות הידיים, או מיני גידולים בשר קטנים הכוונה לעור קשה שבתחת 47
בדרכי  לת שאינה מדולדלת.  יים דבריו ביבכך גרס. והרמ"א קשלפי הסמ"ג אף כשהם מדולדלים חוצצים, משום    48

 יככה אינם חוצצים. ים, ואם לא ראותה במכתב שתרכך נה(  טז,)טהרה 
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 וצץבר מדולדל חע אימדו ❖ 

נו חלק בר איי האיגוף מהווה חציצה, שהרמשום שמקום החיבור של האיבר לבית יוסף:    ◄

 מהגוף עוד.

 (.49בקלות )ואי אפשר להסירו כיוון שצריך אומן לחותכו  ב"ח: ◄

 מקום הסדק חוצץ.באיבר מדולדל אישה מקפידה להצמידו לגוף שלא יכאיב לה, ו ט"ז: ◄

 
 

 ותחבושתטים סעיף כג | תכשי

מטמאין    ין לאחוצצ  רו חוצצין ושאמרו איןשאמ: 'ו)הביאה הר"ש ט, ד(ספתא במקוואות אומרת  התו

חוץ מקרום    ()ר"ש()כלומר שזב הנוגע בהם אינו מטמא אותם, וטהור הנוגע בהם אינו נטמא מהם    ולא מיטמאין

וה המכה  גבי  שעל  והאגד  המכה  השבר שע"ג  שע"ג  והנזמין  השירו  ( )ש"ך()קיבוע    קשקשין  ים 

   .'צין רפין אין חוצציןחוצ( )ר"ש()מהודקים אוצין  ,והקטבלאות והטבעות
 

וטור:  רמב"  ◄ ואם  חוצצים  תכשיטים,  אינם  רפויים  השבר,  שעל  וקשקש  המכה  שעל  גד 

 ומהודקים חוצצים.  

 .*50שו"עכך פוסק  ☜

ורי"ו   ◄ רשב"א  )רא"ש,  חוצציםתכשיט(:  51ר"ש  אינם  רפויים  ח  ים  גד )ואוצצים  ומהודקים 

 ישא(.מוסב על הר -קש שעל השברוקש

 חוצצים.ויים אגד וקשקשים אפילו רפ: )הביאו הש"ך(ב"ח  ◄

 :םיט ישכתנחלקו האחרונים לדינא ב  ⤶

 ים כלל.תכשיטים רפויים אינם חוצצשו"ע, ב"ח, מקום שמואל, סדרי טהרה ועוד:    ◄

 ור.חזאם שמשה לא ת בד, ורקרפויים חוצצים אפילו בדיע אף תכשיטים: ללה ת יב ◄

יש    מאוד  עבר לילה צריכה טבילה שוב, ורק אם היה רפוי   אפילוהרב מר"ר דניאל:   ◄

 להקל.

 אישה שיש לה מחלה בעיניים: .א
ה להניח אישה שיש לה סכנה בעיניים אם יבואו עליהן מים, יכול  השואל בשיבת ציון:  ◄

 רפוי אטו מהודק. ר וזגל יןאברפיון תחבושת, ש

חלח ידה במים ותניח על  לאלא חברתה תא מהפחד תהדק(,  שמ)לא תעשה כך    ת ציון:שיב   ◄

 "י חברתה(.ה ותעיין ע"י מראה או עקחפיפה, לא תשטוף בעיניים, אלא תנ עניין)ולעיניה ברפיון מעט 
 

 

 
והט"ז   (. )שיעורים כאן()שבט הלוי  דעת הטור, שדבר שניתן להסירו בקלות אינו חוצץ.    לעיל את הב"י  מו שביאר  וכ  49

 רה כוונתו. ותמה מה כוונת הב"ח, ולכאורה לפי הנ"ל בר
ים ותסובב  תכניס ידה למ ה, אלא  א תדחה את הטביל( ללהוריד את הטבעת )כשהיא מהודקת  שה שלא מצליחהאי  *50

ויש להעיר שאישה שאינה רגילה להסיר את הטבעת לעולם, אינה צריכה (.  , סו( )טז)דרכי טהרה  ך המים  תואת הטבעת ב
או שנפצעה, צריכה מעיקר דה(  קורה לפני לי   )לעיתיםלה האצבע    לעצה זו מעיקר הדין. אך אם רגילה להסירה, והתרחבה

 ((. )כאןכל שלמה היבספר )עיין  עיצה זו. ן להדי
הבין שאף הם מודים    שהטור מבאר    הב"יגב וקשקש שעל השבר. אך  בריהם שלא הביאו דין אד  כך עולה מפשטות  51

 בניהם.  נכון להלכה, והוא נלמד מתכשיטים, שאיזה חילוק יש לדינא שהחילוק
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 מדוע תכשיטים מהודקים חוצצים  ❖ 

, כיוון  ו מקפידצצים למרות שהם מיעוט שאינתכשיטים מהודקים חושב"א ורא"ש:  ראב"ד, ר

 (. הט"זטבעת בשעה שהיא לשה בצק(. )וכן הביא   )כמולהסירם לעיתים מזומנים  יםשרגיל

 : 52לקו האחרונים באישה שלא רגילה ללושנח  ⤶

זה(, אישה שאינה רגילה ללוש )וכן גברים שאינם מקפידים בגן המלך ואליה רבה:    ◄

 אין חציצה בטבעת מהודקת.

 משה יש להקל. בד אם שאין להקל, ורק בדיעפת"ש:  ◄

 

 עיף כד | חציצה בשיניים ס

 קצרה:   הקדמה

מקומות גלויים שבגוף, אך לא במקומות    רק עלביאת מים  כהצריההתורה  ,פשט הכתובמ .א

חכמים מה בשרו בחוץ, אף   ו רשוד   ,נלמד מהפסוק "ורחץ בשרו במים"דין זה  המוסתרים.  

 ר יהיה ראוי לביאת מים. ום הנסתכל בחוץ. אמנם צריך שהמק

 ולריטב"א   ,מהתורה  עוד ות  ב זה מהתורה או מדרבנן, לתוספום חיואשונים חולקים אהר .ב

 . מדרבנן  ועוד 

, וכמה אחרונים כתבו להסתמך  )נוב"י, חת"ס ועוד( מהאחרונים סברו כדעת הריטב"א    ההרב .ג

.  ד(צמח צדק, חזו"א ועו)רב פעלים,    על סברא זו להקל במקום שהחציצה במיעוט שאינו מקפיד 

 . ל זה בספר אבני שהם כאן( )עיין בכהסתרים  בביתשל ספיקות   וכן במקרים 

     

 ר הטבילה עצם בין שיניה ופסק לה רבי שצריכה לטבול שוב. ח אה לאמצ  )סו ע"ב(שפחתו של רבי  

בקידושין   ע"א(  הגמרא  ביאת מים מ)כה  אינו צריך  מכל    ,משמבארת שלמרות שבית הסתרים 

וכל שאינו ראוי לבילה, בילה    ין בילה מעכבת בו,, אהראוי לבילה  )שכליאת מים.  צריך שיהיה ראוי לב  מקום 

 עכבת בו(. מ
 

 .*53הוא הדין לכל דבר ולכלוך בין השיניים: ושו"ע טור ,סמ"ג ☜

 האם חובה לבדוק את השיניים: .א

לחזור    ציצה, תצטרך, אלא שאם תמצא אחר כך ח54אין חובה לבדוק את השיניים ב"ח:    ◄

 . מה, ואם מצא בסוף, כולן נבלות(צריך לבדוק כל בה   ינוהמות רבות שאמדין השוחט ב )ונלמד  לטבול

)מפני שמצוי בניהם לכלכוך,  חובה לבדוק את הפה לפני הטבילה.  :  (הלבוש)ומשמעות הב"י ו  ש"ך  ◄

 ק בסוף(. ויש חשש שתשכח לבדוק לאחר הטבילה, בשונה משחיטה שם צריך מדינא לבדו

 

 

 

 
)ופבעת בשע נה מורידה את הטשאישכן הדין באישה שלשה אלא  , סה(  )טז  דרכי טהרה בומשמע    52 סק  ת הלישה, 

 (.ש( )כדעת הפת"ל אם לא שמשה שצריכה לשוב ולטבו
)סתימות קבועות או זמניות, גשר,    שפרט דינים שונים השייכים בשיניים)שיעורים כאן(  בשבט הלוי  עיין    *53 בימינו 

   כאן.אבני שהם ה בספר ר הרחבתנדנדת(. וביתתבות, עששת ושן מושיניים ת 
לא תמצא דבר  זו חובה אלא עצה טובה, שונמצא...' משמע שאין  ב 'שאם טבלה  שכתטור  המלשון    הב"חיק  ודי  54

 ונמצא...', הרי שאין ראיה מכך.  הביא שהלבוש כתב 'ואם טבלה ש"ך והחוצץ אחר כך ותצטרך לחזור.  
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 ר ביום הטבילההמנהג שלא לאכול בש ❖ 

בין השיניים  שר נתקע  אכל בשר ביום הטבילה, כיוון שבהג יפה שאישה לא תמנ  רא"ש ורי"ו:

 , ואף אם תבדוק יש לחוש שמא ישאר ולאו אדעתה.ר מאכליםר משאיות

 .55שו"עכך פוסק  ☜

ביום הטבילה בב:  )על פי הגהות ש"ד(רמ"א   שלא   צק או בשעוהאין לאישה להתעסק 

 . )רא"ש(טבילה ל כל בין הרחיצה . ולא תא*56הגו ידבק בה. וכן נ

ט המנהג שאוכלת ויו"  הטבילה ליום אחר. ובשבתכלה בשר, אינה צריכה לדחות את  אם א .א
 )ט"ז(. *57בשר, ותזהר לנקר היטב אחר כך

 

 סעיף כה | לא בדקה בית הסתרים

 םיטובית הקמ  בית הסתרים  ניקתה אתממעשה בשפחתו של רבי ניתן ללמוד שאם לא    ראב"ד: 

 הראש.ן זה דומה לבדיקת הגוף וחפיפת , עלתה לה טבילה, ואי א מצאה בו חציצהול ,58שלה

 .שו"עכך פוסק  ☜

 חלקו בטעם הדין: נ ⤶

משום שבבית הסתרים יש מקום שהלכלוך יכול להדבק, ואומרים לבוש ומעדני מלך:    ◄

 וקא.דוע שיפול לאחר הטבילה י כן מדושודאי הגיע לאחר הטבילה, שאם היה שם לפנ

ים, יאת מים ממש, אלא ראוי לביאת מת הסתרים אינו צריך במשום שבי:  וש"ך  ט"ז   ◄

 ין כן בשאר הגוף. מה שאותולים בו להקל, 

 

 סעיף כו | לא בדקה אחרי הטבילה 

הטבילהראב"ד:    ◄ לאחר  גם  שלה  הסתרים  בית  בדקה  לא  בכתמים  59אם  שהתעסקה  עד   ,

 לה.לאחר הטבי שהחציצה הגיעהם לקולא, , תולה ב ובתבשילים

 ו"ע.שכך פוסק  ☜

 בילה.יר אף כשהתעסקה בדברים לאחר הטיש להחמ רוקח: ◄

 .60הש"ךכך פוסק  ☜

 
  בשר עוף וכן אסרו ב (.  ן()כא )שיעורי שבט הלוי  ת, ואין להקל  ו משאיר חתיכוו בבשר טחון שאינליש אחרונים שהק  55

בסעודת ליל   קלה  )טז, לה( בדרכי טהרה  אמנם  (.  אחרונים בשם  הם  אבני ש  כן וי  והלבט  ש)ים  אך דגים מותר)ס"ק פ(  )מקור חיים  
 טבול אחריה לאכול בשר טחון או קציצות בשר. שבת שצריכה ל

בדרכי  )וכ"כ    תמנע מהם כדין בשרתבו ש תפוז, סוכריות טופי וכדומה( יש שכ  קים )פופקורן,לים שנדבן שאר מאכולעניי
 תלוי לפי מה שהאישה יודעת בעצמה. כתב שהכל  )כאן( ובאבני שהם, (ז, לג( )ט טהרה

 . ()כאן()שיעורי שבט הלוי ידיה אח"כ  ומותרת ללוש חלות לכבוד שבת, ותשטוף *56
 (.)שםרים ה, וכן מורים להקל בחול המועד ובפוה שייכות לשמחשיש ל סעודת מצווהוכן בכל  *57
ים הוא בית השחי, תחת הצוואר, בין  פה. ובית הקטמזן, אותו מקום ותוך הא גובה האף, תוך האוהו   בית הסתרים  58

.  )שם(לזקנים  , קטמים שבכרס ובשאר הגוף לבעלת בשר, וקטמים שיש  לים, תחת הדדין, בין אצבעות הרגליםהרג
הוסיף  הפנימי של האוזן. ו  נקבביאת מים, וכן הראוי ל  ל האף נחשב לבלוע ואינו צריך להיות כתב שחלי שהם  ואבנ

 ור, גם נחשבים לבית הסתרים. ם הנראה מבחוץ, נקב בית הרעי ונקב הטביים, נקב החוט שאף תעלות האזנ
 . סעיף י והלאהן בסימן קצט, ץ, עייצאה דבר חוצ בדקה ועיינה לפני הטבילה, ולאחר הטבילה התעסקה ומואם   59
  אחר מכן. אך אם לפני הטבילה ומצאה ל  מיר דווקא כשלא בדקההחכתב שדעת הש"ך ל  ם כאן( )שיעורי  בשבט הלוי  60

 לא מצאה, אף לש"ך אינו חוצץ. 
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נידותה,  אי .א בימי  מפני שמתלכלכת  חוצצת  לרפואה,  הפרוזדור  בעומק  לה טבעת  שיש  שה 
שמקפידה עליו.   שבת לדברוצריכה להסירה בזמן ההפסק טהרה ובזמן לידתה, וכיוון שכן נח

.  )נוב"י( 61לוע ואינו חוצץ כלליע אליו כלל, נחשב לבד שהשמש אינו מגא בעומק עיאך אם ה
   )חת"ס(.בעומק, יש להקל כ"כ  ואף אם מסופקת אם היא

 

 עיכבה מהמים לעבורסעיף כז |  

)דחקה יה  ידה, קרצה שפת)סגרה(  שאם נתנה שערה בפיה, קפצה  )מקוואות ח, ה(  המשנה אומרת  

 . ( )ר"ש(שהמים לא באו בשערה  )כיוון תה לה טבילה על , לא  (ועוד "ש, רא62שו השני בפירו )ר"שכח זו לזו ב
)דין זה פשוט, ועיקר החידוש משום הסיפא לעניין טומאה וטהרה, שאינו שייך טבילה    תה להואם נתנה מעות בפיה, על]

 . [()ב"י(בימינו 
 

 טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜

 חציצה.  ם קרצה שיניה, לא הויאך אניאל: חמודי ד ⤶

 

 חברתה ידף כח | אחזה בסעי

ו)שם(    המשנה אומרת  במקום אחיזתו   המים  )שלא באו מטבילם, טמאים  שהאוחז בחברו או בכלים 

, רבי שמעון  ()ר"ש()כיוון שהמשקה שעל ידיו מתחבר למי המקווה  . ואם הדיח ידיו במים טהורים  ()ר"ש(

 .ו בהם המיםאומר ירפה כדי שיבוא 
 

טבילה, אפילו אם   הם מטבילו לא עלתה לו  או באדםבכלי    האוחז :רא"ה[ ]ו ורמב"ן רמב"ם ◄

 ם טבילה . ואם הדיח ידיו תחילה, עלתה להיותר מר"ש(  מחמיר)שת"ק    הפירה שמא לא יר, גזידו  ריפה
 אין הכרח שהתירו אפילו כשאוחזת בכוח[. רעק"א: ויכולה אף להחזיק בכוח.  ט"ז: ]

 .ב"ח  ך פוסקכ ☜
  .63להם טבילהה יד רפויה, עלתאם אחז בור: וט]בה"ג[  ,רשב"א ◄

ידיה תחילה  דיחה  אם ה  או  ,רפתה ידיהלא תאחז ידה בחברתה, אלא אם כן  שו"ע:    ☜

 במי המקווה. 

 ידיה ולאחוז בחברתה:נחלקו אם מותר לכתחילה להדיח  ⤶

 
ם בעלה.  . ולכן המחמיר יחמיר רק כשלא לנתה עבדעת תורה  פסקהקל בזה, וכן    שמהר"ם מרוטנבורגוהביא עוד  

 חציצה.  ה עליהסק כשו"ע להקל אם ברור לה שלא הייתפ )טו, כח( רהדרכי טהוב
מפנה לתינוק מקום לצאת )ובשאר  למקפידה כי רק  שעת הלידה אינו נחשב  ק עליו שאם מסירתו בחלהחת"ס    61

איך תעשה    הביא עוד  בפת"שמסירתו בשעת הפסק טהרה הוי קפידה.  (, אך אם  )שבו"י(הזמן לא מסירה משום סכנה  
 רך אותה טבעת, ע"ש. בשבעה נקיים דבדיקות 

משום שהוא במקום  שאינו חוצץ  ד(  בשם הגרש"ז ועו  קלד(  ב, עמוד)נשמת אברהם  )  י, כתבו האחרוניםוך רחמובעניין התקן ת
דבוקים לדפנות ע"י לכלוך. וטבעת חוץ רחמית, כתב  בלוע, והחוטים היוצאים לפרוזדור, צריך להקפיד שלא יהיו  

, וראוי שתשאל  ודהדבר מכאיב לה מאך או שאה, אא"כ צריכה לפנות לרופא עבור כשצריכה להוצי  )טז, פ(  דרכי טהרהב
ר הדין  המונחת בעומק אותו מקום, כתב שם שמעיק  נובה רינג' ' )ובעניין טבעת  (.  מג(  )בסעיף בני שהם  בא  חכם )ומעין זה כתב שאלת  

חו אלא  לא תקנתע"ב )ואם רואה עליה מראה אדמומי,  שכח להחזירה,  ת שלא תאותה ויודעאינה צריכה להסירה מכמה טעמים, אך המסירה  
 . ((תראה לחכם 

לו להכנס, אע"פ שאינם צריכים להכנס. ולהלכה לא  כדי שהמים יוכ  פיהכתב שצריכה לפתוח  ובפירשו הראשון    62
)דלא כחמודי  בחזקה    להדק שיניהכתב שיש לחשוש לפירושו ולא  )שמלה ס"ק ל(    ם ושמלהבלחקיבלו פירוש זה. אמנם  

 בזה לכתחילה.  ירכתב שראוי להחמ(  )כאןם ובאבני שהניאל שהתיר בזה כדלקמן(. ד
מיאן בביאור זה וכתב שהרשב"א למד שר"ש החמיר שגם אם הדיחה    "י והברבי שמעון.  ק כמבין שהרשב"א פס  ורי"  63

אחיזה רפויה    י שמעון התירו ת"ק ורבהעקרונית,  להרפות, בשונה מת"ק שהתיר להדק את ידו. אך ברמה    ידה, צריכה
 הבית הארוך(.  בתורת בכל אופן. )וכן מבואר
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 ז בחזקהאסור לאחוחברתה, ]אך  יכולה לכתחילה לאחוז ב"ז:  דרישה וט  ◄

 [. )ט"ז(לכך לא חוששים , אלא שבסתמא )כרשב"א(

 .64אסור לכתחילה לעשות כן, ומותר רק כשיש צורך בדבר, או בדיעבד"ך:  ש  ◄

 צריכה להרטיב ידיה דווקא במי המקווה.  וש"ך:ימן קכ, ב( )בסא רמ" ◄ .א
 ח חיבור. במים תלושים, שהמשקה הטופ יכולה להרטיב ידיה אפילוט"ז:  ◄

 

 דו על חברוהכובש יסעיף כט | 

 ראש חברו במקווה, הרי זה מגונה. הכובש ידו על : י התוספתא()על פרמב"ם 

צמות שיש חשש שחברו יוציא את מצומ  סאה  40מדובר במקווה שיש בו  בית יוסף:    ⤶

 . בסימן רא(מהטור  כח )וכן מו ונמצא שטבל במקווה חסר היד לפני שהוא יספיק לטבול

 שו"ע.פוסק  כך  ☜

 הרבה מים, שנראהוה שיש בו  הרמב"ם עוסק אף במקוש:  ם הריב"ש"ך בש  ⤶

 .  65שמתכוון למשחק ולא לטבילה
 

 ה בשעת הטבילהיסעיף ל | הגהבת רגל

הטבילה,א ורא"ש:  רשב"   ראב"ד, רגילה בשעת  להרים  צריכה  משום   טיט,  כשאין שם  אינה 

 . [מקווהפיח שהוא חיבור למי המנת להטיש שם טופח על ה ]ו המים מקדימים לרגילש

 טור ושו"ע. כך פסקו   ☜

 ול שם כלל, כדלקמן בסעיף לג. ש טיט אסורה לטבכשי ש"ך: ⤶

  ואבש  םירח א  םיממם הרגלים לחות  יה, אלפי הרא"ש שנימק משום שהמים קדמו לרגלט"ז:   .א

כשאוחז שאם יש לחלוח מותר אפילו    ף כח()סעילפני כן, לא מהני. אך לרמב"ם ורמב"ן  מ  הילע
 .66פני כן, מהניחות לבחזקה, אם הרגלים ל

 
הביא מלשון  )ס"ק נה(    בסדרי טהרהין. אמנם  ציצה שלא מן הדוח  חמירו בדיני טבילהוסיף הש"ך שפעמים שהוה  64

ילתה  פסול טב הספיקות ל   לא טוב היות האדם מחמיר יותר מדאי ומחפש אחר ציצה  ומדיני החהרמב"ן שכתב, וז"ל: '
בחמין ונזהרה  חפפה ורחצה כל גופה ו  ראשה וסרקה במסרקשחפפה  , אלא אחר  , כי אם כן אין לדבר סוף בדבר הקל 

מורות  צץ ותעשה טבילתה בפשיטות איבריה וכל גופה, לא יכניס אדם ראשו בספיקות החגע בשום דבר חוי תלבלת
יקות, כי מי יוכל להבחין בין  ותר ומשאר הספותיה ביר קרצה שפתאשר אין להן קץ וסוף, כגון עצמה עיניה ביות

)שיעורים  ובשבט הלוי  "ק ס(  )סערוך השלחן   ,)ס"ק ק(בדרכי תשובה  והביאו דבריו גם    .' תרובין לא עצמה ביו ביותר  עצמה  
 כאן(. 

דעת  מאידך ל  (.תוספתא()על הוחסדי דוד  )ס"ק נז(  סדרי טהרה  כ"כ  )לכתחילה  וכן בחומרת הש"ך, האחרונים כתבו להתיר  
 ד עלתה לה טבילה. בדיעב יש להחמיר לכתחילה, ורק)ס"ק סב(  ןהשלח ערוך

  ת נ ווכשלפי זה  במחצית השקל  , אין לחשוש לזה. וכתב  שאין לנו טהרותזמן הזה  כתב שב, כז(  )סימן ראבדרכי משה    65
  בסדרי. אמנם  לודגותר אף במקווה  אין לחוש לפירוש הב"י, ובימינו מ שו  להקל,  (ש"בירה  רואיב  תא  איבהש)  ך"שה

ושוב    בטבילת נידה,עיף מח( צריך כוונה  הרמ"א )בסון שלדעת  ך להחמיר, כיו כתבו שכוונת הש"טהרה ובעצי לבונה  
 שש לפי הריב"ש.  עורר החמת
בימינו נוהגות הנשים לטבול שבע טבילות  ו  .הוו קמב  ם ימעפ   המכ   לבוט ש  ימ  אוה  אפ סות המ  ם "במרה  אי בהש  ףסונ  ןיד
ם שבימינו אין  משו   ,דברי הריב"ש הללו  םושמשאין לחשוש  )כאן(  באבני שהם  ב  כתוהמנהגים(,  ו שלוש )תלוי לפי  א

אסר    שהרמב"ם  ביארב, לז(    נצי"ב מוולוזין, חלק)ל  משיב דברשו"ת  שב  תרומה וקדשים )על פי הדרכי משה הנ"ל(, ועוד
. )ועוד שאף הריב"ש ק כביאור הטוריקר הדין השו"ע פסכשיוצא מהמקווה וחוזר, ולא בעודו בפנים. ועוד שמעדווקא  

 פשר(. כתב זאת כדרך א
לא שאם  מים שבו מתחברים. אהכך נפק"מ בזה, שהרי בכל מקרה מכניסה רגליה תחילה למקווה וכל  לכאורה אין    66

 לכאורה. הכשיר את המקווה, בזה תהיה המחלוקת בין הראשונים  מי גשמים ל  שאובים ואז הוסיפוים  עמדה במקום מ
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 בכלים סעיף לא | טבילה 

 הקצרהקדמה 

ם מה מעין  חכמי  מים יהיה טהור" ודרשו: "אך מעין ובור מקוה  א יא, לו( )ויקרהתורה אומרת   .א

ם שהתבטל מהם  עיקרו בקרקע, אף מקוה עיקרו בקרקע. מכאן שאין טובלים בכלים כלל, משו

 י(. )עיין ב"ן ישם מעי

משופים  ים  ת המקווה נסרגון שהניחו בקרקעיעל גבי כלים, כ  אפילו טבול  לגזרו חכמים שלא  .ב

גב ש על  אף  מפני הטיט,  טומאה  מותר, שהרי המים התורה  מהמקבלים  בתוך    אינם   הדבר 

 כלי. הכלי, מכל מקום אסרו זאת חכמים, שמא לא יבחינו בהבדל ויבואו לטבול בתוך 

 ספסל.   ין העובר על גביי מעישאסור להטביל כלי על גב ב( )ה, המשנה במקוואות אומרת 

משום    לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול. רב כהנא סבר שאסורשה  שאיסו ע"ב(   ) רבא אומר  

ואם כך מותר  ,  ()רש"י(תחשוב שמותר לטבול גם במרחץ העשוי בדומה לכלי חרס  )שמא  גזירת מרחצאות  

וא משום  טעם הורב חנן מנהרדעא אמר לו שה.  על בקעת עץ שאינה מקבלת טומאהלעמוד  

 ן גם על בקעת עץ לא תעמוד. ולכ,  בול כראוי()ולא תטחדת ליפול שהיא פו
 

או שטעם זה    (תואצחרמ  תריזג  םושמ)  כלי    ל גבילהלכה יש לחוש לטבילה עהראשונים חולקים האם  

 נדחה: 

אף , ו67תואצחרמ  תריזג  ם ושמ  אסור לטבול על כלי המקבל טומאה  ראב"ד, רשב"א ורי"ו:  ◄

פילה, אך  ילה, מחשש נטבול לכתחה לא תכלי שאינו מקבל טומאוב  .לה טבילה  בדיעבד לא עלתה
 .)כשטבלה כדין( בדיעבד עלתה לה טבילה

 ע.שו"כך פוסק  ☜

 אך יכולה לעמוד על גבי זמורות של עץ וטבול על גביהן.רשב"א ושו"ע:  ⤶

לטבור"ש:    ◄ מותר  אך  לקרקע,  מחובר  כלי  גבי  על  לטבול  אאסור  מנותק,  כלי  על  לא  ל 

 סור מחשש נפילה.שלכתחילה א

בד: הב"י מביא אפשרות שהרא"ש  )ולעניין דיע כלים מחשש נפילה    ור לטבול עלאס  :68רא"ש מב"ם ור  ◄

פילו בדיעבד )אף בכלי שאינו מקבל טומאה(, אך במסקנה חוזר בו ומבאר שאף הרא"ש מתיר בדיעבד בכלי  א  וסרא
 שנמצא בתוך המקווה(. 

 

 ה על מדרגות עץטביל ❖ 

דרס, ולכן יקפידו לעשות  ן ראויות למכיוון שה  של עץ,ין לטבול על מדרגות  אב"ד ורשב"א:  רא

 כדי שלא תפחד ליפול. ,פחיםד' ט כל מדרגה , ושתהיה רחבהשל אבן מדרגות

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 
  ת ליבטב רו ס יאב הקסע ש תו או וקמב הנשמה ת א ר אבל ןתי נ ךק כר שהרי ,הראשנ  ןיי דע תו אצח רמ ת ריזגש וכח מו 67
 . את ותי עב  םע טמ ך ייש אל יאדו  הזו ,ילכ
 : דיעה  ללפי כ מה הוסיף רבא על המשנה 68

 טומאה.  סיף לאסור אף בכלים שאינם מקבליםם טומאה, ורבא הוהמשנה אוסרת בכלי המקבלילראב"ד:  ◄

 עליה(. יף וסא רק הביאה )ולא ה ים המחוברים, ורבכלמשנה אסרה בהלר"ש:  ◄

הם, ורבא הוסיף שאסור גם  אפשרות אחת שהמשנה אסרה לטבול בתוך הכלים או על גבימב"ם:  לרא"ש ור  ◄
ם  לטבול בכלי שכל מי המקווה עוברי  שניה שהמשנה אסרהבכלים נקובים )שאין חשש שתטבול בתוכם(. אפשרות  

 .ית יוסף()ב יוהמקווה עוברים על באופן שלא כל מי גםוסיף לאסור על גביו, ורבא ה 
 תב שהמנהג כדברי הרא"ש ור"ש ולא כפסק השו"ע. עיין לקמן. כ והט"ז 
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 ואפילו אם המדרגות מחוברות למקווה אסור.: )על פי רשב"א( רמ"א 

 קשו ביישוב המנהג: והאחרונים הת אות עם מדרגות עץ,נהגו לעשות מקוו ⤶

 אינו כדין.מנהג זה  לבוש: ◄

כלי עץ  מהר"ם פדוואה:    ◄ פוסקיפשוטי  ם,  אינם מקבלים טומאה להרבה 

 .69יוון שהניחם שם, המים שעל הנסרים מבטלים מהם שם כליוכ

 ךייש  אל  ,יםרובחמם  דוע ב  קר  שו מישל  םידעוימ  ם ירסנהש  ן וויכ  :השירד  ◄

 .אהמוט תלבק םהב

  םיבמ  דו לעמידה כי נוע  מאת מדרסטוהנסרים אינם מקבלים  יוסף:    תיראש  ◄

 שיבה עליהם. ולא לי

 ם אינם עוברים עליהם,מיון שה"ש והר"ש מותר, כיורק לדעת הראט"ז:    ◄

 אסור.אר הראשונים והשו"ע, , אך לדעת ש70אלא עומדים במקום

אין לשנות מהמנהג שלא להוציא לעז, אך  מהר"ם מלובלין וש"ך:    ⤶

יש להקפיד ל ת מאבנים  עשות את המקוואובבניית מקווה לכתחילה 
 . ולא מנסרי עץ

בקרקעית .א מתכת  טסי  לקבוע  שהמים    מותר  כדי  יזהמקווה  לא   לו לא  כיוון שהם   החוצה, 
 )פנים מאירות(. , כדין גולמי כלי מתכות ווהמקבלים טומאה לפני חיבורם למק

 )נוב"י(.ה אין להתיר להעמיד כסא קשור בחבלים במקווה גבו .ב
 71חשוש יעשה מאבניםם בברזלים, אך הרוצה לת נסרים המחוברימותר לעשות למקווה רצפ .ג

 )חת"ס(. 
 
 והולם מעץ הקבוע במקוס ❖ 

 אסור לטבול על גבו. :)בדעת הרשב"א והשו"ע(יוסף  תישארר"ם פדוואה, ב"ח,  מה ◄

 ותר. כיוון שהסולם אינו עשוי להעביר על גביו מים, ממהר"ל מפראג וט"ז:  ◄

 

 ל עץ סעיף לב | טבילה על סילון ש

אין    בו חשש לנפילה. וכןץ המחובר לקרקעית המקווה, שאין  לטבול על גבי סילון ע  מותר  רא"ש:

י שיכול להעביר את מי המקווה על גביו,  זה שייך רק בכלש ןוו)כימקבל טומאה  מצד טבילה על כלי ה  שחש

קבלים טומאה, סילונות עשויים ללא מסגרת ואינם מועוד שרוב האך בסילון כזה, לא שייך חשש זה(.  
 א פוסלים בשאיבה.ול

 
למדרס    לו שאינם מיועדיםהאריך לבאר שעיקר האיסור הוא בנסרים הראויים לקבל טומאת מדרס, אפיהט"ז    69

  ם ושמ  ריתהש  השירדה  לע  המת  ןכו.  (האוודפ  ם"רה מה  י רב ד  ה חד  ןכלו)  מדרס'נקטו 'הראוי ל  ו"עשהראב"ד והשבפועל, כיוון  
 . םהב  שי סרדמ תאמו ט מ"מ  ,םהב  ןיא עגמ  תאמו ט םא  ףא ירהש ,ה אמוט  יםלבקמ םניאש

  שון זו משמע לקולא, שדווקא אם יש בהם טפח של( ירות הפנים מא בשם שכ"כ   במחצית השקלן  )עיישמע מהאחרונים אך נ
  תר. וואות פחותים מטפח, ומוות רחבים מותר, ואם כך נסרים של מקלמדרס, אך בפח רוחב והם ראויים 

  , ם י מב  םהילע  ודמעיש  קר  הליחת כלמ  םי דעוימש  םירסנב  לקהל  ש יש  ע"ושה  ןושלמ  דמל  (ך"שה   ואיבה)  ףס ו י  תיראשב  ףא
  הם טומאת שיש ל הטבילה, הרי  בשעת    , כיוון שעשאם כדי לעמוד עליהםוהסכים לדברילא  הרה  הסדרי טאמנם  
 . מדרס

   בדעתם. הב"ין כפי ההסבר השני שנקט כא הט"ז והרמב"ם, ונקט  ל דברי הרא"ש עיין לעיל בהערה ע 70
 (.( )שיעורים כאןהלוי )שבט עשות את המקוואות מאבנים כדי לצאת ידי חובת כו"ע וכן מהנהג בימינו ל 71



 בן שמואל ◆  222

 גרת. מסשום שאין לו יכול לטבול כשיש סילון בקרקע, משו"ע:  ☜

  תא ז את המקווה על הסילון,  משום שאי אפשר להעביר    קמינזה, אלא  הטור לא הביא נימוק    ש"ך:  ⤶

ר רק למחבר שפסק כראב"ד ודעימיה אסו שהעיקר כטעם זה, ולכן מותר אף כשיש לו מסגרת. ו  םושמ
 כשיש מסגרת. 

 

 סעיף לג | טבילה בנמל 

ף על גב שעכשיו  ]גירסת רש"י: א  בנמל  תטבולשאישה לא  )סו ע"ב(  ב יצחק אומר  רב שמואל בר ר

 רו[. ייתכן ושכשוך המים העביחציצה( )אין 
 

א, אפילו בדיעבד לא לפי גירסתו בגמרטור:  )   בנמל יש טיט עבה וחוצץ בין הרגל למיםרש"י:    ◄

 . (עלתה לה טבילה

תשו"ע:    ☜ ויש  לא  בנמל,  לא  טבול  טבלה  שאם  אפילו  אומרים  טבילה  לה  עלתה 

 .72בדיעבד

 ולא תטבול כראוי.,  תביישתומשים בנמל יש אננים: הראשושאר  ◄

 

 טבילת מיטה לטבילה בנמל )לדעת רש"י( ההבדל בין ❖ 

אומרת   במקוואות  ז(  המשנה  להטביל  )ז,  שהמשמותר  כיוון  טיט,  בו  שיש  במקום  ים מיטה 

 ברגלי המיטה לפני הטיט.  מקדימים לגעת
 

ה  בקרקעית, ויישבו בכמ ם שיש טיט במקו  מתירה לטבולשונים מקשים על רש"י ממשנה זו ההרא

 אופנים: 

 .73בידה, והאדם כבדמיטה אינה כרא"ש: ◄ 

 הטיט שבשפת הים נדבק עוד לפני שנכנסת למים. ראב"ד א': ◄ 

ו האצבעות שייתכן והמים לא נכנסחריצי  ברגל יש    אך  במיטה אין חריצים,"ד ב' ור"ן:  ראב  ◄

 .)וכתב הראב"ד שזה עיקר( לשם

היוון  הקדמת מים, ובנמל שכיחים טיט    יט לח, ולכן מועיל בובר בשאר טה מדובמשנר"ש:  ◄  

  .74ושאר טיט שאין הקדמת מים מועילה בו 
 

 סעיף לד | טבילה במקום שמתביישת 

ם שחוששת  ביארו שלא תטבול בנמל משועוד(  "ח, ר"ת, רא"ש ו)רזכר בסעיף הקודם, רוב הראשונים  כנ

 .ת כדיןשיראו אותה ואינה טובל 

 
, הרי  כאן בטיט היוון וכדו'ר  מדוב, וביאר שף ידש"ך הקשה מסעישכן הולכאורה דעת השו"ע להחמיר בזה מדינא,    72

א ביארו כך את  אלא שניתן להבין ששו"ע לא פסל בדיעבד שהרי שאר הראשונים לשהשו"ע פסק כך לדינא.    שהבין
ו  אפיל  שיש לחוש  )כאן(   באבני שהםולדינא כתב  קכו(.    )במקו"ח ס"ק  ת צביוהתפאר  )ס"ק לז(  מהגר"א  הגמרא, וכן נראה

פעמים יש זפת שנדבקת  , אלא שלרך לטבול בנמל(הד   ן )שאיים  אפילו אם קרה וטבלה ב,  זה אינו מצוי   שדברבדיעבד אלא  
 ברגליה, ואז צריכה לשוב לטבול. 

 ה כובד האדם. הקשה על טעם זה, שהרי אם המים מקדימים, אין זה משנה מאך  73
  החזו"א ב על פי  שם? ונלע"ד ליית המיעם משום הקדמדוע הטדו לח, ומאורה קשה, שהרי טיט אינו חוצץ בעוולכ  74

א  שאר טיט אינו חוצץ כשהוא לח רק כשהוא על בשר האדם, שאז הובביאור תירוץ הרא"ש ש(  )יו"ד קלג, זשכתב  
רק משום הקדמת  בילה מועילה  הטוא חוצץ. אם כן,  מתבטל למי המקווה. אך כשהוא עומד בפני עצמו בקרקע ה

המים שוב, הרי ם קפץ בתוך  )והוסיף שם שלפי זה א.  מים לא מועילהדמת  ומה, אפילו הקן וכדבטיט היוו, ו מיםה
 ותועיל הטבילה(.  המקווה קף שוב במישהטיט מו
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 עבד עלתה לה טבילה.זה אם טבלה כדין, בדילפי רי"ו: ב"א ורש

 טור ושו"ע. ם  כך פוסקי ☜
 

 סעיף לה | דרך הטבילה הנכונה 

מיד, ילוכה ושימושה ת)כלומר כדרך הבול אלא דרך גדילתה  שאישה לא תט )סז ע"א(  ריש לקיש אומר  

שאיש נבדק מנגעיו    ב, ד(געים  )ננה  ששנינו במשכמו  (.  )רש"י(ך שהמים יכנסו שם  ומה שלא נראה אז, אין צור

זיתיםכד  וכמוסק  עודר  שהוא  וכאורגת  וא  , רך  ]ובמשנה:  בנה  את  וכמניקה  כאורגת  ישה 

 [.75בעומדין 
 

  ת הערוה סתרי ביש  כך מעט  אלא שוחה    הרבה, ה זקופה ולא תשחה  לא תטבול בקומ  :שו"ע  ☜

ית  ותחת ב  ,77ה את בנשמניקה  מן  יראה כמו בזותחת דדיה  .  76פתרכת  שהיא עו  זמןב כמו    יראו
יריכותיה זו    חיקואינה צריכה להר  .[78זיתים מוסקת  טור:  ]אורגת בעומדין  שן  יראה כמו בזמהשחי  

מ יותר  זרועותי  ,ידאמזו  להגביה  לא  מדאיוגם  יותר  רגילה  ,ה  שהיא  כדרך  בעת    אלא  לעשות 
 .79כה הילו

 

 טבלה בזקיפה או בשחיה ❖ 

די  :ורמב"ם  סמ"ג בשם הערוך  ◄ נאמר  כל  זה  טהן  לבעל  אך  גם רות,  טבילה  מועילה  עלה 

 בזקיפה ושחיה. 

 (. מעכב בדיעבד)והביא שיש מי שאומר ששו"ע כך פוסק  ☜

למים הקמטים  ריך לומר שחששו שעוד לפני כניסתה  צ)ט"ז:    .לא עלתה לה טבילהראב"ד ורשב"א:    ◄

 (. 80לה בטיט כי המים מקדימים קו, בשונה מסעיף ל, שהתירו טביידב

חר והוא סבר כפוסקים שסוברים בדיעבד, מאו"ע להתיר  דוע הקל השיון מצריך ע"ך:  ש  ⤶

 )עיין סעיף ז ובש"ך שם(.   81ה הדברים נאמרו אף לבעלש

 
פי ביאור  סקנת הטור כדברי הראשונים הדנים בשיעורים אלה ובכוונתם, וכאן הבאנו את ממביא כאן  הבית יוסף   75

  ו גם בשיעורים שנאמרו שונים דנאשונים )הראהר מקומות שדנו בהם  הנו מעט מרוב הראשונים, ובהערות לקמן הבא
 זאת(.  גבי איש, וכאן לא הבאנושם ל

הרמב"ם  כתבו שזה אותו שיעור, וחדא נקט. אך  הר"ן ורי"ו  הרא"ש ו בגמרא ריש לקיש לא הביא שיעור עורכת, אך   76
 רגת. וור זה מאהשאיר בצ"ע מדוע השתנה שיע  והב"יעור זה, השמיטו שי אוהרשב"

 בית הערווה. ניין , ולא כרש"י שביאר לעשיעור זהב הראשונים רוכך ביארו  77
איש. ויישב שהטור נקט שיעור זה    מתקשה מדוע נקט הטור שיעור זה באישה שנאמר בעניין  הב"ין:  מקור הדי  78

ה אורגת בעומדין  טיענו שדין יד ימין כדין יש שמאל )למרות שהמשנה נק, ורצה להשמכיוון שהוא שייך בשתי הידיים 
מוסקת ואורגת אותו שיעור הוא,  ושיעור  אין סברא לחלק בניהן(.  אל )שחילק בין יד ימין לשמלא כמי שד ימין(, ודבי

'אורגת' הולכ  ונקטה המשנה  ולכן  הוא המלאכה המרכזית של האישה,  זה  ולהשמיענו ששיעור  בשתי  ים אחריה, 
 בין ימין לשמאל.  לסבר שלהלכה אין הבד השו"עהידיים. ונראה שגם 

ומצד שני כתבו הראשונים    אורגת(  ת השחי כמוסקת זיתים )=ער ביקשה, מצד אחד צריך לשמת  הב"י מקור הדין:  79
שאז   הילוכה,  כדרך  הראשונשתטבול  שכתבו  הידיים  שהגבהת  וביאר  כלל.  הידיים  את  מגביהים  הכוונה לא  ים 

 . וכך פסק כאן. ביהן מעט צריכה להג  –ן  אך לעניין הגבהת  ,הרחקת הידיים, שאינה צריכה יותר מכדרך שהיא הולכת ל
לאותו מקום,  שמים מקדימים מועילים רק כאשר יש חיבור בין המים    א, משוםכתב שאין כל קושיהכסף    קודותובנ  80

)ואולי הולך הוא לשיטתו ס"ק לו, לאסור אחיזה    מים יקדימו. אך בקמטים לא יהיה שוב חיבור, ואין תועלת בכך שה
 . גדול(הרפתה או במקום צורך אלא אם  דה לפני כן,י תה למרות שהרטיבהרלחב

רו לעיכובא, ולכן שו"ע פסק  אף אם הלכה כדברי ריש לקיש אין זה ברור שדבריו נאמכתב ש  ()ס"ק עו בסדרי טהרה 81
בקנ"א(    )מהדו"ק  ובמי נידהשונים שהדברים נאמרו גם לבעלה.  שהעיקר כרא  כך, מה שאין כן בשאר המקומות שס"ל

עוד שיש את  ומות )ו מא לא באו המים בכל המקחשש שי חציצה, וכאן יש רק  ה יש ודאועצמה עיני  ולתירץ שבכח 
 ן.סברת הט"ז שהמים מקדימים(, ולכן הקל כא
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 סעיף לו | גובה המקוה 

)ועיין  זרת מעל לטבור  גובה  ב  עד שיהיה  נמוךה  אין לסמוך על מקוולכתחילה  :  רשב"ץו   רשב"א

 . סעיף הבא(ב

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 . 82)מעל הטבור( טפחיםשה כשיעור שלווהוא אר הגולה: ב ⤶

 

 וךסעיף לז | טבילה במקווה נמ

אך לא תעמוד   יכולה לטבול בשיטוח רגלים וידיים אף במקווה נמוך,גאונים, רשב"א, ר"ן ורי"ו:  

 ביותר או קפצה שפתיה(.  )ואז דינה כמי שעצמה עיניהמדי קפל רגליה יותר כדרכה משום שצריכה ל

 שו"ע.סק כך פו ☜

 בזמן הטבילה פהצורת הח | עיף לס

, וצריך שיהיה ראוי לבית מים, ולכן חציצה בשיניים  בסעיף כד שהפה הוא בית הסתרים  התבאר

ש כז,  בסעיף  התבאר  עוד  ובימעכבת.  שפתיה,  תקרוץ  שלא  אומרת  הראשונים  המשנה  ארו 

בחוזקה  שה שפתיה  תסגור  שלא  בנונית  כוונה  בצורה  הר"שאלא  כמו  ה  )ולא  שכתב    ראשוןבביאורו 

 ש(. כה לפתוח פיה ממצריש

ואם   פיה בשעת הטבילה, ולא תסגור השפתים יותר מדי,אינה צריכה לפתוח  טור ושו"ע:    ☜

 סגור בדיבוק בנוני. אלא ת  קפצה לא עלתה לה טבילה,

 

 הטבילה רת העיניים בזמןסעיף לט | צו

 . ה לה טבילהא עלתה ביותר, לשאם סגרה עיניה ביותר או פתחא( )סז ע"רבי יוחנן אומר 

 ר בטבילה לטהרות דווקא או גם אישה לבעלה: האם דין הגמרא אמוין בסעיף ז(  )עיהראשונים נחלקו  

ה לה טבילה  לטבילת נידה, ואם עשתה כך לא עלת  דין זה נאמר אף רש"י, תוספות ורא"ש:  ◄

 ו בדיעבד.אפיל

לה   עלתהדיעבד  עלה בך באישה לבבטבילה לטהרות, אדין זה נאמר  :  רמב"ם, רמב"ן ועוד  ◄

 טבילה.

ביותר, ואם עשתה כן, יש אומרים שלא  א תעצים עיניה ביותר ולא תפתחםל שו"ע: ☜

 .83עלתה לה טבילה 

 
ויש שכתבו    ערוך השלחןואדם, קיצשו"ע  טהרה, חכמת  סדרי  בניהם    כאן()  באבני שהםוכ"כ אחרונים נוספים הביאם    82

רים  ולהלכה מחמי(  אגרות משה)חים  ו שהשיעור הוא שתי טפויש שכתב(  רי מלכיאלדב) תים וחצי טפחים  ששהשיעור הוא  
 כאן בשמו(. בשבט הלוי )כ"כ  ס"מ   24מ, כאן הודה שזה ס"  30ס"מ, ואף שלחזו"א הוא    24לחשוש לג' טפחים, והוא  

גבו גבלנשים  צריך  עליהות  עומדות  שנשים  בנונית  מדרגה  יש  וכיום  יותר,  ונשים    הוה  יורדות גבוטובלות,    והות 
 וב. ס"מ בקיר 125וה כשיעור המקו מקווה וטובלות, וגובהלקרקע ה

שס"ל כדיעה שלא עלתה לה טבילה בדיעבד, שהרי הוא   )סדרי טהרה, ערוך השלחן(כתבו האחרונים    השו"עבדעת    83
ן רק בשם  כאלשו"ע )מדוע כתב    גורסים 'ולית הלכתא כל הני שמעתתא'. )וביאור הש"ךאשונים שלא  סובר כדעת הר

אן פסק שלא עלתה לה טבילה. אמנם יש אחרונים  הלכה גם בסעיף לח וגם כאך ל רק מדוע שינה בלשונו,א(, הוא  י"
כל מקום אם לנה קפיד בזה, מה על פי הראשונים שגרסו 'ולית הלכתא כו', ואף שלכתחילה יש להזשפסקו להקל ב

תב שלבני ספרד  ם וכהביא את הדברי)כאן(    באבני שהם.  (צז, קא(   ים )שו"ת סימנהלוי    ט)סדרי טהרה ושבעם בעלה, לא תחזור  
תה במים, אך אם במשך שהותה שם  ר כדעת שו"ע, אלא שכל זה אם אומרת שעצמה עיניה כל זמן שהויש להחמי

 חלחה סביב עיניה לפני הטבילה(.)וכן אם ל פתחה קצת עיניה, עלתה לה טבילה.
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' שכתב  יהקפצה פסעיף לח בדין 'מ  רים, בשונהם יש אומשכתב כאן בש"ך:    ⤶

 ים המעכבים את המים כל כך.משום שבסגירת העיינים אין קטמ בסתמא,

 

 טבילהח על ף מ | פיקוסעי

 יצאו שערות ראשה מהמים.תעמוד אישה על גביה לראות שלא צריך שא, רא"ש וטור: רשב"

נה ומעלה, או בעלה צריכה לקחת אישה יהודיה מבת יב' שראשונים בשם מהר"ם:    ⤶

 .84יסורא( יל ואיתחזיק אהוא ,ת נמאנ הניאש )אך לא גויה,

 .85שו"עכך פוסק  ☜
 

 כריכת השיער בדבר שאינו חוצץ  ❖ 

בלילה כשא  לטבוליכולה  :  ורשב"א  דראב" וכן  שין אור, אם תלבדה,    יער כרוך שערה בחוטי 

(  , עיין סעיף גחלולים או ארוגים רפויים או)כגון חוטים או בשאר דברים שאינם חוצצים  שאינם חוצצים

 מהמים.לא יצא כך שהשיער ודאי 

ר או בחוטי צמר שיע  יד עליה, יכולה לכרוך שערה בחוטאם אין לה מי שיעמושו"ע:   ☜

 ל ראשה. חלולות, או שתקשור בגד רפוי ע ת רופפות, או בשרשרותורצועו

 .86טבילה אם לא עשתה כך, וטבלה בינה לבין עצמה, לא עלתה לה  רעק"א:  ⤶
 

 ריהסעיף מא | מפשלת בנה לאח

יאו  , הבח )ר"בילת נידה. וחלק מהראשונים  מביאה מימרות שונות בעניין ט סז ע"א(    –"ב  )סו עהגמרא  

, לא עלתה  שהיא ערומה()כ  פשלת בנה לאחריה בשעת טבילה גרסו גם: המ (  ורא"ש  םבתוספות, וכן רמב"

חוששים  צה,  , ואע"פ שלא מצאה עליה שום חציבה()שמא היה על הילד טיט או לכלוך ודבק  לה טבילה  

 היה עליה ושכשוך המים העבירו. שמא 
 

 א לפני הטבילה., אלהלאו דווקא בשעת הטבילה עצמשלת מפתוספות: 

וטבלה, לא ע  המפשלת בנה לאחוריה  :שו"ע  ☜ לתה לה טבילה, כשהיא ללא בגדים, 

 שמא היה לכלכוך על הילד ונדבק בה, וכשעלתה מהמים נפל. 

 
 ה רעשש  אק ווד  חוקיפהן  נראה שמהר"ם סובר שאירים אלה.  ע השמיט דבשו"ת שטבלה כדין. ואו הוסיף: לרמהר"ם    84
פיקוח, ולמהר"ם    ר. שלשו"ע אינה צריכהשטבלה כדין, ונפק"מ באישה שאין לה שיע  חוקיפאלא    ,ץ וחב  היהי  אל

 עק"א. צריכה. ועיין בהערה לקמן על דברי ר
  'כדין טבלה', כיוון  בילה אומרתלאחר הט טבילהרי" ז"ל שהאישה המעל פי מנהגי הא)ס"ק נא(  בטהרת ישראלב כת 85

ה 'טהורה', ואם לא אמר  כה ע"י זה לבנים טובים וצדיקים. וכיום נהגו לומר 'כשר' אום, וזומכריזים גם בשמי  שאז
 (. )כאן()אבני שהם אינו מעכב 

א  יה עד שב ה בידה בהולה ותפסה שערכתב שאם האישה זריזה ואינ  הלכות נידה(  הרא"ש בסוף )על    בתפארת שמואל  86
 ס"ק עט()סדרי טהרה    על כך בשעת הדחק, והביאוהולסמוך  ה טבילה, ויכולה  תה לים ואז פתחה ידה, על השיער במ

כמו  )שם(   אלא שכתב  )החדשות עו'(  וזבחי צדק ברפיון  שו"  שתעשה את שני העצות, תכרוך חוטים  ע, אח"כ  שכתב 
  צרות, ת או שיש לה שערות קן לה שערובאישה שאיהקל  בו האחרונים שיש לעוד כת  תתירם ותחזיק שערה כנ"ל.

הקל בדיעבד ללא צירופים  עיין שם אם    )אך  )ו, קלח, אות ח(שבט הלוי  בשם  )אבני שהם  ה לעומק המים  יסה ראשאם ברי לה שהכנ

 . (שהייתה טבילה מסופקת לפני כן, וצ"ב( 
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 .87ה בדיעבד עלתה לה טבילב"ח וש"ך:  ⤶

 

 לכלוכים בין אצבעות הרגלים סעיף מב | 

ים אינם חוצצים  יסמים בין אצבעות הרגלת וקושצרור )ברייתא במקוואות ח, ד(    רבי עקיבא אומר

 (. )בית יוסף(אין חציצה בבית הסתרים, ולא קיי"ל הכי בסעיף הבא, שרבי עקיבא סובר ש )עיין
 

 ם. וקיסמים בין אצבעות הרגלים, חוצציצרורות  רמב"ם:

 "ע. שוכך פוסק  ☜

 סעיף מג | חציצה בבית הסתרים

שחוצץ ורבי  י אומר  יה שעל בית הסתרים, רבורט   אאספלנית, מלוגמ)שם, ה(   אומרת  הברייתא  

 . סי ברבי יהודה אומר שאינו חוצץיו
 

 , וקיי"ל כרבי.התנאים נחלקו האם בית הסתרים צריך להיות ראוי לבית מיםבית יוסף: 

ל בית הסתרים, אע"פ שאינם צריכים שיכנסו  רטיה ומלוגמא שעאספלנית,  שו"ע:    ☜

 .מים תהם מים, צריך שיהיו ראויים לביב

כה לכך, יל מים קודם הטבילה אם היא צריי"א שצריכה להט:  ב"ן(ורא)על פי ש"ד  רמ"א  

ה ראוי לבית מים. ותבדוק עצמה בקטנים וגדולים, שלא תצטרך לעצור בעצמה ולא יהי 
 צואת החוטם.  וצריכה גם להסיר

 .88וכל זה אינו מעכב בדיעבדש"ך:  ⤶

 

 | שערות דבוקות סעיף מד 

בוק בטיט או בלכלוך, או שתי שערות שראשן דהדבוקות בראשן למכה,    םשתי  שערה אורמב"ם:  

הרי אלו    למטה,למעלה, וכן למעלה וניקבו    השניקבו בריסי עיני  השתי שערות בריסי עיני וכן  
 . 89חוצצים 

 . שו"עכך פוסק  ☜

 
את  וכן    87 נג(.  הב"ח בסדרי טהרה  הביא  ל)שמלה סלחם ושמלה  באך  )ס"ק  וסט(  "ק  כשו"ע  חלק  והרמב"ם  מאחר  בר 

כתב שלא    גם החמיר, אך אם כבר שמשה  )הספרדי(  ובמסגרת השלחןהר"ח.  ת  ם כגירסגורסיא"ש ורי"ו  ד והרוהראב"
 (.)כאן( באבני שהם )הביאם תחזור לטבול. 

   ימן קי(:)סע מפאנו  רמ"הכתב  )ס"ק פט(.  ן  ערוך השלחוונתו אף לצואת החוטם. וכן כתב  שכק פג(  )ס"הסדרי טהרה  והבין    88

הכלל    :תשובה  א יבש.כדרך שחוצץ אפי' בתוך העין אם הובטבילה    חוטם מהו שיחוץבתוך השאלת לפלוף יבש ש '
אלא במקום    ינו צריךה שלא נתנה תורה למלאכי השרת, ומה שהוא חלל הגוף אפי' ראוי לביאת המים אבחציצ

נים שלא  וטם בפמאד ליזהר על שפת הח, ונכון  ים והקמטים סתרן תוך העין ובית השדרכו להיות מתגלה לפעמים כגו
לא בצואת החוטם ואין צואה  מעכב, והמחמיר לא הקפיד אבש אבל בחלל הפנימי פשיטא שאינו  לפלוף י   יהא בו 

ע"א   ים שאינה יוצאה עדיין, ובפ"ק דקדושין כ"החללו בפנאלא יוצאה קצת לאפוקי הדבוקה בגובה החוטם או ב
גלות לעולם אפי'  דרכו לה  ובכל מקום שאיןבראי,  שרו מאבראי אף כל מא מים מה ברחץ בשרו בב וילפינן מדכתי

עוד מה שהוא לגמרי מן החלל לאו בקפידה תליא מילתא אלא כל עיקר אין שום אדם מקפיד עליו ו ראוי לא בעינן ש
 . 'םביאת מי  אינו טעון
יז,  מת אדם  החכ  על פי דברי)כאן(  האבני שהם  וכתב   : צואה  ילוקיםשיש שלושה חע הנ"ל(  מ"א לרמ"ווה בין הרשהש)קיט, 

מהנראית   צואה  מבחוץ,  בדיעבד.  אפילו  אינועכבת  אך  לחוץ,  הקרוב  הפנימי  להסירה   בחלל  יש  מבחוץ,  נראה 
 הפנימי, אין להחמיר בזה אפילו לכתחילה.אה בחלל לכתחילה, אך אינה מעכבת בדיעבד )אפילו יבשה(. צו

ני שהם  באבתים.  ות לעצמן כתב ש ל השערחת חוצצת, ובדיבוק שששערה א  ק למכה כתביבויש להבין מדוע בד  89
רה אחת, אך בדיבוק שערות זו לזו אין קפידה אלא משתי  שבדיבוק למכה מקפידים כבר בשעעה החדרי דיביאר לפי 

 סעיף ה'. שערות ומעלה כנזכר ב
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 ר ברגלים סעיף מה | עפ

הר"ש: לא עלתה    גירסת]ה.  טבל באבק שברגליו, עלתה לו טבילשאם  )שם, א(  הברייתא אומרת  

 שטבל בחמין עלתה לו טבילה[.  ו טבילה, ואם שפשף אול

 באבק שברגליו.שנינו שאין לטבול )ט, ב( משנה במקוואות ב
 

 ץ.אינו חוצ ה, ואם טבלהבעפר שברגלי טבולתלא רמב"ם:  ◄

 .(הל יבט  הל הלתע  אלש רמואש ימ שי ש בתכ ךא) "עשוכך פוסק  ☜

 בדיעבד.  ה עלתה לטבילה בדיעבד, ואם לא, לא    הה לעלת  ,פהפששבחמים או    האם טבלר"ש:    ◄
 שה טיט שחוצץ(. ים ממחים את האבק ונע)משום שהמ

  ם וקמ  לכמ  ,(רעיש  של   ופ וגמו  יונל  יוהד)   ן יליפתל  ץ צוח  ו ניאש  ףא  ,וינל  ר עישה   ל ע  םיחינמש  הקבא .א
 בקאל  המוד  הזש   דועו  .רתוי   הזב  יונ  ןיא  םימל  התסינכבש  םושמ  ,מהיע  לובטל  ריתהל  ןיא
 . (הירא ינפ) רוסאל ןאכ הדוי ם"במרה ףאו ,םילגרבש

 

 לה בבגדים סעיף מו | טבי

)וכך לא יהיה ניכר שמטבילה   בגדיה  שנידה יכולה להערים ולטבול עם)יח ע"א(  הגמרא בביצה אומרת  

 . (ש בגמרא()עיי"דיה ביו"ט את בג
 

 ם בגדים עלתה לה טבילה. אם טבלה ע : ורא"ש רמב"ם

 "ע.שוסק כך פו ☜

 )ש"ך(.  90"ןא בבגדים מהודקים וכן כתב הראבבבגדים רפויים, אך ל ותר לטבול דווקאמ .א
 

 סעיף מז | כינים שעל הגוף והשיער 

ברוקח:   הדבוקים  בחכינים  להסירם,  בשר  צריך  בעור,  ונושכים  אוזק,  אפשר  אי  אם  ינם אך 

 בו(. בטבילה מחמירים  ורק   ידייםאו בצק מועט שאינו חוצץ בנטילת )כדין טיט שתחת הציפורן חוצצים 

 .שו"עכך פוסק  ☜

 להסירן.  האפילו בדיעבד, כיוון שיכול  חוצץ המשמע שאם לא הסירש"ך: ⤶ 

 . (אלידנ ידומח) ןריסהל ש יו  תצוצוח ,רעיש ב תוקובדה ,תותמ תונטק םיניכ םנמא .א
 

 כוונה בטבילה עיף מח |ס

לה טבילה לבעלה אך לא  עלתה  רב   תע ד שנידה שנאנסה וטבלה, לא ע"א( ל)חולין אומרת  הגמרא  

כרת    שה על רב, מדוע הקלו במקוםחנן לא עלתה לה טבילה. הגמרא מקרבי יו   תע ד לתרומה, ול

מה  יכה כוונה, ותרו ו טבילת חולין שאינה צרת, שנידה ז ומיישב)תרומה(,  יתה  והחמירו במקום מ

 ה. כוונ ששנינו במשנה במקוואות, שחולין אינם צריכים צריכה כוונה לטבילה, וכמו  

 
  תלוי,   ם אחד. ובימינו הדברילו במקועל הגוף אפדק  שהבגד לא יהיה מהושיש להקפיד  )ס"ק צא(  ערוך השלחן  וכתב    90

)ד,    ומנחת יצחק )כאן( שבט הלוי    )כ"כ גוף ובזה לא עלתה להם טבילה  ומה שמיוצרים בהידוק על הי ים וכדכיוון שיש בגד

ו  יוצרים בהידוק, א ונראה שכוונתם לבגדים שאינם מ  , ינם חוצציםויש שא(  )חלק ג, משמרת הטהרה נה(  וטהרת הבית  לה( 
ב שעלתה לה טבילה,  כת  )אבן העזר ד, כג, ב(שה  אגרות מב)לתה לה טבילה  כן ועעודה במים, ובזה ייתות אותם ב כולה להרפשי

 תב כך לבאר את העניין למעשה(. כ ובאבני שהם 
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נ נחלקו התנאים בשחיטה ללא כוונה, לדעת חכ תן לא צריך  מים צריך כוונה לחיתוך, ולרבי 

 ל כרבי נתן. שרה. וקיי" כותל ושחט, השחיטה כיתוך, ואם זרק סכין בכוונה אפילו לח

לה למים ללא כוונה, ולדעת  רבי נתן הכוונה לנידה שנפ   לפית שנידה שנאנסה  הגמרא מבאר

כוונת חברתה    מים על מנת להתקרר בהם, אך אם חברתה דחפתה,נסה ל חכמים הכוונה שנכ

   .91מועילה לה 
 

 לבעלה.  ה לה טבילה, עלתאם נפלה למים(  )וכן  ירדה להקר  , ואםהלכה כרב   "ח, רמב"ם ור"ן: ר  ◄

 .שו"עכך פוסק  ☜

 בי יוחנן ולא עלתה לה טבילה. הלכה כר, הגהות אשר"י ורי"ו: רשב"א, רוקח ◄

 . ()ב"ח וש"ך( )כלומר, אם יכולה לחזור ולטבול מיר לכתחילהלהחא רמ"כך פוסק  ☜

 ש"ך(. ח ו" ב)בילה ולא תברך על הט ⤶

  92תה לה טבילה ולא לתשמיש, על  שאר מיני קירבהולה וכיוונה בטבילה לאם בעלה היה ח .א
 דניאל(.די )חמו

 ש"ך(. )ט"ז ומשום שכוונת חברתה עולה עבורה    ברתה כיוונה עבורה, עלתה לה טבילה,אם ח .ב
 .93דווקא אישה, אך לא איש  חמודי דניאל: ⤶

 

 עות בטבילהצני  ❖ 

ן סתיר ליל טבילתה, וכן נהגו הנשים לההיה אישה צנועה בליל טבילת יש שכתבו שתרמ"א:    ☜

כב  מת טבילה עליה הכתוב אומר 'ארור שוהבריות, והמפרס  ירגישו בה מה ושלא  ולא ללכת במהו
  . ויש לנשים להזהר שכשיוצאות מהמקווה שיפגשו ע"ב(ן נה  )על פי הגמרא בעירובי  94עם כל בהמה'

יראת   מהדברים הללו, אם היאא או גוי. ואם פגע בה אחד  בחברתן, שמא יפגוש אותן דבר טמ 
 . ח(, כלבו ורוקי דורא)שער 95ור ותטבול שמים תחז

 .חזיר, גוי, עם הארץ, מצורע וכיוצא בהםוכן אם פגעו בה כלב, חמור, סוס,  :  שערי דורא  ◄ .א
יהיו עומדים בדיבורם, שומעים אם פגע בה סוס תעלה ותשמש, שכך תזכה ובניה  וקח:  ר  ◄

הא אימתן מוטלת ולא עוד אלא שתכחים, ממעטים בשינה,  בינים, לומדים תורה ולא שוומ
 הבריות. על 

ם שימש הוא מיטתו ראשון,  הפוגע באישה העולה מהטבילה, א:  ים( ל פי הגמרא בפסח)עש"ך   .ב

יאמר 'שופך בוז    , ואם היא משמשת ראשונה אוחזתה רוח זנונים. ולכןנוניםאוחזתו רוח ז
אפיקים ריפה' נדיבים ומזיח  וכן 'שופך בוז עלמ(  )תהלים קז, ם בתהו לא דרך' על נדיבים ויתע

 .96יוב יב, יא( )א
 

הטובל עצמו  מ"מ עיקר קפידא דקרא אכוונת המטביל ולא אם הדין: 'בביאור טע   )בחידושים שם ע"ב(  החת"ס וכתב    91
 '.  ובלקפדינן ולא אהט מטבילפי' בני יומן ע"כ אהו קטנים איל כלים אהמטבדהרי 

 שלא תברך על טבילה זו. )יח הערה א( בדרכי טהרה אולם כתב  92
של החמודי דניאל, ושם  גלה כת"י  , שכעת התלבושי עזבשם  )כאן(  באבני שהם  והקשו האחרונים מאי שנא. וכתב    93

 ש.וקא אישה ולא איתב דו בהן חברתן. ועל זה כם שיפגעו  זהרו הנשיב שיך דברי הרמ"א שכתמבואר שכוונתו להמש
כרחה יבינו שליל טבילתה, לא תדחה הטבילה   ת הטבילה ללא צורך, אך כשיש צורך בזה, או שבעלזה כשמפרסמ  כל  94

 (.', קיח אות ב( )הט הלוי שב)טו, ו( )טהרת הבית  משום כך 
 (.  כאן(  )שיעורים)שבט הלוי   על הטבילה ת העומדת בלניוי משום שפוגעת בבימינו דין זה אינו מצ 95
עשה דר"י יתיב אשערי טבילה.  . והנה הקשו הראשונים ממ ()כאן()אבני שהם  ברתה  שפוגעת בה ח יך אף כחשש זה שי  96

כך. ב.  ההקפדה דוקא בשעה שעולה מהמקווה ולא אחר פנים: א. מיישב בשלושה או  תוספותויישבו בכמה אופנים, 
יישב ששאני  )חידושים בב"מ(    אוהריטב"  את הפסוק.אומר  היה    בקבע. ג. רבי יוחנן  בין היושב פוגע בה לבין  יש חילוק  
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 :  רו הרמ"א(הזכי)ת חמין למקווה הטל .ג
 ר להטיל מים חמים למקווה. אסור"ת ומרדכי:  ◄

 .97(ראימן ס וףס) ו"עשכך פוסק  ☜
 ים חמים למקווה. מותר להטיל מהגהות מרדכי בשם ראבי"ה וריב"א:  ◄

מקרמ"א:    ☜ במויש  לא  אם  להחמיר  ויש  אילים,  אך  להקל,  שנהגו  מוחים קום  ין 

 .)בנימין זאב(במקילים 

 : )הזכירו הרמ"א(ה חיצה לאחר המקוור .ד
ואם רחצה רחיצה מטהרת(,  בו שה)שמא יחשץ לאחר הטבילה  אסור לרחו  :או"ז ורבינו שב"ט  ◄

 לא עלתה לה טבי לה.  

 . לה(ר הטביהתיר להכנס למקווה חם לאח)ורמ"א כך פוסק  ☜
  .להמותר לרחוץ לאחר הטביתוספות:   יר, רי"ד, מרדכי ופסק, מהר"ם, אגו 98"היראב ◄

 (.99)מכך שהשמיט דין זה "ע שוכך פוסק  ☜
  

 
וקא מי  ר הרע. ולפי זה דוברי הריטב"א מוכח שאין זה עניין סגולי אלא חשש מפני יצר"י שיצרו היה מסור בידו. מד 

ים אין שום אזהרה  . ובפוסקבסתמא, לא  אך  מהמים יש לו לחוש,יודע שחוזרת מהמקווה או שרואה אותה עולה  ש
ברי הריטב"א  ושמאל, וכנראה שסמכו על תירוצו הראשון של תוספות וכן על ד ל ימין לביתה ולא תסתכ ד לך מישת

 מהעולם ואין לחוש להם.  כיום עברוש)שיעורים כאן(  שבט הלוי. ואף מצד הסגולות נראה מדברי )שם(
בזה  שהאף הב"י התיר  העיד  בי אלעזר בו ארחא, שדותו של רת על פי עוזא   ד נהגו להקל בזה,אך גם בנות ספר  97

פסקו פוסקים ספרדים נוספים להתיר בזה, עיין    ף ימיו משום שרבים המתירים ודעת המרדכי דעת יחיד היא. וכןבסו
 הלאה(. וד תקכד ו)משמרת הטהרה, עמטהרת הבית 

 . תרושאף לכתחילה מכתב שאין הטבילה נפסלת בכך, וקרוב הדבר  הראבי"ה 98
ם ספרדים רבים  בזה, וכן כתבו פוסקילות הספרדים להתיר  היוכן נהגו בקרב ק(.  , טו)דברב פעלים  כך הבין בדעתו    99
להתיר לה להתרחץ  )ה, קכה(  שבט הלוי  ב. והאשכנזים מחמירים בזה כפסק הרמ"א. אמנם כתב  ()ח, יו"ד יט(יבי"א  יין  )ע

ת  צה לסיבוט לו להתיר רחי וד פששנוגע בה והועילה הטבילה. וע  ןיווכם בעלה,  לפני ששימשה ע  כשחזרה לביתה עוד
 סיבה. סרו אלא כשרוחצת ללא ר אחר וכדומה, שלא א לכלוך מדב
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 חול בת ו ש | בדיקת בית הסתרים ודיני חפיפה ב סימן קצט 

 

 סעיף א | עיון וחפיפה 

אומרת   פבהברייתא  קמא  מעשע"א(    )בבא  שאחת  אישה אומרת  שתהא  הייתה  עזרא  תקנות  ר 

רו במים",  בש מחויב מהתורה שנאמר: "ורחץ את    חופפת וטובלת. ומקשה הגמרא, הרי הדבר

 שער( ה)גמרא: מהתורה צריך עיון שמא נקשר  הא דבר חוצץ בינו לבין המים. ומבארת השלא י

 א(. במסרק, להרחקה דמילת  )רש"י:א עזרא ותיקן חפיפה או שיש דבר מאוס החוצץ. וב
 

)אך  לו במקום בו אין שער  חפיפה היא רחיצת כל הגוף במים, אפי:  )בשם רש"י(רבינו שמעיה    ◄

 . (()ב"יבמקום שער  גםודאי ש

 .1יםמחפיפה היא רחיצת שער הראש ב רמב"ם:ו  ותוספות()וכן נראה מרא"ש  ר"ת ◄

בין  )וכן ה  מקום שער שבה  ה היא רחיצה במים חמין בכלחפיפ:  וראב"ן  ר"ן  ,רמב"ן, רשב"א  ◄

 .  מדבריהם( הש"ך

 2ים , ולסרק שערן במסרק שמא יש בו קשרנות ישראל לרחוץ כל גופן במיםונהגו ב  ⤶
 ור"ן(. "ש, מרדכי, סמ"ג, רשב"א תוספות, רא)

ובודקת כל גופה    ,ה ובבשרהעצמיין בצריכה לסרוק שערה יפה במסרק, ולע  שו"ע:  ☜

 יפת גופה ושערה. וף במים חמים בשעת חפטבילה, ותחוף כל גופה ותשטסמוך ל

, ואת שאר השיער לפספס בידן ו נהגו הנשים לסרוק שער ראשןובימינש"ך:  ⤶

 פה.יפה י

 עיון: יפה במקוםחפ .א
 . ו"ע(ת הש כוונ )וכך ביארע"י השטיפה והרחיצה יוצאת ידי חובת עיון מהתורה ט"ז:  ◄
ת זאת מהחפיפה, ויכולה לעשו משמע שצריכה לעיין בנפרד    מלשון השו"ע  סדרי טהרה:  ◄

 בזמן החפיפה. 

 עיינה או חפפה: המסופקת אם .ב
ת אם שנית. והמסופק  יכה טבילהתא וצרסופקת אם עיינה, הוי ספיקא דאורייהמ נוב"י: ◄

דבר שיש לו  יק איסורא, ועוד שהוי  איתחז)כיוון ד  לה שניהצריכה טביחפפה, אף שהוי ספק דרבנן,  

ס"ק    ,טס בסימן  ))כמו שכתב הט"ז  לותה  שמסתמא עשתה כדרך רגי. אלא שיש צד להקל  מתירים(
 (. ת שמעיא קר כדיןו ,תא''סירכא נקט וא שוםמ לקיש להש  ,לחה מ ת אםקפומסהלעניין  (דכ

שום שהש"ך מ)כך  באין להתיר    ך, איינהעאם    תקפוסמף כשא  רהתי  יהנוב"ששמע  מפת"ש:    ◄

כל מקרה בו  .טבילה שנית טרך  צתנראה ש  קהסירם  א ת  קסופמעל ההשוואה לקריאת שמע, ואף ב  ז "טההשיג על  
 תורה(.   יורתיר באיסהלא "ז טהף א אולי ש רילהת איןיון עבש נראה

 
יהם מפורש, שכן בגמרא מוזכר  נראה שגם לדבריהם הכוונה למים חמים דווקא, למרות שלא הזכירו זאת בדבר  1

 , כדלקמן בסעיף ב. דוקא במים חמים 
ער שבגופה,  בכל מקום שי ראש או  א דווקא בשיער הפה היא"ש, התוספות והרמב"ם האם חפיין בדברי הרעיויש ל

הסובר שדווקא בשיער הראש הוי מהתורה(, נראה שהוא הדין לשאר מקומות  ר"ת )לשון הרא"ש שהביא את  כיוון שמ
ימו עימו שלא  כוונתו שהסכש  והרא"ש הסכים לדברי ר"ת. וייתכן, אך הבית יוסף כתב שנראה שהתוספות  שבגוף

פפת  ן ברמב"ם כתב סתם 'חוווקא בשיער הראש. וכ"ת שחפיפה ד ממש כר  ך לא שהם סוברים יה, א כדברי רבינו שמע
 ת שערה'. א
ד  2 ה בשעת הצורך  ברים, כגון להרחיק מהטבילוכיוון שחפיפת כל הגוף אינה מעיקר הדין, נהגו להקל בה בכמה 
 קמן בהמשך הסימן. לדכ
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 נת חכמים( )תקים טהקמ בית הדחת ❖ 

)בית  ים  קמטיה במ  ה ביתשלעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא האישה מדיח  )סו ע"א(   רבא אומר 

 (. )רש"י( 3הסתרים השחי ובית 
 

 דו' משאירים כתם וחוצץ.תדיח דווקא במים, משום ששאר משקים כמו יין וכמהרי"ק: 

 שקים(.אר מולא בשרמ"א: ים )דיח בית קמטיה במצריכה לה שו"ע: ☜

 גוף מותר להדיח בשאר משקים.ובשאר הודי דניאל: חמ ⤶

 

 םסעיף ב | חפיפה במים חמי 

שאישה לא תחוף אלא במים חמים, אבל לא בצונן, ואפילו בחמי  )סו ע"ב(  שם רבא  מר אומר באמי

 ו מיזיא'. שהם 'משר ומבארת הגמרא שבצוננים לא משום   .)עיין לקמן( חמה
 

 הלכלוך יורד ממנו.   השיער ואין ם אתמים קרים מקשיי: רש" ◄

 רים. קשמים קרים מקבצים את השער ונעשים בו רמב"ם וטור:  ◄

 פיפה שבמקום שיער, לא תהיה במים קרים לפי שמסבכים את השיער.חשו"ע:  ☜

 .4כך עלתה לה חפיפה ויכולה לטבול , מים קריםבדיעבד אם חפפה ב: וש"ך מהרי"ק ⤶

 

 חמי חמה  ❖ 

 .נן'(מוסב על 'לא בצו  –חמי חמה )ואפילו ב ו מהשמשם במים שהתחממג אין לשטוףר"ח:  ◄

מוסב    –)ואפילו בחמי חמה    התחממו מהשמשמותר לחוף במים ש  וטור:רשב"א    רא"ש, רמב"ם,  ◄

 . על 'אלא במים חמים'(

 שו"ע.סק כך פו ☜
 

 יפה בעזרת חומרי ניקויחפ ❖ 

א  ולומבלבלו וחוצץ(,  ק את השיער  )מנת משום שהוא מקטף    ישה לא תחוף בנתרשא)שם(     רבא אומר

 )מדביק את השיער(.  באהל משום שהוא מסרך 
 

 סבכים את השיער. חומרים המבשאר וכן טור: 

 .*5שו"ע כך פוסק ☜

 
ים הטור כתב כדברי היראשוהדרכי משה יישב    ו הך.הקשה שזה היינ  יוהב"ובית הסתרים,    כתב בית קמטיה  בטור  3

שכן משמע בברייתא האומרת 'בית הקמטים ובית הסתרים', ותמה מדוע    הוסיף  והט"זים.  שהביאם כדברים שונ
ו הך, אך על  לבאר שזה היינתא ניתן  ביאר שהב"י ידע מהברייתא, אלא שבבריי  והש"ך הקשה מהברייתא.  הב"י לא  
 נה מדוייקת. יפוסק, נקט לשון שאשהוא קשה, מדוע הטור הטור ה

כתב לחוש לכתחילה לדברי )כאן(  ובאבני שהם  (.  )שיעורים כאן(הלוי  )שבט    טבלה כבר  שהחמירו להתיר רק אם  אך יש  4
א עלתה  בדקה, אפשר של)ואם לא  , אך אם בדקה עצמה וראתה ששערה אינו קשור, עלתה לה טבילה.  המחמירים
 רכה(.תטבול שוב בלא בלה טבילה, ו 

כתב שאף בזה כל המוסיפה    (ן אכ  ףסוי  יכרב)  והחיד"א,  ו בכלל דברים המסבכים הש"ך משמע שסבון אינ משימוש בסבון:  *  5
  בקות זו לזו. ובימינו צריכות להקפיד להוריד את כל שאריות השמפו ע"יגורעת, מפני שבריבוי הסבון השערות נד

מניות  אלא שלא יהיה עם שו   ,נע מקשרים בשיער(ובר טוב, כיוון שהוא מ ד)ואני שמעתי שה כולות להשתמש במרכך  ם. וימים חמי
 (. אבני שהםעיין )על השיער.  שכבה דקה ראו מג'ל שמשאי
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, שפיר  שרו או הסתבכו השערותשלא נק  הם, ובדקהאם חפפה בבדיעבד  :  )על פי מהרי"ק(  רמ"א

 . דמי

 מרים אלה: ה לחוף בחוכתחילחר בדיקה מותר לו האחרונים האם לא נחלק  ⤶

 ילה. ם בדקה והשער לא נקשר ולא מסתבך, מותרת לחוף כך לכתחאלבוש:  ◄

 , ורק בדיעבד עלתה לה חפיפה. בחומרים אלהר לחוף לכתחילה אסוש"ך:  ◄

 

 חפיפה בשאר חומרים  ❖ 

 ער.גם בשאר הדברים המסבכים את השי לא תחוףטור: 

 "ע.שופוסק  כך ☜

רו או נקשרו שערותיה,  וראתה שלא נשפפה בהם  אם ח  דיעבדאך ב  :)על פי מהרי"ק(רמ"א  

 מותר. 

ה במים, תשאל את הרופאים אם היין  א תשטוף עצמים שלואישה שציוו אותה הרופא
ואם אינם בקיאים תנסה בעצמה   ואם אינו מסבך, )שלוש פעמים(מסבך את השערות,   ,

 . (6"ק מהרי)תחוף בו 

בני אדם שונה  ת של  טבע השערו יוון שלבדוק בעצמה, כואינה יכולה    ש"ך:  ⤶

 מזה.  זה

 

 סעיף ג | זמן החפיפה  

בערב שבת ותטבול במוצאי שבת. ותמה על עצמך    ישה לא תחוףשא  א( )סח ע"רבין שלח באגרת 

כלומר,  )את החפיפה לטבילה ואינה סומכת  היאך חופפת ביום וטובלת בלילה, הרי צריך לסמוך  

 .  ()עיין רש"י(רובה כל שכן שיעור מ כזה, יעור מועטבילה שאת החפיפה מהט בקושי התירו להרחיק

צריכה לחוף דווקא  שמסיקה  מאידך  ו לת בלילה,  וטוב  חופפת ביוםלהלכה הגמרא מסיקה ש

 ומבארת: הא דאפשר הא דלא אפשר.   בלילה.
 

 אור הגמרא ומסקנתה: הראשונים חולקים בבי

לא תחוף בלילה  , אך  ביום לחוף    לכתחילה צריכה  :7סמ"ג ו  מרדכיומה,  תרפות,  , תוסרש"י  ◄

לחוף ביום, כגון  אינה יכולה רק כשו)ממהרת, ואינה חופפת כראוי(. ה משום שמהומה לביתה לכתחיל
 במוצאי שבת, תחוף בלילה.

 
בעצמה לפני שתשאל את הרופאים, והרמ"א הפך את הסדר, וזה חידוש    משמע שעדיף שתנסה  במהרי"קאמנם    6

פז סעיף ח לגבי  ועיין בסימן ק  ן(.א)שיעורים כבשבט הלוי    אים משאר שתבדוק בעצמה. ועמד על זהלרופ  ף להאמין שעדי
בהענאמנ ושם  הרופאים,  מדברי  רות  הבאנו  שם(  שבט הלויה  מהאח  )בשיעורים  שיש  באמושביאר  שפקפקו  ן  רונים 

  שהרמ"א  ולי לפי"ז ניתן לומר(. ואב הדבריםהרופאים, וזאת משום שאמרו דבריהם בהשערה ולא בידיעה )כבימינו ברו
לסבך, ואמרו    ן ידעו האם דרכו של יישהרופאים בזמנו לא    בעצמה קודם, משום  ההרי"ק סבר שעדיף שתנס מסבר שה

שהרופאים בזמנו בקיאים ועדיף לשאול אותם  לה. אך הרמ"א ידע  דבריהם כהשערה, ולכן לא סמך עליהם לכתחי
 מאשר לנסות בעצמה. 

 שיש שינוי בין אישה שה צריכה לבדוק משום  איתועלת שיבדקו עבור כל הנשים וכל    ןישא  ךהש"כאן    עוד כתב
פלוני ואלמוני, וא"כ    מה דרך השיער של   ם אינם יודעים אלא לפי נסיונם אצל מכלול בני אדם, ולא אייש להעיר, שהרי רופ )ולע"ד  לאישה בזה.  

רופאים  רופא, אה"נ אם ישאלו  ת  פינא הווה אמינא שלרמ"א שהעדיף שאלדמסת? אילולא  כיצד תועיל שאלה אצל רופאים לפי דרכו של הש"ך
ושערה  יודעת שהיא שונה  לה שיער מסוג זה יכולה לסמוך על זה בסתמא אלא אם כן    ישג מסוים, כל אישה ש אינו מסבך שיער מסו  ויאמרו שיין

 מסתבך. ואולי אף הש"ך יודה בזה, ועוד צ"ע(.
ו שתתחיל ביום  בר הדין, אך למעשה כתעיקרק מ  כך  ובת עשה. אך שאר הראשונים כולמ  עיקר הדיןכך רש"י סובר ל   7

 ן. ור בלילה, כמובא להלותגמ
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)ועיין בסעיף ום ותגמור בלילה  נכון שתתחיל ביהמנהג  האלא שלדינא    ,ש"ךכך פוסק    ☜

 ין מוצאי שבת(. בא לעניה

, ורק בשעת דחק יכולה לילהלחוף ב לכתחילה צריכה  ורשב"א:    רי"ף    אילתות, רמב"ם,ש  ◄

 שבת.בליל כשטובלת לחוף ביום, כגון 

נוהגים שתכנס בעוד יום, ותאריך בחפיפה ות, רא"ש, תרומה, מרדכי, סמ"ג:  תוספ  ⤶

לה ותסרק שם ית הטבישאע"פ שחפפה, תיקח עימה מסרק לבעד חשיכה. ומנהג כשר  
 רא"ש(.)שערה 

. והמנהג הכשר שתתחיל מבעוד 8ילהיות לכתחילה סמוך לטבצריכה לה   חפיפה  שו"ע:  ☜

ועוד מעד חשיום ותעסוק בחפיפה   נהג כשר שתיקח עמה מסרק לבית הטבילה יכה. 
 . ()ש"ך(ומנהג כשר הוא  )ובימינו עושות הכל בבית הסמוך למקווה, ותסרוק שערה שם

יכולה לחוףבשעת דח:  9רמ"א  בלילה  ק שאינה  יכולביום או  ו,  בלבד שתחוף ה לחוף, 

 כראוי. 

וך לטבילה, ילה דווקא סמיה בלאינה יכולה לחוף בלילה, צריכה להקפיד שהעיון יהשם כג .א
 )ט"ז(.ועיין בסעיף ו 

כך יוצאים גם לדעת רש"י  נהגו הנשים להתחיל את החפיפה בלילה ולעשותה לפחות שעה, וב .ב
 . וש"ך( )מהרש"ל

 

 מוצאי שבתסעיף ד | טבילה ב

 י.מוצאי שבת אף לדעת רש"תחוף ב: ית יוסףב ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 ביום שישי ומעט במוצאי שבת.ת, תחוף מעט  אי שבאישה שצריכה לטבול במוצטור:  ◄

 .10רמ"אכך פוסק  ☜

 תחוף ביוםה כרש"י, נהגו שלעולם  צריכה לעשות כן מעיקר הדין כיוון שהלכש"ך:    ⤶

  .לילהוגם ב
 

 ילה בליל שבתסעיף ה | טב

 .11ערב שבת לכו"עילתה בליל שבת, תחוף באם טבי: טור וב"

 שו"ע. כך פוסק  ☜

 
 '.. , כתב שנכון וכואלא כדי לצאת ידי דעת רש"יהשאילתות קר הדין פסק כדעת מעיש הגר"א וכתב  8
ניתן    הרמ"א ברמב"םשמקור דברי  הגר"א  כתב    9 )כפי דעתו שהעיקר  ביולהקל לחוף  שכתב שבכל מקרה דחק  ם 

סרים  או  כגון שהגויםהב"י,  מדוגמא לדברי הרמ"א  הש"ך  אי שבת. ונתן  צ במציאות של שבת ומו  רק  כשאילתות(, ולא
 סוגי האונס. להדליק אש בלילה ואינה יכולה לחמם מים. וכן שאר 

הצטרף לחפיפה  א ל, יכולה הי שנראה שאף השאילתות מודה בזה, כיוון שעשתה חפיפה בערב שבת הט"ז  כתב  ו  10
"ע פסק מעיקר  ששו  הגר"אלעיל בשם    פי מה שהתבאר בהערהלשה חפיפה מועטת(. ]ושתעשבמוצאי שבת )שמספיק  

 "ש[. ועטת במוצאילתות, יוצא לפי הט"ז שאף הוא מודה לדברי הרמ"א כאן שמספיקה חפיפה מ כש הדין
"י בב  דווקא בלילה, כאן סגי ביום. והקשה  יפהת שצריך חפבטור כתב 'די לה בחפיפת היום', והיינו שאף לשאילתו   11

לה, וכיצד נקט פעם לרש"י  הליצ"ש די לה בחפיפת  שאם חלה טבילתה במו   ד( כתב הטור רבותא  ףשכן לעיל )על סעי
החפיפה ביום חול, אלא שבכל מציאות יש רבותא   שתעשה את ופעם לשאילתות. ויישב בב"י שהטור נקט שהעיקר

 טם. שלא פסק את הדברים בפה אלא דן בכל זבשו"ע לשני הדבר פשוט. לו אשונים ואיבכך לאחד מהר
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 יו"ט אוהש  מוצ"שסעיף ו | טבילה ב

 קדמה קצרהה

האם עדיף בביאור הגמרא בדף סח ע"א  כפי שהתבאר בסעיפים הקודמים, נחלקו הראשונים  .א

 תות(. )שאיללא ביום שעדיף שתחוף בלילה ו או י( )רש"תחוף דווקא ביום ולא בלילה ש
בת ויו"ט חלים בסמיכות, יכולה להקדים את הטבילה  הגמרא פוסקת שכאשר ש  בדף סז ע"ב .ב

יו"ט החלים בסמיכות לשבת, תחוף במוצאי   בת או היו"ט,ני השלפ    אך כאשר מדובר בשני 

   (.על פי רש"י) ה ליבט ל  הפי פחה  ןיב  החג, משום שיש מרחק גדול מידי ו א תבשה

השאילת  .ג ביאור  שלכתחילה  לפי  בלילהות  לחוף  בי,  יש  ברירה  מחוסר  שורק  מובן  אין  ום, 

בין פסקי   . אך לדעת  (רשפא  יאשכ  ישיש  םויב  ףוחתש  ףידעש  ראובמ  תורמגה  יתשב ש )  הגמראסתירה 

קי הגמרא סותרים זה את זה  רש"י שלעולם עדיף שתחוף במוצאי שבת, לכאורה נמצאו פס

 .  מוצאי שבת(שתחוף ב  עשממביום שישי, ובדף סח שתחוף  עשממף סז ד)ב

  להה ח עוסקת כאשר טבילת   שהסוגיא בדף סז בדעת רש"י(  )ום קושיא זו תוספות מבארים  מש .ד

, הגם שיש  זה פסקה שתחוף בערב שבתב, ו יום שישיב  יו"ט ל  חשכ  )ולא במוצ"ש(מה  בשבת עצ

יומיים של  חלה  רק  ו   , הפסק  חול   במוצ"שהטבילה  כאשר  עוד    אז.   תחוף   שהוא  ביארו  וכן 

 . ראשונים 

ואין לדחות  מרא אינם עולים בקנה אחד,  אכן פסקי הגהרא"ש בדעת רש"י(  ו) לדעת הרמב"ם    אמנם .ה

 ליום אחד בכל אופן. מעבר  פיפהאת הח

 

מרחיקה את  אומר שניתן להרחיק את החפיפה מהטבילה כמה ימים, כמו ש)סז ע"ב(  הונא  רב  

 לה. הסמוכים  טובים  ך לה, או שני ימיםהחפיפה מהטבילה בשבת שחל יו"ט סמו

ך כשחל יו"ט  א  . באמצע השבועמהטבילה ש ה ק וסובר שאין להרחיק את החפיפולרב חסדא ח

להרחיק. ורב יימר סובר שאם חלו שני ימים טובים  ים טובים בסמיכות לשבת, מותר מני יאו ש

 ף בערב שבת משום שזה הרבה מדי זמן. בסמיכות לשבת, לא תחו

 ב יימר. סקת שהלכה כרב חסדא וכמו שביארו ר הגמרא פו
 

  ת שב ל  לי ב ר הטבילה חלה  כאש  :טורו  14רשב"א, ר"ן   [(13לפי תוספות ) ושאילתות  רש"י  , ]12תר"  ◄

 .ערב החגם, תחוף בשלאחר יו"ט או שני ימים טובי

 שו"ע.כך פוסק  ☜

 יה וסתירה ביו"ט לפני השבת. טמותרחץ ק: )על פי הדרישה(ט"ז  ⤶

תדחה את הטבילה,  ט שלאחר יו"שבת  ליל  ב   אשר חלה הטבילה כ: [ ורי"ו"שרש"י לפי הרא] ◄

 .15ך הטבילה זמן רב כל כחות את משום שאין לד

 
ו', שאין היא עוסקת בהתר טבילה ביום או בלילה,  וכ  סח ע"א, 'הא דאפשר לבאר את הגמרא בדף    רבינו תםדעת    12

  ר על טבילה מוצאי שבת, שאז תחוף בלילה של מוצאי שבת. ו'אי אפשר' מדוב לה שחלה באלא 'אפשר' מדובר בטבי
יכולה  במ יו"ט, שאז אינה  ביום שיש לחווצ"ש שחל בו  עניין  יף אז ותחוף  ולגופו של  א  ר"ת סובר כדעת הרשב". 

 ודעימיה. 
. עיין בהקדמה חוף בלילהן סתירה בין פסק הגמרא כאן שתחוף ביום שישי ובין הגמרא לעיל שפסקה שת אי ובכך 13

 לסעיף. 
 ר כשאילתות( ובין לדעת רש"י. סובת הרי"ף )ששביאור זה נכון בין לדע הר"ןוכתב  14
כדעת הרא"ש    סבר שלכן הטור לא    ב"י הים זה את זה, וכתב  ן( פסקי הגמרא סותרמ)וכן לדעת הרמב"ם לקתם  לדע  15

 כאן, משום שדוחק לבאר כך את הגמרא.
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חלה  (:  יהב"  )לפירמב"ם    ◄ הטבילה  שבת  כאשר  את בליל  תדחה  טובים,  ימים  שני  שלאחר 

 טבילתה.

 מה תעשה מהחפיפה עד הטבילה ❖

תבשיל    מנהג הנשים להזהר מלתת לבניהם  :ורוט  16תרומה   ,סמ"ג  )לדעת ר"ת ודעימיה(  רא"ש  ◄

ירו )כבית הלל שהתים  תון של מים להדיח בית הקמט. ומחממות קי17בדברים החוצצים  סקומלהתע

חלל רחיצת  לצורך  ביו"ט  מים  מהגוף(.  חמם  או  ק  יקשר  שלא  כדי  החפיפה  לאחר  שערן  קושרות  וגם 
 יתלכלך. 

בה תבשילים או מנתינתה   בקתזהר בימים שבנתיים מכל טינופת ושלא יד:  מ"א ר  ☜

 , אין לחוש, ותרחץ ידיה כל אם הם נדבקים. ואם א"א להזהר  ר,אם אפשר להזה  לילדיה,
 יצה. צדי חפעם שלא תבוא לי

)אלא  שחשש שלא תעיין יפה ה שתעיין בשעת הטבילה אף הטור מודט"ז וש"ך:    ⤶

 שון, לכן כתב שתזהר מדברים החוצצים(. ותסמוך על העיון הרא

  (.)ב"י( שרים שלא תוכל להתירם  ק )ויהיו בהםכו תקשור שערותיה שלא יסתברשב"א: ד וראב" ◄

 שו"ע.כך פוסק  ☜
 

 לה עצמה טביה ❖ 

ופה לפני הטבילה, ומתקנת עזרא תחוף שערה.  , מהתורה צריכה אישה לעיין בג אעיף  כנזכר בס

טבילה, אך לא הקלו  החפיפה מהשמשום כך הקלו להרחיק את  או הש"ך(  )ר"ן והביוביארו הראשונים  

 ילה. טבשיהיה סמוך ל בעיון, והצריכו 

יו"ט, תעיי  בטבילה החלהרשב"א ור"ן:   בו  בגופה, שאם לא  במוצ"ש שחל  לן  לה    א כן  תעלה 

ר, ב"י  )טו)אך לא כל הגוף    ביום שישי, יכולה לחמם קיתון של מים להדיח קמטיהטבילה. ואם חל יו"ט  

 . וש"ך(

)סמ"ג   יהובשר בין שינ  המאכלים שאכלה, שלא ישארו פירורי   היטב מפניותנקר ותחוץ פיה    ⤶
 . ותרומה(

 "ע.שוכך פוסק  ☜

 ל כ   תצחור  ה ניא  דוע   לכ  ,תבש  ברעמ  ו מחוהש   ןימחב  ,תבשב   ףא  ץוחרל  ה לוכי  :ך "ש  ⤶
 .הפוג

 : םייקנ העב ש ת ליחתב  תבשב הציחר .א
  , ט"וי  ו א  תבש  הז   םא  ,הרהטב  קיספ הל  ידכ  המצע   ץוחרל  הצורש   הש יא  :ןי מינב   תאשמ  ◄
  היתוכר י  ןי בו  םוקמ  ותוא  ץחרתש  א לא  ,ליגרכ  םידגב  שבלתו  עי צת  ,כ"וי   וא  באב  העשת  וא

 
ב  ן לעיין שו שלדעתם צריכה מהדי  מהב"יי אפשר להזהר בזה לחלוטין, ומשמע  משמע שא  גהתרומה והסמ"מדברי    16
בזה,  אלא שמספיק זהירות    מילתא, ואין כוונתוד עת הרא"ש כן לרווחא  ם דפני הטבילה עצמה. )ולכאורה אפשר שגל

 וב שגם תעיין(. ר ט אך ודאי שיות
שרי להשמר, ובטח תיגע ולאו אדעתא. ב. זו  בלתי אפ   הקשה על מנהג זה כמה קושיות: א. הרי הדבר הבית יוסף    17

  י חובה כלל.א יצאו ידיינו, ויצא שלולא יע   תב שה  ינפלש  יסמכו על החפיפהשים  קולא, שנ  חומרא המביאה לידי
או שנהגו כך    דברי הטור בתחילת הסימן. ולכאורה צ"ע()כדמשמע מורה  ינו מהת ן לפי הדיעה שעיון אוכתב לבאר שנהגו כ

ילה, להן טב  עיין ולא תעלהנשים מצרפות את העיון והחפיפה יחד, ועכשיו שלא יוכלו לחפוף ישכחו למשום שה
 דחה דרךלעבור על איסור )אך  ויבואו גם לחפוף ו  ו שמא יבדקו. או שחששפה מע"ש ותזהרולכן הנהיגו שיעשו חפי

יש חשש שיזלזלו בבדיקה הסמוכה   ורים אלה משום שעדייןגזירה רחוקה(. ומכל מקום לא קיבל ביא  זו, משום שזו
 ת. ר שלא לגעת בשום דבר כל השב שר להזהכל מקום אי אפלטבילה, ואף אם עיון אינו מהתורה, מ
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 תבש  ברעמ  ומחוהש  ןימחב  קרו  .[ןנוצב  הפוג  לכ  ףא  הלוכי  ט"וי  תבשבו]  ,םימחב  וא  ןנוצב
 אלש  םו שמ  ך כ  וגהנש  רשפאו  ,זא  הר הט  קספה  ת ושעל  אלש  ו ג ה נ ש   ש י ו   .(הטיחס   רוסיא מ  רהזתו)
 םוקמבו   ,ורימחי  רימחהל  וגהנש  םו קמבו  .ש"עמ  וא  תבשב  ומחוה ש  ןימח  ןי ב  רהזה ל  ועדי
 . רכזנכ  תושעלו  לקהל םילוכי אלש

 םיכירצ  ויהו  תבש  יאצומב   םג  לוחת   הליבטהש  םושמ  ךכ  וגהנ   ,ורימחהש  הלא  :ך"ש  ◄
  ל חש  קס פהב  א ל  ךא   ,ת בש ב  לחש  קספהב   קר  ך כ  וגהנ  ירהש  היארהו).הלי בטהמ  הפיפחה  תא  קיחרהל
 . (ט"ויב

 

 שבת מפני פחד  סעיף ז | טבילה בבוקר

ערב שבת, יכולות לחוף ביום שישי ולטבול בבוקר  נשים הפוחדות לטבול ב  ו משולם: רבינ  ◄

 ת.של שב

  ( שמיני  יום)מצד טבילה באין להקל שתי קולות, גם בסרך ביתה  :  הו הרבה ראשונים()והביאור"ת    ◄

 החפיפה מהטבילה. וגם להרחיק את

 ע. שו"כך פוסק  ☜
 

 יפה מהטבילה סעיף ח | הרחיקה את החפ

 או ביום למחרת, עלתה לה טבילה בדיעבד. יינה עצמה וטבלה בערב,חפפה וע רשב"א: ◄

 ושו"ע.  טורם  כך פוסקי ☜

 החפיפה והבדיקה הרבה מהטבילה, צריכה לטבול שנית. אם הרחיקה את ן: ר" ◄

 

 לל לא חפפה או לא עיינה כ ❖ 

אפילו   בדיעבד,טבילה אפילו    לא עיינה כלל, לא עלתה לה  אם לא חפפה או ראב"ד ורשב"א:

לה ממנה ה ונפחוששים שמא הייתה חציצש)  . מה ולא הייתה עליה חציצהם לאחר הטבילה בדקה עצ א

 . שבדקה עצמה(בעת 

 טור ושו"ע. ך פוסקים  כ ☜

 

 ריםסעיף ט | לא עיינה בבית הסת

 בד.בית הסתרים, עלתה לה טבילה בדיעאם לא עיינה ב ראב"ד:

 . טור ושו"ע כך פוסקים   ☜
   ם הדין:נחלקו בטע ⤶

)אך מצד תמא יש פחות חציצות, לכן תולים להקל בו  משום שבבית הסתרים מס  ט"ז:  ◄

 ככל שאר הגוף(. יצה מעכבת בוין חצהד

 .18לא שיהיה ראוי לביאת מים לא בעינן ביאת מים, אמשום ש: )קצח, ס"ק לב( ש"ך ◄

 
רי זה מיעוט  כמים הקלו, שהכך גם חצריך ביאת מים ממש,  שהתורה הקילה שלא    כמו שמצינו  כלומר,  ה:סדרי טהר  18

 המקפיד שחוצץ רק מדרבנן. 
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 בילהסעיף י | מצאה חציצה לאחר הט

אומר   ע"ב(רבא  ובעלייתשא  )סו  טבלה  מצאהם  חצי  ה  הייתה  עליה  החפיפה  אם  סמוכה  צה, 

 ה טבילה. לתה ל, עלתה לה טבילה, ואם הייתה רחוקה לא עלטבילה

ביום אחר, לא  של הטבילה, עלתה לה טבילה ואם   באותו יוםשנא בתרא אומרת שאם חפפה לי

 לה. עלתה לה טבי

לתה סמוך ולא עווקא  )לל"ק צריך ד  הילבילה לא הייתה סמוכה לטבהגמרא מביאה נפק"מ: כאשר הט 

סמוך ללילה    הייתה ביוםפיפה  כאשר הח ]י"ג נפק"מ נוספת:  שזה באותו יום עלתה לה(.    לה, ולל"ב כיוון

 [. ה ביום אחר()לל"ק הרי החפיפה הייתה בסמוך, ולל"ב הרי החפיפה היית
 

 וב: ש פוטרת מטבילה או מחפיפה  שונים האם החפיפה הסמוכה לטבילהנחלקו הרא

 שוב.  טרת מטבילהפור: רשב"א וטו ◄

 בסתמא. ע שו"כך פוסק  ☜

 בכל מקרה.שוב   פוטרת מחפיפה שוב, אך צריכה לטבולרמב"ם:  ◄

 מביא אף את דבריו.שו"ע  ☜

 . (הפת"ש)הביאו  19שב יעקב וכך פוסק  ⤶
אם רק עיינה, לא עלתה לה    , אך)לשו"ע(היו בתוך אותה עונה  ך שגם החפיפה וגם העיון יצרי .א

 "ן וש"ך(.)ר 20פה יפהינה יטבילה שמא לא עי
 

 יפה סמוכה מהי חפ ❖ 

צריך  ל"ק סוברת ש  טבילה:ל  ת לסמוכהנחשב  כנזכר, בגמרא הובאו שתי לישנות מתי החפיפה

שו סמ סוברת  ול"ב  ממש,  באוצריך  כות  יוםשתהיינה  נפק"מ (הנוע  התוא)   תו  הביא  הגמרא   .   

ייתה ביום  ה  מ שניה: כשחפיפהפק"רי"ף, ר"ן וב"י גרסו נ]ו  הכשחפיפה לא הייתה סמוכה לטביל

בסמ שהייתה  אע"פ  ההלכה  21יכותאחר  בפסיקת  נחלקו  הראשונים  תל)ו[.  לישנא זה  איזו  בגירסא,  וי 

 גורסים כל"ק ואיזו כל"ב, כיוון שהלכה כלישנא בתרא(. 

לה טבילה, ואם לאו    עלתה)היינו אותה עונה(    ותו יום בא אם חפפה ועיינה   וטור:   רשב"א, רז"ה  ◄

 .()רז"ה(זה באותו יום נזהרת יותר אישה דעתה על היום והלילה, וכש שה)כיוון  ה טבילהה ללא עלת

 שו"ע.פוסק כך  ☜
לא עלתה    והטבילה בלילה,  ,ביוםאפילו אם החפיפה הייתה  :  "מ השניה( )על פי הנפקרמ"א  

  .22ביום אחרה טבילה מאחר והיא הייתה ל

   ה לה טבילה.לת, עסמוך לטבילה  ינהאם חפפה ועי :()לפי ב"י(ד רי"ף, ר"ן )וראב" ◄
 

 . שאם יכולה בקל, תחזור לטבול שוב )קכ, טז( בתכוהחכמת אדם )ס"ק לא(  בסדרי טהרה וכן כתב  19
הסמוך לטבילה   ב"א מוכח שבעיוןמהרש  ר מוסכם, שהריתמה מדוע כתב הש"ך זאת כדב  )ס"ק כט(רה  והסדרי טה  20

חכמת  )תיקו דברי הש"ך  ן(. ולפי זה, אף שהפוסקים האשכנזים הע)כשלא כדברי הר"ן  מב"מהרוהוכיח שכן משמע  סגי  
 (. )כאן()אבני שהם  ה סמוך לטבילהמכל מקום, בני ספרד אינם צריכים לחזור כשעיינ( אדם, לחם ושמלה

והלילה    יוםין השפעה למעבר של היתה סמוך לחפיפה, איוון שהטבילה היבר שכס נפק"מ זו סו נלע"ד שמי שלא גר  21
בול למקסימום הזמן שניתן להחשיב את  שנקטה הגמרא זה גפה סמוכה לטבילה. עולה מכך שאותו יום כאשר החפי

ז ודאי שפחות  )אך  כסמוכה  מיום  החפיפה  התעדי  -מן  אם  אף  שגרסף,  ולמי  ללילה(.  היום  נרא  חלף  זו  ה נפק"מ 
כמו שכתב הרז"ה( או    ר בין היום והלילהמעבעה של האישה )שהיא ה פות: האם עדיף התוד ישנות חלקו בעדישהל

 )הרבה או מעט(.הזמן שבפועל עבר 
פסק "ך. ולמעשה  ממש, הביאה השוביאור זה שייך אף לדעת השו"ע, שהרי הדיעה שהכל הולך אחר הסמיכות    22

ו הרבה  מינוהמחמירה תע"ב. )ובי , אפילו הרבה זמן, ד זה באותה עונהכל עוספרד יש להקל  שלבני  )כאן( באבני שהם 
 טובלות, לכו"ע שפיר דמי(.ות ביום וגומרות בלילה ומיד נשים מתחיל 
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 .(23באותה עונה ובסמוךשיהיה ) כשתי הדעות יש להחמירש"ך:  ☜

  

 לאחר הטבילהמין עיף יא | התעסקה באותו ס

ועלה ומצא  )י ע"א(  הברייתא בחולין אומרת   )לאחר סק  עליו חציצה, אפילו אם התעשאם טבל 

הייתה חציצה זו בשעת  א  יאמר 'ברי לי שלד שהיום, לא עלתה לו טבילה, עבאותו מין כל    הטבילה(

 הטבילה'. 
 

זו לב ברייתא  בין  ט ין דבהראשונים מקשים סתירה  בילה אם חפפה  רי רבא שאמר שעלתה לה 

 בסמיכות לטבילה, ומיישבים בכמה אופנים: 

ר הטבילה אינה  מצאה חציצה לאחאם  :  )לפי ב"י(ר  וטו  רשב"א  ,ירוצו הראשון()בת  תוספות  ◄

ות, צריכה לטבול שוב  אך אם לא חפפה בסמיכברי רבא(,  )דם חפפה בסמיכות  , אצריכה לטבול
 .)הברייתא(

רו ולא עלתה לה טבילה, אך לבעלה הקלו ועלתה  בטהרות החמיר"ת ור"י:    ת בשםתוספו  ◄

 לה טבילה.

, כשלא (ונים()אחר   שלא באותה עונה בול כשחפפה  )שחוזרת לט  דברים אמורים  במה  שו"ע:  ☜

 חרת. אם התעסקה אינה צריכה טבילה א אךן  אחר הטבילה, מי התעסקה באותו 

 נחלקו האחרונים בביאור דעת שו"ע:  ⤶

סק להתיר אפילו כשהחפיפה לא הייתה סמוכה  שו"ע פו  באר הגולה:"א וגר  ◄

 ופסק כמותם(.  והחמירו בטהרות,  ור"י התירו באישה לבעלה,)משום שהבין שר"ת לטבילה 

 24ציצה בשעת טבילה ח  רי לי שלא הייתהת בשו"ע התיר רק כשאומר  ש"ך:  ◄
 לה(. א עלתה לה טביה, שלראשונים מודים שאם החפיפה לא הייתה סמוכ)להבנתו כל ה

אגודהתתוספו  ,רשב"א]  ,ב"םרמ  ◄ הש"ך(  ומרדכי  ,  לאחר :  [)להבנת  חציצה  מצאה  אם 

בשעת  יצה  עד שתאמר ברי לי שלא הייתה החצ   ,)הברייתא(שנית בכל מקרה  הטבילה צריכה טבילה  
 . חוזרת(  חפיפהבדין  בא עסק)ורהטבילה 

 "ע(. ת השוכך גם ביאר דע  )וכנזכר, ב"ח וש"ךכך פוסקים   ☜
 

 לא חפפה והתעסקה ❖ 

 ה, אע"פ שהתעסקה באותו מין לאחר הטבילה, לא עלתה לה טבילה.אם לא חפפ  טור ושו"ע:  ☜

לה טבילה לתה פה כלל, כבר פסק בסעיף ח' שלא עונים מקשים, הרי אם לא חפ האחר   ⤶

 ישבו בכמה אופנים: רה. ויבכל מק

באמת בכל מקרה לא , אך  הרישא של הסעיףנקטו 'התעסקה' רק משום  פרישה:    ◄

 עולה לה טבילה.

 
מוך הוא  בלה בידו שסשקהיראים  בשם  )בדעת תורה( שכתב  המהרש"ם  בשם    )כאן(באבני שהם  ובגדר סמוך, הביא    23

 ונת הטבילה. בע  זי לאיצטרופי כשחפפהשזה דבר חדש, אך ח  כתבב קמא, קכט(  ומשי   )שואל שובותיו  תוך שלוש שעות, ובת
)עמו' תקסח(    בלבושי עז פירושו של הש"ך. וכן כתב  ב שאין דברי השו"ע סובלים  כת)ג, עמוד רסט(    בטהרת הבית אך    24

)ין כך בדעת השהב  הב"חשגם  , שכיוון שמוכח  בטהרת הבית  וק הוא. ומסיקשביאור זה בשו"ע דח וכן הבינו ו"ע 
 . י ספרד(לבנ)ן כפשט דברי השו"ע ובאר הגולה( נקטינ הגר"א
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עלתה לה טבילה. ב. עברה עונה    -ה מצבים: א. חפפה באותה עונה  יש שלושט"ז:    ◄

ה רחוק  חפפ  עסקה אינה צריכה טבילה אחרת. ג.אם הת  -החפיפה עד הטבילה  אחת מ
 לא עלתה טבילה. - נה אחתיותר מעו

מעיקר הדין אינו מעכב, אך  )שפה  אך לא חפפה בגומדובר כשחפפה בשערה  ב"ח וש"ך:    ◄

 עליה חציצה, למרות שהתעסקה, לא עלתה לה טבילה(.כאן השמיענו שאם נמצא 

 

 ציצה בבית הסתריםסעיף יב | מצאה ח 

ציצה בבית הסתרים, מצאה חבאותו מין, ואז  סקה  לא עיינה לפני הטבילה והתעטור:  ראב"ד ו

 טבילה.החציצה הגיעה לאחר הלים להקל ש תו

 "ע.שוסק כך פו ☜

 לק וסובר שלא עלתה לה טבילה. התבאר שהרוקח חו)סעיף כו(  בסימן קצח ש"ך:  ⤶

 

 

 פה לטבילהסעיף יג | התעסקות בדברים בין החפי

ילה, למרות  לה טב  וטבלה, לא עלתה  לבנהשאם נתנה תבשיל  )סז ע"א(  אומר    רב גידל בשם רב 

 ממנה. יתה מהמים נפל  עכשיו חציצה, ייתכן שבעליעליה שלא מצאה 
 

 ל העשוי להדבק. דווקא בתבשי( וטור: (25)לפי הב"י רשב"א )ורמב"ם 

 שו"ע.כך פוסק  ☜
בעצמה שלארדכי:  רשב"א, הגהות ש"ד, הגהות אשר"י ומ עיינה  לה    אם  עלתה  בה,  נדבק 

 טבילה.

 . רמ"א כותבכך  ☜
 ללא בגדים, אם  היה מלוכלך, והרימה אותו כשהיאתבשיל ביד בנה, או ש   אם היה כמו כן,   .א

 )ב"ח וש"ך(.טבילה  הלהטבילה, לא עלתה  ינפיינה ללא ע
 
 לבישת בגדים לאחר החפיפה ❖ 

ן דרכם של הבגדים  ים לאחר החפיפה, משום שאימותר לאישה ללבוש בגד:  הגהות שערי דורא

 ם(. הרי המים עוברים דרכ ם כינים,יש בה )ואף אםה ישלהדבק לגוף הא

רמ"א.כך פוסק  ☜

  

 
  ר ק יעהש  בת כ ו  , ץצו ח  קבדנה  ל ישבת  אקוו ד  וא  ץצ וח  לישבת  לכש  ר בס  ם"במרה  םא ה  מציע שני ביאוריםוסף  הבית י  25
 . א"בשרה ירב דל םי כסמ ם"במ רהש אצמנו  ,ץצו ח קבדנה לישבת  אקוו דש רואיבכ
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 ה | ברכת הטביל  סימן ר

 

 ברכת הטבילה  דרךזמן ויף א | סע

שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. רב חסדא אומר שרק על  ע"ב(  ז  פסחים  )אומר    שמואל

 ו. וע לדבריביאה ברייתא כסי מ  שהאדם אינו ראוי עדיין, והגמרא  בילה אין לברך לפני, משוםהט 
 

הגאונ  ◄ בשם  ורמב"ם:  רי"ף  מברכיים  גר  בטבילת  מכן,  רק  לאחר  בשם  הטבילות אך  אר 

 , שהרי ביטלו את תקנת הטבילה לבעלי קרי(.לפני  רשאים לברך)ובעל קרי ופולטת  מברכים לפני הטבילה

 שו"ע.ק כך פס  ☜
טת ש"ז רי, פולילה, כגון בעל קהטבום שיש טבילות שצריך לברך לאחר  משרש"י:  בה"ג ו  ◄

תי גר,  הטבוטבילת  לאחר  לברך  הטבילות  בכל  משמע  ילהקנו  ולא  מנוס  )וכן  הטבילה',  'על  הברכה  ח 

 . ()ב"י( 1'לטבול' 

ותברך.    )ותכסה עצמה בבגד  2בעודה בתוך המים  לברך לאחר הטבילה  וכן נוהגים:  רמ"א  ☜

 . עיין לקמן(

רך לפני  גם ר"י מודה שעדיף לבאך  טור:  רא"ש ו)הטבילה.  ר  אין למחות בנשים המברכות לאחי:  ר"  ◄

 הטבילה(.

  )שו"ת   3בשבת תברך לאחר הטבילה או לפני הטבילה בשקטילה,  ברך לפני הטבאף הנוהגות ל .א
 הר הכרמל(. 

 

 ברכה ללא בגדים ❖ 

 שת חלה בעודה ערומה. יכולה לשבת ולברך על הפר שאישה)כד ע"א( הגמרא בברכות אומרת  
 

ולכן יכולה לברך עם חלוק    ליבה רואה את הערווה,יסור של  באישה אין אים:  חיאורחות    ◄

 ווה.ב לערהפסקה בין הלללא 

 שאומר. בשם יש מי  )או"ח בסימן עד, ד(שו"ע כך פוסק  ☜

ה, תכנס למים עד צווארה  ואם לא בירכ  תברך לפני שתפשוט את חלוקה. :  (4רא"ש )ראב"ד    ◄

 ותברך. 5גלה, תעכור אותםר תברך. ואם הם מים צלולים, תנענעו

 
ר תיקנו לטבול ואז לברך,  , שכיוון שבג)אלא 'על הטבילה'(שלא תיקנו נוסח 'לטבול'    , םף והרמב"הרי"דעת    מבאר  ןהר"  1

 . ם לברך 'על'ולכן תיקנו לכול לא רצו לתקן שתי נוסחים שונים,  
הני  כדי שתברך  2 ככל  לטבילה  ז ע"ב(  לוואה  "ם חומהר(  ים כאן(ור)ביא)בדי השלחן    תןסמוך  כתב שתברך לאחר )פסחים 

 תלבשה. מהמקווה והשעלתה 
 ותטבול שנית, ושם כתבנו מה שדנו האחרונים בדבריו.   פסק שתטבול פעם אחת, תברך,שהשל"ה  וראה בהערה להלן  

כן  "ה ימלאנו(, וד  בסימן שכג,  בביה"ל  כדי להקר עצמה, )עייןשאינה טובלת    יהיה מינכר  ם שאם תברך בקולמשו  3
 )ג' עמוד תנח(. בטהרת הבית קל שתברך בשקט, וכ"כ סכימו עוד אחרונים להה
דה ה שתברך לפני הטבילה. אך לעניין הצורך לעכור את המים בעוכתב שהרא"ש סבר כראב"ד רק לעניין זבט"ז    4

 סגי. זה שעומדת בתוך המים ב"ד, אלא עצם לא סבר כרא בתוכם, הרא"ש
  )במשנ"ב( ך הביא שם  ה רק במקווה שיש בקרקעיתו טיט. אותבים שעיצה זו מועילכד(  )או"ח סימן ע  "בהמג"א והמשנ  5

 פסק כך.)פרק יח, א( ובדרכי טהרה צה זו. כתב שאף במים צלולים מועילה עי שבאו"ז 
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 .*6כאןשו"ע כך פוסק  ☜

 לוק או בבגד ותברך.מה בחלה[ תכסה עצוכן נהגו ]שלאחר הטבירמ"א:  

   כמי פסק שו"ע:   נחלקו האחרונים ⤶

ק בין  ר לאישה לברך ללא חלוק והפססוואלדינא שו"ע פוסק כראב"ד,  ב"ח:    ◄

 . ן(יריכה לעכר המים ברגליה מעיקר הד)ולכן צ הערווה ללב

ברך בחלוק ללא הפסק, משום  בין הראשונים: מותר לין סתירה  א  דרישה:  ◄

. אך אסור לברך במקווה צלול אף  (חיים  רחותוא)רווה  את העליבה רואה    שאין
ויש פגיעה    ,ווה, משום שבמקווה עומדת ללא בגדים כללן הלב לערבהפסק בי

 )כראב"ד(.השכינה  בכבוד

לתא ן כתב לרווחא דמיחיים, וכאורחות  לדינא שו"ע פוסק כא  ש"ך:וט"ז    ◄

אך ברגליה,  הדין    שתעכר  לברך  מותרת  מן  צלומקווב לכתחילה  כשעיניה    לה 
   בזמנו, ובימינו לא נהגו כן(.היה )והמנהג שכתב הרמ"א  .7ק ידיה על ליבה ותחב לחוץ,

 
ו"ח  א))חסד לאלפים  ברכה  כה לכסות הראש בשעת האחרונים שצרי  ה, כתבו הרבההראש בשעת הברכ לעניין כיסוי    *6

ו  (. אמנם יש שכתב כתב שטוב הדבר  )שמיני יט(ובבן איש חי  ,  (  )ו או"ח, טו, אות יא, יבי"א  א(  )ז, השמטות לאו"ח בדיכיל ע, יש ב, ה(
כ"ז בברכת הטבילה בשעת ברכה )ועה כיסוי ראש  הדין אינה צריכשמעיקר  (  רש"זהג)ה, ג הערה ז(, על פי    הליכות בת ישראל)

 אן(.)כהם באבני שכל זה  ו להזהר בזה(. הביאנהג
רווה בעמידה במים ללא בגדים, והוכיח בראיות שאין בזה  שכתב שיש גילוי ע  הדרישהלוק על  האריך לח  הט"ז  7

ן  ורח חיים בסימ בא   שו"עשפסק  הערווה, וכמו    ליבה רואה את   שאין באישה משום  הט"ז  גילוי ערווה. עוד כתב  משום 
לברך בעודן במים אף ללא משום כך כתב שמותרות  הם. וב"ח לחלוק עליה, ולא כמו שכתב  ייםהאורחות חעד על פי  
, אלא במים(מכל מקום כתב שיותר צנוע שתעמוד עד צווארה    )ולמרות שהיה עדיף שתוציא את ליבה מחוץ למים,דיה על ליבה  חיבוק י

ון שכיו  )ג' תקכא( בית  הבטהרת  וכן כתב    דם,בחכמת אברך. וכן כתב  יה על ליבה ותו"ע, תחבק ידדי לצאת לדעת כשכ

, יש להקל בזה, הוו רעה תא האור הביל ןידב הקל מעיקר הדיןפסק ל רש"ילערווה מדרבנן, וכן  שדין הפסק בין הלב
 ך מהיות טוב תחבק ידיה. א

 ק השו"ע:  אשונים ובפס להעיר לב הלומד במחלוקת האחרונים בביאור דברי הר
ה  ת הערווה באישה בעודליבה רואה א ם שייך  קים הא ורחות חיים חולם שהראב"ד והאסוברי  הט"ז והש"ך .1

שהראב"ד חלק פסק בסימן עד את דברי האורחות חיים בשם יש מי שאומר משום  שו"ע עומדת בתוך המים, ו
וכן (  )או"ח עד, ה בשו"ע הרב  פסק    ישראל. וכן  עשה השו"ע פסק כדעת האורחות חיים, וכן נהגו נשותעליו, אך למ

 . בא, א( )ראשונה, בא"ח מהמוכח 

תוך מים וללא בגדים, ושייך בה  מדת ב הראב"ד עסק באישה שעוס שאין מחלוקת, אלא  תפ  הדרישהם  לעומת .2
חות חיים עוסק באישה העומדת עם חלוק ללא הפסק צריכה עכירת מים. והאור  גילוי ערווה בכל אופן, ולכן

 סף. ללא תיקון נו  כן מותראת הערווה, ולאין בה משום ליבה רואה ש ןווי כה, ון ליבה לערובי
ודה עומדת, והקשה הב"ח על דברי האורחות  וה בעשייך גילוי ערו   האם  םינושארה  ןייש מחלוקת בש  רבס  הב"ח .3

 בדעת השו"ע. ב( )שמלה ס"ק ס הלחם והשמלה פסק. וכן כתב תב שהעיקר כדברי הראב"ד וכך השו"ע  חיים, ולכן כ
ול שוב, וכך תצא  אחת ואז תברך ותטב   פעםשתטבול  תיות(  האו  )שער"ה הקדוש  השלנהגו בנות אשכנז כדברי    בימינו
ידי חובת דעת השו"ע, שהרי מאחר דבריו אחרונים רבים. והאחרונים דנו בדבריו, איך יצא  ביאו  כל הפוסקים. וה  ידי

שאם צריכה    כתב שתתנה בטבילה הראשונה(  )יו"ד ב, לאובחקרי לב  לה פעם אחת כבר יצאה ידי חובת טבילה.  שטב
, לב בית דין מתנה על ות כךאינה יודעת להתנ, לא עלתה לה. ומי ש לה טבילה, ואם לאו   לתהאחר הטבילה, ערך ללב
ישב טבלה ללא כוונה עלתה לה טבילה. אלא שילא הסכים לכך, שהרי נידה שהגליון(  )תניינא, על  והדגול מרבבה  כך.  

הרמב"ם אמר שמגונה ך שואין קושיא מכנה )לטבול ללא כוו ה שכתב הרמ"א שנהגו לחזור וקצת שאולי חששו למ
 ה מצומצם(. מקוו , שהרי מדובר עללחזור ולטבול פעמיים

השיורי  בניהם    ,דרפס   יקסופ מ  קלח  וב תכ  ןכוולא כדברי השו"ע,    ודע שאף חלק מבנות ספרד נהגו כדברי השל"ה
בנות ספרד  א מצינו שב שלב(. )וכת - )פרק יח א  י טהרה  בדרכ, וכן פסק אחריהם  ש חי, ארץ החיים, ונתיבי עםכה, הבן איבר

 "ע משמע שכך נהגו(.ה, שהרי בשואורה תמוך לפני הטבילה. ולכצריכות לבר
לה  . ומי שאין שנהגו לטבול שלוש פעמים, ויש שנהגו חמש פעמים, ויש שנהגו שבע  מנהג לטבול כמה פעמים, יש ב

 . תטבול פעמייםש (םש) הרהט  יכרדב בתכ מנהג קבוע
בבית המרחץ,    ותל נשים אחרות העומדכה להזהר שלא תברך מושצריס"ק טז(    ד,)ע  בת כהמשנ"ב  שיש להעיר,  עוד  
מצויות  הבלנית ולא  הדבר אינו שכיח, כיוון שבדרך כלל אישה נמצאת לבדה במקווה עם  )ובמציאות בימינו    תסובב פניה מהן ותברךאלא  

 (. המצע ה ליב טה ת עב  שם נשים נוספות
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 ברכה במקווה חם:  .א

 . 8לברך במקווה שחיממו אותו  ספק אם מותרומחצית השקל: פרי מגדים  ◄

וה  חם. לכן תברך לפני הכניסה למקו אסור לברך במקווה  ר:  יעב"ץ וחתם סופ,  9ג"א, ט"זמ  ◄

 ק בדיבור.תפסי ולא

 )ביה"ל(. )ביה"ל(.

 
)ו, כה(.  זר  אליעבציץ  חץ בו. וכן כתב  אותו חדר שהמרוקא במקווה העומד בלברך דו  שאסורכתב  )שם ס"ק ה(    המשנ"ב  8

שמאחר ויורדים למקווה בכמה מדרגות,  (  )או"ח מה( )שמן למאור  בו  כתברך במקווה חמה. יש שן נהגו בנות אשכנז לוכ
ניתן לברך  חדר אחר  ווה בו )אף כשהמרחץ באותו חדר(. אך יש פוסקים שמהם עולה שרק אם המק לעצמ  דינו כרשות 

מחליפים  ם  וכתב בימינו שכל יו ,  )כאן( באבני שהם  רים  והביא את הדב  (ציוןבשם פוסקים והאור ל( )ס"ק ידהשלחן  י  )בד  שם
מזוהמים יותר    נםשמקוואות שלנו איים כאן(  )שיעורבשבט הלוי  את המים יש מקום מרווח יותר להקל בזה. וכן כתב  

ו  ברי ך במקווה חם, אלא שמדר בתקיפות לבראס  )עמוד תקכב(  הביתשטהרת    ני שהםבאבממקווה קר. אמנם הביא  
ליפו מידי יום, אף הוא מתיר. אלא שלבנות ספרד  חהמים כל יום, אך אם י קא כשלא מחליפים את  עולה שאסר דוו

  מנהג כל ין זה  )אולם אלמדן שיברכו לפני כניסתן לחדר המקווה ויפשטו בגדיהם ויטבלו  יש ל  המברכות לפני הטבילה,

 . אחרונים( רבה הקודמת שכן פוסקים ה  , ועיין בהערה בנות ספרד כמובא שם
מוכח שמקווה חם אינו  )או"ח פד, ס"ק ב(    הט"זכתב שמדברי  הם  שבאבני  "א אסרו. אמנם  מבין שהט"ז והמג  ת"שהפ  9

ר. וכן הוכיח שאס  "ץהיעב  ריבמד  "זהטוכתב להליץ על    ,בדבריו  )מחזיק ברכה או"ח פד, ב(החיד"א  ין  כן הבכמרחץ, ו
 "ז. ו כך בדעת הטנוספים שהבינ מפוסקים םבאבני שה


